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155. Gemma (I. épület K-i szárny, XIII. szelv., beásás) (rajz: Láng O., fotó: Komjáthy P.) 

156. Mázas szobor-posztamens (I. épület, K-i szárny) (rajz: Láng O., fotó: Komjáthy P.) 

157. Terrakotta szobrok (I. épület, K-i szárny, SE172/171,173,178 beásás, ill. SE514 réteg) 

(fotó: Komjáthy P., rajz: Biri E., Illés L.) 

158. Cacabus és csonttő együttese feltárás közben (fotó: BTM Aquincumi Múzeum, Fotótár) 

159. Hálós dísző üvegpohár töredéke (XXVI. épület alatt, veremház) (fotó: Komjáthy P.) 

160. Faragott csonttárgy a XXVI. épület környékérıl (Fotó: Komjáthy P.) 

161. Szövıkártya XXIX. épületbıl (fotó: Komjáthy P.)  

162. Aquincum polgárváros, É-i sáv: a vicus feltételezett kiterjedése és geomorfológiai 

helyzete (Láng O.) 

163. Bliesbruch vicusának magja (Rorison 2001, fig. 41. alapján) 

164. Vicus és környezete: 1. hipotézis (Láng O.) 

165. Vicus és környezete: 2. hipotézis (Láng O.) 

166. Aquincum polgárváros, É-i sáv: az elsı kıépületek (Láng O.) 

167. Arae Flaviae alaprajza (Sommer 1999, Abb.1.nyomán) 

168. Aquincum polgárváros, É-i sáv: a 2.-3. századi állapot (Láng O.) 

169. Az É-i sáv telekosztásai (Márity 1993, 3.kép alapján: Kolozsvári K.) 

170. Az É-i sáv épületei, funkció szerinti megoszlással (grafika: Kolozsvári K.) 

171. Oltárkı és katonai diploma töredéke az É-i sáv épületeibıl (fotó: Komjáthy P. és 

aquincumi Múzeum Archív Fotótár) 

172. Uralkodó szélirány Aquincum polgárváros, É-i sáv tekintetében (Kolozsvári K.) 

173. Aquincum polgárváros, É-i sáv: az utolsó vizsgálható idıszak /7-8. periódusok/ (Láng 

O.) 



 11 

174. Póczy K. saját kező rajza a „szimmetrikus” elrendezéső I. épületrıl (Póczy K. hagyatéka) 

175. Az I. épület alaprajza a 4. periódusban (Láng O.) 

176. Mansio a kikötı zónájában Colonia Ulpia Traianaban (Schalles 2001, Abb.82 alapján) 

177. Mansio Vindolandaban (Drury 1982, fig14.2. alapján) 

178. Az I. épület alaprajza az 5. periódusban (Láng O.) 

179. A mőhely- és ételhulladék megoszlása a XXIX. épület D-i felében (Lyublyanovics 2005 

alapján, Kolozsvári K) 

180. Bırcserzés a római korban. Rekonstrukciós rajz. (Hall 2005, fig. 8.8. alapján) 

181. XXIX. épület: préslap Szilágyi J. feltárása idején (Szilágyi 1950b, 11.kép alapján) 

182. XXIX. épület: áztató kádak Szilágyi J. feltárása idején (Szilágyi 1950b, 12.kép alapján) 

183. Csatornák az ÉK-i negyedben (Láng O.) 

184. Kutak az ÉK-i negyedben (Láng O.) 

185. Hosszúházak a Római Birodalomban: Aquincum canabae, Carnuntum- Haus I., 

Bliesbruch, Venta Silurum, Vindobona, Lopodunum) (Kolozsvári K.) 
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1. Bevezetés, a munka célja 

 

 Az aquincumi polgárvárosban több,mint 120 éve folynak régészeti kutatások1. A 

munkálatok során a városnak kevesebb, mint a felét sikerült összefüggıen feltárni, további 

részein pedig kisebb területeken folytak (folynak) ásatások2. (1.kép) 

 A feltárt épületmaradványok és leletanyaguk együttes értékelésére és közlésére csak a 

kutatások korábbi szakaszában volt lehetıség (elsısorban a II. világháború elıtt) mivel az 

egyre gyorsuló ütemő építkezések miatt3 a feltáró régészeknek legfeljebb az ásatási 

megfigyelések közlésére volt módjuk. A fentiek következtében a polgárváros 

építéstörténetére, épületeinek funkciójára vonatkozó elméletek egy része még akkor született, 

amikor csak ritkán volt mód perióduskutatásokat végezni, az építési periódusok elkülönítése, 

a leletanyag feldolgozása és kiértékelése csak ritkán történt meg 

Korábban, szakdolgozati témaként is ilyen anyagot dolgoztunk fel: az aquincumi 

macellum 1965.évi ásatásnak leletanyagát és ásatási megfigyeléseit kapcsoltuk össze4. E 

munka során szintén az derült ki, hogy az elızetes megfigyelésekhez képest pontosabb kép 

rajzolható fel az épület építési periódusaira és a használatukra, módosítva a gyakran évtizedek 

óta elfogadott elméleteket, ill. újabb szempontokat is felvethet5. 

Mindezek miatt járható útnak tőnt további publikálatlan, vagy csak elızetesen 

ismertetett feltárások feldolgozása. Így esett a választás a polgárváros É-i részének (más 

néven ÉK-i negyed, É-i sáv) vizsgálatára, mivel egyrészt itt viszonylag kis területen több, 

csak elızetes jelentésekbıl ismert ásatás várt feldolgozásra, másrészt ebben a zónában van 

                                                           
1 Zsidi 2002a,8. 
2 A város falakkal körbezárt területe kb. 35-38 ha, bár,  mivel a keleti városfal pontos helye egyelıre nem ismert, 
ezért kelet felé az egykori Gázgyár alatt elıkerült fazekastelep objektumai, ill. a szintén itt kialakított temetı 
legnyugatabbi sírjai lehetnek mérvadóak: ezek ugyanis biztosan kívül voltak a település falain. Az alapterülethez 
ld.: Zsidi 2002a, 41. 
3 Pl. a gázgyári lakótelep építése az 1900-as évek elején. Az óbudai revitalizáció idıszaka 1968-89, vagy a 
jelenlegi, építkezésekhez kapcsolódó, igen nagy számú megelızı régészeti feltárás. 
4 Láng 2001. és u.ı. 2003, 165-204. 
5 A macellum estében pl. több korábbi elmélet megdılt, ill. bizonyítást nyert: bebizonyosodott pl., hogy nem volt 
a helyén korábban nyitott tér (palaestra) mint ahogy ezt Thomas E. feltételezte: Thomas 1955, 89-91.,  
A területen a piacépület kialakítását megelızıen kis fazekasmőhely mőködött, ehhez legutóbb: Láng 2001. 
Korábban a piac periódusához attribuált Minerva-reliefrıl a rétegtani vizsgálat során kiderült, hogy a korábbi 
ipartelep fázisához köthetı: Láng 2001. A korábbi kutatás alapján változatlanul a macellumhoz köti: Zsidi 2006, 
71. 
A macellum építést nagy valószínőséggel az észak-afrikai eredető Cosinius családdal lehet összefüggésbe hozni: 
T. Láng 2003, 200. 
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jelenleg is lehetıség kontroll-ásatásokat végezni. Ez utóbbiak abban is segíthetnek, hogy a 

korábbi feltárások esetleg értelmezhetetlen részeit is azonosíthassuk6. 

A város ÉK-i területére korlátozódó ásatások feldolgozásával a munka célja a 

polgárváros északkeleti részén állt épületek építési periódusainak elkülönítése, az épületek és 

– talán - egyes helyiségek funkcióinak meghatározása. A fentieken keresztül remélhetıleg 

sikerült pontosabb képet rajzolni a polgárváros e részének építéstörténetérıl és funkciójáról, 

ill. ezek segítségével a polgárváros egészének történetére is új adatokat nyerhettünk. 

A fenti kritériumok alapján a dolgozat a következı épületek, ill. ásatások anyagaival 

foglalkozik, a romkert területén belül: 

 

- Az I. épület (I. épület) Ny-i és középsı szárnya: Nagy T. 1961, 1962 – itt az ásató által feldolgozott 

eredményeket vettük alapul, a leletanyag részleges újraértékelése mellett (2.kép/1.) 

- Az I. épület (I. épület) „K-i szárnya”: Szilágyi J. 1966-67. (2.kép/2)., Póczy K. 1972, és Zsidi P. 

1990 (2.kép/3).  Márity E. 1991-92. (2.kép/4). 

- XXVI. épület (ún. Diana-szentély): Szilágyi J. 1966-67, (2.kép/5). Márity E. 1993  (2.kép/6)  

- XXVI. épület: Szilágyi J. 1966-67. (2.kép/7). 

- XXIX. épület (ún. Peristyl-Enyvfızı ház): Szilágyi J. ásatása 1944-47 és a szerzı feltárásai 2004-

2007. években (2.kép/8).  

 

  Munkámhoz nagyon sok kollégától kaptam segítséget. Köszönettel tartozom mindenek 

elıtt Dr. Gabler Dénes témavezetımnek, aki tanácsaival és javaslataival segített, ill. jelenleg 

folyó terra sigillata - kutatásának eredményeit rendelkezésemre bocsátotta, Dr. Zsidi 

Paulának, aki szakmai tanácsai mellett, a polgárváros ÉK-i negyedének eddig publikálatlan 

ásatási dokumentációinak feldolgozását – köztük sajátját is – engedélyezte, és Alice M. 

Choykenak, aki az angol szöveg lektorálását végezte és számos hasznos tanácsot adott.  

Köszönettel tartozom további a BTM Aquincumi Múzeumában dolgozó kollégáimnak, Nagy 

Alexandrának és Hárshegyi Piroskának, hogy jelenleg folyó kutatásaik részeredményeit a 

dolgozatban felhasználhattam. A képanyag szerkesztésében Kolozsvári Krisztián grafikus, 

Verebes Anett régésztechnikus, Kovács Tibor és Seres Viktor geodéták segítettek. 

Publikálatlan feltárásokról, ill. leletekrıl is nagyon sok szóbeli információt kaptam hazai és 

külföldi kollégáktól, ıket a lábjegyzetekben említem. 

 

                                                           
6 Például a több helyen is elıkerült feketés-barna agyagos réteg azonosítása és értelmezése, amelyet eddig csak 
naplóleírásokból ismertünk Nagy 1964a, 16. 
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2. Az ún. „Északi-sáv” 

 

2.1. Definíció 
 
 Az aquincumi polgárváros ÉK-i részét Ny-i irányból a cardo („C” utca) folytatása, az 

„A” utca, D felıl pedig a decumanus („D” utca) határolta. É felé valószínőleg a Keled u. alatt 

keresendı KNy-i irányú, római kori útig terjedt (vagy talán a település északi városfaláig)7. 

(3.kép) K-i irányban a területrész nehezen lehatárolható, mivel az itt futó modern ÉD-i irányú 

utca (Sujtás u.) és a gázgyári lakótelep alatti szórványos kutatások csak töredékes 

épületalaprajzokat eredményezetek. Ezek azonban további hosszúházakat jeleztek és a negyed 

folytatását sejtetik K-i irányban8. A romkerten kívül esı területrészt - annak hiányzó régészeti 

adatai és kutatatlansága miatt -  a dolgozatban nem tárgyalhatjuk.  

A régió többféle elnevezés szerint él(t) a terület kutatástörténetében, így pl. a korábbi 

kutatásban „Centrális halom" néven szerepelt, utalva a terület modern, dombszerő  formájára9, 

amely feltehetıen a környezı feltárások meddıibıl jött létre. A területet a késıbbi kutatások 

inkább égtájak szerinti elnevezéssel illették („D utca északi része”, „északi sáv” vagy 

„északkeleti rész”), a jelenlegi kutatás fıként az „É-i sáv” elnevezést használja10.  

Ugyanakkor azonban történt kísérlet a negyed antik topográfiai jellegő besorolására is: 

a polgárváros városszerkezetének kialakulása és fejlıdése kapcsán elıször Nagy T. utalt 

regiobeosztásokra: a várost a Ny-K-i irányú utak mentén 5 kerületre osztotta fel, ebbıl 

véleménye szerint három a K-i városrészben volt. A most tárgyalt terület, Regio I, azaz az É-i 

városfal és a paedagogium közötti területet fedné11. (4.kép) Ezt a beosztást a késıbbi 

kutatások érdemben sem megerısíteni, sem megcáfolni nem tudták, ennek oka, hogy a város 

területének több,  mint fele ma sem ismert12. 

Az égtájak szerinti elnevezések közül az „É-i sáv” nem teljesen egyértelmő, hiszen az 

vonatkozhatna a település teljes É-i részére – így pl. a ma még jórészt ismeretlen ÉNy-i 

                                                           
7 D1 utca: Kuzsinszky 1891, 125; Zsidi 2002a, 64 (hibás hivatkozással). 
8 A lakótelep beépítést megelızıen Nagy Lajosnak volt lehetısége szerényebb kutatásokra: Nagy 1942a, 376.  
A késıbbiekben fıként közmővezetékek földmunkáihoz kapcsolódóan volt mód régészeti kutatásra: Németh 
1973, 115-120. (polgárváros DK-i része) 
9 Szilágyi 1967, 32. 
10 Zsidi 2002a, 77. „Északi-sáv”: Márity 1993b, 34. és u.ı. 1994, 34; T. Láng 2005a, 68-80; T. Láng 2006a, 51-
59. 
11 Nagy 1943, 390;  u.ı. 1973. 122. A paedagogium elnevezést ekkor még valószínőleg a késıbb basilicaként 
azonosított épületre használta, másutt nem említi.  
12 A polgárváros területét 6 regiora osztaná fel (határainak megadása nélkül): Horler 1962, 457.Legutóbb errıl: 
Zsidi 2004, 198. 
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területre is, a regio-szerinti besorolás bizonyításához pedig szintén további területek (és 

utcák) feltárásra lenne szükség, így a  jelen dolgozatban az „ÉK-i negyed”, vagy „ÉK-i rész” 

elnevezéseket használjunk.  
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2.2. Kutatástörténet 
 

A polgárváros ÉK-i részén  - mint említettük - idestova, több, mint 120 éve folynak 

kutatások, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az ásatások elsısorban a legkésıbbi  - 

látványosabb - építési periódusokra koncentráltak, ennek megfelelıen hosszúkás, rövid 

oldalukkal a K-Ny-i fıút felé nézı, ún. fésős elrendezéső épületek sora került elı, ezeket a 

kutatásban római számokkal látták el13.  A feltárásokat nagyban befolyásolta, hogy 

évtizedekig itt  haladt át a múzeumhoz vezetı sétaút („kıkoporsós út”) így a munkák csak 

ettıl nyugatra és keletre folyhattak. Az út megszüntetésére csak a 1960-as években meginduló 

romkonzerválás során nyílt lehetıség. Kelet felé nagymérető domb, az ásatók által „Centrális 

halom” 14-nak titulált jelenség magasodott, ami szintén sokáig akadályozta a feltárást.  

Elsı alkalommal az ún. basilica (I. épület) területén folyt kutatás, azaz annak Ny-i és 

középsı részén. Elsıként Torma K. dolgozott itt 1884-ben, majd 1887-ben és 1896-ban 

Kuzsinszky B. folytatta a megkezdett munkát15. Hosszú szünet után, 1961-62 Nagy T. 

folytatta az ásatást, ekkor már, mint hitelesítı feltárást. Az ásató elsıdlegesen a Ny-i és 

középsı traktusok D-i és az É-i részeiben szondázott, a K-it épp csak érintette.  Az É-i sávban 

mindezidáig egyedül itt került sor az egyes építési periódusok szétválasztására, funkciók 

meghatározására és publikálásra is16. (5.kép) Nagy T. nevéhez főzıdik a I. épület 

funkciójának meghatározása (basilica), amely ekkorra, mint 3 hajós épület vonult be a 

kutatástörténetbe, az egyes részek külön számot nem kaptak17.  

Az együttes K-i szárnyában a következı évtizedekben folyt – többször egymást átfedı 

módon is – romkonzerváláshoz kapcsolódó kutatás. 1966-67-ben Szilágyi J., majd ugyanezen 

épületrész középsı részén  - a kıkoporsós út és a régi pénztárépület felszámolásával és az új 

bejárat kialakítása kapcsán - 1972-ben Póczy K. vezetésével került sor feltárásra (6.kép). 

Ekkor az I. épület K-i szárnyán, a „D” utca felıl északi irányba haladva került sor az egyes 

helyiségek hitelesítésére (Póczy K.-féle számozás szerint II.-XV:sz. helyiségek)18. A munka 

1990-ben folytatódott Zsidi P. vezetésével19. 

                                                           
13 Ehhez legutóbb: Zsidi  2002b, 141, és u.ı. 2004, 194. Az aquincumi polgárváros épületei a elmúlt 100 év 
kutatásai során többször is „átszámozódtak”. A jelen dolgozat az aquincumi polgárvárosról legutóbb megjelent 
összefoglaló munka számozását veszi alapul: Zsidi 2002. A számozás minden esetben az ÉK-i zónában elıkerült 
hosszúházakra vonatkozik. 
14 Ld. 9. lábj.  
15 Kutatástörténeti összefoglaló: Nagy 1964a, 10-11.  
16 Nagy 1964a, 9-54 és 301-302. 
17 Zsidi 2006, 51. Noha az egyes épületrészek összetartozása megkérdıjelezhetı (ld. lejjebb) a jelen munkában  
az egyszerőség kedvéért a basilica (I.épület) megfelelı részeire (Ny-i, középsı, K-i szárnyak) mi is így 
hivatkozunk.  
18 Póczy-Hajnóczi 1973, nr. 63. 34-35.  
19 Póczy Zsidi 1992, nr. 47/14,2. 32. 
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A következı évtizedek során erısen lepusztult épületcsoport mőemléki 

helyreállításának terve csak az 1990-es évek elején merült fel újra. Ekkor két évadon keresztül 

Márity E. ásta az I. épület K-i szárnyát (1991-1992)20. (7a. kép) A feltáró ekkor már nemcsak 

a korábbi kutatások által érintett É-i részen dolgozott.  A munkát a „teljes” épületre 

kiterjesztette: a feltárás D (a „D” utca) felıl haladt É-i irányba. A helyiségeket D-i irányból 

felmenı sorrendben megszámozta, kivéve a XIV.sz. udvart, mert ez az utólag megásott, 

legdélebbi helyiség  száma lett. Így 1991-ben az I-XIII, ill. a XIV. számú helyiségek kerültek 

feltárásra, 1992-ben pedig Ny felé a XV., XVI., XVII., XVIII. helyiségek. (7b-c.képek) A 

hitelesítı ásatást követıen a K-i szárny falait helyreállították ugyan (jelezve a korábbi 

periódusok falrészleteit is) a helyiségek járószintjeit azonban nem, így ez a terület ma is csak 

kis részben látogatható21.  

Az I. épület közvetlen ÉK-i szomszédságát már kevésbé intenzíven kutatták, 

köszönhetıen talán annak is, hogy még Kuzsinszky B., aki ugyan csak a terület É-i részén 

dolgozott és csak a késıi fázisok kutatására szorítkozott, az állapította meg, hogy az itt feltárt 

falak igen lepusztult állapotú magánházakhoz tartozhattak22.   

Az I. épülettel K felé szomszédos XXVI. épületnek elsısorban az É-i és D-i szegélyén 

folytak kutatások. 1966-67-ben Szilágyi J. végzett kisebb felülető kutatást23. (8. kép). A 

feltáró ekkor a XXVI. épület É-i részén ”bennszülött jellegő kis szentélyt”, “járdákat” és 

“többlépcsıs medencét” dokumentált, amelyek alapján az épületegyüttest nymphaeummal 

ellátott szentélykörzetként azonosította és feltételesen Diana istennıhöz kapcsolta24. Az 

azonosítás alapját a közeli ún. „Peristyl-ház” területén elıkerült oltárkı szolgáltatta, amelyet 

M. Aurelius Pompeius sacerdos állított Diana és Silvanus Silvestris istenek tiszteltére25.  

Ugyanı a környékrıl elıkerült C. Iul.Val… praetorianus katonai diploma alapján a ház 

(XXVI.) tulajdonosát is azonosítani vélte. A nymphaeumtól K-e pedig fémolvasztás nyomait 

dokumentálta26. 

                                                           
20 Márity 1993b, 34;  u.ı. 1994, 34; u.ı. 1996, 36. 
21 Az ún. „Diana-szentély” (XXVI. épület) elsı dokumentált kutatásához: Szilágyi 1967, 32-33; u.ı. 1968, nr. 
29; majd Póczy 1973, nr. 63. 34-35; ill. Póczy  - Zsidi 1992a, 47/14, 2. A területet hitelesítı ásatással kutatta 
újra: Márity 1993, 34;  u.ı. 1994, 34 . 
22 Kuzsinszky 1900, 167. 
23 Szilágyi 1967, 32-33; u.ı. 1968, nr.29. 
24 Szilágyi J. publikálatlan ásatása, idézetek az ásatási naplóból: BTM RA: 397-77. Ásatási jelentésekhez ld. 
elızı lj. 
25 Ltsz.:64.10.96.  
26 Szilágyi 1973, 267. 
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A tárgyalt terület É-i részén, a korábbi periódushoz kapcsolható tüzelıhely nyoma 

mutatkozott, amelyhez kapcsolható égésrétegeket már Kuzsinszky B. is azonosított a K felé 

szomszédos XXVII. épület alatt27.  

A kutatások által érintett helyiségek falait részben helyreállították, de a XXVI. épület 

romkertbe való szerves bekapcsolása nem történt meg, ill. nem tárták fel a „D” utcáig tartó 

épület további helyiségeit sem.  

Márity E. 1993-ban a XXVI. épület északi végén a részben már Szilágyi J. által is 

kutatott ún. szentély területét hitelesítette és korai objektumok nyomait találta28. (9.kép) 

A zóna K-i felében 1890-91-ben Kuzsinszky B. ásott elsıként, aki kutatóárkokkal, 

majd felületben is végzett feltárásokat. Megállapította, hogy a terület kelet felé „mederszerően 

behorpad” (!). Leírásai alapján feltárásai elsısorban a XXVIII. és a XXIX. épületek É-i részét 

érintette, és azokat, általában mint „alárendelt jelentıségő” épületeket írta le29.  

A XXIX. épület elsı kutatója szintén Kuzsinszky B. volt, aki 1890-91-ben az épület É-

i traktusában dolgozott (6.,7.,8.,9.,10,11, ill. D és B jelő helyiségek)30. (10.kép) A feltáró 

azonosított egy kılapokkal fedett, atrium jellegő helyiséget, oszlophelyekkel és egy faragott 

„puteal” töredékeivel, ezek feltehetıen a terem ÉK-i sarkában kialakított ciszterna fölött 

állhatott. A feltáró a helyiségben klasszikus értelemben vett impluviumnak nem találta 

nyomát. Az atriumból nyíló lakóhelyiségek némelyikét padlófőtéssel látták el (6.,9.,10. 

helyiségek). Legnagyobb valószínőséggel ebbıl az épületrészbıl került elı M. Aurelius 

Pompeius  Dianae et Silvanus Silvestris isteneknek szentelt oltárköve31, ill. egy kismérető, 

márvány Minerva büszt32 és egy szintén márvány nıi portré 33. 

Legközelebb, közel 50 múltán Szilágyi J. dolgozott az épületben (1944-1947), ekkor 

azonban a kutatást az épület D-i traktusára koncentrálták (16., 17., 18., 58., 59., 60., 61., 62., 

63., 64)34.  Az egyes helyiségek funkcióját mész-ill. kerámiakészítéssel hozta összefüggésbe, 

amelyet az 59. helyiség három kerek, hordódongákkal bélelt és mésszel betöltött, ill. egy 

kerámia-pecsétlıt is tartalmazó gödreire alapozott.  Az épület K-i szárnyban (58.h.) elıkerült, 

faragott, mészkı préslap alapján ugyanakkor bor- vagy olajkészítésre is következtetett.  Az 

                                                           
27 Szilágyi 1967,  32. 
28 Márity 1996, 34. 
29 Kuzsinszky 1891, 123. 
30Kuzsinszky 1891, 134-140.  A helyiségszámozáshoz Kuzsinszky B. és Szilágyi J. számozását vettük alapul, és 
utólag csak olyan helyiségeket számoztunk meg, amelyek a korábbi kutatások során kimaradtak. 
31A feltáró közlése nem egyértelmő (ld. 66.lábj.), a múzeumi nyilvántartás szerint a lelıhely a XXIX. épület. 
Ltsz.: 64.10.96. 
32 Ltsz.: 64.11.177. Kuzsinszky 1891, 137-139.;  Zsidi 1993, 186. 
33Ltsz.: 64.11.85. Kuzsinszky 1891, 137-139; Ferri 1933, 182. fig. 194.  Szirmai K. szerint kismérető votív 
szoborhoz tartozhatott: Szirmai 1999, 40. Esetleg díszkutat díszített: Zsidi 2006, 57. ??  
34 Szilágyi 1950a, 312-317. A két épületrész között „kimaradt” egy sor helyiség (12.,13.,14.h) ezeket egyik 
kutatás sem érintette. Számozásuk utólag történt. 
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épületben rabszolgaszállásra és raktárhelyiségekre is következtetett egy „szők folyosó” 

nyomán (16. és 17.h.)35. Az elıkerült érmek (Commodus, Septimius Severus és Severus 

Alexander veretei) alapján az épületet a markomann háborúk utáni idıszakra keltezte36.  A 

környékrıl (XXIX. és XXX. Épületek) 1959-ben Hajnóczi Gy. készített rekonstrukciós 

rajzot37 . (11.kép) 

1975-ben Petı M. a mészkı-préslap funkciójának meghatározásához kapcsolódó 

kisebb hitelesítı kutatást folytatott az épületrészben (58.h.), de nem sikerült újabb adatokat 

nyernie38. Ugyanitt legközelebb, szintén romkonzerváláshoz kapcsolódóan 2004-ben folytak 

hitelesítı ásatások, a XXIX. épület D-i traktusában, majd ezt folytatva É felé az épület 

középsı részén 2006-ban és 2007-ben39.  

 A negyed legkeletibb, ismert és látogatható épülete az ún. Harmadik Közfürdı (XXXI. 

épület) ezt Szilágyi J. kutatta  az 1940-es években40.   

Jelenleg tehát a negyed Ny-i és a K-i szélén végeztek összefüggı felülető feltárásokat, 

középsı része nagyrészt ismeretlen (XXVII-XXVII. épületek).  A többszörösen újraásott 

épület(ek) ásatási adatainak és leletanyagának feldolgozása azonban mindezidáig nem történt 

meg41: a kutatásban azóta is külön-külön kezelik az egyes épületrészeket (pl. Diana-szentély, 

Páva-ház)42.  

A fentiek ellenére a viszonylag hiányosan ismert területrész (negyed) épületeinek 

funkcióját a kutatás már a kezdetektıl fogva kereskedelmi és ipari funkcióval hozta 

kapcsolatba, ahol a hosszúházak déli, „D” utca felé esı része boltként, mőhelyként, míg a 

hátsó, É-i traktus lakórészként mőködhetett43. A kutatásban a hosszúházak sőrő, fésős 

elrendezését K-i mintákra is visszavezetik44.  

 

                                                           
35A szerzı által 2004-ben vezetett feltárás során kiderült, hogy a „folyosót” határoló falak nem egykorúak, így a 
„folyosó” sem létezett. 
36 Szilágyi 1950a, 317. 
37 Horler 1962, 477, fig. 464. 
38 Kecskés – Petı 1974, 148; Petı 1976a, 116. 
39A feltárást az NKA támogatta. 2004-ben a 18., 58.,60.,61.,62.,63.,64. helyiségekben dolgoztunk: T. Láng 2005, 
68-80. 2006-ban került sor a 12.,13.,14.,15.,15a. és 59. helyiségek hitelesítésre: T. Láng 2007, 117-128. A 2007. 
évben a 10., 10a. és 11. helyiségeket kutattuk: T. Láng 2008a, 71-80. 
40 Szilágyi 1950a, 318-320. 
41 Márity E. régész hagyatékából elıkerült jegyzetek ugyan arról tanúskodnak, hogy elkezdett dolgozni saját 
ásatási anyagával, de a periódusok elkülönítéséig, az egyes helyiségek funkciójának meghatározásig és a 
leletanyag kiértékeléséig sajnos már nem jutott el. Ismereteink szerint az 1991. és 1993. között elıkerült 
leletanyag egyes darabjai (perselytöredékek, ülı terrakotta istennı-szobor töredék, mázas szobor-posztamens, 
állatalakokkal díszített tengeri kagyló) ill. Szilágyi J. korábbi megállapításai alapján ı is Diana-szentélyként 
határozta meg a feltárt épületet, különösen annak északi részét.   
42 Diana-szentély:  Póczy 1986, 127; Szirmai 1997, 118; Zsidi 2002, 68; Póczy – Szirmai 2003, 267, fig.63. 
Páva-ház: Póczy Zsidi 1992, nr. 47/14,2. 32. 
43 Zsidi 2002, 77-78.  
44 Zsidi 1997, 282. 
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2.3. A feldolgozás módszere 
 

Az aquincumi polgárváros északi területén végzett feltárások eltérı ásatási metódusok, 

dokumentálási szisztémák szerint zajlottak.  

Az utóbbi évek feltárásait (XXIX. épület ásatása 2004-2007 között) már az E. C. Harris-féle 

rendszerben végeztük (SE számozás, mátrix stb), a korábbi feltárásoknál azonban ezt a 

szisztémát még nem alkalmazták (pl. „Páva-ház, „Diana-szentély”). A különbözı 

megfigyelések, eredmények összevetéséhez azonban szükséges volt ezen ásatások terepi 

megfigyeléseit és leletanyagát is egységes rendszerben, tehát az E. C. Harris-féle rendszer 

szerint feldolgozni45.  

Az utóbbi esetekben – tehát ahol a feltáró nem azonos a jelen munka készítıjével – a 

kéziratos és gépelt ásatási dokumentációkat egyaránt felhasználva az ásatási naplóban leírt 

régészeti jelenségeket, objektumokat elıször megszámoztuk, majd azokat az ásatói 

megfigyelések, metszet-és felszínrajzok, valamint az ásatási fotók alapján mátrixba rendeztük. 

(12.kép) 

Egyetlen esetben, a Nagy T. által feldolgozott és publikált I. épület (Basilica) Ny-i és 

középsı traktusánál nem alkalmaztuk a fent említett módszert, ezt az anyagot ugyanis 

összehasonlító anyagként használtuk fel. Itt a szerzı az objektumok, rétegek elkülönítésével 

már elvégezte a periódusok szétválasztását, keltezését, ezt változatlan formában közöljük46. 

Három épület esetében (XXVIII., XXX., XXXI.), amelyeket a 19.században, ill. a 20. 

század közepén kutattak, jelenleg sajnos nem áll rendelkezésre ásatási dokumentáció és 

késıbb sem végzetek bennük hitelesítı kutatásokat. Így ezeket egy fejezetben, csak ismertetı 

jelleggel tárgyaljuk.  

A feldolgozott ásatásokból kapott adatok alapján lehetıség nyílt az épületek 

periódusainak elkülönítésére, az építési fázisok meghatározására. A munka során az egyes 

ásatásokon felállítható, „belsı kronológiákat” elıször ásatásonként (régészenként), majd 

területenként is megpróbáltuk megfeleltetni egymásnak. A periódusok kiértékelése 

épületenként az „Összefoglalás…”c. fejezetekben szerepel. Az ÉK-i negyed egyes 

épületeinek periodizációja alapján egyfajta „konkordancia táblázatot” lehetett összeállítani 

2.8. fejezet), így a cél egy egységes, lehetıség szerint a teljes területre alkalmazható relatív 

periodizáció, amelyhez a leletanyag feldolgozása nyomán abszolút dátumok is rendelhetık. 

                                                           
45  Korábbi ásatási anyagok SE rendszerben történı feldolgozására elsı alkalommal a polgárvárosi macellum 
1965. évi ásatási anyagának feldolgozásakor tettünk kísérletet: Láng 2001. 
46 Ismereteink szerint ı volt az elsı az aquincumi polgárváros kutatói közül, aki számokkal látta el az egyes 
rétegeket. 
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A terepi megfigyelések kiértékelése után rendszereztük az egyes ásatásokhoz tartozó 

leletanyagokat. Az tárgyakat – amennyiben szükséges volt, leltároztuk – rajzoltuk, majd  

meghatároztuk. A leltári bejegyzés, naplóbeli utalások és a leletek zacskóin szereplı lelıhely-

meghatározás alapján a leletanyagot hozzárendeltük a számozott jelenségekhez47. A 

leletanyag nagy mennyisége miatt (ld. lejjebb) azonban a jelen dolgozatban csak a keltezı 

értékkel bíró anyagok (terra sigillata, amphora, érmek, egyéb egyedi darabok), ill. a terület 

korai történetéhez információval bíró töredékek (pl. mortariumok, turibulumok, mécsesek) 

beillesztése történhetett meg. 

Így a terepi megfigyelések során azonosított jelenségek egy része az onnan származó 

leletanyag alapján keltezhetıvé vált, némely esetben az egyes jelenségek funkciójára is adatot 

szolgáltatott (2.10.2. fejezet). 

A feldolgozás során igen sok problémával is szembe kellett néznünk. Az egyiket az 

jelentette, hogy a feltárások nem logikus sorrendben haladva követték egymást (pl. Ny-ról K 

felé), hanem egy-egy területrészt többször is újraástak az egymást követı régészgenerációk. 

Így fordulhatott elı, hogy míg pl. az I. épület K-i szárnyának középsı része többször is meg 

lett ásva, a szárny D-i részérıl szinte semmit sem tudunk. Az egyes ásatási feljegyzések pedig 

sokszor egymásnak ellentmondó adatokat tartalmaztak egyazon régészeti jelenség, területrész 

leírásakor, így ezek értelmezése is sok nehézségbe ütközött. 

A másik problémát az elıkerült leletanyag használhatósága jelentette: ha ugyanis egy 

jelenséget pontatlanul, félreérthetıen írtak körül, az onnan származó anyag a keltezés 

szempontjából használhatatlanná vált és a továbbiakban csak statisztikai értékkel bírt, vagy 

esetleg az épület funkciójához adhatott információt48. A fentiek miatt az értékelésre alkalmas 

leletanyag mennyisége a legtöbb esetben csak töredéke a teljes anyagnak. 

                                                           
47 A leletanyagból csak a meghatározásra alkalmas és az épületek keltezéséhez, funkciójához érdemi adattal bíró 
darabokat rajzoltuk, ezek közül is csak egy válogatás szerepel a dolgozatban.   
48 Egy helyiségben pl. több,  kavicsos járószint került elı. A leletanyag esetében azonban nem tőntették fel 
egyértelmően (leltárkönyvben, zacskón) hogy melyik kavicsos szintrıl kerültek elı. Így az anyag a járószint 
keltezésére nem alkalmas (“Diana-szentély” 1991. évi ásatás). 
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2.4. Kutatott területek 1.: az I. épület (basilica) Ny-i, középsı és K-i 

szárnyai      

2.4.1. I. épület Ny-i és középsı szárny – Nagy T. feltárásai 1961-62. 

2.4.1.1. A feltárás 

Az I. épület (Basilica) perióduskutatására Nagy T. vállalkozott elıször, mivel az 1960-

as évek elején napirendre került a romkert K-i sávjának mőemléki rendezése, az emlékek 

helyreállítása. Az „A” utca K-i oldalán álló épület töredékes alaprajza még Torma K. és 

Kuzsinszky B. ásatásai nyomán váltak ismerté49, amelybıl a „D” utca felé, pilléres 

homlokzattal záruló nagyobb termek, ill. É felé kisebb helyiségek részletei voltak ismertek, 

ill. egy márvány  szoborfej, amely a területrész É-i részén, egy bázis mellıl került elı. Nagy 

T. elsısorban a terület D-i (1.,2.,3.,4. helyiségek) és É-i végén nyitott szelvényeket (összesen 

29db-ot50), amelyekben 4 építési periódus maradványait tudta elkülöníteni. Munkáját - az 

ásatási adatok és a keltezı értékő leletanyag feldolgozását – publikálta is, amelyet a jelen 

munkához összehasonlító anyagként tudunk felhasználni. A Nagy T. által megállapított 

építési periódusokat, keltezést a magunk részérıl nem vitatnánk, mivel: 1. az igen részletesen 

közölt ásatási adatok, metszetrajzok, szintadatok alapján  hitelesnek tőnik, 2. az egyes 

periódusokhoz tartozó jelenségek és maga a periodizáció szépen illeszkedik az É-i sáv más 

pontjain megállapítható fázisokhoz. Némi eltérés ugyan mutatkozik az ásatási adatok 

közléseiben Nagy T. egyes cikkeiben, de ezek inkább kiegészítik egymást51. A periódusok 

leírásánál az ásató összes publikációját (és a dokumentációt) vettük alapul, azokra a 

továbbiakban külön-külön nem hivatkozunk.  

A fentiek miatt a következı fejezetben a Nagy T. által megállapított és keltezett 

fázisokat közöljük. A leletanyag egy része azonban akkor feldolgozatlan maradt, így az abban 

fellelhetı, keltezı értékő tárgyakat (elsısorban a terra sigillatát) most felhasználtuk az építési 

periódusok datálásához52.  

 

                                                           
49 ld.2.2. fejezet. 
50 Az ásatási dokumentáció és a leletes zacskók tanúsága szerint 25 árok, ill. 4 további „blokk” (A-D) került 
megnyitásra. 
51 Az alap-publikáció mellett (Nagy 1964a, 9-54) a szerzı kissé részletesebb leírást ad az ásatási jelentésekben 
(Nagy 1964b, 301-302) ill. a polgárváros korai periódusait tárgyaló cikkében (Nagy 1971,59-81).  
52 ld. 2.10.1. fejezet. 



 23 

2.4.1.2. Periódusok 

 
1.periódus (Basilica):  Az itt vizsgálható legkorábbi idıszakhoz tartozó jelenségeket 

az ásató a vizsgált terület É-i és D-i részén is talált53. Ezek az objektumok a sárga altalajba 

mélyültek, betöltésük fekete zsíros, agyagos volt. Így pl. a kutatott terület É- végén egy 

kemence, vagy kohó (?) mutatkozott, lapos kövekbıl épült füstelvezetı csatornával, ettıl 

kissé D-re pedig egy nagyobb, szögletes, ÉD-i irányú beásást (feltehetıen veremházat) 

dokumentált („γ” beásás)54. A veremháztól K-re újabb, KNy-i irányú, szögletes konstrukció 

mutatkozott („ε” beásás), amelyet az ásató a „γ” ház pincéjeként értelmezett (valószínőleg ez 

is inkább egy veremház lehet). D felé további két kisebb beásás jelentkezett, ezek kör alakúak, 

talán szemétgödrök lehettek: „δ” és”η” beásások55.  

Közvetlenül a KNy-i fıút mentén egy szintén inkább KNy-i irányú, lépcsıs oldalú, 

árokszerő létesítmény sorolható még ide, amelyet az oldalán talált „lerakódás” nyomán Nagy 

T. tímármőhely bıráztatójaként azonosított („α”- beásás). A betöltésrıl vizsgálati anyag nem 

maradt fenn, ezért itt csak az ásató leírására hagyatkozhatunk. Ennek alapján a beásás alsó 

részén „kemény, feketésszürke, iszapos” réteg volt, rézsős oldalát „rozsdabarnás és 

barnásszürke szennyezıdés” ill. „kékeszöld iszapréteg” vonta be.  A beásás legalján pedig pár 

cm finom, iszapos homok volt. A betöltés aljaként említett „feketésszürke, iszapos” réteg 

megfelelhet annak a feketésbarna, zsíros, agyagos rétegnek, amelybe már a 2. periódus 

objektumai mélyülnek és amely réteg nagyrészt kitöltötte az 1. periódus objektumait. Így itt is 

arra kell gondolnunk, hogy az objektum betöltése is egységes, egy idıpontban történt 

felszámolás része lehetett. A beásás oldalán talált lerakódások természettudományos analízise 

ismereteink szerint nem történt meg, de pl. rozsdabarnás elszínezıdést okozhatnak az itt igen 

gyakori vízerek, kisebb források is (ld. XXIX. épület)56. Az objektum pontos funkciója a 

fentiek alapján tehát biztosan nem állapítható meg. „Áztató” helyett inkább árokra 

gondolnánk, tekintettel arra, hogy a beásásnak KNy-i iránya, lépcsıs oldala volt, amely 

„gyanúsan” követi a D utca vonalát.  Elképzelhetı sima, vízelvezetı funkció is, (ld. finom 

homok!) az ekkor már valamilyen formában nyilván mőködı KNy-i irányú fıút mentén.  

Nagy T. a kísérı leletanyag (objektumok betöltései) alapján a korszakot „prebasilikális I.” 

horizontnak nevezte el és a kora-flaviusi idıszaktól kb. 100-ig keltezte.  

                                                           
53 Az egyes periódusok jelenségeinek Nagy T.-féle leírásához ld.: 51.lj. 
54 A rajzokon mérhetı nagysága: 2.5x3.5m, az ásató saját leírása szerint 7x5m.  
55 A kettı közül „η” beásást az ásató kissé késıbbinek tartja, de ugyanehhez a periódushoz sorolja: Nagy 1971, 
65.  A dolgozatban megállapított periodizáció szerint ez a beásás már a 2. periódusba tartozik (ld. 2.8. fejezet) 
56 XXIX. épület, 59. helyiség D-i falának kövei erısen rozsdásak voltak a feltörı talaj (forrás) víztıl. 
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 2.periódus (Basilica): A feltáró szerint ebben az idıszakban egy 70-80cm átmérıjő, 

kıbéléső kút készült – részben vágva a korábbi kemence főtıcsatornáját, ill. ugyanekkor egy 

habarcspadlójú helyiség is készült a korábbi, „η” beásás fölött . Ez utóbbi helyiség sajnos – az 

ásatási dokumentáció hiánya miatt egyelıre csak körülbelül lokalizálható, alaprajza 

bizonytalan. Az ásató periodizációja alapján a korszak az ún. prebasilikális II. horizont, amely 

100 és a 2.sz. eleje/elsı évtizedei közé keltezhetı. 

3.periódus (Basilica): Ebben korszakban már összefüggı alaprajzzal rendelkezı 

épület(ek)rıl beszélhetünk57. Nagy T. szerint ekkor töltik fel az elızı idıszakban létesített 

kutat, és fölé egy 9m széles, legalább 2 helyiséges épület kerül, DK-i sarkában talapzattal (?), 

amelynek É-i határa a Keled u. alá húzódhat. Az épület pontos lokalizálása – a dokumentáció 

hiánya miatt –egyelıre itt sem lehetséges. D felé sikátor, majd egy újabb épület (?) amelyben 

egy kılapos teret É-ról és D-rıl is agyagpadlós helyiségek határoltak. Ez utóbbiak változó 

mérető helyiségcsoportok voltak, ezeket folyosó választotta el. Ekkor készülhetett el az „A” 

utca felıli oldalon az egytraktusos – nagyjából azonos mérető szobákból álló -  helyiségsor, 

amelyeket Nagy T. boltként azonosított.  K felé azonban terrazzós szobákat is említ (?) Nagy 

T., amelyek közül az egyik padlójáról Hadrianus éremmel keltezett leletcsoport került elı. Az 

épület D-i részén nagymérető, agyagpadlós termeket alakítanak ki, egyikükben az ásató 

szerint ólommáz készítésére alkalmas kis kohó is mőködött ebben a fázisban („β”) 58. Ugyanitt 

fallal osztják meg a „D” utca felé nézı bejárati traktust.   

Ebben a periódusban tehát Nagy T. leírását követve 2 (?), fıleg agyagpadlós 

helyiségekkel ellátott épülettel lehet számolni az I. épület Ny-i és középsı szárnya alatt, 

ezeket sikátor választotta el. A délebbi épülethez nagyobb udvar is tartozott.  

Nagy T. szerint az épület (a D-i részen) ekkor még nem funkcionált basilicaként, 

keltezését pedig a leletanyag alapján a 2.sz. elsı évtizedei és 160-170 közé teszi („Basilica I. 

periódus”).  

4. periódus (Basilica): Az ásató által legkésıbbiként azonosított periódusban 

jelentısen átalakítják az I. épületet és az attól É-ra fekvı területrészt. Az I. épület 2 szárnyát 

egy markáns ÉD-i fal választja el, mindkét részben nagyobb, osztatlan terekkel találkozunk. A 

2 szárnyat É felıl lezáró udvar szintjét megemelték, kılapokkal burkolták, és ez ismereteink 

szerint legalább a mai Keled utcáig húzódott. Az udvar É-i részén egy 3.3x2.1m-es kıbázis is 

                                                           
57 Sajnos az ásatási jelentésben leírtak (Nagy 1964b, 302) és a feldolgozó jellegő publikációban (Nagy 1964a, 9-
54) közölt leírások nem megfeleltethetık. Így most a publikációban közölt összesítı alaprajzra és az ugyanitt 
megjelentetett leírásra támaszkodunk. 
58 Ugyanitt ráfolyt mázas edény- és tégelytöredékeket is dokumentált Nagy T, aki azonban a„mőhelyrıl” többet 
nem ír. Sem fotók, sem rajzok nem állnak rendelkezésre a konstrukcióról, a késıbbi kutatások pedig nem 
érintették a területet. A bizonyítékként említett leletanyag  jellegét csak anyagvizsgálatokkal lehetne tisztázni 
(pl.milyen máz?).  
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elıkerült, amelynek közelében tártak fel egy márvány császárportrét59. Ugyanebben a 

zónában egy KNy-i irányú, alján kılapokkal burkolt csatornát is kialakítanak, amely az „A” 

utca győjtıcsatornájába torkollott. D felé eltőnnek a helyiségcsoportok és az „A” utca oldalán 

húzódó kis szobasor is, így nagyobb tereket képeztek ki (a Ny-i szárnyban 2 termet), 

ugyanakkor viszont K felé agyagpadlós helyiségeket alakítottak ki60.  Az épületegyüttest 

Nagy T. basilicaként azonosította, kiépítését pedig a 2.sz. végére tette. A kísérı leletanyag 

alapján az együttes legalább a 3.sz. közepéig fennállt („Basilica II.periódus”). 

 

                                                           
59 Ld.2.12.1. fejezet és 686.lj. 
60 Ezek sajnos a dokumentáció hiánya miatt nem visszaazonosíthatók. 
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2.4.2.„Páva ház” 1. (I. épület, K-i szárny) – Póczy K. feltárása, 1972 

2.4.2.1. A feltárás és problémák 

 
Az épületrészt jelenlegi ismereteink szerint elsıként 1972 – ben kutatta Póczy K. 

(„Forum keleti szárnya”61) aki az épület D-i végétıl indult É-i irányba, az általa számozott, II-

XV. helyiségekben (a VII-XV. termeket késıbb Zsidi P. és Márity E. is ásta és más-más  

számozással látta el ıket, ld. lejjebb). A kutatásról részletes rajzi- és fotódokumentáció áll 

rendelkezésünkre, amelynek alapján az egyes objektumokat itt is számoztuk, majd ezeket 

mátrixba rendeztük. Az egyes építési periódusok megállapításához – a meghatározott ásatási 

egységeken túl – nagy segítséget jelentettek az ásató régész kéziratos naplóbeli megjegyzései, 

megállapításai, ugyanakkor néhány esetben (XIV. és XV. helyiségek) a felszín- és 

metszetrajzok hiánya nehezítette az egyes objektumok beazonosítását. Végül összesen 197 db 

SE számot adtunk ki a különbözı jelenségeknek62.  

A feldolgozásnál néhány problémával is szembe kellett néznünk. Sajnos sem az 

összesítı alaprajzon, sem pedig a metszet- vagy felszínrajzokon nem találunk szintadatokat, 

vagy bármilyen viszonyítási pontot, így az egyes helyiségek rétegsorának összevetése, 

nehézkes, néhol megoldhatatlan volt. Ezekre az adott periódusok leírásánál térünk ki.  

2.4.2.2. Periódusok  

A feltárást során az egyes építési periódusok szétválasztása csak nagy vonalakban 

történt meg, erre utalásokat találunk a kézi- és géppel írt ásatási naplóban is.  

Az ásatási feljegyzések, utólagos vázlatok, rajzok és fotók alapján 6 nagyobb építési periódus 

volt elkülöníthetı63 és számos olyan objektumot is „találtunk” amelyek nem voltak 

periódushoz köthetık. Ezeket külön tárgyaljuk. (13-14.képek) 

A feltáró dokumentációhoz csatolt kéziratos jegyzeteibıl további információk 

olvashatók ki, ugyanakkor a vázlatszerő feljegyzések e sorok szerzıje számára – lévén az 

ásatáson nem vett részt – sokszor nem követhetık, azok a feltáró háttérismeretei és egyéb 

ásatási megfigyeléseire alapozódhattak. Ugyanakkor természetesen azok az adatok és 

                                                           
61 Ásatás „hivatalos” neve, ld. ásatási dokumentációban: BTM RA : 19-73: 9 oldal gépelt napló, 28 fotó, 1 
összesítı felszínrajz, 11db metszetrajz, összesen 19 oldal kézzel írt feljegyzés, vázlat és rajz. 
62 ld. 5.2 fejezet 
63 A feltáró jegyzeteiben négyet, ill. ötöt említ, ld. késıbb. 
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információk, amelyek biztosan kinyerhetık voltak, itt felhasználásra kerülnek a forrás 

megjelölésével64. Ezeket az információkat az „Összefoglalás”-ba építettük be65.  

A területen - a Szilágyi J. által ásott XXVI. – XXVII. épületek alattiakhoz hasonlóan – 

itt is megfigyelhetı volt a területrészre jellemzı feketésbarna agyagos réteg, így a késıbbi II., 

III., XI. és XV. helyiségek alatt. A sárga agyagos altalajt - a dokumentáció alapján - érdekes 

módon egyik helyiségben sem érték el. 

1. periódus (Páva 1):  Az ásatáson regisztrált legkorábbi építési periódust elsısorban 

egy kövekkel kirakott „posztamens” SE57 képviselte a késıbbi IX-X. helyiségek határán, 

amelyrıl azonban az 1991-es feltárás során kiderült, hogy valójában egy kút (ld. Márity E. 

ásatása, ott SE38/3966). Valószínőleg ide sorolható még67 a késıbbi II. helyiség alatt egy 

vékonyka sóderes szint (járószint?) /SE80a=113/ ill. a XV. helyiség alatt azok a vékony 

planírozási-, égés- és sóderrétegek /SE 127, 127a, 127b, 127c, 127d/, amelyeket már a 

következı periódus planírozási rétege (ld. lejjebb, 2.periódus) vágott. A VIII. helyiségben 

ismeretlen konstrukció agyagplanírozásai és egy köves omladék köthetı ehhez a horizonthoz 

/SE51a, 92a és 93a/.  

2. periódus (Páva 1):  Póczy K. ásatási naplója szerint ez volt a terület elsı kıépítési 

periódusa, ekkor kıalapozású, de még agyagtégla felmenı falak jellemezték a korszakot. Az 

ásatási dokumentáció alapján szinte minden helyiségben megtalálhatók voltak ezen horizont 

nyomai, leginkább agyagtégla-omladék és planírozások formájában.  

Így ehhez a horizonthoz tartozik a késıbbi II. helyiségben egy ÉD-i irányú, kıalapozású, 

agyagtégla felmenıjő fal /SE2, 2a és 86/ K.i oldalán murvás /SE3/ míg Ny-i oldalán kılapos 

/SE6/ járószinttel. Az utóbbit kétszer meg is újították, közöttük földfelhordás volt /SE6a-f/. A 

fal két oldalának eltérı rétegsora más-más funkciót sejtet (épületen kívül és belül?).  A 

késıbbi III. helyiség (folyosó) alatt a feltáró szerint szintén megtalálható volt ez a „2.sz. eleji” 

horizont, a metszetrajzok és a stratigráfiai adatok alapján az itt észlelt planírozási réteget 

köthetjük ide (agyagtégla felmenıfal maradványa?) /SE110/. 

A korszakban még közös teret alkotott a VIII.-IX. helyiség, itt egy döngölt agyag 

padlószint /SE52/ és a hozzá tartozó (késıbb visszabontott) ÉD- irányú K-i zárófal /SE48/ 

említhetı, amelynek szintén agyagtéglás felmenıje lehetett/SE51/. A késıbbi IX. helyiség 

alatt köves-agyagtéglás omladék tartozik ide /SE118/. ÉK felé valószínőleg állt már egy K-

                                                           
64 Pl.: Az egyes periódusok abszolút datálását a feltáró már az ásatás közben, kéziratos dokumentációjában 
elvégezte, így pl. szerepel „2.sz. eleji” , „2.sz. második fele” v. „3.sz. második fele”, ill. „4. századi” periódus. A 
korhatározást építési technikákra és nyilvánvalóan a leletanyagra alapozta. 
65ld.  2.4.2.3. fejezet 
66 ld. 2.4.4.1. 
67 Erre az ásatási rajzok (metszetrajzok) alapján tudunk csak következtetni, egyéb helyen ezeket az ásató nem 
említi. 
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Nyi és a vele egykorú ÉD-i irányú fal, /SE93,97 és 98- talán falzokli?/ ill. K felé még egy 

KNy-i fal /SE70/, amely az összesítı alaprajzon hipotetikusan D-felé fordul (a falnak egyéb 

nyoma nincs)68.  A XII. helyiség alatt egy agyagtéglás réteg köthetı ide /SE137/. A  XIV. 

helyiség területén ide sorolhatunk egy ÉD-i irányú, op. spicatum technikával készült – késıbb 

megújított – falrészletet /SE94b/ és egy ismeretlen rendeltetéső, kıbıl készült, U alakú 

falkonstrukciót /SE 73a,73b,73c/. Ez utóbbinak egyik falát faoszloppal ütötték át (erısítették 

meg?) /SE 103/ és ehhez É felıl csatlakozó, talán fakerettel szegélyzett, terrazzo-bélelető, 

szögletes medence /SE72, 72a,72b/. A feltáró a medence mellett két malomkövet és nagyobb 

hombárok töredékeit találta, amely a konstrukció gazdasági rendeltetésére utalhat. Az U alakú 

konstrukció felmenı falai is agyagtéglából lehettek, erre utal egy masszív agyagtéglás 

planírréteg a helyiségben /SE131/ 

 XV. helyiségben D felé pedig ismét egy köves-agyagtéglás omladék köthetı ide /SE125/. 

 

Nem tudjuk periódushoz kötni, ezért egyelıre külön tárgyaljuk azt az ásató által 

említett sikátort, amelye az épületrészt K felıl zárta le és amelyet véleménye szerint a „II. 

század folyamán alakítottak ki”69. Errıl azonban sem rajzi, sem pedig fotódokumentáció nem 

áll rendelkezésre. Az ásatási napló szerint a sikátor padlóját lapkövek alkották /SE10/ alatta 

pedig csatorna futott /SE11a,11b/, amelyet késıbb falakkal eltorlaszoltak70.  

 

3.periódus (Páva 1): A korszakhoz, amelyet a feltáró  - a fentiekhez hasonló alapokon - a 2.sz. 

második felére keltezett a korábbinál sokkal több jelenség tartozik. Így már önálló 

helyiségként létezik a II. terem, ahol visszabontják a korábbi ÉD-i falat /SE2-2a/ és áll már É 

felé a KNy-i irányú határoló fal /SE5/ és egy padlószintet is kialakítottak /SE8/. Valószínőleg 

ide köthetjük a helyiség É-i részén regisztrált kisebb „pódiumot” is /SE4/. A késıbbi III. 

folyosó alatt egy vékony, sóderes járószint tartozhat ide /SE109/ és áll már az épületszárnyat 

K felıl határoló fal is: SE9.  

É felé a feltáró kisebb, KNy-i utcácskaként azonosította a VII. kılapos helyiséget, ennek több 

szintmegújítása is ide tartozhat /SE40-42/71.  

A VIII. és IX. helyiségekben egy terrazzo-szerő padló sorolható ehhez a fázishoz /SE50/, ill. 

Ny felé, csak feltöltési és egy sóderréteget tudunk ide kapcsolni /SE 114, 115, 116, 117/.  A 

                                                           
68 SE97-98 és 70 iránya alapján nem tőnik egykorúnak, de stratigráfiai helyzete miatt mégis ezt tartjuk 
legvalószínőbbnek. 
69 Ld. gépelt napló 3.oldal 
70 A késıbbi falakra sincs adat. 
71 Metszetrajz sajnos nem készült a helyiségben, ezért csak következtethetünk a leírás alapján (3 járószintet említ 
az ásató). Ugyanitt már kellett lennie egy É-i zárófalnak is /SE 47 elıdje/ hiszen É felé, a VIII.-IX. helyiségek 
alatt ekkor már más jellegő padlószinttel találkozunk. Ld.2.4.2.2. fejezet 



 29 

két helyiséget É felıl korábban lezáró /SE93/ és a hozzá É felé kapcsolódó egyéb falakat 

/SE70, 97, 98/ visszabontják, helyettük K felé kisebb É-i határolófal-szakasz /SE102/ készül. 

A XII. helyiségben egy D felé kanyarodó apszis /SE104/ és hozzá tartozó járószintet lehetett 

dokumentálni /SE136/ K felé pedig szintén egy sóderes járószint-töredék sorolható még ide 

/SE140/. A késıbbi XV. terem helyén 3 kisebb helyiség létesül: SE 71, 99, 100, 101 által 

határolva.  

4. periódus (Páva 1):  A korszakot - amely a feltáró megfigyelései szerint több, mint 

65-70cm szintemelés választja el az elızı periódustól – Póczy K.  ásatási dokumentációjában 

a 3.századra keltezett. Ehhez a periódushoz már lényegesen több jelenség köthetı. 

A II. helyiség ekkor nyeri el ma ismert formáját: áll már a D-i zárófal /SE19/ és már biztosan 

áll a K-i és Ny-i zárófala az épületrésznek /SE20 és 21/. A helyiségnek ismert a korszakhoz 

köthetı padlószintje: SE12, ill. bejárat kerül az É-i zárófalra: SE15.  

Kialakították a III.- IIIa. folyosókat az épület K-i szélénél /SE14 fallal/ a III. folyosóban 

agyagos szint (padló?) kapcsolható ide /SE108/.  

A IV. terem határoló falai /SE23,24,25/ és É-i bejárata /SE22/ készül el ekkor, a helyiségnek 

kisköves burkolata van /SE22a/. Az V. helyiségben ekkor alakítanak ki praefurniumot 

/SE30,30a,30b/ a padló itt nagyobb kılapokból /SE31/ felette pedig téglából állt /SE32/72. 

Ugyanitt most fogható meg a K-i és az É-i zárófal /SE25 és 25a zokli, 27, ill. SE26/. A 

következı teremben (VI.) ekkor készül el a padlófőtés: a hypocaustum oszlopokon 

bazaltlapos padozat nyugodott /SE36/ és erre került a terrazzos járószint /SE37/. (15.kép) A 

főtésrendszert sugár irányú főtıcsatornák egészítették ki /SE33, 34, 35/. A helyiséget ekkor 

gazdag freskó- és stukkódíszítéssel is ellátták, ennek maradványai a terrazzo-padlóról kerültek 

elı /SE38/73. A terem Ny-i zárófalán /SE24/ in situ kerültek elı a tubusok is. 

A VII. helyiség (udvar?) É-i zárófala /SE47/ és küszöbje /SE44/ ill. a Ny-i zárófalon egy – 

valószínőleg74 - lépcsıvel megközelíthetı átjáró /SE43/75 köthetı ehhez a fázishoz, ill. a már 

említett kılapos burkolatok legfelsı rétege /SE39/. Talán ehhez a periódushoz sorolhatjuk azt 

a 38cm belvilágú, téglákkal szegélyezett csatornát /SE45/ és „kádacskát” /SE46/, amelyek a 

D-i zárófal mentén voltak és csak az ásatási naplóból ismertek. Ugyanebben a zónában, Ny 

felé, az É-i zárófal mellett /SE47/ terrazzoval kikent (?) medence nyomai kerültek elı /SE87/, 

                                                           
72 Az ásató feljegyzéseibıl sajnos nem derül ki, hogy a 2 padlótípus egykorú-e, azaz egy konstrukció részei, 
vagy más-más építési periódushoz tartoznak /SE31,32/. 
73 Az ásatási naplóból kiderül, hogy a helyiséget kétszer is újrafestették, az alsó freskórétegen alakos díszítés 
volt. Az elsı freskóréteget egyelıre nem tudjuk periódushoz kötni. A freskóanyag egyelıre sajnos nem lelhetı 
fel. 
74 A dokumentáció alapján a terep Ny felé emelkedett, a szintkülönbség a VII. helyiség szintje és a Ny-i átjáró 
között 58cm volt. Az ásató szerint a lépcsıfokok faburkolatúak lehettek. 
75 Csak fotóról és leírásból ismert. 
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amelyet ismeretlen idıpontban (5.periódus??) 23-25cm átmérıjő fagerendákkal törtek át 

/SE88 és 89/.  

A még mindig közös térnek számító VIII. – IX. helyiségekben egy habarcsos padlószint 

/SE49/ köthetı ide, ill. egy - a feltáró feljegyzései szerint – 60cm széles csatorna /SE58/ 

tartozhat ide. Valószínőleg ekkorra keltezhetı a helyiség Ny-i zárófalára merıleges irányú, 

KNy-i irányú, vastagabb fal, amely valójában már inkább az I. épület középsı traktusához 

tartozik /SE114/. É felé további helyiségeket hoznak létre az SE92, 94, 95, 96 és 63a falakkal. 

Az ilyenformán létrejött X. és XI. helyiségeknek fehér, meszes-habarcsos a padlója /SE60 és 

61/ az utóbbi terem közepe táján a feltáró szerint „nagy kövekbıl összetákolt, 2m széles 

emelvény állott, ezen in situ kımedence töredékei”-vel /SE59/, amely valószínőleg szintén 

ehhez a horizonthoz köthetı. É felé a késıbbi XII. helyiség alatt még 1 kisebb teremmel 

számolhatunk ebben a korszakban, falai: SE63a (K-i folytatása ismeretlen), 69, 94, K-i 

zárófala nem ismert. 

Sajnos egyéb ásatási adatok nem támasztják alá, de az összesítı alaprajz szerint talán ide 

kapcsolhatók az épület K-i zárófalától /SE9/ K-re kialakított min. 5 kisebb helyiség (a II. 

folyosótól, ill. a VII. és VIII. helyiségektıl K-re), amelyek Póczy K. szerint késıbb 

padlófőtéssel (főtıcsatornás-változat) is rendelkeztek76. Csak a helyiségek KNy-i irányú 

határolófalai ismertek: SE149, 150, 151, 152, 153, 154. Ugyanígy, alaprajzi adatok alapján 

gondolható, hogy a XV. helyiséget K-rıl /SE155/, ill. részben D-rıl /SE156/ határoló fal is 

ehhez a horizonthoz tartozik. A helyiség közepén, az ekkorra már visszabontott SE100 és 101 

falak felett sóderes járószintet alakítottak ki /SE124/ amely talán összefüggött a késıbbi VIII-

IX. termek sóderes szintjével /SE49/. 

5. periódus (Páva 1): A feltáró ezt a horizontot a 4.századhoz kötötte, stratigráfiai 

helyzete és nagy valószínőséggel elsısorban a falazási technikák miatt (opus spicatum). Itt 

viszonylag kevés objektumról beszélhetünk, részben mivel sajnos nem igazán tudható, hogy a 

korábbi épületfalak, járószintek közül mi maradhatott még használatban.  

Így pl. a II.-IV. helyiségek közötti ajtónyílásról tudjuk, hogy azt beszőkítik /SE16/ egy 

kisebb falszakasszal /SE17/. A III. folyosóban „csigalépcsı-szerő” lépcsıfeljáró készül, opus 

spicatum alapozással /SE18/, amelyrıl a folyosó K-i oldalán álló ekkor már biztosan főtött 

helyiségeket lehetett megközelíteni. A IV. helyiség É-i zárófalát is megújítják ebben az 

idıszakban /SE23a/. 

                                                           
76 Kérdés, hogy a termek kialakításához képest mikor alakították ki itt a padlófőtést. A feltáró szerint ezekbe a 
helyiségekbe csak „egy késıbbi idıszakban” vezették be a padlófőtést, mert a főtıcsatornákban másodlagosan 
beépített épületmaradványokat és tégladarabokat figyeltek meg. 
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É felé legközelebb a VIII.-IX. helyiség terébıl van adatunk a késıi használatra: az 

eddig közös helyiséget, egy ÉD-i irányú, apróköves, öntött fallal /SE53/ kettéosztották. A 

VIII. helyiségben a korábbi habarcsos padlót /SE49/ sóderréteggel újítják meg /SE91/. A IX. 

helyiségben habarcsos padló /SE54/ készült ebben a periódusban, és valószínőleg ehhez a 

fázishoz köthetı az állatfigurás öntıminta, bronz istenszobrocskák és fémöntéshez szükséges 

vaskanál, ill. öntıtégely, valamint tüzelés nyomai, amelyeket itt regisztrált Póczy K77. 

É felé legközelebb a XI.-XII. helyiségek területén volt megfogható a legkésıbbi 

periódus, egy nagymérető, kissé trapezodiális alakú helyiség (vagy önálló épület?) 

formájában: a nagy kiterjedéső terem(?) falait opus spicatum technikával készítették, amelyek 

korábbi falakra épültek rá. A D-i zárófal tejes hosszában ismert /SE63/ míg Ny-i fala többé-

kevésbé jól követhetı /SE66/. A kissé „ferde” ÉK-i irányba tartó K-i zárófalon /SE67/ küszöb 

lenyomatát figyelték meg /SE68/ É felé azonban nem követték a falvonulatot. A teremhez 

(esetleg önálló épülethez?) É felé még 1 helyiség csatlakozhatott (XIII. helyiség), az itt 

húzódó KNy-i irányú válaszfal csak részletekben lett megkutatva /SE 157/. A késıi terem 

(épület) padlója is elıkerült /SE64/ igen vastag (60cm) alapozással /SE65/. A padlóról egy - 

azóta sajnos elveszett - páva alakú, kék email-berakásos bronzmécses került elı. A XIV. 

helyiségben megújítják a korábbi, op. spicatum szerkezető, ÉD-i irányú falat /SE94a/. A XV. 

helyiségben egy vékonyabb feltöltési réteg felett /SE123/ újabb kis sóderes szint-maradvány 

mutatkozott /SE121/ és ezzel valószínőleg egykorú kıporos réteg /SE122/ amelyek ehhez a 

periódushoz köthetık. 

6. periódus (Páva 1): Jó néhány helyiségben vastagabb omladékos, vagy egyszerő 

feltöltési rétegek fedték el az épületszárny romjait, ill. pár beásást is regisztráltak, ezek pontos 

kor(ok)hoz kötése – egyéb adatok híján – nem lehetséges. Elképzelhetı, hogy újkoriak 

(elsısorban a beásások) vagy a római uralom vége után, az épület teljes felhagyása után 

keletkeztek. A II. helyiségben két omladékos réteg /SE77 és 78/ és felettük 2 beásás köthetı 

ide /SE75/76 és 82/83/78, a III. folyosó É-i végén egy homokos réteg /SE79/ és egy - 

feltehetıen falkutató célú – beásás, a VIII. helyiségben egy törmelékes réteg /SE90/, míg a 

XIV. terem területén szintén egy omladékréteg /SE129/ tartozik ide. A XV. helyiségben már 

csak két kisebb törmelékes rétegecske jelentkezett /SE120 és 119/, a XII. helyiség területén 

pedig egy igen vastag feltöltés fedte el a korábbi építési periódusokat – beleértve a késıi 

„terem” falait is: SE133. 

 

                                                           
77 Sajnos ezek a leletek (öntıminta, istenszobrocskák, vaskanál, öntıtégely) jelenleg nem lelhetık fel. 
78 Formájuk és kiterjedésük bizonytalan, csak metszetrajzon ábrázolták ıket. Összesítı rajzon nincsenek 
feltüntetve. 
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A feldolgozás során jó néhány olyan objektummal is találkoztunk, amelyek – ásatói 

feljegyzések, rajzi-, vagy fotódokumentáció híján – nem voltak besorolhatók egyik 

periódusba sem. Ezeket itt külön tárgyaljuk.  

A IX. helyiség Ny-i szélén húzódó KNy-i és egy ÉD-i irányú fal /SE55 és 56/ koráról nincs 

információ79, annyi biztos, hogy korábbiak SE54 padlónál (5.periódus) és nem egykorúak 

egymással.   

A XIV. helyiség területén is jó néhány olyan objektum van, amelyek nem köthetık egyetlen 

periódushoz sem80. Így pl. egy ÉD-i irányú, egy L alakú (?) falrészlet /SE106, 106a/ és egy – 

talán  U alakú  - kıfal-konstrukció /SE105, 105a/.  A 2. periódus terrazzos medencéje 

mindenesetre figyelembe veszi a konstrukciót, így lehet, hogy egykorúak? 

A területrész DK- i végén, a XV. helyiség É-i szegélyén, valójában már a konkrét feltárási 

területen túl jó pár olyan faltöredék, önálló omladék és egyéb objektum jelentkezet, amelyek 

egyelıre szintén nem köthetık periódushoz: így pl. SE142 és 143 falak, amelyek egymásra 

merılegesek és talán egy helyiség DK-i sarkát jelzik. A feltételezett helyiségnek lapköves 

padlója lehetett /SE160/. K felé egy KNy-i irányú csatornarészlet is mutatkozott /SE163, 164, 

165/,  amely talán főtıcsatorna-részlet lehet81. A területrész legészakibb végén SE 156 faltól 

ÉK-re még egy, ismeretlen korú falszakaszt is ábrázoltak /SE162/ ill. É felé egy KNy-i 

irányú, egy sor, nagyobb kövekbıl rakott falszakasz is mutatkozott /SE161/ Ny felé, elszórt 

omladék formájában (?). 

                                                           
79 A napló mindössze „két korábbi periódus falai”-ként említi ıket, az összesítı alaprajzon pedig csak SE 55 
vehetı ki biztosan. 
80 Az ábrázolt jelenségek csak az összesítı felszínrajzról és egy kis részük egy metszetrajzról ismertek. 
81 Az alaprajzi adatok szerint a csatorna falai igen rossz minıségőek, meglehetısen görbe nyomvonalúak és 
keskenyek, belvilága 50cm, alja kövezett volt. Ezek miatt inkább főtı-, mint vízelvezetı csatornának tartható. 
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2.4.2.3. Összefoglalás 

 
A fentiek alapján tehát itt 6 nagyobb építési periódust lehetett megkülönböztetni82, 

jelentıs részüket maga a feltáró még „menet közben” keltezte is (ld. fent). Jelen esetben – 

mivel Póczy K. egy összefüggı épületrészt és nem izolált helyiségcsoportokat vizsgált, mint 

Szilágyi J. – nem volt szükség „fázisok” elkülönítésére. Ebben a fejezetben említjük a feltáró 

által, az ásatási megfigyelésekbıl levont következtetéseit és összehasonlítjuk periodizációját 

az általunk megállapítottakkal, elsıként táblázatos formában: 

Periodizáció Póczy K. 

ásatási dokumentációja 

alapján 

Póczy K. saját periodizációja Abszolút kronológia 

1. 1. „agyagtéglás társaság” 2.sz. elsı évtizedei 

2. - - 

3. 2. „mészköves rendszer” 2.sz. második fele 

4. 3. „kváderköves, erıs rakott fal, 

Marcus Aurelius utáni” 

3.sz. 

5. 4. öntött falak, „macellum-kori”  3.sz. közepe? 

6. 5. „4.századi, agyagba rakott 

falak” 

3.sz. vége? 

 

 A terület geomorfológiájáról már Póczy K. is megjegyezte83, hogy  a területrész itt a „D” 

utcától É felé emelkedett, majd a Keled u. felé már lejtett (30-40cm). Sajnos a sárga agyagos 

altalajt ebben az épületrészben sehol sem érték el.  

1. periódus (Póczy) 84: A feltárás során ugyan sajnos nem volt mód a legkorábbi 

megtelepedés összefüggı kutatására és az ásató külön nem is említi, de a rétegtani viszonyok 

alapján egyértelmően elkülöníthetı volt egy korai, még a kıépítkezések elıtti fázis, amelyet 

az épületszárny D-i és É-i részén képviselt néhány izolált jelenség: így egy kút (Póczy K. 

szerint - akinek nem volt módja bontani az objektumot - posztamens) ill. vékonyka sóderes 

járószintek és planírozási rétegek, amelyek közvetlenül a területen megszokott fekete-agyagos 

rétegre települtek. A járószintekhez sajnos falak nem voltak kapcsolhatók, de agyagos 

planírozási rétegek és köves omladékok alapján épített (agyagtégla falú?) objektumokkal kell 

                                                           
82 Az ásató kéziratos jegyzeteiben egy helyütt 4, majd 5 periódust említ, ezeket az általunk meghatározott 
periódusokhoz hozzá lehetett kapcsolni. BTM RA : 19-73 
83 Ásatási napló 1.-2.oldal 
84 =Póczy K. 1. periódus: „ agyagtéglás társaság” 
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számolni, az utóbbira vonatkozhatott Póczy K. megjegyzése az „agyagtéglás társaság”-ról. Az 

igen sporadikus és rossz állapotú maradványok mindenképpen jelzik a legkorábbi használatát 

a területrésznek. Abszolút keltezése az ásató szerint a 2.sz. elsı évtizedeit jelölte meg. 

2. periódus (Póczy):  Az épületrész elsı kıperiódusát néhány kı-falrészlet képviseli a 

késıbbi II. és IX-XV. helyiségek zónájában, ill. ezekhez tartozó agyagtégla felmenıfalak 

késıbb elplanírozott maradványai. A korszakban tehát kıalapozású és agyagtégla felmenıvel 

rendelkezı épület(ek) állt(ak) itt, azonban  - mivel nem mutatnak összefüggı alaprajzot - nem 

világos hogy 1, vagy több épületrıl van-e szó. A kutatott terület D-i részén mindenesetre a 

korszakhoz tartozó ÉD-i fal (II. helyiség) két oldalán más-más padlószint (és más-más 

rétegsor) található, amely eltérı funkcióra enged következtetni: a fal K-i oldalán a murvázott 

járószint belsı térre enged következtetni, míg a fal Ny-i oldalán többször megújított, kissé 

domború felülető lapköves szint mutatkozott, amely inkább külsı járószint lehetett. Póczy K. 

kéziratos jegyzeteiben középfolyosót rekonstruál K felé, amely alatt  - jegyzetei szerint – 

gödörház került elı, ez utóbbiról azonban semmilyen egyéb adat nem maradt fenn. 

Véleményünk szerint nem zárható ki annak a lehetısége sem, hogy a korszakban Ny felé egy 

kis, ÉD-i irányú utcácska mőködött ekkor, azaz az épület keskenyebb lehetett85.  

A terület középsı részén összefüggıbb falrészletek és egy döngölt agyagos padlójú 

helyiség jelentkezik, funkciójáról azonban nem tudunk semmit, míg ÉNy felé egy kisebb 

medence és egy U alakú falkonstrukció, ill. a leletanyag (malomkövek, hombárok) utalnak 

gazdasági funkcióra. 

A korszak az ásató feljegyzéseiben külön nem szerepel, az elızı és a következı, általa datált 

idıszakok alapján ezt a periódust a 2.sz. közepére kelteznénk (ld. az elızı fejezetben).  

3. periódus (Póczy)86: A korszakban jelentıs építkezések zajlottak: ekkor már áll a 

hosszúkás épület, bár inkább a K-i és a D-i rész rekonstruálható. Így pl. a II. helyiségben egy 

kisebb „pódium” és sóderes járószint készül ekkor. É felé kiterjedtebb sóderes szint tartozik 

ide és létezik már a lapkövekkel burkolt VII. helyiség (bár határoló falait nem sikerült 

beazonosítani ebben a periódusban, kellett legyen itt egy É-i határolófal, mivel É felé már más 

jellegő a padló). Ez utóbbi az ásató szerint kisebb belsı udvar, sıt véleménye szerint akár 

KNy-i utcácska is lehet, mert „feltehetıen” K felé folytatódott. Ez utóbbira azonban nincs 

bizonyíték, így inkább a belsı udvar-funkciót valószínősíthetjük. A VIII.-IX. termek ekkor 

még egy helyiségnek számítottak, terrazzopadlóval (lakófunkció?), a késıbbi XV. terem alatt 

pedig legalább 2 kisebb négyzetes és egy L alakú helyiség volt. Sajnos nem világos milyen 
                                                           
85 A korai idıszakban szélesebb utcákra, és ilyenformán kisebb, keskenyebb épületekre, ebben a régióban több 
példa van:  XXVI. és XXVI. épületek közötti sikátor, a XXIX. épület K-i része (ld. ehhez még: 2.6.2, 2.8 és 2.11 
fejezetek.  
86 =Póczy K. 2.periódus: „mészköves rendszer” 
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viszonyban van a hosszúkás épülettel és mi a funkciója a XII. helyiség alatt elıkerült 

apszisnak, amelynek járószintje is ismert.  A periódust az ásató a 2.sz. második felére keltezte 

és véleménye szerint legalább 50 év telhetett el a jelen és a korábbi építési periódus között. 

Valószínőleg a fenti 2 korszak valamelyikéhez (2.sz.) kapcsolható az épülettıl K-re húzódó 

kis, kılapokkal fedett, ÉD-i irányú csatorna is, amely az itt húzódó sikátor alatt futott és 

késıbb falakkal torlaszolták el. Egyéb dokumentáció híján azonban több nem tudható errıl a 

konstrukcióról.  

4. periódus (Póczy)87: Legteljesebb alaprajzot ebben a periódusban lehetett 

rekonstruálni. A jellegzetes hosszúházas épületszárnyra ebben a korszakban a szimmetrikus, 

középfolyosós elrendezés jellemzı, ennek részleteit az adott helyiségeknél tárgyaljuk. 

Feljegyzései alapján tudjuk, hogy Póczy K. is foglakozott e szimmetrikus elrendezés 

problémájával, ı azonban ezt a három épületszárnyra (Ny-i, középsı, K-i) vonatkozóan tette 

meg.88. Az épületrészt ugyanis a kutatás hagyományosan az I. épület K-i szárnyának tartja, 

bár az ásatási dokumentáció alapján átjárásnak Ny felé csak a VII. udvar(?) területérıl van 

nyoma89.  

Az épületrészben D felıl nagyobb terembe lehetett jutni (II.) amelyet K felıl folyosó 

szegélyezett (IIIa.). É felé érjük el az épület korabeli „magját”: itt három, közel azonos mérető 

helyiség következik (IV.,V.,VI.) amelyek közül egyiknek kövezett (IV.) padlója volt, majd 

egy kıpadlós, főtıhelyiség következett (V.), a harmadik pedig egy padló- és falfőtéssel 

ellátott, terrazzopadlós, festett falú szoba volt (VI.), amelyet lakóhelyiségnek tarthatunk. A 

falfestményeket legalább egyszer megújították, a korábbi rétegen – Póczy K. szerint -  alakos 

díszítés volt. Ez a hármas szobabeosztás K felé, a döngölt agyagpadlójú folyosó (III.) K-i 

oldalán is megismétlıdött. A szimmetrikusan elhelyezett három terem (számuk külön nincs) 

az ásató megfigyelései szerint inkább lakóhelyiségek lehettek, késıbb padlófőtéssel látták el 

ıket.  Ebben a periódusban É felé, a már korábban is létezı kis udvaron (VII.) kád, 

terrazzoval kikent medence, ill. csatorna létesül, amelyek véleményünk szerint gazdasági 

funkciót sejtetnek. A feltáró által utcácskaként is definiált térnek ellentmondani látszik az a 

tény - amelyet egyébként maga az ásató jegyzett fel – hogy Ny felé, a középsı traktus 

irányába innen csak (faburkolatú?) lépcsıvel lehetett feljutni, azaz a most tárgyalt traktus 

mélyebben fekszik. Korszakunkban É felé a VIII.-IX. helyiség még mindig összefüggı terem 

volt, sıt L alakban ÉK felé folytatódott, habarcsos járószinttel, Ny-i sarkában egy csatorna 

részletével. Az épületszárny ÉNy-i részén még két, hasonló mérető, habarcsos padlójú kisebb 

                                                           
87 =Póczy K. 3.periódus: „kváderköves, erıs, rakott fal”, ill. „Marcus Aurelius utáni”-ként aposztrofálja 
88 Ld. ehhez még: 2.12.1. fejezetet. 
89 Az ún. basilica problémájához: ld. 2.12.1. fejezet 
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szoba következett (X. és XI.) utóbbiban in situ kımedence került elı, funkciója kérdéses, az 

ásató ırlıhelyként azonosította90. A termektıl É-ra egy hosszúkás, KNy-i helyiség 

következett ebben a periódusban, ennek, ill. magának az egész hosszúháznak a további 

folytatása ismeretlen. K felé, a XII., VII., III. helyiségek K-i oldalán még legalább három 

további helyiség is következett (a IV.-V.-VI. helyiségekkel szemköztiekhez hasonlóan) ezek 

kutatására azonban nem került sor. 

A korszakot – amelynek objektumai az ásató a 3. századra keltezte – 65-70 cm szintemelés 

választotta el a megelızı periódustól. A polgárváros ÉK-i régiójában - a polgárváros más 

épületeihez hasonlóan91 - a 2-3.századi épületfázisok ismertek legteljesebben, azok alaprajzi 

adatai és az egyes helyiségek (épületek) funkciói ebben a korszakban rekonstruálhatók 

legjobban92. Jelen esetben az épületszárny középsı traktusának szobáit (IV.,V.,VI. és a III. 

folyosó K-i oldalán szimmetrikusan elhelyezkedı ugyancsak három terem) lakóhelyiségeknek 

tekinthetjük, míg a kis belsı udvar (VII.) már gazdasági rendeltetéső lehetett, csakúgy, mint É 

felé a  IX. és XI. helyiségek.  

5. periódus (Póczy)93: A következı építési fázishoz sajnos csak töredékes alaprajz 

kapcsolható, mivel sok esetben nem derült ki, hogy a korábbi épületfalakból, padlókból mit 

használhattak késıbb is. Így D felé a II. és IV. terem közötti bejáratot beszőkítették (ezért 

állnia kellett a két helyiséget elválasztó KNy-i falnak is!) ill. készül egy csigalépcsı-szerő 

feljárat a III. folyosó felıl a K-i rész magasabban fekvı, immár főtött helyiségeibe. É felé 

csak szórványos jelei vannak a korszak építkezéseinek, pl.: a IV. terem É-i falát még 

megújítják, különválasztják a VIII. és a IX. helyiséget, amelyeket sóderes és habarcsos 

padlóval látnak el. Ugyanitt fémmővesség nyomaira utaló eszközök, egyéb tárgyak kerültek 

elı (IX.) amely az É-i rész gazdasági jellegét hangsúlyozza. É felé, a X., XI. és XV. 

helyiségek terébıl, egy kisebb habarcsos járószinttıl eltekintve, nincsenek információink a 

beépítésrıl. A kutatott rész legészakibb részén azonban a korszak legérdekesebb építménye 

került elı, a XII. helyiség zónájában. Itt a korábbi helyiségek fölé egy kissé trapéz alakú, 

valószínőleg többhelyiséges épületet(?) emeltek, amelynek teljes kiterjedése nem ismert, az 

valószínőleg a Keled utca alá is behúzódik. D-i termét habarcsos padlóval látták el, amelyrıl 

kék email berakásos, páva alakú bronzmécses került elı. A tárgy azóta sajnos elveszett, 

semmilyen rajzi, vagy fotódokumentáció nem áll róla rendelkezésre, így Póczy K. azon 

véleményét, amely szerint ez egy ókeresztény kultuszkörbe tartozó tárgy lenne és ilyenformán 

itt esetleg egy ókeresztény épületrıl („szentély”?) beszélhetnénk, erıs kritikával kell 
                                                           
90 Ezt azonban csak az egyik fotó leírásánál említi: I./23. fotó. 
91 Zsidi 2002, 47. Korábbi irodalommal. 
92 A XXIX. épület esetében: ld. a 2.6. fejezetet 
93 =Póczy K. 4. periódus: „öntött falak – kis tabernák”. 3.sz. közepére teszi 
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kezelnünk94. Noha az épületet(?) stratigráfiai helyzete alapján mindenképpen ehhez a 

periódushoz kell kötnünk, keltezése problematikus. Az ásató jegyzeteiben a 3.sz. közepe 

szerepel („macellum kora”) amelyet alátámaszthat az itt alkalmazott opus spicatum falazási 

technika is. Ugyanakkor másutt a trapéz alakú terem terrazzopadlóját a 4.századra keltezte és 

4.századi horizontról beszél. A magunk részérıl inkább az elsı verziót (3.sz. közepe) 

támogatnánk, egyrészt mivel a régió más épületénél ez az építési technika a 3.sz. 2. 

harmadában széles körben használt módszer volt, másrészt a leletanyagban nincs 4.századi 

tárgy, így ez nem perdöntı a keltezésben95. A korszakot tehát– analógiák alapján96 – 

legkésıbb inkább a  3.sz. közepére tennénk. 

6. periódus (Póczy)97: A korszakot az ásatási dokumentációban (elsısorban a rajzok) 

szereplı adatok alapján tudtuk elkülöníteni. Legtöbb helyen csak omladékok és feltöltések, 

beásások jelezik ezt a periódust (pl. II., III., VIII., XII., XIV. és XV. helyiségek). Falakat, 

járószinteket már nem lehetett azonosítani, az épület ekkor már valószínőleg lakatlan volt, 

romokban állt. Nem zárható ki, hogy a beásások, árkok több késıbbi periódust is jeleznek, 

ezeket azonban – keltezı értékő leletanyag hiányában - nem lehetett elkülöníteni, vagy 

abszolút dátumhoz kötni. Annyi bizonyos, hogy a római uralom bukása után kerültek a már 

romos épület területére.  

 

A munka során jó néhány olyan objektummal is találkoztunk, amelyek nem voltak 

periódushoz köthetık. Ezek elsısorban kisebb fal- és csatornarészletek a terület ÉK-i részén 

(XV. helyiség) ill. a IX. helyiségben. Összefüggı konstrukció részei mutatkoznak viszont a 

XIV. helyiség alatt, az épületszárny Ny-i részén, itt terrazzoval bélelt, fakonstrukciós kád, 

egymásra merıleges (nem is egykorú?) U alakú kıfalrészletek, facölöp nyomai, in situ 

malomkövek és hombárok utalnak gazdasági funkcióra98.  

                                                           
94 Csak az ásató kézírásos feljegyzéseiben szerepel a dokumentációban („szentély”?). Jellemzı, hogy a trapéz 
alakú épület korával, funkciójával kapcsolatban még mindig sok a bizonytalanság: Zsidi 2002, 66. és 323 lj. 
(mőhelyként írja le) 
95 A XXIX. épület: 7. periódusában (ugyanezen korszak) érmekkel keltezett kontextusban jelentkezik ez a 
faltípus, amely nem tehetı késıbbre  a 3.sz. 2. harmadánál, ld. a 2.6.2. fejezet. 
96Maga az ásató is megjegyezte az ásatási napló elsı oldalán, hogy a 4.századi periódust csaknem mindenütt 
elpusztították  korai, 19.sz. földmunkák nyomán.  Az aquincumi polgárváros 4.századi története egyelıre csak 
igen nagy vonalakban ismert: Zsidi 2002, 120. Konkrét példákkal: Márity 1993a, 139. (csak összefoglalja, nem 
saját megfigyelései alapján). 
A tárgyalt  régióban a perióduskutatással érintett épületinek mindegyikénél a 3.sz. közepe  a legkésıbbi, jól 
azonosítható korszak: basilica (Nagy 1964a, 49), XXIX. épület (ld. a jelen dolgozatban) 
97 Általunk meghatározott periódus. Póczy K-nál ugyan szerepel még egy ún. 5. periódus („hátul”?), de az általa 
4.századiként említett, agyagba rakott, sovány habarcsos falak pontosan nem lokalizálhatók (esetleg a XIV. 
helyiség?)  így az sem világos, hogy egyáltalán az I. épület K-i szárnyáról van-e szó. 
98 A feltáró kéziratos jegyzeteiben 4.századinak tartja ezeket az objektumokat, csakúgy, mint a VII. udvar fala 
mentén húzódó csatornát és kádat. Sajnos nem világos, mire alapozta a keltezést. 
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Az épületszárny összesen 6 nagyobb építési periódusaink majdnem mindegyikében 

sikerült bizonyos helyiségek funkcióira következtetni: általánosságban elmondható, hogy D 

felé mindig egy nagyobb összefüggı teremmel lehetett számolni (II.), az elsı idıben talán Ny 

felé kisebb sikátorral, majd É felé lakóhelyiségek következtek, szimmetrikusan elhelyezve 

(III., IV., V.,VI.). A „határvonalat” a kis kövezett, belsı udvar jelenthette (VII.) amelytıl É-ra 

szinte minden periódusban találunk adatot valamilyen gazdasági tevékenységre (fémmőves 

mőhely, medencék, ırlıhely, kádak, csatornák, malomkövek: VIII., IX., X., XI., XII., XIII. 

,XIV.). Így ennél a szárnynál nem a megszokott sémával találkozunk: D-i traktus – gazdasági 

funkció, boltok, mőhelyek, északi traktus – lakórész, hanem pont fordítva, ill. úgy tőnik, hogy 

ha a szárny D-i részen, a „D” utca felé volt is valamiféle bolt vagy mőhely (ld. a pódium a II. 

helyiségben a 3. periódusban) a középsı részen koncentrálódtak a lakóhelyiségek és az É-i 

végen ismét gazdasági rendeltetéső helyiségekkel találkozunk.  

 

Végezetül szeretnénk kitérni a feltáró saját, kéziratos feljegyzéseiben fennmaradt 

gondolataira, véleményére a feltárás eredményeivel kapcsolatban.  

Elsısorban az I. épület épületformájával foglalkozott a feltáró. Többször is kitér az 

irodalomban már többször említett tényre, hogy az I. épület - a Severus kortól a 3.sz. végéig99 

- véleménye szerint háromhajós, szimmetrikus elrendezéső épület volt, ahol a Ny-i és a K-i 

szárny szimmetrikus lehetett. Részleteiben fıként a VII. helyiséggel (udvar?) foglalkozik, 

amelynek (legalábbis a 3.sz. közepéig) szintén megtalálni vélte a párját a Ny-i szárnyban, és 

amelyet a macellum építését100 követıen még kétszer átépítettek.   A különálló XII. teremrıl 

(épületrıl?) megjegyzi, hogy kialakítása megegyezik a „macellum-kori átalakítással”, a 3.sz. 

második felére tehetı101. Falait a 3.sz. elsı felére keltezett, visszabontott falakra építették és 

terrazzopadlóval látták el (alatta fehér meszes „alátöltéssel” és sárga sóderes alapozással).  A 

trapezodiális teremmel is rendelkezı épület (?) bejáratát K felıl rekonstruálja. 

Fontos említeni, hogy ezek a feljegyzések a terepi megfigyelések nyomán, a leletanyag 

feldolgozása nélkül születtek, így ezek a mostani feldolgozást ugyan nagymértékben segítik, 

de az itt levont következtetésekkel nem feltétlenül egyeznek. 

                                                           
99 Legutóbb ehhez: Zsidi 2002a, 66. A korszak végéhez: Póczy K. kéziratos jegyzetei. 
100 A macellum hitelesítı feltárást szintén Póczy K. végezte 1963 és 65 között. Az ásatási anyagfeldolgozást e 
sorok írója végezte, amelynek alapján a macellum építése 250 körülre tehetı: Láng 2001 és T. Láng 2003, 165-
204. 
101 A macellum építéséhez: ld. elızı lj. 
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2.4.3. „Páva ház” 2. (I. épület – K-i szárny) – Zsidi P. feltárása, 1990 

2.4.3.1.  A feltárás és problémák 

 

 A „Páva  ház” feltárása  - közel 20 év után – 1990-ben folytatódott. Ekkor Zsidi P.-nak 

már csak kisebb kontrolkutatásokra volt lehetısége102. A munka során csak a Póczy K. által is 

ásott keresztfolyosó-szerő helyiségben (Póczy: VII. helyiség, itt „B” helyiség) és D felé a 

praefurniumos szobában ásott (Póczy: V. helyiség, itt „A” helyiség). Mindkét helyiségben 

csak kisebb kutatóárkok kialakítására került sor. (16.kép). összesen 27 db SE szám volt 

kiadható103 

 A munka során itt is szembesültünk néhány rétegmegfeleltetési problémával. A „B” 

helyiség kutatásakor pl. 1972-ben Póczy K. más rétegviszonyokat írt le (kılapok több 

rétegben; rajz nem maradt fenn) mint 1990-ben Zsidi P. (sóderrétegek; metszetrajz és fotó 

rendelkezésre áll!), ill. ugyanez a probléma az „A” helyiség padlószintjeinél is (Póczy K.: 

kılapos szint; Zsidi P.: agyagos szint). Így nehézséget okozott ezek megfeleltetése (ld. 

lejjebb). A kismérető átvágásokban mutatkozó jelenségeket pedig nehéz rendszerbe illeszteni 

(„A” és „B” helyiségeknél is). 

A munkáról készült ásatási dokumentáció alapján már az ásatónak sikerült 4 építési 

periódust elkülöníteni, amelyet tovább árnyalhat a Póczy K. és a késıbb ugyanitt ásott Márity 

E. dokumentációjával történı összehasonlítása. A dokumentáció vizsgálata nyomán, azt kissé 

finomítva 7 periódus elkülönítését tartjuk lehetségesnek. (17.kép) 

2.4.3.2.  Periódusok  

 
1. periódus (Páva 2.): 
 
 A feltárás során a legkorábbi idıszakot a „B” helyiség alatt egy ÉK-DNy irányú, 20 

cm széles, feltehetıen agyagtégla-fal képviselte /SE25/, a hozzá tartozó agyagos 

planírréteggel /SE19/. A rajzi dokumentáció szerint ez alatt már egy fekete agyagos réteg 

következett /SE26/ (fekete zsíros?).   

 

2. periódus: (Páva 2.):  

A korszakot a „B” helyiségben egy feltöltési réteget követıen /SE18/ a most megépülı 

É-i zárófal /SE27/ és a hozzá tartozó sóderes járószint képviseli /SE15/.  

                                                           
102 Póczy - Zsidi 1992a, 32. A dokumentáció 5 gépelt oldal, 6db fotó és 3db rajzból áll. BTM RA: 1643-91 
103 ld. 5.3 fejezet 
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3. periódus (Páva 2.):  

Ezt az idıszakot csak a „B” helyiségben sikerült dokumentálni: egy feltöltést követıen 

/SE20/ megújítják a helyiség járószintjét /SE16/.  

 

4. periódus (Páva 2.):  

 A „B” helyiségben ismét feltöltéssel találkozunk /SE21/, majd ezt követıen 

ebben az idıszakban kerül sor egyrészt az É-i zárófal /SE14104/ és a sóderes járószint 

megújítására /SE17/. Ugyanitt egy beásás is található /SE23/24/.  

 

5. periódus (Páva 2): 

 Az „A” teremben  a feltehetıen ekkor elkészülı praefurniumhoz105 agyagos „padló” 

/SE3/ és munkagödör csatlakozik /SE1/2/. Az azonosításban problémát jelent, hogy a korábbi 

kutatás itt kılapos padlót azonosított (Póczy K., ld. elıbb), ezt azonban Zsidi P. nem említi 

(Nem volt már nyoma? Esetleg az agyag padlóalapozás lehetett?).  A keltezéshez támpont 

lehet, hogy a szintrıl 3.századi kisbronz került elı106.  A „B” teremben feltöltés /SE22/ kerül a 

korábbi járószintre és kialakítják a kılapos padlót /SE13/107. 

 

6. periódus (Páva 2.): 

Az „A” teremben (a praefurnium területén) számos kisebb feltöltési réteg tetején /SE 

6,7,8/ ekkor alakítanak ki újabb agyagos járószintet /SE9/ a főtıtérhez108.  

 

7. periódus (Páva 2): 

 Az utolsó vizsgálható korszakban az „A” teremben ismét készül egy agyagos 

padlószint /SE10/ feltöltési rétegek felett /SE4,5/. A padlón D felé kisebb tüzelıhely (?) 

nyomait is dokumentálták /SE11/12/.   

  

                                                           
104 Póczy K.: SE47, ld. 2.4.2.2. fejezet 
105 Részletes számozást ld. Póczy K. ásatása: SE30,30a,30b. Ld.2.4.2.2. fejezet 
106 Az ásató eredetileg 4.századinak tartotta a darabot: Póczy- Zsidi 1992, 32. Ld. ehhez még: 2.10.1.3. fejezet 
107 Ugyanezen kılapos szint kapcsán Póczy K. megjegyzi, hogy több kılapos szint is húzódott még ez alatt /ott: 
SE 40-42/ ennek azonban nincs nyoma.  
108 Kérdés, hogy ennek mi volt a viszonya a Póczy K. által dokumentált kılapos szinthez.  
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2.4.3.3. Összefoglalás 

 
Az I. épület K-i szárny, ún. „Páva – ház” 1990. évi feltárásának periódusai – amely 

kutatás összesen 2 helyiséget érinthetett - a felmerült problémák ellenére (ld. feljebb), a 

következıképpen illeszkednek Póczy K. feltárásának adataihoz: 

 

Póczy K. 1972 Zsidi P. 1990 

1. (Póczy)  1. (Zsidi) 

2. (Póczy)  2.,3. (Zsidi) 

3. (Póczy)  4. (Zsidi) 

4. (Póczy)  5. (Zsidi) 

5. (Póczy)   6. (Zsidi) 

6. (Póczy)  7. (Zsidi) 

 
 A korszakok abszolút kronológiájához a feltáró csak egy esetben tudott támpontot adni (5. 

periódus, érem). 

 
1. periódus (Zsidi): A kutatott kis területrészeken a legkorábbi idıszakot a Póczky K. által is 

részben azonosított agyagfalas konstrukciók jelentették (omladékok, agyagtéglás planírozási 

rétegek, talán ide tartozhatott a „B” helyiség (Póczy K. VII. helyiség) alatt talált DK-ÉNy-i 

irányú agyagfal is. Jelenléte mindenképpen mutatja, hogy az épületen belül D felé is számolni 

kell beépítéssel ebben az idıszakban.  A periódust az ásató nem keltezte.  

 

2. -3. periódus (Zsidi): A korszakot Póczy K. kutatásainál az elsı kıalapozású épületek 

megjelenése jellemzi, amit jelen esetben a „B” helyiség É-i kı-zárófala mutat. Ugyanitt 

sóderes járószint is készült, amelyet meg is újítanak (3.periódus). Valószínőleg ekkor már 

nagyobb, belsı udvarként funkcionál ez a helyiség.   

 

4. periódus (Zsidi): Ebben a periódusban épül újjá a „B” helyiség É-i fala a ma látható 

formájában, ill. ismét megújítják a padlózatot109 és készül itt egy beásás is (oszlophely?).   

  
                                                           
109 Itt kell megjegyezni, hogy Póczy K. szerint a „többrétegő lapkövezés” egyik rétege tartozik ide, ugyanakkor 
azonban Zsidi P. metszetrajzokkal is dokumentált feltárása nyomán inkább egy megújított sóderes járószinttel 
számolhatunk itt.  
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5. periódus (Zsidi): Ehhez a periódushoz tartozott a legtöbb megtalált jelenség. Az „A” 

helyiség (Póczy K. V. helyiség), amely Póczy K. ásatásai nyomán ebben az idıszakban nyeri 

el végsı formáját, mint praefurnium-helyiség. Bár Póczy K. itt a korábbi kutatás során 

kılapos padlót talált, Zsidi P. agyagos szintet azonosított (padlóalapozás?) ill. megfigyelései 

szerint egy munkagödör is tartozott a tüzelıtorokhoz. A padlóról elıkerült 3.századi kisbronz 

segítség lehet a keltezésben. Ugyanekkor már biztosan kılapos padlója van a „B” helyiségnek 

is.  

 

6. periódus (Zsidi): A késıi idıszakot a Zsidi P. által ásott területen csak a praefurniumos 

helyiség agyagpadló-megújítása mutatja.  

 

7. periódus (Zsidi): A legkésıbbi horizont - amely Póczy K. leírása szerint talán a 4.századra 

tehetı - az „A” helyiség (praefurnium) területén egy agyagpadló-megújítás képviseli.   
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2.4.4. Az I. épület K-i szárnya - Márity E. feltárásai, 1991-1993 

2.4.4.1. A feltárás és problémák 

 

A romkonzerváláshoz kapcsolódó kutatások 1991, 1992 és 1993-ban zajlottak és 

elsısorban az I. épület (ún. basilica) keleti szárnyát érintették, de minimális mértékben 

kutatták a Ny-i szárny É-i szegélyét, ill. kis részben a középsı traktust is. Ezeket itt most 

egyszerre tárgyaljuk. A dokumentációkat elsısorban a római topográfiának megfelelı 

sorrendben dolgoztuk fel (Ny-i szárny, középsı traktus, K-i szárny, XXVI. épület), ezek 

nagyjából egybe estek az egyes évek kampányaival (pl. 1991: K-i szárny, 1992: K-i szárny és 

középsı traktus)110. Ugyanakkor néhol szükség volt külön kezelni egyes területrészeket és 

szétbontani az egy évben végzett munkát (pl. 1993-ban folyt kutatás a Ny-i szárnyban, ill. a  

XXVI. épületben is) . 

A munka során itt is több problémával kellett szembenéznünk. Így például azzal, hogy 

a helyiségek számozása szubjektív111, és a bontás menetéhez igazodott112.  A következıkben 

az ásatási napló, a rajzi, ill. a fotódokumentáció összevetése alapján megkíséreljük 

rekonstruálni az 1991. évben feltárt jelenségek/ helyiségek periódusait, alaprajzát113. 

A munka menetét ugyan a 2.3. fejezetben már ismertettük, a konkrét  ásatás esetében további 

észrevételeket is tehettünk. 

A feldolgozás során ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a kéziratos és gépelt naplóban 

helyenként eltérı információk találhatók114 ill., hogy leltárkönyvben és a fotóleírások között 

is találhatók olyan rétegleírások, amelyek sem a naplóban, sem a rajzokon nem szerepeltek. 

Ezeket sajnos legtöbb esetben nem lehetett beazonosítani és elhelyezni. További nehézséget 

jelentett, a szintadatok hiánya, ill. hogy a rétegelnevezések nem voltak következetesek, így 

néhol ugyanaz a réteg, jelenség más-más névvel szerepel a rajzokon, vagy a naplóban115. 

A naplóban több alkalommal lehetett találni olyan megjegyzéseket, amelyeket nem 

magyarázott meg az ásató, így azonosításuk bizonytalan116. 

                                                           
110 1991. év dokumentációja: BTM RA 1690-92; 1992. év dokumentációja: BTM RA 1711-93 
111 Pl. 1991-ben a feltáró a munkát az I. helyiségben kezdte és észak felé haladva a XIII. helyiségben fejezte be. 
112 A X. és XI. helyiségeket nem választja el fal, csak bontási határ van feltőntetve a rajzokon. A XII. 
helyiségben van egy kelet-nyugati osztófal, de a teljes terület egy szám alá került. 
113 A módszert korábban már alkalmaztuk, az aquincumi polgárváros macellum hitelesítı feltárás anyagának 
feldolgozásakor: Láng 2001. 
114 Legtöbbször a kéziratos napló szolgált több információval 
115 Pl. a réteg színének meghatározása (pl. sötétbarna, fekete, szürke stb.) nem következetes. 
116 Idézet az ásatási naplóból:  „IV. helyiség. A gödörház bontása. Nagyon kevés anyag kerül elı. A sárga alsó 
altaljban újabb gödörfolt jelentkezik. Márványlap”. Az utóbbi tárgy funkciója és elıkerülési helye ismeretlen. 



 44 

A dokumentáció hiányossága, hogy több olyan helyiség is feltárásra került, amelyekrıl csak 

felszínrajz készült, metszeteit csak leírásból ismerjük (pl. IV., IX. helyiségek). 

 A felsorolt hiányosságok és problémák ellenére az 1991.évi ásatás által érintett I-XIV. 

helyiségekben 285 stratigáfiai egységet sikerült elkülöníteni, ezek nagy része rétegtanilag is 

elhelyezhetı volt117.  (18-19. képek) 

 

2.4.4.2. Periódusok  

1991 

A 1991. évi kutatásra július 1. és október 10. között került sor118. Az ásatási dokumentációban 

szereplı adatok, az azok alapján kiadott SE számok, az ásató megfigyelései, ill. a térségben 

végzett saját kutatásunk tapasztalatai alapján összesen 9 nagyobb periódus építkezéseit 

lehetett elkülöníteni, ezeket feltöltések, tereprendezések horizontjai választják el egymástól. 

Az egyes periódusok keletezéséhez alapot szolgáltató leletanyag teljes feldolgozására itt nem 

vállalkozhattunk, keltezı értékkel bíró anyag (érem, amphora, terra sigillata) alapján az 

idırend már így is megállapítható. Néhány esetben periódusokhoz nem köthetı jelenségeket 

is találtunk, ezek leírását a fejezetrész végén adjuk meg. 

 

1. periódus (1991): A ásatási évad legkorábbi objektuma egy ívelıdı, sötétbarna 

agyagos betöltéső objektum /SE186/187/, ill. cölöphelyek /SE258/259119, 275/276, 277/278 és 

279/280/. A területrész feltárása az 1992-ik évre is áthúzódott120. A IV. helyiség területén egy  

- közelebbrıl meg nem határozható lelıhelyő – gödör sorolható ide SE(94/95)121. 

2. periódus (1991):  A következı horizont objektumai a sárga agyagos altalaj felett 

/SE55= 93= 97= 166= 208= 216/ húzódó,  a polgárváros É-i részén több ponton regisztrált ún. 

feketésbarna agyagos felületbe mélyednek:  /SE22= 37= 54= 98= 126= 136= 139= 155= 158= 

160= 210= 217= 233= 263= 269/122. Ezen korai fázis jelenségei elsısorban a terület É-i 

részén, a késıbbi X-XI-XII és XIII. helyiségek alatt koncentrálódtak. Ide tartoztak kerek 

                                                           
117 ld. 5.4.fejezet 
118 Az 1991. évi ásatásról készült dokumentációt 9 gépelt oldalnyi napló, 112db fotó és fotóleírás, ill. 18db 
ásatási rajz, ill. 4db skicc és 1 geodéziai felmérés alkotja. 
119 Az egyik oszlopot a feltáró eredendıen az SE257 szögletes objektumhoz („impluvium”) kapcsolta, de az 
1992-es ásatás adatiból egyértelmően látszik, hogy a 3 oszlophely a patkó alakú  objektumhoz tartozik. 
120 Az objektum-együttes teljes formájához és stratigráfiai helyzetéhez ld. az 1992. évi adatokat, ld. lejjebb. A 
patkó alakú, alapárkos, oszlopos konstrukciót az ásató jegyzeteiben „fa-szentély”-ként definiálta. 
121 A leletes-zacskók közül kettın is szerepel a „IV. szelvény, Ny-i zárófal melletti gödörház” elnevezés, amely – 
kizárásos alapon -  valószínőleg azonos SE94/95-el. 
122 Ez lehetett a római kori alaptalaj. Ugyanezt a fekete talajt regisztráltuk a „Diana-szentélytıl” keletre 
hitelesített „Peristyl-ház” (XXIX. épület) legkorábbi periódusa alatt is, ill. a 2005. év folyamán a település északi 
részén építkezésekhez kapcsolódó régészeti feltárások során is (Szentendrei út felújítása, Aquincumi híd). A 
„Peristyl-házhoz” ld: T. Láng 2005a, 68-80. 
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alakú, faszenes betöltéső beásások /SE176/177123/, vagy /SE281/282/, cölöp-és karólyukak 

/SE194/195, 196/197, 200/201/. Szintén ehhez a horizonthoz kacsolható négy nagyobb 

beásás: /SE203/204, 205/206, 207/208 és 192/193/. 

Szintén ide tartozik 2 másik „gödör” is: „2.gödör”: /SE179/167, 168, 169/ ill. „1.gödör”: 

/SE172/ 171, 173, 178/ 124. Az utóbbiból vörös festéső terrakotta ülı istennı szobortöredéke 

került elı. A metszetrajzok tanúsága szerint a két, egymáshoz nem csatlakozó objektum egy 

periódushoz tartoznak125. Egy további beásásból /a késıbbi, 7. periódusú XIII. helyiség, 

SE159 fala alól)/ vágott peremő fazék került elı, benne csonttővel /SE270/271/126. 

Ugyaninnen még egy agyagtégla-falrészlet is ismert /SE175/. 

D felé haladva ritkulnak a periódushoz tartozó objektumok. A VII. helyiség alatt két kiszedett 

agyagtégla-falrészlet tartozik ide /SE132/135 és 133/134/, ill. a VIII. helyiségben egy 

szögletes formájú beásás /SE145/146/. A IV. helyiségben egy kör alakú gödör sorolható a 

fázishoz /SE91=109/92=110/. A késıbbi III. helyiség alatt cölöplyuk /SE52/53/, egy kút 

/SE38/39/ és egy nagyobb kör alakú beásás /SE42/43/ tartozhat ide. Az utóbbiból kiugróan 

nagy számú üvegedény-töredék került elı, a feltáró „üveghuta”-ként írta le a jelenséget. A II. 

helyiség alól kismérető gödör /SE35/36/ és egy hamus betöltéső beásás /SE48/49/127 került 

elı. Szintén égett betöltéső, kerek beásás („szemétgödör”?) kapcsolható ide a XIV. helyiség 

területérıl /SE229/230-231/. 

A horizonthoz néhány ponton járószint-részletek is tartoztak: igen vékony, fehér, kıporos ,ill. 

sóderes szint ez, néhol megégett formában, a terület D-i részén: XIV., VII., III. és I. 

helyiségek alatt /SE51=219=234, 129, 60=47/.  

A horizonthoz tehát elsısorban a terület É-i részén csoportosuló (szemét?) gödrök, 

agyagfalas, cölöplyukas konstrukciók, délebbre pedig ritkuló tendenciát mutatva ismét 

beásások, kút és talán ipari jellegő objektum (huta?)tartoznak.  

 

                                                           
123 A beásások, cölöplyukak számait a betöltésükkel együtt adjuk meg, a mátrixból azonban kiderül, hogy ezek 
betöltése többnyire egybeesik, vagy némileg megelızheti a következı horizontot. 
124 A 2 gödröt a feltáró  - kéziratos jegyzeteiben - eredetileg az ívelıdı korai objektummal hozta összefüggésbe 
(ld. 1992-es ásatás „fa-szentély”) de azok betöltései és jelentkezéső szintjük is eltér SE186/187-tıl, annál 
késıbbiek. Emellett figyelembe kell venni azt is tényt is, hogy ha egy korúak lettek volna,  a  2 „gödör” 
akadályozta volna a patkó alakú épületbe a bejutást, hiszen annak bejáratánál vannak. 
125 Számos probléma van ugyanakkor a beásásokkal, a metszetrajzok ugyanis nem egyértelmőek: betöltéseiket és 
mélységeiket is másként ábrázolják a metszetfal két oldaláról készült rajzok. A nyugati metszet szerint sekély, 
szürke törmelékes betöltéső beásások, míg K felıl mély, faszenes, sárga agyagos (és szürke törmelékes) a két 
beásás. Az SE167-169/179 beásás aljába cölöp (?) is mélyült: SE173. 
126 A beásás meglétét csak utólag, az ásatási fotó elemzése nyomán és a leletzacskó felirata alapján lehetett 
azonosítani. Az ásató csak a fal alóli elıkerülést dokumentálta kéziratos és gépelt ásatási naplójában. A XI-XIII. 
helyiségek összesítı alaprajzán szerepel is egy agyagos folt, feltehetıen ezen beásás foltja.  
127 A beásás pontos formája a II. helyiségen belül (DNy-i sarok) sajnos nem ismert. 
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3. periódus(1991): A következı idıszakban további agyagfalas építmények épülnek és 

elkészül egy ívelıdı kıfal is, egy sor nagyobb kıbıl (csatornafal?): /SE188/128. A korábbi 

cölöpökre is agyagfalat húznak a XIII. helyiség alatt: /SE202/. D felé a VIII. helyiség alatt 

egy KNy-i irányú árok, vagy falkiszedés tartozik ide /SE140/141/, az I.-II.-III. helyiségek 

alatt pedig egy hosszabb KNy-i irányú agyagfal /SE12/ és agyagtéglái /SE13/, ill. egy kis ÉD-

i /SE17/ és egy KNy-i /SE18/ agyagfal tartozik ide. Az I-II. helyiségekben barna agyagos 

szint is kapcsolódik a periódushoz /SE61=62/. 

 

4. periódus(1991): A következı idıszakban megjelennek az elsı kıfalak, amelyek 

feltöltési rétegek és néhány járószint-megújítás (?)129 után  épülnek ki. Az új objektumok 

kiépítése során már nem veszik figyelembe a korábbi korszak jelenségeit. A töredékes 

alaprajzú épület(ek) funkciója egyelıre ismeretlen. 

Ehhez É-on egy kis falrészlet /SE213=267/, majd a késıbbi XII. helyiség alatt (a „fa szentély” 

felett) egy téglalap alakú agyagos felület mutatkozik, K-i és É-i oldalán sóderes falakkal 

körülvéve: /SE257 és 255, 256/. Az ásató meghatározása szerint impluvium lenne, és bár a D 

felé egy sorban elıkerült három oszlophelyet is eredetileg ide kapcsolta, azok startigráfiai 

elhelyezkedésük alapján inkább a patkó alakú konstrukció részeit képezték. 

D felé ide kapcsolható a VIII. helyiség Ny-i falrészlete, /SE285/, D-i /SE284/ és K-i fala 

/SE144/, ill. egy ehhez csatlakozó KNy-i falcsonk /SE283/. A továbbiakban feltöltések 

tartoznak ide a VII. helyiségbıl: /SE122/. Ehhez a horizonthoz tudtunk kapcsolni még egy 

sárga agyagos réteget /SE105/, agyagomladékot /SE96/ és szürke földréteget /SE107/  a IV. 

helyiségben. Fekete feltöltés tartozik ide az V. helyiségben: /SE99/. A késıbbi III. és XIV. 

helyiségek alatt sóderes-kıporos szintek jelölik ezt a horizontot: /SE79 és 235/.  

Az elsı kıfalas perióduson belül késıbb még átalakítások történnek: a IV. helyiségben 

ismeretlen rendeltetéső, íves kıfalat(?) emelnek /SE104/ ennek elomlott kövei is  elıkerültek 

/SE100 és 106/. Ezen kívül agyagomladék /SE103/ és agyagos réteg /SE87/ jelöli a horizont 

végét. Ugyanebben a korszakban a III. és XIV. helyiségek helyén megújítják a járószintet: 

/SE225 és 80=236/.  

 

5. periódus(1991): A következı (2.) kıfalas periódusban rajzolódik ki elıször összefüggı 

alaprajzi struktúra, egy feltehetıen  középfolyosós épület. Az épület funkciója egyelıre itt is 

ismeretlen. 

                                                           
128 A fal párja 1992-ben került elı: SE402, leírást ld. ott. 
129 VII. helyiség alatt: SE120, 121, 253, 116 rétegek és a XIV. helyiség alatt: SE221, 222, 223, ill. 232. Ezek 
tehát még a 3. periódushoz tartozhatnak.  
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Észak felıl ehhez a fázishoz tartozik az ekkor még összefüggı VII.-VIII-IX. helyiségeket 

határoló  /SE162=184, és SE125=143=183/ ill. az /SE101/ fal. Az épületrész K-i traktusa 

ekkor több kisebb helyiségbıl áll: a IV. és V. helyiségeket határoló és felosztó /SE86=228, 

88, 102/ falak tartoznak ide. Létezik már a középtengelyben egy folyosó is: VI. helyiség. D 

felé nagyobb, udvarszerő térség zárja a helyiségsort: az összefüggı I.-II.-III.-XIV. 

helyiségeket É felıl a /SE29 és 20=63/ falak, míg K-i irányból a már említett /SE86=228/ fal 

határolja.  Korszakhoz tartozóan jó néhány járószint is azonosítható: a D-i „udvart” /I.-II.-III.-

XIV. helyiségek/ sóder borítja /SE226, 77, 3,238/. A „folyosót” /VI. helyiség/ terrazzoval 

burkolták. A késıbbi VII.-VIII. helyiségekben látszó sóderes foltok talán járószint-javítások 

lehetnek /SE138=147/, mivel az ezekkel ekkor még összetartozó, késıbbi IX. és X. 

helyiségekben agyagos padló volt /SE262 és 185/. Egyéb objektum ugyanitt, az ÉNy-i 

sarkokban egy kút /SE150/151/. A XII. helyiségben ismét sóderes járószint volt /SE268/. Az 

épületrész alaprajzilag - bár a terrazzo-padlós folyosórész Ny-i zárófalának helye bizonytalan 

- már a középfolyosós épülettípussal mutat rokonságot. 

Ugyanezen falakhoz tartozóan néhány helyiségben járószint-megújításokat végeztek 

több alkalommal is130. A III. helyiségben többször megemelték a sóderes szintet, a vékony 

sóderrétegek között kisebb feltöltések is vannak: /SE76, 83=75, 74, 82, 84=73, 72, 71, 70=78, 

66=69, 68, 67/.  Hasonló a helyzet a XIV. helyiségben is: /SE237, 81=239, 248, 85=242 

(esetleg járószint?), /SE46=243/. Ugyanitt egy cölöp és egy téglalap alakú beásás helye is 

azonosítható volt /SE240/241 és 260/261/. A késıbbi  I. helyiségben is megújították a sóderes 

járószintet /SE57/, ill. a D-i homlokzattal párhuzamosan rövid idıre három cölöpöt is 

elhelyeztek /SE28/29, 30/31, 32/33/. További két (kibontatlan) cölöp is volt a helyiségben 

/SE15, 16/, ill. egy azonosíthatatlan, szögletes elszínezıdés /SE11/. Ugyanitt (a késıbbi II. 

helyiségben) planírréteg is megfigyelhetı volt /SE56=21/. A XI. helyiségben feltöltési réteg 

tartozik ide /SE264/. A „középfolyosós épület” legkésıbbi járószintje a XIV. „udvarban” 

sóderes /SE7, 27=244, 1/, itt ekkor már elbontották az I. helyiség cölöpjeit. A X. helyiségben 

opus spicatum szint mutatkozott, míg a XI. helyiségben a padló feltehetıen állatcsontokból 

állt /SE265/131.  

A VII. helyiségben egy ÉD-i árok tartozott még a periódushoz /SE117/118/.  

A korszak végét vastagabb feltöltések jelzik, szinte minden helyiségben. A XII.-ben /SE189/, 

a X.-XI. –ben /SE164 és 266/, a VII. helyiségben /SE115=123/, a VI.-ban /SE111/, míg az 

„udvar” területén /SE34=59, 6, 8, 9, és 227=245/ mutatják a korszak végét. Nagy 

                                                           
130 Ezeket kronológiailag nehéz szétválasztani, ezért összefoglalóan a 2. kıfalas periódushoz kapcsoltuk ıket. 
131 Az ásató fotóleírása alapján: „csontos szint”.  
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jelentıséggel bír a X-XI. helyiség /SE273/ rétege, ebbıl ugyanis Philippus Arabs érme került 

elı, ami a korszak végét terminus post quem 244-re keltezi.  

 

6. periódus(1991): A legkésıbbi periódus részei a jelenleg látszó, ill. helyreállított falak 

jelentıs része. A „középfolyosós épület” alapstruktúrája ugyan megmaradt, de a folyosót 

tovább húzzák D felé, kialakítják az I., II., III. helyiségeket. Ehhez a horizonthoz tartoznak az 

/SE4, 24, 25, 26, 10=19, 124, 246, 247,274/ falak. A horizonthoz járószint csak a XIII. 

helyiségben volt megfogható /SE211/. A fentieken túl a XIV. helyiség ÉNy-i sarkában épült 

kút /SE249/250/ köthetı még ehhez a fázishoz, ill. ekkor kerül sor a III. helyiség korábbi 

falában egy elfalazásra /SE40, 252/ amellyel egyúttal végleg eltőntetik a legkorábbi 

idıszakban épített kutat is132 /ld. SE38/39, 2.fázis/. Az épület funkciója egyelıre itt sem 

tisztázott. 

Az átépítés keltezése igen problematikus. Az ásató feljegyzéseiben konzekvensen „4. 

századi falak” szerepelnek ugyan, de a polgárváros építési periódusaival történı összevetés és 

a már említett Philippus Arabs érme alapján inkább a 3.sz. második felére tehetı az épület 

átalakítása.   

 

7. periódus(1991):  A korszakot, amelyet az ásató „4.századi falak”-kal jellemez, a terület É-i 

végén csak egy nagyobb helyiség, az ún. „trapezodiális” helyiség jelez (IX.-X.-XI. 

helyiségekbıl): /SE142,163,161,182,159/.  

A területrészen 1992-ben folytatódtak a munkák (5. periódus, 1992) ld. késıbb. 

Valószínőleg ekkor kerül feltöltés a kutatott terület É-i részére (XII. helyiség) is /SE190, 191/. 

 

8. periódus(1991): Az épület késıbbi története ugyan már nem követhetı, de az ásatási 

terület É-i végén mutatkozott még egy köves, sóderrel javított késıi járószint (útkövezés?133) 

/SE174/, ennek keltezése bizonytalan. Falakat nem tudtunk kapcsolni a jelenséghez. 

 

A területen a legkésıbbi „fázist” újkori bolygatások, feltehetıen korábbi kutatóárkok jelzik: 

ilyen a III. helyiség beásása /SE44/45/ vagy a IV. helyiség keresztárka /SE89/90/. 

 

                                                           
132 A területen feltárt 3 darab kút használati ideje nem ismert, azok betöltési rétegei nem lettek szétválasztva. 
Feltehetı, hogy pl. a legkorábbi, 2. fázis kútja SE38/39 késıbb is használatban maradt. A VIII. helyiségben a 
6.fázisban épített újabb kút /6.fázis, SE150/151 kút / idején azonban már feltehetıen nem mőködött. Ez utóbbit 
pedig a 7.fázisban, a XIV. helyiségben épített kút SE249/250 váltja fel. A fentiekre a stratigráfiai megfigyelésen 
túl abból is következtethettünk, hogy egy idıszakban valószínőleg csak egy kút mőködött, lévén, hogy igen 
közel vannak egymáshoz. 
133 Márity E. elnevezése 
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A területen jó pár olyan objektum is elıkerült, amelyek - adatok hiányában - 

periódusokhoz, ill. konkrétan helyiségekhez nem voltak köthetık. Ilyen pl. a X. helyiség 

„cölöpnyom”-a /SE156/157/, ennek mind stratigráfiai helyzete, mind pedig lokalizálása 

bizonytalan. A VII., VIII. és XIV. helyiségek alatti sóderes-, és a VI., ill. feltehetıen a IV. 

helyiségek alatti opus spicatumos járószintek: /SE21, 137, 113=119=131/134  hovatartozása 

egyelıre kérdéses, talán a 3., vagy az 4. periódus részei lehettek? 

 

 

                                                           
134 A IV. helyiség halszálkás járószintjére – egyéb feljegyzés hiányában – csak a leletes zacskóra írtakból 
következtetünk.   
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1992  

 

Az 1992. évi kutatás az ún. XV., XVI., XVII. szelvényekben, azaz a kutatott épületszárny 

legnyugatabbi részén, valójában már inkább az I. épület középsı szárnyában, ill. a XVIII. és 

XIX. szelvényekben zajlott, a szárny ÉK-i  szélénél. Az egymástól távol esı megkutatott 

részek és az önmagukban is igen kismérető felületek miatt itt nagyobb összefüggések 

megállapítására nem volt mód. Összesen 6 periódust lehetett elkülöníteni, tágabb, durvább 

idıhatárokkal, finomabb keltezésre nem volt mód. Összesen 122 SE számot adtunk ki a ’92-

ben ásott objektumoknak. A feldolgozásnál problémát jelentett, hogy bizonyos objektumokról 

nem derült ki, mik voltak, milyen mélyek stb. /pl. beásások: SE353/354, 355/356, 357/358/ 

ill. egyes objektumok szerepeltek a felszínrajzon, de az ugyanott készült metszetrajzon már 

nem /SE353/354/. Itt is találkoztunk jó pár olyan jelenséggel, amelyeket nem lehetett 

periódushoz kötni, ezeket külön tárgyaljuk. Néhány esetben csak az ásató utalásaira135, ill. a 

szintadatokra támaszkodhattunk egyes jelenségek periódusba sorolásánál. (18 és 20. képek) 

1.periódus(1992): Egyetlen objektumrendszer tartozott csak ide, amely szinte közvetlenül 

a sárga altalaj /SE321=324/ felett indult /világosbarna réteg: SE369/. Az ásató által „fa 

szentélynek” meghatározott objektum egy patkó alakú, Ny felé nyitott alapárkos konstrukció 

volt /SE370/370a/ amelyhez belülrıl 2 sor, 3-3 cölöpbıl álló oszlopsor tartozott, ezek közül a 

D-i még 1991-ben elıkerült /SE275/276, 277/278, 279/280, 375/376, 3776378, 379/380/. (21. 

kép) A helyiség közepén „tetıtartó” cölöp helye mutatkozott /SE374/374a/ ill. dokumentált 

még egy külsı oszlophelyet („támpillér”) /SE372/372a/ és belülrıl egy fekvı gerendát 

/SE373/373a/ is. Az oszlopos, patkó alakú építményt elég korán felszámolhatták, mivel a 

betöltések „fekete, zsíros” anyaggal történtek, amely már a következı, ezt fedı talajrétegbıl 

származhatott /SE311=363/. Az objektum rendeltetése egyelıre bizonytalan136.  

2.periódus(1992): A XV.-XVII. szelvényekben a feketésbarna agyagos rétegen („fekete 

zsíros”) /SE311=363/, szürke törmelékes /SE325/, ill. faszenes réteg /SE326/ húzódott, 

objektumhoz kötésük bizonytalan. Ugyanez mondható el a XVIII. szelvényben elıkerült korai 

rétegekrıl is, itt egy vékony sóderes szint /SE393/ ill. felette egy barna törmelékes réteg 

tartozhat ide /SE348=360/. Az egyetlen jól azonosítható objektum, egy sárga-fekete 

agyagtégla-darabos betöltéső beásás /SE353/354/, amely mindenképpen korábbi a 3. periódus 

agyagos szintjénél /SE361/. Funkciója, vagy mélysége azonban ennek sem ismert.   

                                                           
135 Pl. egyes kiszedett falaknak hasonló a betöltése és ugyanabban a rétegben mutatkoztak. 
136 Láng 2011a, 143-156.  Az észak-német barbaricumi  Flögeln-Eekhöltjen területén elıkerült,  1.sz. elsı fele – 
2.sz. közé keltezhetı, nagyon hasonló formájú – bár az aquincuminál kissé nagyobb -  patkó alakú  
konstrukciókat csőrnek, pajtának tartja:  Zimmermann 1992, 221. és Abb. 171-172. 
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3.periódus(1992): Az elsı, rendszert is mutató fázishoz mindegyik vizsgált szelvényben 

tartoznak objektumok. A feltáró megfigyelései szerint a „fekete zsíros” réteget vágó 

objektumokról van itt szó, elsısorban késıbb kiszedett falakról és hozzájuk tartozó agyagos 

járószintekrıl. Így K felé, egy késıbb kiszedett, ÉD-i irányú, 60cm széles, kıalapozású, 

agyagtégla felmenıjő fal /SE305/ amelynek elomlott agyagtéglái is elıkerültek /SE300/. A 

hosszan É felé tartó falról egy (szintén kiszedett) leágazás került elı Ny felé /SE 392/. A 

hasonló szintadatok és betöltések alapján gondoljuk, hogy a XVIII. szelvényben mutatkozó L 

alakú falrészlet /SE317, 350/ ill. É felé egy - talán bejárattal is rendelkezı – kiszedett 

falszakasz tartozhat ide /SE316, 351/. A kiszedett falak környezetében egy 2 – 10cm vastag, 

több ponton is dokumentált, sárga, agyagos (járó?) szint került elı mind a XV-XVI., mind 

pedig a XVIII. szelvényekben /SE327 és 361/. Ide tartozik még egy ÉD-i irányú gerenda 

lenyomata /SE310/312/ a XVI. szelvény közepén, ill. egy cölöp XVII. szelvénytıl É-ra, a 

késıbbi „trapezodiális helyiség” DNy-i sarka alatt /SE387/388/. Bizonytalanabb a helyzete, 

de stratigráfiailag ide sorolható az a 2m átmérıjő, agyaggal kitapasztott szélő, agyagos-

faszenes betöltéső kút (?) /SE302/381-303/, amelynek betöltésébıl sok állatcsont és kevés 

kerámiatöredék került elı, betöltésének közepén egy nagyobb kı állt. A korszak abszolút 

keltezése problematikus. 

4.periódus(1992): A következı idıszakban már állnak a XV-XVI. szelvények határoló 

fıfalai és egy lépcsı /SE333, 304, 329 és zoklija 332, 338, 301, 315 és 315a falzokli, 391/ 

amelyek vágják az elızı periódus (3.) objektumait, ill. feltehetıen azok omladékaira épültek 

/pl. SE328/. Valószínőleg ide tartozik az a faldarab is, amely a XVII. szelvény É-i zárófalának 

folytatása K felé /SE347/, bár megszakadni látszik a korábbi, kiszedett fal /SE305/ felett. Már 

nem mőködik a korábbi periódus (3.) kútja sem /SE302/381-303/, ugyanakkor mind a XVI., 

mind pedig a XVII. szelvényt kılapokkal fedték. Ennek nyomai több ponton elıkerültek 

/SE331, 336, 340, 345/, a kılapozást sóderalapra készítették /SE337=346, csak a XVI-XVII. 

szelvény találkozásánál figyelték meg/. A lapköves burkolat – az ásató véleménye szerint – 

összefügghet az I. épület középsı traktusának, nagy nyitott kövezett udvarával. Feltehetıen 

ehhez a periódushoz tartozik az a két, bizonytalan funkciójú, közel négyzet alakú cölöphely 

(?) is, amelyek a XVII. szelvény É-i zárófalának zoklijára támaszkodtak /SE334/335 és 

322/323/. A XVII. szelvénytıl Ny-ra, a „trapéz alakú terem” zónájában egy feltöltési réteg 

sorolható még ide /SE386/. A XVIII. szelvényben, annak D-i részén két – ismeretlen 

funkciójú cölöplyuk sorolható ide /SE365/366, 367/368/, ill. egy barna, törmelékes réteg, 

amelybe beásták ıket /SE362/.   
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5.periódus(1992): Az utolsó – még vizsgálható – periódushoz itt  csak a már korábban is 

ásott „trapezodiális helyiség”137 Ny-i, K-i és D-i, opus spicatum technikával rakott falai 

tartoznak /SE389, 390, 359/, amelyeket ekkor újrakutattak. A D-i falat agyagos szintre húzták 

/SE385/.   

6. periódus(1992): A már újkorra tehetı idıszakot egyetlen beásás képviseli /SE 308/309/, 

amely a XVI. szelvény objektumait bolygatta. A gödör pontos kora ismeretlen.  

 

Néhány olyan objektum is mutatkozott a feltárás során, amelyeket a rendelkezésre álló 

dokumentáció alapján nem lehetett egyetlen periódushoz sem kötni. Ilyen volt a XVI. – XVII. 

szelvényben az a kissé szögletes formájú beásás, amelyben 3 m mélyen jött fel a talajvíz és 

ásatója szerint kút volt /SE306/307,319,320/, rétegzıdése azonban kissé szokatlan: a feketére 

égett szélő, sárga agyagtéglákkal körberakott beásásból kevés kerámia és állatcsont 

származott. A betöltés alul már sóderes, majd ez alatt fekete-sárga agyagos, majd kövezett (?) 

volt138. A „kút”-hoz ÉNy felıl egy négyszögletes cölöp is tartozott /SE313/314/. A XIX. 

szelvényben, a „trapezodiális terem” K-i oldalán sor került még három falszakasz vizsgálatára 

/SE382, 383, 384/ amelyek az ásató megfigyelése szerint a fekete agyagos talajon 

/SE311=363/ ültek és opus spicatum technikával épültek.  A két délebbi falszakaszt már 

Póczy K. is kutatta, ennek alapján SE383=Páva ház SE69 és SE384=Páva ház SE70 és ezek 

alapján SE383 feltehetıen a 3.század tehetı (Páva ház -  4.periódus), míg SE384 a 2.sz. 

elejére tehetı (Páva ház – 2.periódus).  

A XVI. szelvényben egy törmelékes réteg /SE339/ nem volt korhoz köthetı, bár az ásató 

leírása nyomán biztos, hogy késıbbi a 3.periódus sárga agyagos szintjénél /SE327/. 

A XVIII. helyiség D-i részén sajnos igen sok objektumot nem sikerült egyik periódusba sem 

besorolni. A szelvényi D-i szélét jelzı KNy-i és ÉD-i irányú fal /itt:SE349 és 349a/ azonos a 

Póczy K. által már kutatott SE155, ill. SE9 fallal, amelyet ott a 4.periódusba soroltunk (3.sz.). 

Itt  - egy metszetrajz alapján – annyit tudtunk meg a falról, hogy az mindenképpen késıbbi a 

3.periódus késıbb kiszedett falánál /SE350/ ill. hogy nagyrészt helyreállították. 

Két, közel kör alakú, változó mérető és betöltéső beásás is elıkerült a  XVIII. szelvényben, de 

sem funkciójukról, sem mélységükrıl, vagy stratigráfiai helyzetükrıl nem maradt fenn adat, 

így besorolásuk sem lehetséges /355/356, 357/358/. Ugyanitt egy L alakú, kiszedett (vagy 

agyag-) falkonstrukció is jelentkezett /SE352, 352a/, ezeket azonban csak a naplóban, 

                                                           
137 Ld. Páva ház 2.4.2.2. fejezet, 5. periódus. 
138 Az ásatási rajz tanúsága szerint a legfelsı betöltési rétegben még egy vörösesbarna(?), kerek folt is 
mutatkozott, de ezt az ásató külön nem említi, funkciója bizonytalan, SE száma nincs. 
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vázlatszerően ábrázolták, ásatási rajzon nem szerepelnek, stratigráfiai helyzetük ismeretlen 

(egykorú lennének a többi kiszedett fallal, azaz 3.periódus?). 

Szintén problematikus annak a KNy-i irányú, 1 sor kıbıl rakott falszakasznak /SE402/ a 

helyzete, amely feltehetıen SE188 ívelıdı fal párja139, így egy 30cm belvilágú csatorna falai 

lehetnek. A rajzi és fotódokumentáció alapján korábbi SE359 falnál (5.periódus) de jóval 

késıbbi SE370/370a-nál (1.periódus). 

A XVIII. szelvény É-i szegélyén jó néhány olyan objektumot ábrázoltak az összesítı 

felszínrajzon, amelyekrıl ezen kívül csak pár fotó készült, egyéb (pl. feljegyzés) nem készült. 

Így ezeket az objektumokat is külön kellett kezelnünk. A területrészen D felıl É felé haladva 

egy KNy-i irányú falrészlet említhetı /SE394/, amely közel merıleges a „trapezodiális 

helyiség” K-i zárófalára /SE359/ de azzal való viszonya bizonytalan. A fal alatt egy ÉNy-DK-

i irányú, keskeny, sötétbarna betöltéső árok(?) fut /SE395/395a/ talán alapárok?, kisebb 

kiugrásokkal (?). Talán ezzel egykorú két, szabályos kerek beásás (cölöplyuk?) azonos 

betöltéssel /SE400/400a és 401/401a/. További három, agyagos, sóderes, faszenes betöltéső 

beásás is elıkerült itt, kettı a késıi fal /SE359/ („trapezodiális helyiség” K-i zárófala) alá 

megy /SE397/397a és 399/399a/ ill. egy elnyúló formájú a szelvényfal alatt /SE398/398a/. 

A felsorolt objektumok mindegyike egy világosbarna, agyagos alaptalajon bukkant elı 

/SE396/ amely talán azonos azzal a réteggel, amelybe az 1. periódus patkó alakú 

objektumrendszere mélyed /SE369/. 

 

1993 
Az I. épület területén, a nyugati szárny északi szegélyén 2 kisebb szelvény 

megnyitására került sor ebben az évben. Ezek közvetlenül a romkert É-i kerítése mentén, az 

ún. É-i bejárat mögött, attól K-re találhatók.  

 

1. periódus (1993) – 1.-2.szelvény: A legkorábbi periódus megállapítása a romkert É-i 

kerítésénél húzott két, ÉD-i irányú szelvényben igen nehéz volt, mivel itt mindössze két-két 

rajz felszínrajz készült (metszetrajz egy sem). Ezek alapján a korábbi horizontot az 1.szelvény 

D-i részén egy cölöphely /SE 650/650a/ ill. É felé egy KNy-i irányú, késıbb kiszedett, 

agyagos visszatöltéső fal képviselte /SE647/647a, 648/, az árokban még a falalap eredeti 

kıanyagából is maradt /SE648/. A falhoz D felıl egy cölöp kapcsolódott /SE649/649a/. A 

fotók tanúsága szerint ezek az objektumok a feketésbarna agyagos talajba mélyedtek („fekete 

zsíros”) /SE511=516/. A metszetfotók alapján ugyanehhez a horizonthoz tartoznak a délebbre 

húzott 2.szelvény korai objektumai is, itt a szintén feketésbarna rétegbe mélyedı L alakú 
                                                           
139 1991-es feltárás, ott a 3.periódushoz tartozik. 
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(vagy íves?), világos betöltéső (agyag?)  árok (fal-alapárok) /SE657/657a, 658/658a/ és egy 

azonos betöltéső köríves objektum részlete /SE659/659a/ említhetı.  

 

2.periódus (1993) – 1.-2. szelvény: Az 1.szelvényben középtájon egy KNy-i irányú 

késıbb kiszedett, köves anyagú fal tartozik ehhez a periódushoz /SE503/504/ ill. É felé egy 

agyagos felület (planírozási réteg?) /SE505/ és egy keskeny, ÉNy-DK-i irányú agyagfalacska 

/SE506/. Szintén egy KNy-i irányú agyagfal köthetı ide a 2.szelvénybıl is /SE507/ két 

oldalán (É, D) agyagtégla-omladékkal /felmenı?SE508, 653/.  

 

A 2. szelvényben egy ÉD-i irányú falcsonk is elıkerült /SE652/ – a fotók tanúsága 

szerint igen magasan – ennek periódusba sorolása nem járt sikerrel, de mindenképpen késıbbi 

mind az 1., mind pedig a 2. periódusnál. Ugyanitt szintén problematikus a szelvény DNy-i 

sarkában egy köríves objektum negyede, szélén agyaggal kitapasztva. Betöltésének alján a 

széleit kövekkel rakták ki /SE651, 509/510/. A beásás funkciója és kora nem tisztázható, a 

fotók alapján „magasról” indult. 
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2.4.4.3. Összefoglalás 

 

Az 1991-93. évi kutatások az I. épület Ny-i, középsı és K-i traktusát érintették. 

Ezeknél egyrészt lehetıség volt évekre (kampányokra) lebontva meghatározni az egyes 

építési periódusokat, másrészt viszont ezeket összevetve az épületrészek tekintetében egy 

belsı kronológiát is fel lehetett állítani az ásatási eredmények alapján („Márity”). Így 

összesen 8 nagyobb korszak volt elkülöníthetı. Az egyes építési periódusok keltezéséhez 

egyelıre csak az ásató által, a dokumentációban megadott támpontokat vettük alapul (pl. 

érem, falazástechnika leírása). 

 

Periódusok 1991 1992 1993 

    

1. (Márity) 1. 1. - 

2. (Márity) 2. 2. 1. 

3. (Márity) 3. 3. 2. 

4. (Márity) 4. - - 

5. (Márity) 5. 4. - 

6. (Márity) 6. ? - 

7. (Márity) 7. 5. - 

8. (Márity) 8. - - 

 

 

1. periódus (Márity): 

 Az I. épület K-i szárnya alatt az elsı periódust a sárga altalajba mélyülı objektumok 

jelentik. A rendszert nem igazán mutató, elszórt régészeti jelenségek egy igen korai falusias 

telep meglétére utalnak. Egyedülálló konstrukció az a patkó alakú, alapárkos épület, amelyhez 

belsı cölöpszerkezet is tartozhatott. Az objektumokat homogén, egynemő anyaggal töltötték 

vissza („fekete zsíros”) ami egyszeri, szándékos felszámolásra utal.   

 

2. periódus (Márity):  

A korszakot az I. épület K- i szárnya alatt változatlanul gödörobjektumok fémjelzik, 

de sokkal nagyobb számban, mint az elızı periódusban és immár az ún. „fekete, zsíros 

rétegbe” mélyülnek. A terület É-i részén nagyon koncentrációban mutatkoznak az objektumok 
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(gödrök, cölöplyukak, gerendalenyomat). Külön kiemelhetı az a két, nagyobb mérető beásás, 

amelyek egyikébıl - eredetileg valószínőleg larariumhoz tartozó -vörös festéső terrakotta ülı 

istennı szobortöredéke került elı.  D felé kıporos járószint-részletek, cölöplyukak, egy kút, 

egy agyagfalakkal körbevett gödör, ill. további beásások és agyagos omladékok köthetık a 

horizonthoz140. Az egyik ilyen beásást üvegedény-töredékekkel töltötték be, amely az ásató 

meghatározása szerint esetleg „huta” lehetett.   

Az igen töredékes alaprajzú településhorizontra jellemzınek mondható a viszonylagos 

objektumsőrőség (különösen É felé).   

  

3. periódus (Márity): 

A korszakot már rendszert is mutató objektumok, fıként az agyagtégla-falak 

megjelenése jellemzi. Az I. épület Ny-i szárnya (udvara) alatt árok, cölöplyuk és fal, míg K-i 

szárnya alatt hosszan húzódó ÉD-i irányú agyagfal (és téglaomladéka) kút, planírozási réteg, 

gerendalenyomat és agyagos járószint köthetı a horizonthoz.. K felé további KNy-i és kisebb 

ÉD-i irányú agyagfalak tartoznak ide, egy kemence, ill. É felé talán 1 kis, kezdetleges 

csatorna maradványa 1 sor  kıbıl. 

Elsıként tehát ebben a korszakban jelennek meg épített agyagtégla-falas épület(ek), 

amely(ek) egyrészt laza, tágas beépítésre utalnak, másrészt pedig valamiféle központi udvaros 

jelleg (atrium-szerő?) is megfigyelhetı, ill. kisebb helyiségek is körvonalazódni látszanak.   

 

4. periódus (Márity): 

Ismereteink szerint ebben a periódusban jelennek meg az elsı, alapjukban már kı 

falak, nagyrészt még valószínőleg változatlanul agyagtégla felmenıvel. A fázishoz az I. 

épület K-i szárnyának déli részén sóderes járószint (udvar?) tartozik, míg a középsı 

traktusban  falrészletek, ill. É felé további faltöredék és egy két oldalról falakkal körülvett, 

sárga agyagos jelenség, amelyet a feltáró impluviumként határozott meg. Az alaprajz 

töredékessége miatt csak annyi állapítható meg, hogy a korai kıépület a terület É-i részét 

foglalhatta el, D felé nagyobb, üres tér tartozhatott hozzá. Az egyelıre kérdéses, hogy az 

épület rendelkezett-e atriummal, amint ezt pl. a K felé található XXIX. épület esetében  

megfigyelhetı. 

Az I. épület Ny-i szárnya (udvar) alatti területen összefüggést nem mutató, agyagtégla 

felmenıvel rendelkezı faldarabok látszanak.  

                                                           
140 Az egyik, csak félig kibontott kerek objektum az ásató feljegyzése szerint gödörház lehetett, de a belsı 
szerkezetére utaló nyomok hiányoznak. 
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Ez a periódus tehát már egyértelmően a kıépítkezés idıszaka, ahol jól kivehetı É felé 

egy lakójellegő (impluvium) és D felé egy nagyobb, nyitott udvarrész.  

 

5. periódus (Márity): 

A kıépítkezés ezen fázisában már konkrét alaprajzi jellegzetességeket is meg lehetett 

figyelni, a legtöbb jól azonosított járószint is ide sorolható. Az épület középsı részén egy 

darabon már létezik folyosó-féle terrazzopadlóval és léteznek már az innen K felé nyíló 

helyiségek is. Ny felé egy újonnan kialakított kút, ill. árok is ide tartozik egy nagyobb, 

agyagpadlós térben. Ugyanitt két cölöplyukat is találunk. É felé nagyobb, sóderes és opus 

spicatumos járószint darabok mutatkoztak (köztük a határoló fal helye bizonytalan) míg az 

épület D felé a már korábban is meglévı sóderrel burkolt nagyobb mérető nyitott térrel, 

udvarrésszel zárult. Az épülettıl Ny-ra már létezik az a kövezett udvar, amelynek nagy részét 

Nagy T. tárta fel141,  ill. sikerült lokalizálni az ezt É-ról lezáró falat, 2 cölöppel. Az immár 

középfolyosósra hasonlító épületrész Ny-i határoló fala követi az elızı periódusban (4.) már 

kitőzött telekhatárt, igaz azt kissé kijjebb, nyugatabbra tolták: ez a jellegzetesség a 2-3.sz. 

fordulóján beköszöntı virágkor és az ezzel együtt járó épületbıvítési szándék eredménye. K 

felé szintén megjelenik egy markáns határoló fal. Ugyanakkor globálisan nézve a 3. periódus 

agyagtégla-falas telekhatárához képest, itt, az 5. periódusban (de talán már a 4. periódusban 

is) mintha keletebbre tolták volna el az egész tömböt. Ez feltehetıen összefüggésben állt az 

insularendszer Severus kori újratőzésével, enyhe irányváltásával142. A fentiek alapján azonban 

sajnos nem dönthetı el egyértelmően, hogy itt önálló épületrıl, vagy ténylegesen az I. épület 

épületéhez tartozó, „K-i szárny”-ról van-e szó. 

 Az építési fázist lezáró feltöltésbıl elıkerült érem alapján az épületrész mőködési 

idejét terminus ante quem a 3. sz. közepére tehetjük (Philippus Arabs érme). 

 

6. periódus (Márity): 

Az I. épület K-i szárnyán területén ebben a fázisában megtartották a középfolyosós 

alapbeosztást, Ny és D felé azonban továbbosztották a helyiségeket (lekicsinyítették az 

udvarrészt) D felé meghosszabbították  a folyosót, ill. újabb kutat (?)143 ástak. A horizonthoz 

tartozó járószint már nem volt megfogható. A terület É-i részén egy nagyobb helyiség 

rekonstruálható mindössze. A mőemléki helyreállítás során fıként ezen periódus falait vették 

figyelembe.  

                                                           
141 2.4.1.2. fejezet. 
142 Zsidi 2002b, 141; u.ı. 2002a, 49. 
143 Póczy K. szerint platform, ld. 2.4.2.2. fejezet. 
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7. periódus (Márity): 

A korszakhoz egyedüli objektumként az I. épület K-i szárnyának É-i részén egy 

nagymérető, trapezodiális formájú terem tartozik, amelyet már Póczy K. feltárásai is 

érintettek144.    

 

8. periódus (Márity): 

A legkésıbbi horizonthoz tartózó jelenség a kutatott területrész (az I. épület K-i 

szárny) legészakabbi szélén, a romkert modern kerítésének zónájában mutatkozott. 

Fennmaradásának oka az lehet, hogy ezt a részt a korábbi kutatások kevésbé érintették. Ez a 

járószint, vagy útrészlet azonban rendszerbe nem illeszthetı, talán a Keled utca vonalában 

futó egykori római út („D1”)145  délebbre tolódásának nyoma lehet .   

 

A késıbbi korokban két ponton árkok, ill. egy beásás bolygatta a területrészt, ezek 

feltehetıen a korai kutatások nyomai. 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Póczy 5. periódus, ld. 2.4.2.2.fejezet. 
145 Meglétét már Kuzsinszky B. is feltételezte: Kuzsinszky 1891, 125; legutóbb: Zsidi 2002, 64. 
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2.5. Kutatott területek 2.: XXVI. – XXVII. épületek  
 

2.5.1. „Centrális halom” és „Diana szentély”– Szilágyi J. feltárásai, 

1966-67. 

2.5.1.1.  A feltárás és problémák 

 Szilágyi J. 1966 és 67-ben hitelesítı feltárást végzett az ún. „Centrális Halom” 

területén, ill. attól nyugatra és északra, a XXVI. és a XXVII. épületek különbözı pontjain. 

Az elsı kutatás 1966-ban zajlott146. Ekkor a XXVI. épület D-i részét fedı ún. „Centrális 

halom” keleti és északi szélénél húzott kutatóárkokat, ÉK felé a romkert É-i szélénél lévı ún. 

szentélyépületnél („α létesítmény”), ettıl K-re pedig a „β csarnok”, majd a XXVI-XXVII. 

épületek között lévı „γ létesítmény” területén végzett feltárást kutatóárkos módszerrel, majd a 

XXVII. épület Ny-i szélénél belekezdett az ún. „δ létesítmény” feltárásába is. A folytatásban, 

1967-ben a „Centrális halom” Ny-i oldalában (azaz az I. épület-együttes K-i szegélyén) ÉD-i 

irányban, egymásból nyíló helyiségeket kutatta, szintén kisebb szondákkal (α,β,γ,δ,η 

helyiségek)147 A munka során mindegyik területrészen több építési periódust dokumentált, 

mivel azonban ezek egymástól viszonylag távol esnek és terepszint sem vízszintes148 csak 

néhány esetben lehet „összehozni” az egyes szinteket, vagy falperiódusokat. Néhány esetben 

elıfordult, hogy az ásató megfigyeléseit a fotók és azok leírásai alapján pontosítani lehetett 

(pl. „γ létesítmény”)149. Fotók, ill. rajzok alapján „újabb” rétegeket is be lehetett azonosítani, 

ill. funkciójukat pontosítani (pl. köves omladék/járószint meghatározása, több, vékonyabb 

réteg megfigyelése, égett felületek funkciójának meghatározása: réteg vagy tüzelıtér stb.). 

Több ponton elıkerült a sárga, agyagos altalaj is. Szilágyi J. jelezte, hogy a magas talajvíz is 

akadályozta a munkát (XXVI. épület D-i része, „Centrális halom”), ami geomorfológiai 

szempontból szintén fontos tényezı.  

A feltáró által leírt, ill. utólag általunk megfigyelt jelenségeknek, rétegeknek SE számokat 

adtunk és igyekeztünk ezek alá- fölé rendeltségét megállapítani. Mivel a legtöbb rajzon Adria 

felett mért abszolút magassági adatok is szerepelnek a dokumentációban, ezek segítették a 

rétegek, jelenségek azonosítását, de mivel az ásató – mint már korábban említettük – csak 

nagyon kis felületeken, egymástól elszigetelve tárt fel objektumokat, ezek összekapcsolása 
                                                           
146 Az ásatási dokumentáció tanúsága szerint 1966.06.01-07.07. között. A dokumentáció 3 oldal naplót, 12 db 
rajzot és 90db fotót tartalmaz. BTM RA: 397-77  
147 1967.04.17-05.26 között, 1 oldal napló, 1db rajz és 35db fotóval. BTM RA: 406-77.  Ezt a helyiségsort 
késıbb érintette Póczy K. ásatása is 1972-ben, ld. 2.4.2 fejezet. 
148 Az ásató megfigyelése szerint pl. a „Centrális halom” területén belül D-É-i irányú emelkedés, ill. Ny felé is 
emelkedés volt megfigyelhetı.   
149 A felsorolásokban említettek pontos leírását ld. lejjebb. 
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nem hozott sok eredményt. A bizonytalan, csak általunk kikövetkeztetett rétegtani 

viszonyokat nem vehettük figyelembe, mint ahogy a bizonytalan kontextusú leletanyag is 

csak statisztikai értéke miatt szerepel a dolgozatban. 

2.5.1.2.  Épületrészek, periódusok  

A területen végzett kutatás során az egymástól távol esı feltárt épületrészek miatt itt 

épületrészenként tárgyaljuk az egyes periódusokat.  

A XXVI. épület D-i részén található ún. „Centrális halom” tulajdonképpen a XXVI. épület D-

i traktusát fedte. Az 1966-os feltárás alkalmával a „domb” K-i oldalában, azaz az épület K-i 

zárófala mentén 6 kisebb kutatóárkot húzott, az É-i oldalon metszetet készített, míg 1967-ben, 

a domb Ny-i oldalán, már az I. épület K-i szárnyán 10 árkot húzott és felületben is dolgozott. 

Ezen a területen összesen 134 SE szám volt kiadható150, 5 nagyobb periódust sikerült 

elkülöníteni, köztük feltöltési és planírozási rétegekkel. (22.-23.kép) 

 

1. periódus (CH)151 

 A területrészen megfogható legkorábbi jelenség egy gerendanyom /SE9/ és egy 

sóderes járószint-töredék /SE7/ amely alatt - az ásatási rajzok és a fotók tanúsága szerint - már 

csak egy sötétebb talajréteg („fekete agyag”?) és az altalaj agyagos rétege következik, amely a 

legtöbb helyiség metszetében megfigyelhetı volt /SE5=17=26=82=106=130/. Felette köves, 

törmelékes feltöltés volt. 

2. periódus (CH)  

Ehhez a korszakhoz mindössze egy kisebb szakaszon megfogható, vékony, agyagos 

szintet kapcsolhatunk /SE23=24/, egy vékonyabb, égett szintet /SE28/ és egy agyagtégla-

lenyomatot (planírozás része) /SE22/, amelyet vágott az épület késıbb kialakított K-i zárófala 

/SE2/3/. 

3. periódus (CH) 

Ekkor került sor az épület K-i zárófalának kialakítására /SE2/3/ amelyhez feltehetıen 

agyagos felmenırész csatlakozott (késıbb elplanírozva: /SE15=25/, ld. lejjebb). 

 

4. periódus (CH) 

                                                           
150 ld. 5.1 fejezet 
151 Az ásatásokon elkülöníthetı fázisokat a periódus sorszámán kívül az ásatásra jellemzı kóddal is elláttuk, 
hogy a késıbbiek során ezek egymással összehasonlíthatók, megfeleltethetık legyenek. Itt pl. CH=”Centrális 
halom” (nem biztos ugyanis pl., hogy 1. periódus CH azonos lesz pl. az 1. periódus α-val, vagy az 1. periódus 
XXIX-el) 
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Ebben az idıszakban itt is152 visszabontják a K-i zárófalat /SE2/3/ és elplanírozzák 

annak felmenı falát /SE15=25/. K felé kijjebb tolva elkészült az épület jelenleg is látszó K-i 

zárófala lábazattal együtt /SE4-31/. Ugyanehhez a periódushoz tartozik egy helyiséget lezáró, 

KNy-i irányú fal a kutatott terület É-i végén /SE19/, ill. D felé egy késıbb kiszedett fal is 

/SE32/33/. Valószínőleg ehhez a horizonthoz tartozhatott egy, a feltáró által K1-nek nevezett 

íves formájú, átégett felületrész /SE6=20/ amely talán tőzhely lehetett (Szilágyi J. 

meghatározása). 

5.periódus (CH) 

A legkésıbbi vizsgálható periódusban az épület K-i zárófalához további osztófalat 

húznak /SE12/ és új padló is készül (terrazzo) /SE14/, amely az ásatási fotók tanúsága szerint 

fedi a korábbi KNy-i osztófalat /SE19/ is. Ez a padlószint csak foltokban maradt fenn, szélei 

és kiterjedése ismeretlen.  

 Ny felé, valójában már a szomszédos épület (az I. épület K-i szárnya) területén húzódó 

helyiségsor (Szilágyi J. elnevezései szerint: α,β,γ,δ,ε,η helyiségek) legkésıbbi falperiódusa, 

küszöbkövei szintén ide tartoznak /SE 113,114,115,116,117,118,119,120,121, 123, 132,134/, 

ill. a γ és δ helyiségek késıi terrazzopadlója /SE131, 133/ alatta hypocaustummal, és az itt 

húzódó, KNy-i irányú főtıcsatorna /SE122a, 122b/.  

 

Néhány olyan objektumcsoport is dokumentálásra került, amelyekrıl sajnos nem 

egyértelmő, hogy melyik építési periódushoz tartozhattak. Ilyen pl. a „domb” Ny-i oldalán 

feltárt η helyiség falai /SE124,125,126,127/ amelyek viszonya a D felé húzódó 

helyiségsorhoz, kérdéses (α,β,γ,δ,ε helyiségek). Ugyanitt egy kevert, kıtörmelékes feltöltés 

/SE129/ alatt masszív égésréteg is mutatkozott /SE112/ szinte mindegyik helyiség esetében. 

Ennek kora ismeretlen, de mivel a Ny-i oldal szinte teljes kutatott szakaszán megjelent a α,β, 

η helyiségek alatt és attól É-ra, egy korábbi periódus pusztulásához köthetı. Szintén ezen a 

területrészen, a η helyiségtıl É-ra az égésréteg /SE112/ alatt egy korábbi - az ásató 

meghatározása alapján – bolygatott tüzelıhely sarka mutatkozott /SE111/, periódushoz 

egyelıre nem lehet kötni. A tüzelıhelyrıl (?) a feltáró tájékoztatása szerint sok állatcsont és 

kerámiatöredék került elı153. Szintén nem egyértelmő, hogy az ásató által az SE128 faltól É-ra 

említett ÉD-i kiszedett (C3 árok) pontosan hol húzódhatott és hova tartozott.  

A „domb" É-i szélénél elıkerült íves falszakasz (apszis?) /SE11/ hovatartozása szintén 

kérdéses, sem a rajzok, sem a fotók nem nyújtanak támpontot a periódusba soroláshoz. 

                                                           
152 Az épület-zárófalak kitolása, azaz a belsı tér megnövelése a szomszédos utca, sikátor rovására igen 
jellegzetes megoldás a 2-3. századi Aquincumban. Ld. még XXIX. épület, 2.6.2. fejezet 
153 Jelenleg nem lelhetık fel. 



 62 

  

Az ún. „α szentély”, a XXVI. épület-együttes ÉNy-i sarkában található. Az igen 

bizonytalan funkciójú és helyzető épület területén Szilágyi J. feltárása szinte csak az akkor is 

felszínen látszó falak tisztázására szorítkozott (bár a fotók tanúsága szerint néhány ponton 

érintette az altalajt), leírása igen szőkszavú. A periódusok elkülönítése és azok 

összekapcsolása az épület D-i részén megfigyeltekkel („Centrális halom”) vagy a K felé 

kutatott helyiségekkel (pl. „β csarnok”) azért is igen nehéz, mivel itt kevés szintadat és 

rétegmegfigyelés áll rendelkezésre. A fentiek miatt biztonsággal csak egy-egy periódust 

tudtunk elkülöníteni. 

A sárga altalaj /SE5=17=26=82=106=130/ felett a fotók tanúsága szerint itt is egy 

sötét, feketésbarna talajréteg jelentkezett /SE51/. A fotók alapján az 1. periódus α falait erre 

alapozták rá154.  

1. periódus (α):  

 Az ún. α szentély falai – a fotódokumentáció tanúsága szerint – egy idıben (késı 

római kor?) együtt létezı konstrukció részei voltak, azaz egy téglalap alaprajzú, kismérető 

helyiség /SE43,44,45,46/ külsı falaiból és K felé nyíló fıbejáratából /SE35/ és elıtte kis 

elıtérbıl /SE48,49,50/ állt. (24.kép) Az épületen belül egy belsı, „cella” jellegő helyiség - 

részben kiszedett - falai /SE39,40,41/ voltak, bejárattal /SE39/. A „cellán” belül az ásató egy 

medencét azonosított („nymhaeum”), ill. a helyiség falaihoz épített 3 „posztamens” 

falmaradványát vélte felfedezni /SE36,37,38/, amelyekhez agyagos járda vezetett155. A 

„posztamensek” egyikét a késıbbi kutatás is azonosította156.  Az épület DK-i sarkánál /SE50 

és 51 falak között/ feltehetıen a falakkal egyidıs átégett réteg tartozott, Szilágyi J. 

meghatározása szerint tüzelıhely (?) /SE42/=K2. Szilágyi J. késıbbi leírása szerint a 

„nymphaeum” egy korábbi terrazzopadlóra épült, amely alól Domitianus verdefényes as-ja 

került elı157. 

 

 A „β csarnok” -  amely a XXVI. épület É-i részén található és K-i fala egyben az 

épület K-i zárófala is (?) -  viszonylag kevés adattal rendelkezünk, a dokumentáció alapján így 

összesen egy fázist tudtunk azonosítani, az épületfalak periódusát.  

1. periódus (β):  

                                                           
154 Az ásató megfigyelése szerint a sárga altalajra („ıstalajba”), a fotók tanúsága szerint viszont a 2 között van 
még egy sötét réteg! 
155 Az utóbbi információ csak az ásatási jelentésben olvasható: Szilágyi 1973, 267. 
156 Márity E. 1993-as feltárása, ld. 2.5.2.2. fejezet. 
157 Ezeket az információkat azonban az ásatási dokumentáció nem, csak a jelentés tartalmazza. Ld. 155.lj.  



 63 

 A csarnok falai zoklival együtt mind egy nagyobb, négyszöglető helyiség oldalfalai 

/SE54,55,56,57,58/. A Ny-i fal, Szilágyi J. megállapítása szerint a bolygatatlan altalajba 

mélyült. Véleménye szerint a falakhoz tartozó padlószintek már elpusztulhattak és korábbi, 

ill. késıbbi beépítésnek sem találta nyomát. 

 A feltáró által leírt „K.B. által meghagyott talajszint” /SE53/ azaz a jelenlegi járószint 

alatt egy római kori réteg még biztosan volt a területrészen, amely az ásató szerint 60-65cm 

vastag volt, majd alatta már a sárga altalaj /SE5=17=26=82=106=130/ következik, amely K 

felé emelkedett. SE53 helyzete és kora a rendelkezésre álló adatok alapján nem tisztázható, 

talán a regiora jellemzı feketésbarna talajréteg lehetett. 

 

A „ γ létesítmény” a feltárt terület É-i részén található, a „β csarnok” és a „δ 

létesítmény” (azaz a XXVII. épület) között. A két konstrukció között kb. 2.5m széles, ÉD-i 

irányú sáv húzódik, ahol a feltárás dokumentációja szerint folyamatos rétegsorok voltak: 

feltöltések, köves, habarcsos, homokos, agyagos rétegek követték egymást. A rendelkezésre 

álló adatok alapján itt összesen 5 nagyobb fázist tudtunk elkülöníteni a sárga altalaj felett /itt: 

SE 76=82/.: 

 

1. periódus (γ):  

 Az ásatási rajzok tanúsága szerint az altalaj felett vastagabb feltöltési réteg van /SE75, 

83/, e felett pedig Ny felé egy sárga agyagos csík /SE74/, majd pedig egy sóderes réteg 

következik /SE64/158.  

2. periódus (γ):  

  Ezt a periódust a habarcsos réteg megújítása képviseli /SE63/.  Figyelembe véve, hogy 

két épület között vagyunk (XXVI. – XXVII.) ill., hogy a rétegek folyamatosak és 

vízszintesek, és azt a tényt, hogy K felé egy, az ásató értelmezése szerint járdaszegély kılapja 

/SE84/ fekszik a XXVII. épület Ny-i zárófalának szomszédságában, arra a következtetésre 

juthatunk, hogy ez a terület a megújított, habarcsos-köves, vízszintes réteggel /SE63/ 

tulajdonképpen egy ÉD-i irányú utcácska a XXVI. és XXVII. épületek között. A rétegsorok 

összevetése alapján valószínőnek tőnik, hogy ehhez az útfázishoz tartozik a területrészt 

határoló ÉD-i, késıbb visszabontott fal /SE67/ amely egyúttal a XXVI. épület K-i zárófala is 

lehetetett. Szintadatok alapján elképzelhetı, hogy a következı periódus falának /SE65/66/  

már ekkor állt egy elızménye, azaz a késıbbi zokli /SE66/ ekkor még felmenı fal lehetett.  
                                                           
158 A KNy-i irányú metszetrajzon ugyan nincs ábrázolva, de a rétegek stratigráfiai helyzete alapján egyértelmő, 
hogy SE75 feltöltés felett húzódik SE64 habarcsos réteg és csak e felett következik SE74 agyagos sáv. Szintén 
nem egyértelmő, hogy SE63 és alatta SE64 2 külön réteg-e, de mivel a rajzon lezárt rétegként, viszonylag nagy 
szintkülönbséggel szerepelnek, külön kezeljük ıket. 
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Ide sorolhatjuk még a XXVII. épület északi helyiségének kis Ny-i és D-i zárófalát /SE68 , 69/ 

és az ide beépítetett, ÉD-i irányú, boltozatos csatornakifolyót is /SE79/ alján kılapokkal 

/SE78/. A csatorna ilyenformán az utca K-i szélére ömlött(?).  

3. periódus (γ):  

 Valószínőleg ekkor bontják vissza a XXVI. épület K-i zárófalát /SE67/ és talán ekkor 

újítják meg a szomszédos XXVII. épület jelenleg látszó Ny-i zárófalát is /SE65/. A korábbi 

fal most zokliként funkcionál /SE66/. A fal hozzáépült az ekkor is álló, csatornakifolyós 

KNy-i falhoz /SE68/ tehát annál késıbbi, bár mivel figyelembe veszi a kifolyónyílást 

elképzelhetı, hogy már korábban is létezett. Amennyiben azonban az /SE65-66/ fal csak 

ebben a fázisban épült, úgy valószínőleg az ekkor már biztosan használaton kívüli csatorna 

feletti földrétegbe alapozták159. A rajzok tanúsága szerint mindenesetre az /SE65/ fal nem 

derékszögben csatlakozik /SE68/-hoz, szintadatai alapján egykorú lehet a Centrális Halom 4. 

periódusának /SE4-31/ falával. 

Újabb útszint is készül ebben a periódusban, a korábbi fölé ugyanis égett-kevert feltöltés 

került. A következı szint (vagy útalap?) ismét egy habarcsos-köves réteg160 /SE61, 

valószínőleg=SE80/ majd erre kövezés került /SE59/. Ez utóbbi, a fotók tanúsága szerint több 

helyen besüllyedt, még kátyúk is látszanak a felületén. Ezt gondolta (és a rajzon 

rekonstruálta) az ásató íves, falszerő jelenségnek (ld. „γ létesítmény”) a hiányosan megmaradt 

kövek alapján. Interpretációja szerint ez „többlépcsıs, vízmedencés nymphaeum” 161 lenne. A 

fotókon megfigyelhetı jellemzık, a kövezés fölött és alatt húzódó folyamatos rétegsorok, 

azok anyaga és az egész konstrukció topográfiai helyzete lapján ez egyértelmően útfelület. 

(25.kép) A kövezést késıbb feltöltési rétegek /pl. SE87,88,90/ és egy, vastag sárga réteg fedi 

el /SE62=89 és a fotók alapján =SE81/ ami a rajz szerint agyag, a fotók alapján azonban 

inkább homokrétegnek tőnik, ebben az esetben áradásból származó homokréteg lehet162.  

 

4. periódus (γ): 

 Ebben az idıszakban ismét megújítják az útfelületet, habarcsos, köves réteg kerül rá 

/SE72=91/.  

5. . periódus (γ): 

 A legkésıbbi még vizsgálható korszakhoz az utca területén más csak feltöltés tartozik 

/SE71=92/.  

                                                           
159A földfal egyébként Ny felé metszetfal formájában látható is a fotókon. Az utcaszőkítéshez ld. 152.lábj. 
160 A jelenség a naplóban „vöröses terrazzopadozat”-ként szerepel, a rajzon azonban habarcsos rétegként írták le. 
161 Szilágyi J. naplóbejegyzése és u.ı. 1973, 267. 
162 Áradás nyomai több ponton kimutathatók az ÉK-i városrész rétegsoraiban, ld. pl. a XXIX. épületet: 2.6.2. 
fejezet 
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A feltáró megjegyzése szerint a „létesítmény terében” sok vassalak került elı, ezek 

származási helye azonban nem állapítható meg. Szintén nem lehetett azonosítani a Szilágyi J. 

által „II. periódusnak” nevezett fázist és azt megelızı „feltöltı réteget” /SE60/ amelynek 

aljáról Domitianus as került elı.  

 

 A feltárás legkeletibb része az ún. „δ létesítmény” volt, ami valójában már a XXVII. 

épület É-i részén található. Itt az ásatói feljegyzések, fotók és metszetrajz alapján 4 nagyobb 

fázis különíthetı el, a sárga agyagos talajréteg /itt:SE106/ felett: 

 

1. periódus (δ): 

 A legkorábbi vizsgálható periódust itt egy ÉD-i irányú, 50cm széles kıfaldarab 

képviseli /SE94/ amely egy feketésbarna talajrétegre épült (fekete zsíros? Itt SE105). A falhoz 

egyéb objektumok nem tartoznak, funkciója ismeretlen. 

2. periódus (δ):  

 Ezt a fázist egy közel félkör alakú égetıhely (?) képviseli /SE98/ és talán ide tartozik 

az a kılap is /SE99/, amely a „kemencétıl” Ny-ra került elı.  

3. periódus (δ): 

 A korszakot több falrészlet képviseli, így egy ÉD-i irányú, a fotók tanúsága szerint 

földbe rakott fal /SE97/163, a XXVII. épületen belül az ún. „δ2” helyiség É-i és Ny-i zárófalai 

/SE101, 103/, talán az épület K-i zárófala /SE102/, egy köves járószint /SE100/, D felé pedig 

egy sóderes járószint /SE95/. Az utóbbiak valószínőleg összetartoznak. A sóderes és 

szabálytalan köves járószintek jelenléte nyitott, udvarszerő térre egednek következtetni, erre 

utal az É felé lezáró SE68 fal ide nyíló bejárata is, amelynek késıi periódusa szintén ehhez a 

korszakhoz sorolható. 

4. periódus (δ): 

 A legkésıbbi fázist a területrészen a XXVII. épület K-i zárófala (?) képviseli /SE102/, 

de elképzelhetı, hogy ez már a 3. periódusban is létezett. 

 

A felsorolt jelenségeken túl továbbiak is elıkerültek a „δ létesítmény” területén, ezek 

besorolása azonban, elegendı adat hiányában nem lehetséges. Így pl. fotók alapján 

azonosítható egy agyagos planírozási réteg és egy, sárga, homokos, áradásos réteg, amely - az 

                                                           
163 A rajzos dokumentáció alapján a fal K-nek kanyarodik, a fotók alapján azonban megállapítható, hogy az 
elforduló „fal” valójában omladék. 
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ásatási fotók tanúsága alapján – azonos lehet /SE62/-vel (ld. „γ” létesítmény) és egy lapköves 

szint-töredék (vagy fal?). 

A feltáró ólomolvadékokat talált a területrészen, de nem világos, pontosan honnan kerültek 

elı.  

Sz. J. megállapította, hogy a „δ létesítmény” területén is gondot okozott a feltörı talajvíz.  
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2.5.1. 3. Összefoglalás  

A fenti periodizáció nyomán megkísérelhetı az egyes területrészek (Centrális halom, 

α, β, γ, és δ létesítmények) összehasonlítása, elsısorban a szintadatok és alaprajzi 

összetartozások alapján, ill. levonható néhány következtetés is az egyes jelenségek 

funkciójára vonatkozóan. A következıkben elıször táblázatos formában jelezzük az 

összetartozó elemeket, amelyeket közös „fázisokba” rendeztünk.  

 

FÁZISOK Centrális 

halom (CH) 

α szentély β 

csarnok 

γ 

létesítmény 

δ 

létesítmény 

Absz. 

dátum 

1. (Szilágyi) 1.periódus= - - 1.periódus 1. periódus 1.sz. 

vége? 

2. (Szilágyi) 2.periódus= - -  - 2.periódus 2.sz. 

eleje? 

3. (Szilágyi) 3.periódus= - -  2.periódus - 2.sz. elsı 

harmada-

közepe? 

4. (Szilágyi) 4.periódus= 1.periódus 1.periód

us 

 3.periódus 3.periódus 2.-3.sz. 

fordulója 

5. (Szilágyi) 5.periódus= - -  4.periódus 4.periódus 3.sz. 

közepe? 

6. (Szilágyi) - - -  5.periódus - ? 

 

A külön-külön ásott és értékelt területrészek periódusai tehát – értékelésünk alapján – 

nagyobbrészt megfeleltethetık egymásnak, mindazonáltal nagyobb összefüggések és 

következtetések levonására az izolált,  kis mérető felületek miatt sem látunk lehetıséget. 

A XXVI. épület Szilágyi J. által érintett részei közül a Centrális Halom D-i részén, az 

α , β és γ létesítmények területén is megfogható volt a sárga, bolygatatlan altalaj. A 

szintadatok szerint ez a réteg egyenetlen felülető volt, lejtett Ny-K-i irányban, ill. D felıl É 

felé. Felette a szintén több ponton regisztrált feketésbarna agyagos réteg következett. 

1.fázis (Szilágyi): A legkorábbi,  jól megfogató fázishoz a feketésbarna agyagos 

rétegbe mélyülı objektumok horizontját tekinthetjük. Így a XXVI. épületegyüttes Di részén 

(Centrális Halom) egy gerendanyom és egy sóderes járószint részlete, a „γ létesítmény” 

esetében ekkor készülhetett az ÉD-i utcácska elsı periódus feltöltéssel és egy sárga agyagos 
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alapozással. A „δ létesítménynél” egy kisebb ÉD-i irányú  faldarab köthetı ehhez a 

periódushoz, bár ez – anyagánál és szerkezeténél fogva – késıbbi lehet164. Az egymástól igen 

távol esı, töredékes jelenségek miatt nagyobb összefüggések levonására nincs mód, de jelzi, 

hogy a késıbbi XXVI. épület helyén már ebben a korszakban is volt beépítés, ill. már ekkor 

létezı utcarendszerre utal az ÉD-i utcácska korai jelenléte is.  

 

2.fázis (Szilágyi): A következı idıszakot D felé (Centrális Halom) egy vékony 

agyagos szint és egy égésréteg, ill. egy agyagfalra utaló téglalenyomat képviseli. Ugyanakkor 

feltehetıen tovább mőködik az ÉD-i utca is a régi útszinttel („γ létesítmény”). A „δ 

létesítmény” területén, azaz a XXVII. épület É-i részén egy - a feltáró értelmezése szerint – 

kemence, ill. egy tisztázatlan rendeltetéső kılap sorolható a horizonthoz.  

  

3.fázis (Szilágyi): A már korábban is létezı ÉD-i utcácska („γ létesítmény”), amely 

elválasztotta egymástól a késıbbi XXVI. és XVII. épületeket, tovább alakul: ebben a 

korszakban nemcsak a habarcsos-sóderes felületét újítják meg, de már biztosan van kılapos 

szegélye és kiépül egy boltozatos csatorna is, amely K felıl kíséri az utcát. Ugyanakkor 

véglegessé válhatott a telekosztás is, kıbe épültek az egyes épületfalak: ehhez a fázishoz 

köthetı mind a XXVI. épület K-i , ill. pedig a XXVII. épület Ny-i fala és a XXVII. épület 

északi helyiségének másik Ny-i zárófala165. Ezeket mind a D-i területen (Centrális Halom, itt 

a késıbbi planírozás alapján agyagtégla felmenı fallal) mind pedig az É-i szegélyen („γ 

létesítmény”) azonosítani lehetett. A XXVI. épület északi szegélyén nem sikerült a 

korszakhoz köthetı jelenségeket azonosítani („δ létesítmény”). 

A korszakban tehát, végleges formát ölthetett a régió insularendszere, utcahálózata, 

azaz körvonalazódott a városnegyed jellegzetes formája, az épületek pedig elnyerték ma 

látható formájukat. 

  

4.fázis (Szilágyi): A korszakot az utcaszőkítés és „faltologatások” idıszakának is 

nevezhetjük, mivel ekkor kerül sor – több szakaszon is - falak visszabontására és kijjebb, 

keletebbre tolására. A XXVI. épület D-i és É-i részén (Centrális halom és „γ létesítmény”) 

például visszabontják a K-i zárófalat, elplanírozva annak felmenı részét. Délen megfogható 

                                                           
164 A fotók és metszetrajz alapján egyértelmően kıbıl épült fal 50cm széles volt. Kıfalak azonban itt és a 
polgárváros más részein sem jelennek meg a 2.sz. elsı harmadánál hamarabb (ld. lejjebb).  
165 Nyomvonaluk, szintadatok és stratigráfiai helyzetük alapján egykorúnak kell tekintenünk a Centrális halom 
SE2/3 falát, azaz a XXVI. épület K-i zárófalának D-i szakaszát és a „γ létesítmény” SE 67 falát, azaz a XXVI. 
épület K-i zárófalának északi részét. A kiszerkesztés egyébként problematikus, mert a köztes szakaszon nem volt 
feltárás, csak 2 kisebb rész ismert (azok is konzerválva vannak), így a XXVI. épület K-i zárófalának 
vonalvezetése bizonytalan. 
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az új, K felé kitolt K-i zárófal. Ugyanitt még két, KNy-i irányú osztófal is épül ekkor, ill. egy 

– a feltáró meghatározása szerint – tőzhely.   A XXVII. épület Ny-i zárófala is módosul kissé: 

keletebbre tolódik és valószínőleg ekkor már áll  az épület K-i zárófala is. 

Ebben az idıszakban került sor a XXVI. épület É-i toldalékának, az ún. „α szentély” 

helyiségeinek felépítésére is, mint ahogy erre a fázisra tehetjük a „β csarnokot” is. A XXVI. 

és XXVII. épületek közötti utcácskánál újabb szint készül, valószínőleg alapozással együtt, 

mivel az elızıt egy égett kevert feltöltés zárta le. Ez az új szint több helyen besüllyedt, 

felületét kátyúk barázdálták. Az erre útrétegre késıbb több, kisebb - valószínőleg a 

használatból adódó – feltöltési réteg került (ez közelebbrıl korszakokra nem bontható szét) 

majd egy vastagabb, markáns homokréteg zárja a rétegsort, amely valószínőleg áradás 

eredménye lehetett. 

A XXVII. épületen belül („δ létesítmény”) a korszakot egy ÉD-i irányú falacska, az ún. „δ2 

helyiség” É-i és Ny-i zárófalai, egy sóderes és - nagy valószínőséggel vele összetartozó -  

köves járószint a „δ3”-ban. Itt tehát kisebb, kövezett belsı udvar-féle kezd körvonalazódni, 

ahonnan É felé nagyobb, küszöbköves helyiség nyílt. 

A fázis keltezéséhez jó támpontot nyújtanak a polgárváros más részein tett hasonló 

megfigyelések az utcaszőkítésre vonatkozóan, ill. úgy tőnik, módosították kicsit az 

insularendszert is, keletebbre tolódás érzékelhetı (újratőzés?).    

 

5.fázis (Szilágyi): Ezt a korszakot a XXVI. épület D-i részén osztófal és új terrazzo-

padló kialakítása jellemzi és ugyanerre az idıszakra tehetı az épület Ny-i felén egy sor 

helyiség kialakítása terrazzopadlóval és hypocaustummal. A XXVI. és XXVII. épületek 

közötti utca szintéjét ismét megújították, a XXVII. épületben pedig a talán ekkorra tehetı a K-

i zárófal véglegesítése. 

  

6.fázis (Szilágyi):  Az utolsó, vizsgálható fázishoz csak az utcácska rétegsorát lezáró 

feltöltés kapcsolható, korszakhoz kötése bizonytalan.  

  

Az igen izolált, töredékes alaprajzi adatok mellett nehéz az egyes épületrészek, 

helyiségek funkciójáról képet alkotni. A feltáró a XXVI. és XXVII. épület között futó 

utcácska zónájában sok vassalakot, míg a XXVII. épület É-i terében pedig ólomolvadékokat 

talált. Ezek alapján a közelben (XXVI. vagy a XXVII. épület északi része, vagy mindkét 

helyen?) számolhatunk fémmőves tevékenységgel. 
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2.5.2. „Diana-szentély” (XXVI. épület) - Márity E. feltárása 1993   

2.5.2.1. Feltárás és problémák 

 

Az 1993. évi hitelesítı kutatás elsısorban a terület É-i szélénél, azaz közvetlenül a 

romkert kerítésénél, Ny felé a romkert É-i bejáratánál (ld. fent), és a XXVI. épület különálló, 

északi részén („α –szentély”166) ill. attól D-re és K-re zajlott167.  Jelenleg csak a XXVI. épület 

területén végzett kutatást ismertetjük. A szelvénykiosztás a következı volt:  

 

XIX.-XX. szelvények: a XXVI. épület É-i szegélyén álló kisebb épületrészlet, ún. „szentély” (= 

Szilágyi J.-féle „α szentély”) és attól némileg Ny-ra 

XXI. szelvény: pontos helye ismeretlen, a „szentélytıl” keletre? 

XXII. szelvény: pontos helye ismeretlen 

XXIII. szelvény: A XXVI. épület D-i részén, a „szentélytıl” délre. 

 

A feldolgozás során itt is több problémával szembesültünk. Egyrészt a feltáró 

véleménye szerint168 az ún. „szentély” épületét (XX. szelvény) a korábbi kutatásokkal oly 

mértékben bolygatták, hogy ott pl. falazási technika, falalapozási mélységek, bekötések, vagy 

kötıanyagtípusok már nem voltak vizsgálhatók. További problémát jelentett az 1993-as 

ásatási dokumentáció feldolgozásakor, hogy az egyes szelvények egymástól ismét távolabb 

voltak, szintadatok pedig csak az összesítı geodézián szerepelnek, így meglehetısen nehéz 

volt összehozni az egyes jelenségeket, sok esetben ez nem is sikerült. Így pl. XXI. szelvény 

esetében sem, amelyet a napló szerint XIX.-XX. szelvényektıl K-re nyitották, az ún. 

„szentély” bejáratától K-re. A XXII. szelvény helye egyelıre teljesen ismeretlen. 

A következıkben az ásatási napló, rajzok és fotódokumentáció felhasználásával, 

szelvénycsoportonként próbáltunk meg periódusokba sorolni a jelenségeket. Összevetésükre 

az összefoglalásban kerül majd sor.  

A munka során összesen 170 db SE számot adtunk ki és szelvényenként három-öt nagyobb 

építési periódus megállapítására volt mód169.  (26.-27.kép) 

 

                                                           
166 ld. 2.5.1.2. fejezet. 
167 A teljes dokumentáció nem lelhetı fel, az ásatási napló, fotók és rajzok az ásató hagyatékából származnak:  
BTM RA: H. 2119-2011 és 2121-2011 
168 Ld. Márity E. hagyatékban, kéziratos anyag, jegyzetek 
169 ld. 5.4 fejezet 
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2.5.2.2. Periódusok  

 

1.periódus (1993) – XIX.-XX. szelvény („a szentély”): A legkorábbi szintet itt is a sárga 

agyagos altalaj jelenti /SE517/ amely kiemelkedésként jelentkezik ezen a részen. A feltáró 

megfigyelései szerint a „szentély” alatt hiányzott is a feketésbarna réteg /SE511=516/170. Itt 

inkább egy sárgásbarna réteg mutatkozott /SE525/, ebbe mélyültek a „szentély-udvaron” 

talált, de rendszert nem mutató ÉD-i irányú gerenda és a 2db cölöplyuk /SE526/527, 

SE528/529, SE530/531/. Talán ide tartozik még az a 3 cölöplyuk és 1 beásás(?) amelyek a  

késıbbi „szentély”- bejárat küszöbköve alatt húzódtak /SE548/550, SE551/552, SE553/554, 

SE555/556/171, már inkább a sárga agyagos altalajt vágva /SE517/.  

A korai objektumokat agyagos-paticsos sötétbarna réteg /SE656/ fedte el, majd e felett 

világosbarna, agyagos-paticsos réteg következett /SE559/, ezt pedig egy törmelékes köves 

réteg fedte /SE558/. Egyik rétegbe sem mélyültek újabb objektumok.  

  

2. periódus (1993): – XIX.-XX. szelvény („a szentély”):  A korszakhoz kevés és töredékes 

falszakasz, objektum tartozik. Ilyen a késıbbi „szentély” K-i zárófala alól „kilógó” két, 

pillérszerő falcsonk /SE544,545/. Hovatartozásuk, funkciójuk egyelıre nem ismert. Talán 

ezekkel egykorú lehet egy KNy-i irányú faldarab is /SE543/. Ez utóbbi viszonya a késıbbi 

/SE542/-vel ismeretlen. 

 

3. periódus (1993): – XIX.-XX. szelvény („a szentély”):  A következı egy szürke, kevert réteg 

volt /SE557/ amelyre épült a korábban „α –szentély”-ként ismert épület (vagy épületrész) 

szinte összes fala. (28.kép) Így az épület(rész) vagy szentély körítıfalai: /SE532, SE533, 

SE534, 536/ és a három darabra tört küszöbkı /SE541a-b/, az „udvart” leválasztó fal /SE542/ 

amelyet az újkorban erısen bolygattak (újkori beásás). Ugyancsak ide tartozik egy késıbb 

kiszedett fal /SE547/ a „cella” falai /SE538, SE539/ ill. a középen található szögletes 

konstrukció (medence?) falai és platform /SE519, SE520, SE521, SE522./  Az ásatási 

dokumentáció alapján egyelıre sem megcáfolni, sem megerısíteni nem lehet a konstrukció 

esetleges szakrális rendeltetésérıl kialakult elméleteket. A probléma megoldásához sem a 

„medence” kövezése alól, sem pedig a „szentély belsejébıl” elıkerült leletanyag vizsgálata  

nem vitt közelebb172. 

 

                                                           
170 ld. Márity E. ásatási naplója 
171 SE553/554 inkább állatjárat lehetett. 
172 ld. még: 2.12.2. fejezet. 
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4. periódus (1993)– XIX.-XX. szelvény („a szentély”): A „szentély” formáján a feltáró 

megfigyelései szerint keveset változtattak. Ennek egyik nyoma a bejárati folyosónál az É-i 

zárófalacska kiszedése /SE547/. További változtatás, hogy az épület(rész) É-i zárófalát is 

kijjebb tolták É felé /SE537/.   

 

Néhány objektum a XIX-XX. szelvény esetében sem volt építési periódushoz köthetı. Így pl. 

a Ny-i zárófalnál egy falcsonk /SE535/. Nem ismert az udvar közepén jelzett szögletes, 

ismeretlen anyagú, funkciójú konstrukció kora, vagy hovatartozása /SE548/173 és az ÉK-i 

sarokban, a rajzon jelölt sárga agyagos foltok hovatartozása sem (nincs SE számuk) 

Problémás a „szentély” „medencéjében” külön jelölt barna, faszenes, törmelékes betöltés is, 

/SE523/ nagyobb bedobált kövekkel. Funkciója, kora (korábbi, késıbbi a kövezett szélő 

medencénél?) egyelıre ismeretlen. 

Ugyanígy kérdéses egy „sötét folt” mibenléte /SE518/ a XIX. szelvényben és ugyanitt annak a 

nagymérető, amorf szemétgödörnek a helyzete és kora /SE513/560,561,564/, amely a 

„szentély”-tıl Ny-ra annak Ny-i zárófala alá(?) húzódik. A feltáró szerint újkori gödörbıl igen 

nagy mennyiségő lelet származik (pl. sok terra sigillata, és dörzstál töredéke) és innen került 

elı az a kozmetikai tárolóedényként használt gyöngykagyló-darab, amelyet analógiák alapján 

a 3.századra kell kelteznünk174.     

Mindenesetre figyelemreméltó, hogy a gödör alsó betöltési rétege /SE564/ - a rajz alapján – 

abból a feketésbarna agyagos talajból származik /SE511=516 -„fekete zsíros”/, amely itt a 

legkorábbi talajréteg, így feltehetı, hogy a beásás korán létesült (1.periódus 1993-XIX.-

XX.szelvény?) és igen sokáig használatban maradt (ld. gyöngykagyló). Ugyanitt szintén 

kérdéses az objektum „körül” észlelt agyagfoltos-faszenes /SE514/ és a D felé megfigyelt 

barna-faszenes-paticsos réteg /SE515/, ezek viszonya a beásáshoz ugyanis nem volt 

tisztázható. 

 

1.periódus(1993) – XXI. szelvény: A szelvényben – amelynek pontos koordinátái 

ismeretlenek (ld. fenn) – a legkorábbi objektumokat itt a feketésbarna rétegbe ásták („fekete 

zsíros”) /SE511=516/: a szelvény D-i felében egy nagymérető, íves objektum részlete 

sorolható ide, paticsos-faszenes szegéllyel /SE 593/594-597/, amelyet az ásató gödörházként 

határozott meg, de pontos funkciója (mélysége, belsı objektumai?) ismeretlenek. A „ház” 

tetejérıl a feltáró naplója szerint egy ezüst érem származik. Talán ezzel azonos az a „paticsos 

                                                           
173 csak az összesítı geodézián szerepel, egyéb dokumentációban nem említik. 
174 T. Láng 2006b, 157. 
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beásás” /SE571/572/, amelynek pontos helye ismeretlen (rajzokon nem szerepel) de tudjuk, 

hogy a következı periódus barna rétege alatt /SE570/ jelentkezett a szelvény D-i részén. 

Ugyanehhez a periódushoz sorolható az a  beásás – ásató szerint kút - amely szabályos kör 

alakú foltként jelentkezett /SE585/585a/, sárgásbarna, agyagos betöltéssel és 

faszéndarabkákkal175. A periódus korához jó adalék lehet a „gödörház” tetejérıl elıkerült 

ezüstérem (ld. 2.8. fejezet) 

2.periódus(1993) – XXI. szelvény: Ehhez a periódushoz elsısorban agyagfalak és 

karólyukak(?) maradványai tartoznak, amelyek egy tömött sötétbarna réteget vágtak /SE570, 

ill. talán  ugyanez SE600 is/. Így a szelvény D-i felében egy ÉD-i irányú, barna, agyagos, 

paticsos betöltéső kiszedett fal (vagy gerenda?) mutatkozott, egy cölöplyukkal /SE573/574 és 

575/576/, ill. É felé egy KNy-i irányú, valószínőleg szintén kiszedett fal /SE584/, sárga 

agyaggal és kövekkel /SE583/. A feltáró szerint itt így két kisebb helyiséget alakítottak ki, 

rendszerbe azonban nem illeszthetık.    

3.periódus(1993) – XXI. szelvény: Ehhez a periódushoz már kıfalak is tartoznak, amelyeket 

földbe raktak. A szelvény közepe táján egy KNy-i irányú kıfal tartozik ide /SE578/ amely 

talán kissé délebbre tolt megújítása a 2.periódus /SE484/ falának. Ugyanakkor ezzel 

párhuzamosan D felé még egy falcsonk sorolható ide /SE569/. Talán ehhez a horizonthoz 

kapcsolható a szelvény D-i felében ábrázolt kevert réteg /SE598/, tetején(?) egy sárga agyagos 

planírozási rétegecskével /SE599/. A korszakot a feltáró a 2.sz.-ra tette176. 

4.periódus(1993) – XXI. szelvény: A korszakhoz itt már padlószint és kiszedett fal is tartozik, 

de mivel a szelvény pontos helye ismeretlen, nem tudjuk milyen helyiség(ek) része volt a 

terrazzopadlós, kiszedett falú felületrész. A szelvény K-i szegélyén ÉD-i irányú, 50cm széles 

falszakasz került elı /SE565/566/ hozzá tartozó terrazzopadló részletével /SE567/ és annak 

alapozásával /SE577/.   

5.periódus(1993) – XXI. szelvény: A legkésıbbi horizontot csak néhány „modern” felfalazású 

falrészlet képviseli, így a szelvény É-i szegélyén húzódó KNy-i fal /SE595/ és a D-i szélén 

álló fal /SE568/. Ez utóbbi a metszetrajzon, mint „3.századi” fal szerepel. 

  

Sajnos ezen szelvény esetében is találkoztunk olyan objektumokkal, amelyek nem voltak 

periódushoz köthetık. Ilyen például a szelvény közepén elıkerült két, ovális formájú 

                                                           
175 Az objektumról készült metszetrajz nem egyértelmő: kétséges az objektum jelentkezési szintje, mert egyfelıl 
vágta volna a 4. periódus terrazzoját is, másfelıl viszont  - a rajz szerint - a 3. periódus objektumai alól indul. Az 
utóbbi a valószínőbb,  a felszínrajz és a napló szerint. Az objektum egyébként eredetileg 60cm mély, teknıs aljú 
beásás volt, amelyet azonban valószínőleg túlbontottak, mélyen bele a sárga agyagos altalajba, amelyben 4m 
mélyen – nem meglepı módon – feljött a talajvíz. Az itt jelölt 2 cölöplyuk a „kút” szemben lévı oldalában 
(mélyen a sárga altalajréteg közepén(!) valószínőleg egy átvágott állatjárat metszete. 
176 Az SE469 fal metszetrajzán szereplı felirat szerint 2.századi a fal. 
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cölöplyuk /SE579/580 és 581/582/ amelyeknek jelentkezési szintjük nem határozható meg, de 

biztosan korábbiak a 3.periódus kevert rétegénél /SE598/. A szelvény É-i végében húzódó 

keskeny, 18cm széles, ÉNy-DK-i irányú árkocska /SE591/592/ helyzete sem tisztázott, 

stratigráfiai helyzete alapján vagy az 1., vagy 2. periódushoz sorolható. Ugyanebben a 

zónában elıkerült egy nagyobb, téglalap alakú beásás cölöppel /SE587/588, 589/590/ ill. egy 

félkör alakú beásás /SE586/596/, amely az É-i fal /SE495/ alá húzódik, koruk nem ismert.  

Szintén bizonytalan egy világosbarna folt (réteg?) szerepe is /SE503/ a szelvény Ny-i részén.  

 

1.periódus(1993) – XXII. szelvény:  A bizonytalan helyzető szelvényben a legkorábbi 

horizontot a fekete anyagos rétegbe /SE616/ vágott,177 szögletes formájú – feltehetıen – 

veremház képviseli, amelynek kb. egy negyed része esik a szelvénybe /SE610/. DK-i 

sarkában egy kerek formájú sütı (?) kemence is elıkerült /SE 611/, szájnyílással ÉNy felé.  A 

háztól délre egy kisebb szakaszon a külsı, sóderes járószint is megmaradt /SE623/.   

2.periódus(1993) – XXII. szelvény:  A veremház felszámolását követıen (betöltései rétegei: 

SE613, 628, 630) vastagabb feltöltési réteg került a területre /SE621/majd egy újabb kemence 

készül el, immár úgy tőnik önállóan: /SE609/. Az ovális formájú, ÉD-i irányítású objektum 

szája D felé néz, nem világos mihez kapcsolódik.   

3.periódus(1993) – XXII. szelvény:  A követezı idıszakban a kemencét felszámolják 

(betöltése: SE614) és egy új (kıporos) járószintet alakítanak ki /SE620/. Ez a külsı járószint 

egykorú azzal a masszívan megépített, kissé DNy-ÉK-i irányú kıcsatornával, amelynek 

kıfalai, kılapos alja és fedése is elıkerült /SE606,625,626,631/178. Sajnos, mivel a szelvény 

helyzete sem tisztázott, a csatorna hovatartozása sem állapítható meg.   

4.periódus(1993) – XXII. szelvény:  A csatorna és a járószint felszámolását követıen ismét 

feltöltés kerül a területre (csatorna betöltése: SE627, feltöltés: SE619, feltehetıen azonosak), 

majd egy ÉD-i irányú falat húznak fel ide /SE607/, amelynek hovatartozása szintén nem 

világos. A fal már nem veszi figyelembe a csatorna vonalát.   

5.periódus(1993) – XXII. szelvény:  A szelvényben az utolsó idıszakot a most is látszó 

(„modern”) falazások képviselik, amelyek egyúttal a szelvény határai is: két ÉD-i irányú 

/SE624, zoklija: SE607, ill. 618a/ és két KNy-i irányú fal: /SE618, 618b/.   

 

 Itt, a XXII. szelvényben is találkoztunk olyan jelenségekkel (rétegekkel) amelyeket 

sajnos nem tudtunk periódusokhoz kötni. Egy omladékos, paticsos réteg /SE612/, amely a 

szelvény K-i felében jelentkezett (talán nagyobb agyagtégla-lenyomatokkal együtt), 

                                                           
177 Itt: „tömött sötétbarna”. 
178 A csatorna belvilága 50cm, mélysége 36cm. 
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valószínőleg összefügg egy agyagos szinttel /SE629/, amelyek így talán az egyik késıi 

periódushoz tartozhattak (4.periódus?). Szintén kérdéses egy kevert, barnás-sárga réteg 

helyzete /SE604/ amely talán azonos /SE612/-vel? Egy vörös, paticscsíkos réteg /SE608/ („az 

alsó nyesésben”) hovatartozása is kérdéses, ezt mindössze a napló említi, talán az egyik korai 

periódus része lehet. SE617 agyagos, íves jelenség pedig minden bizonnyal egy állatjárat. 

 

1.periódus(1993) – XXIII. szelvény:  A szelvény a XXVI. épületben helyezkedik el, a 

„szentélytıl” D-re. A rajzok pontos lokalizálása nehézségekbe ütközött ugyan, de a fıbb 

periódusok elkülöníthetık179. A legkorábbi horizontot itt a szelvény É-i felében egy  - elıször 

újkori beásásnak nézett – feltehetıen lakófunkciójú veremház és részei jelentik („a” 

veremház). (29.kép) A ház /SE669/ téglalap alakú, 2.4m x 3.9m alapterülető és teljes 

egészében feltárásra került. Beásási szintje kérdéses: a betöltésbıl származó leletek 

zacskóleírása szerint már a fekete agyagos rétegben jelentkezett, a metszetrajzok alapján 

viszont az igen sekélyen beásott ház180 a sárga, homokos altalaj tetejérıl (?) indulna /SE672/. 

Keleti oldalához egy kövekkel kirakott platnijú kemence is tartozott /SE671/ szájával Ny felé. 

A ház É-i és K-i szélénél vastagabb faszenes sáv volt a betöltésben /SE676/ ez feltehetıen az 

egykori falszerkezet maradványa. Ugyanígy a szerkezet részei lehettek azok a cölöpök 

/SE679/679a, 675/675a/, amelyek az épület belsejében mutatkoztak – igaz, nem az alján, 

hanem csak a késıbbi betöltésben181. A faszenes rétegben /SE676/ még 1 cölöphelyet 

ábrázoltak /SE 677/677a/, ez esetleg szintén a falszerkezet része volt. A ház aljában – immár a 

sárga, homokos altalajba mélyedve /SE672/, még egy nagyobb beásást rajzoltak be 

/SE684/684a/, ennek funkciója azonban ismeretlen.   

Az „a” ház tıszomszédságában, K felé még egy, ezzel azonos mélységő, és tájolású, 

párhuzamosan kialakított következı ház, a valószínőleg ismét lakófunkcióval bíró veremház 

/SE668/ is feltárásra került („b”)182. A szintén téglalap alakú házat a – zacskóleírás és a 

metszetrajz szerint is - a barna agyagba vágták /SE662= fekete agyag?/ és kb. a (DNy-i) 

negyede „lógott” be a szelvénybe. A 3.3. x 1.2m alapterülető objektumnak szintén 

faszerkezető lehetett a fala, erre széles faszenes sáv utal a ház Ny-i széle mentén /SE661/. 

Valószínőleg ehhez a fázishoz tartozik a szelvény D-i végén elıkerült, amorf formájú beásás 

                                                           
179 A napló csak a XXIII. szelvényben amúgy is látszó kıfalakkal foglalkozik, a mélyebb rétegekben elıkerült 
objektumokról nem tesz említést (egyetlen gerendalenyomatot leszámítva). Ezek csak a rajzokról és a leletes-
zacskókról követhetık nyomon.  
180 Indítási szintjét valószínőleg a következı ház beásásával bontották el. 
181 A cölöplyukak a rajz tanúsága szerint már a betöltésben /SE670/ is mutatkoztak, és minden valószínőség 
szerint a házhoz tartoztak, ugyanakkor lejjebb már nem ábrázolták ıket. 
182 Ez lehet a leletes-zacskókon is hivatkozott „b” ház, bár ennek a naplóban nincs nyoma. A házat az ásatási 
rajzok alapján lehet azonosítani. 
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/SE686/686a/ (kıdarabokkal, sárga agyagfoltokkal), amely szintén a sárga, homokos altalajt 

vágta („c gödör”)183. Az utóbbi objektum korszakhoz kötését indokolja egy Dr. 6B típusú 

amphora töredéke, amelynek további darabjai az /SE669/ („b”) veremházból származnak, egy 

feltehetıen 2. sz. elsı felére keltezhetı érem, ill. egy korarómai üvegpohár töredéke184. 

Erısen megkérdıjelezhetné az összetartozást viszont egy I. Ferenc császár 1800 körül vert 

egykrajcárosának jelenléte185, amely ugyan a dokumentáció (leletes zacskó) tanúsága szerint 

az objektum betöltésébıl származik, ugyanakkor viszont nyilvánvalóan felszíni szórványról 

van szó, amely rétegek/objektumok összebontásával kerülhetett a szemétgödör „betöltésébe”.  

A gödörobjektumokat („a”, „b” és „c”) – a leletanyagban és a dokumentációban tapasztalható 

anomáliák dacára – azonos elhelyezésük, tájolásuk, méretük és mélységük alapján egy 

korszakhoz sorolnánk186.  

  

2.periódus(1993) – XXIII. szelvény:  A következı idıszakot az „a” és „b” veremházakban 

feltöltések jellemzik, azaz felszámolják /SE660,670,680,681,682 és 683?/. Az „a” ház 

betöltésében mutatkozó jelenségek azonban további információkkal szolgálnak a ház egykori 

szerkezetével kapcsolatban: vakolatdarabos /SE673/ és ezzel összefüggı sárga agyagos sáv 

/SE674/ utal a falak jellegére (faszerkezet, agyagos tapasztással, vakolattal). A „b” ház 

esetében egyéb, belsı objektumokról nem tudunk, a betöltésben /SE660/ azonban egy cölöp 

helye látszott /SE685/685a/.   

3.periódus(1993) – XXIII. szelvény:  A következı korszakot már a jelenleg is látszó, 

nagyrészt már korábban helyreállított kıfalak jelentik, ezeknél idıbeli eltéréseket nem lehetett 

megállapítani. A XXIII. szelvény különbözı részein megtisztított falak közül biztosan 

összetartoztak a következık: /SE632, 632a, 644, 645/. Az ezen falak által határolt kis helyiség 

irányításában eltér a D-DNy felé húzódó többi faltól /SE635,636,637,640,641/, bár egy 

korszakban együtt is állhattak. Néhány esetben opus spicatumos falazástechnikát figyelt meg 

az ásató: /SE632,632a, 641/. Két esetben kiszedett falat is regisztrált itt /SE633,634/, amelyek 

helyzetük alapján szintén egykorúak lehetnek a többivel (pl. SE636-al). Az ásató megállapítás 

szerint ezek a falak a „szentéllyel” D felé összefüggı helyiségek falai voltak. D felé további 

követésük nem történt meg, az alaprajz töredékes.   

 

                                                           
183 Feltehetıen azonos a zacskóleírásoknál említett „c” szemétgödörrel. 
184ltsz: 93.12.2818 és  93.12.2816. Ld 2.10.1.3. és 2.10.1.6. fejezetek 
185 Torbágyi M. és Tóth Cs. meghatározása, segítségüket ezúton is köszönöm! 
186 Az ásatási rajzok alapján: SE669 („a” ház): 104,12mAf (minimum), benne beásás: 103,85mAf (minimum); 
SE686/686a („c” szemétgödör): 104,24mAf  (minimum); SE668 („b” ház): kb. 103,9mAf (minimum) 
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Itt is számtalan olyan objektum volt, amelyek korszakhoz kötése nagyon bizonytalan. Így az 

ásató által leírt, de rajzon nem ábrázolt KNy-i irányú fagerenda /SE638/639/, amely talán az 

„a” veremháztól délre kerülhetett elı, vázlatrajza szerint /SE641/ fal alatt (?). Az ásatási 

rajzokon számtalan olyan - többször egymást vágó – cölöplyukat regisztráltak, amelyeknek 

csupán egymáshoz viszonyított helyzete volt tisztázható, korszakhoz kötése nem volt 

lehetséges.  Így bizonytalan a hovatartozás 3 egymást vágó, különbözı mérető és betöltéső 

cölöphelynek /SE665/665a, 666/666a, 667/667a/ az „a” háztól és két további kisebb 

cölöplyuknak K felé /SE664/664a, 678/678a/. Mindezek az 1., vagy a 2. periódushoz 

tartozhattak. Szintén problémás a kizárólag a zacskóleírásról ismert ún. „d pilléralap” helyzete 

és kora, talán az egyik cölöplyukkal azonos? A szelvény DNy-i felében még egy – a feltáró 

szerint – újkori beásás is bolygatta a felületet /SE 663/663a/. 
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2.5.2.3. Összefoglalás  

A Márity E. által 1991 és 1993 között végzett feltárások az I. épület K-i szárnyának É-i és 

középsı, ill. a XXVII. épület északi részét érintették. A feltáráson itt is találkozunk egymástól 

távol esı szelvényekkel, így itt is logikusnak tőnt szelvényekre (XIX-XX., stb.) bontani a  

periodizációt. Ezekbıl a „belsı” kronológiákat” aztán végül egységesítettük. Összesen 

nagyobb 5 periódust sikerült elkülöníteni Márity E. 1993. évi feltárásai során, bár néhány 

esetben hiátusok és bizonytalanságok mutatkoztak és az ásató sem adott támpontokat az 

abszolút keltezéshez187. Az egyes építési periódusok elkülönítése során már most kísérletet 

tehetünk funkciók és épülettípusok meghatározására, bár a leletanyag feldolgozása árnyalhatja 

a terepi megfigyelések alapján kialakult képet.  

 

Periódusok XIX-XX. XXI. XXII. XXIII. 

1. (Márity)  1. - - - 

2. (Márity)  ? 1. 1. 1. 

3. (Márity)  ? 2. 2. 2. 

4. (Márity)  2. 3. 3. - 

5. (Márity)  3. 4.? 4.? 3. 

6. (Márity)  4. 5. 5. - 

7. (Márity) - - - - 

8. (Márity) - - - - 

 

1. periódus (Márity): 

 A feltárt területrészeken az elsı periódust itt is a sárga altalajba mélyülı objektumok 

jelentik.  Cölöplyukak, beásás és gerendalenyomat került elı a XXVI. épület É-i része alól, 

homogén, egynemő anyaggal visszatöltve („fekete zsíros” réteg). A visszatöltések jellege 

egyszeri, szándékos felszámolásra utalhatnak.   

 

2. periódus (Márity):  

                                                           
187 Márity E. hagyatékában fennmaradt a Magyar Régészeti és Mővészettörténeti Társulat ülésén elhangzott 
elıadásának kéziratos változata, amelyben három kı- és két kıépítkezés elıtti fázist említett, további részletezés 
nélkül. 
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A korszakot a XXVI. épület É-i része alatt két szögletes, cölöpökkel is megerısített 

veremház képviseli, egyikben kıkemencével. Az egyik, teljes egészében feltárt veremház az 

elsı ilyen jellegő ismert építmény az aquincumi polgárváros területérıl. Még egy, sarkában 

kemencével ellátott, téglalap alakú, földbe mélyített ház ismert még ebbıl a korszakból, 

pontos lokalizálása azonban jelenleg nem lehetséges (XXVI. épület É-i része?) 

Az igen töredékes alaprajzú településhorizontra jellemzınek mondható valamiféle 

rendszer megléte, erre utalhat az azonos tájolású, a „D” utcára merıleges elhelyezéső, 

szögletes formájú veremházak az ÉK-i területrészen.  

  

3. periódus (Márity): 

 

Az idıszakhoz biztosan nem köthetı objektum, vagy réteg a XXVI. épület területén, 

ebbıl az ásatási kampányból. 

 

4. periódus (Márity): 

Ebben a periódusban a XXVI. épület É-i része alatt - közelebbrıl nem meghatározható 

helyen188 - kıporos járószint maradvány, kıfalrészlet és egy szintén kıbıl épült, DNy-ÉK-i 

irányú, masszív kıcsatorna készült. Ez utóbbi megjelenése a korszakban mindenképpen a 

városiasodás magasabb fokát jelzi.  

 

5. periódus (Márity): 

A korszak jellegzetes építménye a XXVI. épület É-i része alatt egy terrazzopadlós 

helyiség és fal, ill. az ún. „szentély” is ehhez a periódushoz kapcsolható.  Az utóbbi 

funkciójának megállapításához a 1991-93. évi feltárások sajnos nem vittek közelebb, 

ugyanakkor az épület egyértelmő kapcsolata a XXVI. épület falaival D felé, nem önálló 

épületre enged következtetni189. 

   

6. periódus (Márity): 

Ebben a periódusban a XXVI. épülethez É felıl kapcsolódó helyiség-együttes 

(„szentély”) kisebb bıvítéssel, változatlan formában „mőködik” tovább, csakúgy, mint a K és 

DK felé húzódó helyiségek.  Ezen falak esetleges korábbi periódusai a modernkori 

helyreállítások miatt már nem voltak vizsgálhatók. 

 

                                                           
188 XXI-XXII. szelvények lokalizálási problémájához ld. feljebb 
189 Ld. még: 2.12.2. fejezet. 



 80 

A késıbbi korok emlékanyagai a XXVI. épület többszöri újraásásai miatt nem voltak 

megfigyelhetık.  
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2.6. Kutatott területek 3.: XXIX. épület, „Peristyl-Enyvfızı ház” –  

Láng O. feltárásai, 2004-2007.   

2.6.1. A feltárás 

 

Az épületben legközelebb 2004-ben merült fel újra a lehetıség hitelesítı ásatásra190. A 

XXIX. épületre nemcsak azért esett a választás, mert több feltárás is érintette, hanem, mert 

már korábban készültek tervek a mőemléki helyreállítására191, ill. a látogatói igények is  ezt 

indokolták. 2004 és 2007 között a ma ismert épület közel 2/3 része lett hitelesítve, az 

atriumtól É-ra esı helyiségek kutatására egyelıre nem volt lehetıség (lakóhelyiségek?), így 

azokkal a jelen dolgozat érdemben nem foglalkozik.   

A 2004., 2006., és 2007-ben végzett hitelesítı kutatások tisztázták az épületrészek 

(10., 10a., 11., 12., 13., 14., 15., 15a., 16., 17., 18., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64. helyiségek)  

periodizációját, az egyes helyiségekben elıkerült objektumok alapján pontosítani lehetett az 

épületben őzött tevékenység(ek) jellegét. Az ásatás során igyekeztünk minden helyiségben 

meghagyni érintetlen rétegsorú részleteket, lehetıséget adva így a jövıbeli kutatásokra. 

Érdekes tény, hogy az épületben végzett korábbi feltárásokhoz képest csak kb. 30%-nyi 

területet érintett a 3 évadnyi ásatás, mégis jóval több értékelhetı adat birtokába jutottunk192. A 

feltárások eredményei alapján összeállított, itt közölt periodizáció némileg eltér az elızetes 

jelentésekben szereplıktıl, ennek oka hogy az ásatási dokumentációk elkészültével alkalom 

nyílt az adatok teljes feldolgozására193. (30-33.kép) 

 

2.6.2. Periódusok194  

 

1. periódus (XXIX. épület):  A legkorábbi horizontot– a polgárváros ÉK-i részén már 

több ponton megfigyelt195 - feketésbarna színő, agyagos-homokos réteg képviselte (15, 15a., 

62.,63.,58-64. helyiségek alatt, É felé nem lehetett lejutni ebbe a mélységbe) /SE165=171, 

143,104,429,479/. Sok állatcsont, csiga, ill. dél-galliai terra sigillata töredék került elı a 

rétegbıl (62.h.). Objektumok ugyanakkor itt nem mélyültek a rétegbe. A régészeti feltárást 
                                                           
190NKA pályázati úton elnyert összegbıl. 2004. 2006. és 2007. évek dokumentációi: BTM RA 2480-2006; 2290-
2006; 2940-2008; 3168-2011. 
191Hajnóczi Gy. és Istvánffi Gy. tervei Póczy K. szakmai irányítása alapján, 1970-ben. 
192 964 SE szám került kiadásra: 5.5 fejezet 
193 Elızetes jelentések: T. Láng 2005a, 68-80 ; u.ı 2007, 117-128;  ill. 2008a, 71-80. 
194 Az elsıdleges periodizációhoz és az épület funkcióihoz legutóbb: T. Láng 2008b, 271-284. 
195 Ld. pl. 2.4.4.2. és 2.5.2.2.  fejezetek 
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kiegészítı geopedológiai kutatások alapján elmondható196, hogy az elsı építkezések 

megindulása elıtt a terület erısen vízjárta, mocsaras, réti jellegő lehetett. A magas talajvíz a 

feltárás idején is komoly gondokat okozott. Ez lehet az oka annak, hogy ebben a korszakban 

ez a területrész még feltehetıen lakatlan volt, inkább csak afféle „szemétlerakóként” 

funkcionált (ld. pl. sok állatcsont). 

 

2. periódus (XXIX. épület):   A legkorábbi épületfalas-periódushoz köthetı jelenségek 

sajnos csak igen kis felületen és számban voltak vizsgálhatók, összefüggı alaprajzi struktúra 

nem rajzolódott ki197 . D felıl É felé haladva ehhez az építési periódushoz köthetı a 62. 

helyiségben egy ÉD-i irányú, egy sor kıbıl épített falrészlet (kerítıfal?) /SE 150/, ill. egy erre 

merıleges KNy-i irányú /SE117/. Több beásás is köthetı ide, egyikükben vassalak, egy 

másikban füstölıtál nagyobb töredéke volt  /SE121/122a,122b,122c,122d,122e,122f,122g és 

163/164, 166/167, ill. 191/192-194/. É felé, a késıbbi 12. helyiség alatt, korábbi helyiségek 

három, egymáshoz csatlakozó, agyagba rakott kıfalrészlete is elıkerült (két KNy-i és egy 

ÉD-i irányú) /SE 493,494,495/. A fehér vakolattal is ellátott falak mentén a feltörı talajvíz 

miatt nem lehetett mélyebbre jutni.  

Több ponton lehetett korai járószinteket is dokumentálni. Így a késıbbi 62. helyiség 

alatt talán agyagos padlószint /SE151/, a 14. helyiség alatt lapköves burkolatú felület 

bontakozott ki /SE481/ alapozással /SE486/, ennek funkciója és viszonya a fent említett 

falakhoz egyelıre ismeretlen. Ezt rövid idın belül kétszer meg is újították /SE 449, 460=469/. 

A késıbbi 59. helyiségben nagy kövekbıl álló omladék (vagy szintén járószint?) /SE380/ 

mutatkozott. A 15. helyiség alatt, az épület K-i sávjában már ekkor találkozunk legalább 

kétszer megújított, ÉD-i irányú, kavicsos szintekkel /SE474, 474a, feltöltés: 474b/. Ez 

feltehetıen a XXIX. – XXXI. épülete között késıbb is meglévı ÉD-i irányú utcácska 

jelentısen szélesebb elıdje lehetett. 

Az elsı periódus épületfalait már díszítıfestéssel is elláthatták, bár nem világos, mely 

falakat festették. Mindenesetre az 58-64.h. alól elıkerült freskótöredékek ehhez a horizonthoz 

tartoznak. Egy részükön a fehér alapon sárga-piros girlandmotívumot piros masnival 

kombinálták198. További darabokon fehér alapon sárga félköröket találunk, ezek valószínőleg 

virágokból és rozettákból álló tapétajellegő festéshez tartozhattak és talán boltozatos 

mennyezetet díszíthettek. A fentieken kívül márványt imitáló, átlós irányú, sárga 

                                                           
196 A geológiai, malakológiai és pollenvizsgálatokat A BTM Aquincumi Múzeumának megbízásából. 
Mindszenty A., Horváth Z. és  Krolopp E. geologusok, ill. Medzihradszky Zs. archaeobotanikus végezte. 
197A magas talajvíz és nagy mélység is akadályozta a további kutatásokat: T.Láng 2005, 75. 
198 Kirchhof A. meghatározása: T. Láng 2005, 73-74.  
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hullámvonalakkal díszített töredékek is elıkerültek, ezek a lábazat részei lehettek. További 

töredékeken fehér alapon vörös sávok látszanak /SE90,91/.  

É felé (késıbbi 11.helyiség alatt) egy KNy-i irányú, kıfalas, kılapokkal fedett 

csatorna részlete köthetı ehhez a periódushoz /SE891-894/, amelyhez sóderalapozású, 

lapköves járószint is tartozott /SE895-896/. A csatorna pontos funkciója ismeretlen, ebben a 

mélységben a gyorsan feltörı talajvíz miatt nem lehetett tovább dolgozni. Ugyanitt további 

járószintek is ismertek: kissé még északabbra és K felé is mutatkoztak sóderes járószint-

részletek /SE882, 886/.  

Jól látszik, hogy az egyes jelenségek, objektumok megújításai között igen sok, 

vékonyabb-vastagabb planírozási réteg volt, ezek azonban nem feltétlenül jelentenek 

korszakhatárt. Így ebben a korszakban is planíroztak/feltöltöttek az egyes járószintek 

kialakítása elıtt, ill. között (pl. 58.h.: SE193=196, 187; 61.h.: SE161, 136,137; 64.h.: SE86, 

207; 63.h: SE272, 227; 14.,15. helyiségek: SE450,480,500a,500b,500c,485a,485,490; 10. h.: 

920,915; 11.h.: SE821, 830,831,847,885,901,902,905, 12.h: SE381199).  Ennek oka a labilis, 

vizenyıs, alaptalajban keresendı /ld 1.periódus (XXIX. épület)/, ami többször tehette 

szükségessé egy-egy rész/helyiség szintjének megújítását, ill. az erıs K-i irányú lejtést is 

folyamatosan korrigálni kellett. Figyelemreméltó, hogy itt, a XXIX. épület alatt lényegesen 

több planírozási réteggel találkozunk, mint az É-i sáv Ny-i, sokkal magasabban fekvı részén.  

A XXIX. épület É-i és D-i felében néhány ponton égésrétegekkel is találkozunk 

/SE126,109,188,102,93,200,201,790,897/. Szintén figyelemreméltó a homokrétegek jelenléte 

(pl. SE80,111,112,187, 190=195,202,203,204,205,206,491=498,475=482: 12., 58. és 

64.helyiségek) az épület K-i felében: ezek lehetnek áradás, esetleg tőzoltás nyomai. 

Bár összefüggı alaprajzú épület(ek?) ebben a fázisban még nem rajzolódnak ki, az 

elıkerült leletanyag és objektumok alapján D felé (vassalak, gödör) fémfeldolgozást 

valószínősíthetünk a területen, az épület Ny-ÉNy-i felében nagyobb, kövezett és sóderes 

térséggel, amelyet KNY-i irányban csatorna szelt át. K felé több, kisebb helyiséggel (?) és a 

talán a már ekkor mőködı ÉD-i irányú utcával számolhatunk. Feltőnı a rétegekbıl elıkerült 

füstölıtál-töredékek nagy száma is. A periódus keltezéséhez egy Traianus-érem (58.h.,  

SE102 planírozási rétegbıl/), amphora töredék, ill. észak-itáliai, dél-galliali és lezouxi terra 

sigillata töredékek szolgálhatnak segítségül200.  

 

3. periódus (XXIX. épület):      Ezt a periódust erıteljes tereprendezés, feltöltés elızte 

meg (pl. 11.helyiség alatt: SE868,880,898,884=888,887=877,933, stb.). A stratigráfiai adatok 

                                                           
199 Az összes korszakhoz tartozó planírozási réteghez ld. 5.5. fejezet. 
200 ld. 2.10.1.1. fejezet 
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alapján úgy tőnik, ekkor bontották és planírozták el a korábbi korszak agyagba rakott falait 

/pl. 12.,14.,15. helyiségekben: SE 435b, 464=465, 471, 492=499, 496, 497/. A 

tereprendezéssel kapcsolatban égésrétegek /SE100,168, 224, 773,909: 61.,63., 10. és 11. 

helyiségek/ is kimutathatók. Ugyanezzel a tereprendezéssel összefüggésben ismét figyelemre 

méltó az épület K-i részén, több helyen dokumentált vékony homokréteg is (különösen az 58. 

és 64. helyiségben) /SE 199, 185/. A 11. és 62. helyiségek alatt faszenes, rozsdás betöltéső 

beásások is ide köthetık /SE761/764 és 119=153/120=154/. 

A tereprendezést követıen ebben az idıszakban alakul ki az épület jellegzetes, 

hosszúházas formája.  Állt már az épület Ny-i zárófala /SE 427a, alapja: SE477; É felé: 

SE932/ és feltehetıen az É-i helyiségekben azonosított ÉD-i irányú falvonulat (12. és 15. 

helyiségek alatt: SE421=446, alapja: SE466, 489; 11. helyiség alatt: SE842201) képezte az 

épület K-i zárófalát. Az utóbbi nyomvonala D felé kérdéses: egyelıre nem világos, hogy a 

stratigráfiailag ide tartozó ÉD-i fal  (62-18. helyiségek K-i fala: SE6=10=16) azonos-e ezzel a 

zárófallal, vagy már késıbbi. Kiszerkesztés alapján ugyanis úgy tőnik, ezen korai K-i zárófal 

és /SE6=10=16/ fal egymással párhuzamosan, egymást érintve futnak. Ezt az anomáliát 

azonban okozhatta az a világháborús bombatalálat is, amely a falakat az 58-64. helyiségek 

zónájában nagy mértékben torzította, sıt „eltolta”202. A fal D-i folytatása és így az épület DK-

i sarka teljesen bizonytalan, nem világos hova köt be a D-i helyiség KNy-i irányú osztófala 

(ld. lejjebb) /SE76/ és a D-i zárófal /SE2/.  Hasonlóképp bizonytalan a késıbbi 60. és 18. és 

58. helyiségeket É felıl lezáró /SE183/, ill. 60. és 61. helyiségek közötti KNy-i irányú fal 

megléte ebben az idıszakban. Az épület K-i zárófalát - a késıbbi 11. helyiség alatt - K felıl 

egy támpillérrel támasztották meg /SE881, alapja: 890/. 

Az épület D-i részét egy ÉD-i irányú fallal /SE 7/ két, folyosószerő részre osztották 

(18-62., ill. 60.helyiségek), É-i záródása bizonytalan. Ebben az idıszakban az épület D-i 

zárófala /SE 2/ már valószínőleg a késıbb ismert nyomvonalán futott, ugyanakkor viszont 

ettıl kb. 5 római lábbal (1.5 méter) északabbra húzódott még egy KNy-i irányú osztófal is /SE 

76/, csakúgy, mint az I. épület Ny-i szárnya esetében203. Valószínőleg ebben a periódusban 

húzzák fel még egy KNy-i irányú osztófalat É felé, a 61. és a 60.-62.-63. helyiségek között 

/SE26/, amely késıbb fıhomlokzattá válik (ld. a következı periódusnál) és van elızménye az 

ehhez kapcsolódó 2 támpillérnek is /SE29 elızménye és 82/.  

                                                           
201 Ez már valószínőleg az alapfal, felmenıje agyagtéglás lehetett, kiszedték: SE863. Szélessége 60cm, másutt ez 
nem volt mérhetı. A felmenı szélessége 40cm lehetett (ld. SE421). A periódusrajzon csak az alapfal szélességét 
jelöltük. 
202 A sors iróniája, hogy pont ezen a területen lehetett csak falkutatást végezni, ez azonban nem vezetett 
eredményre, azaz nem derült ki, hogy a korai épület 12. és 15. helyiségek alatt átvonuló keleti zárófalának 
szerves folytatása-e az 58-64-63. helyiségek nyugati fala. 
203 T. Láng 2005, 75 és 7.kép 
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Az épület É-i felénél, annak K-i zárófala mentén elıkerült az ekkor még kb. 2 méterrel 

szélesebb ÉD-i irányú lapköves utca /SE 433/, amely a XXIX. és a XXX. épületet (Harmadik 

Közfürdı) választotta el egymástól. (34.kép) Az épület K-i zárófala festett volt, a fröcskölt 

lábazatot ábrázoló, jó minıségő vakolat darabjai a fal késıbbi visszabontásakor kerülhettek a 

planírozási rétegbe /SE442/. Az ásatási megfigyelések alapján állt már az 59. és 13-14. 

helyiségek közötti KNy-i osztófal /SE391-415, alapja: SE392/és a 13-14. helyiségeket É felıl, 

lezáró KNy-i fal is /SE445-476a, alapja: SE476/. Az utóbbiakat belülrıl oszlopokkal 

erısíthették meg, ennek nyomai a késıbbi 12. helyiségben négyezetes pillér formájában 

mutatkoztak /SE 467/ és valószínőleg ide tartozik a 15. helyiség ÉNy-i sarkánál épített pillér 

is /SE448/, amelyet kisebb, lokális planírozások után, még ebben a korszakban emeltek 

/SE456, 463,468,473/. A falakon túl ehhez a korszakhoz is tartoztak planírozási rétegek (SE 

132,134,169,101,99,113b,222,223,226,242,430,426,428,425,413,468,473,463,456,448,435a,5

00, 699, 876, 913=914, stb.) ill. égésrétegek /SE 168,190,224/. Járószint részletét figyelhettük 

meg pl. a késıbbi 11. helyiségben, /SE680 – sóderes/. Talán ehhez a periódushoz tartozott egy 

ÉD-i irányú fal is a késıbbi 10.helyiség zónájában /SE912/, ill. ugyanitt a késıbbi KNy-i 

irányú D-i zárófal elızménye is /SE931/ de helyzetük nagyon bizonytalan. 

Az épület funkciójához a D-i traktusában találtuk nyomokat: fémmegmunkálásra utaló 

nagy mennyiségő vassalak került elı a 61.helyiség ide kapcsolható rétegeiben 

/SE114,131,138,139, ill. SE148,248 a 62 helyiségben is/, ill. ugyanitt, a helyiség közepén 

húzódó KNy-i osztófal /SE76/ É-i oldalának „támasztva” három, kövekkel körberakott, 

salakkal betöltött kör alakú beásás került elı (olvasztókemencék?: SE145/146,156/157,158). 

A 62. helyiségben szintén gödörbıl, két egymásba helyezett fazékból került elı vassalak 

/SE123/124/. 

Az É-i helyiségekbıl inkább a mindennapi élethez kapcsolódó objektumok és kísérı 

leletanyaguk került elı. Az épületen – ekkor még – kívül, K felé (a késıbbi atrium ÉK-i 

sarkában) feltehetıen sütıkemence készült (1. kemence). Ennek azonban csak elplanírozott 

maradványai kerültek elı /SE854/. A késıbbi 14. helyiségben egy vesszıfonatos mély, 

egyenes falú gödör (kút?: SE 458/459) került elı, betöltésének tetejébıl szinte ép pannoniai 

pecsételt tál származik204. Ugyanitt kisebb, sekély, kör alakú beásást is feltártunk 

/SE454/455/, betöltésébıl állatcsont, téglatöredék és egy csontból faragott, majdnem teljesen 

épp szövı-tábla került elı. A fentiek (freskó, padlószintek, szövıkártya) alapján a késıbbi 12-

13-14. helyiségeket már a lakótraktushoz sorolnánk.  

                                                           
204 Az objektum aljára a feltörı talajvíz miatt nem jutottunk le. Mélységére és méretére jellemzı, hogy a felette 
húzódó rétegek, sıt a közel száz évvel késıbb készített terrazzo-padló is erısen megsüllyedt felette.  
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Ennek az építési periódusnak az idıhatárait a keltezı értékő, kísérı leletanyag (lezoux-

i, dél-galliai és egy rehinzaberni terra sigillata töredék, ill. korszak végét jelzı pannoniai 

pecsételt tál, ill. szövıkártya) alapján az insularendszer elsı kitőzésének ideje, a municipiumi 

rangra emelés idıszaka és a 2.sz. vége közé kelteznénk205. 

 

4. periódus (XXIX. épület):  A következı idıszakban lényeges változtatásokat 

hajtottak végre az épületben, az elnyeri a ma ismert teljes szélességét. Legszembetőnıbb, 

hogy az épületet K felé megszélesítik kicsit több, mint 10 római lábbal (3.4m), a határoló 

utcácska pedig elnyeri ma ismert keskeny formáját. Új K-i és Ny-i zárófalat építenek /SE3 és 

399, alapja: 470; É felé: SE804/. D felé visszabontják a korábbi osztófalat /SE76/, nagy 

mérető elıteret hozva így létre. Megmarad a 60., 62. és 63. helyiségeket D-rıl határoló, 2 

támpillérrel /SE29 elızménye és 82/ erısített fal /SE26/, amelyet most meghosszabbítanak az 

új K-i zárófalig. Valószínőleg ez lett az épület „valódi” D-i homlokzatai fala. Feltehetıen 

oszlopokon nyugvó, féltetıvel ellátott tornác jött itt létre, amely az utca felé nyitva volt. Az 

épület D-i traktusában a korábbi K-i zárófalat /SE6=10=16/ is megtartva megmarad a két 

folyosószerő traktus (60.h. és a 18-62.h.), de a falak - és a két helyiség - É-i záródása egyelıre 

kérdéses. K felé KNy-i osztófalak beiktatásával /SE11,174,211/ kisebb helyiségeket hoznak 

létre (58. és 64.). É felé továbbra is használják a két KNy-i osztófalat (SE 391-415 és 20, 

alapja 398, ill. 424-424a, és 445-476a: az 59.-15. és a 12.-13.-14. helyiségeknél) immár 

meghosszabbítva az új K-i zárófalig (itt a régi utcafronti falat visszabontják, majd még e 

korszak kezdete elıtt planíroztak /SE437,438,452,453/). Az épület É-i részén - a késıbbi 

atrium elızményeként - ekkor még nagyobb, nyitott udvar-szerő térség lehetett a késıbbi 10-

10a. és 11. helyiségek alatt, É-i és Ny-i lezárása bizonytalan. A nyitott jellegre utal, hogy 

osztófal nem került elı ebbıl a periódusból (területe pedig nagy, minimum 10x14m, de É-i 

határa egyelıre ismeretlen) ill. egy feltehetıen újabb sütıkemence is állt itt (ld. lejjebb), 

továbbá faoszlopok perselykövei kerültek elı KNy-i irányban, 2 sorban /SE638,639,924,939/. 

Ez utóbbiak talán féltetıt tartottak É és D irányból, esetleg a késıbbi atrium kezdetleges, de 

nagyobb elıdjének oszlopaihoz tartoztak? 

Ebben az idıszakban már több helyiségben ismerjük a padlószinteket: így a D-i részen 

a 18. és 61. helyiségekben agyag-, míg a 62. helyiség D-i részén sóderes járószint volt 

megfogható /SE61=75 és 83, ill. 108/. A kettı viszonya nem tisztázott (javítás?). É felé szinte 

mindegyik helyiségben (13, 15-15a, 14, 59.) - planírozásokat követıen /ld a korábbi 

periódusnál/ - döngölt agyagpadlót készítenek /SE368, 407, 457/. A késıbbi 10-10a-11. 

                                                           
205 Bıvebben, ld: 2.8. fejezet. 
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helyiségek zónája egyelıre osztatlan, itt agyagos és sóderes járószint-részletek egyaránt 

kerültek elı – egymáshoz való viszonyuk nem tisztázott /SE673, 800=806,801,796/206.  

Az építési periódus hosszú élettartamára utal, hogy változatlan alaprajzi elosztás 

mellett többször került sor padlójavításokra, megújításokra, feltehetıen áradások és lokális 

tüzek miatt. Így többszörös homokos feltöltıdés (áradás?) /SE115,218,383, 396, 420, 488/ és 

planírozás /SE71,107,127,105,92,87,180,370,395,397,385,386,387,394,403,418,419,431/ 

után újabb agyagpadló készült a 15-15a helyiségekben /SE371,401/. Hasonló folyamat zajlott 

le az elızıekkel ekkor még egy termet képezı késıbbi 59. helyiségben is /planírozás: 376a, 

homokréteg: SE376, planírozás:SE447, újabb agyagpadló: SE440/.  Az ekkor még összefüggı 

12-13-14. helyiségekben is többször planíroztak /SE343,363,367,369/. Omladékréteggel a 15. 

és a 11. helyiségben találkozunk /SE402, 634/. Ebben a korszakban is több égésréteggel 

számolhatunk, ezek elsısorban az épület D-i és K-i – alacsonyabb - részére koncentrálódnak 

/SE177,219,220,261: 61.,63.,58.,64.h., SE366,417 a 15-15a.helyiségekben/ de É felé is 

elıfordul /10.helyiség, SE954/. Igen sok, kisebb planírozási réteggel találkozunk É felé, a 

késıbbi 10-10a. és 11-helyiségek alatt /pl. SE689,826,851,861,859,795,802,904,832,770, stb./  

A korszakon belül legalább egy nagyobb – elsısorban funkció – váltásra utal a D-i 

épületrészben az a tény is, hogy bár elıfordul még egy vassalakkal betöltött gödör 

/SE56/57=106/110: 61.helyiség/ és rozsdás réteg /SE451: 12. helyiség/, de jelentısen 

emelkedik az állatcsont-mennyiség.  

Egyéb ipari jellegő objektum is megfigyelhetı, így pl. ismét készül egy (sütı)kemence 

(2.kemence), amely a késıbbi 11., É-i, osztatlan, valószínőleg nyitott, nagyobb térségben 

helyezkedett el, annak ÉNy-i sarkában. Ez a 2. kemence közel 3m átmérıjő, kerek formájú 

tüzelınyílását és munkagödrét nem sikerült feltárni, valószínőleg É felé, a még nem kutatott 

helyiségek alá nyúlnak. Az anyagtéglákkal sugarasan körberakott /SE739, 738=788=750/ és 

boltozott kemencét nagymérető folyami kavicsokkal alapozták alá /SE816=817=810/, vörösre 

égett platniját egyszer megújították /SE849=827=850 – elsı platni, alapja: SE858;  SE768 – 

második platni, alapja: SE767=787/.  A viszonylag rövid ideig használt konstrukció 

funkcióját kizárásos alapon lehetett meghatározni: mivel környezetébıl, ill. az ezt fedı 

rétegekbıl sem salak, sem egyéb más ipari jellegő hulladék nem került elı, egyelıre 

sütıkemenceként azonosítottuk. Méretébıl ítélve azonban nagy kapacitású lehetett (ld. 2.10 

fejezet). 

Ebben a korszakban csatornával csak a D-i részen találkozunk /SE96-98, 18. helyiség/ 

ill. egy kúttal (?) az É-i 12.-13. helyiségek késıbbi válaszfala alatt /SE353=432/. Ugyanitt állt 

                                                           
206 A nagy területen belül csak kisebb szondákban kerültek elı ezek a szintek, így egymáshoz való viszonyuk 
nem volt tisztázható. A szintadatok alapján egy periódushoz tartoztak. 
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még a négyzetes pillér is, kılapokkal körberakva /SE441/ és a késıbbi 15. terem ÉNy-i 

sarkában korábban emelt pillér is használatban lehetett még. Az 59. helyiségbıl két kisebb 

meghatározhatatlan funkciójú beásás /SE374/378 és 503/504/ ill. egy gerendalenyomat 

/SE377/ köthetı a periódushoz, míg késıbbi 15a.-ban beásást regisztráltunk /SE384/393/, 

betöltésében fehér vakolatdarabokkal. 

A periódus keltezéséhez adhat segítséget egy, a korszak kezdetéhez köthetı 

planírozási rétegbıl származó Hadrianus érem (61.h, SE81 planírozási réteg), a perióduson 

belüli említett funkcióváltáshoz és járószint-megújításokhoz pedig egy késıbbi padló alól 

elıkerült Antoninus Pius érem (62.h, SE87 planírozási réteg). Ez utóbbi horizont rétegeibıl 

már rheinzaberni terra sigillata töredékek is származnak (pl. 18.). A nagyszámú állatcsont 

töredék is ez utóbbi horizonthoz köthetı. 

A 4. perióduson belül tehát – változatlan alaprajz mellett – több alkalommal 

kerülhetett sor padlószint javításokra, a korszak vége felé pedig (feltehetıen a markomann 

háborúkkal összefüggésben, ld. 2.8. fejezet) funkcióváltásra is sor került az épületben: a D-i 

szárnyban a fémfeldolgozás helyett az állatcsontokkal összefüggı iparé lesz a fıszerep. 

 

5. periódus (XXIX. épület):     Ebben az idıszakban alakult ki az épületrész ma ismert 

alaprajza a 10a.,11.,12.,13.,14.,15.,15a., 18-62., 58., 59., 60., 61., és 63. helyiségekkel. A 

periódusra jellemzı, hogy alapfalait mind habarcsba rakták és átlagosan 50-60cm szélesek. 

Megújítják az épület Ny-i /SE302, alapja:SE365a; É-i folytatása: 659=607, alapja: SE932/ és 

keleti zárófalát /SE3=301; É felé:SE631 ás 945, alapja: 691, ill. 797/. Az épület D-i traktusa 

szimmetrikus formát ölt: a háromhajós épületrészben elkészül egy KNy-i osztó fal (SE15: 60. 

helyiség), amelyben a küszöbkı is elıkerült /SE13/.Az ajtó forgócsapjában még eredeti 

helyén volt a vas-papucs. Továbbra is használatban maradnak az 58., és a 64. helyiségek 

osztófalai /SE11/ , ill. változatlanul folyosószerő tér marad a 18-62. helyiség.  

É felé elkészül a 15. helyiség /SE19, 313, alapjaik: 313a,347,408/, ezzel az 59. terem 

L alakúvá válik.  A 15. helyiség DNy-i sarkát pillérrel (?) erısítik meg /SE305, alapja: 314/. 

Megújítják az 59. és 15. helyiségek É-i falát /SE303/ és két fallal kialakítják a kis átjárót, a 

13. helyiséget /SE324,325, alapjaik: SE 357,358/, amely az épület atriumába nyílt. A 12.-13.-

14. helyiségek É-i fala is megújul /SE375,379/. 

Valószínőnek tőnik, hogy még ebben a korszakban kisebb módosítást is végrehajtanak 

a helyiségkiosztáson: az 59. terembıl egy kisebb falszakasszal leválasszák, azaz létrehozzák a 

15a. helyiséget  /SE320/ . Hasonló változtatás a korszakon belül a 14. helyiségen egy járószint 

(kavicsos) megújítása /SE422b, feltöltés után: SE427/. A módosítások nyomait ırzik a 
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planírozási rétegek is, amelyek ugyan kisebb mértékben, de minden helyiséget érintettek 

(pl.61.helyiség: 52a,52b,SE256,257,260,263,264,267,265,266,268,269, 11. helyiség: 

SE874,872,704,706,742; 10.helyiség: 754, 728, 10a. helyiség: SE950/. Az épület É-i részén 

néhány, bizonytalan funkciójú beásás is létesül /SE729/730, 698/699/.  

E periódushoz tartozik ugyan, de funkciója nem volt tisztázható annak a pár, lapos 

kıbıl álló, kissé íves, falszerő konstrukciónak, amely a 11.helyiség (atrium) ÉNY-i sarka alatt 

került elı /SE798/. Szintén bizonytalan az ugyanitt dokumentált faszenes betöltéső beásás 

rendeltetése /SE718/777/. 

Az épület É-i részén, a késıbbi atrium zónájában (11.) felosztják a korábbi udvart: 

hosszú, keskeny, folyosószerő konstrukciót hoznak létre két KNy-i irányú fallal, /SE641=712 

– alapja: 799 és SE650 – alapja: 922=928=746=820/, az É-i falat pillérek tagolták /SE829, 

656,657,658/. A két fal Ny-i záródása bizonytalan. Az udvar DNy-i sarkában ekkor alakítják 

ki a 10a. helyiség elıdjét, egy ÉD-i irányú fallal /SE923, alapja: 782/ és a fent említett 

folyosófal Ny-i meghosszabbításával. É-i záródása bizonytalan. É felé ekkor már fallal zárják 

le az atriumot /SE944=791, alapja: 814/.  

A folyosó alatt kıfalas, tegulákkal bélelt aljú csatorna futott K felé /SE823=734,822=735, 

838=737/, a XXIX.-XXX. épületek közötti utca irányába (itt feltehetıen egy nagyobb 

győjtıcsatornába ömlött).     

Az épület helyiségeire ebben a periódusban döngölt (sárga) agyagpadló a jellemzı: 

ilyen került elı a 63. /SE243, alatta sóderezés: SE236/ és a 10.,12.,14.,15a. helyiségekben 

/SE760, alatta planírozási és égés rétegek: SE783,843, ill. SE414 (alatta planírozási rétegek: 

SE439,439a,439b,443), 434 (alatta planírozási rétegek: SE435,462) 338 (alatta planírozási 

rétegek: SE333,349/. Az atrium felé átvezetı folyosó (13.helyiségben) küszöbköve pedig– 

összetörve bár – eredeti helyén maradt meg /SE337/. Az atrium területén kialakított folyosó 

D-i oldalán ekkor még sóderes a burkolat /SE937, ill 943/. A 10a. helyiségben meszes és 

sóderes szinteket lehetett megfigyelni /SE925, 956/ (egymáshoz viszonyított helyzetük 

kérdéses).  

É-on, a 10a. helyiségben újabb sütıkemencét építenek (3.kemence), amelyet a szoba 

DNy-i sarkába illesztenek. Valószínőleg ez is kerek formájú volt, átmérıje 2.5m lehetett. 

Vastagon átégett, vörös-agyagos omladékát /SE721, 805=705/, szintén kétszer megújított 

platniját /SE935=812=836 – elsı platni, teguladarabokkal kirakott alapja: SE809; SE834 – 

második platni, alapja: SE837/ és kıdarabokkal körberakott szélét /SE811/ sikerült 

dokumentálni. 
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Az e periódusban őzött ipari tevékenység nyomai is több ponton kimutathatók voltak. 

Az atrium (11.) helyén futó folyosó csatornájának két oldalán sok állatcsont maradványt 

planíroztak el /SE825=833/, a 62. helyiség köves-kavicsos padlójába /SE67/ is számos 

marhaszarv-csont ékelıdött207. Ugyanitt habarccsal lekent szögletes platform /SE77/ és 

mellette kerámiatöredékekkel kirakott kis tüzelıhely /SE78/79/ nyomai, ill. cölöplyuk 

/SE245/246/ kerültek elı208 (a folyosó ÉNy-i sarka). A helyiség közepén fenyıfa-gerendák209 

lenyomatai mutatkoztak (állvány?) /SE60/I.-II/. 

További ipari objektumokat dokumentáltunk az 59. helyiségben: a nagymérető 

„teremben” három, a Ny-i zárófalhoz épített kerek „kád” került elı /SE307,310,311/ . 

(35.kép) Az átlagosan 1.5m átmérıjő, 50cm mély objektumokat elsı alkalommal Szilágyi J. 

tárta fel, aki kemence tüzelıtereként értelmezte az elszenesedett hordódongákkal bélelt, nagy 

mennyiségő meszet tartalmazó objektumokat210. Az objektumok (platform, tüzelıhely), a 

többek között a 62. helyiségbıl elıkerült fent említett nagy mennyiségő állatcsont (szarvcsap) 

archaeozoológiai vizsgálata211, ill. analóg ókori és modern néprajzi példák alapján 

megállapítható volt, hogy a korábbi feltételezésekkel ellentétben, itt nagy valószínőséggel 

enyvfızı (szarvkikészítı?) mőhely mőködött, a kádak pedig talán szarv-puhító kádak (esetleg 

cserzıgödrök?) lehettek212. A 2006. évi kutatás alkalmával csak a legészakibb kádat /SE307/ 

vizsgálhattuk alaposabban. Ennek során már csak az objektum alját fedı legfeljebb 6 deszka 

maradványait regisztrálhattuk /SE326/, a meszes betöltés /SE321: újkori visszatöltésben/ már 

csak nyomokban maradt meg. A kádak egymással összeköttetésben voltak és lejtettek D felé, 

feltehetıen az épületet Ny-ról szegélyezı csatornába lehetett leengedni a tartalmukat. A 

kádakat igen körültekintıen alapozták: planírozások után /SE360,364,380a,400=412/ 

agyagalap következett /SE355/, majd sóderréteg /SE356=359/. Magukat a kádakat vastag 

vízzáró sárga agyagba /SE306=341/ mélyítették, amely egyúttal padlóként is funkcionált (K 

felé: SE346=373). Horváth Zoltán geológus vizsgálatai szerint a döngölt padló anyaga erısen 

vízzáró agyag volt, eltérıen az épület más helyiségeinek agyagpadlóitól. A Ny-i zárófal 

/SE302/ mentén ez alatt még egy külön kısor /SE352/ támasztotta meg a kádakat Az 

agyagpadló K felé vékonyodott és egy terrazzoval lekent, habarcsos, köves szegélyig volt 

követhetı /SE340/, amely a kádakat határoló elem lehetett, a folyadékok túlfolyásának 

                                                           
207 A tovább már fel nem hasznosítható mőhelyhulladékot általában út-vagy padlóalapanyagként használták.: 
Driel – Murray 2011, 78; Kloiber 1957, 164-165. (lauriacumi „szarvas” padlószint) 
208 Elszenesedett fenyımaradványok kerültek elı a tőztér betöltésébıl (Pinus silvestris L.). Az ágakat és kisebb 
gallyakat valószínőleg helyben darabolták. A fafajta meghatározását Grynaeus A-nak köszönöm. 
209 A dendrológiai vizsgálatot Grynaeus A. végezte, munkáját ezúton is köszönöm. 
210 Szilágyi 1950, 313-317. 
211 Az archaeozoológiai vizsgálatot A. M. Choyke és Ljubjanovics Kyra végezték, munkájukat ezúton is 
köszönöm. 
212 Ld. 2.12.3. fejezet. 
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megakadályozására.  Ugyanitt egy omladékréteg is elıkerült (határoló elem darabjai?) 

/SE372/.            

 Az épület D-i traktusa (18-62., 60.,61.,63. és a 15-15a., ill. az 59. helyiségek is) az 

elıkerült leletanyag (szarvcsapok, metapodiumok, ujjpercsontok) és objektumok alapján 

(platform, kádak, tüzelıtér, padlószint állatcsonttal) tehát legnagyobb valószínőséggel 

enyvfızı és (szarvkikészítı?) mőhelyként mőködött, míg az É-i rész néhány helyisége 

(10,10a.,11.,12.,13.,14.h.) már a lakótraktushoz tartozhatott. Feltőnı a nagy számú terra 

sigillata töredékek száma a 18-62.helyiség É-i részébıl.  

Az 5. periódust a terra sigillata leletanyag és a 4. periódus Antoninus Pius denarja (ld. 

még 4. periódus) alapján terminus post quem tudjuk keltezni (ld. 2.8. fejezet)   

 

6. periódus (XXIX. épület): Ez az építési periódust vette alapul a mőemléki 

helyreállítás, így illeszkedve a romkert többi épületéhez.  Ebben az idıszakban az épület D-i 

traktusában megszőnik a középfolyosós jelleg azáltal, hogy sor került egy KNy-i /SE 12/ és 

egy ÉD-i fal felhúzására /SE 8/ (utóbbiban a küszöbkı /SE14/ még in situ került elı). Ezáltal 

kialakult központi teremként ható 62. helyiség, visszabontották viszont a 60. helyiség falait és 

pillérjét is, így az egy teret képezett a 18. helyiséggel és L alakú folyosóvá vált. Az utóbbi 

helyiség közepén cölöphelyet dokumentáltunk /SE178/179=74/, betöltésében igen sok 

faszénnel és üvegpohár-töredékkel. É felé, az épület K-i zárófalát is megújíthatták /SE301/. 

Szintén megújították az 58.-64. helyiségek válaszfalát és a 64.h. D-i falát is /SE 12,9/ és a 

fıhomlokzat K-i pillérjét /SE29/. A változatlanul agyagtéglás felmenı fal meglétét bizonyítja 

az épület megújított D-i homlokzati falának (a 63. helyiség D-i zárófala) lesimított 

kıalapozásán megfigyelt caligatalp lenyomata.  

É felé ekkor már ma ismert formájában létezik az atrium (11.helyiség), határoló 

falaival /megújított É-i: SE614; Ny: SE600, 620 – alapja: 702, ill. 752,73,779; D: SE375-379 

– alapja: SE697; megmaradó K: SE631 – alapja: SE691/ és egy átjáróval É felé /SE615/. 

Ugyanitt a korábbi idıszak csatornáját felszámolták, a terem  - valószínőleg murvás elızmény 

után /SE940/, kılapos padlót kap /SE613,647, 651?, 946/. A klasszikus atriumokhoz 

hasonlóan itt is megtaláljuk körben az oszlopsor alapfalait /SE611,612,648,649/ és az 

oszloplábazatokat /SE652,653, 654,655/. Impluvium nyomai azonban nem kerültek elı.  

Ugyanekkor monumentális (több, mint 3.5m széles!) fıbejárattal /küszöbköve:SE617, alatta 

tegulából készült kifolyóval213/ egészül ki az épület: elıreugró, többosztatú, talán oszlopos 

                                                           
213 A feltárás során sajnos nem derült ki, honnan vezette ki a vizet ez a darab, csatorna ugyanis nem tartozott 
hozzá és lényegesen magasabban feküdt, mint az 5. periódus KNy-i irányú csatornája. 
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(tympanonos?214) megoldással lehet számolni, ennek alapfalai maradtak meg /SE666 – alapja: 

781,667,668,677,686,684,682,683,687/. Az utat ebben a periódusban kılapok fedték, ennek 

maradványait a bejárat zónájában szintén dokumentálni lehetett /SE664/. Kuzsinszky B. 

oszlop- vagy felirattalapzatoknak tartotta némelyiküket215.  D felé talán egy különálló bejárat 

is volt az atrium D-i felébe /SE616/. 

Az atriumtól Ny-ra, a 10a.helyiségben elbontják a kemencét és lakószobává alakítják: 

terrazzos216, kb. 40-50cm magas főtıtérrel /SE910=646/ és hypocaustum oszlopokkal, ill. 

főtıcsatorna falakkal /SE601,681,603-alapja: SE947; 604 – alapja:SE948; 605/ látják el. A 

szoba egykori padlószintje megsemmisült, talán 1 vékony terrazzos sáv lehetett ennek 

maradványa /SE602=707, alapja:SE644, 645/. A helyiséget É felıl főthették, praefurnium 

azonban nem került elı. É felé a korábbi, pilléres fal elbontásával és a 10a. helyiség K-i 

falának É-i meghosszabbításával /SE620/ létrehoztak egy újabb helyiséget: 10. Ennek 

padlószintjérıl és funkciójáról azonban nincsenek információk, főtve biztosan nem volt. 

Határolófalai, ill. küszöbköve ekkor már biztosan létezett /SE618, 608, 625,627/. 

Az atriumtól É-ra ekkor - a 13. folyosóval rímelı, hosszabb folyosóval elválasztva - 

szintén lakószobák állhattak, ezek azonban - mivel hitelesítı feltárásuk még nem történt meg 

– egyelıre töredékes alaprajzúak,  periodizációjuk bizonytalan217. 

Változatlanul jól elkülönült a mőhely- és a lakótraktus: a nagymennyiségő állatcsont-

anyag továbbra is enyvfızésre utal. Feltehetıen szarvak préselésére, esetleg színezıanyagok 

elıállítására szolgálhatott a nagymérető, faragott, vájatokkal és csatornával ellátott mészkı 

prés-alap /SE70/, amelyet az 58. helyiségben helyeztek el218. (36.kép) A sok újkori bolygatás 

miatt sajnos nem derült ki, hogy és hova vezették el (ill. elvezették-e egyáltalán) a préslapról 

távozó folyadékot (csatorna?). Újabb ipari objektum a 62. helyiség K-i falához épített négyzet 

alakú platform is /SE25/. Az 59. helyiségben még mőködtek a kádak, a szoba közepére 

viszont habarcsos kötıanyaggal épített pillért állítottak /SE 304, alapja: SE 350/ és egy beásás 

(cölöphely?) is készült /SE344/361/. A rossz minıségő terrazzo-burkolattal /SE30, alapozása: 

SE329,330,334/ most ellátott 15a. helyiség szintén a mőhelyrészleghez tartozhatott: a padlóra 

egy helyen meszes anyag került /SE323, alatta omladék: SE318/, benne állatcsontokkal 

(köztük halcsontokkal) és üveggyönggyel. Az anyag származhat az 59. helyiség kádjaiból, és 

                                                           
214 Ezt a verziót Hajnóczi Gy. rekonstrukciós rajzán láthatjuk: Hajnóczi 1987, 106, 124.ábr. 
215 Kuzsinszky 1891,136,  és 6.kép. 
216 Szintje azonos  - a főtetlen - 14. helyiség terrazopadlójával /SE390/. 
217 Kuzsinszky 1891, 135-136. 
218 A préslapot É-ról és NY felıl eredetileg két, gyenge minıségő falszakasz határolta, amint ez a Szilágyi J. által 
közölt fotón és rajzokon is látszik: Szilágyi 1950a, fig. 11. és u.ı. 1950b, 85. Az ugyanitt látható D-i és K-i 
falrészletek ma is megvannak, megegyeznek az 58. helyiség jelenleg is látszó falaival, az É-i és a Ny-i azonban 
azóta megsemmisültek (valószínőleg az 1944-ben ide becsapódó bomba miatt). 
 A préslaphoz bıvebben ld.: 2.12.3. fejezetet 
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lehet, hogy padlójavítás célját szolgálta. A mőhelytraktushoz tartozó 15. helyiségben sárga 

agyagpadló köthetı ehhez a periódushoz /SE319/. 

További padlószinteket csak az É-i részen dokumentálhattunk: a 14. helyiség jó minıségő 

terrazzo-padlója /SE390, alapozása: 422,422a/, és a rázuhant vörös-fekete freskó- és 

vakolattöredékek  /SE411/ lakóhelyiségre utalnak. A 12. helyiségben – planírozások után /SE 

416,423/ - egyszer megújított /SE409a/ agyagos járószint /SE409/ nyomait találtuk (közöttük 

planírozási réteg: SE382a/. A folyosószerő 13.helyiségben szintén egyszer megújított döngölt 

agyagpadló volt SE 327 /alatta planírozások: SE335,336/. 

További planírozási rétegek köthetık ehhez a korszakhoz is, azaz feltehetıen inkább a 

periódust megelızı idıszakhoz a 10.,10a. és 11. helyiségek alatt /pl. 

SE701,919,757=756,725,952/  ill. izolált, égett foltokkal is találkozunk /11.helyiség – SE942, 

723/. 

Ezt az építési periódus végét az objektumok stratigráfiai helyzete, a 18. helyiség 

üvegedényei219 és a 62. helyiségre zuhant omladékból elıkerült Severus Alexander érem 

/SE48/ alapján a 3. sz. elsı felére, a késı Severus korra tehetjük (bıvebben ld. 2.8. fejezet). 

Magát az épületegyüttest pedig változatlanul a bırkikészítéssel, ill. enyvfızéssel hozhatjuk 

kapcsolatba. 

 

7. periódus (XXIX. épület):     A legkésıbbi  - még vizsgálható - építési periódusban a 

korábban kialakított épületbeosztáson (6. periódus) már csak keveset változtathattak. A 

korszakot már csak néhány fal elbontása és utólagos hozzáépítése, járószint kialakítások 

/61.h.: SE24; 62.h.: SE44?/  és beásások, ill. egy helyen padlófőtés kialakítása jellemzik. 

Néhány falat megújítanak /pl. 61h.:SE5/. Ebben az idıszakban már biztosan volt padlófőtése 

a 10. helyiségnek is, amelynek padlószintje ugyan mára már teljesen elpusztult, megmaradtak 

viszont főtıcsatornájának falai /SE623,624/. A szoba egykori gazdag stukkódekorációjának 

töredékei a főtıcsatornából és rétegbıl is kerültek elı /SE626, 670, 700/220. A terem főtése itt 

É felıl történhetett, ennek (praefurnium) azonban nincs nyoma. Látszik viszont, hogy a 10a. 

helyiség –aminek padlómegújítására már nincs adat – É-i részén (?)221 is padlófőtéses rész 

készül /terrazzoalap: SE628; csatornafalak: SE619,621/ ennek állapota azonban igen rossz, 

viszonya a 10a. helyiséghez nem volt tisztázható, felületén javításnyom /SE632/ ill. 

valamelyik (10.,10.a?) szoba dekorációjához tartozó freskótöredékek kerültek elı 
                                                           
219 Hasonló üvegpoharak ismertek Intercisaból és Brigetioból is, ezek a 2.sz. végére- 3.sz. elsı felére 
keltezhetık: Barkóczi 1988, 70. és Taf VI/60, 61.  
220 A stukkó rekonstrukciójához: T.Láng 2008a, 78. (Kirchhof A. munkája) 
221 Kuzsinszky B. ide rekonstruálta a 10. és 10a. helyiségek határolófalát -  SE608 küszöb Ny-i folytatásában. Ez 
megfelelne SE619 falunknak. Ez azonban mindössze egy kısornyi főtıcsatorna-fal, nem lehet helyiségválaszfal: 
Kuzsinszky 1891, 7.kép. 
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/SE633,636/. Az atrium (11.helyiség) megújítására sincs már adat, egyedül az ÉK-i sarokban 

alakítottak ki valamiféle csatornát tegulákból /SE708/, ennek funkciója és iránya azonban már 

nem volt megállapítható. Ebben a zónában a felhagyást jelzı omladékok 

/SE961,661,671,674,610/ és feltöltési rétegek is mutatkoztak 

/SE662,722,640=629=630,678,690,676 stb./ már, de jelen vannak még az ipari tevékenység 

(enyvfızés) utolsó nyomai is (állatcsontok az SE660-as rétegben). A korszakban tehát tovább 

valószínőleg folytatódott az enyvfızés, nincs adat ugyanis arra, hogy a korábbi idıszak ipari 

létesítményeit felszámolták volna (kádak, platform) sıt, a stratigráfiai adatok alapján az 58. 

helyiségben még használatban volt a faragott préslap /SE70/. 

Új falak kivétel nélkül az épületet az ún. Harmadik Közfürdıtıl elválasztó keskeny 

utcácska felé nyíló helyiségsorokban találhatók /SE 308, 444, 32=275, 36, 155, 276: 63., 15-

15a. helyiségek/. (37.kép) A falak (30-40cm széles) opus spicatum technikával készültek, 

habarcsba rakott, rossz minıségő kıfalak, amelyek a tetejükön húzódó faszenes réteg /SE317/ 

alapján fa-szerkezető felmenıfallal rendelkeztek. A falakhoz legalább egyszer megújított, 

meszes-habarcsos járószint /SE24?; 23, alapja: SE33=22; 316/ tartozott. A járófelületek 

kialakításához a korábbi falakról levert freskó-és vakolatanyagot használták /SE322/. További 

(meszes) járószintet alakítottak ki a 12. helyiségben is, planírozás után /planírozás: SE382, 

járószint: SE410/, ill. sóderes padlót alakítottak ki a 14, helyiségben /SE389/. Ebben az 

idıszakban intenzíven planíroztak is /SE315a, 342, 405, 345, 348, 351, 362/, ennek 

eredményeként „tőnt” el pl. az 59. helyiségben a 6. periódusban felhúzott pillér /SE304/, ill. 

feltehetıen visszabontották a 15.-15a. helyiségek közötti KNy-i irányú osztófalat is. Így 

valószínőleg pillérszerő kiugrás lett az 59. és 15. helyiségeket elválasztó ÉD-i irányú falon 

/SE320-19/. A 13. helyiségben egy, meghatározhatatlan funkciójú beásás tartozott még a 

horizonthoz /SE328a/328,354/. 

A korszakhoz tartozó jelenségek jellemzı módon tehát inkább az épület K-i és kisebb 

részben É-i részén kerültek elı. Feltételezésünk szerint a falak és járószintek az épület K-i, 

Harmadik Közfürdı felé esı részén a forgalmas utcára nyíló kisebb helyiségekhez, talán 

boltokhoz tartoztak.  A falazási technika és falak járószintek stratigráfiai helyzete alapján 

ezeket a helyiségeket a 3.sz. közepén-második felében alakíthatták ki222.  

Az utolsó két építési periódus rétegeibıl (6. és 7.) egyaránt kerültek elı Severus kori 

érmek az épület D-i részében, amelyek abszolút kronológiai szempontból jól illeszkednek a 

polgárváros többi pontján tett stratigráfiai megfigyelésekhez. A polgárváros épületeinek 

történetében jelenlegi tudásunk szerint a késı-Severus kor az utolsó még jól vizsgálható 

                                                           
222 Póczy 1970,180-181. 
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korszak223. A római kor késıbbi idıszakainak emlékanyagát és rétegeit részben a középkortól 

folyamatos kıbányászat, ill. a 19. században meginduló elsı ásatások során már 

eltávolíthatták területrıl.  

Az épület végét, pusztulását planírozások, (részben égett) fal- és tetıomladékok jelzik 

szinte minden helyiségben /SE27, 31=34, 315, 332, 404, 405b, 309, 331, 312, 388: 

13.,14.,15.,59.,62.,63.helyiségek/.  Ez után már csak az újkori feltöltések és bolygatások 

voltak regisztrálhatók /SE1,37,46,51,53,129/130,300,321/.  

                                                           
223 Pl. az I. épület esetében is:  Nagy 1964a, 10, 47. 
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2.6.3. Összefoglalás 

 

A XXIX. épületnél megfigyelt építési periódusok megfelelnek az ÉK-i régió más 

épületeinél megfigyelt periodizációnak, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a Ny felé azonosított 

legkorábbi idıszak emlékanyaga hiányzik errıl a területrészrıl.  

 

1. periódus (XXIX.épület) 

A korszakban az É-i sáv K-i felében – és ezen belül a XXI. épület területén - ekkor 

még valószínőleg nem álltak lakóobjektumok, a mocsaras, vizenyıs, Duna felé erısen lejtıs 

terület afféle település-széli határvidék volt, szeméttelepként funkcionálhatott. Erre utalhat a 

nagy mennyiségő állatcsont és relatíve kevés kerámiatöredék  a periódushoz köthetı rétegbıl.   

 

2.periódus (XXIX.épület)   

Ebben az idıszakban jelennek meg az elsı régészeti jelenségek a késıbbi XXIX. ház 

alatt, de ezeket a magas talajvízállás és a nagy mélységek – ill. az ásatás jellege224 – miatt nem 

lehetett összefüggıen kutatni.  Annyi mindenesetre megállapítható volt, hogy a kedvezıtlen 

talajviszonyok és lejtıs terep kiegyenlítése végett sokszor planíroztak. A talajvíz mellett a 

Duna romboló hatásának nyomai lehetnek a korszakban igen gyakori vékony homokrétegek 

is. A vizenyısség miatt itt földbe mélyített objektumok nem, de lakó- és mőhelyfunkcióra 

utaló kıkonstrukciók már mutatkoztak az épület alatt, a telek határai viszont egyelıre talán 

csak K felé körvonalazható. D felé egyszerő kı kerítıfal és fémfeldolgozásra utaló 

objektumok (vassalakkal teli edények, beásás) míg északabbra lakóhelyiségre utaló, 

freskódekorációval is ellátott falrészletek, girland-motívumos töredékek és járószint-részletek 

jelzik a megtelepedést. A késıbbi épület Ny-i és É-i részén kılapos felületek mutatkoztak – 

sajnos nem sikerült nagyobb felületen rábontani – ami nyitott, udvarszerő térségre utalhat 

még ebben a korszakban. Az utóbbit támaszthatja alá az a KNy-i irányú szennyvíz elevezetı-

csatorna is, amely a XXIX. épületet K felıl határoló utca irányába tarthatott, amely ekkor 

kavicsos formában létezett225.   A házban tehát már ekkor ipari tevékenységet őztek lakói.  A 

korszak elızetesen a 2.sz. eleje - közepére keltezhetı. 

 

                                                           
224 Hitelesítı ásatás, pályázati pénzbıl folyt. Nem volt lehetıség az összes helyiség, teljes felülető kutatására.  
225 Ez az utca szerves folytatása annak az É-i városfal közelében is megtalált ÉD-i útnak, amely a Pók.u. 
Hrsz23229/1ásatás során került elı, és amely a feltárási eredmények alapján már a 2. periódusban is 
mőködhetett. Az utcát az É-i városfal zónájában ekkor K felıl fa-porticusos épület szegélyezte: T. Láng 2006a, 
57-59.  
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3.periódus (XXIX.épület)  

Ezt az idıszakot – ahogy a következıket is – erıteljes feltöltés, tereprendezés, 

planírozás elızte meg, ami a már említett kedvezıtlen terepviszonyok miatt következhetett be, 

azaz megpróbálták az ekkor még perifériális területrészt jobban bevonni, megtelepedésre 

alkalmasabbá tenni.  Áradások még ekkor is sújthatták az alacsonyabban fekvı K-i részt, 

ennek vékony homokrétegei megtalálhatók voltak. Feltehetıen az építkezésre már sokkal 

alkalmasabb terep az oka, hogy ebben a korszakban már elkészült a hosszúkás – de a késıbbi 

épületnél keskenyebb és rövidebb – formájú XXIX. ház, amelynek K-i zárófalát  - kívül  és 

belül is - pillérekkel támaszthatták meg. A házat K felıl határoló utcát már ekkor kılapok 

fedik. Az épület néhány belsı osztófala is ismert: D felé folyosószerő részletek, a „D” utca 

felé talán egy árkádos, nagyobb helyiség (mőhely?), É felé egy KNy-i irányú hosszúkás 

terem, a késıbbi atrium helyén pedig nyitott térség (hátsó udvar?) helyezkedett el.  Az 

épületen belüli funkciókra is vannak adatok. A D-i, „D” utca felıli helyiségekben maradt a 

korábbi periódusban már mőködı - feltehetıen ipari célú - fémfeldogozás, míg az 

éaszkiakban inkább a lakótraktushoz kapcsolható helyiségek, objektumok és tárgyak voltak: 

kút, sütıkemence, szövıkártya. Így tehát már ebben az idıszakban körvonalazódott az É-i 

sávra késıbb is jellemzı, hosszúházon belüli funkciómegosztás: a D-i, utcafelıli helyiségek 

az üzleti, ipari tevékenység színterei, még a hátsó szobák (udvarok) a lakóké.  A korszakot a 

kísérı leletanyag alapján elızetesen a 2.sz. elsı fele-vége közötti idıszakra kelteznénk.  

  

4.periódus (XXIX.épület)  

 Ebben az idıszakban nyeri el a XXIX. épület ma ismert kiterjedését (szélesség, 

hosszúság), mivel megszélesítik az épületet K felé, ezáltal leszőkítik, vagy K felé tolják el a 

XXIX. épületet határoló utcácskát. Úgy tőnik, az épületen belül ekkor még elsısorban 

nagyobb helyiségekkel lehet számolni, jellemzıen agyagpadlóval, de D-en, K felé kisebb 

helyiségeket is kialakítottak. A késıbbi atrium területe még változatlan, afféle hátsó 

udvarként funkcionálhatott. Az itt elıkerült faoszlop-helyek féltetırıl, vagy kezdetleges 

atrium jelenlétérıl tanúskodnak.   

Az épületen belüli funkciómegosztás is marad, bár változás következett be az ipari 

tevékenység jellegében: a D-i helyiségekben kisebb csatornát készítenek és nagy mennyiségő 

állatcsont jelenik meg, aminek jellege alapján feltehetıen már ekkor számolni lehet 

enyvfızéssel (ld. lejjebb). Az É-i helyiségekben ismét van jele a lakójellegnek: egy újabb kút 

és új, nagymérető sütı(?) kemence az É-i,  nyitott udvaron. A periódust a kísérı, elsıdleges 

keltezı értékő leletanyag alapján a markomann háborúk és a 3.sz. eleje közé keltezzük.  
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5.periódus (XXIX.épület)  

 Ebben a korszakban alakítják ki az épületben a legtöbb helyiséget. D-i része 

háromhajóssá válik, két oldalán szimmetrikusan kiosztott 2-2 helyiséggel. A „D” utca felé 

változatlanul, nagy - talán féltetıs – térrel nyílik. É felé nagyobb – ipari rendeltetéső termek 

(ld. lejjebb) –következnek, majd (talán) lakóhelyiségek és egy szők folyosó, ami a 

változatlanul nyitott, immár KNy-i irányba futó, nagyobb kapacitású csatornával kiegészülı 

udvarba vezetett. Az udvart pilléres falakkal 3 „hajóra” osztották fel (féltetıs megoldás?), és 

egy kisebb helyiséget is „lecsíptek” belıle. A legtöbb helyiségnek még ebben az idıszakban 

is agyagpadlója volt, a míg a nyitott udvarban sóderes járószintet lehetett dokumentálni. 

A házban őzött ipari tevékenységnek egyértelmő maradványai köthetık ehhez a periódushoz: 

a szinte minden helyiségben elıforduló (gyakran még a járószintbe is betaposott) 

nagymennyiségő állatcsont, szarv, a D-i rész helyiségeiben elhelyezett kádak, tüzelıhely, 

platform pedig elsısorban enyvfızésre, de talán még szarvkikészítésre is utalhat (ld. lejjebb). 

Valószínő, hogy a termékeket a „D” utca felé nyíló helyiségben értékesítették, ill. itt vehették 

át a KNy-i fıúton érkezı nyersanyagokat is. 

Az É-i, lakótraktushoz sorolható nyitott, felosztott udvarban ebben az idıszakban újabb 

kemencét építenek. 

A korszak abszolút idıhatára - az elsı, terepi megfigyelések alapján – a 3.sz. eleje – elsı fele 

lehet. 

  

6. periódus (Peristyl)  

 Ebben a korszakban számottevı változás fıként az épület lakórészében, azaz az É-i 

helyiségekben történik. Itt kialakítják a kılapokkal burkolt, körben oszlopsorral rendelkezı, 

klasszikusabb formájú atriumot, és felszámolják az eddig itt őzött házipari tevékenységet 

(kemence)226. Az épülethez mostantól monumentális, talán tympanonos bejárat vezetett, 

hatalmas, széles bejárati ajtóval, amelyet D felé még kisebb oldalbejárat egészített ki, ez 

szintén az atriumba vezetett. A központi udvarból Ny felé 2 lakóhelyiség nyílt, egyiküket 

immár freskó- és stukkódíszítéssel is ellátták. Ugyaninnen további terrazzos, freskódíszítéső 

(vörös-fekete színekkel) és egy agyagpadlós szoba nyílt D felé, majd a mőhelytraktus 

következett, amelyben folytatták az elızı idıszakokban őzött enyvfızést. Itt egyfelıl 

továbbhasználták a korábbi idıszakban kiépített létesítményeket (kádak) másfelıl pedig 

továbbiakkal egészítik ki: elhelyeznek egy prést és még 1 platformot.  A mőhelytraktusban 

                                                           
226 Egyelıre sajnos nem világos, ezt hova helyezték át. 
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leginkább az agyagpadló jellemzı, de az egyik helyiségben meszes burkolatot is találunk.  A 

D-i részben ebben az idıszakban megszőnik a szimmetrikus kiosztás és egy központi terem 

körül helyezkednek el a további helyiségek: Ny felé egy L alakú folyosó, K felé pedig kisebb 

helyiségek.  

Az elıkerült leletanyag alapján a korszak pontos behatárolása nem volt lehetséges, talán a 

3.sz. elsı felére tehetjük. 

  

7. periódus (Peristyl)  

 A vizsgálható legkésıbbi periódust kevés átépítés jellemzi, bár ezek  - mivel a késıbbi 

korok a legfelsı rétegeket erısen bolygatták - nehezen kutathatók, mára erısen lepusztultak. 

Az É-i, lakótraktusban a korábban még főtetlen helyiséget is főtıcsatornákkal, hypocaustum-

oszlopokkal látják el, így mindkét, atriumból nyíló szoba főtötté válik, egyiküknek pedig 

megújítják stukkó- és freskódíszítését.  Az atrium és a bejárat kialakításán feltehetıen ekkor 

már nem változtatnak. D-i irányban – a mőhelytraktus területén – sem hajtottak végre nagy 

változtatásokat a helyiségbeosztásban és változatlanul megfigyelhetık az enyvfızéshez 

kapcsolódó leletanyagok (fıként állatcsont), ill. nincs adat arra, hogy az egyes 

létesítményeket (pl. kádak, platform, prés) felszámolták volna. Sıt: úgy tőnik élénkíteni 

szerették volna a kereskedelmi tevékenységet is. Ennek jelei azok a kisebb, opus spicatum-

technikával készült, nagyrészt talán fa felmenıfallal rendelkezı, hevenyészett kis helyiségek, 

amelyek kivétel nélkül az épületet K felıl határoló utcára néztek. A meszes, sıt a korábbi 

periódus falairól levert vakolatból készült padlójú kis helyiségek talán boltként mőködhettek. 

Jelenlétüket a szomszédos Harmadik Közfürdı nyilván nagy forgalma is indokolhatta.  

A korszak végét omladékok, feltöltések jelzik, amelyekbıl kevés olyan keletezı értékő 

leletanyag került elı, amely alapján az elızı periódustól jól elkülöníthetı lenne, mindez csak 

a jelenségek relatív kronológiai elhelyezése alapján lehetséges. Mivel ebbıl az idıszakból is 

csak késı-Severus kori anyagot találunk, valószínőnek látszik, az épület legkésıbbi horizontja 

a 3.sz. második felével zárul, további használata az épületnek már nem mutatható ki – ez 

egyébként összevág az É-i sávban kutatott épületek legkésıbbi építési periódusaival227. 

 

Sajnos nem voltak korszakhoz köthetıek az elsı feltárások során az É-i traktusból, 

vagy közvetlen környezetébıl (10-10a.-11. helyiség, ill. talán a XXX. kis épület) elıkerült 2 

                                                           
227 Részletesebben ld. 2.8. fejezet. 
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márvány szobortöredék228: egy Minerva büszt és egy  - talán -  votívhoz tartozó nıi (?) fej.  

Eredeti helyük – és a „nıi” fej esetében funkciója - a mai napig kérdéses. 

                                                           
228 Kuzsinszky 1891, 139 és 10. kép. A Minerva fejet és a büszt-részt Kuzsinszky nem tartotta összetartozónak, 
ezek azonban összeillenek. Azóta ehhez ld.: Zsidi 1993, 186, 190. A „nıi fejhez”: Zsidi 2002, 90. 
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2.7. Egyéb épületek az ÉK-i negyedben: a XXVII., XXVIII, XXX. és 

XXXI. épületek 
 

Az ÉK-i negyed romkerten belüli részén még néhány további épület alaprajza is ismert 

korábbi,  elsısorban 19. századi feltárásokból. Ezeknek ma már sem ásatási dokumentációja, 

sem pedig leletanyaga nem található meg, hitelesítı feltárás pedig ezekben az épületekben 

nem volt, így itt most csak ezek általános ismertetésére szorítkozhatunk.    

 
XXVII. épület: 

 
Az épületnek csak töredékes alaprajza ismert, középsı része pedig egyelıre teljesen 

ismeretlen.  A romkerttel foglalkozó publikációkban közölt alaprajzok tanúsága szerint229 D 

felıl nyíló bejárati - feltehetıen itt is féltetıs – helyiségét, az I. épülethez hasonlóan, 

pillérekkel tagolták, majd következett az épület valódi homlokzati fala (ld. a többi negyedbeli 

hosszúházat) majd mögötte egy nagyobb terem (bolt, mőhely?). E mögött kisebb helyisége 

sorakoztak. Az épület É-i felébıl egy hosszabb folyosószerő konstrukció ismert, benne egy 

apszissal, vagy egyéb más kerek struktúrával, ill. K felé további szobák találhatók. Az épület 

kutatásáról semmilyen dokumentáció, jelentés nem áll rendelkezésre, az sem világos, milyen 

adatok alapján készült róla alaprajz. A közelmúltban készült légifotón ugyanis az elıbb leírt 

helyiségfelosztás nyomokban sem ismerhetı fel (2.kép). 

 
XXVIII. épület:  

 
 
 A XXVIII. épület, szomszédjaihoz hasonlóan hosszúház volt, amelynek legkésıbbi 

periódusát tükrözı alaprajza többé-kevésbé jól ismert Kuzsinszky B. feltárásai nyomán230. 

(2.kép) Ismereteink szerint ez volt az épület elsı és ez idáig egyetlen dokumentált feltárása, 

romjai jelenleg nincsenek konzerválva. Kuzsinszky B. elsısorban az épület középsı és É-i 

részeit kutatta, ill. azt az - általa „A” utcának nevezett -  utcát, amely a XXIX. épülettıl 

elválasztotta. Az épület D-i részének csak hozzávetıleges alaprajza ismert, sem ásatási adatai 

sem pedig leletanyaga nem ismert. (38.kép) 

Az ásató leírása alapján a helyiségek mindképpen lakórészleghez tartozhattak (padlófőtéses 

szobák, festett falak, padlóburkolatok alapján). Az épület lakótraktusának külön bejárata 

(mint pl. a XXIX. épület esetében) tulajdonképpen egyelıre nem ismert: az ásató által közölt 

                                                           
229 Legutóbb: Zsidi 2003a, 166-167. 
230 Az épület részeinek ismertetése innen: Kuzsinszky 1891, 123-134. 
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bejárat egy cryptoporticus- jellegő, apszissal is rendelkezı, piskóta alakú padlótéglákkal 

burkolt és részben főtött folyosóról, egy atrium-szerő helyiségbe nyílt. A feltáró véleménye 

szerint a kılapokkal burkolt apszis medence lehetett. A folyosót az utca felıl főthették (?), de 

ajtó helyét itt nem dokumentálták. Az atriumból – amelynek  terrazzopadlója és vörös színő 

falai voltak -  É és D felé is 2-2 szoba nyílt, az utóbbiakat  - az ásató megfigyelése szerint egy 

késıbbi építési periódusban - főtıcsatornákkal és hypocaustum-oszlopokkal kombinált 

padlófőtéssel látták el. Praefurniumuk D felıl nyílt. Az két É-i, főtetlen termen túl, É felé 

további főtött helyiségek (köztük egy nagyobb mérető teremmel231) és egy - csatornával is 

ellátott - apszisos záródású szoba következett. Ez utóbbiak - Kuzsinszky B. szerint - akár egy  

fürdıszárny részei is lehettek. A termek egyikét itt is az épületen kívülrıl, Ny felıl főtötték.  

 Az épületrıl egyelıre igen hiányos ismeretekkel rendelkezünk, ennek ellenére néhány 

megállapítást már tehetünk: az É-i rész festett falaival, főtött helyiségeivel mindenképpen 

lakórészleg lehetett, az É-i részben esetleg fürdıszárnnyal, amely tehetıs tulajdonosra vall232. 

Az épület középsı és D-i része igen rosszul kutatott, nem világos például a cryptoporticus-

szerő folyosó záródása sem. A ház „D” utca felé nézı, legdélebbi részében itt is nagyobb 

termeket találunk, ill. a negyed többi épületében megfigyelt elıteres-megoldás itt is jelen van: 

az épület nagyobb – talán féltetıs – helyiséggel nyílt az utca felé, fıfala egy vonalban van a 

többi épület homlokzati falával. Nem kizárt, hogy itt is volt valamiféle mőhely- és/vagy  bolt 

a ház D-i traktusában.  

 

XXX. épület: 
 

Ez a kis épület a XXIX. és a XXI. épület között, az utca É-i végén fekszik. (2.kép) 

Kuzsinzsky B. a XXIX. épület feltárása kapcsán úgy említi, mint annak egyik szárnya, hiszen 

a fıbejárattól (XXIX. épület) É-ra derékszögben 3 küszöbkı is bejáratot és összeköttetést 

jelez a 2 épület között233. Jelenleg 5 helyisége ismert a XXX. épületnek, amelyek közül  - az 

összesítı alaprajz tanúsága szerint – a 2. helyiség főtött lehetett (főtıcsatornafalat és 

praefurniumot ábrázoltak a rajzon). A kis ház funkciója kérdéses, valószínő, hogy nem volt 

önálló, hanem ténylegesen a XXIX. épülethez tartozott, talán a XXVIII. épülethez hasonló, 

cryptoporticus-szerő folyosó kötötte ıket össze és ide nyílhattak a derékszögben elhelyezett 

ajtók is. A rajz - és Kuzsinszky B. leírása - szerint az „épület” különálló bejárattal sem 

rendelkezett.  

                                                           
231 Kuzsinszky B. számításai szerint alapterülete közel 54nm volt. 
232 A polgárvárosban ritka volt a magánfürdı, mindössze néhány ház rendelkezett ilyennel. Pl: Nagy Lakóház, és  
talán a Dirké-mozaikos ház (XXI. épület) ill. a XXIV. épület. 
233 Kuzsinszky 1891, 134-135. Említi még: Zsidi 2006, 57. 
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A XXX. épület hitelesítı feltárása még várat magára, maradványai jelenleg nincsenek 

konzerválva.  

 
XXXI. épület: 
 

A XXXI .épületet, más néven az ún. Harmadik Közfürdıt elsı ízben még Torma K. 

ásta 1883-ban, de elsı tudományos igényő leírására csak Kuzsinszky B. ásatása nyomán 

került sor, 1889 táján234.  Az épületnek Kuzsinszky B. csak az É-i felét kutatta: ekkor egy 

téglaburkolatú, főtıcsatornával és hypocaustum-oszlopokkal is ellátott, nagymérető  termet 

tárt fel (1.helyiség235), amelyet eredetileg medenceként azonosított, ill. É felé további 

helyiségeket, amelyeket részben szintén medenceként (3. és 4. helyiségek), részben pedig 

frigidariumként (5.), tepidariumként (8.) és caldariumként (9.) írt le. A fürdıt Ny felıl 

határoló utca irányából bejáratot is talált. Több ponton sikerült főtı- é vízelvezetı csatornákat 

és praefurniumokat találnia.  Az ásató több helyen figyelt meg szintemeléseket, 

ajtóelfalazásokat is, amelyeket a medencék kialakításával magyarázott. Az épület 

főtésrendszere kapcsán nem csak a padló alatt futó csatornák részletes leírását adta meg, 

hanem a falfőtésre itt használt tegula mammatakat is ismerteti.  

Az épület további kutatására csak jóval késıbb, az 1940-es évek derekán kerülhetett 

sor. Ekkor Szilágyi J. már  D felé ásott, így sikerült feltárnia az épülethez tartozó további 

helyiségeket236. Elıkerült a „D” utca felıli fıbejárat a régióra jellemzı „elıteres” 

megoldással, majd a fıhomlokzat mögött húzódó „klubhelyiségek” és Ny felé egy keskeny 

folyosóval elválasztott udvarszerő térség. Az ásató szerint az épületet egy idıben lakhatták is, 

erre utaltak – véleménye szerint – az itt elıkerült leletek is (pl. terra sigillata, mortarium, 

bronzgyőrő, varrótő, házikerámia stb.237). Szilágyi J. szerint a fürdınek több periódusa is 

lehetett, az elıkerült nagyszámú érem alapján pedig az épület története a 3.sz. utolsó 

harmadáig-végig volt követhetı238. 

A következı évtizedekben ugyan számottevı kutatás nem volt az épületben, a 

helyiségek rendeltetését azonban a késıbbi ásatók tisztázták239 (39.kép): eszerint D felıl az 

„elıtéren” át egy udvarba, ill. egymást követı szobákba lehetett jutni, ezek irodák, vagy 

vendégszobák (?) lehettek. A tényleges fürdı-részleg a Kuzsinszky B. által kutatott 

területrészre esik. Itt elıször az apodyteriumba lehetett bejutni („medence”240), ezt Ny felıl 

                                                           
234 Kuzsinszky 1890, 121-126. 
235 A helyiségek számozása Kuzsinszky 1890,  24. kép alapján. 
236 A déli helyiségek leírása innen:  Szilágyi 1950b, 318-320. 
237 A leletanyag ma már nem található meg a múzeum győjteményében. 
238 Az építési periódusokat nem részletezte. 
239 Zsidi 2006, 57-60. 
240 A medencévé történı késıbbi átépítést nem vetette el teljesen a kutatás, ld. elızı lj. 
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egy latrina, K felıl pedig főtıhelyiség szegélyezte. É felé továbbhaladva a frigidarium 

következett egy hideg vizes medencével, majd a látogatók a tepidariumba, (egy késıbb 

beépített) sudatoriumba, és a meleg vizes medencével rendelkezı caldarium helyiségekbe 

mehettek át.  
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2.8. Az ÉK-i negyed építészettörténete: összefoglalás 
 

A következıkben a negyedben végzett ásatások eredményeit próbáljuk összegezni, 

megfeleltetni egymásnak. Az alábbiakban tehát Szilágyi J., 1966-67, Póczy K. 1972., Zsidi P. 

1990, Márity E. 1991-93. és Láng O. 2004-2007. között végzett feltárásainak eredményeit 

vetettük össze, felhasználva hozzá Nagy T. 1961-62. évi, az I. épület (I. épület) Ny-i és 

középsı traktusa alatt végzett feltárásainak publikált eredményeit és az ott megállapított 

periódusokat241. Az építési periódusok összevetését egyfajta ekvivalencia-táblázat 

formájában, ill. korszakonkénti bontásban adjuk meg. (1.tábla) Az egyes korszakok abszolút 

keltezéséhez  itt csak a korábbi kutatásban megjelent adatokat rendeltük hozzá (pl. Nagy T., 

vagy Póczy K. korszakolásai).  Az egyes építési periódusok abszolút kronológiájához ld. a 

2.10. fejezetet. 

                                                           
241 Nagy 1964a, 9-54. 
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1. tábla 
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A táblázat összesített adatai szerint 8 periódussal számolhatunk, ebbıl azonban a 7-8. 

periódusok pontos szétválasztása egyelıre bizonytalan, mindegyikük a 3.sz. közepe utáni 

idıszakra keltezhetı. A területhasználat ezen utolsó idıszakait a késıbbi korszakok 

kıbányászata és a korábbi feltárások miatt ebben a zónában feltehetıen már nem lehet tovább 

finomítani. További hitelesítı ásatások nyomán, ill. a jelenleg nem fellelhetı dokumentációk 

kiértékelésével a korábbi periódusok kronológiája azonban még változhat.  

A jelen dolgozatban vázolt periodizáció az ÉK-i negyed régészeti feltárásainak 

vizsgálatán alapszik, így természetesen a negyed építéstörténetéhez ad információt, de nagy 

vonalakban feltehetıen érvényes lehet a település más részeire is. A polgárváros egészének  

eddigi legrészletesebb periodizációjára Póczy K. vállalkozott, aki a romkerti helyreállításokat 

megelızı hitelesítı feltárások eredményei alapján dolgozta ki a kronológiát, bár azok az ÉK-i 

részt még nem érintették (1-5.periódusok)242. Ugyanakkor késıbb, az I. épület K-i szárnyának 

hitelesítı feltárása kapcsán („Páva-ház”) szintén felvázolta az épület idırendjét (ld. 2.4.2.3. 

fejezet)243. Ezek a korábbi periodizációk többé-kevésbé egybeesnek az itt megállapított 

korszakolással (ld. táblázat).  

A következıkben a jelen dolgozatban megállapított periódusok építészeti szempontú 

ismertetését itt egyelıre csak a korábbi kutatásokból kinyert keltezési információval 

egészítjük ki.  

 

1. periódus (40.kép) 

Az É-i sávban a legkorábbi vizsgálható horizontot a Ny-i rész sárga altalajba mélyülı 

objektumai jelentik. Ez az „altalaj” az érintett területen nagyrészt agyag, de pl. a XXVI. 

épület É-i („szentély”) és középsı része alatt sárga homok jelentkezett. A kettı viszonya 

hosszmetszetek hiányában sajnos nem tisztázható. Az I. épület (ún. basilica) Nagy T. féle 

feltárási adataiból az is kitőnik, hogy az altalaj Ny-K-i irányban, a Duna felé erısen lejtett, É-

D-i irányba (a „D” utca felé) pedig enyhén emelkedett244. A XXVI. épület alatt érzékelt sárga 

homokos altalaj pedig kisebb kiemelkedésre utal245. Valószínőnek látszik, hogy Duna felé 

lejtıs sárga agyagos alaptalajon kisebb homokbuckák voltak, ezek egyike lehet a XXVI. 

épület alatt észlelt réteg. 

A számos feltárás közül csak néhány esetben sikerült elérni ezt a szintet, így az elıkerült 

objektumok valódi rendszert nem mutatnak, a hozzájuk tartozó egykori szint sajnos már nem 

                                                           
242 Póczy 1970,180-181. 
243 BTM RA : 19-73: 1:”agyagtéglás társaság”; 2: „mészköves rendszer”; 3: „kváderes, erıs […]  fal”; 4: „öntött 
falak”; 5: „” IV.-i századi, agyagba rakott kövekbıl (…)”. 
244 Az 1. és 2. kutatóárok szintadatai alapján: Nagy 1964a, 14-16. 
245 Márity E. 1993. évi ásatási rajzain szereplı szintadatok alapján, a XXVI. épület területén. 
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volt megfigyelhetı. Az objektumok inkább É felé koncentrálódtak, kissé sávosan (KNy) bár 

ez betudható a feltárások hiányának is.  

D felıl, közvetlenül a KNy-i fıút mentén egy KNy-i irányú, árokszerő létesítmény 

sorolható ide, amelyet az ásatóval ellentétben inkább vízelvezetı árokként azonosítanánk, 

amely az ekkor már nyilván mőködı KNy-i, „D” utcát kísérte.  

É felé nagyobb hiátus után beásások mutatkoztak (I. épület /Basilica/ Ny-i szárny, 

XXVI. épület) ezek talán szemétgödrök, vermek lehettek. Ezektıl É-ra pedig, mintegy 

sávszerően, három nagyobb, talán lakóobjektum mutatkozik, közel egy vonalban: 2 szögletes 

veremház (?) és egy nagymérető, patkó alakú, alapárkos, cölöpökkel kiegészített objektum. 

Az utóbbi szokatlan alaprajza miatt egyelıre igazán jó analógia nélkül áll, talán lakó- vagy 

gazdasági rendeltetése objektumnak tekinthetı246.  

A „lakógödör-zónától” kissé északabbra néhány, rendszert nem mutató cölöplyuk, gödör és 

gerendalenyomat tartozik még a periódushoz.  

A vizsgált terület K-i részén (XXIX. épület zónája) ebben az idıszakban mocsaras, vizenyıs, 

réti jellegő volt a terep, emiatt itt ebben a korszakban még nem építkeztek.  

Az aquincumi polgárváros területén megfogható legkorábbi periódust tehát néhány, félig 

földbe mélyített veremház, facölöpös konstrukciók, beásások és talán egy vízelvezetı árok 

képviseli. Ezek ugyan rendszert még nem igazán mutatnak, de az árok jelezheti a KNy-i 

irányú fıutat, ill. kimutatható a lakóobjektumok sávban történı megjelenése. Ezek a 

jellegzetességek már szervezett településstruktúra felé mutatnak.  

 A korszak abszolút keltezéséhez egyelıre csak a Nagy T.-féle keltezés szolgáltatott 

alapot („Prebasilikális I. periódus”, Vespasianus – Domitianus közötti idıszak). 

  

2. periódus: (41.kép) 

A korszakot a „fekete zsíros” talajba mélyülı, korábbi idıszaknál lényegesebb sőrőbb 

objektum-rendszer fémjelzi.  Az É-i sáv szinte minden pontján megjelenı feketésbarna, 

vizenyıs talaj eltérı mélységekben jelentkezett247: az I. épület (Basilica) Ny-i szárnya alatt 

104,21mAf (1.helyiség) míg K felé a XXVI. épület É-i része („szentély”) esetében 

103,98mAf, a XXIX. épületnél viszont átlagosan kb. 101,60-102,00mAf-en (az utóbbi helyen 

a talajvíz miatt nem lehetett lejutni a réteg aljára). Ez a szint tehát szintén erısen lejtett a 

Duna irányába. A réteg homogén, tömör jellege, ill. azon tény miatt, hogy az 1. periódus 

objektumainak jelentıs részét ugyanez az anyag töltötte ki (patkó alakú épület és 

cölöplyukjai, „szentély” alatti gerenda- és cölöplyukak, ÉD-i fıút menti árok alja stb.) 

                                                           
246 Értelmezéséhez: Láng 2011a, 143-156.  Ld. még: 136. lj.   
247 A szintadatok minden esetben a KNy-i fıút zónájából, azaz az épületek D-i részérıl származnak. 
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egyszeri, talán szándékos betöltésrıl és tereprendezésrıl beszélhetünk248. A „fekete, zsíros” 

réteg idekerülése talán konkrét, településrendezési munkálatokkal függhetett össze 

(egyenetlenségek eltüntetése, szintbehozás?) amelynek eredményeképpen az ÉK-i negyedben 

új szintet alakítottak ki. A korabeli tájkép elég vegyes lehetett: míg a Ny-i részén  - magasabb 

fekvésébıl adódóan - alapvetıen szárazabb volt a terület, a XXIX. épületnél, azaz a K-i 

részen, az elvégzett pollenvizsgálatok szerint már inkább rétszerő, vizenyıs térség volt ebben 

a korszakban is 249.   

A periódust szintén sávszerően elhelyezkedı, más-más funkciójú objektumok 

jellemzik. D felıl É felé haladva, a KNy-i fıúthoz közelebb még kisebb-nagyobb járószint-

részletek, 1 gerendalenyomat, majd északabbra már elsısorban kerek formájú beásások 

(vermek, szemétgödrök?) jellemzik. Egy kút és 2 agyagfallal körülvett járószint-darabka is 

idetartozik (épületrészlet?). Az I. épület (Basilica) K-i szárnyának É-i végén már viszonylag 

sőrőn követik egymást az agyagtéglás betöltéső gödrök, gerendalenyomatok és cölöplyukak. 

Néhányukat ugyan feltárójuk gödörházként írta le, de mivel nagy részük csak félig lett 

kibontva, belsı struktúrájukról pedig nincs adat, a dokumentáció alapján egyszerő veremnek, 

vagy szemétgödörnek kell tekintetnünk ıket. A korszakhoz kapcsolható K felé két téglalap 

formájú veremház, egyiknek K-i falába kövezett platnijú kemencét illesztettek. A cölöpökkel 

megerısített, fa-agyag falkonstrukciójú házak falait vakolták is. A két épületet egymáshoz 

közel, párhuzamosan, ÉD-i irányba tájolva helyezték el. 

K felé, a késıbbi XXVII. és XXVIII. épületek között feltehetıen már ekkor is létezik egy kis, 

ÉD-i irányú utcácska: korai réteg ugyanis ehhez a fázishoz sorolható.  

A szintén gödörobjektumokból álló településhorizont szerkezetérıl tehát már kissé 

többet tudunk: a feltehetıen irányított tereprendezéssel kialakított „új” településen D felé, a 

KNy-i irányú út irányában nagyobb szabad terek lehetettek (ld. járószintek) ill. 1 kisebb 

agyagfalú építmény. É felé sőrősödı gödörobjektumokkal találkozunk, ill. a korábban 

szögletes lakógödrökkel tarkított, „lakó-részt” meghagyhatták ugyanerre a célra: ismét 1 

lakóházat mélyítettek ide. A településszerkezet kérdéséhez fontos adalék egy ÉD-i irányú 

utacska megjelenése K felé, a késıbbi XXVII-XXVIII. épületek között, ill. 1 faldarab. 

Az I. épület K-i szárnya alatti gödrök alapján - elsısorban az ásató (Márity E.) 

megfigyeléseire támaszkodva - ipari célú területhasználatra gondolhatunk: szemétgödröket, 

kutat és egy – talán ipari jellegő objektumot („huta”?) feltételezhetünk itt250. Hasonló, ipari 

                                                           
248 Hasonló  - bár idıben késıbbi, 2.sz. elsı felei - megoldással találkozunk a polgárváros városfalait (elsısorban 
az É-it) kísérı korai fossáknál is, amelyeknek visszatöltése szintén egy idıben, célzottan történhetett. Legutóbb 
ehhez: Zsidi 2004, 189. 
249 Medzihradszky Zs. jelentése, ld. „Peristyl-ház”, ásatási dokumentáció. 
250 Póczy 1970, 182. 
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(és lakó) jellegő konstrukciókat említ a korábbi kutatás a forum alatti rétegekbıl is251, ezek 

viszonya a most tárgyalt területhez azonban egyelıre nem tisztázható. 

Talán a fenti talajviszonyok is indokolták, hogy a terület a római megtelepedés ezen 

korai idıszakában periferiális (szemétlerakó?) jellegő volt: erre utal a rétegbıl a XXIX. 

épületnél elıkerült nagyszámú állatcsont-hulladék és a szinte teljesen hiányzó egyéb 

leletanyag is252.  A XXVI. épület alatti fekete szintbıl Dr 2-4, ill. rhodosi amphorák töredékei 

kerültek elı, ill. egy Drg.32. formájú, talán lezoux-i sigillata töredék, amelyek legkésıbb a 

2.sz., eleje- közepe közötti idıszakra keltezhetıek253.   

Az inkább ipari jellegő, elsısorban gödörobjektumokból álló településhorizontot a fent 

említett leletek, ill. a Nagy T.-féle periodizáció alapján még a „Prebasilikális I.” korszakhoz 

sorolhatjuk. 

  

3. periódus: (42.kép) 

Ezt a fázist a megjelenı - részben kıalapozású254 - nagyrészt azonban tisztán 

agyagfalas épülete(ek?), agyagpadlók, sóderes járószintek jellemzik. A feltárások jellegébıl 

adódóan, egyelıre itt sem lehet összefüggı településszerkezetet rekonstruálni, csak 

tendenciákat vázolhatunk fel. D felé, az I. épület középsı traktusa alatt egy ÉD-i irányú 

agyagfal, ill. sóderes járószintdarabok mutatkoztak. Az utóbbiak feltehetıen külsı 

járószintek, így D felé változatlanul nagyobb, szabad tereket feltételezhetünk. É –i irányban 

megjelennek az agyagos (belsı) járószintek, több, ÉD-i és KNy-i irányú agyagfal-részlet, egy 

kút, nagymérető gödör és cölöplyuk. A korszakhoz köthetı, de összefüggésében egyelıre 

sajnos nem értelmezhetı az a DK-ÉNy-i irányú agyagfal részlet, amely a K-i szárny területén 

került elı. A területrészt É felé egy KNy-i irányú, egyszerőbb csatorna (?) zárja. Az I. épület 

Ny-i szárnya alatt szintén egy kıalapozású falrészlete és árok (?) mutatkozott, ugyanezen 

épületrész alatt D felé Nagy T. habarcsos padlójú helyiséget lokalizált, helyzete, alaprajza és 

viszonya a környezı falszakaszokhoz – dokumentáció hiányában –egyelıre bizonytalan. 

Ugyancsak a Ny-i szárny É-i fele alatt egy 70-80cm átmérıjő, kıbéléső kút is elıkerült. 

K felé, a XXVI. épület alatt agyagos padlórészlet, a XXVII. alatt pedig egy kemence (?) 

maradványa tartozik ide. 

A felsorolt elemek közül az I. épület középsı és K-i szárnya alatt elıkerült jelenségek 

értékelhetık: ezek szerint talán számolhatunk egy nagyobb, belsı térrel rendelkezı épülettel, 
                                                           
251 Összefoglalóan: Márity  1993a, 137. 
252 T. Láng 2005, 75. Hasonlót tapasztaltunk az ún. LXVIII-XLIX..sz. épület közvetlen környezetében húzott 
szondákban is: III. Pók u. CSM és Pók u.1. T.Láng 2005b, 225-227;   u.ı. 2006a, 51-59. 
253 Peacock – Williams  1991, 102, 106. 
254 A fal alapozási szerkezetét nem minden esetben vizsgálták, ahol a kıalap kimutatható volt: I. épület középsı 
szárny D-i vége, ill. Ny-i szárny É-i vége. 
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benne kúttal. Az épület helyiségeit agyagpadlóval látták el, D felé pedig nagyobb szabad tér 

lehetett (sóderes szintek). Ny és D felé további helyiségek is kapcsolódtak ide, szintén 

agyagpadlóval és egy nagymérető gödörrel (kút?, szemétgödör?). Az igen töredékes alaprajz 

nagyobb belsı helyiséggel (atrium?) rendelkezı épületre enged következtetni, amelybıl Ny 

és D felé is nyíltak még helyiségek.  A markánsan jelentkezı  Ny-i fal megléte pedig már 

ebben az idıszakban szabályos rendszer meglétére enged következtetni, hiszen az csak kissé 

tér el az I. épület szárnyait elválasztó késıbbi ÉD-i kıfal nyomvonalától. A I. épület Ny-i és 

K-i szárnyainak középsı-északi részein megjelenı kutak szintén az különálló telkek irányába 

mutatnak. Azaz itt feltehetıen az insularendszer kitőzésének idejében járunk, amikor 

megjelennek az elsı épületek a területen. 

A terület K-i végén nagyobb tereprendezésbe és feltöltésbe foghattak, hogy a szintbe 

hozzák a folyó felé tartó erıs lejtıt. Ennek köszönhetıen ekkor már építkeznek a késıbbi 

XXIX. épület helyén is, bár a - helyenként festett vakolatú - falrészletekbıl összefüggı 

alaprajz még nem rekonstruálható, az épületrészek funkciója már ekkor világos: a „D”  utca 

felé már ipari tevékenység nyomai mutathatók ki (fémmegmunkálás - vassalak rétegben és 

edényekben) míg É felé nagyobb kılapos területrészek (udvar?) és csatornarészlet ismert. A 

terület változatlanul alacsonyabb fekvése miatt a korszakban árvíz is sújtotta ezt a részt, 

nyomai  - különösen a telek K-i felében – több ponton megfoghatók voltak.   

A korszakhoz tartozó leletanyagot fıként a falak kiszedésébıl származó jellegtelen 

házikerámia-töredékek, ill. egy amphora töredék jelenti, de ez utóbbi lelıhelye kérdéses. 

 Az I. épület alatt is azonosított, kıalapozású és agyagtégla felmenı falakkal 

rendelkezı épületfázist („Prebasilikális II.”) Nagy T. a 2. sz. elsı évtizedeire datálta az 

elıkerült sigillata leletanyag alapján.  

 

4.periódus: (43.kép) 

Az ÉK-i régióban (és a polgárváros más részein is) ebben a korszakban jelennek meg 

az elsı kıfalas építmények. Póczky K. „mészköves” idıszaknak nevezi a periódust255. 

Ekkortól már alapvetıen kıalapozású, de változatlanul agyagtéglás felmenı fallal rendelkezı 

épületekkel találkozunk.  

 Nagy T. kutatásai alapján egyértelmően látszik, hogy ekkor az I. épület már 2 szárnyra 

oszlik (Ny-i és középsı) de ezek összefüggnek: D felé más-más a két rész alaprajzi beosztása, 

ugyanakkor viszont É felé közös udvaruk van. A Ny-i szárnyban a „D” utca felé két, 

folyosószerő, agyagpadlós bejárati helyiséggel, míg az „A” utca irányába szintén 

                                                           
255 Ld. ásatási napló, 1972. évi Páva – ház feltárás. 
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agyagpadlós, kisebb, közel azonos mérető szobákkal találkozunk. Sajnos nem világos, hogy 

az É-i részbe lokalizált 2 (?) helyiséges épület kapcsolódott-e és hogyan a D felé mutatkozó, 2 

szárnyú épülethez.  

A középsı szárny területén nagyobb, agyagpadlós termeket találunk, egyikben 

olvasztókemencével, a „D” utca felé ez is megosztott, folyosószerő helyiségekkel zárul.  

A 2 szárnyat É felé nagykiterjedéső, kövezett udvar zárta le. Az utóbbi inkább gazdasági 

udvar jellegét támaszthatja alá az az U alakú, KNy-i irányú falkonstrukció is, amelyhez kis 

medence is csatlakozott, mellette malomkövek és hombárdarabok kerültek elı. Az udvar É-i 

határát néhány falrészlet jelzi a modern pénztárépület zónájában.  

Nagy T. értelmezése szerint az épület 2 szárnya (legalábbis a D-i fele) ebben a formájában 

még nem tölthetett be basilica funkciót256.  

K felé, a K-i szárny helyén D-i irányban ekkor még sóderes- és agyagpadlós, 

feltehetıen különálló épület állt, keskeny sikátorral elválasztva. A „D” utca felé itt ekkor még 

változatlanul nagyobb, udvarszerő rész lehetett, ill. létezhetett már a késıbbi VII. helyiség257 

udvarszerő elıdje is. Ugyanebben a sávban, É felé jelentkezı falrészletek, sóderes, köves 

járószint-maradványok egyrészt arra utalnak, hogy az I. épület É-i udvara K felé már nem 

folytatódott, másrészt pedig – bár összefüggı épületalaprajz ugyan nem rajzolható meg – az 

itt elıkerült impluvium-szerő konstrukció és agyagos padlórészlet (atriumos?) lakóépületre 

enged következtetni258. Ebben a korszakban már áll a XXVI., K-i és a XXVII. épület Ny-i 

zárófala és újabb útréteg is köthetı ide a két épület közötti utcácskán. A XXVII. épülethez É 

felé egy bejárattal rendelkezı helyiséget is kialakítanak. 

A XXIX. épület keskenyebb, és talán kissé rövidebb elızménye épült fel ebben a 

periódusban, K felé pillérekkel erısíthették meg a zárófalat: az egyelıre kevés osztófallal 

rendelkezı, nagyobb helyiségekre tagolt épület D-i részén változatlanul a fémmegmunkálás 

nyomaival találkozunk (3 kisebb olvasztó (?) kemence, sok salak). É felé kúttal, ill. nyitott 

udvarral és benne egy, talán sütıkemencével egészül ki a lakó (és gazdasági?) traktus. A házat 

K felıl már ekkor kılapos utca határolja, amely az É-i városfal irányában másutt is 

megfogható volt259. 

A korszakot tehát a telekhatárok megszilárdulása, a hosszúházas beépítési jelleg 

megjelenése, az insulák „ kitöltése” jellemzi. Az É-i sávban késıbb is meghatározó ÉD-i 

                                                           
256 Nagy 1964a, 49-50;  ill. ld. ehhez 2.12.1. fejezetet. 
257 Póczy K. számozása, = Zsidi P. „B” helyiség = Márity E. XIV. helyiség 
258 Az É-i sávra késıbb is jellemzı hosszúházas lakóépületeknek is ebben a zónában (É-i) találjuk a 
lakótraktusaikat, ld. pl. XXVIII., XXIX. épületek 
259 ld. fent. 
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irányú épület- és telekhatárok ebben az idıszakban alakulnak ki, késıbb csak kisebb 

módosításokat végzetek rajtuk (ld. 5. periódus). 

A korszak keltezéséhez a város többi részérıl származó analógiák is segítségünkre 

vannak. Eszerint a polgárváros életében nagy változást jelenthetett a provinciaszékhellyé 

válás (106-ban). Kitőzték az elsı utcahálózatot, és erre az idıszakra tehetı az elsı kıépületek 

megjelenése is260. Nagy T. az I. épület kétszárnyas periódusát, az ún. „Basilica I.” –t, Traianus 

uralmának végén, Hadrianus uralkodásának kezdetétıl indítja és a markomann háborúk 

kezdetével zárja261. A keletezést a Ny-i szárny egyik helyiségének agyagpadló-alapozásából 

származó (azaz a 3. periódus végére tehetı) Traianus érem is alátámasztja262. További 

leletanyag elsısorban az I. épület K-i szárny, IV. helyiség omladékai közül került elı: 

freskótöredékek utalnak a fejlıdı lakáskultúrára, ill. házikerámia töredékek származnak innen 

(további freskótöredékeket ismerünk a  korábbi, már betöltıdött gödrök tetejérıl is). 

 

5. periódus: (44.kép) 

Ezen fázis, azaz a második kıperiódus falai már összefüggı, értelmezhetı alaprajzot 

mutatnak az É-i sáv területén. Ny-ról K felé haladva az I. épület esetében („Basilica II.” fázis) 

ez az az idıszak, amikor Nagy T. szerint a bíráskodás és kereskedés helyszíne lehetett az 

együttes263. A kétszárnyú komplexum D felé két nagyobb, fedett helyiséggel (a „D” utca felé 

pilléres porticussal), É felé viszont - mindkét szárnyban nyitott terekkel rendelkezik, ill. a 

terület legészakibb végén kılapos udvarral zárult264. Az udvarszerő térség határát talán egy 

Márity E. 1993-as feltárása során elıkerült KNy-i fal jelenti. Az udvar É-i végén kıbázis állt, 

innen márvány császárportré265 került elı. 

A szomszédos, K-i szárny ekkor különálló épületrésznek tőnik, noha a középsı szárny 

nagy udvara és a VII. udvar talán összekapcsolódott.  A K-i szárny É-i része ekkor ölt 

(közép)folyosós jelleget, két oldalán sóderrel és agyagpadlóval burkolt helyiségekkel. A 

folyosót terrazzopadlóval látták el. D felé viszonylag kevés adattal rendelkezünk, ugyanakkor 

a legdélebbi harmadban – a Ny-i szárnnyal egy vonalban – fallal osztották meg és sóderrel 

(Póczy K. szerint néhol kılapokkal is) fedett udvarral nyílt a „D” utca felé. Ez utóbbit rövid 

ideig porticus is kiegészítette. A kúttal és egy bizonytalan rendeltetéső árokkal is ellátott 

épülethez É felé még egy apszis (?) is tartozik és további opus spicatumos és sóderes 

járószint-maradványok.  
                                                           
260 Legutóbb ehhez: Zsidi 2004, 189-190.  
261 Nagy 1964a, 47. 
262  Ltsz. 63.3.285. Ld. 2.10.1.3. fejezet. 
263 Ld. még 2.12.1. fejezetet. 
264 Nagy 1964a, 50. 
265 Ld. 2.12.1. fejezet 
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K felé, a XXVI. épület területérıl csak szórványos adataink vannak: biztosan csak egy 

tüzelıtér-féle, az épület K-i zárófala, É felé további falrészletek és egy helyiség azonosítható. 

Az épülethez É felé ekkor épül hozzá a korábban „szentélynek” nevezett266, belsı udvaros, 

koncentrikus helyiségcsoport. Jelenleg azonban sem a leletanyag, sem az alaprajz nem 

támasztja alá szakrális jellegét, és mivel egyértelmően kapcsolódik D felé a XXVI. épülethez, 

inkább profán funkciót tulajdonítanánk neki267.  

A XXVI. és XXVII. épületek között futó utcácska egyik kövezett útrétege is ide kapcsolható, 

csakúgy, mint a XXVII. épület É-i részének helyiségei, küszöbköves bejárattal.  

 A vizsgált terület K-i részén a XXIX. épület eléri legnagyobb kiterjedését (hossz és 

szélesség) és kitölti a teljes telket: ugyan változatlanul kevés osztófal ismert, de az épület D-i 

részén hosszabb központi terem, vagy folyosó mutatkozik, míg É felé agyagpadlós, nagyobb 

helyiségek, újabb folyosó, majd a korábban is létezı, nagy nyitott udvar. Ez utóbbit 

faoszlopokkal látják el (féltetı, atrium-elızmény?) és újabb – ez alkalommal nagymérető – 

feltehetıen sütıkemencét építenek, de az udvar másik végében268. A lakó- és mőhelytraktus 

ebben a korszakban is elkülönült. A leletanyag alapján D felé a fémmegmunkálást enyvfızés- 

és talán – bırcserzés váltotta fel, amely talán a markomann háborúk után bekövetkezı 

gazdasági változásoknak köszönhetı.  

A korszak jellegzetessége a „faltologatás”, vagy utcaszőkítés.  A jelenség a 

polgárvárosban több ponton – pl. a „C” utcánál, az É-i sávban pedig szinte minden vizsgált 

épületnél, így az I. épület K-i szárnyánál, a XXVI., ill. a XXIX. épület esetében is 

megfigyelhetı (11.,12., 15. helyiségek alatt – ld. fent) Az épületfalakat enyhén K felé tolták 

el, amely jelenség összefügghet az insularendszer Severus kori újratőzésével, ill. azzal a 

ténnyel, hogy a virágkorát élı település a megnövekedett lakosságszámhoz így próbált még 

beépíthetı területeket nyerni269. 

Az I. épület K-i szárnya, a XXVI., XXVII., és a XXIX. épületek alaprajzi szempontból 

ekkor már világosan mutatják a régióra jellemzı hosszúházas épülettípust: a fıút felé 

nagyobb, (félig nyitott?) elıtérrel rendelkeznek, majd É felé az épület hossztengelyében 

húzódó folyosóról nyílnak a lakó (esetleg gazdasági) helyiségek.  Az egyes épületek (vagy 

helyiségek) funkcióját csak az I. épület Ny-i és középsı szárny (mansio, collegium 

székház?270) ill. a XXIX. épület (enyvfızı-mőhely) esetében lehet meghatározni. A Severus 

korra jellemzı épülettípus és a korábbi építési fázisokhoz képest jó minıségő padló 

                                                           
266 ld. 2.2. fejezet 
267 Az interpretációhoz: 2.12.2. fejezet 
268 A konstrukció párhuzamaihoz: 2.11. fejezet 
269 A lakosságszám növekedéséhez: Zsidi 2002a, 47. 
270 ld. 2.12.1. fejezet 
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(terrazzo)271 alapján az épületet a 2.sz. végén emelhették. A helyiségek járószintjeit több 

alkalommal megemelték, ezekrıl rhodosi amphoradarab, házikerámia-töredékek, üvegedény 

és játékkorong-darabok, a korszakhoz köthetı beásásból DR 2-4. típusú amphora-töredékek 

kerültek elı, ezek azonban a keltezést nem pontosítják. Amphoratöredékek egyébként szinte 

minden építési periódusban nagy számban fordultak elı, ami a terület kereskedelmi, ipari 

jellegét hangsúlyozhatja.          

 A korszakot Nagy T. a „Basilica II.”  – utolsó, még vizsgálható – periódusát a 2.sz. 

végi átépítésekkel hozza kapcsolatba és a 3.sz. elsı feléig tudta követni272. 

  

6. periódus: (45.kép) 

Az É-is sávban jelenleg is látszó épületalaprajzok elsısorban ezt a korszakot tükrözik. 

Az épületekre a hosszúházas, néhány esetben a középfolyosós struktúra a jellemzı. Az I. 

épület NY-i és középsı szárnyaiban Nagy T. sajnos már nem tudott ebben a periódusba 

tartozó jelenségeket megfigyelni, így ott nem világos, min változtattak a 3.sz. közepe táján.  

Ugyanakkor az I. épület K-i szárnyának késıi alaprajzán most figyelhetı meg igazán a 

középfolyosós alapstruktúra. Egyfelıl a szárny D-i felében végigvonul a folyosó, D felé 

felosztva ezzel a nagy, feltehetıen nyitott udvart. É felé 3-3 szimmetrikusan elhelyezett - talán 

lakó - helyiség következett a folyosó 2 oldalán. Ezek részben főtöttek voltak (ill. ezek közül 

egy praefurnium volt), agyagos-, kı- vagy terrazzopadlóval, festett falakkal. É felé egy 

kövezett udvar következett, terrazzoval kikent káddal, csatornával, kúttal. Póczy K. 

megfigyelése szerint K felé, az I. épület (ekkor még létezı?) udvara irányában falépcsıvel 

lehetett feljutni, tehát a K- szárny- a tereplejtést követve – mélyebben feküdt a középsı 

szárnynál. A kút betöltésébıl egyébként igen nagy mennyiségő, elsısorban rheinzaberni 

sigillata és házikerámia került elı.  

É-i irányban további habarcsos padlójú, nagyobb és kisebb termek következtek, csatornával, 

kımedencével és egy L alakú folyosóval. Az alapvetıen középfolyosós szerkezető K-i 

szárnyról tehát összességében elmondható, hogy míg D felé nagymérető helyiségekkel 

rendelkezett (mőhelyek, boltok?) addig középsı traktusában 3-3 lakóhelyiséget alakítottak ki. 

É felé nagy valószínőséggel ismét gazdasági rendeltetéső udvar (ld. csatorna, kút, kád stb.) és 

további  - talán lakó? - helyiségek kapcsolódtak hozzá. 

A XXVI. épület nagyobbik részérıl szintén nincs információnk, mindössze a K-i 

szélén terrazzopadló- maradványokat említhetünk. Ugyanakkor ÉK felé megfigyelhetı, hogy 

                                                           
271 A terrazzo-padló a 2.sz. második fele – vége és a 3.sz. közepe közötti idıszakban vált általánossá: Póczy 
1970, 180-181. 
272 Nagy 1964a, 50. 



 116

az I. épület K-i szárnya ebben a korszakban egyértelmően összefüggött a XXVI. épület 

részeként értelmezhetı „szentéllyel”, amelyhez még D felé is tartoznak falak, azaz a 

„szentély” szerves része volt a XXVI. épületnek is. A „szentély” kisebb bıvítéssel, 

változatlan formában „mőködik” tovább (ipari, gazdasági funkcióval?), csakúgy, mint K felé 

a Szilágyi J. által „ ß csarnoknak” nevezett, nagymérető terem, amelynek viszonya a XXVI. 

épülettel egyelıre nem világos. Ezen falak esetleges korábbi periódusai a modernkori 

helyreállítások miatt már nem voltak vizsgálhatók. 

A XXIX. épületben ebben a periódusban alakult ki a többé-kevésbé végleges helyiség-

kiosztás. A D-i mőhelytraktusban központi termet, két oldalán szimmetrikusan elhelyezett 

helyiségeket találunk. Az enyvfızés ekkor is folytatódott a nagyrészt agyagpadlós 

helyiségekben: áztató kádak, platformok, tüzelıhely és prés jelzik az itt őzött ipari 

tevékenységet. É-on, a lakórészben szintén agyagpadlósak voltak a szobák, az udvart 

pillérekkel és falakkal osztották fel, alá újabb csatorna került. Az innen leválasztott egyik 

szobában (konyha?) új sütıkemence készült.  

A polgárvárosban – és így az É-i sávban is – talán ebben a korszakban lehet legjobban 

rekonstruálni az egyes épületek (helyiségek) funkcióit. A periódus keltezését - Póczy K. a 

3.sz. elsı fele – közepére keltezte273, bár pl. Márity E. mindvégig „4.századi”-nak tartotta az 

ide sorolható falakat. 

 

7. periódus: (46.kép) 

Sajnos nem egyelıre nem világos, hogy a korább, 6. periódusból mi az, amit biztosan 

továbbhasználnak ebben az idıszakban is, hiszen a késıi rétegek és jelenségek azok, amelyek 

vagy áldozatul estek az évszázadokig tartó kıbányászatnak, vagy az elsı feltárások során 

„tüntették el” ıket. Számításba kell vennünk azt is, hogy a felszínen is látszó falakat a 19. 

századtól kezdve folyamatosan „konzerválgatták”, sokszor így semmisítve meg kapcsolatukat 

rétegekkel, más falakkal.  

A vizsgált területen az I. épület K-i szárnyában valószínőleg nagyjából 

megmaradhatott az elızı korszakban kialakított beosztás, egy bejáratszőkítéssel (II-IV. terem 

között), fal és padlómegújítással (IV. – V. terem), helyiség kettébontással (VIII.-IX.) és egy 

négyszögletes pódium-féle kialakításával. Az épületben fémmővességre utaló eszközök és 

tárgyak kerültek elı ebbıl a korszakból. Ez utóbbi Póczy K. értelmezése szerint csigalépcsı, 

amely a K-i, immár főtött helyiségek felé vezetett.  É felé habarcsos járószint-darabokat 

köthetünk még a korszakhoz. 

                                                           
273 Póczy K. az ásatási naplóban „macellum korinak” írja le a korszakot, azaz a 250-260-as évekre helyezi. A 
macellum keltezéséhez Láng 2001. 
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A periódus kétségkívül legérdekesebb épülete az I. épület K-i szárnyának É-i részén, a 

korábbi periódus falai fölé emelt nagymérető terem („trapezodiális helyiség”). A 

terrazzopadlós helyiségben elıkerült páva alakú, email-berakásos mécses alapján az ásató a 

termet a 4.századra keltezte, ugyanakkor a helyiség falazási technikája (opus spicatum) 

inkább 3.sz. közepi idıpontot valószínősít és a leletanyag sem támasztja alá az ilyen késıi 

keltezést274. A késıbbiekben már „szentélyként”275 is említett terem funkcióját azonban 

semmilyen tárgy nem támasztja alá. 

A terület K-i végén álló XXIX. épület D-i részén  - a leletanyag alapján - változatlanul 

enyvfızéssel és talán bırcserzéssel foglalkoznak, a helyiségeken itt csak minimális 

átalakításokat végeznek. É felé, a lakótraktusban azonban ekkor kap minden szoba 

terrazzopadlót (nagyrészüket ekkor díszítik freskóval és stukkóval). A nyitott udvar gazdasági 

jellege megszőnik: a korábbi, konyhaszerő helyiségbıl főtött, terrazzopadlós szoba lett és 

kialakítják az atriumot is, kılapos padlóval, a helyiség közepén körbefutó oszlopsorral. Az 

épület K felıl monumentálisnak mondható – talán tympanonos -  fıbejáratot is kap.  

 Az É-i sáv Ny-i részén ekkor tehát a részben még mőködı hosszúház (I. épület K-i 

szárny) D-i részén ipari tevékenység is folyt a korszakban, míg É felé egy - egyelıre nem 

meghatározható funkciójú – önálló terem/épület kialakítására került sor. 

 

8. periódus: (47.kép) 

A korszakot – keltezı értékő leletanyagok hiányában - már nem tudjuk abszolút 

dátumokhoz kötni. Egyfelıl egy kövezett út (vagy járószint) rétege említhetı, amely az I. 

épület K-i szárnyának legészakibb pontján került elı, a romkert jelenlegi kerítésének 

zónájában. Az igen magasan mutatkozó szint talán a Keled u. vonalában egykor futó, KNY-i 

irányú római kori utca („D1”) kissé délebbre tolódott késıi rétege lehet276. A dokumentáció 

tanúsága szerint ezt a kövezést egyszer még meg is újították de ennek koráról semmilyen 

egyéb adat nem áll rendelkezésre (47a.kép - 9. periódus?).  

Megújíthatták a K-i szárny lakóhelyiségeihez tartozó korábbi praefurnium 

agyagpadlóját is, ahol D felé még egy kisebb tüzelıhelyet is kialakítottak. Bizonytalan, hogy 

ekkor még praefurniumként mőködött-e a helyiség. 

A XXIX. épületben még ekkor is folytatódott az ipari tevékenység (enyvfızés): úgy 

tőnik, a ház K-i, Harmadik Közfürdı felé nézı, forgalmas, utcafronti részébe kisebb, 

hevenyészett helyiségeket, talán tabernákat építettek be, padlószintek is csak itt voltak 

                                                           
274 Ld. 37.-38.old. 
275 Póczy K. ásatási naplója 
276 Ld. 2.1. fejezet. 
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megfoghatók. A lakórészben már csak az egyik szobában végzetek átépítést: főtıcsatornával 

látják el az egyik, korábban még főtetlen helyiséget (szintén alacsony színvonalú 

falazástechnikával).  
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2.9. Építıanyagok az ÉK-i negyedben 

 
A polgárváros különbözı építési periódusaiban, az épületekhez felhasznált 

anyagfajtákkal több aquincumi kutató is foglalkozott már részletesen277. A tendenciák a 

korábban leírtakhoz hasonlóan alakultak az ÉK-i negyed esetében is. A település, legkorábbi 

periódusaiban (1-2. periódus) még elsısorban pusztuló anyagból készültek a félig 

földbemélyített épületek felmenı részei: a XXVI. épület É-i része alatt feltárt veremházak 

betöltésében mutatkozó markáns faszenes sávok, agyag-törmelék és fehér vakolatdarabok fa 

(és/vagy sövényszerkezető) és vályog felmenıfalú épületeket jeleznek, amelyeket már 

vakoltak, sıt festettek is. A korabeli földbe mélyített konstrukciók egyikében sem kerültek elı 

padlómaradványok, de az feltehetıen döngölt agyagpadló lehetett. A korszakból származó 

cölöphelyek (pl. a XXVI. épület É-i traktusa, „szentély” udvara és küszöbe alatt), 

gerendalenyomatok és alapárkok (I. épület K-i szárny É-i része alatt) faszerkezető építmények 

meglétére is utalnak. A szabadtéri járószint-részletek elsısorban a sóder használatát 

bizonyítják (I. épület középsı és Ny-i szárnya alatt, XXVI. épület alatt) és szintén sóderes 

felülető volt a negyed ez idáig egyetlen, ezen idıszakból ismert utcájának burkolata is 

(XXVI-XXVII. épületek között). 

A 3.periódusban, azaz a várossá fejlıdés kezdeti szakaszában  – megjelennek a föld 

fölé épített épületek, ezek falai már anyagtéglából készültek (I. épület összes szárnya), sıt: 

egy-két helyen már kı alapfal is készült, agyagos alapú, festett vakolattal (pl. XXIX. épület 

alatt). Az utóbbiakat csak az ekkor még periferikusabb, K-i, mélyebben fekvı, (feltöltött) 

területrészen találjuk, ahol a kıanyag felhasználásának statikai és környezeti okai lehettek 

(laza talaj, felázás). Ugyanitt már kıcsatornát is építettek a korszakban, a terület víztelenítése 

céljából. Az épületeken kívül továbbra is találkozunk földbe mélyített konstrukciókkal (kút, 

szemétgödrök, munkagödrök?), de kıvel bélelt kút is készült (I. épület Ny-i szárny É-i vége 

alatt). A beltéri padlószintek mindenütt agyagpadlók (I. épület középsı és Ny-i szárny), 

kültéren viszont sóderes a burkolat, ill. megjelenik a lapkövezés is (XXIX. épület, a szint 

funkciója egyelıre kérdéses).  

A 4. periódusban – a városi rangra emelés utáni idıszakában (2.sz. közepe) – 

megjelennek a kıalapozású épületek. A falazástechnika leginkább opus incertum jellegő, a 

mészkıdarabokat habarcsos-sóderes kötıanyagba ágyazták. A falszélességekbıl ítélve a 

negyed házai  - ahogy a polgárváros épületeinek nagy része is278 – földszintes lehetett, 

                                                           
277 Póczy 1970, 180-181; Nagy 1973b, 146; Márity 1988, 44-45. 
278 Nagy 1973b, 155. 
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egyelıre nincs adatunk szinteltolásos, vagy emeletes épületre279. A felmenı falak továbbra is 

agyagtéglából készülhettek, erre utalnak az agyagtégla darabos planír-rétegek. „Fachwerk” 

szerkezetre egyelıre mindössze egy, 8. periódushoz tartozó felmenı fal esetében van adatunk 

(ld. lejjebb). Úgy tőnik egyébként, hogy a negyed hosszúházai – lévén nagyrészt magánházak 

– késıbb sem épültek át teljesen kıbe, az átépítések során a felmenı falakat is agyagtéglával 

építették újjá. Az épületfalak mellett az alátámasztásra már kılapozású, négyzetes, vagy 

félkör alakú pilléreket is alkalmaztak (pl. XXIX. épület). Az elsı, egy tömbbıl faragott 

küszöbkı is ezen idıszakra tehetı („β csarnok”). A korszakban minden ismert beltéri 

járószint agyagpadló (I. épület Ny-i, középsı és K-i szárnya) kültéren pedig sóderes a 

burkolat (udvarok). A közterületeken, az utcákat már kılapokkal fedik (XXVI-XXVII., és a 

XXIX. – XXXI. épületek közötti ÉD-i irányú utcák) és kıbıl épülnek a győjtıcsatornák is, 

amely jelenség szintén összefügghet a városi rangra emeléssel280.  

A következı idıszak – 5.periódus – lehetett a polgárváros legvirágzóbb idıszaka. 

Ennek jelei az ÉK-i negyedben is megfigyelhetık. Opus incertum jellegő, habarcsba rakott 

kıfalakkal találkozunk minden épület esetében, felmenı részeik viszont változatlanul 

agyagtéglából készültek. A korábban már alkalmazott szögletes, kıalapozású pillérek mellett 

megjelennek az egy tömbbıl faragott, perselyszerő oszloplábak, amelyekbe fa oszlopokat 

állítottak (XXIX. épület). A külsı járószintek általában sóderesek (I. épület, XXIX. épület) de 

a tehetısebbeknél már az udvart is kılapokkal fedik (I. épület K-i szárny), csakúgy, mint az 

utcákat. Bár a helyiségek belsejében néhány helyen opus spicatum jellegő padlót is 

készítenek, nagyrészt változatlanul a döngölt agyagos padlót használták. Az 

épületbejáratoknál egyre gyakoribb a faragott küszöbkı (XXVI. épület É-i része, XXIX. 

épület?).  

A 6. periódust, amely még virágzó idıszak a polgárváros életében, a falfestményekkel 

díszített, kıalapozású, de feltehetıen nagyrészt ekkor is agyagtéglás felmenı falú 

lakóhelyiségek (I. épület K-i szárny, XXIX. épület) jellemzik. Az építkezésmódhoz jó adalék 

az a caligatalp-lenyomat, amely a XXIX. épület e periódushoz tartozó egyik kı alapfalának 

lesimított tetején, a habarcsban maradt meg281. Az I. épület bejáratánál oszlop-architektúrát 

alkalmaztak, és szögletes alapú pillérekkel támasztják alá a XXIX. épület atriumának 

tetıszerkezetét. Egyre több helyen találkozunk – nem csak épületbejáratoknál, hanem 

beltérben is – kı küszöbkövekkel (pl. I. épület, K-i szárny, XXIX. épület, atriumtól É-ra). A 

beltéri padlótípusok egyre változatosabb képet mutatnak, ennek oka részben az, hogy ezen 

                                                           
279 Zsidi P. a XXXI. épület D-i része (Harmadik Közfürdı) esetében feltételez emeletet: Zsidi 2006, 59.  
280 A negyed közmővesítéséhez ld. még a 2.12.4. fejezetet. 
281 Láng 2008b, 276. Ld. még 2.6.2. fejezet. 
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idıszakokból van a legtöbb adatunk a különbözı padlófajtákra, másrészt pedig szerepet 

játszhatott a helyiségek funkciója és végsı soron a tulajdonos vagyoni helyzete is. A 

mőhelyekben, boltokban, vagy az alárendeltebb jelentıségő folyosókon a járószint 

változatlanul döngölt agyag, esetleg sóder (I. épület K-i szárnya, XXIX. épület), az 

udvarokban pedig kılap, vagy sóder.  Ettıl a korszaktól mutatható ki a terrazzopadlók és a 

hasonló, meszes, habarcsos padlók megjelenése is, néhány szoba esetében már padlófőtéssel 

együtt (I. épület K-i szárnya)282. Ez utóbbi megjelenése és gyors, széleskörő elterjedése – az 

általános jólét mellett valószínőleg a klimatikus viszonyok megváltozásával is 

magyarázható283.  

A következı idıszak – 7. periódus – építıanyagai és technikái a felszínen 

tanulmányozhatók. A sok eredeti darab (pl. fal- vagy padlómaradvány) mellett igen sok, 

különbözı korú, modern helyreállítás is történt az ÉK-i negyedben, ezért ezek 

tanulmányozása sokszor akadályokba ütközik284. Jelenlegi ismereteink szerint változatlanul 

opus incertum technikájú, kı alapfalakat és agyagtéglás felmenıket találunk, 

freskódekorációval. Ugyanakkor azonban elterjedté válik az opus spicatum falazástechnika is, 

külsı- és osztófalaknál is (I. épület K-i szárny, ugyanitt az É-i, trapezodiális helyiség falai), 

sıt lépcsıfeljáratnál is (I. épület K-i szárny). Az alkalmazott építıanyagok és - módok 

változatossága ebben a korszakban is eltérı vagyoni helyzető tulajdonosokra utal. A 

lakóhelyiségekben – nem csak a főtött szobákban - a terrazzopadló a jellemzı, ugyanakkor - 

fıként folyosókban és mőhelyként használt helyiségekben – továbbra is alkalmazzák az 

agyagpadlót. Sóderes, ill. rosszabb minıségő, öntött padlókkal is találkozunk (I. épület K-i 

szárny, É-i rész). Az egy tömbbıl faragott kıküszöb immár elterjedt építészeti elemmé válik a 

lakóházakban (beltérben és bejáratoknál is). Szinte már monumentálisnak ható oszlopos, sıt 

talán tympanonos bejáratra is van példa (XXIX. épület).  Póczy K. ezt korszakot – építészeti 

szempontból is  - a kezdıdı hanyatlás  idıszakaként írja le, új falazási technikával (opus 

spicatum) és rosszabb minıségő kivitelezéssel, amelynek jeleit az ÉK-i negyed építészetének 

tanulmányozásakor mi is tapasztaltunk (pl. málló terrazpadló)285. 

A vizsgálható utolsó idıszak – 8. periódus - lepusztult falai és járószintjei már kevés 

új adattal tudtak szolgálni. Az ÉK-i negyed Ny-i részérıl csak elszórtan vannak 

információink: az É-i részen sóderes - talán külsı - járószint (út?) részlet, az 1. épület K-i 

szárnyának egykori praefurniumos helyiségében pedig agyagos padlószint ismert. A XXIX. 
                                                           
282 A terrazzopadló általánossá válását Póczy K. kissé korábbra, az általa 3. periódusnak nevezett idıszakra 
helyezi (2.sz. közepe – 3.sz. utolsó harmada között): Póczy 1970, 180. 
283 ld.  605. lj. 
284 Az I. épület K-i szárnyánál pl. Márity E. is többször utal újkorban helyreállított falrészletekre, ezeknek már 
sem alapozása, sem pedig falazástechnikája érdemben nem tanulmányozható. 
285 Általa 4. periódusként leírt korszak a 3.sz.második felétıl indulna: Póczy 1970, 180.  
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épületben ekkor még padlófőtéssel - és feltehetıen terrazzopadlóval - látnak el egy 

lakószobát, ill. rossz minıségő, opus spicatumos falalapozások is készülnek itt ebben a 

korszakban. Opus spicatum technikájú, keskeny falalap tetején húzódó vastag, faszenes réteg 

alapján fából készült felmenı (valószínőleg osztó-) fal jelenlétére is gondolhatunk (talán opus 

craticium?). A még vizsgálható - beltéri - padlószintek rossz minıségő, meszes, öntött, ill. 

sóderes padozatok.    

A terület története az É-i részen a sóderes felület megújításával zárul, amely talán 

útszint volt (9. periódus). 
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2.10. Az ásatási leletanyagok és az építési periódusok keltezése 

  

Az építési periódusok kiértékeléséhez és legfıképpen magához a keltezéshez 

elengedhetetlenül szükséges volt az egyes feltárásokhoz tartozó leletanyagok vizsgálata is. 

Egyes ásatások esetében a leletanyag leltározására is szükség volt, ill. néhány esetben 

újrarestaurálásra.  

A leletanyag feldolgozása során a leletek leírását az általunk kiadott SE számra 

„váltottuk át”, majd ezt soroltuk a vonatkozó építési periódushoz. Ugyanakkor azonban a 

leletanyagok származási helyének (réteg, beásás, egyéb objektum stb.) beazonosítása sok 

nehézségbe ütközött. A zacskókon szereplı feliratok nem egyeztek a leltárkönyvi 

bejegyzésekkel, vagy a naplóban (rajzokon, fotókon) szereplı adatokkal286, így a dolgozatban 

feldolgozott 7 ásatás leletanyagának jelentıs része sajnos nem volt építési periódusokhoz 

köthetı, azaz statisztikai jelentıségükön túl nem voltak értékelhetık. Van olyan feltárás, ahol 

a megállapított építési periódusoknak csak mintegy a feléhez lehetett leletanyagot kapcsolni. 

A keltezéshez csak a biztosan azonosítható rétegekbıl származó leleteket használtuk fel. Egy 

esetben (az I. épület Nagy T.-féle ásatása) az ásató által már korábban feldolgozott és 

publikált anyagot is újraértékeltük287. Bizonyos épületeknél pedig (XXVIII., XXXI.) ma már 

sajnos nem áll rendelkezésre a leletanyag, így ezeket nem vizsgálhattuk.  

A teljes leletanyag (összesen 18.492db lelet) részletes feldolgozására itt nem 

vállalkozhattunk, így elsısorban olyan leletcsoportokat választottunk ki, amelyek keltezı 

értékük, ill. esetleg egy-egy épület (helyiség) funkciója szempontjából fontos információkkal 

szolgálhattak. Ennek megfelelıen az egyes építési periódusok keltezéséhez a terra sigillata, 

amphora, pannonische Glanztonware (továbbiakban: PGW) edények, érmek, ill. a különleges, 

egyedi tárgyak nyújthattak segítséget. A romanizáció fokmérıjeként, a funkció 

meghatározásához és részben keltezı értékük szempontjából elemeztük a dörzs- és 

füstölıtálakat, ill. a mécseseket, majd ezeket térképre is vittük.  

Az egyes lelettípusoknál statisztikai elemzéseket is végeztünk: elkészítettük azok 

ásatásonkénti és épületenkénti megoszlására vonatkozó diagramokat, ill. elıkerülési helyük 

szerint térképre vittük a leleteket288. Az egyes leletcsoportokat stratigráfiai helyzetük alapján 

építési periódusokba sorolva is készítettünk diagramot. Természetesen minden ilyen 
                                                           
286 Bizonyos esetekben egy feltáráson belül a helyiségek számozása is következetlen volt, így nem világos, 
honnan kerültek elı a leletek. Elıfordult, hogy olyan jelenségekre, objektumokra hivatkozik az ásató a 
zacskófeliratokon (falak, gödrök) amelyek sem a naplóban, sem rajzon, sem fotón nem szerepelnek. 
Azonosításuk így nem volt lehetséges. 
287 Nagy 1964a, 9-54: munkájában az ásató elsısorban a terra sigillata anyag egy részét, de egyéb házikerámiákat 
és érmeket is feldolgozott.  
288 Az egy individuumhoz tartozó darabokat természetesen  egy edényként számítottuk.  
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statisztikai elemzés torzíthat, hiszen még a biztosan azonosítható leletanyagok legnagyobb 

része is planírozási rétegekbıl került elı, amelyek máshonnan is érkezhettek egy-egy 

épületbe. Ez a tény pl. a PGW edények építési periódusokhoz történt kapcsolásakor be is 

igazolódott. Ugyanakkor azonban – mint látni fogjuk – több lelettípus vizsgálata ugyanazon 

jellegzetes eredményeket hozta, akár területi, akár idırendbeli elterjedésükrıl legyen szó és 

egyben alá is támasztotta pl. az építési periódusokról tett ásatási megfigyeléseket. A 

statisztikák elkészítése tehát mindenképpen eredménnyel járt, hiszen így legalább a nagyobb 

tendenciák, fıbb jellegzetességek demonstrálhatók voltak (pl. területi szempontból a lakó- és 

gazdasági részek elkülönítése, kronológiailag pedig pl. markomann háborúkat jelzı, vagy a 

3.sz. közepétıl jellemzı gazdasági krízis). 

A munka során felhasznált leletanyag egy része jelenleg is futó más projectek, PhD 

disszertációk alapját is képezik (pl. terra sigillaták, amphorák és PGW edények), ezek 

eredményeit felhasználtuk (elsısorban keltezéshez), forrásuk megjelölésével289.  

 

A feldolgozott ásatásokból származó leletanyagok: 

 

Ásatás Leletanyag leltári számmal 

I. épület /Basilica/ (Nagy T.)  63.3.1-2905 

Páva – ház 1./I. épület – K-i szárny/  (Póczy K.) 98.12.1-284  

98.42.1- 443 

Páva – ház 1./I. épület – K-i szárny/  (Zsidi P.) 90.5.1-269 

I. épület – K-i szárny (Márity E.) 91.6.1.- 4489 

XXVI-XXVII. épület /Centrális halom és Diana 

szentély/ (Szilágyi J.) 

95.17.1- 49. 

XXVI. épület /Diana szentély/ (Márity E.) 93.12.1-3368 

XXIX. épület /Peristyl – Enyvfızı ház/ (Láng O.) 2004.28.1-1605 

2006.16.1-1757 

2007. 8.1- 3323 

                                                           
289 Az egyes anyagcsoportok meghatározásában, keltezésben segítséget nyújtottak: Dr. Gabler Dénes, Hárshegyi 
Piroska és Nagy Alexandra. Segítségüket és hogy jelenleg is folyó munkáik eredményeit rendelkezésemre 
bocsátották, ezúton is köszönöm.  
Terra sigillata: az ÉK-i negyed anyaga jelenleg is feldolgozás alatt van az Österreichisches Archäologisches 
Institut felkérésére, a carnuntumi terra sigillata anyag összehasonlító anyagaként : Gabler – Láng 2013.  
Amphora: az aquincumi amphora-anyag része Hárshegyi P. régész készülı doktori disszertációjának is, címe: 
„Pannonia kereskedelme az amphorák tükrében”. 
PGW edények: az aquincumi település-együttes  teljes PGW anyagának feldolgozását jelenleg  Nagy A. régész 
végzi. Az ÉK-i negyed anyaga szakdolgozatában is szerepelt: Nagy 2011.    
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2.10.1. A leletanyag 
 
 

Az alábbiakban a rendelkezésre álló, keltezı értékő (vagy a funkció, ill. a romanizáció 

szempontjából érdekes) leletanyagot elsıként ásatásonkénti és épületenkénti statisztikája 

alapján tekintjük át, majd megvizsgáljuk azok területenkénti/ helyiségenkénti megoszlását. 

Ezt - ahol a leletcsoportnak volt keltezı értéke – ott a lelettípus táblázatos összefoglalása 

követi, építési periódusonként és épületenként szétválasztva, lehetıség szerint abszolút 

dátumokkal is. Ezt a leletanyagról szóló általános, és annak építési periódusokra vonatkozó 

információiból álló összefoglalása követi. Kiemeltünk néhány, a funkció, vagy a keltezı 

értéke miatt különleges, egyedi tárgyat, ill. kontextust, ezeket külön tárgyaljuk. 

2.10.1.1. Terra sigillata  
 
 

Az ÉK-i negyed feldolgozott feltárásairól összesen 2110 db terra sigillata töredék 

került elı. Az egyes építési periódusok keltezésében a legnagyobb értékkel bíró tárgycsoport 

jelenleg egy különálló munkában dolgozzák fel, de az egyes darabok meghatározásait és 

adatait itt is felhasználjuk290.   A leletanyagnak  - más tárgycsoportokhoz hasonlóan csak egy 

része volt rétegtanilag értékelhetı (kevesebb, mint a fele, kb. 42%), így csak ezek szolgáltak 

érdemi információval a korszakok abszolút kronológiájához. A sigillata-anyag ásatásonkénti 

és épületenkénti megoszlása jellegzetes képet mutat: a nagyobb felületen és több alkalommal 

megásott I. épület K-i szárnyában és a XXIX. épületben került elı a legtöbb (1320db és 

457db), míg a kevésbé kutatott I. épület középsı és Ny-i szárnyban, ill. a XXVI. épületben 

jelentısen kevesebb (158 db és 175db)291.  (51-52. képek).  

A töredékek területi megoszlása meglehetısen egyenletes, amelyet sok és intenzív 

római kori planírozásnak tudhatunk be292. (53.-60.képek) Általánosságban megállapítható, 

hogy nagyobb koncentráció elsısorban a beásásokból (ill. kútból) elıkerült sigillaták esetében 

mutatható ki (pl. I. épület K-i szárny, III.h./kút). Ugyanakkor azonban a nagyobb üres 

területek (pl. I. épület Ny-i és középsı szárny középsı, K-i szárny K-i részei) a kutatás 

egyenetlenségét is jelzi. Az I. épület K-i szárny, ill. a XXIX. épület esetében is inkább É felé 

koncentrálódik a terra sigillata leletanyag, amely ismét a hosszúházak ezen részének 

lakójellegét bizonyítja.  

                                                           
290 A sigillata anyag azonosítását (mőhely, mester, keltezés ) Prof. Gabler Dénes végezte el. Ezúton is köszönöm, 
hogy hozzájárult az adatok és meghatározások jelenlegi felhasználásához. ld. még: 289. lj.  
291 Az ásatásonkénti és épületenkénti összesítésnél azért van jelentıs különbség a XXVI. épület esetében, mert 
Márity E. egy évadon át (1993) együtt ásta ezt a területet az I. épület K-i szárnyával.  
292 Az alaprajzon a 10db feletti, egy helyrıl elıkerült töredékek mennyiségét arab számmal jelöltük. 
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A területi elterjedést építési periódusonként tekintve jól látszik, hogy a legkorábbi 

idıszakban (2. periódus) a sigillata-anyag a település Ny-i, magasabban fekvı részén 

koncentrálódik, míg az ekkor még periferikus, valószínőleg beépítetlen K-i részen (XXIX. 

épület alatt) csak szórványosan fordul elı. A 3. periódustól ugrásszerőn megnı ezen 

importkerámia száma: a település felszámolt, betöltött veremházaiban igen sok 

sigillatatöredék fordul elı és jelentısen megnı a számuk a K-i részen is (XXIX. épület alatt). 

A 4. – 5. periódusokban már a az I. épület D-i részén is megjelenek a sigillatak, a XXIX. 

épületben pedig feltőnıen koncentrálódnak az épület K-i felében, a Harmadik Közfürdı felé 

nézı utcafronti helyiségekben. Furcsa módon a polgárváros legvirágzóbb idıszakából (6. 

periódus) inkább csak a XXIX. épület atriumjában találunk sok terra sigillatát, másutt csak 

elszórtan jelenik meg. Az I. épület K-i szárnyának egyik korábbi kútjának betöltésére ekkor 

került sor, innen sok töredék származik (124db). A 7. periódusban ismét a XXIX. épület É-i 

lakótraktusa produkált sok sigillatat (atrium és környéke), D felé a mőhelyrészlegben sokkal 

kisebb a számuk. Az utolsó, még vizsgálható idıszakban szintén a XXIX. épület atriumjában 

fordul elı leggyakrabban ez a lelettípus.  

Az 5-8. periódusban, a  XXIX. épületben regisztrált sigillatak nagy számának oka talán abban 

keresendı, hogy ezt az épületet  - az I. épület területéhez képest – csak kevés alkalommal és 

kis felületeken kutatták (ismereteink szerint összesen háromszor), így a késıbbi építési 

periódusok nagyrészt érintetlenek maradtak.  

A sgillata-anyag területi megoszlásának vizsgálatán túl mindenképpen fontos volt ezen 

leletcsoport abszolút keltezı értékét is hasznosítani. Ezért az alábbiakban a rétegtanilag 

értékelhetı, építési periódusokhoz köthetı terra sigillata anyagot győjtöttük össze, amely 

alapján lehetıség nyílhatott a korszakhatárok meghatározására. Az alábbi felsorolásban - 

néhány rétegtanilag és abszolút keltezés szempontjából is használható díszítetlen töredéken 

kívül – elsısorban a pontosabb idıhatárokkal rendelkezı reliefdíszes és névbélyes edények 

szerepelnek, a sokszor bizonytalanabb díszetlen formákra elsısorban a mőhelyenkénti 

összesítésben hivatkozunk. 

 

Periódus Lelıhely 
(ásató) 

Réteg Leletanyag293 Abszolút  
keltezés  

2. I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 

X-XI/É-i vége, 
SE158=160 -40cm 
 

91.6.1172: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely: 

Traianus – 
Hadrianus 
kora294 

                                                           
293 Az egyes darabok pontos leírása a BTM Aquincumi Múzeumának leltárkönyveiben megtalálhatók, ezért itt 
csak fıbb adataikat  soroljuk fel. A töredékek pontos meghatározásához, analógiáihoz  és keltezéséhez: Gabler – 
Láng 2013. 
294 A nem egyértelmő rétegtani viszonyok miatt a 91.6. 1172-1337 töredékek korszakhoz sorolása bizonytalan: 
X-XI. É-i vége/ SE158=160? 
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(M.E.)  
 
 
 
 
 
X-XI/É-i vége, 
SE158=160 -60cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X-XI/É-i vége, 
SE158=160 -70cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX/SE155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banassac. 
 
91.6.1173: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia 
 
91.6.1266: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque.   
 
91.6.1267: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque. 
 
91.6.1268: Consp. 39/43 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak-Itália, B 
csoport 
 
91.6.1269: Consp. 39/43 
formájú tálka talpgyőrő-
töredéke. Mőhely: Észak-
Itália, B csoport 
 
91.6.1337: Consp. 39/43 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak-Itália, B 
csoport 
 
91.6.1452: Consp. 39 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak-Itália, B 
csoport  
 
91.6.1782: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Westerndorf 
(Comitialis csoport)  
 
 
91.6.1788: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.   
 
91.6.1789: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél - Gallia 
(Banassac?)  
 

 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
késı Vespasianus 
– Domitianus 
kora 
 
 
késı Vespasianus 
– Domitinaus 
kora 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Commodus – 
kora Severus 
kor295 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kora 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kora 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
295 Jelenléte a rétegek összebontásával magyarázható. 
296 Jelenléte a rétegek összebontásával magyarázható. 
297 A 91.6.3888 1 – 3254 töredékek rétegtani viszonyai bizonytalanok! 
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XVIII/SE369? 
 
 
 
XVIII/SE348? 

91.6.2123: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque.  
 
91.6.2124: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely:  Rheinzabern 
 
91.6.3170: Drag. 42 
formájú csésze. Mőhely: 
La Graufesenque 
 
91.6.3188 1: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  
Rheinzabern (Cerialis I, 
Belsus I)    
 
91.6.3188 2: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  
Rheinzabern  
 
91.6.3188 3: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely:  Rheinzabern  
 
91.6.3254: Drag. 30. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely:  Westerndorf  
(Comitialis?)   

Domitianus – 
Traianus kora 
 
 
Késı Antoninus – 
3.sz. 1. fele296 
 
 
1-2.sz. fordulója 
 
 
 
Marcus Aurelius 
– Septimius 
Severus kora297 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
Késı Antoninus – 
3.sz. 1. fele 
 
 
Commodus – 
kora Severus kor 

XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – 
M.E.) 

2./SE511 
 
 
 

93.12.124: Drag. 37 
formájú tál perem-és 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque.    

Domitinaus – 
Traianus kora 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

2/3. pillér ÉK-i old, 
átvágott agyagpadló és 
kavicsréteg alól -160-
162cm 
 
 
10. árok, α beásás 
fölötti betöltésbıl (6. 
réteg), -25-60 cm 
 
 
 
14. árok DK-i, γ 
beásás, betöltés felsı 
része, -70-100 cm 

63.3.13: Consp. 34.1.1. 
formájú, applikált dísző, 
galléros tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, A 
csoport. (48.kép)  
 
63.3.278: Ritterling 8 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Dél - Gallia 
 
 
63.3.821: Drag. 37 formájú 
tál oldaltöredéke. Mőhely:  
Janu(arius) I, Cerialis IV.    

Claudius – 
Flavius kor 
 
 
 
 
130/140? 
 
 
 
 
 
Antoninus Pius-
Marcus Aurelius 
kora 

3. 

I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 
(M.E.) 

X-XI-XII./SE172/171-
178 
 
 

91.6.585: Drag. 37 formájú 
tál peremtöredéke. Mőhely: 
Banassac. 
 

Traianus – 
Hadrianus kora 
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X-XI-XII./SE179/167-
169 
 
 
 
XII/SE202 -120cm 
 
 
 
 
XVI/SE305 

 91.6.586: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép- Gallia.  
 
91.6.587: Drag. 37 formájú 
tál oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép- Gallia. 
  
91.6.592: Drag. 37 formájú 
tál oldaltöredéke. Mőhely:  
La Graufesenque. 
 
91.6.596: Drag. 37 formájú 
tál oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép-Gallia.  
 
91.6.597: Drag. 37 formájú 
tál oldaltöredéke. Mőhely: 
Dél- Gallia (Banassac?)  
 
91.6.677: Consp. 39/43 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak-Itália, B 
csoport  
 
91.6.2263: Consp. 43 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.  
 
91.6.2504: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Comitialis 
csoport)  
 
91.6.2528: Consp. 39/43. 
formájú barbotindíszes 
tálka peremtöredéke. 
Mőhely: Észak-Itália, B 
csoport  

Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kora 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Commodus – 
kora Severus 
kor298 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 

 

XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – 
M.E.) 

XXIII/SE669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.12.2066: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern 
 
93.12.2067: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern 
 

Antoninus – 
Severus kor299 
 
 
 
Késı Antoninus 
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
 

                                                           
298 Jelenléte a rétegek összebontásával magyarázható. 
299 A 91.6.2066-2068, ill. 91.6.2072.  ltsz.-ú rheinzaberni darabok jelenléte azért problematikus, mivel ezek a 
stratigráfiailag biztosan a 2. periódushoz tartozó vicus veremházainak 3. periódusbeli betöltéseibıl 
„származnak”. Véleményem szerint itt arról lehet szó, hogy a betöltés feletti rétegeket összebontották. 
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XXIII/SE668 

93.12.2068: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Reginus I, 
Cerialis V-VI)   
 
93.12.2069: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia (Cinnamus)  
 
93.12.2070: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Galllia.  
 
93.12.2071: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.  
 
93.12.2072: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern 
 
93.12.2073: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.  
 
93.12.2074: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia. 
 
93.12.2083: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia. 
 
93.12.2090: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque.   
 
93.12.2091: Consp. 34.1.1. 
formájú, galléros tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itális, A csoport. 
 
93.12.2093: Drag. 46 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia   

Marcus Aurelius 
kora – 3.sz. elsı 
negyede 
 
 
 
Antoninus Pius  - 
Marcus Aurelius 
kora 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Késı Antoninus 
kor – 3.sz. elsı 
fele300 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
kora- Traianus 
kor 
 
Claudius – 
Flavius kor 
 
 
 
Traianus – 2.sz. 
vége? 

 

XXIX. 
épület (L.O.) 

58.h/SE102 
 
 
 
 
58.h/SE112 

2004.28.380: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport. 
 
2004.28.392: Drag. 37 

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Traianus kor 

                                                                                                                                                                                     
300 ld. 299. lj. 
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62.h/SE125 
 
 
 
 
 
12.h/SE465 
 
 
 
 
12.h/SE499 
 
 
 
 
14.h/SE449 
 
 
 
 
11.h/SE880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE882 
 
 
 
11.h/SE899 
 

formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.  
 
2004.28.393: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.  
 
2004.28.1273: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Comitialis 
kör) 
 
2006.16.323: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.  
 
2006.16.404: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.  
 
2006.16.1061: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: La Graufesenque 
(Mercator vagy Masculus)    
 
2007.8.2070: Drag. 37 
fomájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél - Gallia  
 
2007.8.2071: Consp. 39/43. 
formájú tálka aljtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.  
 
2007.8.2788: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.   
 
2007.8.2789: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely : Dél – Gallia.  
 
2007.8.2806: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.   
 
2007.8.2916: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.   

 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Commodus – 
kora Severus 
kor301 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 

                                                                                                                                                                                     
301 Jelenléte réteg-összebontással magyarázható. 
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∑: 2.sz. elsı 
évtizede - közepe 

4. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

3. árok, kiszedett fal 
Ny-i oldalán, 
agyagpadló fölött 
 
 
 
 
 
 
G) blokk Ny-i széle, 
az alsó udvar szintje -
30 cm; a kemence 
elıtti kövezésrıl, az 
alsó udvar feltöltés 
aljáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K) blokk K-i fele, -45-
60 cm, É-i fele a 
blokknak, alsó udvar 
kövezése alól 
 
L blokk ÉNy-i 
negyede, az alsó 
udvarszint teteje, ill. a 
hézagok közül, -35 cm 

63.3.56: Consp. 39/43 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.  
  
63.3.57: tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.  
 
63.3.2220: Drag. 37 
formájú tál peremtöredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque 
(Mercator?)   
 
63.3.2224: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredékei 
(8db). Mőhely: Dél – 
Gallia     
 
63.3.2225: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredékei. Mőhely:  
La Graufesenque  
(Mercator)      
 
63.3.2226: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredékei. Mőhely:  
La Graufesenque 
(Masculus vagy Mercator) 
 
63.3.2372: Consp. 43 
formájú tálka aljtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.   
 
63.3.2541: Drag. 18. 
formájú tányér aljtöredéke, 
névbélyeggel: OF 
[S]ABINI. M őhely:   La 
Graufesenque.     
 
63.3.2544: Consp.20.4 
formájú tányér. Mőhely: 
Észak – Itália, A csoport.  
      
63.3.2545: Consp. 
34.1.1.formájú, galléros, 
applikált dísző tálka. 
Mőhely: Észak – Itália, A 
csoport  

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor? 
 
 
 
 
Domitianus kora 
 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Claudius – 
Flavius kor 
 
 
Claudius – 
Flavius kor 
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I. épület 
(basilica)  
K-i szárny – 
„Páva-ház” 
(P.K. – 
Zs.P.) 

3b/SE131 98.42.319: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: Dél 
– Gallia, La Graufesenque 
(Mercator) 
    
98.42.320: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia, La 
Graufesenque.   
 
98.42.322: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: La Graufesenque 
(Mercator)  
 
98.42.324: Drag. 37 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Banassac   
 
98.42.325: Drag. 37 
formájú tál peremtöredéke. 
Mőhely: La Graufesenque.   

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 

 B/SE14 (alapozása) 90.5.84: Drag. 37 formájú 
tál perem- és oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia 
(Cinnamus)   

Antoninus Pius – 
Marcus Aurelius 
kor 

 

I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 
(M.E.) 

IV/ SE105 -90cm 
 
 
 
 
IV/SE87 -90cm 
 
 
 
 
IV/SE103 -90cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.1844: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.   
 
91.6.1887: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldfaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.   
 
91.6.1921: Drag. 37 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac    
 
91.6.1923 (1): Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque (Germanus 
III, Masculus)    
 
91.6.1923(2): Drag. 37 
formájó tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely:  Banassac.   
 
91.6.1924: Drag. 37 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern. 

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Késı 
Vespasianus – 
Domitianus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Késı Antoninus 
kor – 3.sz. 1. fele 
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XII/SE257 -60cm 
 
 
 
 
 
XVII/ 302/303  

 
91.6.2201: Drag. 18 
formájú tányér aljtöredéke, 
névbélyeggel:  OF T 
FSEC.. Mőhely:  La 
Graufesenque     
 
91.6.3169: Consp. 39 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.   

 
Domitianus kor 
 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 

XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – 
M.E.) 

XXII/SE606 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI/SE567 (alatt) 

93.12.2117: Consp. 39 
formájú, barbotindíszes  
tálka peremtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.       
 
93.12.2118: Consp. 39/43 
formájú tálka aljtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.    
 
93.12.2041: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Comitialis)    

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Commodus – 
Septimius 
Severus kor 

 

XXIX. 
épület (L.O.) 

18.h/SE170 
 
 
 
 
15. h/SE 456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE680 
 
 
 
11.h/SE876 

2004.28.322: Drag. 33 
formájú csésze aljtöredéke, 
névbélyeggel:CALV]IN·M. 
Mőhely: Lezoux  (49. kép) 
  
2006.16.27: Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern  (Janu(ariu)s 
I, Cerialis I, Cerialis IV, 
Comitialis II, Lucanus)    
 
2006.16.92: Drag. 37 
formájú tál releifdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia.   
 
2007.8.1599: Drag. 37 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.   
 
2007.8.2715: Drag. 37 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.   
 
2007.8.2721: Drag. 37 
formájú tál peremtöredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.    

Hadrianus – 
kora Antoninus  
kor(130-165) 
között  
 
Antoninus Pius – 
Septimius 
Severus kor 
 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
∑: 2.sz. közepe – 
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 utolsó harmada 
5. I. épület 

(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

4. árok, β gödör, -80 
cm alatt  
 
 
 
3. árok DNy-i végétıl 
12-13,5 m között, -32 
cm 
 
 
5. árok, kövek szintje 
fölött, -35 cm-ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. árok, agyagpadló 
felett, -30-40 cm 
 
 
 
19. árok, lekövezés 
tetejérıl 
 
 
 
 
 
 

63.3.119: Drag. 37 formájú 
tál perem- és oldaltöredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque. 
 
 
63.3.68: Consp. 39. 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.   
 
63.3.188: Consp. 39/43. 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.    
 
63.3.189: Consp. 39/43. 
formájú tálka töredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.    
 
63.3.190: Consp. 43. 
formájú tálka 
peremtöredéke stilizált 
liliom-motívummal. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport.    
  
63.3.191: Drag. 37 formájú 
tál perem- és reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque (Masculus)     
 
63.3.428.Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque (Mercator?) 
 
63.3.1103: Consp. 39/43. 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.    
 
63.3.1104. Consp. 34.? 
formájú galléros tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, A csoport.     
 
63.3.1629: Drag. 37 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: La Graufesenque.   
 
63.3.1631: Consp. 39/43. 
formájú tálka perem- és 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport       

Domitianus – 
Traianus kora 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor  
 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Claudius – 
Flavius kor? 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
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D) blokk, K-i harmad 
É-i fele, a felsı 
járószint alatt, a 
kemence felett, -10-30 
cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) blokk, középsı (D-
i) rész felületérıl, a 
felsı udvarszintrıl, -8-
20 cm 
 
19. árok, 2. ásónyom, 
a köves felület felett, -
20-35 (40) cm 

 
63.3.1632: Drag. 37 
formájú tál perem- és 
releifdíszes oldaltöredékei 
812db). Mőhely: Banassac.   
 
63.3.1633: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque.   
 
63.3.1634: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque  
 
63.3.1684: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.   
 
63.3.1087 Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely:  La Graufesenque  
 
63.3.1088. Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque (Mercator ?)    
 
63.3.1089. Consp. 39/43. 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport    
 

 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 

I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 
(M.E.) 

Xa/SE273 -10cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xa/SE273 -40cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.1474: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia.   
 
91.6.1475: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Banassac? 
 
91.6.1487: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Janu(arius) 
I, Cerialis I-IV, Comitialis 
I, Belsus I, Julius I, Lupus, 
Lucanus) 
 
91.6.1488. Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.   
 
91.6.1508: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac.  

Antoninus kor 
 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Antoninus – 
Severus kor 
 
 
 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
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VI/SE111 
 
 
 
 
VI/SE115 -60cm 
 
 
 
XII/SE189, vagy 191 -
22cm (bizonytalan) 
 
 

 
91.6.1989: Consp. 39/43? 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport  
   
91.6.2031: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely:   Rheinzabern.     
 
91.6.2143: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac ?     
 
91.6.2148: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac. 

 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Késı Antoninus 
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 

 

XXIX. 
épület (L.O.) 

18. h/ SE83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.h/ SE59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15a.h /SE 395 
 
 
 
 
59.h/SE  447 
 
 
 
 
13.h/SE  343 
 

2004.28.175: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Comitialis 
IV, VI, Respectus, 
Florentinus, Pupus) 
  
2004.28.225: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern 
(Comitialis IV)    
 
2004.28.853: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.   
 
2004.28.854: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque (Mercator).     
 
2004.28.855: Drag. 37. 
formájú tál peremtöredéke. 
Mőhely: La Graufesenque. 
 
2006.16.175: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: Dél 
– Gallia.  
 
2006.16.477: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  La 
Graufesenque (Masculus)   
 
2006.16.493: Consp. 39/43 
formájú tálka aljtöredéke. 

Késı Antoninus 
– Severus kor 
 
 
 
 
 
Késı Antoninus 
– Severus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
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15.h/SE  339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. h/SE 424 alatt 
 
 
 
 
15.h/SE  413 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport  
 
2006.16.837: Consp. 43 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport  
 
2006.16.841: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac. 
 
2006.16.842: Consp. 43 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport   
 
2006.16.528:  Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Helenius) 
 
2006.16.840: Consp. 39/43 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport    
 
2006.16.1480: Consp. 
39/43 formájú tálka 
barbotindíszes 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport     
 
2006.16.553: Consp. 39/43 
formájú tálka aljtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, B 
csoport      
 
2006.16.1514: Consp. 
39/43 formájú tálka 
barbotindíszes 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport      
 
2006.16.1529: Drag.37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.   
 
2006.16.1530: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:La 
Graufesenque (Mercator)    
 
2006.16.1755: Consp. 
39/43 formájú tálka 
aljtöredéke. Mőhely: Észak 

 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
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11.h/SE770 
 
 

– Itália, B csoport      
 
2007.8.2258: Drag.37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia.   

 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
∑: 2.sz. utolsó 
harmada – 3.sz. 
eleje 

6. I. épület 
(basilica)  
K-i szárny – 
„Páva-ház” 
(P.K. – 
Zs.P.) 

3. helyiség főtıterébıl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.12.31: Drag. 37. fomájú 
tál peremtöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Helenius)   
 
98.12.32: Drag. 37. fomájú 
tál reliefdíszes oldal- és 
peremtöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Helenius) 
   
98.12.33: Drag. 37. fomájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Comitialis 
csoport) 
 
98.12.34: Drag.52= Lud 
VMf formájú pohár 
barbotindíszes 
oldaltöredéke. Mőhely:  
Rheinzabern    
 
98.12.35: Drag.32. formájú 
tányér oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
98.12.36: Niederbieber 1 
formájú tányér töredéke. 
Mőhely:  Rheinzabern  
 
98.12.37: Drag.18/31 
formájú tányér 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia 
 
98.12.38: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern 
 
98.12.39: Drag. 33. 
formájú csésze 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern    
 
98.12.42: Drag. 27. 
formájú tányér aljtöredéke 
névbélyeggel: PRIMVSFI. 
Mőhely: La Graufesenque   
 

Severus kor 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
Commodus – 
kora Severus kor 
 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
Antoninus kor 
 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
(80-110) 
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3/c/SE39 
 
 
 
4. udvar, a szelvény 
Ny-i részén, a KNy-i 
irányú küszöbös fal 
Ny-i elbontott 
végzıdésétıl É-ra, 
újkori anyaggal 
bolygatott betöltésbıl 
 
 

 
98.42.98: Drag. 43 formájú 
dörzstál töredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia 
 
98.42.173: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern  
 
98.42.174: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern 
 
98.42.175: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern 

 
2.sz. második 
fele? 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 

 I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 
(M.E.) 

III/SE38/39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.4: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Comitialis 
VI, Florentinus, Atto, 
Attillus) 
 
91.6.5: Drag. 37. formájú 
tál peremtöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (BfAttoni, 
Comitialis V, Belsus II, 
Respactus, Florentinus, 
Mammilianus, Justinus,   
Marcellus I, Julius II-
Julianus I, Victorinus II-
III,, Respectinus I) 
 
91.6.6: Drag. 37. formájú 
tál peremtöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern  
 
91.6.48: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia (Butrio, 
Albucius, Paternus II) 
 
91.6.50: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Cerialis I, 
Belsus I )   
 
91.6.54: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque (Biracil ?) 

Severus kor 
 
 
 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoninus  - 
Severus kor 
 
 
Antoninus kor 
 
 
 
 
 
Marcus Aurelius 
– Septimius 
Severus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
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91.6.55: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Cerialis V, 
Cerialis köre)  
 
91.6.63: Drag. 37. formájú 
tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Cerialis III )  
 
91.6.64: Drag. 18/31. 
formájú tányér aljtöredéke 
névbélyeggel: FIRMUS. 
Mőhely: Rheinzabern.  
 
91.6.64 (2): Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern  
 
91.6.64 (15): Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
91.6.64 (18): Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
91.6.64 (29): Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
91.6.330: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
91.6.331: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
91.6.408: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. mőhely: La 
Graufesenque (Mercator, 
Masculus)   
 
91.6.410: Consp. 34.2 
formájú galléros tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, A csoport  
 
91.6.415: Drag. 37. 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: La Graufesenque 

 
Marcus Aurelius 
– Commodus 
kora 
 
 
 
Marcus Aurelius 
kora 
 
 
 
2.sz. utolsó 
harmada (160-
180/190) 
 
 
Antoninus – 
Severus kor 
 
 
Késı Antoninus  
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Késı Antoninus  
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Késı Antoninus  
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Késı Antoninus  
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Késı Antoninus  
kor – 3.sz. elsı 
fele 
 
Domitianus – 
kora Traianus 
kor 
 
 
 
Claudius – 
Flavius kor 
 
 
 
Domitianus – 
kora Traianus 
kor 
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(Mercator?)  
 
91.6.418: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.  

 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 

 XXIX. 
épület (L.O.) 

12.h/SE439 
 
 
 
 
12.h/SE443 
 
 
 
 
12. h/SE 375 
 
 
 
 
12.h/SE 409 
 
 
 
 
12.h/SE 416 
 
 
 
 
 
14.h/SE 422 
 
 
 
 
10.h/SE732 
 
 
 
10a.h/SE783 
 
 
 
 
11.h/SE635 
 
 
 
 
 
11.h/SE675 
 
 
 

2006.16.554: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.   
 
2006.16.586: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.    
 
2006.16.1506:  Consp. 
39/43 formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport      
 
2006.16.301: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.    
 
2006.16.552: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque. (Mercator 
vagy Masculus) 
 
2006.16.694: Consp. 39/43 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport  
 
2007.8.158:  Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.    
 
2007.8.418:  Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.  
 
2007.8.972:   Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia (Mercator 
II)     
 
2007.8.1611: Consp. 34.2 
formájú galléros tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, A csoport 

Traianus – 
Hadrianus 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Késı Antoninus 
kor (170-195) 
 
 
 
 
Claudius – 
Flavius kor 
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11.h/SE704 
 
 
 
11.h/SE719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE780 
 
 
 
 
11.h/SE883 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE716 
 

 
2007.8.1747: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern. 
 
2007.8.1876: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Rheinzabern (Cerialis I, 
IV, V, BfAttoni, Arvernicus-
Lutaevus, Comitialis I, 
Belsus I)   
 
2007.8.1877: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern. 
 
2007.8.2049: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.  
 
2007.8.2097: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern  
vagy Westerndorf 
 
2007.8.2339: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque.  
 
2007.8.2815: Consp. 39/43 
formájú tálka 
barbotindíszes 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport  
 
2007.8.2842: Consp. 39/43 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport 
 
2007.8.3286: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia 

 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
Antoninus Pius – 
Septimius 
Severus kor 
 
 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
∑:3.sz. eleje – 
elsı fele 

7. I. épület 
(basilica)  
K-i szárny 
(M.E.) 

XIV/ SE249/250 
 
 
 
 
XIII/ SE190? (174-nél 
korábbi!) 
 

91.6.445: Consp. 39/43 
formájú tálka 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport  
 
91.6.1012: Drag. 37. 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 

Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Antoninus Pius - 
Marcus Aurelius 
kora 
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XIII/SE191 -80cm 
 
 
 
 
 
XII/SE190 

Mőhely: Közép – Gallia 
(Paternus II, Laxtucissa)    
 
91.6.1014: Drag. 37. 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia 
(Censorinus típus, Iustus 
vagy Paternus II ) 
 
91.6.1015: Drag. 37. 
formájú tál  oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia   
 
91.6.1018: Drag. 37. 
formájú tál  oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia   
 
91.6.1040. Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia 
(Laxtucissa) 
 
91.6.2226: Drag. 37. 
formájú tál alj- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac   

 
 
 
Antoninus Pius - 
Marcus Aurelius 
kora 
 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Antoninus Pius - 
Marcus Aurelius 
kora 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kora 
 

 XXIX. 
épület (L.O.) 

18. h/SE49 
 
 
 
 
 
60. h/SE49 
 
 
 
 
15a.H/SE 334 
 
 
 
 
14.h/SE 389 
 
 
 
 
10a.h/SE701 
 
 
 
 
10a.h/SE707 
 

2004.28.138: Drag. 37. 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia 
(alakhoz: Cinnamus)  
 
2004.28.495: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia   
 
2006.16.172: Drag. 37. 
formájú tál perem- és 
reliefdíszes oldaltöredéke. 
Mőhely: Banassac   
 
2006.16.960: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: La   
Graufesenque. 
 
2007.8.351: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: 
Viminacium/Margum. 
 
2007.8.398. Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 

Antoninus kor 
(135/140-
170/175) 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
 
Traianus – kora 
Antoninus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Antoninus kor 
 
 
 
 
Hadrianus – 
kora Antoninus 
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10a.h/SE918 
 
 
 
 
 
11.h/SE647 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10a.h/SE694 
 
 
 
 
 
11.h/SE756 
 
 
 
 
11.h/SE757 
 
 
 
 
 
 

oldaltöredéke. Mőhely: 
Kelet – Gallia, 
Heiligenberg (Janu(ariu)s 
típusa)    
 
2007.8.519: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia (Butrio, 
Ioenalis, Moxi m, Of Atti)    
 
2007.8.1100: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Comitialis 
köre)  
 
2007.8.1102: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern. 
 
2007.8.1104: Consp. 20.4. 
formájú tányér aljtöredéke. 
Mőhely: Észak – Itália, A 
csoport.   
 
2007.8.1629: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia.  
 
2007.8.1630: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia (Pugnus, 
Censorinus, Laxtucissa, 
Paternus II, Mercator II, 
Bodvillus) 
 
2007.8.1673: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia ( 
Laxtucissa)    
 
2007.8.2122: Consp. 43. 
formájú tálka 
peremtöredéke. Mőhely: 
Észak – Itália, B csoport.   
 
2007.8.2187: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia   
 
2007.8.2188: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép – Gallia   

kor 
 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
 
Commodus – 
kora Severus kor 
 
 
 
 
Késı Antoninus 
– Severus kor 
 
 
Claudius – 
Flavius kor 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
 
 
 
 
Antoninus kor 
(150-170) 
 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
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XXVIII.épület?/SE643 
 

 
2007.8.2952: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern 
 

 
Késı Antoninus 
– Severus kor 
 
∑: 3.sz. elsı fele? 
 

8. XXIX. 
épület (L.O.) 

59.h/SE315a 
 
 
 
 
 
10-10a.h/SE637 
 
 
 
10a.h/SE662 
 
 
 
11.h/SE623 
 
 
 
 
11.h/SE629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE630 
 
 
 
11.h/SE640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE660 

2006.16.427: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf (Helenius  
típus) 
 
2007.8.40: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Dél – Gallia   
 
2007.8.310: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern 
 
2007.8.773: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac. 
 
2007.8.869: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia.  
 
2007.8.874: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia. (Attianus, 
Criciro 
 
2007.8.931: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern  
 
2007.8.1021: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Westerndorf vagy 
Pfaffenhofen.    
 
2007.8.1035: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern vagy  
Westerndorf.  
 
2007.8.1044: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Rheinzabern   
 
2007.8.1153: Drag. 37. 

Severus kor 
 
 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor, 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Antoninus kor? 
 
 
 
 
Hadrianus –kora 
Antoninus kor 
(120-165) 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
3.sz. elsı fele 
 
 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
 
Késı Antoninus  
- Severus kor 
 
 
Domitianus – 
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formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque    
 
2007.8.1156: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Dél - Gallia   
 
2007.8.1174: Drag. 37. 
formájú tál töredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia    
 
2007.8.1297: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia   (Cettus)    
 
2007.8.1298. Drag. 37 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: La 
Graufesenque (Mercator 
vagy Masculus) 
 
2007.8.1300: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép – Gallia.  
 
2007.8.1301: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Banassac.  
 
2007.8.1304. Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern    
 
2007.8.1399: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia   
 
2007.8.1400: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia    
 
2007.8.1401: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia   
(Cinnamus) 
 
2007.8.1467: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia   ( Attianus, 
Criciro)    

Traianus kor 
 
 
 
Domitianus – 
Hadrianus kor 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
Antoninus Pius 
(135-160) 
 
 
 
Domitianus – 
Traianus kor 
 
 
 
 
Hadrianus – 
Antoninus kor 
 
 
 
Traianus – 
Hadrianus kor 
 
 
 
Severus kor 
 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Antoninus kor 
 
 
 
 
 
Hadrianus – 
kora Antoninus 
kor 
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2007.8.1474: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia   
 
2007.8.1555: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia  (Cettus) 
 
2007.8.1558: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia   
 
2007.8.1559: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia    
 
2007.8.1561: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia     
 
2007.8.1562: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia      
 
2007.8.1563: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Közép - Gallia       
 
2007.8.1564: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia        
 
2007.8.1565: Drag. 37. 
formájú tál oldaltöredéke. 
Mőhely: Rheinzabern  
 
2007.8.1566: Drag. 37. 
formájú tál reliefdíszes 
oldaltöredéke. Mőhely: 
Közép - Gallia 

 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Antoninus Pius 
kora 
 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
 
Késı Antoninus 
– Severus kor 
 
 
Hadrianus - 
Antoninus kor 
 
 
∑: 3.sz. elsı fele? 

 

 

Bár a több, mint 2000 darab terra sigillata töredék közel fele nem volt rétegtanilag 

értékelhetı, ill. számolni kell a keveredésekkel és rétegek összebontásával is, a fent 

csoportosított, nagy mennyiségő, periódusokhoz is jól köthetı sigillata anyag jó támpontokat 

nyújtott – a 2. periódustól kezdıdıen - a korszakok abszolút keltezéséhez.  Így a 2. periódust 

egy rövidebb idıszakra, az 1.sz. vége és a 2.sz. eleje közé keltezhetjük.  Az agyagtégla-falas 

építményekkel jellemezhetı 3. periódust a 2.sz. elsı évtizede és közepe közé tehetjük, tehát a 
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városiasodó település életében nagy változást hozó pronviciaszékhellyé válás (106)  és a 

municipium rangra emelés (124 táján) idıszakára. A század közepe és utolsó harmada közé 

keltezi a terra sigillata anyag a 4. periódust, azaz a korszak feltehetıen a markoman háborúk 

idıszakáig tartott. A háborút követı gazdasági konjunktúra idıszaka lehetett az 5. periódus, 

amelyet a sigillata anyag alapján a 3.sz. elejéig tartott. A következı építési periódusok 

szétválasztása már problematikusabb, a sigillata anyag ugyanis homogén képet mutat: a 6. 

periódus talán kitöltötte a 3.sz. elsı felét, míg a 7-8. periódusok ezt követıen rövidebb 

idıszakot foglalhattak magukba, talán a század végig302. 

A keltezés szempontjából problematikusnak mutatkozott az I. épület K-i szárnyának 

É-i végén Márity E. által feltárt szemétgödör hovatartozása, innen igen sok sigillata töredék 

származik (457db)303. A jól meghatározható, reliefdíszes töredékek 83%-a (139db) 

rheinzaberni, a legkésıbbi darab pedig pfaffenhofeni, amely alapján a beásás betöltését 

legkésıbb a 3.sz. elsı fele - közepére keltezhetnénk304.  A kérdés eldöntéséhez azonban a 

beásás kontroll-vizsgálatára lenne szükség. 

Az abszolút kronológiai támpontok mellett fontos információkkal szolgált e lelettípus 

építési periódusonkénti és mőhelyenkénti megoszlásának vizsgálata is, noha sok esetben 

számolnunk kell a leletanyag keveredésével, rétegek összebontásával (ld. feljebb). 

Az összesítésbıl jól látszik, hogy a település korai, 2. periódusában észak-itáliai, dél-

galliai (La Graufesenque, Banassac) sigillaták vannak túlsúlyban, a néhány rheinzaberni és 

westerndorfi töredék idetartozása nagyon bizonytalan305. (61.kép) A 3. periódustól – azaz a 

városiasodás korszakában – az élénkülı gazdasági helyzetben rohamosan nı a sigillata 

edénytöredékek száma. A változatlanul magas számú észak-itáliai sigillata-anyag és a dél-

galliai töredékek mellett megnı a közép-galliai darabok száma306. A 4-5. periódusokban 

változatlanul nagy számban van jelen az észak-itáliai és a dél-galliai anyag, holott az abszolút 

adatok alapján ez az idıszak a 2.sz. közepe /vége – 3.sz. eleji intervallumba esik, és a két 

mőhelykörzet termékei eddigre már kiszorultak Pannonia piacairól307. A jelenség oka 

véleményem szerint az idıszakot jellemzı nagymértékő építkezési hullám és az ezzel együtt 

járó planírozás, amely miatt sok korábbi sigillatatöredék is bekerülhetett a rétegekbe. A 6. 

                                                           
302 Ennél részletesebb keltezést sajnos egyik vizsgált leletcsoport sem tesz lehetıvé. Ld. lejjebb. 
303Ltsz: 93.12.183-813 és 997. A szemétgödör stratigráfiájához:  ld.2.5.2.2.fejezet. 
304 Gabler 1978, 133, 144-145.  
305 Az utóbbi darabok lelıhelyének rétegtani besorolása az ásatási dokumentáció alapján nem egyértelmő,így 
korszakhoz sorolása is bizonytalan: XVIII/SE348, 360, 369. 
306 Az kisszámú westerndorfi (2db) és rheinzaberni töredék (5db) rétegek összebontásával kerülhetett ide. Ld. 
ehhez még: 301. lj. 
307 Az észak-itáliai mőhelyek legkésıbbi termékei (barbotindíszes  Consp. 39/43 formájú tálkák) a késı Flavius 
– Traianus korig érkeznek még a provinciába: Gabler 1964, 13; u.ı. 1977, 147; u.ı. 1990, 190; u.ı. 2002, 227. 
A Pó vidéki sigillatákat a dél- galliai mőhelyek termékei szorítják ki az 1.sz. végén, amelyek viszont  (legkésıbb 
Banassac) Hadrianus koráig, ill.a kora Antoninus korig érkeznek a térségbe: Gabler 2002b, 73.  



 150

periódust már a rheinzaberni mőhelyek termékei uralják, a korábbi idıszakok termékei csak 

hulladékként keveredhettek az ide tartozó rétegekbe. Az ÉK-i negyed utolsó, még vizsgálható 

korszakainak keltezésére vonatkozóan a terra sigillata anyag nem szolgált érdemi 

információval: az ide tartozó rétegekbıl a korábbi korszakok nagyobb mennyiségő közép-

galliai edényei mellett csak kevés késıi anyag volt kimutatható (1-1 westerndorfi, vagy 

pfaffenhofeni) és mivel az utóbbi mőhelyek a 260-as évek után nem is szállítottak már a 

provinciába, a negyed (és a polgárváros?) felhagyásának pontosabb idıpontjáról nem tudnak 

adatot adni308. Ugyanakkor azonban olyan ritkábban képviselt mőhelyek termékei, mint a 

heiligenbergi (összesen 1db!), vagy a margumi is ezen idıszakhoz (7. periódus) tartozó 

rétegbıl került elı, bár valószínőleg már csak hulladékként309.  

A negyed teljes reliefdíszes és névbélyeges – tehát nem csak az építési periódusokhoz 

köthetı - terra sigillata anyagának310 mőhelyenként megoszlása az aquincumi település-

együttes egyéb részeirıl eddig publikált anyaghoz képest eltérıen alakul311 és a polgárváros 

sigillata anyagának viszonylagos feldolgozatlansága miatt az adatokból meglepı eredmények 

is kiolvashatók312. (62.kép)  

A településrész legkorábbi periódusaiban kimutatható relatíve nagy számú észak-

itáliai (10%) terra sigillata anyag  jelenléte például azért meglepı, mert eddig a polgárváros 

területérıl csak elenyészı számban volt ismert ezen mőhelyekhez köthetı anyag313. Pó vidéki, 

applikált dísző edény pedig egyáltalán nem volt ismert a polgárvárosból314. Az ÉK-i negyed 

korai idıszakában (2.periódus) már jelenlévı és az észak-itáliai mőhelyekhez köthetı, A és B 

formacsoportokba sorolható edények jelenléte egyrészt szintén erısíti a korai település 

létrejöttének 1.sz. utolsó negyedére történı keltezését315, másrészt a település római jellegét is 

                                                           
308 Ld. 304.lj.  
309 A margumi („sisciai”) mőhelyek anyaga a 2.sz. elsı felében – közepén (Antoninus kor) érkezik a provinciába: 
Nagy 1945, 324. A kelet-galliai Heiligenberg fazekastelepe a 160-171-es betörések során pusztult el : Gabler  - 
Láng 2013. 
310 A teljes anyag  jelenleg még feldolgozás alatt van, a teljes anyaghoz: Gabler – Láng 2013. 
311 Az ÉK-i negyedben kimutatható arányokhoz képest pl. az aquincumi canabae sigillata anyagában nagyrészt 
közép-galliai mőhelyek anyagát találjuk (42%) .  A polgárvárosihoz hasonlóan magas a rheinzaberni sigillatak 
aránya (39%), az észak-i táliai anyag viszont alacsony (3%): Gabler 2002a, 235 (Appendix). 
312 A 19.századi feltárások Budapest Régiségeiben megjelent összesített leletlistáin kívül (pl. Kuzsinszky  1889, 
152-170) eddig mindössze néhány épület feltárása során került sor a terra sigillata anyag  (részleges) közlésére, 
vagy említésére: Juhász 1936, 33-48 („C” utcai taberna); Nagy 1964a, 9-54 (I. épület Ny-i és középsı szárnya - 
basilica); Parragi 1971, 403-410 (XXXII-XXXIII. épületek); Szilágyi 1950b,  305-321 és T. Láng 2005a, 68-80; 
T. Láng 2007, 117-128.  (XXIX. és XXXI. épületek); Nagy 1941, 182-231 és Zsidi 1998, 91-97 (Coll. Cent. 
épülete); Nagy 1958, 149-187 (Festıház);  Zsidi – Magyar 2003, 69-8 (Deversorium fürdıépülete?). A 
polgárváros területérıl eddig publikált összes sigillata töredékekhez, számadatokkal: Gabler – Láng 2013. 
313 Póczy 1952, 102 (Nagy Közfürdı laconicuma  alatti szemétgödör); Nagy 1964a,  43 (I. épület, basilica) 
314 Pl. 63.3.13. ltsz-ú darab (I. épület Ny-i szárny). Az I. épület Ny-i és középsı szárnyából elıkerült  - a jelen 
dolgozatban részletesen felsorolt - sigillata anyag  az 1961-62-es feltárást követıen csak részben került közlésre: 
Nagy 1964a, 19-39;  A polgárvárosi anyagban az applikált dísző Pó vidéki áru korábbi hiányához: Gabler 2002a, 
228. 
315 Gabler – Láng 2013. 
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bizonyítja316. Az észak-itáliai terra sigillata anyag épületenkénti megoszlása egyfelıl tükrözi a 

kutatottság mértékét, másfelıl viszont alátámasztja a korai település topográfiai helyzetére 

vonatkozó régészeti megfigyeléseket, amely szerint annak magja az ÉK-i negyed magasabban 

fekvı, Ny-i részére lokalizálható317:   

I. épület Ny-i és középsı szárnya: 36 % (30db) 

I. épület K-i szárnya:  30% (25db) 

XXVI. épület: 6 %(5db) 

XXIX. épület: 28% (24db) 

 

Az aquincumi település együttes egyéb részeitıl eltérıen (canabae)318 jelentıs az ÉK-i 

negyedbıl származó dél-galliai edények száma is (összesen 17%). Nagyobb része La 

Graufesenque-hez (8%), kisebb része Banassachoz (5%), ill. egyéb, közelebbrıl nem 

meghatározható mőhelyekhez köthetık (2%)319.  Az építési periódusokhoz köthetı darabok 

jelentıs része Mercator, Mausculus (La Graufesenque), ill. Germanus III. mesterekhez 

attribuálható320.  A reliefdíszesek edényeken túl nagy számban kerültek elı díszítetlen dél-

galliai darabok is (leggyakoribb formák a Drag. 18, 27, 35/36).  Gabler D. vizsgálatai szerint 

az import kezdete - a meghatározható mesterek mőködési ideje és a Drag. 29 edényforma 

hiánya miatt is - 90 körülre tehetı, amely keltezés igen fontos adat a korai település 

kialakulásához és ez egyben a legiotáborral való kapcsolatát is jelezheti321. A termékek 

egészen az Antoninus korig érkezhettek a településre.  

A dél-galliai anyaghoz nagyon hasonlóan alakul a 2.sz elsı felére jellemzı közép-

galliai anyag részaránya (összesen 14%), amelybıl mindössze 4db köthetı biztosan Lezoux-

hoz. A teljes anyag túlnyomó többségét díszítetlen darabok alkotják, a leggyakoribb forma a 

Drag. 18/31, 27, 33 és a 35/36. Az azonosítható kontextusú reliefdíszes daraboknál 

leggyakrabban Cinnamus és körének edényi voltak azonosíthatók, de jelen vannak Laxtucissa 

és Butrio mőhelyeinek termékei is322.  Az összesítı táblázatból kitőnik, hogy az építési 

periódusokhoz jól köthetı töredékek jelentıs része Hadrianus uralkodása és az Antoninus kor 

közötti idıszakra keltezhetı és csak kisebb részben a 2.sz. elsı évtizedeire (Traianus – 

                                                           
316  Noha a polgárvárosból csak pár darab volt ismert, a Pó vidéki sigillatak jelentıségére Aquincum 
legiotáborának kiépítése kapcsán  már korábban felfigyelt a kutatás: Gabler 1979, 212-213, 215.   
317 ld. 2.8. fejezet 
318 A dél-galliai anyag aránya ott mindössze 6%: Gabler 2002a, 235 (Appendix) 
319 Az egyes mőhelyekhez kapcsolható mestereket itt csak felsorolásszinten említjük. A mesterek/ mőhelyek 
azonosításához, részletes ismertetésükhöz minden, az ÉK- i negyedben elıkerült sigillata esetében: Gabler – 
Láng 2013. 
320 A mesterekhez részletesen: Gabler – Láng 2013. 
321 A limesmenti területekre nagy tömegben a Flavius kortól érkezik: Gabler 1982, 50; Gabler – Láng 2013. 
322 A reliefdíszes és díszítetlen darabok részletes számadataihoz: Gabler – Láng 2013. 
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Hadrianus kor). Ennek oka egyrészt az lehet, hogy a 2.sz. elején a dél-galliai mőhelyek még 

uralják a pannoniai piacokat323, másrészt viszont ez a tendencia összevág a negyedben tett 

ásatási megfigyelésekkel: 3-4. építési periódusban, a provinciaszékhellyé válás és a 

municipiumi rangra emelkedés idıszakában (és azt követıen) indul el a régió (és az egész 

település) várossá fejlıdése, amely  gazdasági prosperitással is együtt járt324. 

A feldolgozott leletanyag több, mint felét a város legvirágzóbb korszakát jelzı és a 

tartományba közel 120 éven át érkezı rheinzaberni mőhelyek anyaga teszi ki (55%)325. Az 

építési periódushoz köthetı edények többek között Januarius I., Cerialis V-VI., Belsus I és 

Reginus I. mőhelyeibıl kerültek ki326. Az anyaghoz nagy mennyiségő díszítetlen töredék is 

társul (száma kb. kétszerese a díszítettekének327). A negyedbıl származó rheinzaberni 

darabok a 2.sz. közepe és a 3.sz. elsı fele közé keltezhetık, késıbbi rheinzanberni anyag nem 

található az ÉK-i negyed leletei között328. A legnagyobb darabszámot az I. épület É-i végén 

feltárt – sajnos bizonytalan kontextusú329 – szemétgödre produkálta (136db), amelynek 

legalábbis a felsı betöltési rétege ezek szerint legkésıbb a 3.sz. közepére keltezhetı330. Gabler 

D. vizsgálata szerint jelentıs különbség fedezhetı fel a markomann háborúk elıtt és azt 

követıen gyártott termékek mennyisége között: a 180 utáni idıszak rheinzaberni sigillata 

anyag háromszorosa a háború elıtti idıszakénak331, amely egyrészt jelzi, hogy a markomann 

háborúk elıtt még Lezoux uralta a piacokat332, másrészt ismét jól bizonyítja a századfordulón 

induló gazdasági növekedést.  

Itt érdemes megemlíteni egy különleges, bár sajnos kevert kontextusú fehérbarbotinos terra 

sigillata pohár töredéket. A Drag. 54 formájú, szılıfürttel és indával díszített darab 

rheinzaberni mőhelybıl került ki és a 3.sz. elejére – elsı harmadára keltezhetı333. Díszítésbeli 

analógiái Rheinzabernbıl334 és Trierbıl335 ismertek. (50.kép) 

A negyedbıl származó igen alacsony számú a westerndorfi mőhelyekbıl származó 

töredékek száma (összesen 4%), nagy részük reliefdíszes. A rétegtanilag értékelhetı 

sigillatatöredékek legtöbbje Comitialis (és körének) mőhelyébıl származik, de jelen vannak 
                                                           
323 Gabler 2006, 70. 
324 Gabler – Láng 2013. 
325 Gabler 2002a, 231. 
326 Gabler – Láng 2013. 
327 Pontos számadatokhoz: Gabler – Láng 2013. 
328 A rheinzaberni importhoz általában: Gabler 1990, 190-198; Garbsch 1982, 60. 
329 ld.2.5.2.2. fejezet 
330 A beásásból néhány, a westerndorfi mőhelyhez köthetı sigillata is származik (Ltsz: 93.12.426,  428, 429, 537, 
553, 554, 565, 572) ezek azonban Gabler D. megállapítása szerint korábbiak (Severus kor). Az egyetlen 
azonosítható pfaffenhofeni töredék (93.12.302) pedig szintén a 3.sz. elsı felére tehetı: Gabler  - Láng 2013. 
331 Gabler – Láng 2013. 
332 Gabler 2006, 76. 
333 Gabler 2006, 78; Gabler – Láng 2013; a díszítésmódhoz: Oswald – Pryce 1920, 229. 
334 Künzl 1997, 44, Abb. 19. 
335 Trier....1984, 333-334, nr. 173d. 
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Helenius termékei is336. Gabler D. vizsgálata szerint az aquincumi település-együttes más 

részeihez képest (canabae, Víziváros) is alacsony ez az arány, de még pl. a polgárváros D-i 

részén álló Tőzoltószékház anyagában is magasabb a westerndorfi sigillaták aránya a teljes 

anyagban337.  A negyedben elıforduló darabok a 2.sz. utolsó harmada és a Severus kor közé 

keltezhetık, így az utolsó építési periódusok kronológiai szétválasztásában már nem voltak 

segítségünkre (7-8. periódusok). 

Összesen 2db pfaffenhofeni sigillata edény töredéke volt azonosítható az ÉK-i 

negyedben, amelyek a 3.sz. elsı felére keltezhetık. Az arány Aquincum egyéb részein, ill. a 

pannoniai limes más városaiban is hasonló képet mutat (Carnuntum, Brigetio, Gerulata)338.  

Az alacsony darabszám részben egybevág azon stratigráfiai és egyéb leletanyagok 

esetében tett megfigyelésekkel, amelyek szerint a 3.sz. közepe után az ÉK-i negyed története 

már nem követhetı339. Gazdaságtörténeti szempontból a drasztikusan csökkenı sigillata 

import oka a romló kül- és belpolitikai viszonyok miatti gazdasági hanyatlás, a pénz 

leértékelıdése, az életszínvonal, azaz a fizetıképes kereslet csökkenése340.  

A westerndorfi és a pfaffenhofeni mőhelyek termékei fıként az I. épület K- i szárnyából és a 

XXIX. épületbıl származnak341. A hiány oka abban (is) kereshetı, hogy az épületek jelentıs 

részét többször újraásták, így a legkésıbbi rétegsorok sérültek, keveredtek a leginkább342. 

A két mőhely anyagának eltérı arányai a polgárváros ÉK-i negyedében ill. a 

Tőzoltószékházban fontos adalék lehet a polgárváros egyes részeinek 3.sz. közepe utáni 

továbbéléséhez, ill. felhagyásához.  

 

                                                           
336 Részletesen: Gabler – Láng 2013. 
337 Gabler – Láng 2013. 
338 Ld. Gabler D. kimutatása: Gabler – Láng 2013. 
339 ld. pl. 2.10.1.3. fejezet  
340 A válság csúcspontját Gallienus uralkodási idejére teszi:  Genser 1986, 774. 
341 Hasonlóan alacsony  a westerndorfi és pfaffenhofeni sigillaták száma az aquincumi canabae eddig 
feldolgozott anyagában is: Gabler 2002a, 232-233. 
342 A két pfaffenhofeni töredék közül az egyik a I. épület Ny-i szárnyának É-i végén került elı, felsı, törmelékes 
rétegbıl (Márity E. feltárása, 1993.) a másik a XXIX. épület atriumánakfelsı rétegébıl (8. periódus - SE680). 
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 2.10.1.2. Amphora 

 
 Az ÉK-i sáv minden épületének feltárása során kerültek elı amphoratöredékek, ezek 

jelentıs része jól azonosítható formákhoz/típusokhoz tartozik. A negyed vizsgálható 

ásatásaiból összesen 260 db amphoratöredék származik és bár mindössze 53%-uk volt 

kontextusba illeszthetı és építési periódushoz köthetı, tér-és idıbeli elterjedésük, típusaik 

statisztikai adatai érdekes adatokkal szolgáltak. Keltezı értéküknél fogva, pedig segítségünkre 

voltak az egyes építési periódusok keltezésében is.  

 Az edények feltárásonkénti és épületenkénti megoszlása is a kutatottság mértékét 

tükrözi: míg a kevés szelvénnyel ásott I. épület Ny-i és középsı szárnya (25db) és a XXVI. 

épület (43 db) viszonylag kevés amphorát produkált, a többször újraásott K-i szárnyból 

(96db), és a XXIX. épület, szinte minden helyiségét érintı feltárásából igen sok töredék került 

elı (112db). (66-67.képek) Ez utóbbi nagy számú amphora-leletanyaga talán az épület ipari-

kereskedelmi jellegével is összefügghet343.  

Területi megoszlásukat tekintve az ÉK-i negyedben elıkerült töredékek koncentrációja 

elsısorban a kutatottság mértékét tükrözi (a nagyobb felületben megásott épületekben 

értelemszerően több került elı). Ugyanakkor azonban megfigyelhetı, hogy az épületek É-i – 

lakó – részén koncentrálódik (I. épület Ny-i, középsı és K-i szárnya). A XXIX. épületben 

viszont valamivel több a D-i, mőhelytraktusban elıkerült töredékek száma. (68-76.képek).  

Az építési periódusokhoz köthetı darabok esetében a korszakonkénti bontás is szolgált 

információval: a település legkorábbi idıszakában csak pár edény töredékeivel számolhatunk, 

amelyek a vizsgált terület Ny-i részén, a késıbbi I.-XXVI. épületek É-i traktusa alatt 

jelentkeztek, csakúgy, mint a 2. periódusban, bár ekkor már lényegesen több az e lelettípusba 

tartozó darab. A település 3. periódusbeli expanzióját jelzi, hogy K felé, a késıbbi XXIX. 

épület alatt is egyre több töredék volt megfigyelhetı. A 4-5. periódushoz kapcsolható darabok 

közül néhány az I. épület K-i szárnyának lakórészébıl (udvar) került elı, legnagyobb része 

azonban a XXIX. épületben koncentrálódik, amely a már említett mőhelyfunkcióval is 

összefügghet. A következı idıszakhoz köthetı töredékek nagyobb része (6. periódus) az 

épületek lakórészében koncentrálódik és csak néhány darab van pl. a XXIX. épület D-i 

mőhelytraktusából. Ugyanez a tendencia figyelhetı meg a negyedben utolsóként vizsgálható 

7. és 8. építési periódusokban is. A késıbbi idıszakokra (4-5, 7-8.periódusok) jellemzınek 

tőnik az amphoratöredékek koncentrációja a XXIX. épület területén, amely azzal a ténnyel is 

magyarázható, hogy míg az I. épület szárnyait többször kutatták (így a késıi rétegek 

                                                           
343 Ld. 2.12.3. fejezet. 
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leletanyaga „eltőnt”) a XXIX. épület jelentıs részét mindössze egy, vagy két alkalommal 

érintették a feltárások. 

 Az építési periódusokhoz köthetı amphorákat az alábbi táblázatban összegeztük, 

pannoniai használati idejük megadásával344: 

 

Periódus Lelıhely 
(ásató) 

Réteg Leletanyag345 Abszolút keltezés346  

1. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

 XVIII/SE369 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.3142: amphora 
peremtöredéke, 7.5YR 
6/4, slip: 10YR 7/3. 
Típus: Dr. 2-4 
 
91.6.3143:  amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/4. Típus: Rhodoszi. 

1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.)347 
 
 
1. sz. (vége)348 
 
 
 

 XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – M.E.) 

XX/SE525? 93.12.814: amphora 
oldaltöredékei, 5Y 
8/2.Típus: 
Schörgendorfer 558 

1.sz. közepe – 2.sz. 
elsı fele - közepe349 

    ∑: 1.sz. közepe – 2. sz. 
elsı negyede? 
 

2. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

 III/SE22=37=54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.1721: amphora 
peremtöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 2.5Y 8/2. Típus: 
Rhodoszi 
 
91.6. 1725: amphora 
fültöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 7.5YR 8/3.Típus: 
Rhodoszi 
 
91.6.1731: amphoratüske 
töredéke, 5YR 6/6, slip: 
2.5Y 8/2. Típus: 
Rhodoszi 
 
91.6.1771: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típus: Dr. 6B 

 1. sz. (vége) 
 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada350 
 

                                                           
344 A típusok meghatározását Hárshegyi P. végezte, készülı disszertációja keretei között. Ezúton is köszönöm, 
hogy adatait itt felhasználhattam Ld. 289.lj. 
345 Az egyes darabok pontos leírása és meretei a BTM Aquincumi Múzeumának leltárkönyveiben megtalálhatók, 
ezért itt csak fıbb jellemzıiket soroljuk fel. 
346 Az egyes típusok keltezésére vonatkozó irodalmi hivatkozásokat csak az adott  típus elsı említésekor adjuk 
meg. A keltezés megadásánál elsısorban a típusok pannoniai, ill. (lehetıség szerint) aquincumi elıfordulását 
vettük alapul.  
347 Bezeczky 1991, 133; u.ı. 1997b, 173; Kelemen 1988, 116; Gabler et alii 2009, 61.  Errıl a konkrét darabról: 
Láng 2011a, 151.  
348 Bezeczky 1991, 133, u.ı. 1994a, 44; 1994b, 83. Errıl a konkrét darabról: Láng 2011a, 151.  
349 Bezeczky 1991, 133; u.ı. 1994a, 42; u.ı. 1997a, 158. 
350 Bezeczky 1991, 133; u.ı. 1997a, 148.;  
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VII/SE126=136 
 
 
 
 
VIII/SE139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.sz./SE511 
 

 
91.6.1771.1: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típus: Dr. 6B 
 
91.6.1772: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/6. Típus: Dr.6B 
 
91.6.1772.2: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 7/4, 
slip: 7.5YR 8/3. Típus: 
DR. 2-4 
 
91.6.1773: amphoratüske 
töredéke, 5YR 6/6. 
Típus: Rhodoszi 
 
91.6.1775: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/4, slip: 2.5Y 8/2. 
Típus: Rhodoszi 
 
91.6.1775.1: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6. 
Típus: Dr. 6B 
 
91.6.1776: amphoratüske 
töredéke, 7.5YR 6/6. 
Típus: Dr. 6B 
 
91.6.2002: amphora fül- 
és oldaltöredék,  7.5YR 
6/6, slip: 7.5YR 
8/4.Típus: Dr. 2-4 
 
91.6.2059: 
amphoratüske. Típus: 
Rhodoszi 
 
91.6.2069: amphorafül-
töredék, 5YR6/6.Típus: 
Rhodoszi 
 
91.6.2079: amphorafül-
töredék. Típus: Rhodoszi 
 
93.12…(szám 
nélkül,124-129-ig 
zacskóban) : 
amphoratüske töredéke, 
7.5YR 8/3. Típus: Dr. 2-
4 

 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
1. sz. (vége)351  
 
 
 
1. sz. (vége)352 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 

                                                                                                                                                                                     
351 A konkrét töredékrıl: Láng 2011a, 152. 
352A konkrét darabról: ld. elızı lj. 
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 XXIX. épület 
(L.O.) 

64.h/SE95 
 
 
 
64.h/SE104 

2004.28.1447: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6. 
Típus: Dr.2-4 
 
2004.28.1453: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 
8/3.Típus: Dr.7-11 
 
2004.28.1471: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 6/, 
slip: 2.5  YR 8/2. Típus: 
Aquincum 78 
 
2004.28.1472: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
8/3. Típus: 
Schörgendorfer 558 
 

1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje353 
 
1. sz. vége-2.sz. 
közepe/utolsó 
harmada 
(bizonytalan!)354 
 
1.sz. közepe – 2.sz. 
elsı fele – közepe  
 
 
 
∑: 2.sz. elsı negyede - 
közepe 

3. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

 2. árok/ 3. pillér 
ÉK-i oldala, 
átvágott 
agyagpadló és 
kavicsréteg alól, -
160-162 cm 

 63.3.18.: amphora 
perem- és oldaltöredéke, 
7.5YR 6/6.Típus: Dr. 6B 
(64. kép)  

1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada 

 XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – M.E.) 

XXIII/SE669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII/SE668 
 
 
 
 
 

93.12.2814: amphora 
fültöredéke, 5YR 6/6. 
Típus: Bojovic 549/554. 
 
93.12.3004+3155: 
amphora oldaltöredékei, 
2.5YR 6/6  slip: 7.5YR 
7/3. Típusa: Zeest 90. 
 
93.12.3092: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 10YR 8/3. Típusa: 
Dr.2-4/Rhodoszi 
 
93.12.3152: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/4. Típus: Dr. 6B 
 
 
93.12.2819: amphora 
fültöredéke, 7.5YR 6/4. 
Típus: Dr. 6B 
 
93.12.2820: amphora 
tüsketöredékei (2db), 

2-3.sz.355 
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz356 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. (vége) 
 

                                                           
353 Kelemen 1990, 152;  Bezeczky 1990, 97. 
354 Bezeczky 1997a, 170 és u.ı. 1997b, 174; Menchelli et alii 2008, 252. 
355 Hárshegyi 2008, 174. 
356 Hárshegyi 2004,116-117; Hárshegyi – Vámos 2007, 160. 
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XXIII/SE686/686a 

5YR 6/6, slip: 2.5Y 8/2. 
Típus: Rhodoszi 
 
93.12.3250: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6. 
Típusa: Dr. 6B.? 
 
93.12.3228: amphora 
peremtöredéke, 2.5YR 
5/6. Típusa: 
Camulodunum 189. 
 
93.12.3328 + 3330 + 
3333 + 3342 + 3325 
(SE669-bıl!): amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/8. 
Típus: Dr. 6B 
 
93.12.3332: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/6, slip: 7.5YR 8/3. 
Típusa: Dr. 2-4/Rhodoszi 

 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. -2.sz. közepe/ 
harmadik negyede357 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

 59.h/SE112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.h./SE118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.h/SE147 
 

2004.28.384: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 8/3. 
Típus: Dr.7-11 
 
2004.28.389: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/6. 
Típus: Dr.2-4 
 
2004.28.397: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 8/3. 
Típus: Dr.7-11 
 
2004.28.406: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 
6/6.Típus: Dr. 2-4 
 
2004.28.1077: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 7/4, 
slip: 10YR 8/3. Típus: 
Schörgendorfer 558 
 
2004.28.1084: amphora 
oldaltöredéke, 5Y 8/4. 
Típus: Dr.7-11 
 
 
2004.28.1087: amphora 
oldaltöredékei, 2.5YR 
8/2.Típus: Dr. 7-11 
 
2004.28.1288: amphora 
oldaltöredékei, 7.5YR 

1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1.sz. közepe – 2.sz. 
elsı fele – közepe  
 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
1. sz. vége-
2.sz.közepe/utolsó 

                                                                                                                                                                                     
357 Bezeczky 1997b, 174; Hárshegyi 2004, 114. 
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62.h/SE151 
 
 
 
64.h/SE80 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.h/SE86 
 
 
 
64.h/SE91 
 
 
 
12.h/SE484 
 
 
 
 
11.h/SE713 
 
 
 
 
11.h/SE720 
 
 
 
 
11.h/SE772 
 
 
 
 
 
11.h/SE870 
 
 
 

7/6, slip: 10Y 8/3. Típus: 
Aquincum 78 
 
2004.28.1292: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 8/3. 
Típus: Dr.7-11 
 
2004.28.1399: amphora 
oldaltöredékei, 10YR 
8/2. Típus: Dr. 7-11 
 
2004.28.1405: amphora 
perem- és oldaltöredéke, 
7.5YR 8/4. Típus: 
Bojovic 549/554 
 
2004.28.1423: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/8. Típus: Dr. 2-4 
 
2004.28.1465: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
8/2. Típus: Dr. 7-11 
 
2006.16.386: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 7/4, 
slip: 10YR 8/2. Típus: 
Dr. 7-11 
 
2007.8.1812: amphora 
oldaltöredék, 7.5YR 6/6, 
slip lekopott.  Típusa: 
Zeest 90 
 
2007.8.1892: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/4, 
slip: 10YR 8/3. Típus: 
Zeest 90 
 
2007.8.2309: amphora 
fül-, nyak-, és 
oldaltöredékei, 10YR 
7/6, slip: 2.5YR 8/2. 
Típus: Zeest 90 
 
2007.8.2729: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típusa: Bojović 
549/554. 

harmada 
(bizonytalan!) 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz.  
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz 
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
 
∑: 2.sz. közepe  - vége 

4. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

10. árok/ kavicsos 
alja, -160-190 cm, 
1961. VIII. 7. 
 
 
 

 63.3.339: amphoratüske 
töredéke, 7.5YR 5/6. 
Típusa: Camulodunum 
189 
 
 

1. sz. -
2.sz.közepe/harmadik 
negyede 
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„F”blokk/ 120 cm 
széles mélyítés K-i 
vége, agyagpadló 
alatt, -40-45 cm, 
1962. V. 18. 

63.3.2155: amphorafül 
töredéke, 2.5YR 4/8. 
Típusa: Camulodunum 
189 

1. sz.- 
2.sz.közepe/harmadik 
negyede 
  

 XXIX. épület 
(L.O.) 

61.h/SE88 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.h/SE139 
 
 
 
62.h/SE117 
 
 
 
 
12.h/SE442 
 
 
 
 
12.h/SE464 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.h/SE456 
 
 
 
 
11.h/SE876 
 
 
 
 

2004.28.1004: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
200.4.28.1006: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típusa: Dr. 6B 
 
2004.28.1098: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típusa: Dr.6B 
 
2004.28.1262: amphora 
oldaltöredékei, 10R 8/4. 
Típusa: Dr. 
6B/Aquincum 78? 
 
2006.16.210: amphora 
peremtöredéke, 7.5YR 
7/6.  Típusa: Bojović 
549/554 
 
2006.16.262: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 7/4, 
slip:  10YR 8/3.Típusa: 
Dr. 2-4? 
  
2006.16. 296: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 7/4. 
Típusa: Dr. 7-11 
 
2006.16.1079: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 7.5YR 7/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.2709: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6, slip lekopott. 
Típusa: Zeest 90. 
 

2-3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1. sz. eleje -2.sz. 
közepe/utolsó 
harmada 
(bizonytalan!) 
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
2.sz. közepe/vége-
3.sz. 
 
 
∑: 2.sz. harmadik 
negyede – 3.sz. 

5. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

5. árok/ kövek 
szintje fölött, -35 
cm-ig. 
 
 
 
19. árok/ 1. és 2. 
ásónyom, a köves 

63.3.186: amphora 
perem-,oldal- és 
fültöredéke, 5YR 5/8. 
Típusa: Camulodunum 
189 
 
63.3.1090: amphora 
perem-, oldal- és 

1. sz.- 
2.sz.közepe/harmadik 
negyede 
 
 
 
1. sz.- 
2.sz.közepe/harmadik 
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felület felett, -40 
cm-ig. 
 
 
„B” blokk/ a felsı 
padló alatti 
betöltés, -40 cm. 
 
 
„D” blokk/ K-i 
harmad É-i fele, a 
felsı járószint 
alatt, a kemence 
felett, -10-30 cm. 
 
„E” blokk/ ÉNy-i 
sarok rábontás, a 
továbbfutó 
csatorna aljkövek 
fölötti betöltésbıl, 
-10-25 cm.  
 
és 
 
„E” blokk/ ÉK-i 
sarok, csatornától 
K-re, 3. Ásónyom. 

fültöredéke, 7.5YR 6/6. 
Típusa: Camulodunum 
189 
 
63.3.1389+2188: 
amphora oldal- és 
fültöredékei, 5YR 6/8. 
Típusa: Bojović 549/554 
 
63.3.1628: amphora 
fültöredéke, 5YR 6/6. 
Típusa:  Rhodoszi v. DR 
2-4 
 
 
63.3.1756+1789: 
amphora perem-, oldal- 
és fültöredékei, 2.5YR 
6/8, slip: 10YR 8/3. 
Típusa: Camulodunum 
189? 
 
 
 
 

negyede 
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. – 2.sz. elsı 
negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
 
1. sz.- 
2.sz.közepe/harmadik 
negyede 
 

 XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – M.E.) 

XX/SE519-523 93.12.639: amphora 
oldaltöredékei (13db), 
7.5YR 6/6. Típusa: Zeest 
90 

2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

18.h/SE115 
 
 
 
61.h/SE55 
 
 
 
 
61.h/SE59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.h/SE81 
 
 
 

2004.28.246: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 7/6. 
Típusa: Dr. 2-4? 
 
2004.28.778: amphora 
oldaltöredékei, 2.5YR 
6/8. Típusa: Dr. 2-4/ Dr. 
6B 
 
2004.28.867: amphora 
oldaltöredéke. 7.5YR 
6/6. Típusa: Dr. 2-4 
 
2004.28.908: amphora 
oldaltöredékei, 2.5YR 
6/4, slip: 2.5Y 7/2. 
Típusa: Észak-
afrikai/Zeest 90? 
 
2004.28.985: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 7/6, 
slip: 10YR 8/2. Típusa: 
Aquincum 78 

1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
2.sz. közepe után – 
3.sz 358 
 
 
 
 
1. sz. vége-
2.sz.közepe/utolsó 
harmada 
(bizonytalan!) 

                                                           
358 Bezeczky 1994b, 85; Menchelli et alii 2008,  254.  
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61.h/SE107 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.h/SE92 
 
 
 
64.h/SE10 
 
 
 
64.h/SE64 
 
 
 
 
 
15.h/SE339 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.h/SE401 
 
 
 
 
15.h/SE431 
 
 
 
 
11.h/SE770 
 
 
 
 
11.h/SE795 

 
2004.28.1027: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típusa: Dr. 6B 
 
2004.28.1055: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 8/2. 
Típusa: Schörgendorfer 
558 
 
2004.28.1204: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 7/8. 
Típusa: Bojović 549/554 
 
2004.28.1377: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/8. 
Típusa: Dr. 2-4 
 
2004.28.1384: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 7/3, 
slip: 2.5YR 8/3. Típusa: 
Schörgendorfer 558/ Dr. 
7-11? 
 
2006.16.725: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
5/6, slip: 2.5YR 8/2. 
Típusa: Észak-afrikai/ 
tripolitaniai?  
 
2006.16.843+940: 
amphora oldaltöredékei, 
7.5YR 7/3, felszíne: 5YR 
7/8. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2006.16.909: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
8/2. Típusa: Aquincum 
78? 
 
2006.16.1059: amphora 
oldaltöredékei (2db), 
5YR 6/6, slip: 2.5Y 7/3.  
Típusa: Dr. 6B 
 
2007.28.2300: amphora 
peremtöredéke, 7.5YR 
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.28.2354: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 6/6. 
Típusa: Bojović 549/554 

 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1.sz. közepe – 2.sz. 1. 
fele – közepe  
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 
 
1.sz. közepe – 2.sz. 1. 
fele – közepe  
 
 
 
 
2.sz. közepe után – 
3.sz. 
 
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
 
1. sz. vége-
2.sz.közepe/utolsó 
harmada 
(bizonytalan!) 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
 
 
2-3.sz. 
 
 
∑: 2.-3.sz.fordulója – 
3.sz. 
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6. I. épület 

(basilica)  K-i 
szárny – 
„Páva-ház” 
(P.K. – Zs.P.) 

3./főtıtérbıl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A”/ SE3 

98.12.57: amphora oldal- 
és fültöredéke, 2.5YR 
5/6, slip: 2.5YR 8/2. 
Típusa: Zeest 90 
 
98.12.59: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 7/4, 
slip: 2.5Y 8/2. Típusa: 
Dr. 7-11  
 
90.5.188: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
5/6, slip: 10YR 8/6. 
Típusa: Zeest 90 

2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

III/SE38/39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV/SE 260/261 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.179: amphora 
peremtöredéke, 2.5YR 
6/8. Típusa: Bojović 
549/554 
 
91.6.368: egész 
amphora, 7.5YR 7/4, 
slip: 10YR 7/4. Típusa: 
Dr. 7-11 
 
91.6.369:egész amphora, 
10YR 8/4. Típusa: 
Aquincum 78 
 
 
91.6.370: egész 
amphora, 5YR 5/6, slip: 
5YR 7/3.Típusa: Dr. 5 
(63.kép) 
 
91.6.372: amphora 
fültöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 7.5YR 8/1. Típusa: 
AC 4 
 
91.6.373: amphora 
fültöredéke, 7.5YR 6/6. 
Típusa: Dr. 6B 
 
91.6.910: amphora 
perem-, oldal- és 
fültöredéke, 7.5YR 7/4. 
Típusa: Gauloise 4 
(65.kép) 
 
91.6.915: amphora 
fültöredéke. Típusa: Dr. 

2-3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
1. sz. vége-
2.sz.közepe/utolsó 
harmada 
(bizonytalan!) 
 
2.sz. vége359 
 
 
 
 
2.sz.360 
 
 
 
 
1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
1.sz közepe -3.sz.361 
 
 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 

                                                           
359 Hárshegyi 2008, 173. 
360 ld. elızı lj. 
361 Bezeczky 1997a, 168; u.ı. 1997b, 173.  
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I./SE11 
 

2-4 
 
91.6.916: amphoratüske 
töredéke, 5YR 6/6, slip: 
10YR 8/2. Típusa: Dr. 2-
4/Rhodoszi 
 
91.6.920: amphoratüske 
töredéke, 5YR 5/6, slip: 
2.5YR 5/6. Típusa: 
Kapitän II. 
 
91.6.1643: amphora fül- 
és oldaltöredéke.Típusa: 
Rhodoszi 
 
91.6.1644: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/4, slip: 7.5YR 7/3. 
Típusa: Dr. 2-4 

1.sz.) 
 
1. sz. – 2.sz. elsı 
negyede (inkább 
1.sz.) 
 
 
2.sz. vége – 3.sz.362  
 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
1. sz. közepe – 2.sz. 
elsı negyede (inkább 
1.sz.) 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

61.h/SE45 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.h/SE427 
 
 
 
 
11.h/SE704 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE716 
 
 
 
 

2004.28.731: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6. 
Típusa: Dr. 6B 
 
2004.28.740: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/8. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2006.16.559: amphora 
oldaltöredékei,7.5YR 
7/6, slip: 5YR 7/6. 
Típusa: Bojović 549/554 
 
2007.8.1699: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.1716: amphora 
oldaltöredékei, 7.5YR 
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.1758: amphora 
perem- és oldaltöredékei, 
7.5YR 7/4. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.1841: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 

1. sz. eleje -2.sz. elsı 
harmada  
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
362 Kelemen 1990, 174; Bezeczky 1991, 133; u.ı. 1997a, 166; u.ı. 1997b, 173.  
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11.h/SE744 
 
 
 
 
11.h/SE780 

2007.8.2044: amphora 
perem- és oldaltöredékei 
(3db) 7.5YR 7/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.2335: amphora 
oldaltöredékei, 7.5YR 
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.2337: amphora 
oldaltöredékei (2db), 
7.5YR 7/4, slip: 10YR 
8/2. Típusa: Zeest 90.  

2. -3. sz.  
  
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 
 
∑: 3.sz. 
 

7. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

XIII/SE191 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.1043: amphora 
oldal- és fültöredéke, 
2.5YR 5/8. Típusa: 
Kapitän II. 
 
91.6.1044: amphoratüske 
töredéke, 5YR 6/6, slip: 
7.5YR 8/3. Típusa: 
Rhodoszi 
 
91.6.2195: amphora 
peremtöredéke, 5YR 6/8, 
slip: 2.5YR 5/6. Típusa: 
Bojović 549/554 

2.sz. vége – 3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. (vége) 
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

61.h/SE42 
 
 
 
 
 
12.h/SE409 
 
 
 
 
 
12.h/SE416 
 
 
 
12.h/SE422 
 
 
 
 
15.h/SE319 
 
 
 
 

2004.28.724: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/4, slip: 2.5Y 7/2. 
Típusa: Észak-
afrikai/Zeest 90? 
 
2006.16.120: amphora 
oldaltöredéke, 10YR 8/3, 
felszíne: 5Y 8/2. Típusa: 
Dr. 7-11 
 
 
2006.16.155: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6.  
Típusa: Bojović 549/554 
 
2006.16.529: amphora 
fültöredéke, 7.5YR 7/6, 
slip: 5YR 6/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2006.16.700: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/6, 
slip: 2.5Y 7/3. Típusa: 
észak-afrikai? 
 

2.sz. közepe után -
3.sz. 
 
 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2.sz. közepe után -
3.sz. 
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15a.h/SE318 
 
 
 
13.h/SE335 
 
 
 
 
10a.h/SE701 
 
 
 
 
11.h/SE757 
 
 
 
11.h/SE785/786 
 
 

2006.16.1257: amphora 
peremtöredéke, 7.5YR 
7/4.  Típusa: Rhodoszi 
 
2006.16.1538: 
amphorafültöredéke, 
2.5YR 6/8. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.356: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/8.   Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.2157: amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/8. 
Típusa: Bojović 549/554 
 
2007.8.2349: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
6/6. Típusa: Bojović 
549/554 

1. sz. (vége) 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
∑: 3.sz. 
 

8. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny – 
„Páva-ház” 
(P.K. – Zs.P.) 

„A”/ Kemence 
elıtti terület 
nyesése 

90.5.246: amphora 
perem- és oldaltöredéke, 
5Y 7/3. Típusa: Dr. 7-11 

1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

59.h/SE342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE629 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE660 
 

2006.16.1465: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/8. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2006.16.1466. amphora 
oldaltöredéke, 5YR 6/6, 
slip: 2.5YR 8/2. Típusa: 
Dr. 7-11 
 
2006.16.1470: amphora 
oldaltöredékei (7db), 
7.5YR 6/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.797: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR  
7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.856: amphora 
oldaltöredékei, 5YR 6/4, 
slip: 10YR 8/3.Típusa: 
Zeest 90 
 
2007.8.1176: amphora 
peremtöredéke, 7.5YR 

2. -3. sz.  
 
 
 
 
1. sz. utolsó harmada 
(Flaviusok) -2.sz. 
eleje  
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2.sz. vége – 3.sz. 
 
 
 
 
2. -3. sz.  
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11.h/SE722 

7/6. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.1182: amphora 
oldaltöredéke, 2.5YR 
6/8. Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.1200: amphora 
oldal- és fülindítása, 
5YR 7/6, Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.1319: amphora 
oldaltöredékei (2db), 
5YR 6/8, slip: 10YR 8/4. 
típusa: Zeest 90.  
 
2007.8.1355: amphora 
perem- és oldaltöredékei, 
7.5YR 7/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.1429: amphora 
fül- és oldaltöredékei, 
7.5YR 6/6. típusa: 
Bojović 549/554. 
 
2007.8.1518: amphora 
perem- és oldaltöredékei, 
5YR 6/6. Típusa: 
Bojović 549/554 
 
2007.8.1924: amphora 
oldaltöredéke, 7.5YR 
7/6.  Típusa: Bojović 
549/554 
 
2007.8.1945: amphora 
nyaktöredéke, 7.5YR 
7/4, slip: 5Y 8/3. Típusa: 
Zeest 90.  

 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
 
 
2. -3. sz.  
 
 
 
2.sz. közepe/vége – 
3.sz. 
 
∑: 3.sz. 
 

  
 

Az összesítı táblázat alapján jól látszik, hogy az elıkerült amphorák elsısorban az 1-

4. építési periódusok keltezéséhez adtak használható támpontokat, a 5-8. periódusok anyaga 

homogénebb, ezeket zömében a 2.sz. utolsó évtizedeire- 3.sz.-ra keltezhetı darabok jellemzik.  

Az amphorák alapján az 1. építési periódus legkorábban az 1.sz. közepére keltezhetı 

és legkésıbb a 2.sz. elsı negyedével zárul. A 2.periódusban elıkerült töredékek jellemzıen a 

2.sz. elsı évtizedeire (Hadrianus uralkodása) tehetık és mivel a következı korszak darabjai 
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legkésıbb a század közepéig vannak jelen, így a periódust a 2.sz. elsı évtizedeire 

keltezhetjük, amely megfelel az e periódusba tartozó terra sigillatak keletezésének.  A 3. 

építési periódust 2.sz. közepi darabok jellemzik363, a korszak felsı határa pedig a század 

harmadik negyede/vége, így ez kissé korábbi, mint az ugyanehhez a periódushoz tartozó 

sigillata leletanyag. A 4.építési periódusban megjelenı amphoraleletek egy része már a 2.sz. 

harmadik negyede-3.sz. elejei idıszak terméke, és mivel a következı idıszakot  -az 

amphoraleletek alapján – már fıként a 3.sz. eleji darabok jellemzik, így ezt a periódust 

legkésıbb a 2.sz. végével zárnánk, ami megfelel a sigillata anyagból kikövetkeztehetı 

dátumnak is. Így az 5. periódust a fentiek alaján tehát a század fordulójától indítanánk. A 6-8. 

periódusok abszolút dátum szerinti elkülönítésére ezen leletcsoport alapján jelenleg nincs 

lehetıség, mivel a területen késıinek (3.sz) számító amphoratípusok (pl. Kapitän II., észak-

afrikaiak, Bojović 549/554 típusok) minden korszakban vegyesen mutatkoztak.  

A fentiek alapján úgy tőnik, hogy az amphoraanyag keletezése nagyjából és egészében 

összevág a terra sigillatak alapján alkotott abszolút kronológiai képpel. 

 A keltezés szempontjából érdekes adat, hogy néhány, egy individumhoz tartozó 

töredék ugyanabból, vagy szomszédos helyiségbıl, de egymást követı periódusok rétegeibıl 

került elı. Ezt a negyedre – és általában a római városokra - jellemzı többszörös planírozással 

magyarázhatjuk, amelynek során adott esetben a korábbi idıszak padlószintjeit, feltöltéseit 

megbolygatva építettek át épületeket, így késıbbi korszak rétegeibe is belekerülhetett egy-egy 

korábban használt amphora darabja364. A planírozások mértékére jellemzı, hogy pl. a XXIX. 

épületben egy helyiségen belül egy individuumhoz tartozó töredékek kerültek elı egy 5., és 

egy 7. periódusbeli planírozási rétegbıl és egy újkor által is bolygatott omladékból. 

Ugyanakkor azonban természetesen az sem zárható ki, hogy a feltárás során hibáztunk és  két, 

vagy több réteget összebontottunk.  

  Az amphorák keltezı értékén túl érdemesnek tőnt a típusonkénti és az építési 

periódusonkénti megoszlását is vizsgálni365. (77. kép) A diagramból kitőnik, hogy a korai 

idıszakra (1-2. periódusok) elsısorban a Dr. 2-4, a rhodoszi boros- és  a Schörgendorfer 558 

olívabogyót tartalmazó és Dr. 6B olajosamphorák jelenléte a jellemzı. Azaz úgy tőnik, hogy a 

település korai idıszakában is érkezett már ide égeikumi bor, az észak-itálai olíva  és isztriai 

olaj, ami ismételten a település római jellegét erısíti (helyi, bennszülött lakosság nem használt 

                                                           
363 Bár  néhány Zeest 90 és Bojović 549/554 típusú töredék is került a korszakhoz köthetı rétegekbıl, ezek 
keltezése jelenleg még nem kidolgozott, így elképzelhetı, hogy az eddig 2.sz. végére datált amphoratípusok 
korszakhatára feljebb is tolható (Hárshegyi P. szíves szóbeli közlése). Másrészt – mivel nagy részük planírozási 
rétegekbıl származik – a késıbbi periódusokból is belekeveredhettek, ld. még következı lj. is. 
364 Például: I. épület Ny-i és középsı szárnya: 63. 1756+1789; XXIX. épület: 2004.28.384+1453+397 
365 A statisztika készítésénél nem csak a stratigráfiailag értékelhetı töredékeket vettük számításba. 
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amphorákban szállított árut)366.  A városiasodás idıszakában (3.periódus) a spektrum 

kiszélesedik,  megjelenik az egyébként ritka, eredetileg gyümölcsöt tartalmazó Camulodunum 

189 típus367, de a korszakhoz kapcsolható planírozási rétegekbıl elıkerültek Aquincum 78 

(valószínőleg muriát szállító368) és Zeest 90 típusú edények töredékei is. Az isztriai 

olajtermelés visszaszorulásának (és az isztriai olajfaültetvények kipusztulásának) tudható be, 

hogy a Dr. 6B töredékek száma a 4. periódustól kezdve fokozatosan csökken, késıbbi 

jelenlétük az intenzív planírozással magyarázható369. Érdekes módon, a Dr. 6B-t felváltó 

hispániai Dr. 20 forma az ÉK- i negyedben egyelıre mindössze 1 töredékkel képviselteti 

magát370. A hispániai olajexport növekedésével párhuzamosan ugyanekkortól – és máris 

magas töredékszámmal – jelennek meg a negyedben a Dr.7-11 típusú halszószos amphorák is. 

A 4. periódusban  - amely kb. a markomann háborúkig tarthatott – képviselteti magát a 

késıbbi korszakokban jellemzıvé váló kis ázsiai Zeest 90 és a talán moesiai Bojović 549/554 

típus is371.  A következı periódusokban (5-8.periódus), azaz a markomann háborúk utáni 

idıszaktól kezdve, már alapvetıen az utóbbi típus a jellemzı, de megjelennek olyan, szintén 

ritka darabok, mint  korábban gyártott és ekkor már feltehetıen csak hulladékként idekerült 

Dr. 5, az AC 4 és a Gauloise 4, ill. olyan késıi típusok is, mint az észak-afrikaiak (5., 7. 

periódus), vagy a  Kapitän II.(6-7. periódusok) és egyedi darabok is. A változatlanul jelen 

lévı, korábbi Dr. 2-4, ill. 7-11 töredékek – amelyeket ekkor már vagy nem gyártottak, vagy a 

provinciába már nem jutottak el - valószínőleg a planírozások során keveredtek a késıi 

rétegekbe.  

 A polgárváros ÉK-i negyed amphoraleleteinek összesítése egyben tovább árnyalja a 

pannoniai amphorakutatásról eddig kialakult képet. Az alapvetıen a római katonasággal 

érkezı, majd hagyományosan a romanizált városi kultúrához kapcsolható amphoraleletek 

Aquincum civil települése esetében már a legkorábbi településhorizontoknál is kimutathatók. 

A statisztikai adatokból az is kitőnik, hogy az ÉK-i negyedben - elsısorban a korai 

periódusokban - dominálnak az Égeikumból (50%) és az isztriai partvidékrıl (12%) származó 

amphorák és viszonylag kisebb a részaránya az egyéb (hispániai: 11%, észak-afrikai: 3%, 

galliai: 1%) amphoráknak. Szintén jelentıs a regionális árut szállító, duna-vidéki, Moesiából, 

Daciaból vagy Pannoniaból érkezı (olcsóbb bort szállító?) amphorák aránya (23%).  (78.-

                                                           
366 Bezeczky 1994, 120. Az olaj rendszeres fogyasztása Pannoniában már a Claudius kortól kimutatható: 
Bezeczky 1985, 72. Az égeikumi borok a Flavius kortól érkezhettek a Drávától É-ra fekvı területekre: Bezeczky 
1994b, 81.  
367 Gabler et alii 2009, 62-63. 
368 Hárshegyi P. szíves szóbeli közlése. 
369 Bezeczky 1994a, 39; u.ı. 1997a, 149;  
370 Rétegtanilag azonban sajnos nem értékelhetı.  
371 Mechelli et alii 2008,  271. A Bojović 549/554 típus keltezése és gyártási központhoz kötése jelenleg még 
nagyrészt kidolgozatlan: Hárshegyi P. szíves szóbeli közlése.  
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79.képek) Az adatok egyébként összevágnak a tartomány egészének amphoralelet-

arányaival372. 

A fent elemzett amphoramennyiség azonban nyilván nem fedezte a negyed lakóinak 

borfogyasztási igényeit, ezzel párhuzamosan nagy mennyiségben lehet és kell számolni a 

fahordókban érkezı (olcsóbb?) borszállítmányokkal is373.  

Elsısorban az épületfunkciók szempontjából érdekes adat lehet, hogy a ritka, Camulodunum 

189 típusú, gyümölcs és fügeszállító amphorák töredékeinek nagy része (ö. 11db-ból 10 db, a 

4-5. periódusokból) az I. épület Ny-i és középsı szárnyából kerültek elı, amely tovább 

erısítheti az épület funkciójáról felállított munkahipotézist , amely szerint itt  - a korábban 

feltételezett basilica- funkció helyett – deversorium, mansio mőködhetett374. 

 A fenti összefoglalások alapján tehát úgy tőnik, hogy ez a leletcsoport nagy segítséget 

nyújtott az építési periódusok abszolút idıponthoz kötésében (különösen az 1-4. periódusok 

esetében).  

  

                                                           
372 Hárshegyi P. szíves szóbeli közlése. 
373 Bezeczky 1991, 133.  
374 Ld.2.12.1. fejezet 
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2.10.1.3. Érem 
 
  Az ásatási leletanyagok feldolgozása során összesen 58 db érem került elı, és 

bár nagy részük nem volt meghatározható, ill. szórványként került elı, területi és idıbeli 

megoszlásuk érdekes információkkal szolgált. Mindössze azonban 22%-uk (13db) 

szolgáltatott konkrét adatot a periódusok abszolút kronológiájához.  

Az érmek ásatásonkénti megoszlása szempontjából érdekes, hogy - a következı 

leletcsoportokkal ellentétben (ld. lejjebb) – nem csak a jól kutatott épületek (pl. I. épület K-i 

szárnya, XXIX. épület) hanem a viszonylag kicsi felületekkel megásott I. épület Ny-i és 

középsı szárnya, ill. a XXVI. épület is nagy számú érmet produkált. (83-84.képek) A korai 

gödörobjektumok betöltéseibıl is kerültek elı érmek, az egyes épületek közül pedig az I. és a 

XXIX. épületben került elı a legtöbb érem, amely esetleg az épületek funkciójával is 

összefügghetett (mansio?375, bolt/ mőhely). Általánosságban megállapítható, hogy az I. épület 

szárnyaiban, azok É-i és középsı részein (lakórészek) mutatkozott több érem, a „D” utcára 

nyíló elıtérben csak 2 db volt azonosítható, ugyanakkor viszont a XXIX. épület esetében 

egyértelmően a hosszúház D-i részén (mőhely), azon belül is elsısorban a „D” utcafronti 

bolt(?) helyiségben koncentrálódtak, amely információ megerısíteni látszik a hosszúházak 

legdélebbi, utcára nyíló helyiségeinek funkciójáról meglévı elképzeléseket.(91.kép). A 

periódusonkénti bontásból az látszik, hogy míg a 2. periódusban a „D” utca környékén, ill. az 

I. épület É-i végénél találunk 1-1érmet (az elızı jelenléte a fıúttal magyarázható) a 3. 

periódustól kezdve növekvı számú leletcsoport tagjai már a negyed K-i felében is 

megtalálhatók, jelezve a település fokozatos K-i expanzióját is. A település virágkorát jelentı 

5. -6. periódusban már az épületek lakó- ill. mőhely/bolt traktusában is megjelennek az 

érmek, az utóbbi tendencia csak erısödik a 7. periódusban (XXIX. épület). (86-90.képek) 

 A negyed éremanyagának csak egy része volt biztosan azonosítható, ezeket az alábbi 

táblázatban összegezzük. Az érmeket – ahol ezt állapotuk lehetıvé tette – meghatároztuk376, 

egyéb esetben csak anyagtípusát, esetleg a rajta ábrázolt császár nevét adjuk meg. Azon 

építési periódusokat, és épületeket, amelyekhez nem sorolható érem, teljesen kihagytuk a 

táblázatból (ezért nem szerepel itt pl. az 1. periódus sem). Az „Abszolút keltezés” rovatban a 

RIC, ill. a BMC által megadott kibocsátási évek szerepelnek, egyéb esetben a császár 

uralkodásának idıtartama.  

 

                                                           
375 ld. 2.12.1. fejezet 
376 A munkát segítette, hogy egyes feltárásoknál, pl az I. épület Ny-i és középsı szárnya esetében (basilica) az 
ásató már részben elvégezte a meghatározást (Nagy T.). Ismét más darabokat Lányi Vera azonosított egy 
tervezett aquincumi adatbázis számára. A publikációkban szereplı érmekre külön is hivatkozunk. 
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Periódus Lelıhely (ásató) Réteg Leletanyag377 Abszolút 
keltezés  

I. épület 
(basilica) 
Ny-i és középsı 
szárny (N.T.) 

6. árok, kiszedett fal 
tetejérıl, -30 cm= 
prebasilikális II. 

63.3.197: bronz as, elılap: 
Domitianus balra nézı, 
babérkoszorús (?) feje;  IMP 
CAES DIVI VESP F 
DOMIT; hátlap: balra 
forduló Minerva, baljában 
villámköteg, jobbjában 
lándzsa, lábához pajzs 
támaszkodik; TR P COS 
VIII DES VIII PP378 
(80.kép) 

 10. árok déli végétıl 
190 cm (6. réteg), -
49 cm= 
prebasilikális II. 

63.3.285: ezüst denar, 
Traianus verete? 380 
 

XXVI-XXVII. 
épületek (Sz.J. – 
M.E.) 

XXIII/SE669 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII/ 686/686a 

93.12.2813: töredékes bronz 
denar (suberatus?), Traianus 
verete. Elılap: császárfej 
nem kivehetı, körirat eleje: 
IMP TRAIANO […]. 
Hátlap: Mars jobbra haladó 
alakja,SPQR (?) 381 
 
93.12.2818: bronz érem, 
kopott, elılap: császár 
(Hadrianus, Lucius Verus?) 
jobbra nézı büsztje, körirat 
olvashatatlan, hátlap: nem 
meghatározható382. 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIX. épület 
(L.O.) 

58.h/SE102 2004.28.1604: bronz 
sestertius; elılap: Traianus 
jobbra nézı, babérkoszorús 
büsztje, bal vállon köpeny 
látszik; TRAIANO AVG 
GER DAC PM [TR COS V 
P P]; hátlap: kopott, talán 
balra ülı Fortuna baljában 
kormánylapáttal, SPQR? 383. 
(81.kép) 

81-82? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98-99 
 
 
 
 
103 után 
 
 
 
 
 
 
2.sz. elsı fele-
közepe?379 
 
 
 
 
 
103-111 
 
 
 
 
 
 
 
∑: 2.sz. elsı 
évtizede-
közepe 
 

5. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és középsı 

4. árok É-i felében, 
agyagpadló fölött (= 
Basilica II. 

63.3.87: bronz érem , 
Antoninus Pius verete, 
(elveszett) 

138-161 
 
 

                                                           
377 Az érmeket teljes meghatározásukkal együtt közöljük, mivel a BTM Aquincumi Múzeumának 
leltárkönyveiben egyáltalán nem, vagy hiányos leírással  szerepelnek. 
378 BMC II Domitianus 270. 
379 Ugyanezen objektum betöltésébıl egy 1800 körül vert érme is származik, így ez a csak feltételesen sorolható 
a korszakhoz. Valószínőleg rétegek összebontásáról lehet szó: ld. 2.5.2.2. fejezet. 
380 Nagy T. meghatározása: Nagy 1964, 34 és 11.kép 
381 Torbágyi M. meghatározása, segítségét ezúton is köszönöm! 
382 Torbágyi M. meghatározása, segítségét ezúton is köszönöm! 
383 RIC II Traianus 177. 
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3. árok, kiszedett fal 
K-i oldalán, 
agyagpadló fölött = 
Basilica II. 

63.3.150: bronz sestertius; 
elılap: Traianus  jobbra 
nézı, sugárkoronás feje, 
IMP CAES NERVA 
TRAIANO AVG GERM 
DAC PM TR P COS V P P; 
hátlap:  álló, balra forduló 
Spes jobbját kinyújtja, 
baljával ruháját emeli; 
körirat olvashatatlan, 
valószínőleg: S P Q R 
OPTIMO PRINCIPI S C384. 
 

szárny (N.T.) 

4. árok É-i fele, 
agyagpadló fölött = 
Basilica II. 

63.3.178: bronz érem, 
Antoninus Pius verete385 

61. h/ SE81 2004.28.1601: kopott bronz 
as; elılap: Hadrianus jobbra 
nézı, babérkoszorús büsztje, 
körirat olvashatatlan; hátlap: 
álló, szembenézı, álló 
nıalak (?) körirat 
olvashatatlan.  

62. h/SE87 2004.28.1602: kopott bronz 
suberatus denar, elılap: 
Antoninus Pius jobbra nézı 
büsztje, körirat 
olvashatatlan; hátlap: kopott, 
olvashatatlan.386 

XXIX. épület 
(L.O.) 

11. h./SE689 2007.8.3149: kopott, nem 
meghatározható bronz érem 

107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138-161 
 
 
117-138 
  
 
 
 
 
 
138-161 
 
 
 
 
 
 
 
∑: 2.sz. 
közepe-
második fele 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny – „Páva-
ház” (P.K. – 
Zs.P.) 

„A”/SE 3 41/4: kopott bronz érem, 
Severus Alexander, vagy 
Elagabalus verete387 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny – „Páva-
ház” (P.K. – 
Zs.P.) 

4./SE53 98.42.226: bronz sestertius, 
elılap: id. Faustina jobbra 
nézı büsztje, körirat 
olvashatatlan; hátlap: balra 
forduló nıalak (Venus, 
Pietas, vesta szőz?) elıtte 
oltár, balját kinyújtja 
jobbjával ruháját emeli. S 
/C/ többi olvashatatlan  

6. 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 62. h/SE48 2004.28.1600: ezüst denar, 

222-235 
 
 
 
∑: 3.sz. elsı 
harmada 
 
141 körül? 
 
 
 
 
 
 
223 
 

                                                           
384 RIC II  Traianus 520 
385 Elveszett. Nagy 1964a, 36. 
386 T.Láng 2005a, 72. 
387 Lányi Vera meghatározása. Az érmet az ásatók eredetileg 4.századinak tartották és ez alapján feltételezték az 
épület 4.sz közepéig tartó használatát is: Póczy - Zsidi 1992a, 32. 
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 elılap: Severus Alexander 
jobbra nézı babérkoszorús 
büsztje IMP C M AVR SEV 
ALEXAND AVG; hátlap: 
balra álló Providentia 
jobbjában rúd glóbusz felett, 
baljában sceptrum 
PROVIDENTIA AVG388. 
(82.kép) 

 
 
 
 
 
 
∑: 3.sz. elsı 
harmada 
 

 
A táblázat tanúsága szerint a datálható érmek és az építési periódusok nagyjából 

egybeesnek, azaz csak kismértékben keveredtek bele késıbbi rétegekbe, ellentétben pl. a 

PGW edények töredékeivel (ld. lejjebb). Ennek oka nyilván a pénz értékében keresendı. 

Retardálást fıként a markomann háborúk utáni idıszakban látunk, azaz a Severus dinasztia 

érmei a 6. periódus után is végig jelen vannak. Ezek magasabb nemesfémtartalmuk miatt 

tovább is használatban maradhattak. Ennél késıbbi érmeket nem lehetett a késıbbi építési 

periódusokhoz rendelni (7., vagy 8. periódus) azok csak szórványként és 1-1 darabbal vannak 

képviselve (I. épület – basilica - 1. ásónyomából III. Gordianus  és a meddıhányóból II. 

Constantinus (?) veretei).  

Ha az érmek darabszámát az építési periódusokra is rávetítjük, a polgárvárosra 

egyébként is jellemzı képet kapjuk: az érmek megjelenése az ÉK-i negyedben a 2. 

periódustól követhetı, az elsı csúcspont pedig a 3. periódusban következett be, amely 

területen az elsı maradandó anyagból épült házak (agyagtégla-falas konstrukciók), azaz a 

várossá fejlıdés idıszaka. Az érmek számában a 4. periódusban tetten érhetı meredek 

zuhanás a markomann háborúk okozta gazdasági krízissel hozhatók összefüggésbe (ld. 

lejjebb), a severusi konjunktúra pedig az éremforgalom szempontjából a csúcspontot jelenti a 

negyed – és valószínőleg az egész polgárváros – történetében. A 6. periódusban ismét 

meredek zuhanás mutatkozik, amely a 3.sz. közepén bekövetkezett gazdasági – politikai 

hanyatlás számlájára írható, majd egy rövid fellendülés után (7.periódus), a negyed utolsó, 

még vizsgálható idıszakában az érmek teljesen eltőnnek (8. periódus). (85.kép) 

Az építési periódusban sorolt, keltezı értékő érmeken túl érdemesnek látszott az 

összes meghatározható érem – lelıhelytıl és stratigráfiai helyzettıl függetlenül történı – 

diagramba rendezése is389. (92.kép) Ebbıl az idırendi megoszláshoz hasonló kép 

körvonalazódik: a korai objektumok betöltéseibıl elıkerült Domitianus és Traianus vereteivel 

induló sorozat az utóbbi uralkodó érmeivel kezd meredeken kezd emelkedni (azaz a várossá 

válás idıszakában) majd a legnagyobb darabszámot Antoninus Pius alatt éri el. A Severus 

                                                           
388 RIC IV Severus Alexander 173 és  T. Láng 2005a, 72, 5. kép. 
389 A fentieken felüli, periódushoz nem köthetı, vagy szórvány, de meghatározható érmekrıl részletes leírást itt 
nem közlünk. 
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dinasztia elsı tagjait csak 1-1 veret képviseli, majd Severus Alexander veretei megint 

nagyobb számban vannak képviselve. A 3.sz. közepét pedig ismét 1 érem jelzi (III. 

Gordianus). A területen egyelıre régészetileg nem azonosítható 4.századi horizontot egyetlen, 

talán II. Constantinusnak tulajdonítható érem képviseli.  
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2.10.1.4. Pannoniai pecsételt kerámia  
 
 Az ÉK-i negyedben feltárásain nagyszámú pannoniai pecsételt 

kerámiatöredék/pannonische Glanztonware került elı (továbbiakban PGW)390. Az utóbbi 

években ígéretes eredményeket felmutató kutatások során lassan lehetıvé válik az 

anyagtípuson belül  csoportok, mőhelyek elkülönítése is391. A mőhely-körökhöz köthetı 

töredékek az ÉK-i negyed építési periódusainak keltezésben is segítségünkre lehetnek, így 

fontos volt ezen darabok idı- és térbeli elterjedésének vizsgálatára is. 

 A feltárások által érintett épületekbıl összesen 278 db PGW edény töredéke 

származott392. Több, mint felük (57% - 159 db) értékelhetı kontextusból került elı, így a 

keltezéshez is szolgáltatott információkat. Feltárásonkénti megoszlásuk a kutatottság mértékét 

tükrözi: míg pl. az igen kis mértékben kutatott I. épület Ny-i és középsı szárnyából 52db, a 

XXVI. épület területérıl csak 31 db került elı, a többször újraásott I. épület K-i szárnyából 

88db, a XXIX. épület szinte minden helyiségét érintı feltárásból pedig 107db PGW töredék 

származik393. (106.kép) 

 Általánosságban elmondható, hogy a jól kutatott épületekben (I. épület K-i szárnya, 

XXIX. épület) területi elterjedésükre az egyenletes megoszlás a jellemzı, köszönhetıen a 

területen folyamatosan zajlott planírozásoknak (ld. még a keltezésnél is).  Kisebb, izoláltabb 

elıfordulásuk csak az I. épület középsı szárnyának legdélebbi, utcafronti helyiségében 

figyelhetı meg. 

A töredékek építési periódusonként történı vizsgálata során megállapítható volt, hogy a 

település legkorábbi idıszakában (1. periódus) csak az I. épület K-i szárnya alatti korai 

konstrukciók zónájában fordulnak elı, majd a következı idıszaktól kezdve (2.periódus) már 

K felé is megjelennek a töredékek, a település K-i irányú terjeszkedésének jeleként. A 

városiasodás megindulásával a PGW edénytöredékek száma rohamosan növekszik és a korai 

település eddigre már felhagyott objektumainak betöltésében nagy számban vannak jelen. 

Figyelemre méltó a PGW típusú edények elıfordulása a XXVI. épület alatti veremházak - 

különösen az ún. „b” ház (SE668/660) - betöltéseiben. A 4. -5. periódusokban megfigyelhetı 

egyenletes eloszlás az átépítéseket megelızı intenzívebb tereprendezéseknek tudható be, 

mennyiségük azonban feltőnı a XXIX. épületesetében. A 6. -8. periódusokban a töredékek 

                                                           
390 Pecsételt kerámiák közé számítottuk a szintén helyi gyártmányú, reliefdíszes (de nem sigillata) darabokat is: 
Nagy A.: Jelentés az Aquincum- polgárváros, északi sáv pannoniai pecsételt kerámia anyagáról. Publikálatlan.   
391 Nagy – Beszédes 2009, 389-401 ill. Nagy Alexandra folyamatos feldolgozó munkája: ld. 289. lj.  
392 Az 1 individuumhoz tartozó töredékeket egy edénynek számoltuk. A pecsételt tálak száma a töredékek 
alapján jelenleg: 79db. 
393 A diagramban látható darabszámok nem feltétlenül egyeznek a töredékszámokkal (ld. 1 edényhez tartozó 
darabok).  
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jelentıs része az épületek lakórészlegében csoportosul (I. épület K- i szárny és XXIX. épület, 

atrium), bár nagy részük feltehetıen már mint „töltıanyag” került ide. (98-105.képek) 

A polgárváros ÉK-i negyedében elıkerült PGW kerámiaedények töredékei az új 

kutatások fényében több mőhelykörzet termékeinek tekinthetık394,  amelyekhez  - a 

motívumkincs alapján – csoportok rendelhetık. Az egyes csoportokat a teljes aquincumi 

anyag vizsgálata során -  a korábbi  eredmények felhasználásával, de azokat lényegesen 

továbbfejlesztve - Nagy A. dolgozta ki részletesen395. Kutatásai  szerint  az alábbi csoportok 

azonosíthatók be Aquincum környékén:  

 

1. RESATVS FIICI (név- és levélbélyeges tálak)  - 1a.: „Resatus-kör” motívumai 

2. Lágymányosi csoport – I. „Szandálos-lábbélyegzıs” tálak 

                                       - II. „Resatus – Victoria” csoport 

   - III. lágymányosi csoport motívumainak egymásba fonódó 

     alcsoportjai 

   - IV. Az elızı csoportokba nem sorolható, de azonos stílusú  

     alcsoportok, magányos motívumok 

3. Aranyárok -  I.-II. (katonavárosi mőhely?) 

4. Aquincum -  I.-III.(katonavárosi mőhely, Kiscelli u.?) 

5. Aquincum IV.-VI. 

6. Macellum csoport 

7. zárt csoportot, vagy egyedi motívumokat ábrázoló edények 

8. egyéb névbélyeges edények 

 

A pecsételt kerámiaanyag idırendi megoszlására az alábbi táblázatból kaphatunk 

képet. Itt az olyan biztos stratigráfiai adatokkal rendelkezı, jelenleg beazonosítható, 

analógiákkal rendelkezı PGW leleteket győjtöttük össze, amelyek - elsısorban névbélyegeik, 

ill. díszítımotívumaik alapján – mőhelyhez köthetık, és segítségül szolgálhatnak az egyes 

építési periódusok keltezéséhez.  

 
 
 

                                                           
394A pecsételt kerámiák  aquincumi mőhelyei lehettek: 1., Kiscelli u.; ,2., Aranyárok menti mőhely;  3., 
macellum alatti mőhely; 4., Kende u. A lehetséges mőhelyekrıl korábban:  Nagy 1942b,627,  629, 635-636 
(Kiscelli, macellum, Aranyárok); Póczy 1956, 78-90, 92-102, 120-121, 127 (Kiscelli u., Aranyárok, ill.a 
macellum alatti mőhely problémája); Petı 1976b, 86-95 (Kende u.); Maróti 1991, 378 (Kende u.). 
395 Nagy A.: Jelentés az Aquincum- polgárváros, északi sáv pannoniai pecsételt kerámia anyagáról.  
Publikálatlan.   
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Periódus Lelıhely 
(ásató) 

Réteg Leletanyag396 Abszolút 
keltezés  

2. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

IV/SE94/95? 
 
IV/SE348? 
 

91.6.1894: PGW tál 
aljtöredéke. Világosszürke 
anyagú, sötétszürke 
bevonatú lapos alj 
talpgyőrővel. Belsı oldalán 
bepecsételt levélmotívum. 
Lágymányosi csoport? 
 
91.6.3238: Drag. 37 formát 
utánzó, reliefes PGW tál 
peremtöredéke tojásléc-
motívummal és indadísz 
részlétével. Típusa: 
Lágymányosi IIIR. csoport  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje  
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

3. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

X-XI/SE172/171-
173-178 

91.6.528: PGW tál 
oldaltöredéke. 
Világosszürke anyagú, 
sötétszürke bevonattal, külsı 
oldalán bepecsételt 
levélmotívummal. Típusa: 
Lágymányosi csoport?  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

 XXVI-XXVII. 
épületek (Sz.J. – 
M.E.) 

XXIII/SE668/660 
 
 
 
 
 
 
 

93.12.2821:PGW tál 
oldaltöredéke. 
Világosszürke anyagú, belül 
fényes barna, kívül kopott 
szürke bevonattal, külsı 
oldalán bepecsételt, növényi 
motívummal. Típusa: 
Lágymányosi („Resatus – 
Victoria”) csoport  
 
93.12.2826: PGW tál alj- és 
oldaltöredékei (3db). 
Világosszürke anyagú, 
kívül-belül fényes fekete 
bevonattal,belül fogaskarcolt 
sáv közepén bepecsételt, 
stilizált levélmotívum. 
Típusa:  Lágymányosi 
csoport?  
 
93.12.2827: PGW tál alj- és 
oldaltöredéke talpgyőrővel. 
Világosszürke anyagú, 
kívül-belül fényes fekete 
bevonattal, belül 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

                                                           
396 Az egyes darabok pontos leírása és méretei a BTM Aquincumi Múzeumának leltárkönyveiben megtalálhatók, 
itt csak fıbb adataikat soroljuk fel. Az töredékek  csoportba sorolása  minden esetben Nagy A. munkája, ezekre 
külön nem hivatkozunk. A díszítımotívumok analógiáinak felgyőjtését a BTM Aquincumi Múzeumának teljes –
nagy részt publikálatlan -  anyagából jelenleg szintén Nagy A. végzi, itt csak a már publikált analógiákat 
említjük. 
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fogaskarcolt sáv közepén 
bepecsételt, dupla tojástagra 
emlékeztetı motívummal. 
Típusa: Lágymányosi 
IV.csoport397 
 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

11.h/SE899 2007.8.2888: PGW tál 
oldaltöredéke, narancsvörös 
bevonattal fedett, belsı 
oldalán fogaskarcolt 
díszítéső sáv és bepecsételt 
levélmotívum(?) látható. 
Típusa: Lágymányosi 
csoport?  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

4. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és középsı 
szárny (N.T.) 

„F” blokk/É-i falától 
240 cm-re, 120 cm-
es mélyítés, -35 cm-
ig, agyagpadlóig 
 

63.3.2127:  Drag. 37 
formájú tál, felsı részén 
körbefutó, bepecsételt 
levélfríz. Típusa:  Aquincum 
V. csoport  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

XVII/SE 302/303 
 

91.6.2484:PGW tál 
aljtöredéke. Világosszürke 
anyagú, sötétszürke 
bevonattal, RESATVS FIICI 
névbélyeggel. Típusa: 
RESATUS névbélyeges 
csoport 398 (93.kép) 
 
91.6.2463: PGW tál 
aljtöredéke. Világosszürke 
anyagú, sötétszürke 
bevonattal. Alján belül 
körbefutó fogaskarcolt sáv, 
középen bepecsételt 
levélmotívum. Típusa:  
Lágymányosi III csoport 399 
(94.kép) 
  
91.6.2407: PGW tál 
aljközeli oldaltöredéke. 
Téglaszínő anyagú, vörös 
bevonattal, körbefutó 
levélfüzérrel. Típusa: 
Lágymányosi III csoport  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

11.h/SE868 
 
 
 
 
 

2007.8.2704: PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett, 
fogaskarcolt díszítéső sáv 
alatt tojásfüzérrel díszített 
mezı látható.Típusa:  
Lágymányosi IIIR. csoport  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
397Barkóczi - Bónis 1954, 178 és LVIII./10.  
398 Névbélyeghez igen sok analógia, pl.: Maróti 1991, 5.kép/1, 2,5. 
399 Párhuzama: Szirmai 1984, 170, 7/2. kép.  
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 ∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

5. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

Xa/SE273? 91.6.1484:. PGW tál 
oldaltöredéke. 
Világosszürke anyagú, 
sötétszürke bevonattal, 
bepecsételt  pálcatag és 
girland motívummal. 
Típusa:  Lágymányosi III. 
csoport400 
 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

61.h/SE81  
 
 
 
 
 
14.h/SE458/459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE673 
 
 
 
 
 
 

2004.28.962: PGW tál 
perem- /oldaltöredéke,  
reliefdíszes levélfüzérrel. 
Típusa: Lágymányosi III 
csoport401 
 
2006.16.613: PGW tál 
(restaurált), szürke 
bevonattal fedett, belsı 
oldalán fogaskarcolt 
díszítéső sáv közepén 
bepecsételt levélmotívum. 
Típusa:  Lágymányosi III 
csoport 402(95.kép) 
 
2007.8.1058: PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett, 
bepecsételt levél- és 
'fogazott félkör alakú 
motívumokkal' díszített. 
Típusa: Lágymányosi 
csoport?403 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

6. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

XIV./SE249/250 91.6.531: PGW tál 
aljtöredéke. Világosszürke, 
jól iszapolt, szürke 
bevonatos tál  alja, belsı 
oldalán körbefutó 
bepecsételt, váltakozó pont 
és háromszög-sor. Típusa: 
Aquincum II. csoport  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje? 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny – „Páva-
ház” (P.K. – 
Zs.P.) 

3.h/főtıtér 
 

98.12.60: PGW tál 
oldaltöredéke, belsı lapján 
négy lándzsa alakú hegyes 
levél benyomott 
díszítményként. Típusa:  
Lágymányosi csoport?  

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

                                                           
400 Párhuzam: Maróti 1997, Kat. 15.43, 305, V/10.   
401 Párhuzam a jelen táblázatban: 91.6.2407. 
402 Párhuzam a jelen táblázatban: 2006.16.66+13+440.   
403 Párhuzam: Szirmai 1984, 170, 7/1. kép.  
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 XXIX. épület 
(L.O.) 

12.h/SE375 
 
 
 
 
 
 
 
10a.h/SE805 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE706 
 
 
 
 
 

2006.16.86: PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett, 
bepecsételt díszítéső (füzér 
részlete). Típusa:  
Lágymányosi III. csoport 
 
 
2007.8.441: PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett, 
bepecsételt levélmotívum 
alatt kettıs, pöttyös füzérben 
tojástag pálcataggal. Típusa: 
Lágymányosi III csoport 
 
 
2007.8.1783: PGW tál 
oldaltöredéke, sárga agyagú, 
narancsvörös bevonattal 
fedett, külsı oldalán 
rovátkolt füzér és pálcatag 
részlete. Típusa: 
Lágymányosi csoport? 

1sz. vége – 
2.sz. eleje. 
 
 
 
 
 
 
1sz. vége – 
2.sz. eleje. 
 
 
 
 
 
 
 
1sz. vége – 
2.sz. eleje. 
 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

7. I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

XII/SE191? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91.6.2165: PGW tál 
oldaltöredéke. 
Világosszürke anyagú, 
sötétszürke bevonattal, 
bepecsételt, stilizált levél- 
alatta szılıfürtsorral. 
Típusa: Lágymányosi III 
csoport404 
 
91.6.2166: PGW tál 
oldaltöredéke. 
Világosszürke anyagú, 
sötétszürke bevonattal, 
bepecsételt, stilizált, ötágú 
levélmotívummal, alatta 
levélfríz. Típusa: 
Lágymányosi III. csoport 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

12.h/SE409 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006.16.66 (kevert 
rétegbıl!) + 139+440: PGW 
tál oldaltöredékei szürke 
bevonattal fedett, kettıs 
'fogazott félkör alakú 
füzérben levél, köztük 
pálcatag, alattuk levélfríz. 
Típusa: Lágymányosi III 
csoport 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
404 Párhuzam a szılıfürthöz: ld. 403. lj.  
405Párhuzam: Maróti 1991, 4. kép/ 5. és 5. kép/ 1 ,4.  
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11.h/SE688 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE757 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007.8.1623: PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett, 
vízszintesen körbefutó 
vájatokkal tagolt sáv alatt 
bepecsételt pálcatag, 
füzérben pöttyös, kör alakú 
motívum, alatta kilencágú 
levél. Típusa:  Lágymányosi 
III. csoport 
 
2007.8.2167: PGW tál 
aljtöredéke, szürke 
bevonattal fedett, belsı 
oldalán két bepecsételt 
levélmotívum között 
'RESATVS·FIICI' 
névbélyeg olvasható. 
Típusa: RESATUS 
névbélyeges csoport405 

 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

8. XXIX. épület 
(L.O.) 

11.h/SE629 
 
 
 
 
 
 
 
11.h/SE660 
 
 

2007.8.863+864+899: PGW 
tál oldaltöredékei, 
sötétszürke bevonattal 
fedett, bepecsételt 'rozetta 
motívummal' díszített. 
Típusa:  Aquincum IV. 
csoport 
 
2007.8.1282:  PGW tál 
oldaltöredéke, szürke 
bevonattal fedett,  
fogaskarcolt füzérben ötágú 
levél, alatta bepecsételt 
ötágú levélmotívumokkal 
díszített. Típusa:  
Lágymányosi III. csoport406 

1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
 
1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 
 
 
 
 
∑: 1.sz. vége – 
2.sz. eleje 
 

 
 

A táblázatban felsorolt, rétegtanilag is értékelhetı darabok adataiból az látszik, hogy a 

meghatározható töredékek jelentıs része (85%) az ún, lágymányosi mőhelykör valamelyik 

alcsoportjába sorolható, amely erısíti azt a feltételezést, amely szerint a Lágymányoson 

mőködött bennszülött telep 1.sz. vége és a 2.sz. eleje között mőködött mőhelyei már 

szállítottak a késıbbi polgárváros helyén kialakult településre407. (107.kép). Lényegesen 

kevesebb darabbal volt képviselve a Resatus-kör (8%), ill. az ún. Aquincum csoport (7%). A 

                                                           
406 Párhuzam: Nagy 1931, 53, 31. kép és 56, 34. kép.  
407 A teleprıl legutóbb: Nagy  - Beszédes 2009, 389, 399. 
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negyedbıl elıkerült teljes PGW leletanyagnál (azaz a bizonytalan lelı-körülményő, vagy 

szórvány darabok is) az arány hasonló: a pecsételt kerámia több, mint fele a lágymányosi 

mőhelykörzet terméke (51%) de jelentıs az egyelıre még ismeretlen csoporthoz tartozó 

darabok (19%), az Aquincum csoportba (12%) és a Resatus-körhöz sorolhatók száma is (9%). 

(108.kép).  

A jelenleg is folyó kutatások során remélhetıleg a közeljövıben a most még 

ismeretlen, nem besorolható motívumok is azonosíthatók lesznek.  

Az adatokból úgy tőnik, hogy csak korai pecsételt áru volt jelen az ÉK-i negyedben, 

ezek jelentıs része pedig a Lágymányoson mőködött mőhelykörzet terméke. Egyelıre nem 

világos, hogy miért csak egyetlen – bizonytalan lelıkörülményő – darab képviseli a korábbi 

kutatás álláspontja szerint pecsételt kerámiát is elıállító Aranyhegyi patak menti mőhelyt, 

amely pedig valószínőleg egyidejő és szomszédos a korai településsel (ld. 2.10. fejezet)408. A 

motívumkincs további kutatása során remélhetıleg erre is fény derül. 

A római kor késıbbi szakaszából egyelıre mindössze 1 olyan - szórvány - darab 

ismert, amely az egyedüli késıi, macellum alatti mőhelyhez köthetı (a 3.sz. elsı felében még 

mőködött)409.  Ebbıl a zónából ezen kívül nincs olyan darab, amely a 2.sz. közepére, vagy az 

utánra lehetne keltezni, így ez a leletcsoport elsısorban az 1-3. építési periódus keltezéséhez 

szolgáltatott információkat.  A visszaesést, ill. a késıi pecsételt (és reliefdíszes) kerámia 

hiányának okát talán a 2.sz. elsı fele - közepétıl nagy tömegben a tartományba érkezı, 

közép-galliai és késıbb a rheinzaberni terra sigillata edényekben kereshetjük, amelyek nagy 

valószínőséggel kiszorították ezt az edénytípust410. 

Az összesítés tanúsága szerint a leletcsoport 1.sz. sz. végén – 2.sz. elején készült tagjai 

szinte minden építési periódus rétegeibıl elıkerültek, így jelentıs részük nem szolgáltatott új 

adatot a korszakok keltezéséhez. Ezek legnagyobb valószínőséggel planírozások (ill. korábbi 

rétegek megbolygatásával) kerülhettek a késıbbi rétegekbe. 

 

                                                           
408 Póczy 1956, 102; Póczy – Zsidi 1992, 93. 
409 Legutóbb: Póczy – Zsidi 1992b, 33-34. 
410 Gabler 1976, 49-50; u.ı. 2006, 100; Maróti 1991, 373;   
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2.10.1.5. Mécsesek, mortariumok, turibulumok   

 
A fent elemzett, keltezı értékő leletanyagokon túl olyan további (kerámia) 

lelettípusokat is érdemesnek tőnt kiválasztani, amelyek egyrészt a terület romanizációjának 

fokmérıjeként szolgálhatnak, azaz alátámaszthatják, vagy megcáfolhatják a területrész 

periodizációjáról kialakított képet, másrészt alkalmasak lehetnek egy-egy épületen belül 

funkciók meghatározására. Ezen lelettípusokat így elsısorban statisztikai számításokra 

használtuk fel, egyedi kiértékelésükre itt most nem vállalkozhattunk411. Az egyes 

leletcsoportok esetében az egy edényhez tartozó töredékeket - ahol ez megállapítható volt - 

természetesen egy edényként kezeltük, hogy minimalizáljuk az ebbıl adódó számítási 

hibákat. A feldolgozásból - elsısorban a korszakolás tekintetében - általános tendenciák 

körvonalazódtak, amelyek szinte minden lelettípusnál azonosak voltak. Ezen felül mindhárom 

kiválasztott anyagcsoport értékes információval szolgált, elsısorban az épületeken belüli 

funkciók megoszlásához. Ugyanakkor azonban az is megfigyelhetı volt, hogy a leletek 

ásatásonként és épületenkénti elterjedésébıl sajnos nem lehetett – egyelıre – messzemenı 

következtetéseket levonni, azok csak az egyes feltárások mértékét mutatják. Szintén általános 

megállapítás lehet, hogy egyes típusok egyenletesen szóródtak a területen, amely szóródás a 

római korban az egyes átépítéseket megelızı, erıteljes planírozás következménye. A 

következıkben külön tárgyaljuk a mécseseket, mortariumokat és a turibulumokat, 

elterjedésük és építési periódusonkénti megoszlásuk alapján.  

 

Mécsesek (109-111.képek): 

 A munka során összesen 100 db különbözı típusú mécses töredékét azonosítottunk, 

amelyek közül 50 db (50%) volt biztosan firmamécses, és 4 db (4%) pedig biztosan volutás 

mécses töredéke volt. Jelentıs részük nagyon töredékes, így gyakran sem típusuk, sem 

díszítésük nem volt felismerhetı. A következı darabok – díszítéső, vagy névbélyegük révén - 

szolgáltak információval: 

Reliefdísz: 

Periódus Lelıhely 
(ásató) 

Réteg Leletanyag412  Abszolút 
keltezés  

3.  XXVI-XXVII. 
épületek (Sz.J. 

XXIII/SE 668 93.12. 2997: volutás 
mécses töredéke, 

1.sz.  – 2.sz. 
eleje413 

                                                           
411 Az egyes töredékeknél igyekeztünk meghatározni, hogy mely darabok tartozhattak egy edényhez, így 
minimalizálva az ebbıl következı statisztikai hibákat.  
412 A darabok részletes leírása megtalálható a BTM Aquincumi múzeumának leltárkönyveiben, így itt csak fıbb 
adataikat adjuk meg.  
413 Iványi 1935, 11; Alram – Stern 1989, 133. 
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– M.E.) nyersszínő, barnásvörös 
festéssel, discusában jobbra 
forduló, ágon ülı madár 
ábrázolásával. 
Típusa:Loeschcke I; Iványi 
II. Analógia: Iványi 1935, 
nr.513, Taf. XV/9; Alram – 
Stern 1989, Taf. 6/36.  

4. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

3. árok, kiszedett fal Ny-i 
oldalán, agyagpadló 
fölött 

63.3.58: Firmamécses 
töredéke, téglaszínő 
anyagú, discusban  
folyamisten/Hercules414 
fejábrázolás részletével. 
Típusa: Loeschcke 
Xa?.Analógia: Iványi 1935, 
15, Taf. L/7.; Zsidi 2003b, 
206, Fig.9. 

2.sz. eleje 
(?)415 

6. XXIX. épület 
(L.O.) 

11.h/SE744 2007.8.1: Firmamécses 
töredékei, téglaszínő 
anyagú, discusában 
szatírfej ábrázolással. 
Típusa: Loeschcke Xa, 
Iványi XVII. Analógia: 
Iványi 1935, nr. 2859, Taf 
LII/ 7. és nr. 3144, Taf 
LII/5; Alram – Stern 1989, 
110 és Taf. 6/58. 

2.sz.-tól416 

I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

2. árok DK-i vége, 
beásásból, -60-80 cm 

63.3.21: Volutás mécses, 
orra letörött, világos 
téglaszínő anyagú, vörös 
festéső, a discusban jobbra 
forduló, ágon ülı madár 
ábrázolásával. Típusa: 
Iványi I.  Analógia:  Iványi 
1935, nr. 272. Taf  XLV/6. 

1.-2.sz417. 

7-es felület, a római 
épület mögötti udvar 
keleti részében, lépcsı 
mellett 

98.12.266: Többlángú 
(min. 3?), reliefdíszes 
mécses töredéke, világos 
téglaszínő, narancsos 
festéső, a discusban 
rozettamotívum, 
koszorúval övezve, 
körülötte szılılevelek és 
indák. Analógia: 
Aquincum 2009, 169, kat. 
1098; Topál 2003, 8, Pl. 
122/8/3 (díszítéshez);  

2.sz. 
második fele 
- 3.sz418 
(díszítés 
alapján) 

? 
  
  

I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny – 
„Páva-ház” 
(P.K. – Zs.P.) 
  

2. helyiség, a 
bolygatatlan fölötti 
törmelékes rétegbıl 

98.45.541: többlángú 
mécses töredéke, téglaszín 
anyagú, barnásvörös 

- 

                                                           
414 A különbözı azonosításokhoz: Zsidi 2003b, 205. 
415 Zsidi 2003b,  
416 Alram – Stern 1989, 110. 
417 ld. elızı lj. 
418 Aquincum 2009, 169; Topál 2003, 8. 
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  festéssel. Közelebbrıl nem 
meghatározható, 
valószínőleg reliefdíszes. 

 I. épület 
(basilica)  K-i 
szárny (M.E.) 

XIX./SE513/560,561,564 
 
 
 
 
 
 
 
kevert réteg 

93.12.1982: valószínőleg 
többlángú mécses levél 
alakú fogója 
 
93.12.1983: valószínőleg 
többlángú mécses levél 
alakú fogója. 
 
91.6. 2721: valószínőleg 
többlángú mécses levél 
alakú fogója. 

 

 

 

Névbélyeg: 

 

Periódus Lelıhely 
(ásató) 

Réteg Leletanyag  Abszolút 
keltezés 419 

2.(bizonytalan) I. épület 
(basilica)  K-
i szárny 
(M.E.) 

X-XI./ É-i vége, barna 
réteg, küszöbtıl -40cm 

91.6.1600: 
firmamécses, ép, 
narancssárga anyagú, 
alján kettıs 
koncentrikus körben 
FOR(tis) névbélyeg 
részletével. Típusa: 
Loeschcke X.? 

1-2.sz. 
harmadik 
negyede420 

3. I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

10. árok déli végétıl 190 
cm (6. réteg), -49 cm 

63.3.279: Mécses 
aljtöredéke, 
téglaszínő, kettıs 
koncentrikus kör 
közepén PETAPVS 
bélyeggel.  

1.sz. után?421 

4. I. épület 
(basilica)  K-
i szárny 
(M.E.) 

XVII/SE302/303 91.6.2399: 
Firmamécses, világos 
téglaszínő, vörös 
bevonatos aljtöredéke, 
[FOR]TIS 
névbélyeggel. Típus: 
Iványi XVII. 
Analógia: Iványi 
1935, nr.2292, Taf. 
XCI/44.  

1-2.sz. 
harmadik 
negyede? 

 XXIX. épület 
(L.O.) 

11.h/SE852 2007.8.2655: 
firmamécses 
aljtöredéke, világos-
vörös agyagú, 
narancsvörös 

1-2.sz. 
harmadik 
negyede? 

                                                           
419 A keltezés forrását azonos típusoknál csak az elsı említésnél adjuk meg. 
420 Loeschcke 1919, 280-281; Gábli 2004, 40. 
421 Amennyiben feltételezzük, hogy a bélyeg a PHOETASPUS névbélyeg másolata, amely mester az 
1.században dolgozott: Loeschcke 1919, 286.  
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festéssel, alján kettıs 
koncentrikus körben 
FOR(tis) névbélyeg 
részletével.  Típusa: 
Loeschcke X.? 

XXVI-
XXVII. 
épületek 
(Sz.J. – M.E.) 

XXII/ az agyagfal tetején 
lévı, barna-agyagfoltos, 
törmelékes réteg, -120—
126cm. 

93.12.2874.: 
firmamécses 
aljtöredéke, világos 
téglaszínő anyagú, 
fényes, barnásvörös 
bevonatú. Alján 
kettıs koncentrikus 
körben APRIO 
névbélyeggel. Típusa: 
Iványi XVII. 
Analógia: Iványi 
1935, nr. 1544, Taf. 
LXXIX/27 
(aquicumi!) 

100-tól422 ? 

I. épület 
(basilica) 
Ny-i és 
középsı 
szárny (N.T.) 

2. árok DK-i vége, 
beásásból, -80-120 cm 

63.3.21: Firmamécses 
aljtöredéke, vörös 
festéssel, kettıs 
koncentrikus kör 
közepén ATIME(tus) 
bélyeggel. Típusa: 
Loeschcke IX, Iványi 
XV. Analógia: Iványi 
1935, nr. 1281,Taf. 
LXXX/29, ill. nr. 
1284, Taf. LXXX/34. 

Vespasianus- 
Traianus 
kora423 

 I. épület 
(basilica)  K-
i szárny 
(M.E.) 

XIX/SE513/560,561,564. 93.12. 1986: 
Firmamécses 
téglaszínő, 
narancsvörös, kopott 
bevonatú aljtöredéke 
[CR]ESC 
névbélyeggel. típus: 
Iványi XVII.  
 
93.12.1987: 
Firmamécses, 
téglavörös anyagú, 
vörös, kopott 
bevonatú, alján 
FORTIS 
névbélyeggel. Típus: 
Iványi XVII. 
Analógia: Iványi nr. 
2203, Taf. XC/24. 
 
93.12.1988: mécses, 
alján VICTORIA 

2.sz., 
elejétıl424 
 
 
 
 
 
 
 
1-2.sz. 
harmadik 
negyede 
 
 
 
 
 
 

                                                           
422 Loeschcke 293; Gábli 2004, 21-22. 
423 Loeschcke 273-274; Iványi 1935,13; Gábli 2004, 22. 
424 Gábli 2004, 33. 
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névbélyeggel. 
Jelenleg nem lelhetı 
fel.  
 
93.12.1989: 
Firmamécses 
aljtöredéke, 
téglaszínő, 
narancsszínő 
bevonattal, [VI]ICT 
bélyeggel. Típusa: 
Iványi XVII.  
Analógia: Iványi 
1935, nr. 3979, 
Taf.XVIII/60.  

 

A felsorolt reliefdíszes és névbélyeges, keletezı értékő mécsesek összevont értékelése tehát a 

következıképen alakul (csak a biztosan építési periódushoz köthetı darabokat vettük alapul): 

Periódus Abszolút keltezés 

3. 2.sz. eleje 

4. 2.sz. eleje- harmadik negyede 

6. 2.sz.- tól 

 

A mécsesek jelentıs része - analógiáik és anyaguk alapján helyi termék lehetett -  

ugyanakkor azonban pl. a szatírfejes és  folyamistent ábrázoló firmamécsesek anyaguk 

alapján importnak tekinthetık425.  A névbélyeges aljtöredékeken ugyan észak-itáliai eredető 

mesternevek fordulnak elı, de ezek is helyi mőhelyek termékei lehetnek426. Figyelemreméltó, 

a 3. periódushoz sorolható, máshonnan egyelıre nem ismert PETAPVS névbélyeges darab (I. 

épület középsı szárny), amely feltehetıen az igen elterjedt PHOETASPUS bélyeg eltorzított, 

helyi változata lehet427. Az eredeti mester 1.sz.-ra keltezett mőködése alátámaszthatja a 3. 

periódus (és a korai veremházak felszámolásának) keltezését is.  Szintén ugyanezen 

idıszakhoz szolgáltat adatot az egyik veremház betöltésébıl elıkerült volutás mécsestöredék 

is (1.sz. – 2.sz. eleje). 

A lelettípus szóródása a területen változó: kiemelkedıen sok került elı az I. épület K- i 

szárnyából (59 db),  ill. a XXIX. épületbıl ( 21 db) és jóval kevesebb az I. épület Ny- i és 

szárnyából (13db), ill. a XXVI. épület területérıl (7db).  (112-113.képek) Ennek okát abban 

kell látnunk, hogy míg az elızı épületek nagyrészt teljesen feltárásra kerültek, az utóbbi 

                                                           
425 Az import- és helyi mécsesek külsı formai jegyek alapján történı megkülönböztetéséhez, a brigetioi anyag 
alapján: Fényes 2002, 61. 
426 A felsorolt 3 név észak-itáliai eredetéhez: Fényes 2002, 60, 62. A bélyeges mécses-aljak legközelebbi 
analógiái is nagyobbrészt pannoniaiak, ld. a leírásoknál.   
427 A PHOETASPUS névbélyeghez: ld. 421. lj. és Gábli 2004, 50. 
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kettıben csak kevés ásatási munka folyt. Az I. épület K-i szárnyának a többihez képest magas 

mécses-számának magyarázata az itt található szemétgödör, amelybıl az épület mécses-

anyagának 49%-a származik, ill. egy kút, amelybıl további 8% került elı. 

 A mécsesek épületeken belüli koncentrációját tekintve általánosságban elmondható, 

hogy azok elsısorban az épületek É-i felében, ill. a lakótraktusokban fordulnak elı: ez 

figyelhetı meg az I. épület K- i szárnya (XIV. helyiség), ill. a XXIX. épület esetében 

(atrium). Az épületek D-i, mőhely, ill. bolthelyiségeiben csak elvétve jelennek meg mécsesek. 

(122.kép) A mécsesek periódusonkénti területi eloszlását tekintve megállapítható, hogy 2. 

periódustól megjelenı lelettípus elıször inkább a fıúttól távolabb, a lakóobjektumok 

zónájában van jelen, majd a 3. periódustól már keletebbre is elkerül. A 4. periódusban számuk 

visszaesik, elterjedésük szórtabbá válik, az 5.periódustól kezdve egészen a 8. periódusig 

azonban  - egy-két kivételtıl eltekintve - már mindinkább az épületek lakórészlegében 

koncentrálódik ez a tárgytípus (I. épület K-i szárny középsı része, XXIX. épület.  115-121. 

képek) 

 A mécsesek korszakonkénti megoszlásának vizsgálata is hozott érdekes eredményeket, 

bár darabonkénti értékelésüket óvatosan kell kezelni a planírozások, a keveredések lehetısége 

miatt (ld. feljebb, PGW edények). (114.kép) Ez a tipikusan a romanizáció fokmérıjének 

tartott lelet428 csak az elsı épített (agyagfalas) konstrukciók idején, azaz várossá válás 

idıszakában jelenik meg (3.periódus), úgy tőnik a korábbi idıszakokban még nem nagyon 

használták (1-2. periódus). A 2.sz. kiugró darabszáma utána a lelettípus meredek esést mutat 

(4.periódus), amelyet a markomann háborúk idıszakával magyarázhatunk. A Severus kori 

felfutás után a 3.sz. közepe jelzi majd a következı csúcspontot (6.periódus)429, amely után  

azonban - az aquincumi település-együttest egyébként is jellemzı  - gazdasági hanyatlás 

idıszaka köszöntött be,  a mécsesek száma pedig meredeken esik az utolsó vizsgálható 

korszakok végig (7-8. periódus).  

 

Mortariumok (123-125.képek) : 

 A feldolgozott feltárásokból összesen 402 db mortarium töredékét regisztráltuk430, 

ennek csak kb. 35%-a volt rétegtanilag értékelhetı (142 db). A leletcsoport legnagyobb része 

az I. épület K-i szárnyának területérıl (243db) ill. az a XXIX. épületbıl származik (118db). A 

többi épület alacsony darabszámának (I. épület Ny- i és középsı szárny – 21db,  ill. a XXVI. 

épület - 20db) azonban nem szabad túl nagy jelentıséget tulajdonítanunk: a magas, ill. 
                                                           
428 B. Bónis – Gabler 1990, 183; Zsidi 2003b, 201. 
429 A magas darabszám oka lehet az is, hogy a korszakra jellemzı nagy építkezéseket megelızı planírozások 
során sok töredék kerülhetett a rétegekbe. 
430 Az egy individuumhoz tartozó töredékeket egy edényként kezeltük. 
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alacsony darabszám az adott épületrész kutatottságának mértékét mutatja, míg ugyanis pl. a 

XXIX. épület legtöbb helyiségét érintették a hitelesítı ásatások, addig a XXVI. épületnek 

csak az É-i szegélyén kutattak nagyobb felületeket. A koncentrációnál azt is figyelembe kell 

venni, hogy a töredékek jelentıs része egy, az I. épület K-i szárnyának É-i végén lévı 

szemétgödörbıl került elı. (126-127.képek) A dörzstálak területi koncentrációját tekintve is 

levonható néhány általánosabb következtetés. (137.kép) Az összes töredék - építési 

periódustól függetlenül - történt térképre vetítése nyomán úgy tőnik, hogy mortarium-

töredékek jelentıs része az épületek É-i, vagyis lakótraktusában koncentrálódtak  (az I. épület 

Ny-i, középsı és K-i szárnya) ill. a K-i szárny esetében a középsı – már a lakórészhez tartozó 

– udvarban is.  

A tárgytípus periódusonként történı vizsgálata során az látszik, hogy már legkorábbi 

idıszakban is jelen lévı dörzstálak a korai lakóobjektumoknál csoportosultak, sıt elvétve már 

a település K-i szélén is megjelennek (1-2. periódusok), majd a 3. periódustól számuk 

növekszik és a lassan kiépülı városnegyed házainak É-i és középsı részén koncentrálódnak. 

A tendencia a következı idıszakban is folytatódik (4. periódus) kirajzolva ezzel a negyeden 

belül a lakórészlegek területét is. A település virágkorának számító 5. periódusban a 

leletcsoport elterjedése kicsit szórtabbá válik és megjelennek töredékek pl. XXIX. épület D-i, 

utca felıli helyiségében is, ami feltehetıen a nagy építkezéseket megelızı tereprendezésekkel 

és planírozásokkal állhat kapcsolatban, ugyanakkor viszont nem zárhatjuk ki az itt végzett 

ipari tevékenységgel való összefüggést sem (enyv?). Ezzel szemben a kissé északabbra 

található mőhelyhelyiségekben viszont alig, vagy egyáltalán nem fordulnak elı dörzstálak. A 

6.-8.periódusokban pedig a  ismét elsısorban a lakótraktusokban koncentrálódtak a 

mortariumtöredékek.  (129-136.képek) 

 A mortariumok építési periódusonként megoszlása az elızı lelettípushoz hasonlóan 

alakul, noha az adatokat itt is óvatosan kell kezelnünk a planírozások és az ebbıl adódó 

keveredés lehetısége miatt. (128.kép) Az építési periódusokra lebontott statisztikából az 

látszik, hogy bár a település kezdeti idıszakában (1.periódus) igen kevés a dörzstál, jelenlétük 

romanizált életmódra utal. A 2. periódustól kezdve számuk meredeken emelkedni kezd és az 

elsı csúcspontot a 3. periódusban éri el: ez a várossá fejlıdés idıszaka, amelynek során a 

veremházakat felváltják az agyagfalas (sıt néhol már kı)  konstrukciók.   

A mortariumok száma a 4. periódusban mélypontra zuhan, amelyet a markomann háborúk 

idıszakának gazdasági válságával (és talán harci cselekményeivel) hozhatunk összefüggésbe.  

A háborús idıszakot követı és kb. a 3. sz. közepéig tartó severusi konjunktúra viszont jól 

tükrözıdik a dörzstálak emelkedı és a második (egyúttal a legmagasabb) csúcsot is elérı 
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számában (6. periódus). A korszakban mutatkozó magas számok kapcsán fel kell hívni a 

figyelmet arra is, hogy a korszakra jellemzı nagymértékő átépítések során végzett 

planírozások miatt is sok töredék kerülhetett a rétegekbe. A késıbbi idıszakban azonban már 

többé-kevésbé lineárisan esik a mortariumok száma, amely a 3.sz. második felétıl a térségre 

jellemzı gazdasági hanyatlással hozható összefüggésbe. A településrész (és feltehetıen az 

egész polgárváros) legutolsó, még kutatható idıszakában (3.sz. vége?) a dörzstálak 

darabszáma kb. a markomann háborúk idejének szintjére esik vissza. 

  Az igen jól kutatott XXIX. épület esetében a mortariumok megjelenése és elterjedése 

alátámasztotta azt a stratigráfiai adatokon és egyéb ásatási megfigyeléseken alapuló 

periodizációt, amely szerint a vizesebb, periferikusabb terület beépítése csak késıbb, a 

területrész tereprendezése nyomán, az elsı agyagtégla-falas épületek megjelenésével - azaz a 

várossá válás és a terjeszkedés idıszakában - indult meg: a dörzstálak itt csak a 3. periódustól 

jelennek meg.  

Az ÉK- i negyed több száz mortarium töredéke között a perem- és a belsı borda 

kiképzése alapján elsısorban a nyersszínő, 1-3.sz. közötti idıszakra keltezhetı Guisan C 

típusba tartozók vannak túlsúlyban, ezek az összes kutatott épületében elıfordultak431. 

Jelentıs számú (19% - 78db) az ún. raetiai dörzstálak432 aránya (sugarasan festett peremő, 

kívül, vagy a belsı, konkáv részen vörös bevonatos darabok)  amelyek túlnyomó része a az I. 

épület szárnyaiból került elı (91% - 71db) 433. A néhány Drag. 45 formájú terra sigillata 

dörzstáltöredék szintén az I. épület K-i szárnyának lakótraktusából származik (4db), csakúgy, 

mint a Drag. 38 (11db) és 43 (5db) formájú darabok434, ill. a (sajnos kontextus nélküli) mázas 

mortariumok nagy része is (összesen 13db)435. Az utóbbiak datáló értékkel nem bírtak436, ami 

annál is inkább sajnálatos, mivel a 4.sz.-ra keltezhetı mázas mortariumok437 segítséget 

nyújthattak volna negyed legkésıbbi periódusainak keltezésében. 

 A díszített ill. terra sigillata mortariumok I. épületben való koncentrációjának okát talán 

tehetısebb tulajdonosokkal magyarázhatjuk, ill. esetleg az I. épület Ny-i és középsı (ill. talán 

                                                           
431 Zsidi – Balla 2000, 248-249. 
432 Az elnevezésrıl: Hartley 1997, 239. 
433 Ld. a 76db-hoz a BTM Aquincumi Múzeumának leltárkönyveit. 
434 Drag. 38 – 98.42.165, 352, 91.6.22, 93.12.376, 471, 494, 506, 584, 585, 592, 2124. Drag. 43 – 98.42.98, 
91.6.474, 612, 2051, 3288. Drag 45 - 91.6.1695, 98.42.98, 98.42.160, 98.45.93.  Részletes ismertetésükhöz ld.: 
Gabler – Láng 2013. A 98.42.98. ltsz-ú darabhoz: 2.10.1.1. fejezet. 
435 Ltsz: 98.12.129, 91.6.992, 91.6.1076, 91.6.2232, 93.12.1414, 93.12.2440, 93.12.2583, 93.12.2698, 
2004.28.41, 2004.28.471, 2004.28.570. Néhány töredék a XXVI. épület É-i részérıl származik. 
436 A legfelsı, újkori bolygatott rétegbıl (XXIX. épület – SE1) azonosíthatatlan rétegekbıl (I. épület K-i szárny, 
XII. és XIII. szelvények) ill. egy erısen vitatható hovatartozású szemétgödörbıl (I. épület K-i szárny – 
SE513/560,561,564) származnak. Utóbbihoz ld.  2.5.2.2. és 2.12.2. fejezetek. 
437 B.Bónis 1990, 29, 34-35; B. Bónis – Gabler 1990, 182; Grünewald 1979, 68. 
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K-i is?) szárnyainak eltérı funkciójával (mansio?)438. Bélyeges mortarium-töredék az ÉK-i 

negyedbıl egyelıre nem került elı. 

Összességében tehát elmondható, hogy a hagyományosan a romanizáció 

fokmérıjeként számon tartott mortariumok már a település legkorábbi idıszakában jelen 

vannak, jelezve a település római jellegét439. Tér- és idıbeli megoszlásuk pedig alátámasztják 

és összhangban vannak az ÉK-i negyed épületeinek funkcióiról, ill. periodizációjáról 

kialakított képpel.  

 

Turibulum (138-140.képek): 

A füstölıtálak440 –mint a római életforma másik jelentıs jelzıje és a római lelıhelyek 

gyakori lelete441 – az ÉK-i negyedben összesen 126 darabbal volt képviselve, ebbıl 85 db volt 

értékelhetı kontextusú (67%).  Ásatásonkénti és épületenkénti megoszlása a többi 

lelettípushoz hasonlóan alakult: az I. épület relatíve kis mértékben kutatott Ny-i és középsı 

szárnyából, ill. a XXVI. épületbıl csak kevés turibulum került elı, míg a több ásatás által is 

érintett K-i szárnyból jött elı a legtöbb (köszönhetıen az É-i részen feltárt szemétgödörnek, 

amibıl a legtöbb töredék származik). Szintén sok került elı, a közel teljesen megásott XXIX. 

épületbıl is. (141-142.képek) 

 Az azonosítható kontextusokból elıkerült füstölıtálak területi elterjedését tekintve 

általánosságban változó a kép: koncentrációja elsısorban a kutatottságot és a különbözı 

korszakokban elvégzett planírozások mértékét jelzi (pl. I. épület Ny-i és középsı szárnyában 

kevés van belıle, a XXIX. épületben viszont szinte mindenütt került elı).  (152.kép)  A 

lelettípus építési periódusonkénti elterjedését tekintve megállapítható, hogy a település korai 

idıszakában (2.periódus) elsısorban a lakóobjektumok környékén koncentrálódik, majd a 3. 

periódustól kezdve már keletebbre is megjelenik (XXIX. épület alatt) jelezve ezzel a település 

K-i irányú terjeszkedését is. Jellemzı, hogy a XXVI. épület alatt húzódó egyik korai 

veremház betöltésébıl (3.periódus) igen sok töredék származik, ami a település római jellegét 

erısíti. A 4. periódusban észlelhetı visszaesés után a prosperáló 5. periódusban már kissé 

szórtabb az elterjedés, de még így is inkább az épületek középsı részében koncentrálódik. A 

nagyobb töredékszám a korszakra jellemzı építkezési hullámhoz kapcsolódó planírozásokkal 

is magyarázható. A 6-7. periódusokban már csak kevés darabbal találkozunk, azok szintén 

inkább az épületek lakórészlegeiben fordulnak elı. (143-151.képek)   

                                                           
438 ld. 2.12.1. fejezet 
439 A mortarium, mint  a romanizáció egyértelmő jele: Baatz 1977, 154-155. 
440 Kultikus funkciójukhoz legutóbb (az egyéb elméletek összefoglalásával együtt): Harsányi 2011, 201-204. 
441Harsányi 2006,57. 
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Ugyan konkrét periódushoz nem köthetı, de nagyon sok töredék származik az I. épület 

legészakibb végébıl (udvar?), az itt feltárt nagymérető szemétgödörbıl és közvetlen 

környezetébıl, amely a szomszédos lakóépületekbıl idehordott hulladék lehet. Érdekes 

módon a szemétgödörrel szomszédos (késıbbi, vagy korábbi?) XXVI. épület É-i végéhez 

csatlakozó, korábban (Diana) szentélyként definiált épületrész területérıl alig pár töredék 

került elı, így továbbra sem bizonyítható az épületrész szakrális jellege.  

A turibulumok ÉK-i negyedbeli elterjedése tehát jellegzetes képet mutat: jellemzı, 

hogy elsısorban lakóházakban, ill. lakótraktusokban koncentrálódik és ott legnagyobb 

valószínőséggel a privát vallásosság jeleinek tekinthetık442.   

A leletanyag korszakonkénti megoszlása szintén nem tér el a korábban 

megfigyeltektıl, de itt is fel kell hívni a figyelmet a planírozásokból adódó keveredés 

veszélyére. (143.kép) A településrészen számuk már a korai idıszakban meredek emelkedést 

mutat (2.periódus), amely után egy viszonylagos stagnálás következik be. A füstölıtálak 

számának visszaesése itt is a 4.periódusban következik be (markomann háborúk) majd az ezt 

követı gazdasági fellendülés idıszakában (5.periódus) éri el a csúcspontot (esetleg a 

nagymértékő tereprendezések eredményeképpen is). A következı idıszakokban azonban már 

folyamatosan csökken a számuk a vizsgálható utolsó periódusig (8.periódus). A negyedben az 

utolsó periódusokban (6-8. periódus) megfigyelhetı csökkenés egybevág a más lelıhelyeken 

is jelentkezı 3.sz. közepi visszaeséssel, amelyet kereszténység fokozatos térhódításával és a 

pogány kultuszok visszaszorulásával (és a turibulumok használaton kívül kerülésével) 

magyaráz a kutatás443.  

 

                                                           
442 Kuzsinszky 1932, 332-333; Harsányi 2011, 198-204. 
443 Harsányi 2006, 59, 71-72. 
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 2.10.1.6. Egyedi tárgyak, különleges kontextusok 

 

I.  épület K-i szárny: 

 

A patkó alakú, alapárkos konstrukció betöltésének leletanyaga (153.kép) 

       Az igen bizonytalan funkciójú (feltehetıen lakó- vagy gazdasági rendeltetéső) 

faszerkezető (?) konstrukció az ÉK-i negyed legkorábbi objektumai közé tartozik444.  Az 

alapárok betöltésébıl csak kevés olyan tárgy került elı, amely funkciója, vagy keltezı értéke 

miatt figyelemre érdemes445:  

 

Csont hajtő446: csont hajtő, gömb alakú fejjel. A tő felsı része megvastagodik. Töredékes.     

Méret: 4.7.x 0.5cm (fej). Bíró 2. típus447, Facsády VI. típus448 . Keltezése: bizonytalan449.   

Kanál (ligula)450: tejfehér üvegkanál ovális, elkeskenyedı végő feje. Nyél letört. Mérete:  3.5 x 

5.7 x 0.3cm. A fej formája és mérete alapján (körte-forma) a típus jellegzetesen 1.századi451. 

Analógiák: ismeretlen lelıhelyő (Louvre)452, Galileai tenger partvidéke (1-3.sz.)453 Caerleon, 

canabae (bronz)454. 

Amphora töredékek: ld. 2.8.1.2. fejezet. 1. periódus. Keltezésük: 1.sz. közepe – 2.sz. elsı 

negyede. 

 

A három ismertetett tárgy alapján a konstrukció felhagyásának keltezése (a tárgyak az alapárok 

betöltésébıl származnak) ugyan bizonytalan, de arra feltehetıen az 1.sz. vége után került sor (ld. 

kanáltípus). 

 

Díszített gyöngykagylóhéj-töredék455 (154.kép) 

A ritka tárgy a  XXVI. épület ÉNy-i szegélyén, azaz valójában azaz I. épület északi 

részén (”szentély”-tıl Ny-ra) feltárt szemétgödörbıl származik, amelynek periódusba sorolása 
                                                           
444ld. 2.4.4.2. fejezet és  Láng 2011a, 143-156. 
445 Az összes lelet innen: 91.6.3139-3141 és 3150-3151. A három informatív tárgyon kívül a többi házi kerámia 
töredékei: 91.6.3139 (kézzel formált fazék oldaltöredéke) 91.6.3140 (szürke fazék aljtöredéke) és  91.6. 3141 
(sötétszürke fedı töredéke).  
446 Ltsz: 91.6.3151 
447 Bíró 2000, 81. 
448 Facsády 2009, 85. 
449 Bíró 2000, 81-82. 
450 Ltsz: 91.6.3150 
451 Evans 2000, 349. 
452 İrzési helye: Louvre: http://www.flickr.com/photos/22499127@N00/5573140306/ 2012.04.30. 
453 İrzési helye: Metropolitan Museum of Art: http://www.flickriver.com/photos/elissacorsini/5670475142/ 
2012.04.30. 
454 Evans 2000, 349 és fig.83/17. 
455 Ltsz: R 2186 
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bizonytalan456. Ugyanakkor azonban a lelet különleges jellege miatt önálló ismertetést 

érdemel457. A töredékes gyöngykagylóhéj belsı oldalára poncolással állatalakokat véstek. A 

tárgy a rendelkezésre álló igen jó párhuzamok alapján legnagyobb valószínőséggel egy 

kozmetikai tárolóedény egyik fele lehetett, amelynek származási és készítési helye a Kelet-

Mediterráneum. A kagyló személyes tárgyként (keleti származású lakossal?) érkezhetett 

Aquincumba, majd használaton kívül kerülése után a szemétgödörbe került458. A kagyló – 

elsısorban analógiái alapján - a 3.századra keltezhetı.  

 

Gemma459(155.kép) 

Az I. épület K-i szárnyának északi részében (XIII. szelv.), a 2.periódusba tartozó 

beásás betöltésébıl került elı egy hosszanti irányban szigonyra tekeredı/úszó (?) delfin-

ábrázolású, vörös kıbıl (karneol?460) készült, ovális formájú, lefelé becsiszolt szélő gemma, 

amely eredetileg feltehetıen győrőkı lehetett461. Nagyon hasonló ábrázolású (hosszanti 

irányban ábrázolt delfin szigonnyal, vagy anélkül) és mérető, bár más anyagú, 1-2. századra 

keltezhetı darabok ismertek Brigetioból is462, Az aquincumi gemma analógiái és kontextusa 

alapján (gödör betöltése, azaz a 3.periódus) legkésıbb a 2. sz. elejére tehetı463. 

 

Mázas szoborposztamens (156.kép) 

A XXVI. épület É-i részén feltárt ún. „α szentély” vagy „szentély” folyosójáról, a 

közelebbrıl nem azonosítható SE516 rétegbıl464  származik egy kör alapú, vörös agyagból 

készült, sárgásbarna mázzal bevont, kismérető, terrakotta szobor posztamens, amelyen két, 

párhuzamosan álló mezítelen lábfej látszik465. A posztamens alsó részén  - a fémbıl készült 

elıképek nyomán466 – bekarcolt, stilizált kyma-sor fut, míg a talapzat felsı részét váltakozó 

állású félkörök díszítik. A posztamenshez minden valószínőség szerint egy kis istenszobor-

figura tartozott. A kevés ikonográfiai jellemzı, azaz a lábfejek alapján (mezítelenek, 

párhuzamos állásúak), legnagyobb valószínőséggel nıalak jöhet számításba. A talapzaton az 
                                                           
456 ld. 2.5.2.2. fejezet. 
457 A kagylóhéj részletes ismertetése: T. Láng 2006b, 149-161.  
458 A szomszédos „szentély” medencéjébıl egy ugyanilyen kagylóból készült korong is elıkerült. Valószínő, 
hogy a díszített héj alsó részébıl vágták ki: 93.12. 647. ld. elızı lj. 
459 Ltsz. 91.6.3036. 
460 Igen népszerő féldrágakı-fajta, a Nemzeti Múzeum római kori gemmagyőjteményének több, mint har mada 
karneolból készült:Gesztelyi 2000, 22. 
461 Méretei:1.5 x 1.1 x 0.3cm 
462 Gesztelyi 2000, 716, Kat. 230 (szigony nélkül) ; Gesztelyi 2001, 48, Kat. 56 (szigony nélkül); Borhy – 
Számadó 2003, 41-42, Kat. 36, 37 (szigony nélkül) és 38. Ez utóbbival az aquincumi darab mind méret, mind 
pedig az ábrázolás terén nagy hasonlóságot mutat! 
463 Ezúton köszönöm Gesztelyi Tamás segítségét a stilisztikai alapú keltezésben. 
464 A réteget sajnos nem lehetett építési periódushoz kötni.  
465 ltsz: 93.12.2821. Mérete: D=6cm, m=4.5cm 
466 Religion 1998, 73-74, nr.58. (Lar szobrocska) és 90, nr.13. (Venus szobor) 
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egyéb tárgyak hiánya (pl. ruha, egyéb támasz, állatfigura), a lábfejek szoros 

egymásmellettisége, ill. az a tény, hogy a bal lábfej kissé elıbbre áll, mint a jobb, enyhe 

contrapposto tartást sugall. Ez a megoldás leggyakrabban Venus pudica ábrázolásoknál fordul 

elı, amelynek számos hasonló – bár elnagyoltabb – variánsával találkozhatunk 

Aquincumban467. Hasonló Venus-ábrázolásokat láthatunk még Poetovioban468, a 

Kunsthistorisches Museumban469 és a Metropolitan Museumban is (ismeretlen lelıhelyő 

bronzszobrocskák)470. A máz minısége és színe alapján (homogén, nem lyukacsos, sárgás-

barna, zöldes) az aquincumi leletek közül analógiaként egy, a gázgyári fazekas teleprıl 

származó, Luna mellképet ábrázoló serpenyıfogó és a szintén gázgyári temetı egyik 

csontvázas sírjából nemrégiben elıkerült mázas edénykészlet említhetı.471 

A leletet elıkerülési körülményei (SE516 réteg, „-40cm”) és homogén, sárgás-barna 

máza alapján inkább a korai mázas készítmények közé sorolnánk és a 2.sz. közepére 

kelteznénk. Nem zárható ki, hogy a kis szobor helyi mőhely terméke472. 

 

Terrakotta szobrok (157.kép) 

Az egyedi tárgyak közül kiemelkedik két, ülı nıalakot ábrázoló terrakotta szobrocska 

töredéke, mindkettı az I. épület K-i szárnyának É-i részérıl származik.  

A jobb állapotú, nagyobb darab a 2.periódus SE172/171,173,178,179 gödrének 

betöltésébıl (azaz a 3.periódus eleje) került elı473. A szobrocska belseje üreges, nyers színő, 

teljes felületén narancsvörös festés fedi és egy díszes trónuson ülı nıalak jobb felét ábrázolja, 

deréktól lefelé. A hosszú, redızött köpenyt és alatta (?) chitont viselı alaknak csak elnagyolt 

jobb lábfeje látszik, szintén elnagyolt jobb kézfeje ölében pihen. A trónus zárt oldalú 

karfajának szegélyét cikkcakk, ill. pontsor díszíti, belül pedig egy rozetta látszik.  

A másik, szintén trónuson ülı, hosszú ruhás alak fehér, ún. pipaföldbıl készült, 

szintén üreges belsejő terrakotta szobrocska. A XIX. szelvény SE 514 rétegébıl származik, de 

pontos elıkerülési helye ismeretlen (az ásató sem említi) és a réteg periódusba sorolása is 

                                                           
467 Póczy 1963, 6-7.képek. 
468 Vomer Gojkovič 2011, fig 6 (nagyon hasonló lábtartás, de kiegészítı tárgyakkal) és fig.7 (kis terpeszállásban) 
469 Ismeretlen lelıhelyő, 19.századi vásárlásból. Bronz, ltsz.: VI. 335. İrzési helye: Kunsthistorisches Museum, 
Bécs. M. Laudenberger (osztályvezetı, Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung) szíves szóbeli közlése. 
470 İrzési helye: Metropolitan Museum of Art, kora: 1-2.sz.: http://www.metmuseum.org/Collections/search-the- 
collections/ 130006886?rpp=20&pg=1&ft=Aphrodite+or+Venus&pos=5  2012.05.02. 
471 A serpenyıfogóhoz: Topál 1993, 245; Látványraktár 2009, 171, nr.1127.  Az edénykészlethez: Lassányi  
2007, 108, 6.kép. 
472 Topál 1993, 246. Topál J. a 2.sz. közepén – utolsó harmadában a gázgyári fazekas telepre  feltételez mázas 
kerámiát (is) elıállító mestert. Ugyanı a Nagy T. által leírt „ólommázas” mőhelyt is  kapcsolatba hozná a 
gyártással, ez utóbbi „mőhely” létezése azonban kérdéses: ld. 2.4.1.2. fejezet  és 58.lj.  
473Ltsz: 91.6.535. Mérete: 10.2 x 5.7cm 



 197

bizonytalan474.  A magas talapzaton álló, fonott (?) széken ülı figurának csak bal alsó fele 

maradt meg, lábfeje és hosszú redızött ruhája alapján itt is nıalakra gondolhatunk.  

A minden valószínőség szerint negatív formából készült szobrocskák esetében - 

analógiák alapján – anyaistennı (?) ábrázolásra következtethetünk, bár pontos párhuzama 

egyelıre egyik töredéknek sem ismert. Topográfiailag és idıben is igen közeli párhuzamok a 

polgárváros ún. kerek szentélyébıl és környezetébıl, a „kegyszerárus” boltjából elıkerült ülı 

istennı-ábrázolások475. Az aquincumi termékenység-kultusz Rajna vidéki kapcsolatai, ill. a 

polgárváros legkorábbi, Aranyhegyi patak menti temetıjébe temetkezı kölni polgárok, 2.sz. 

elsı évtizedeitıl kimutatható jelenléte magyarázatot jelenthet a szobrocskák itteni 

elıfordulására476. Hasonló anyaistennı ábrázolásra van példa Brigetioból is (2-3.sz.)477. 

A pipaföldbıl készült darab esetén kölni import tárgyra gondolhatunk, amely szintén a 

2.sz. elsı évtizedeiben érkezhetett ide478. A 3.sz. elsı felére keltezett ún. „C” utcai 

kerámiadepoból (azaz a macellum alatti mőhelybıl) származó ülı Abundantia ábrázolás 

szintén analógiaként említhetı479. Hasonló, helyi készítéső példányt ismerünk még Aelium 

Cetiumbıl (St. Pölten), amelyet tág idıhatárok közé, a 2.sz. 2. fele – 3.sz. második fele közé 

kelteztek és Iunoként, vagy Fortunaként azonosítottak480. 

Mindkét terrakottát - az ásató eredeti elképzelésével szemben481 - inkább egy lararium 

részeként tudjuk elképzelni, legközelebbi analógiáik alapján pedig a termékenység kultusszal 

hoznánk összefüggésbe. Talán nem véletlen, hogy az egyik terrakotta szobrocska a korai 

település egyik felhagyott objektumából származik: a termékenység-kultusszal összefüggésbe 

hozható ülı nıalakok ilyen típusú, romanizált megjelenését már a korábbi kutatás is a Rajna 

vidéki (elsısorban kölni) polgárok érkezésével hozta kapcsolatba, akiknek jelentıs szerepük 

lehetett a 3. periódus idején (2.sz. elsı évtizedei)  városiasodó település életében482.   

 

Fazék és csonttő együttese (158.kép) 

Az. I. épület K-i szárnyának É-i végén, egy 2. periódushoz köthetı beásás betöltésébıl 

(SE270/271) - egy késıbbi fal alól – egy szinte ép fazék került elı, benne egy üvegedény 

töredékével483 és egy vékony, kúpos végő csont-tővel /leíráshoz ld.: 2.4.4.2. fejezet, 2. 

                                                           
474 Ltsz: 93.12.2148. Mérete:4.5 x 2.7 x 0.3cm 
475 Póczy 1963, 241, 250. pl. 15-16. kép és 17.kép.:  Abundantia és ülı nı gyermekkel. 
476 Póczy 1963, 246, 250. 
477 Szabó 2000, 100. 
478 A kölni importhoz: Fremersdorf 1938, 8. 
479 Nagy 1942b, 636 és CXVIII/1-2. tábla; Póczy 1956, 118 és Taf. XII/1.  
480 Jilek – Scherrer – Trinkl 2005, 26, nr.40. 
481 A 91.6.535 ltsz-ú darabot szentély-felszerelésnek tartotta, ld. 47.old. 
482 Póczy  1963, 250, 252-254. 
483 Ltsz: 91.6.2741. 



 198

periódus (1991)/484 .  Az ásatási fotó alapján csak annyi állapítható meg, hogy a lelet-együttes 

a beásás felsı részében volt, de annak közelebbi adatai nem ismeretek (méret, alaprajz stb.)485. 

A sötétszürke, homokos soványítású, vízszintesen kihajló, széles peremő, kihasasodó 

fazék oldalát párhuzamos bemélyített vonalköteg díszíti. Peremét szélein 2-2, bekarcolt 

párhuzamos díszíti. Formája és peremkiképzése alapján a Petznek 17.2.1. típushoz áll a 

legközelebb, amely a Flavius kortól a 2.sz. elejéig volt használatban486. Az egyszerő, 

kihegyezett végő, vékony csont-tő pontos keltezése és felhasználási területének kérdése 

problematikus487. Az együttes már a 2. periódus objektumának betöltésében volt, azaz inkább 

annak felhagyását, mintsem használati idejét keltezi, így az beleillik a 2. periódus végérıl 

kialakított abszolút kronológiai képbe (2.sz. eleje).   

A különleges helyzető lelet-együttes funkciójára vonatkozóan egyelıre csak találgatni 

lehet. A konstrukcióra (fazék + csonttő) pontos analógiát egyelıre nem találtunk. 

Elképzelhetı, hogy véletlenszerő elıfordulásról van szó (ezt támasztaná alá az üvegtöredék 

is) de az is, hogy az edény eredetileg még más, pusztuló anyagot is tartalmazott (pl. textil?). 

Végezetül nem zárható ki a szakrális jelleg sem.  

  

XXVI. épület: 

 

Becsiszolt dísző üvegpohár (159.kép)  

A XXVI. épület É-i része alatt, egy szemétgödör betöltésébıl sárgás színő üvegbıl 

készült, harang alakú, kihajló peremő, fazettás dísző üvegpohár oldaltöredéke került elı488. A 

beásás – bár  hovatartozása némileg kérdéses489 -    legnagyobb valószínőséggel a település 

második periódusához tartozik, az edény töredéke az objektumok felszámolásakor kerülhetett 

a betöltésbe (3. építési periódus). A pohárnak - jellegzetes díszítése révén - számtalan 

analógiája említhetı: a legépebb darab egy poetovioi sírból származik, amely az 1.sz. utolsó 

negyede – 2.sz. eleje közé keltezhetı490. Brigetioból két, a 2.sz. elejére keltezett, becsiszolt 

díszítéső, szintén harang alakú pohártöredék került elı491, az 1.sz. vége és Traianus – 

                                                           
484 Ltsz: 91.6.2855 ; mérete:25,5 x 15cm (fazék).  91.6. 2742; mérete: 8.2 x 0.3cm (csont-tő) 
485 Az ásatási naplóban csak a „fal alól” megjegyzés  szerepel, a fazék leletkísérı céduláján viszont a „most 
kirajzolódó folthoz, gödörhöz tartozik”  mondat áll. 
486 Petznek 1997, 243-244. 
487 1. típus (kisebbik mérető): Bíró 2000, 81. 
488 ltsz.: 93.12.2816.  Mérete: 6.4 x 8.7 x 0.4. 
489 A beásás betöltésébıl (a most leírttal együtt) két üvegedény töredéke, házikerámia töredékek (korsók, 
poharak, fazekak oldal- és aljtöredékei) egy tőzdelt dísző, függıleges falú edény, amphora- és mécsestöredék, 
egy 2.századi  és egy 19.századi  érem került elı. Az utóbbi valószínőleg több réteg összebontásával kerülhetett 
ide. Ld. még ehhez: 78.old.   
490 Lazar 2004, 34. 
491 Kisné Cseh 2003, 25, 15.sz. és VII. tábla/3-4 
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Hadrianus uralma közé esı idıszakra tehetı inotai 2.sz. halomsírból szintén két becsiszolt 

dísző üvegpoharat dokumentáltak (az egyik töredék)492. 

A kutatás az ilyen mandula, vagy gabonamag-alakú becsiszolásokkal díszített, magas 

falú, harang alakú poharak pannoniai elıfordulását az ún. 1. korszakba sorolja (1.századtól a 

markomann háborúkig), gyártási idejét pedig az 1.sz. végére – 2.sz. elejére teszi, 

gyártóhelyeként pedig Itáliát, vagy Szíriát jelöli meg493.  

A fentiek alapján az ÉK-i negyed szemétgödrének betöltésébıl származó pohártöredék 

megerısíti a 3. periódus indulásának 2.sz. elejére történı datálását is.  

 

Faragott csonttárgy (160.kép) 

A XXVI. épület É-i részérıl származik egy  - egyelıre bizonytalan rendeltetéső – 

faragott csonteszköz494. A bizonytalan lelıhelyő495 eszköz vadmarha csontjából készült496. A 

hosszúkás, vastag, tő formájú tárgy egyik vége letört, feje kiszélesedik és egy lyukkal fúrták 

át. A szárrészén 2-2 bekarcolt vonal között rézsútos, szintén bekarcolt vonalkázás látszik, a 

fejrészen, a lyuk felett és alatt pedig 1-1 kettıs koncentrikus körrel díszítették. 

A tárgy eredeti rendeltetése, töredékes volta miatt kérdéses: talán szövéshez használt 

eszköz volt, erre utalhat a lyukon látható kopásnyom is (fonal?)497. A tárgy korát annak anyag 

határozhatja meg, ugyanis vadmarha csontból készült498, amely a Kárpát – medencében a 

vaskorban még ıshonos volt, viszont  a római korra rendkívül megritkult499, így  nagyobb 

valószínőséggel a bennszülött lakossággal hozhatjuk kapcsolatba és a  település korai 

idıszakához kötnénk. A tárgy jelenléte a területen annak ellenére sem meglepı, hogy 

jelenlegi adataink szerint az ÉK-i negyedben lokalizálható legkorábbi periódusok már 

egyértelmően római koriak, bennszülött/ kelta elızménynek nincs nyoma. A negyedet D-rıl 

határoló KNy-i fıútvonal ugyanis már a település létrejöttét megelızıen is fontos útvonalként 

mőködött (ld. 2.11. fejezet), amely magyarázat lehet a római hódítást közvetlenül megelızı 

                                                           
492K. Palágyi 2004,  47, kat. 10.2.1 és 10.2.2. Az inotai halomsírok keltezéséhez: Palágyi 1981, 26. 
493 Lazar 2004, 33; Barkóczi 1990, 152; Barkózi 1984, 102 (70.típ.) Taf. XV, nr. 160. 
494 Ltsz: 93.12.2663. Mérete: 9.6 x 2.1 x 1cm. A lyuk átmérıje: 1cm. 
495 Pontos lelıkörülményei ismeretlenek. Legnagyobb valószínőséggel a – nem lokalizálható – XXI. szelvénybıl 
származik. A leletes zacskó felirata szerint a benne lévı leletek a XXI/SE567 rétegbıl származnak 
(terrazzopadló tetejérıl, 5. periódus). A zacskó azonban  - eredeti felirata szerint - csak két lepénysütı töredékét 
tartalmazta. Nem világos, hogy a csonttárgy utólag került-e bele, vagy valóban ez a lelıhelye.  
496 A. Choyke szíves szóbeli közlése. 
497 Bíró M. feltételezése, segítségét ezúton is köszönöm! Hasonló darab került elı legutóbb Hágából: a középsı 
vaskorra (Kr.e. 6-3.sz. ) keltezett, lyukas végő és koncentrikus körökkel díszített tárgy rendeltetése egyelıre 
szintén kérdéses. Publikálatlan, Marloes Rijkelijkhuizen szíves szóbeli közlése. 
498 A. M. Chokye szíves szóbeli közlése. 
499 Bartosiewicz 1999, fig.6.; u.ı. 2005, 2; u. ı. 2006, 153.  Itt köszönöm meg Bartosiewicz Lászlónak  a római 
kori vadmarha- problémához adott tanácsait és segítségét! 
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idıszak emlékanyagára is500. Ugyanakkor azonban azt sem zárhatjuk ki, hogy a 

hagyományosan konzervatív bennszülött nık viseleti szokásaik mellett megırizték 

tradicionális háztartási eszközeiket is (ld. még: szalagszövı kártya). 

 

XXIX. épület: 

 

Szalagszövı-kártya 501 (161.kép) 

Egy, a 4. periódushoz köthetı kerek beásás betöltésébıl elıkerült, szarvasagancsból 

faragott kártya502 6cm hosszú, 2,9 cm széles, 5db 1mm-es vájattal tagolták eredetileg 6 részre, 

ezek közepén 1mm-es lyukak vannak. Két szélét – szegélyét – két-két párhuzamos 

bekarcolással jelezték. A legfelsı léc középe kitört, tetejére egy-egy 2.7 cm nagyságú 

szembenézı, palackorrú delfint faragtak. A fotón bal oldali delfinbıl csak a farokrész maradt 

meg. Az épp állat szemét koncentrikus körökkel, farokrészüket bekarcolással jelezték. Az 

aprólékos, részlet gazdag munkára jellemzı, hogy a delfinnek a hát- és hasúszóit is kifaragták. 

Az igen ritka lelet a Birodalom más pontjairól elıkerült analóg darabok alapján 

keskeny textilek szövéséhez használt szalagszövı-kártya lehetett. Legközelebbi párhuzama 

Pilismarótról ismert, bár a lényegesen egyszerőbb, koncentrikus körökkel díszített bronz 

szövıkártya ott késırómai kontextusból származik503. Csontból készült, bronz szegéllyel 

ellátott, szintén koncentrikus körökkel díszített darab ismert Britanniából (South Shields), 

ennek pontos keltezése azonban ismeretlen504. Az 1.sz. közepe-végére keltezett darabok 

ismertek Pompeiibıl, Xantenbıl, Londonból és Briordból, míg a 4.sz. közepe-végére datáltak 

egy lingenfeldi és egy lauriacumi kártyát505. A callatisi, sírmellékletként elıkerült darabot 

publikálója terminus post quem 141-re keltezi506. A számos modern, néprajzi párhuzammal is 

rendelkezı kártyán övek, szalagok, fejpántok, ill. ruhaszegélyek készülhettek507.  

Ez a lelet jól illusztrálja a XXIX. épület északi részének lakójellegét: a házimunkához 

használt szalagszövı lelıhelye (beásás) egy kút (betöltésében egy PGW tállal) és egy 

sütıkemence tıszomszédságában található, és mint kontextusából kiderül (4. periódusú 

beásás betöltése, azaz az 5.periódus eleje), a 2.sz. közepére-végére keltezhetı. A Birodalom 

                                                           
500 ld. még az Aranyhegyi patak menti temetıbıl legutóbb elıkerült kelta bronz érmét is: Lassányi 2005, 89. 
501 ltsz.: 2006.16.1. 
502 A kártya anyagát A. Choyke és Vecsey Á. vizsgálták, információjukat ezúton is köszönöm. Az agancs igen 
gyakori és fontos alapanyag volt Pannoniában, ill. az egész Birodalomban: Choyke 2003, 215-216. 
503 Barkóczi 1960, 113. 
504 Wild 1971, 230-231. 
505 Pompeii: Wild 1971, 231.  A római kori  szalagszövı kártyák legutóbbi összefoglalása: Foulkes 2011, 41-47. 
506 Callatis: Rottloff 2006, 92 
507 Wild 1976, 173 és u.ı. 2002, 11. S.J. Foulkes saját, experimentális régészeti kutatásai alapján a kártyákkal 
inkább meglévı ruhák szegélyeit szıhették, a kártyák felhasználási köre az eddig feltételezettnél szőkebb 
lehetett: Foulkes 2011, 44-45. 
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területén eddig azonosított szalagszövı kártyák nagyobb része is inkább a korarómai 

idıszakra datálható (ld. feljebb). Talán nem járunk messze az igazságtól, ha a kártyát a 

korszakban még meglévı kelta hagyományú nıi öltözködéssel hozzuk összefüggésbe508. 

 

                                                           
508 A helyi népviselt divatja a Severus korig követhetı: Mócsy 1990, 237. 
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2.10.2. Keltezés 
 

A felsorolt keltezı értékő, vagy a funkció szempontjából az egyes építési 

periódusokhoz kapcsolható, értékelhetı leletanyag idıhatárai alapján tehát az ÉK-i negyedben 

megállapított 8 építési periódushoz többé-kevésbé konkrét idıintervallumokat lehetett 

kapcsolni (2.tábla). Ehhez hozzárendeltük még a Póczy K.-nak a Páva – ház  (I. épület K-i 

szárny) kapcsán megállapított és abszolút dátumokkal is ellátott korszakolását is. A 

markomann háborúk végét az ÉK- i negyed történetében piros vonallal jelöltük. Az egyes 

periódusok idıhatárai tehát a következıképpen alakultak:  
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2. tábla 
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Az ÉK-i negyedben megfogható legkorábbi településhorizont, amelyhez földbe 

mélyített objektumok tartoztak, az 1. periódus, amelyet elsısorban az amphora-leletanyag 

alapján lehet keltezni, legkorábban az 1.sz. közepe, legkésıbb a 2.sz. elsı negyede táján 

kezdıdhetett. A periódus keltezéséhez elsıdlegesen felhasználható terra sigillata anyag ugyan 

közvetlenül nem kapcsolható e korszak rétegeihez és objektumaihoz, de a negyedbıl elıkerült 

észak-itáliai és dél-galliai anyag alapján509 a kezdeti idıpont késıbbi, inkább az 1.sz. utolsó 

negyede lehet, amely egyfelıl beleesik a periódushoz köthetı amphora-anyag által nyújtotta 

határok közé, másfelıl illeszkedik a korábbi kutatás (Nagy T., Póczy K.) által feltételezett 

idıponthoz510. A korszak végét az 1.sz. végénél húzhatjuk meg (ld. lejjebb). 

A 2.periódushoz már lényegesen több réteg és szintén földbe mélyített objektum 

leletanyaga szolgáltatott információt, így terra sigillaták, amphorák, PGW kerámia, 

üvegtárgyak. Az egyes tárgytípusok gyártási idıpontjai alapján számítható legkorábbi és 

legkésıbbi idıpontokból az 1.sz. vége és a 2.sz. eleje közé keltezhetı periódus rajzolódott ki, 

azaz a negyed falusias jellegő, gödörobjektumokkal induló történetének két korszaka van, 

amelyek mindegyike kb. 10-20 évet élt meg. 

A településrész várossá fejlıdéséhez – 3.periódus -  igen sok leletcsoport adott 

információt, mivel a korábbi periódus objektumainak betöltéseibıl és a feltöltési rétegekbıl 

sok keltezı értékő lelet került elı: terra sigillata, érem, amphora, PGW kerámia, mécses és 

egyedi tárgyak (üvegedény, terrakotta szobor, gemma), amelyek alapján a az ÉK-i negyed 

már föld fölött álló, agyagfalas épületei a 2.sz. elején készülhettek el és század közepéig 

állhattak, némelyikük esetleg kissé tovább (század utolsó harmada?). Ugyanekkor kerülhetett 

sor a régió elsı telekhatárainak és utcáinak kijelölésére is.  

A negyedben a 4. periódusban szilárdul meg az insularendszer, megjelennek a 

kıalapozású épületek, amelyek lassan kitöltik a telkeket. Az elızı korszak végét jelzı 

planírozási rétegek, ill. az ehhez a korszakhoz tartozó rétegekbıl származó nagyszámú 

leletanyag (elsısorban terra sigillata, amphora, ill. mécses) alapján a 2.sz. közepe és harmadik 

negyede közé keltezhetjük ezt a periódust.  A történeti adatok alapján ez a markomann 

háborúk idıszaka és mivel a következı periódust nagyszabású feltöltések, planírozások, 

átépítések és az egyes épületeknél látványos funkcióváltások elızték meg (fémmegmunkálás 

helyett bırcserzés a XXIX. épületben), talán nem tévedünk nagyot, ha a 4. periódus végét az 

ÉK-i negyedben is a markomann háborúk utáni idıszakkal hozzuk kapcsolatba (ld. piros 

vonal a 2. Táblán).  Ugyanakkor azonban az is tény, hogy az ÉK-i negyedben jelenleg nincs 

                                                           
509 Gabler – Láng 2013. 
510 A dél-galliai anyag alapján a 90 körüli idıpont tőnik lehetségesnek: 2.10.1.1 fejezet.  A korábbi kutatók által 
meghatározott dátumokhoz ld.: 2.11. fejezet 
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nyoma a háborús idıszakkal összefüggésbe hozható pusztulási rétegnek, égésrétegnek. Ilyen 

jelenséget egyik feltárás során sem regisztráltak a kutatók. 

A negyed – és egyben az egész település – legvirágzóbb idıszakának kezdete az 5. 

periódus idejére esik. Ezt jelzi az épületek markáns átépítése, a közvetve a növekvı 

lakosságszámmal is összefüggésbe hozható utcaszőkítés, a leletanyag szempontjából pedig az 

intenzívebb éremforgalom, a nagyszámú terra sigillata anyag és amphora anyag, de más 

tárgytípusok nagy száma is (mortarium, turibulum). A keltezı értékő darabok adatai alapján a 

korszakot a 2.sz. utolsó harmada/harmadik negyede és a 3.sz. eleje közé keltezhetjük.  

A negyed 6. periódusát elsısorban a sigillaták, amphorák és érmek alapján sikerült 

keltezni, amelyek a 3.sz. eleje és elsı fele közé teszik ezt a korszakot. Az utolsó két építési 

periódust (7-8. periódus) a homogénné váló sigillata anyag és amphorák, az egyéb keltezı 

értékő leletek hiánya, ill. a késıi rétegsorok többszöri újraásása miatt nehéz volt elkülöníteni. 

A 7. periódust még szintén valamikor a 3.sz. elsı felére kelteznénk, míg a 8. periódust – 

fıként relatív idırendi sorrend miatt – a 3. sz. vége és esetleg a 4.sz. eleje közé kelteznénk. A 

késıi építési periódusok abszolút kronológiájának további pontosítását csak az ÉK-i negyed 

eddig még kevéssé, vagy egyáltalán nem kutatott épületeinek (pl. XXVI-XXVIII. épületek) 

feltárásaitól várhatjuk.  
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2.11. Településszerkezet és funkció az ÉK-i negyedben az egyes építési 

periódusokban: interpretációk 

 
  

A 2.8. fejezetben ismertetett építési periódusokhoz kapcsolható objektumok már 

településszerkezeti megfigyeléséket is lehetıvé tesznek a polgárváros ÉK-i sávjában. Ugyanitt 

az objektumok jellege és a leletanyag alapján az egyes idıszakokban épület-funkciók 

meghatározására is nyílik lehetıség. Ezek a megfigyelések, következtetések remélhetıleg 

segítik majd a település többi részének településtörténeti-szerkezeti kutatásait is. 

Részletesebben azok az építési periódusok jellemezhetık, amelyekhez sikerült több 

objektumot – esetleg összefüggı épületrészleteket kötni. Így részletesebb leírás adható az itt 

meghatározott 1.,2.,3,.4,.5.,6. és 7. periódusokról, míg a 8. periódusról – töredékessége miatt 

– településszerkezetileg egyelıre sajnos nem sok mondható el. Egyes építési periódusokat 

ebbıl a szempontból összevonva érdemes tárgyalni (pl. 1. és 2. periódus), hiszen az egyes 

periódusok ugyan tükrözik a kisebb-nagyobb változtatásokat egy-egy épületen belül (vagy 

kívül) de nagyobb, sarkalatosabb változások a településrész szerkezetében, és az egyes 

épületek funkciójában inkább fontosabb történeti dátumokhoz, politikai eseményekhez 

kötıdnek (pl. provincia kettéosztása, municipium, majd colonia rang elnyerése stb.) amelyek 

között akár több „építési periódusnyi” idı is eltelhetett. 

 

Vicus (1.-2. periódus: 1.sz. utolsó negyede – 1.sz. vége)  

 

Az aquincumi kutatás az 1960-as évek (azaz Nagy Tibor vizsgálatai) óta a polgárváros 

elızményeként egy veremházakból és egyéb földbe mélyített objektumokból álló, bennszülött 

elızmények nélküli, római vicus települést azonosított a területen, amely elsısorban 

kézmőves jellegő lehetett511. A 20. sz. végétıl, Zsidi P. feltárásai nyomán, pedig inkább 

katonai jellegő elızmény (tábor?) képe kezdett körvonalazódni, amelynek megszőnése után a 

település, mint vicus fejlıdött tovább512. A kutatás azonban a korai településhorizont 

kérdésében – az itt ismertetett nagyobb felülető feltárások eredményeinek ismerete és azok 

kiértékelésének hiányában – sem a funkció, sem a kiterjedés, sem pedig a belsı 

településszerkezet kérdésében nem tudott azóta továbblépni513.    

                                                           
511 Nagy 1971b, 59-81; Póczy 1970, 189,191; Póczy – Zsidi 1992b, 39.  
512 Zsidi 2002a, 34-35 és u.ı. 2004, 189. Póczy K. legutóbb már auxiliáris tábort feltételezett ide: Póczy 2004, 58 
és 109.   
513 A település korai történetének és jogi helyzetének legutóbbi kutatástörténeti összefoglalásához: Póczy 2003, 
125. 
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A jelen munkában feldolgozott ásatások adatai és leletanyag alapján az ÉK-i negyed 

tekintetében a következı kép körvonalazódott. A polgárváros elızményének magja itt, az ÉK- 

i negyed területén alakulhatott ki, már az ıskortól kezdve igen jelentıs KNy-i fıút (késıbbi 

„D” utca) mentén, amely a Solymárvölgy felıl érkezve itt éri el a Dunát, kedvezı átkelı-és 

kikötıhellyel514. A forgalmas utat, amely egy ÉD-i irányú teraszon haladt át, szárazabb, 

áradásoktól mentes terület szegélyezte mindkét oldalán, K felé kb. a XXIX. épület 

zónájáig515. (162.kép) Ny felé kiterjedése - ásatási adatok hiányában - egyelıre nem 

határozható meg pontosan. Az ÉK-i területrészt ezen belül számos kisebb homokdőne és 

mélyedés tagolta, erıs lejtéssel a folyó felé.   

A fentiek miatt a település kialakulásában mind a kedvezı földrajzi fekvésnek, mind a 

stratégiai helyzetnek nagy jelentısége lehetett516, bár kedvezı adottságait -  a kutatás jelenlegi 

állása szerint - a korábbi korszakokban nem használták ki (kelták, ıskori kultúrák). A késıbb 

oly jelentıssé váló, ÉD-i irányú „C” utca ekkor még valószínőleg kisebb fontossággal bírt a 

kialakuló település szempontjából517. 

Az ÉK-i negyed anyagainak vizsgálata során518 - alátámasztva a korábbi kutatási 

eredményeket is519 – arra juthatunk, hogy a római megtelepedés elsı nyomai (1. periódus) az 

ÉK-i sáv Ny-i, magasabban fekvı részén találhatók és az 1.sz. utolsó negyedére keltezhetıek. 

A néhány földbe mélyített veremház, szemétgödör és árok a homokos talajt épp, hogy csak 

fedı, vékony, barna humuszrétegbe mélyült, követve a fıút vonalát. Kb. 10 év múlva (2. 

periódus) - az elıször csak elszórtan mutatkozó lakó- és gazdasági objektumok - már 

rendszert, „tervezett”, de falusias jellegő település képét kezdik mutatni520, amit erıteljes 

környezet átalakító munka kísért: fekete-anyagos réteg került a területre, egyszerre 

felszámolva a korábbi objektumokat, kitöltve a homokdőnék közötti mélyedéseket és a folyó 

irányába tartó lejtést is mérsékelte. Így nagyobb, megtelepedésre alkalmas felület jött létre a 

késıbbi I. épület zónájában (basilica) és a kis település már K felé is terjeszkedhetett, igaz 

                                                           
514 A KNy-i fıút jelentıségét a korai település létrejöttében már Nagy T. is feltételezte: Nagy 1971b, 66.  Az 
átkelıhelyhez legutóbb: Zsidi 2007, 67. A vicusok elhelyezkedése szempontjából meghatározó elem lehetett a 
folyópart közelsége és a kapcsolódás egy meglévı úthoz (úthálózathoz): Rorison 2001, 19-20. A „D” utcát 
Domitianus korinak tartotta: Póczy 2004, 108. 
515 A késıbbi város nagyrészt a magasabban fekvı, homokos területre épült. Az ÉK-i zóna, erısen lejtett a Duna 
felé, így a legkiemelkedıbb területrész a forum – basilica zóna lehetett. Kérdı – Schweitzer 2010, fig.16. és 54-
55. 
516 Stratégiai helyzetéhez, földrajzi fekvéshez: Nagy 1942a, 372; Kovács 1997-1998, 289;  Zsidi 2004, 188. 
517 A korábbi kutatás a „C” utcát tartotta a korai település fı útvonalának: Márity 1993a, 137.  
518 ld. 2.10. fejezetet. 
519 Vespasianus kori indulást feltételez: Nagy 1964a, 48.  A település késı Flavius kori kialakulását feltételezi: 
Gabler 1977, 147, 23.lj.  Domitianus uralkodásához kapcsolja:  Nagy 1942, 372. 
520 A korábbi kutatás eredményei  alapján Márity E.  „latin kultúrájú, falusias település”-t prognosztizált: Márity 
E.: Colonia Septimia Aquincum (Aquincum polgárvárosa). Publikálatlan könyv, vagy tanulmány Márity E. 
hagyatékában.. BTM RA H.1927-2006, 6. 
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ugyan hogy itt még többször is számolni kellett az árvíz rombolásával, amelyek vékony 

homokrétegekként mutatkoztak a XXIX. épület alatt (ld. feljebb)521.  

A korszakhoz - immár nagyobb számú – objektum köthetı (veremházak, sóderes 

járófelületek, különbözı funkciójú gödrök), amelyek ebbe a rétegbe mélyülnek. A zónában 

eddig elıkerült jelenségek és a leletanyag tisztán civil felhasználásra utal, katonai jelleg nem 

mutatható ki522.  

A település ennek megfelelıen a civitas Eraviscorumhoz tartozó, vicus jogállású civil, 

kezdetben falusias jellegő település lehetett, közigazgatásilag pedig feltehetıen a vízivárosi 

civitas - központ alárendeltjeként mőködött523, de – ahogy ezt már korábban Nagy L. és Nagy 

T. is megfogalmazta - nem bennszülött alapokon jött létre524: az ÉK-i negyed vizsgálata során 

is az nyert megerısítést, hogy két korai korszakhoz tartozó leletanyag  (ld. fent) egyértelmően 

római és romanizált életmódra enged következtetni (terra sigillata, füstölıtálak, mécsesek, 

üveg kanál stb.), bár maguk a veremházak mindenképpen mutatják a késı vaskori hatást525.  

A település két korai periódusához kapcsolható, félig földbemélyített, négyszögletes 

veremházak - bár minden régészeti korszakra jellemzıek – jó korabeli párhuzamokkal 

rendelkeznek a provincián belül. Az ÉK-i negyed ilyen típusú házai („γ” ház – Nagy T. 

feltárása; SE668 és 669 házak –Márity E. ásatása) leginkább a Budai Balogh II. típushoz 

tartoznak526 de ennél részletesebb besorolásuk részeges feltártságuk és az ásatási 

dokumentáció hiányai miatt nem lehetséges527. Funkciójukat tekintve  - bár a kutatás ebben a 

kérdésben megosztott – itt inkább lakójellegő konstrukciókról lehetett szó (belsı tőzhelyek, 

vakolt falak).528.  

A négyszögletes, lekerekített sarkú, döngölt agyagpadlós, sokszor belsı tőhellyel rendelkezı 

épületek legközelebbi párhuzamai az aquincumi limes-szakaszról származnak, és néhány 

esetben prerómai koriak. A polgárvárostól É-ra, a Duna parton, az utóbbi években feltárt, 

Kr.e. 2-1.századra keltezhetı kelta településen (III. Békásmegyer, Királyok útja) mind 

                                                           
521 A negyedben megfigyelteket kiegészítheti Póczy K.-nak Ny felé, azaz a forum alatt végzett - egyelıre csak 
elızetes jelentésbıl ismert - hitelesítı kutatása, amelynek során földbe mélyített veremházakat és hozzá tartozó 
mőhelyeket azonosított. A területen véleménye szerint csak Traianus uralkodásának elején indultak meg 
nagyszabású építési munkák: Póczy 1970,182;  u.ı. 2004, 108, 155-156. 
522 Zsidi 2002, 34. Azok az igen rövid árokrészletek, cölöpkötegek, amelyeket feltárójuk feltételesen katonai 
táborhoz kötött, másként is értelmezhetık. Ld. lejjebb.   
523 Kovács 1997-1998, 289; Zsidi 2202a, 33. Korábban Nagy T. az aquincumi polgárváros települési elızményét 
tartotta a civitas központjának: Nagy 1973b, 125. 
524 Nagy 1942a, 372;  Nagy 1964a, 48; u.ı. 1971b, 59; u.ı. 1973b, 125. 
525 Hasonló a helyzet az auxiliáris vicusokban is: Kovács 1999, 147-148; 
526 Budai Balogh 2009, 77-110. 
527 Az SE669 („a”) ház igen hasonló a IIF1vagy 2 típusokhoz, de a dokumentáció hiányosságai miatt nem 
világos, hány cölöplyuk tartozott hozzá.  Az SE668 („b”) IIA típusúként lenne azonosítható, míg a „γ” ház  IIC 
típusú, de azonosításuk  - a fenti problémák miatt – ezeknek is bizonytalan. A típusokhoz: Budai Balogh 2009, 
Taf 1. 
528 A vita összefoglalásához legutóbb: Budai Balogh 2009, 78-80. 
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méretében, mind pedig kialakításában nagyon hasonló épületek kerültek elı, tájolásuk 

különbözı volt529.  A lágymányosi530, LaTène D hagyományú, kora császárkori bennszülött 

telep (1-2.sz.) több pontján feltárt veremházak szintén közeli analógiák531. Az aquincumi 

canabae D-i részén, szintén a Duna partján húzódó korarómai településrıl (1.sz.) 532 ill. a 

polgárváros territoriumán viszonylag sokáig háborítatlanul fennálló bennszülött, falusias 

teleprıl (1-2.sz., Csúcshegy –Harsánylejtı) is ismerünk ugyanilyen konstrukciójú 

épületeket533. Szintén Aquincum territoriumáról, Pátyról kerültek elı az 1.sz. végére – 2.sz. 

elejére keltezhetı, nagyon hasonló, belsı kı-tőzhelyes veremházak534. 

Gorsiumban szintén a bennszülött lakossághoz kapcsolhatók az aquincumihoz nagyon 

hasonló mérető, szögletes veremházak535. Pannonián kívüli példaként a közeli noricumi 

Favianis vicusa említhetı, ahol az 1-3.sz. közé datált szögletes veremházakkal találkozunk 

(O1-3 típusok)536. 

A korai település struktúrája (különösen a 2. periódusban) nyilvánvaló szándékosságot 

mutat: a veremházakat egymással párhuzamosan helyezték el, merılegesen a KNy-i fıútra. 

Hasonló megoldásokkal találkozunk más pannoniai – igaz auxiliáris – vicusokban is537, 

amelyek egyértelmően valamilyen szinten már tervezett, egységes irányítású rendszer 

meglétét mutatják, valószínőleg már ekkor meglévı telek kiosztásokkal, intenzív 

tereprendezési munkálatokkal egybekötve (Aquincum esetében mindenképpen).  

Nagy T.-nak, az aquincumi vicus történetére, szerkezetére és kiterjedésére vonatkozó 

hipotézisét kissé „felfrissítve”538, az ÉK-i zóna ásatásai adatai és leletanyaga alapján egy két 

periódusú, a KNy-i fıút mentén elnyúló, „Straßensiedlung”539 típusú falusias település 

körvonalazódik a késıbbi polgárváros területén,  sorokba (?)540 rendezett, félig földbe 

mélyített veremházakkal,  kör (vagy patkó) alakú építménnyel541, szemétgödrökkel542.  Az 

„épületek” funkciójáról még elég kevés az adat, bár a korábbi kutatások cserzımőhely 

                                                           
529 Szilas 2008, 101. A házak méretei 2x3m és 4x3m között mozogtak. 
530 A XI. kerületi, volt „Skála” áruház és a Móricz Zsigmond körtér területei. 
531 Reményi – Horváth 2007, 190;  Beszédes - Horváth 2008, 150-155.  
532 Facsády – Kárpáti 2001, 16-17. 
533 Havas – Szilas – Virág 2007, 168-171. 
534 Ottományi 2007, 142-144 és 164-166. 
535 Kocztur 1972, 43-44. Itt a 16.sz. ház méretei szinte teljesen megegyeznek az  aquincumi „γ” házéval: 3.5 x 
2.5m. 
536 Groh – Sedlmayer 2006, 118-119. 
537 Albertfalva, Matrica, Intercisa, Vetus Salina: Kovács 1999, 145-148; az albertfalvi vicus É-i részében 
legutóbb: Beszédes 2011, 59. 
538 Nagy T. a vicus 2. periódusát a most feltételezettnél kicsit késıbbre, a 2.sz. elejére helyezte: Nagy 1971b, 75. 
539 Az angolszász terminológában  újabban „linear-ribbon” típus: Rorison 2001, 33. 
540 Némely vicusoknál adott esetben, 2 útvonal mentén, több sorban is elhelyezkedhettek az épületek (pl. 
Bliesbruch):„extended ribbon” – típus. Rorison 2001, 33-34. 
541 Funkciójához: 2.4.4.2. fejezet és 136. lj. 
542 Egymás mögötti sorokba helyezett veremházakat valószínősíthetünk más pannoniai vicusokban is: Kovács 
1999, 152. 
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jelenlétével hozták összefüggésbe a fıutat kísérı árkot543, ill. az egyik gödröt üveghutaként544 

azonosították. A vizsgált terület É-i szélén Nagy T. „kohót” dokumentált füstkivezetı 

csatornával545.  

Az aquincumi vicus formájához rengeteg analóg példa hozható: elég Vindobona 

polgárvárosának szerkezetére gondolni546, de hasonló a helyzet a germaniai vicusok esetében 

is, ahol az alaprajz gyakran késıbb sem változott meg (Municipium Area Flaviae547). 

Említhetı még a galliai Bliesbruch (163.kép), ahol nyomon követhetı a fıútra tájolt Ny-i 

(kézmőves- és kereskedı!) negyed hosszúkás telkeinek (házainak) fokozatos beépülése548, 

vagy Malain vicusa (Gallia), ahol a fıútra tájolt, elnyúló településszerkezet rajzolódik ki 

(nagyrészt szintén mőhelyekkel)549. Az utóbbi évek geofizikai kutatásai alapján hasonló korai 

településstruktúra feltételezhetı Carnuntum polgárvárosa esetében is550. 

A település határait egyelıre nehéz meghatározni, hiszen kevés a nagykiterjedéső 

feltárás a polgárváros más területein, így tehát csak az ÉK-i sávra tudunk hagyatkozni. A 

kutatás jelenlegi állása szerint 2 megoldás kínálkozik a korai település formájára és méretére 

vonatkozóan (164-165.képek).  

1. A polgárváros különbözı pontjain olyan V-metszető árkok részleteit azonosították a 

legkorábbi rétegekben, amelyek jelölhetik a település széleit, igaz ugyan, hogy jelenlegi 

ismereteink szerint az „erıdített” vicus igen ritka volt Pannoniában (de gyakori a nyugat-

európai provinciákban)551. Az aquincumi település északi határa ennek megfelelıen az a 

KNy-i irányú, korai árok lehet, amelyet Zsidi P. a késıbbi város É-i védmővei alatt tárt fel552. 

Az árok betöltése ugyanaz a „homogén, kompakt, fekete agyag” amely az 1. periódus 

objektumainak betöltési rétege is.  

A település D-i szélét egy másik KNy-i irányú árok jelölheti, amely a késıbb 

macellum D-i széle alatt, ill. az ún. Victorinus ház alatt került elı és nagyjából párhuzamosan 

                                                           
543 Nagy 1964a, 16. Az egyébként V keresztmetszető árkot Nagy T. „α – beásás”-nak nevezi. Véleménye szerint 
az oldalán” talált rozsdás „szennyezıdés” és „lerakódás” utal bırcserzésre. Ugyanakkor azonban ilyen 
lerakódásokat a területen igen gyakori forrásfeltörések is eredményezhetnek: pl. a XXIX. épület (Peristyl – 
Enyvfızı ház) 59. helyiségének É-i falán is ilyen „lerakódás” mutatkozott (szerzı megfigyelése). Az „α – 
beásás”-ban megfigyelt szennyezıdés összetételének természettudományos vizsgálatáról nincs tudomásunk. 
544 Márity E. 1991. évi ásatási dokumentációja alapján. A beásásból igen sok üvegedény töredéke került elı, ez 
azonban önmagában nem utal ipari tevékenységre, inkább szemétgödör lehetett. 
545 Leírás és indoklás nélkül: Nagy 1971,64. és 302. 
546 Kronberger 2009, 56-59; Müller – Mader et alii 2011, 30,36,42. 
547 Sommer 1999, Abb.1. 
548 Petit 2001, 39. és fig.6; Rorison 2001, 209. és fig.41 
549 Rorison 2001, 135.  
550 St. Groh szíves szóbeli közlése. 
551 Kovács 1999, 37 és 156.; Vindobona esetében (2.sz.): Müller – Mader et alii 2011, 47. 
552 Legutóbb errıl: Zsidi 2002a, 34. A feltáró ezt egy korai tábor védmőveinek tartotta, ekkor azonban még nem 
ismerhette az ÉK-i negyedben késıbb feltárt veremházakat és egyéb korai objektumokat sem. 
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fut az „E” utcával553. Az árok Ny-i folyatatása ismeretlen. Ebben a kontextusban nyerhet 

értelmet Nagy T. azon megjegyzése is, miszerint a korai település nem terjedt túl az „E” 

utcán, mivel attól D-re 1. századi leletanyagot csak rétegben találtak (a Collegium 

Centonariorum és az ún. Festıház körzetében) ide köthetı objektum azonban nem került 

elı554.  

A település Ny-i és a K-i határainak meghatározása problematikusabb, részben mivel  

a Ny-i városrész  - kisebb részletektıl eltekintve - gyakorlatilag feltáratlan. Ugyanakkor a 

település legkorábbi temetıje, az ún. Aranyhegyi patak menti temetı, amely a KNy-i fıúttól 

kissé É-ra, azzal párhuzamosan fekszik (pontos határai ismeretlenek) már mindenképpen 

jelölheti a vicus Ny-i határát555. A temetı ilyen topográfiai helyzete (ti. hogy perifériális 

módon, a település határain túl alakul ki) jellemzınek mondható vicusok esetében556. Szintén 

a vicus határát jelölheti az ún. Katonai Anyagszertár (vagy Aranyhegyi patak menti), a Flavius 

kortól a 2.sz. elsı évtizedéig mőködı kis fazekasmőhely is, amelynek a településsel való 

kapcsolatára már Póczy K. felhívta a figyelmet557.  

Ugyancsak a feltárások hiánya az oka a K-i településhatárnak: az egykor a Duna felé erısen 

lejtı terep miatt a római kori rétegek ma igen mélyen találhatók. Az egykori Gázgyár és a 

hozzá tartozó lakótelep épületei szintén akadályozzák a kutatást558. Ugyanakkor azonban a 

korai idıszak leleteinek (pl. terra sigillata, amphora, mortarium stb.) és objektumainak hiánya 

a XXIX. épület alatt arra utal, hogy a vicus idıszakában (1-2. periódusok) ez még 

peremterület lehetett és csak a várossá fejlıdés idıszakától (3. periódus) kezd a település K-i 

irányban is tovább terjeszkedni559. 

 

2.  Az elızı elképzelésnek  - miszerint itt a KNy-i fıút mentén Ny- i és K-i irányban is 

elhúzódó település állt volna - ellentmondani látszik az a tény, hogy V-metszető, szintén 

fekete, kompakt, agyagos réteggel visszatöltött árokszakasz került elı a város D-i 

                                                           
553 Madarassy 1991, 33 és Kaba M. ásatási dokumentációja 1960-ból (BTM RA ltsz.: 353-77). Zsidi P. a 
településen belül futó vízelvezetı csatornaként azonosítja: Zsidi 1990, 15.lj. 
554 Ezért nem valószínő az sem, hogy a Zsidi P. által a város D-i védmővei alatt talált, katonai jellegőnek tartott 
korai árokrészlet (?)  esetleg a település D-i szélét jelentené: Zsidi 2004, 189. 
555 A temetı -  amely a  Flavius kor és a 2.sz. közepe között volt használatban – vicushoz tartozását Póczy K. is 
említi: Póczy – Zsidi 1992, 39;  Zsidi 2002a, 36. A legutóbbi kutatások a temetı késıbbi használatára is utalnak: 
Lassányi 2005, 81-90; u.ı.2006, 73-78.  
556 Rorison 2001, 45: nagyon hasonló a topográfiai helyzet pl. Yutz, vagy Florange  - Daspich – Ebange vicusai 
esetében (Gallia).  
557 Nagy 1942b, 629-630; Póczy – Zsidi 1992b, 39-40. 
558 Ld. fent. A település K-i határának közelségét mutathatja az a tény is, hogy a XXIX. épület (Peristyl – 
Enyvfızı ház) alatt elıkerült fekete, agyagos rétegben igen kevés objektum és fıként „szemét” mutatkozott 
(állatcsont, nagyon kevés kerámiatöredék). Ugyanitt igen intenzív a forrástevékenység is. 
559 ld. 2.6.2. és 2.10. fejezetek.  
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védmőveinek Ny-i szakasza alatt is560, ami további kérdéseket vet fel a vicus formájával és 

határával kapcsolatban. Zsidi P. szerint mind az É-i, mind pedig a D-i védmővek alatt 

megtalált árokszegmensek a terület katonai jellegére engednek következtetni (ld. fent), ami a 

2.sz. elsı évtizedéig állhatott fenn. Ebbıl a szempontból érdekes lehet Kuzsinszky B-nak a 

polgárváros topográfiájáról írt azon elsı értelmezése, amely szerint a Ny-i oldalon tábor, míg 

K-en ennek canabaeja helyezkedne el, bár ez a feltételezés nem az akkor még nyomokban 

sem ismert korai idıszakra vonatkozott561. Ezt továbbgondolva, felmerülhet a kérdés, hogy a 

késıbbi város Ny-i oldalán ekkor még valóban tábor állt-e, és az ide kötıdı civil lakosság 

(katonák hozzátartozói, veteránok stb.) esetleg a K-i oldalon, egy vicus militarisban 

telepedett-e le? Ez esetben a település É-i, K-i és D-i határai ugyanazok lennének, mint az 

elsı verzióban felvázolt esetben, míg Ny felıl a tábor „határolta” volna a vicust, az 

Aranyhegyi patak menti temetı pedig már a táboron kívül, annak Ny-i  környezetében lett 

volna. Ebbıl a szempontból válhat érdekessé Zsidi P. feltételezése a katonai jelenlétrıl: 

lehetséges, hogy az általa megtalált D-i árokszakasz valóban egy korai tábor védmőve lenne? 

A Ny-i oldal esetleges katonai jellegét támaszthatja alá az utóbbi években, a Filatori gát 

területén, szintén az ÉD-i fı közlekedési útvonal (és a késıbbi vízvezeték) Ny-i oldalán feltárt 

korai tábor megléte562: a két jelenség szépen illeszkedik a kitőzési rendszerbe, egymástól mért 

távolságuk kb. 0.5 leuga (1.1km)563.  

A kérdésekre a választ csak további ásatások – elsısorban a Ny-i oldal kutatása – adhatják 

meg564. 

 

A vicus lakossága és jogi helyzete az ÉK-i negyedbıl nyert adatok  alapján :  

 

Ami a vicus nevét és lakóit illeti, arról több elképzelés is napvilágot látott az elmúlt 

évtizedekben. Nagy T. szerint a gellérthegyi oppidumból Óbudára, majd az ala-tábor 

felszámolásával a polgárváros települési elızményének területére költöztetett lakosságról 

lehet itt szó, akik egyben a település nevét „oppidum Ak-inko” is átörökítették565. Az egykori 

oppidum-lakók szerepét a polgárváros létrejöttében Zsidi P. vitatja (elsısorban a kelta 

                                                           
560 Zsidi 1990, 147-152. és 12. kép.2 
561 Kuzsinszky 1890, 77-81. és 1.kép. Ezen feltételezés okát abban kell látnunk, hogy a város falainak 
maradványai a Ny-i oldalon a 19.sz-ban még  láthatóak voltak, míg a K-i oldalon az erıs lejtés miatt feltehetıen 
már ekkor is a föld alatt rejtıztek   
562 Zsidi, elıkészületben. 
563 A filatori gáti konstrukció feltételezett É-i széle és a polgárvárosi Ny-i oldalának D-i szélén húzódó korai 
árok között. A kitőzési rendszer rekonstrukciójához legutóbb: Zsidi 2007, 62-65. 
564 Az utóbbi idıszakban a polgárváros Ny-i kapujától Ny-ra végzett geofizikai felmérések a „D” utca mentén 
sorakozó  - ásatások hiányában egyelıre bizonytalan korú - hosszúházakat mutattak ki, amelyek jelenléte a KNy-
i fıútra épülı, hosszan elnyúló vicust feltételezı 1. számú elméletet támasztja alá: Groh – Gabler 2013.  
565 Nagy 1973b, 86. 
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hagyományú leletanyag hiánya miatt), a név áthagyományozódásával kapcsolatban pedig azt 

feltételezi, hogy az elıször a vízivárosi tábor körül kialakult településre került át, és majd csak 

annak megszőnése után - a legio Domitianus uralma alatt történt idehelyezésével - 

vonatkozott az óbudai település-együttesre (így a polgárváros területére is) 566. A 

településkomplexum Traianus alatt már biztosan az „Aquincum” nevet viselte567. Sajnos a 

jelenlegi munka során nem sikerült új információkat nyerni a korai település nevére 

vonatkozóan. 

Az utóbbi években, a gellérthegyi oppidumtól D-re, több ponton is kutatott lágymányosi 

fazekastelep esetében merült fel annak lehetısége, hogy a 2. századtól folyamatosan 

elvándorló lakosság az urbanizáltabb, prosperálóbb településrészekre költözhetett (így a 

polgárváros területére is)568. Az ÉK-i negyedben elıkerült, nagy mennyiségő, lágymányosi 

mőhelykörhöz köthetı pecsételt kerámiaanyag jelenléte legalábbis szoros kapcsolatot tételez 

fel a két területrész között569. 

A polgárváros elızményének hovatartozásáról és jogi helyzetérıl a kutatásban 

korábban megoszlottak a vélemények: Nagy T. szerint  itt az óbudai ala-tábor vicus 

militarisáról lehetett szó570, azóta azonban a tábor pontos helyének meghatározása nyomán ez 

a lehetıség elvethetı571.  Zsidi P. viszont  - az ÉK-i negyed korai objektumainak feltárását 

megelızıen - katonai tábort feltételezett a település területére, amely csak az 1.sz. végétıl 

fejlıdött tovább, mint civil település572. 

A korai település civil jellege és feltételezett határai (ld. feljebb) a vicus 

hovatartozásának egy másik lehetıségét is felvetik: Nagy L., Gabler D., és Póczy K. korábbi 

elképzeléséhez kapcsolódva feltételezhetı ugyanis, hogy a civil település – amelynek 

territoriumát a civitas Eraviscorum területébıl hasították ki – valójában inkább a 

legiotábornak köszönheti létezését573. A korai aquincumi település és a legiotábor kapcsolatát 

részben a keltezés574 (1.sz. utolsó negyede) részben pedig az a tény támasztja alá, hogy az 

1.századi tábor feltételezett É-i széle és a vicus valószínősíthetı D-i határa (kb. „E” utca 

vonala) között kb. 1 leuga (2.2km) a távolság, ami megfelel a pannoniai táborok és civil 
                                                           
566 Zsidi 2002a, 33-34. 
567 A név késıbbi  variációihoz: Póczy 2004, 83. 
568 Beszédes – Horváth 2008, 154-155. 
569 ld. 2.10.1.4.fejezet. 
570 Nagy 1973b, 72-73. 
571 Németh 1990, 675 és Abb.2. 
572 ld. feljebb és 512.lj. 
573 Nagy 1942a, 372; Gabler 1977, 147, 23.lj.; Póczy 1986, 121; u.ı. 2004: a szerzı ezen utóbbi munkájában  
egyfelıl említi Zsidi P. véleményét a korai katonai jellegő területhasználatra vonatkozóan (58.old.), más helyütt 
azonban úgy is beszél a településrıl, mint a legiotábortól 2km-re északra létrejött kézmőves telep (85 és 
107.old.). Ugyancsak a legiotáborral hozza kapcsolatba: Kovács 1997-1998, 289. 
574 A keltezı értékő leletanyagon kívül más pannoniai vicusok is ebben az idıszakban alakulnak ki, pl. 
Vindobona: Müller – Mader et alii 2011, 35. 
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települések közötti átlagos távolságnak, bár az a földrajzi adottságok figyelembevételével 

változhatott575. A távolság oka, hogy már elızetesen helyet biztosítottak a fejlıdı 

településnek576. Ebben kontextusban inkább értelmezhetıvé válik az a feltételezés is, amely 

szerint a település neve is a vízivárosi tábor megszőnésével és a legiotábor megalapításával  - 

ill. vicusának létrejöttével - került át az óbudai település-együttesre (ld. feljebb).  A település 

lakói e szerint római polgárok csoportja, veteránok és családjaik, a fıút forgalmát és a kikötı 

közelségét kihasználó kereskedık, ill. a biztosabb megélhetés miatt a környezı telepekrıl 

idevándorló bennszülött telepesek (pl. Lágymányosról?) lehettek577. Nagy L. szerint a 

települést egyenesen ellensúlynak hozták létre az eraviszkusz civitas központtal szemben, 

amely mintegy alkalmazkodásra kényszerítette a helyi lakosságot578. A továbbélı kelta 

hagyományok azonban tetten érhetık még az ÉK-i negyedben is: az építményeken kívül (pl. 

veremházak, patkó alakú konstrukció) erre utalnak még olyan tárgyak is, mint a szövıkártya, 

a faragott csont szövıeszköz (?) és esetleg a fazék és csonttő együttese579.  

 

Akárhogy is alakult a 2 periódusú, vicus formája, hovatartozása és határai, egy biztos: 

a település falusias jellegét legkésıbb Traianus uralkodásának elejéig tarthatta meg, a 

következı periódusok adataiból ugyanis egyértelmően kitőnik, hogy Aquincum 

provinciaszékhellyé válása komoly váltást jelenthetett: 106 után ugyanis megindult a 

városiasodás folyamata. Kitőzik az elsı utcahálózatot, megjelennek az elsı állandó épületek, 

a vízvezeték580. 

 

A városiasodás idıszaka (3.-4. periódus: 2.sz. eleje – 2.sz. vége) (166.kép) 

 

Az eddig csak falusias jellegő település történetében – és így az ÉK-i részen is - nagy 

változást hozhatott a provinciaszékhellyé válás, ill. kb. 20 év múlva a település municipiumi 

                                                           
575 Mócsy 1953, 195: Vindobona - 1.7km, Brigetio- 2.5km, Carnuntum- 2.5km. Pannonián kívül is hasonló a 
helyzet, pl. Numidiában (vicus Verecundia – lambaesisi tábor): Kovács 1999, 111 és 117; Vindobona esetében a 
legutóbbi kutatások már szintén 1 leugában adják meg a távolságot: Müller – Mader et alii 2011, 31. 
576 Kovács 1999, 111. 
577 A vicus társadalmához: Nagy 1973b, 132; Kovács 1997-1998, 289.  Az Aranyhegyi patak menti temetı 
halottainak adatai szintén sok információval szolgálnak: a legio II adiutrix, legio X gemina, legio XXII 
primigenia veteránjai, ill. pl. a kölni polgárok egyesületének tagjai nyugszanak itt. Zsidi 2002a, 113-114.  A 
vicus létrejöttében az ekkortájt alapított ala- és legiotábor hatását véli felfedezni: Márity E.: Colonia Septimia 
Aquincum (Aquincum polgárvárosa). Publikálatlan könyv, vagy tanulmány Márity E. hagyatékában.. BTM RA 
H.1927-2006, 6. 
Szintén gazdasági folyamatokkal magyarázható a kelta eredető lakosság   jelenléte az albertfalvi vicusban, errıl 
legutóbb: Beszédes 201, 63.  
578 Nagy 1942a, 372. 
579 ld. 2.10.1.6. fejezet. 
580 Összefoglalóan: Zsidi 2002a, 35-36. 
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rangra emelése581. Amennyiben létezett (ld. elızı old.), ebben az idıszakban már biztosan 

felszámolásra kerülhetett a Ny-i oldalon állt katonai létesítmény is, helyén a polgári település 

terjeszkedhetett tovább582.  

A terület K-i felén folytatták a tereprendezést/”szintbehozást”, betöltötték korábbi idıszak 

gödörobjektumait és a település terjeszkedni kezdett a Duna felé. A késıbbi I. épület szárnyai, 

ill. a szomszédos épületek alatt megjelentek az elsı állandó, már freskóval is díszített 

épületek: ezek egy része tisztán agyagtéglából épült, de elıfordulnak már kı-alapfalú (és 

agyagtéglás felmenı falú) épületek is (3.periódus). A falakat kb. 20 év múlva sok helyütt 

újjáépítették, talán 1-2 (fıleg köz-) épület esetében már teljesen kıbıl (4. periódus).  

A kutatások jelenlegi állása szerint erre az idıszakra tehetı a polgárváros területén az 

elsı utcahálózat kitőzése, amely a fıutakhoz és az ekkor kiépült vízvezetékhez igazodott, az 

insulák méretei 2 x 3 actus (70x105m) lehettek583. Az ÉK-i sávban megfigyelhetı tendenciák 

megerısítik ezeket a feltételezéseket, az ásatási adatokból ugyanis úgy tőnik, hogy az 

építészeti programba az ÉK-i régiót is bevonták. A területre oly nagyon jellemzı, hosszúházas 

beépítés gyökerei erre az idıszakra nyúlnak vissza: a telekhatárokat, insulákat itt is ebben az 

idıszakban véglegesíthették. Az I. épület Ny-i és K-i szárnyainak és a XXIX. épületek 

középsı-É-i felében megjelenı kutak a hátsó, gazdasági udvarokat (lakórészt) jelzik és 

szintén a különálló telkek meglétére utalnak584. A folyamat során a kezdetben nagyon laza 

beépítéső területekkel585, udvarokkal és talán atriumos épületrészekkel is találkozni itt (2.sz. 

eleje). K felé - a korábban perifériának számító területen - is megjelenek az elsı állandó 

épületek, pl. a XXIX. épület. Az ismert, korabeli épület-határfalak (az I. épület Ny-i és 

középsı traktus falai, ill. XXVII. épület Ny-i zárófala) közötti távolságokból - a pontszerő 

adatok miatt - egyelıre nem lehet messzemenı következtetéseket levonni. Ugyanakkor az már 

ebben a korszakban is látszik, hogy az I. épület Ny-i és középsı traktusa átlagosan 1/3 actus 

széles (9-11m), a beépített terület feltételezett hossza ÉD-i irányban pedig legalább 2 actus 

(70m).   

                                                           
581 Jelenlegi ismereteink szerint a település lakóinak vicani-ként való legkésıbbi feliratos említése 122-re 
keltezhetı: Nagy 1973b, 125 (CIL III 3481és 10 381). A városi rangra emelkedés pontos dátuma ugyanakkor 
vitatott:  Zsidi 2004, 190. 
582 Számtalan példát találunk ilyen folyamatokra a Ny-i provinciákban, pl: Area Flaviae, Lopodunum, Walheim 
stb. Összefoglalóan ehhez: Kortüm 2005, 154-164. 
583 Márity 1993a, 137; Zsidi 2002a, 41; u.ı. 2004, 189. A kutatók eddig következetesen csak méterben 
számoltak.  A  korábbi kutatás  - pont az utcahálózat vizsgálata alapján - elvetette a tervezett városkép meglétét: 
Mócsy 1974, 159-161. 
584 A vicusok hosszúházainál tipikusnak mondhatók a telkek végébe (kvázi az épületek mögé) a parcellahatárra 
ásott kutak: Greiner 2005, 166; Lopodunum - Sommer 1998, 166;  Rheinzabern – Schulz 1999, 66. 
585 Ugyanerre a következtetésre jutott Zsidi P. a település más részeinek vizsgálatánál is. Legutóbb: Zsidi 2004, 
190. 
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Az ÉK-i területrész funkciója, szerepe a kiépülı polgári településen belül lassan 

megváltozik: az egykori településmagból szép lassan egy nagyobb település, ipari és 

kereskedelmi jellegő, adminisztratív szempontból kissé perifériális városnegyede alakul ki. 

Az új fıváros kiépülı közigazgatásával és infrastruktúrájával egyre hangsúlyosabbá váló „C” 

utca586 mentén megjelennek a középületek (Nagy Közfürdı, Fortuna Augusta szentély) a 

tabernasor, elkészül a vízvezeték (2.sz. elsı harmada) majd nem sokkal késıbb a település 

védmővei is 587. Az „A” utca („C” utca folytatása É felé) mentén felépül a forum, így a 

hangsúly itt is nyugatabbra tolódik. Ugyanakkor ismerünk néhány kutat, gödröt 

(szemétgödör?) és fémmővességre enged következtetni egy olvasztókemence az I. épület 

középsı traktusában588 és további kis olvasztóhelyek a XXIX. épületben589. Az összes 

kemence elhelyezkedése (mindegyik a „D” utca mellett kapott helyet) azt jelzi, hogy a 

meghonosodó ipari – és ezzel együtt nyilván kereskedelmi - tevékenységek változatlanul a 

„D” utca forgalmára számítanak. A fémmővesség talán a negyed fı profilja is volt ebben az 

idıszakban590.  

Ugyanakkor a házak É-i fele megmarad lakócélúnak: a XXIX. épület nyitott udvarán 

sütıkemencék mőködtek, bár helyük és méretük periódusonként változott, a ház közepén 

elhelyezkedı létesítményeket jellegük591 és helyeztük592 alapján mindenképpen házimunkával 

(pl. kenyérsütés) hoznánk összefüggésbe593. A 4. periódus nagymérető kemencéje (d= ~3m) 

esetében már az ipari jellegő használat sem zárható ki.  

 A település lakosságának összetételérıl ebbıl az idıszakból már több adat áll 

rendelkezésre. Póczy K. a 2.századra teszi kölni polgárok megjelenését a településen, akiknek 

                                                           
586 Az ÉD-i fıút (C utca), különösen  a canabae és a polgárváros közötti szakaszának  2.századi szerepéhez: 
Zsidi 2002b, 135-138. 
587 Zsidi 2004, 189-191. 
588 Nagy 1964a, 50. 
589 Ld.  2.6.2. fejezet 
590 Azonos iparágak egy negyedben történı csoportosulásához (modern analógiákkal is): Goodman 2012.  
Köszönöm P. Goodmannak, hogy  publikálás elıtt álló kéziratát munkámhoz felhasználhattam.. 
591 A 4. periódus nagymérető, kerek konstrukciója egyelıre analógia nélküli a polgárvárosban, de szerkezete, 
egyszer megújított, átégett felülete mindenképpen kemence funkcióra utal. Nagyon hasonló mérető és 
szerkezető, de lényegesen késıbbi (koraközépkori?)  kemencét publikáltak a carnuntumi legiotábor területérıl is, 
ill. ugyaninnen, szintén hasonló szerkezető, 4.sz. elsı felére keltezhetı konstrukciók is ismertek, ezeket azonban 
más funkcióval azonosítják (textil- és bırfeldolgozás?): Gugl – Kastler 2007, 79-84, 219, Abb.64, 109-110.; 
Sabrathaból szintén ismertek késı antik, nagymérető (d=1.35-3m), sütıkemencék. A hasonló szerkezető 
konstrukciókat azonban kváderekkel rakták sugarasan körbe: Wilson 1999,48 és fig. 24.  
592 Hasonló a helyzet Lopodunum, ún. „B” háza esetében, ahol a publikáló a ház „szívében” elhelyezett 
tüzelıteret elsısorban szintén házi felhasználással hozza kapcsolatba (bár nem zárja ki az ipari jelleget sem): 
Sommer 1998, 112. 
593 ld. 2.6.2. fejezet. 
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nagy szerepük lehetett a városkép alakításában, ill. az ipari- és kereskedelmi tevékenységek 

fellendítésében594.  

Ami a városképet illeti, az aquincumi polgári település - és ezen belül ÉK-i negyed - 

szerkezetében és funkciójában a 2. sz. elejétıl végbement változáshoz igen hasonló 

folyamatnak lehetünk tanúi germania superiori egykori vicus militarisokban is.  Ezeken, az 

alapvetıen ipari-kereskedelmi jellegő településeken a csapatok elvonulása után is folyatódott 

az élet, municipium rangra emelkedtek, középületeiket az egykori tábor közelében (Arae 

Flaviae595), vagy azon belül emelték (Bad Wimpfen596), míg a táborból kivezetı utak mentén 

leggyakrabban a már korábban is ismert, praktikus, hosszúházas beépítéssel találkozunk (pl. 

Lopodunum, É-i vicus597). (167.kép) Az épületek nagy része fachwerk jellegő és csak a 2.sz. 

közepétıl épülnek át kıbe.  Talán nem véletlen, hogy mind a településszerkezet, mind pedig 

az Aquincumban ebben az idıszakban már kimutatható (de fıként a következı idıszakban 

elterjedı, ld. lejjebb) hosszúházas épületformához a legközelebbi analógiákat germániai 

területeken találjuk. A már említett kölni polgároknak, ill. a legio II adiutrix idehelyezésével 

együtt Ny-i provinciákból idekerült elemeknek jelentıs szerepük lehetett a folyamatban598.  

A korszak a 3. és 4. periódust kísérı leletanyag alapján nagyjából és egészében felöleli 

a 2.századot: az idıszak kezdetét a sz. legelejétıl indíthatjuk (106?) és jó néhány évtizedet 

felölelve a markomann háborúk idejével zárhatjuk (2.sz. utolsó negyede).  

 

A colonia idıszak (5.-6. periódus: 2.sz. vége – 3.sz. közepe) (168.kép ) 

 

A polgárváros 2.-3.századra tehetı, legjobban ismert alaprajza változásokat mutat a 

municipium idıszakához képest: a korábbi laza beépítés megszőnik, és  - enyhén ugyan – de a 

tájolás is  megváltozik599. Az épületek ekkor már mindenütt kı alapfallal készülnek és  - 

fıként a középületek esetében – már a felmenı falaik is mészkıbıl épülnek600. 

Az ásatási adatokból (5. és 6. periódus) és a korábbi kutatásokból is az derül ki601,  

hogy a városrészben a 2.sz. vége – 3.sz. elejétıl már biztosan a sőrő, hosszúházas beépítés 

dominált, amely feltehetıen a markomann háborúk után bekövetkezı gazdasági fellendülés és 

                                                           
594 Póczy 1963, 250-252. Ugyanitt erre az idıszakra (2.sz. elsı fele)  teszi a KNy-i fıút jelentıségének 
megnövekedését.  A 2.sz. eleji település lakosságáról újabban: Póczy 2004, 107. 
595 Sommer 1999, 59-61. 
596 Filgis – Pietsch 1986, 455 
597 Sommer 1998, 112-114. 
598 Ld. pl. a tunger származású Tiberius Claudius (CIL III 15163) 
599 Rövid kutatástörténeti összefoglalóval: Zsidi 2002a, 49. 
600 Póczy K. –féle „Mészköves” fázis: ld. 2.4.2.3 és 2.8. fejezetek, 5. periódus. A negyed  legtöbb épülete 
azonban  – lévén magánház  - a késıbbi idıszakokban is agyagtéglás felmenıkkel rendelkezik (pl. XXIX. 
épület). 
601 ld. 2.2. fejezet 
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lakosságszám-növekedés miatt alakult így. Magának a háborús pusztításnak azonban a 

negyed rétegsorában nincs nyoma, a feltárt épületek egyikében sem lehetett kimutatni a 

korszakhoz kapcsolódó markáns, mindenütt jelentkezı pusztulási-, ill. égésréteget602.  A 

polgárváros más részeinek korábbi kutatásában fel-felbukkanó és fıként a polgári 

településeket sújtó markomann háborús pusztítás meglétét az újabb kutatás is 

megkérdıjelezi603. A változás elsısorban intenzív átépítések, épületeken belüli 

funkcióváltásokban nyilvánult meg, amely inkább a krízis közvetett hatásaira utal604. 

A legtöbb, jelenleg is látszó épületmaradvány e korszakra keltezhetı. Már biztosan 

állnak a XXVI-XXX. épületek, ill. a Harmadik Közfürdı is, jelenlegi formájában. A polgári 

település colonia rangra emelkedésének idejében (194 körül) az ÉK-i régióban eddig 

megfigyelt laza, szellıs kialakítású telkeket beépítették, „besőrítették”605, a házak helyiségeit 

felosztották, több helyen padlófőtést építettek ki (pl. az I. épület K-i szárnya, XXIX. épület). 

Ez utóbbit a kutatás hagyományosan a Severus kori gazdasági konjunktúrával hozza 

összefüggésbe, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a legújabb 

klímakutatások alapján valószínőleg éppen ettıl az idıszaktól kezdve (2.sz. utolsó harmada - 

2-3.sz. fordulója) vált nedvesebbé és hővösebbé Európa (ill. a Duna vidéki provinciák) 

éghajlata606.  Néhol - talán szintén a konjunktúrával összefüggésben - megfigyelhetı 

funkcióváltás a lakótraktuson belül is: a XXIX. épületben már a korábbi idıszakokban is 

hagyományosan az É-i, nyitott udvarban helyezték el a sütıkemencéket, néha változtatva azok 

helyét. A 3.sz.  elsı felében megépülı, reprezentatív atriumból azonban számőzik ezt a házi 

jellegő gazdasági tevékenységet, ennek késıbbi helye azonban egyelıre ismeretlen.  

A zónában erre a korszakra jellemzı, hogy több épület határfalát K felé kissé eltolták, 

a szomszédos utca/sikátor rovására (XXVII. és XXIX. épületek K-i zárófalai): ennek oka 

szintén a beépítendı terület növelésének igényében keresendı. Hasonló megoldással 

találkozunk a „C” utcai boltsor D-i részén, ahol a fıutca beszőkítésére került sor607. Az eddig 

megfigyelt „faltologatások” minden esetben K-i irányúak, ennek okát – a kevés adat miatt – 

egyelıre nehéz meghatározni. Az eltolás mértéke változó: az ÉK-i régióban 1.5 - 13 láb 

                                                           
602 Az ÉK-i negyedben az égésrétegek sporadikusan jelentkeztek:  a XXVII. épület „korai rétegeiben” (2.2. 
fejezet), a XXVI. épület – „Centrális halom” zónában a 3. periódusban (2.5.1.2. fejezet) a XXIX. épület esetében 
pedig a 3-5. periódusokban (2.6.2. fejezet) volt megfigyelhetı 1-1 helyiségben lokális égésréteg. 
603 A háborús károkról: Mócsy 1974, 194. Mócsy A. ugyanakkor  azonban óvatosan kezeli az összes, korabeli 
pusztulási réteg automatikusan ezen történeti eseményhez történı kötését.  Aquincum polgárvárosa esetében a  
problémáról összefoglalóan: Zsidi 2002b, 132-133. A háborús pusztítás más, pl. noricumi  civil települések 
esetében sem fogható meg egyértelmően (Favianis vicusa): Groh 2001, 107. 
604 Hasonló megfigyelést tett Zsidi P. a Kaszásdőlı – Csikós u.-i villa esetében, a 3.sz. hatvanas éveiben lezajlott 
barbár betörések régészeti nyomai kapcsán: Zsidi 1991, 151. 
605 Az „insula-sőrítéshez” legutóbb ld. Zsidi 2004, 197. 
606 Zabehlicky 1994, 466-467; Kérdı – Schweitzer 2010, 31.   
607 Legutóbb: Zsidi 2004, 197. 
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(0.5m-4m), a „C” utca esetében 6.3 láb (1.9m)608. Valószínő, hogy jelenség (ti. az épületek 

határfalainak K felé történı eltolása) a település KNy-i fıútvonalának ismételt elıtérbe 

kerülése és a település KNy-i irányú expanziójával függ össze609.  

Bár az utcahálózat kitőzését – tévesen – csak erre az idıszakra teszi, az erre vonatkozó 

mindmáig legrészletesebb számításokat Márity E. végezte610. A számítások részben az 1:3, ill. 

nagyrészt a 2:3 arány meglétét bizonyították a település ismert, romkerti területén (pl. az 

aquaeductus 2/3 - 1/3 arányban osztja  a települést K-i és Ny-i részre; a Nagy Közfürdı-

macellum insulájának /J3611/ rövid és hosszú oldali aránya 2:3 és ugyanez a helyzet a legtöbb, 

jól lehatárolt blokk esetében stb.). Márity E. számítása szerint az insulák esetében az 

„alapegység” 35m (szélesség), a további méretek (hosszúság) pedig ennek többszörösei612. Az 

alapegység tehát 1 actus volt613. A rendszer kitőnıen „ráhúzható” az ÉK-i régióra is: az 

kiszerkeszthetı blokkok KNy-i irányban 1 actus szélesek (35m körül), ezen belül az épületek 

– azaz a telkek (?)- szélességei az 1 actus törtrészei, azaz a következık614: (169.kép) 

 

I. épület (az ún. basilica) Ny-i szárny: 0.34 actus (11.9m)  

I. épület (az ún. basilica) Középsı szárny: 0.28 actus (10.0m) 

I. épület (az ún. basilica) K-i szárny:  0.36 actus (12.9m) 

XXVI. épület: 0.57 actus (20m, bizonytalan!) 

XXVII. épület: 0.39 actus (13.8m) 

XXVIII. épület: 0. 47 actus (16.7m) 

XXIX. épület: 0.37 actus (13m)  

XXX. épület (Harmadik közfürdı): 0.58 actus (20.6m) 

 

Az épületszélességek kb. 0.2-0.5 actus között mozognak, nagyjából tehát azonos 

szélességő parcellákkal számolhatunk a regióban615. Ez egyébként szépen rímel a Birodalom 

nyugati provinciáiban, a limesmenti településeken másutt is tapasztalható parcella-

arányokkal, épülethosszokkal és szélességekkel (pl. Vindobona, Lopodunum, Bad Wimpfen, 

                                                           
608 A helyreállított szakaszon a korábbi és a késıbbi porticus pillérlábai közötti távolság mérhetı. 
609 Ld. 607.lj. 
610 Márity 1993,138. és 3.kép. 
611 Márity E. az insulák azonosítását bető-szám kombinációval végezte, itt is ezt használjuk, ld. elızı lj. 
612 A mérés ez esetben is csak méterben történt. 
613 1 actus=35.484m (kb.) Dilke 1991, 52.   
614 A méréseket az alaprajzon végeztük, a hiányos feltárási adatok miatt néhány 10cm-es hibahatárral lehet 
számolni.  
615 A parcellaméretek más településeken sem feltétlenül pontosan azonos nagyságúak, pl. Vindobona esetében 
32-38 római láb között mozognak: Mosser – Jäger-Wersonig et alii 2011, 209-210, analógiákkal.   
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Municipium Arae Flaviae) 616. Az épületszélességek is azt valószínősítik, hogy az I. épület K-

i szárnya önálló épület lehetett (ld. feljebb), 3 szárnyi szélességő épület (azaz kb. 1 actus) 

ugyanis jelenlegi ismereteink szerint nincs ebben a negyedben. Az épületek ÉD-i irányú 

hossza bizonytalan, de minimum 2 actus (70m). Ez utóbbi abban az esetben áll fenn, ha az 

insulák É-i határát a Keled u. alatt húzódó KNy-i irányú római út jelenti617. Az insulák Márity 

E. szerkesztése alapján Ny felıl haladva a következık618:  

A2: I. épület (az ún. basilica) 3 szárnya (amennyiben 1 épületrıl van szó) 

B2: XXVI-XXVII. épületek, köztük kis sikátorral 

C2: XXVIII-XXIX. épületek, köztük kis sikátorral 

D2: XXX.-XXXI. épületek (Harmadik Közfürdı), köztük utcával 

E2-I2: nagyon bizonytalan, romterülettıl K-re, esı kevéssé kutatott terület 

 

Az ÉK-i sáv feltárt, e periódusban tartozó épületmaradványai alapján tehát helytállónak tőnik 

a számítás.  

 

Az ipari- és kereskedelmi negyed 

 

A negyed 3.századi funkciója szempontjából igen fontos tényezı a kezdeti idıszaktól 

komoly forgalmat bonyolító KNy-i irányú fıút, a „D” utca. A kutatás jelenlegi állása szerint a 

Duna part felé haladó út – a korai idıszakban betöltött fontos szerepe után -  a 3.században 

válik ismét fontossá és bár pontos nyomvonala a Duna parti ipartelep területén egyelıre nem 

rekonstruálható, valószínőleg egészen a vízpartig vezetett (átkelıhely, vagy kikötı?)619. Az 

ásatási adatok alapján úgy tőnik, a városnegyed ipari és kereskedelmi jellege ekkor erısödik 

fel igazán. A házak „D” utca felé forduló rövidebb oldala minden esetben egyfajta – talán 

félig fedett - elıtérrel nyílt, ami mögött egy vonalban következtek a homlokzati falak620. 

Valószínő, hogy ezek a félig fedett helyiségek boltként funkcionáltak. Az elıterek és a 

fıhomlokzati falak egységes jellege központi, tervezett kialakítást valószínősít (talán már 2. 

században is). Az utcára nyíló elıterek mögött nagyobb helyiségek sorakoztak (mőhelyek és a 

                                                           
616 Kortüm 2005, 253. Bad Wimpfen esetében pl. egy hosszúház telke átlagosan 6-12m széles és 60-70m hosszú: 
Filgis 2001, 20; Vindobona: Mosser – Jäger – Wersonig 2011, 207-208. Germania Superiorban (zugmanteli 
vicus) a hosszúházak 5.5-11m szélesek és 40.6m hosszúak:  Sommer 1988, 506.  
617 „D1” utcához: ld. 2.1. fejezet 
618 Márity 1993, 3.kép 
619 Az út a gázgyári tisztviselıtelep alatt még követhetı, de nyomvonala K felé, a fazekas telephez tartozó, 
Kuzsinszky B. által 1911-12-ben feltárt 30db kút miatt már kérdéses: Kuzsinszky 1932, 71-75. Ugyanígy 
problematikus a polgárvároshoz tartozó kikötı is, ennek maradványait egyelıre nem sikerült megtalálni: Tóth 
2006, 212-213. 
620 Részletesen ld. 2.12.5. fejezetben. 
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tabernak: az I. épület összes szárnya, XXVI-XXXI. épületek), É felé pedig az épületek 

lakórészlege következett (170.kép). A Birodalom egyéb városias településein megjelenı 

hosszúházak esetében is ugyanezt látjuk: szinte minden esetben az ÉD-i, vagy a KNy-i 

fıútvonal mentén állnak, rövidebb oldalukkal az út felé fordulva621. Az épületek központi 

elhelyezkedése egyrészt nyilván funkciójukból fakad: a házakat részben bolt – és/vagy  

mőhelyként használó iparosok, kereskedık igyekeztek a városok legfogalmasabb pontjain 

megtelepedni.  

Érdekes kérdés, hogy volt-e ezeknek a polgárvárosi házaknak hátsó udvaruk? A település K-i 

részének 2-3.századi alaprajza alapján azt látjuk, hogy a városfalon belül, sőrőn beépített 

negyedekben általában nem találkozunk ilyenfajta „luxussal”, hiszen lehetıleg minden 

területrészt maximálisan kihasználtak a beépítésre. Jelenlegi ismereteink szerint a város K-i 

felében csak az „E” utca D-i oldalán lévı, ún. kézmőves-negyedében voltak olyan telkek, ahol 

hátsó, gazdasági jellegő udvarok is voltak (pl. VII. és IX. épületek). Az ÉK-i negyed e 

korszakra jellemzı sőrő, hosszúházas beépítése nem tette lehetıvé a nagyobb udvarok 

kialakítását, ugyanakkor nem zárhatjuk ki, hogy az épületek – jelenleg még nem kutatott – É-i 

végein voltak ilyen „hátsó udvarok”. A mai Keled u. vonalában keresendı római út felé 

zárulhattak ilyen udvarokkal a negyed hosszúházai, amelyek viszont – ha az út nyomvonalát 

kb. a mai úttal tartjuk azonosnak és figyelembe vesszük a telkek kb. 2 actusnyi hosszát is (ld. 

feljebb) – nem lehettek túl nagy alapterületőek622.  Ilyet feltételezhetünk (már a 3. periódustól) 

is az I. épület É-i végén, a XVI. épület É-i végén („szentély” zónája – ld. lejjebb) . A XXIX. 

épület jelenleg ismert legészakibb, osztatlan terérıl lehetne ilyen funkciót feltételezni, bár elsı 

(és ez idáig egyetlen) ásatója itt „egy darabon” terrazzoburkolat részleteit dokumentálta623. A 

nyugat-európai hosszúházak jelentıs részéhez egyébként csatlakoztak ilyen, gazdasági 

jellegő, nyitott terek (kemencékkel, latrinával, kutakkal és egyéb melléképületekkel)624. Jó 

példák erre Rheinzabern625 Lopodunum626, Bad Wimpfen627 vagy Vindobona hosszúházas 

telkei628. 

Funkció szempontjából fontos az I. épület - különösen D-i felének - komplexuma: a 

három szárny közül a elsısorban a keletiben lehet megfigyelni a kis középfolyosóval 

                                                           
621 Corstopitum (Corbridge): Burnham – Wacher 1990, 18, 46, 60; Londinium (London): Milne – Wardle 1993, 
34; Alchester: Burnham – Wacher 1990, 102;  Venta Silurum (Caerwent): Oelman 1923, 91; Bliesbruch: Schaub 
– Petit – Brunella 1992, 110; Bad Wimpfen: Filgis – Pietsch 1990, 455 – 458. 
622 Az út nyomvonalához ld.: 2.1 fejezet 
623 8.helyiség: Kuzsinszky 1891, 135 és 7.kép 
624 Kortüm 2005, 253; Grenier 2005, 166 
625 Schulz 1999, 66, Abb.4.  
626 Sommer 1998, 166. 
627 Filgis – Pietsch 1990, 456. 
628 Müller – Mader et alii 2011, 53, rekonstrukciós rajzzal. 
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elválasztott, 3-3 helyiséges tömbös elrendezést, D felé 1-2 nagyobb helyiséggel (bolt, vagy 

mőhely?). A középsı szárnyban nagyobb termeket alakítottak ki, É felé kövezett udvarral629. 

A Ny-i szárnyban is mutatkozik valamiféle szabálytalan középfolyosó, K felé nagyobb 

termekkel, míg Ny felé tabernasorral nyílt az utca irányába. Az együttes D felé a már említett 

porticussal zárult. Póczy K. szimmetrikus elrendezést vélt felfedezni az együttesben - a K-i 

szárny főtött kis helyiségei pedig szerinte deversoriumként mőködhettek630.  

A zónában egyelıre csak az I. épület É-i felében (bronzöntı-mőhely) és a XXIX. 

épületben találtunk nyomokat konkrét ipari tevékenységre ebbıl a korszakból. Itt enyvfızésre, 

szarvkikészítésre utaló nagy mennyiségő leletanyag és jelenségek kerültek elı631. Ugyanakkor 

azonban egyéb konstrukciók (pl. terrazzoval kikent medence az I. épület középsı traktus É-i 

felében) más, ipari jellegő tevékenységre is utalnak. Pontos mőhelytevékenységek azonosítása 

azonban csak további hitelesítı ásatások segítségével válhat lehetségessé632. 

Itt érdemes kitérni a XXVI. épület É-i részén, korábban szentélyként azonosított 

helyiségcsopotra. A Szilágyi J. és  - az ı feltételezése nyomán – Márity E. által is szakrális 

építménynek (Diana –szentély) titulált konstrukció funkciója kérdéses633.  

A negyedben folytatott ipari tevékenység minden bizonnyal igen tőzveszélyes volt, 

sok szeméttel és szaggal járhatott, ami rávilágít egy másik fontos tényezıre: az ÉK-i zóna 

igen közel esik a centrumhoz és a városi magisztrátus negyedéhez is. Az I. épületnek a kutatás 

jelenleg – az utolsó vizsgálható korszakában - basilica funkciót tulajdonít, és valószínőleg  

ténylegesen egyfajta középületnek kell tekintenünk634. A  XXVI. és XXVII. épületek szemben 

vannak a nagy közfürdıvel és az LX. és a XXI. épülettel (Dirké – mozaikos ház), a XXIX. 

épület (enyvfızı mőhely) pedig a harmadik közfürdı tıszomszédságában van. Ez utóbbi sem 

analógia nélküli: officina coriariorum-ot azonosítottak  Augusta Raurica635 Venta Silurum636 

és Calleva Atrebatum (Silchester) forumainak közelében637  és Pompeiiben sem volt messze a 

                                                           
629 Zsidi 2006, 48. 
630 Kéziratos jegyzetekben.  A feltételezést feltehetıen a padlófőtéssel is ellátott ,VI. terembıl elıkerült 8db 
játékkorongra is alapozhatta: ltsz. 98.42.30-37. 
631 ld. 2.6.2. fejezet 
632 Fémmővesség nyomai kerültek elı a XXVI. – XXVII. épületek É-i zónájából is: 2.5.1.3. fejezet. 
633 Az elızményekhez ld. 2.2, bıvebben:  2.12.2. fejezeteket. 
634 ld. 2.12.1 fejezet 
635 Insula. 15/16:  a forum környékén. Vannak mőhelyek a külsı területeken is (Ins. 22, 28, 29, 30, 31, 
Venusstrasse Ost és N2A3 területek):  Schibler – Früger 1988, 39, 42,60-61, 72, 76, 80, 90, 94-95, 99-100, 109-
110, 120, 124-125, 202. 
636 Brewer 1993, 58. 
637 XXXIV. épület: Hope 1907, 445-448. 
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tímármőhely a település központjától 638. Tímármőhelyek (és valószínőleg ragasztófızık is) 

mőködtek a városfalak közelében is639. 

Hogyan kerülhetnek tehát ilyen „koszos” ipari tevékenységek a város központjába? 

Ennek okát feltehetıen abban kell látnunk, hogy a negyed 3.századi mőhely-(és ház?) 

tulajdonosai, akik nyilván komoly bevételekkel rendelkeztek ipari és kereskedelmi 

ügyleteikbıl, érdekükben állt ezen mőhelyek központi, fıút menti elhelyezkedése és 

érdekelve voltak a városi közéletben is, valószínőleg az elithez tartoztak640. Kik lehettek ık? 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a településrész lakói közül néhányat név 

szerint is ismerünk. M. Aurelius Pompeius sacerdos, akinek Dianae et Silvanus Silvestris 

dedikációjú oltárköve a XXIX.épületbıl került elı641, vagy C. Iulius Val(…) a testırség 

veteránja, akinek 211-re keltezhetı diplomája a XXVIII. vagy XXIX.épületek romjai közül 

származik642. (171. kép) Emellett az sem zárható ki – bár erre jelenleg nem rendelkezünk 

epigraphiai bizonyítékokkal -  hogy a mőhelyek/boltok végsı soron városi tulajdonban voltak, 

így a bevétel szempontjából különösen fontos volt ezek jó elhelyezkedése643. 

Említettük, hogy a negyedben őzött különbözı ipari jellegő munkák (különösen pl. az 

enyvfızés) sok esetben kellemetlen szagokkal, füsttel jártak. Ebbıl a szempontból (is) fontos 

lehet a negyed topográfiai helyzete (azaz, hogy a település ÉK-i részén található): a területen 

ugyanis ÉNy-DK-i irányú az uralkodó szélirány, amely tehát nem a város, hanem a Duna felé 

„vitte ki” a levegıt szennyezı anyagokat, így azok a városközpontot valószínőleg csak kis 

mértékben érintették 644. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a helyi 

lakosok feltehetıen hozzászoktak a negyed ipari jellegével együtt járó szagokhoz és azok a 

                                                           
638 Adam 1998, 351; La Rocca et alii 2000, 173-174.  
639 Pl. Londinium esetében: az enyvfızı- és tímármőhelyeket a városfal közelében helyezték el (60 London 
Wall): Hall 2005, 136; Lees and Woodger 1990, 32. 
640 T. Láng 2005a, 78. A városi elit szerepérıl a boltok, mőhelyek elhelyezkedése és funkciója tekintetében: 
Goodman 2012. 
641 Ltsz.: 64.10.96. CIL III 13368. A kı pontos elıkerülési körülményei bizonytalanok (in situ, vagy 
másodlagosan beépített?) . Legutóbb errıl: Zsidi 2002a, 108. 
642 Ltsz.: 51460. CIL XVI 136; Kuzsinszky 1900, 167; Látványraktár 2009, Kat.sz. 458. 
643 Goodman 2007, 106-107: a Lex Coloniae Iuliae Genitivae Ursonensis téglaégetı kemencéire vonatkozó 
kitételei alapján (t.i.  hogy azokat egy bizonyos kapacitás felett kitiltja a városból) úgy látja, hogy a törvény célja 
elsısorban a privát konkurencia megszüntetése volt, a kemencéket ugyanis csak elkobozza a város, de nem 
bontatja el.  
644 Hasonló esettel találkozunk több más régészeti korú lelıhelyen is: a középkori Vác esetében a bırcserzık 
város szélén telepedtek meg és a K-i szél vitte ki innen is a kellemetlen szagokat. Ugyanez a helyzet izraeli 
bíborfestımőhelyekkel, vagy az északi – afrikai Tel Shiqmona vaskori települése esetében is Bartosiewicz 2003, 
177 – 181. 
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város életét nem feltétlenül nehezítették meg645. A település vezetése pedig kötelezhette is a 

tulajdonosokat a környezet rendben tartására646. (172.kép) 

Hasonló helyzettel találkozunk pl. civitas Tungrorumban (Tongeren)647 vagy Silchester kerek 

kemencés házai esetében648. Verulamiumban is azt találjuk, hogy a hosszúházak a forum és a 

basilica tıszomszédságában épületek fel, bár a jelenséget publikálója „patologikus városkép”-

ként jellemzi649.  

Ugyanakkor az is elképzelhetı, hogy a hosszúházak városközponti elhelyezkedésére 

elsısorban a telkek olcsósága lehet a magyarázat: ezek a területek – lévén kisebbek, 

szőkebbek – olcsóbbak voltak. A. Mac Mahon britanniai példák alapján úgy látja, hogy a 

központtól távolabb esı, csendesebb, nagyobb telkeket inkább a tehetısebb városi polgárok 

vásárolták meg maguknak650. 

 A fentiek ismeretében megállapíthatjuk, hogy a colonia idıszakban a polgárváros ÉK-

i negyede tipikus, nyugati provinciabeli ipari – és kereskedelmi negyed volt (mőhelyek, 

tabernák), amelynek kialakítása tudatos városszervezési munka eredménye lehetetett 

(fıútvonal mentén, uralkodó szél kihasználása) ugyanakkor a mőhelyek tulajdonosai 

befolyásos, a város közéletében is szerepet vállaló polgárok lehettek.  

   

Az utolsó vizsgálható idıszak (7. periódus:  3. sz. közepe -4.sz?) (173.kép) 

 

A colonia virágzó periódusa után a területrészen az utolsó vizsgálható idıszak a 3.sz. 

közepe - 4.sz. eleje (?) közötti intervallum. A korszakhoz igen kevés régészeti jelenség 

kapcsolható (ld. elızı fejezet), az épületek alaprajzi és funkcióbeli változásai – ha voltak is 

ilyenek – már nem rekonstruálhatók. Az egyetlen, jól azonosítható, késıi konstrukció egy 

trapéz formájú terem, ennek funkciója azonban ismeretlen651.  Tudjuk viszont, hogy még 

ebben az idıszakban is folyt ipari- és kereskedelmi tevékenység a negyedben: az I. épület K-i 

szárnyában (IX. helyiség) még fémmegmunkálás folyt652, míg a XXIX. épület K-i részén – a 

Harmadik Közfürdı irányában több, kisebb, taberna-szerő helyiséget alakítottak ki, amelyek 
                                                           
645 Ugyanakkor azonban az ipari tevékenység a városokban sem ment mindenütt zökkenımentesen: Goodman 
2007, 108 és 132. lj.;  Milde 1950, 195, 19.lj. (Digesta 8.5.8.5.  – egy minturnaei sajtkészítı tabernából  az 
emeletre feláramló füst miatti panaszról)  
646 Goodman 2007, 132.lj (Digesta 43.10.3-4  -  a bérlıknek /mesteremberek és lakók/ a tulajdonuk elıtti 
utcarész rendben tartásáról) 
647 ld. lejjebb és Vanderhoeven – Ervynck 2007, 156 – 175. 
648 Goodman 2012. 
649 Faulkner 2000, 32. 
650 MacMahon 2003, 26.  
651 A terem padlóján talált, páva alakú, emailos bronzmécses alapján Póczy K. a kultuszhely funkciót sem zárta 
ki. A tárgy azóta elveszett, sem rajz, sem fotó nem áll róla rendelkezésre. Ld. kéziratos napló. Ugyanı késıbb 
ókeresztény pódiumtemplomnak tartotta: Póczy 2004, 109. 
652 Póczy 1973, 34-35. 
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talán a 2 épületet elválasztó utcácska, a fürdı és a forgalmas „D” utca közelségét 

használhatták ki653.   

Biztosan a 4.századra keltezhetı objektum, vagy leletanyag az ÉK-i régióból eddig 

nem került elı654. A jelen dolgozatban vizsgált leletanyag-csoportok (terra sigillata, amphora, 

érem) mindegyike legkésıbb a 3.sz. közepével zárul, utalva arra, hogy a városnak legalábbis 

ez a része már nem éri meg a 4. századot.  Az ÉK-i negyed (és település nagy részének?) 

felhagyása feltehetıen  elsısorban a KNy-i irányú, Dunához levezetı útvonalban keresendı. 

Az egykor forgalmas, kikötıbe vezetı út - ahogy a folyópart is - veszélyes tereppé válhatott a 

3.sz. közepétıl egyre sőrősödı barbár betörések miatt655, így az itt mőködı mőhelyek, boltok 

tulajdonosai is továbbállhattak. A politikai válságot kísérı gazdasági nehézségek miatt pedig 

számos mőhely, bolt mehetett tönkre.  

A kutatások jelenlegi állapota alapján tehát úgy tőnik, hogy az ÉK-i negyedben a 3.sz. 

közepén- utolsó harmadában megszőnik az élet, bár elszórtan még esetleg lakhattak a 

területrészen656. Jelenlegi ismereteink szerint a polgárváros K-i felének más részein 

megfigyelt, 3.sz. vége - 4.századra keltezhetı építkezések, átépítések elsısorban az ÉD-i 

fıútvonal környezetét és talán a város Ny-i felét érinthették657. Az évszázad folyamán a 

lakosság nagyobb része inkább a biztonságosabb canabaeba, esetleg a hegyvidéki villákba 

húzódott vissza658. Felmerült annak a lehetısége is, hogy a lakók a város megerısített, Ny-i 

részére húzódtak volna vissza659. A szituáció nem egyedi: jó néhány más, pannoniai limes 

menti település élete szintén csak a 3.sz. közepi betörések idıszakáig követhetı (pl. 

Vindobona, ill. Brigetio polgárvárosa, az albertfalvi vicus)660. 

                                                           
653 T. Láng 2008b, 277-278, 281. 
654 A Márity E. és Póczy K. dokumentációiban „4.századiként” leírt falakat egyik ásató sem magyarázza, azokat 
sem rétegtani, sem leletanyagbeli megfigyelésekkel nem támasztották alá. A  Zsidi P. által az I. épület K-i 
szárnyában 1990-ben végzett kisebb hitelesítı kutatás során talált érem is 3.századinak bizonyult: Póczy – Zsidi 
1992a,  32. Ld. még 2.10.1.3.fejezet 
655 Németh 2003, 60. 
656 Épített jelenségek ugyan nem köthetık biztonsággal a 3.sz. közepi utáni idıszakhoz, de pl. a hagyományosan 
a 4.századra keltezhetı mázas mortariumok jelenléte utalhat a területhasználatra: 2.10.1.5. fejezet. 
657 A település 4.századi  történetéhez: Márity 1993a, 139; Zsidi 2003a, 133-135.  A város DK-i régiójában 
feltárt ún. Festıház és közvetlen környezetének utolsó periódusa szintén a 3.sz. közepére keltezhetı, ehhez 
legutóbb: Láng 2012.  
Keltezı értékő leletanyag eddig kevés polgárvárosi épület esetében lett feldolgozva. Ebbıl a szempontból 
figyelemreméltó, hogy ezidáig csak a „C” utca menti Tőzoltószékházból ismert nagyobb arányú westerndorfi 
sigillata anyag, amely a területrész intenzívebb 3.sz. közepi használatára utal: Gabler – Láng 2013.  
658 Zsidi 2004, 205; Póczy 1971,  96, 98 (a békásmegyeri villa kapcsán). 
659 Zsidi 2003a, 134. 
660 Albertfalvi vicus: Beszédes 2011, 60; Vindobona polgárvárosa: Müller – Mader et alii 2011, 39.  Brigetio 
polgárvárosa: Borhy – Bartus et alii 2011, 51. 
Az aquincumi polgárváros Ny-i városfalán kívül, az  ún. Katonai Anyagszertárnál feltárt fazekasteleptıl K-re, a 
város felé, ill.  a KNy-i fıút itten szakaszánál végzett legfrissebb mőszeres lelıhely-felderítés során több, mint 
70 db római érem került elı. A sorozat Vespasianus császár érmével indul és Probus veretéig folyamatos a sor. 
Bár a leletek restaurálása még tart, az elızetes vizsgálatok szerint annyi biztosan megállapítható, hogy 
mindössze pár darab  4.sz. eleji érem van a sorozatban (az utóbbiak jelenléte betudható az itt futó KNy-i irányú 
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A városnegyed utolsó idıszakáról a középkortól kezdıdı kıbányászat, az erózió és a 

korai ásatások miatt tehát már nem igazán lehet képet alkotni, bár korábban kialakult ipari-

kereskedelmi jellege feltehetıen a felhagyásig megmaradt.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
útnak). Publikálatlan, Lassányi G. szíves szóbeli közlése. Az érmek ugyan messzemenı következtetések 
levonására egyelıre nem alkalmasak, ugyanakkor viszont jelezhetik Ny-i városrész használatának idıhatárait.  
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2.12. Épületek és funkciók: esettanulmányok 

2.12.1.  I. épület és a K-i szárny: basilica? 

  

A jelen dolgozat több fejezetében érintettük már az I. épület (ún. basilica) 

épületszárnyainak problémakörét661: az ásatási adatokból a többszárnyú/hajós épület-

elmélettel szemben – a feldolgozott ásatási adatok alapján – önálló épületek körvonalazódnak, 

ugyanakkor pedig kérdéses az épület(ek) 4. és 5. periódusbeli funkciója, végsı soron pedig 

basilica-ként történı értelmezésük. 

Az egyes feltárások ásatási adataiból kikövetkeztethetı építési periódusok esetében 

már többször felmerült, hogy míg a Ny-i és középsı szárny talán valóban egy épület 

részeiként értékelhetı, a K-i szárny (a 4. periódustól kezdve biztosan) pedig  önálló épület 

volt (ld. korábban) .    

 

Az épület(ek) 

 

A Ny-i és a középsı szárnyra vonatkozó összefüggı alaprajz csak a 4. periódustól 

kezdve ismerhetı fel: D felé ekkor nagyobb mérető termek, É felé pedig nagy, összefüggı 

udvar helyezkedett itt el, ugyanakkor viszont létezik már egy osztófal is a 2 szárny között. A 

K-i szárny már ekkor is egyértelmően különálló épület. Az 5. periódusban változatlanul 

megvan az osztófal, ugyanakkor viszont nagyobb termeket alakítanak ki mindkét szárnyban. 

É felé már korábban is létezı udvart D felé megnagyobbítják, benne egy csatornával és egy 

szobortalapzattal.  

A változatlanul különálló K-i rész teljesen más szerkezető (kisebb helyiségekre 

oszlik), valószínőleg tehát más volt a funkciója is. Itt a 4. periódustól kezdve nem 

bizonyítható az átjárás Ny felé (talán csak a kılapos udvar felıl – VII. helyiség?) ill., ez a 

traktus mérete alapján inkább illeszkedik az ÉK-i régióban szokásos arányokba, szélessége: 

0.36 actus (12.9m)/662. A K-i szárny kialakítása - a 4.-6. építési periódusokban mindenképpen 

– önálló konstrukcióra utal: D felé nagymérető termekkel (mőhely, bolt?) középsı traktusában 

középfolyosós lakórésszel (szimmetrikusan elhelyezett festett, főtött helyiségek) míg „hátsó”, 

É-i traktusában önellátó, gazdasági  funkciókkal (kövezett udvar csatornával,  malomkı, 

medence, kút).  

                                                           
661 2.4., 2.8, 2.11 fejezetek 
662 Ld. 219-220. old. 
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Korábban, az egyes „szárnyak” 3.századi (4-6. periódus), egy épületegyütteshez való 

tartozása melletti legfontosabba érv a kutatatásban a helyiségek „szimmetrikus” elrendezése 

volt: elsıként Póczy K. vetette fel ennek lehetıségét663 majd ezt mások is átvették664. 

(174.kép) Az egyes szárnyakban valóban felfedezhetı némi szimmetria: D felé Ny és K felé 

is nagyobb termek zárják az épületet a „D” utca felé, majd É felé a Ny-i és a K-i részben is 

találunk 1-1 középfolyosó-szerő helyiséget, két oldalán K-en 3-3, közel azonos mérető, Ny-on 

azonban szabálytalanabbul elhelyezett termeket.  A középsı szárnyban nagyobb termek 

kaptak helyet, ill. É felé a nyitott udvar (piactér?). É felé azonban megszőnik ez a 

szimmetrikusság, az egyes épületrészben más-más az alaprajzi elrendezés.  

Az I. épület azonban  - véleményünk szerint – nem feltétlenül szimmetrikus épület: az 

aquincumi (és más provinciabeli665) hosszúházak sajátossága, hogy nagyobb helyiségekkel 

(mőhelyekkel, boltokkal) nyílnak az utca felé. Ez az ÉK-i negyed szinte minden épületére 

jellemzı (XXVII-XXIX. épületek) és a helyiségek É-i határa közel egy vonalba esik. Ez 

inkább azonos tervezési módra, központi modul meglétére, mintsem szimmetriára utal. Az I. 

épület Ny-i traktusában megfigyelhetı „középfolyosó” nem rímel a K-ire: míg az elıbbit Ny 

felıl kis helyiségek, K-i irányban pedig nagyobb termek szegélyezik (tehát nem 

lakóhelyiségek!), addig a K-i „szárnyban” egyértelmően egy klasszikus, középfolyosós 

megoldást látunk, 2 oldalán 3-3 lakóhelyiséggel. Ez az alaprajzi megoldás (t.i. a 

középfolyosó) igen elterjedt volt a polgárváros ezen részén666, de megtalálható a D-i 

városrészben is (Festıház É-i traktusa667). Még ha a Ny-i épületrészben  középfolyosóként 

értelmezzük is a szabálytalan folyosószerő jelenséget, akkor sem kell ebben feltétlenül 

szimmetriát látnunk: ez az alaprajz – mint említettük – igen gyakori és praktikus, így 

elképzelhetı, hogy akár szomszédos épületekben is alkalmazták.  

Ami pedig az egyes szárnyak É-i részeit illeti, ott látható módon más-más 

megoldásokat alkalmaztak: míg a Ny-i és középsı részek valóban egy nagyobb, összefüggı 

térséget alkottak (udvar) az „A” utca felé kis helyiségekkel, addig a K-i traktusban más 

lehetett a funkció: ebben inkább egy magánház gazdasági részlegét láthatjuk (ld. feljebb).  

 

                                                           
663 ld. 2.4.2.3. fejezet 
664 Zsidi 2006, 48-51. 
665 ld. 2.12.4. fejezet 
666 ld. még 2.12.5. fejezet 
667 Láng 2011b, 32-44. 
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A basilica-probléma 

 

További problémát jelent az egyes épületek funkciója. A K-i szárnyat mindenképpen 

hagyományos – lakó- és ipari funkcióval ellátott – hosszúházként (magánházként) 

értelmeznénk (ld. feljebb), míg a Ny-i és a középsı szárnyak egy épület (középület?) részeit 

képezhették. Ezen épületrész funkciójáról elsıként Kuzsinszky B. írt, aki elıször valamiféle 

sétálóhelyként értelmezte668, majd késıbb felvetette a basilica-funkciót is669. Az utóbbi 

elméletet Nagy T. vitte tovább, aki az épület utolsó, „Basilica II.” periódusát (=5.periódus) 

értelmezte így, a korábbi idıszakban pedig valamiféle kereskedelmi, ipari funkciót 

tulajdonított itt670. Az azonosítást egyrészt az alaprajzi elrendezésre (a Ny-i és középsı 

szárnyban É felé nagy nyitott tér, osztatlan, nagy termek), az itt elıkerült császárszobor-fejre, 

valamint a már ekkor itt sejtett forum közelségére alapozta671. A kutatásban – a késıbb itt 

végzett számtalan hitelesítı ásatás ellenére - azóta sem változott az épület megítélése, 

funkcióját  nem vitatták672. A kérdés megválaszolását tovább nehezíti, hogy a késıbbiekben a 

2 periódus maradványait együtt tárgyalták, és azt mint basilica értelmezték673.  

 

Lehetséges funkciók 

 

Az aquincumi forum közvetlen környezetében ipari-kereskedelmi negyed található, 

így nem zárnánk ki annak a lehetıségét sem, hogy a „basilica” néven ismert, I. épület más 

funkcióval bírt mind a 4. és az 5. periódusban is, és jobban illeszkedett az ÉK-i  negyed ipari-

kereskedelmi jellegéhez. Mint említettük, a K-i szárnyat a 4-6. periódusokban inkább egy 

hagyományos felosztású hosszúháznak tartanánk (bolt és mőhely – lakótraktus - hátsó, 

gazdasági rész) míg a Ny-i és a középsı szárny együttes értelmezésére több lehetıség is 

számításba vehetı.  

 

 

 

 

                                                           
668 Kuzsinszky 1890, 114. 
669 Kuzsinszky 1892, 92. A szerzı itt két oldalon is oszlopsorról ír, ill. az É-i oldalon is említ oszlopokat. Nem 
világos azonban, hogy a Ny-i és az É-i oldalra tett megfigyeléseit mire alapozta, nem ismert jelenleg ugyanis 
olyan rajz, vagy fotó, amelyen ezek szerepelnének. Az épületrész É-i lezárása pl. ismeretlen, feltehetıen a Keled 
u. alá húzódik. 
670 Nagy 1964a, 49-50. 
671 Nagy 1964a, 50-51. 
672 A forum-funkciót megkérdıjelezte Lányi V. és Mócsy A.: Lányi - Mócsy 1990, 215.  
673 Legutóbb: Zsidi 2006,49-51. 
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4. periódus: mansio? (175.kép)  

 

A 4. periódusban még inkább 2, különálló épületrésznek tőnik az eltérı alaprajzú Ny-i 

és középsı szárny: az elıbbiben több, kisebb, befelé nyíló, közel azonos mérető szobácskát 

találunk (12-20nm között), míg az utóbbiban nagyobb termek kaptak helyet, egyikükben 

kisebb kohóval.  É felé feltehetıen nagy, közös udvarral rendelkeztek.  

Az említett egyhelyiséges struktúrákat egy sorba rendezték, amelyek D felé folyosóra, É felé 

pedig egy udvarra nyíltak. A helyiségek bejáratainak helye bizonytalan, de azok nagy 

valószínőséggel nem az „A” utcáról, hanem a belsı folyosóról, ill. udvarról nyíltak, tehát 

nagy valószínőséggel nem tabernák voltak674.  Az ilyen egyforma, gyakran egyterő udvar 

köré, vagy folyosó mellett kialakított helyiségsorok funkciója hasonló lehetett. Britanniai 

példák elemzése során a kutatás arra jutott, hogy ezek leginkább elszállásolás céljára voltak 

alkalmasak, azaz nagy valószínőséggel mansio, praeda célját szolgálták675.  

A nagyobb városokban elhelyezett mansiok általában a klasszikus, atriumos lakóház 

képét mutatják: egy nagy udvar körül elhelyezett kismérető helyiségsorokkal rendelkezı 

épületek voltak (pl. Emona676, Silchester677), amelyekhez fürdıszárny is tartozott. Nagy 

részük impozáns mérető, hiszen sokszor magas rangú, hivatali személyek szálláshelye (cursus 

publicus számára fenntartva). Az ilyen szálláshelyek mindig frekventált helyen, de a város 

szélén, a falak védelmében, valamelyik városkapu szomszédságában helyezkedtek el (pl. Iulia 

Felix háza, Pompeii678).  A felsorolt kritériumoknak az aquincumi I. épület (Ny-i és középsı 

traktusa) nagyrészt megfelel: a település ÉD-i fıútvonala mentén, az É-i városkaputól nem 

messze található, és bár fürdıszárnnyal – eddigi ismereteink szerint - nem rendelkezett, azt 

kiválthatta a Nagy Közfürdı, hiszen az a „D” utca másik oldalán, az épülettel szemben 

épült679. Alaprajzi szempontból azonban az I. épület inkább a hosszúház jellegzetességeit 

mutatja. 

A civil településeken található mansioknál azonban nem minden esetben követték a 

klasszikus alaprajzi kialakítást, hiszen  - a cursus publicus számára fenntartott szálláshelyek 

                                                           
674 Az „A” utca menti kis helyiségek kutatása – jelenlegi ismereteink szerint – 1970-ben volt, errıl azonban csak  
egy rövid jelentés ismert: Nagy 1973a, 268. 
675 A kritériumokhoz ld.: Drury 1982, 289, 292. 
676 Plesničar 1999, 76,78. 
677 Drury 1982, 290, Fig.14.1. További britanniai példák ugyanitt. 
678 La Roccaet alii 2000, 252-254. A Iulia Felix által üzemeltetett praedia itt forgalmas helyen, a Porta Urbana és 
az amphitheatrum közelében volt.  
679 Érdekes egybeesés, hogy a Tabula Peutingerianán Aquincumot kéttornyú piktogrammal ábrázolták, amely a 
jól felszerelt mansiókra vonatkozó jelölés.  Ugyanakkor azonban valószínőbb, hogy a térképen jelölt szálláshely 
a helytartói hivatalhoz földrajzilag közelebb esı területen volt (azaz a  canabaeban).  A Tabulán található 
piktogrammokhoz: Casson 1994, 187. 
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esetén - sokszor nem is speciálisan e célból épültek680. A 98-100 körül alapított Colonia Ulpia 

Traianában (Xanten), szintén a városfal mellett, a kikötıhöz közel, az aquincumihoz nagyon 

hasonló megoldással, egy hosszúház-jellegő épületben található a fogadó, 1 sor helyiséggel, 

amelyek egy hosszúkás, belsı udvarra néztek681. (176.kép) A polgárvárosi I. épülethez 

szintén hasonló pl. a vindolandai mansio alaprajza: a hosszúkás épülethez sorokban 

kapcsolódnak a szobák, rendelkezik belsı udvarral és fürdıtraktussal is682. (177.kép) L. 

Casson szerint hosszú folyosóról nyíltak annak a Róma városi fogadónak (esetleg bordélynak) 

az ablaktalan szobái is (30db), amely a Forum Romanum mellett (!) épült és amelyet a Domus 

Aurea parkjának kialakításakor bontottak el683.   

Pannoniában egyelıre nem ismerünk városi kontextusból mansiót (ugyanitt, a polgárvárostól 

D-re található, ún. deversorium alaprajza és funkciója kérdéses684). Néhány pannoniai 

vicusban (pl. Albertfalva, Matrica, Intercisa) ugyanakkor feltételezhetı a jelenlétük, bár 

alaprajzaik hiányosak685.   

Az I. épület 4. periódusbeli mansio funkciója mellett tehát elsısorban alaprajzi 

jellegzetességei, az épület topográfiai elhelyezkedése, ill. néhány – a negyedben csak itt 

elıforduló - lelet szólna (Camulodunum 189 típusú amphora a 4.-5. periódusokból, raetiai 

mortariumok686). Ugyanitt, az értelmezés szempontjából az is érdekes lehet, hogy Póczy K. a 

K-i szárnyban vélt hasonló funkciót felfedezni (deversorium - főtött szobák alapján)687.  

 

5.periódus: collegiumi győlésterem?(178.kép) 

 

Az 5. periódusban változatlanul 2 szárnyra osztható területrészrıl beszélhetünk, ahol a 

Ny-i szárny D-i felében nagyobb, agyagpadlós termeket alakítanak ki, míg a K-i szárny 

                                                           
680 Casson 1994, 185. 
681 Schalles 104, Abb.82. 
682 Drury 1982, Fig. 14.2. 
683 Casson 1994, 207, alaprajz és pontos lokalizálás nélkül. 
684 Az épületet (?) elıször Nagy T. kutatta 1946-47-ben:  Nagy 1948, 121-122. Az összesítı alaprajz tanúsága 
szerint csak kis, keskeny szondákkal kutatták a területet, így a belsı udvaros, körben helyiségekkel szegélyezett 
épület alaprajza végeredményben  kiszerkesztés eredménye. A fennmaradt rajz alapján inkább 2 (vagy több) 
egymás mellé épült és a városból D felé kivezetı, a „C” utcára rövidebb oldalukkal merıleges hosszúházakkal 
lehet számolni.  Az utóbbi elképzelést alátámasztani látszik a területen 2010-ben elvégzett geofizikai felmérés is 
(Geomega Kft.), amely, kisebb, KNy-i irányú konstrukciók jelenlétét mutatta ki.   
Zsidi P. 1993 és 2002 között az épülettıl (?) kb. 20 m-re K-re, az itt húzódó természetes  lejtı oldalában,  belsı 
udvaros fürdı (?) épület részletét dokumentálta, amelyet a deversoriumhoz tartozónak vél. Összetartozásuk 
azonban jelenleg nem bizonyítható. Az összesítı alaprajz nyomán  mindössze egy, a deversoriumot D felıl 
kísérı kerítés(?) fal és a fürdı (?) egy falrészlete vághat egybe, csatlakozási pontjuk azonban nem ismert: Zsidi 
1995, 44-48; ú.ı. 2006, 120-122;  Zsidi – Magyar 2003, 69-85. Az épület(ek) É-i szegélyét 2010-ben érintette 
újabb hitelesítı feltárás, de az nem hozott új eredményeket a funkcióra vonatkozóan: Láng 2011c, 18-25. 
685 Kovács 1999, 155-156. 
686 ld. 2.10.1.2. és 2.10.1.5. fejezetek. A töredékek sajnos kontextus nélküliek. 
687 Ld. 115. old. Érdekes, hogy a K-i szárny folyosójáról (?) 8db játékkorong is elıkerült: ltsz.98.42.30-98.42.37. 
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egyelıre osztatlannak tőnik, kılapos borítással (?). É felé megnagyobbították a korábban is 

létezı udvart, csatornát építettek ki és az É-i végébe egy kıbázis is került, ennek közelébıl 

egy 3. sz. közepére keltezhetı márvány császárportré származik688. Nagy T. szerint az épület 

ekkor már mint basilica mőködött689.  Az utóbbi években pedig egy aediculát is feltételeztek 

a szobor „fölé”690. 

Véleményünk szerint azonban óvatosan kell kezelni az I. épület nagy, „basilikális-funkciójú” 

osztatlan tereit. Problémát jelentett ugyanis, hogy – mint maga az ásató is megjegyezte – a 

legkésıbbi kutatható periódus (5. periódus) szintjei az akkori gyepszınyeg magasságában 

kerültek elı (!), így nehezen voltak vizsgálhatók, sok volt az újkori bolygatás is691. Ez – ill. a 

kisszámú szondaárok is - oka lehet annak, hogy viszonylag kevés helyiség nyomait sikerült 

kimutatni ebben a korszakban a 2 szárnyban. Nem kizárt tehát, hogy az udvartól D-re még 

további termek is voltak, különösen mivel a késıbb közölt összesítı alaprajzokon - és az 

épület jelenlegi helyreállított formájában is - számos további helyiség is fel van tüntetve692, 

ezek hovatartozása pedig bizonytalan. A középsı szárny É-i felében pedig a késıbbi 

feltárások azonosítottak a korszakhoz tartozó osztófalakat. Így egy olyan épület kezd 

körvonalazódni, amelynek középsı részét (kettéosztott?) nagy, belsı udvar foglalta el, É- i és 

D-i végein további, kisebb- nagyobb helyiségekkel. 

Az I. épület 2 szárnyának 5. periódusbeli alaprajza tehát ebben a formában nem felel 

meg sem a vitruviusi modellnek (elhelyezés, méret)693, de nem mutatja a római építészetbıl 

(és a környezı provinciákból) jól ismert basilicák alaprajzi jellegzetességeit sem694: a forum 

rövidebbik, vagy hosszabb oldalához csatlakozik, körbefutó oszlopsor szegélyezi (esetleg 

osztja több hajóra). Végül, de nem utolsósorban nem felel meg annak a kritériumnak sem, 

amely szerint a basilicák mindig a forumhoz kapcsolódva épülnek, egy építészeti program 

részei, a forumok tulajdonképpeni fedett meghosszabbításai695. G. de la Bédoyére szerint a 

                                                           
688 Kuzsinszky 1890, 143: A fejet még Torma K. találta, „állítása szerint” a Ny-i és középsı traktus É-i végénél, 
a talapzat közelében. A portréhoz: Szirmai 1999, 18. 
689 Nagy 1964a, 50-51. 
690 Az aedicula  - amelynek építészeti maradványa eddig még nem került elı -  feltételezése is több építési 
periódus összevonásán alapszik (a kút és a szobortalapzat nem egykorú!): Zsidi 2006, 50; u.ı. 2011, 163 és 
Abb.6. 
691 Nagy 1964a, 16, 47. 
692 Nagy T. által közölt rajzon is vannak nem értelmezett falszakaszok: Nagy 1964a, 4.kép;  Zsidi 2006, 49. 
693 Vitruvius, De Arch V,1,4. : „Basilicarum loca adiuncta foris (…)” és „ (…) earumque latitudines ne minus 
quam ex tertia, ne plus <quam> ex dimidia longitudinis constituantur (…)” 
694 Hagyományos, bazilikális az alaprajza és az elhelyezése az ismert  pannoniai basilicaknak, pl. Carnuntum, 
polgárváros: Eder – Hinterleitner - Ertel et alii 2006,  282-283, Abb. 2 I-4 I és 8 I; Gorsium: Hajnóczi 1987, 144, 
201. ábra;  Scarbantia  /itt csak a helye ismert/: Gömöri 1986, 358,387-390); Emona: Plesničar Gec 1999, 76-77;  
a noricumiaknak - pl. Virunum: Ward – Perkins 1994, 247; a raetiaiaknak és a germaiaiaknak – Cambodunum: 
Weber 2000, 85, Abb.65; és Colonia Ulpia Traiana: Schalles 2000,105 és Abb.82; de pl. a britannianaknak 
(összefoglalóan: Bédoyére 2001) és az afrikaiaknak is (Ward – Perkins 1994, 367, 372, 386, 393. ) 
695 Bédoyére 2001, 93; Wheeler 1964, 111. 
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római települések basilicái  - gyakorlati hasznuk mellett - a polgári büszkeség szimbólumai is 

voltak: tükrözték lakóik, tisztségviselıik vagyoni helyzetét, így aztán igyekeztek azokat minél 

monumentálisabbra, díszesebbre építeni, noha nyilván központi forrásból is érkezett pénz az 

építésükhöz696. Míg az aquincumi polgárváros foruma illeszkedik a fent leírtakhoz, a basilica 

inkább egy módosabb – kétosztatú? - hosszúház képét mutatja. Hosszúház alaprajzú basilica 

tudomásunk szerint nem ismert a Birodalom egyik provinciájából sem. 

Nagy T. szerint a forumot és a tıle K-re fekvı „basilicát” egy komplexumként kell 

kezelni, amelyek az „A” utca 2 oldalán helyezkednek el. A forum-körzet ilyen típusú 

megosztására a szerzı Augusta Raurica és Glanum példáját hozza697: ezek a basilicák 

azonban mindkét esetben forum rövidebbik oldalához szorosan kapcsolódó épületek, 

szimmetrikus elrendezésőek, azonos építészeti program részeit képezik és a klasszikus, 

porticusos formát mutatják. Jelenlegi ismereteink szerint nem jellemzı, hogy a forum és a 

basilica nem képez szerves egységet, hanem különálló épületekként, más-más városrészben 

állnak. Ellenpéldaként említhetı lenne ugyan Herculaneum, ahol a decumanus maximus  - 

elvileg - elválasztja a forumot a basilicától, de mivel az út két oldalán egymással szemben 

helyezkednek el, bejárataik ugyanonnan nyílnak (az Augustalisok székházával és rostraval 

együtt), építészetileg egy egységet alkotnak698. A campaniai kisváros foruma egyébként sem 

szolgálhatott mintaképül az aquincumi építtetıknek.    

Nagy T. szerint továbbá a basilica ezen a helyen csak a 3.sz. elejétıl kezdve mőködött 

volna, korábbi helye egyelıre ismeretlen. Ugyanakkor azonban a Birodalom más területeirıl 

egyelıre nem ismerünk olyan példát, ahol a basilica „költözött” volna, a forum viszont nem: 

annak kiépítése szorosan kapcsolódott ugyanis a foruméhoz, egy építészeti programban 

valósultak meg699. Az utóbbi években azonosított bibractei forum-basilica komplexumot is 

egyszerre számolták fel a területrész funkcióváltásakor: az együttes fölé egy domus épült 

Kr.e. 20 táján700. 

Topográfiai szempontból fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Nagy T. – elméletének 

megalkotásakor – még nem lehetett teljesen tisztában az ÉK-i negyed szerkezetével, hiszen az 

épület „K-i szárnya” felett ekkor még ott húzódott az ún. Szarkofágos út, a romkert egykori 

bejárati sétánya. A polgárváros ezen részének  alaprajza tehát még hiányos volt, nem volt 

                                                           
696 Bédoyére 2001, 87. 
697 Nagy 1964a51, 169.lj.: Augusta Raurica forumán a basilicat és a forumot kétségtelenül elválasztja a cardo, 
azok azonban egy építészeti program (terv) részeiként valósultak meg: Furger 1997a, 90 és 37. kép;u.ı. 1997b, 
26-28, és Abb.9; Glanum: Balty 1962, Planche XV./Fig.2. 
698 Pagano 2003, 33 - rekonstrukciós rajzzal. A basilica  itt is klasszikus formát követ- de porticus nélkül.  
699 Arra viszont van példa, hogy egy településen új forum-komplexum épül, akkor viszont egy teljes együttes 
készült el: új forumtér, templom(ok), új basilica: pl. Leptis Magna  - Ward – Perkins, 1994, 384-389. 
700 Az adminisztratív központ az új fıváros – Augustodunum  - lett: Szabó 2007, 854-869. 
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érzékelhetı a forum és az „A” utca keleti oldalán húzódó település-negyed eltérı  jellege, 

struktúrája701. 

Végül pedig - de nem utolsósorban - azt a tényt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy az aquincum polgárvárosi forum közvetlen környezete jelenleg is igen rosszul ismert, 

nincs információnk sem az É-i, sem pedig a Ny-i lezárásáról. Nem zárható ki, hogy a „valódi” 

basilica ennek É-i, vagy Ny-i oldalán helyezkedett el702. Az aquaeductus közelsége miatt - és 

az említett analógiák alapján  - a kettı közül az É-i oldal tőnhet valószínőbbnek, ez azonban  - 

régészeti feltárás, vagy más lelıhely felderítés (geofizikai felmérés) hiányában – egyelıre ez 

is csak feltételezés703.  

 Ami az I. épület - különösen annak Ny-i és középsı szárnya – lehetséges, 5. 

periódusbeli funkcióját illeti, arról a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján biztosat nem 

tudunk, csak egy munkahipotézist állíthatunk fel. Az itt elıkerült császárportré és a nagyobb 

terek miatt kizárnánk a magánház funkciót, így tehát valamiféle középülettel számolhatunk. 

Elképzelhetınek tartjuk, hogy 1. megmaradt a korábbi funkció (mansio) 2. egy (vagy több?) 

szakma collegiumának székházává építették át. Ez utóbbi variációnak nem mondanak ellent a 

nagyobb termek (győléstermek, szentély?), az udvar és a császárszobor-fej jelenléte sem. 

Hasonló megoldásokat látunk Ostiában, ahol leginkább azonosíthatók -  fıként epigráfiai 

adatok alapján  -  collegium-székházak704. A 2.sz. közepére keltezhetı és a fabri navaleshez 

köthetı Schola del Traiano épületétnek legnagyobb részét egy hatalmas peristyliumos udvar 

foglalja el, É-i és D-i végein késıbb beépített kisebb helyiségekkel705. A közeli Aula dei 

Mensores komplexuma szintén nagyobb, osztatlan termekbıl álló, feltehetıen a gabonamérık 

collegiumának bankettjeire használt épület volt (csarnokkal, szentéllyel, 

kiszolgálóhelyiségekkel)706. Végül, de nem utolsósorban szintén jó analógia a színház mögött 

már az 1.században megépült, forum-szerő Piazzale delle Corporazioni épülete is, ahol a 

hatalmas központi, nyitott, udvarszerő teret vették körül a különbözı cégek, collegiumok és 

kereskedık mozaikos üzletei, irodái707.  

                                                           
701 Nagy 1964a, 26, 14.kép 
702 A forum alaprajzával kapcsolatosan kételyeit fejezi ki, ill szintén a forum É-i oldalára várná a basilica 
épületét: Márity 1988, 28-41. 
703 A területen futó modern utcák miatt még a forum pontos befoglaló méretei sem ismertek, így az sem világos, 
hogy az ÉK-i negyed hosszúházait nagy valószínőséggel É felıl határoló „D1” utca (ld.2.1. fejezet) hogyan 
viszonyul a pódiumtemplomként értelmezhetı épülethez, mivel az – alaprajza alapján – ezen az utcán É felé 
nyilvánvalóan túlnyúlna. Korábbi kutatások az egész együttes forumként való értelmezését vitatták: Lányi 1990, 
215. 
704 Az azonosítási nehézségekrıl legutóbb: Stoeger 2009, 108:4; Slater 2000, 495-496. Az egyes épületek 
topográfiai elhelyezkedésérıl és alaprajzáról regionként: Ostia – Topographical Dictionary - http://www.ostia-
antica.org/dict.htm. 2012.05.13. 
705 Regio IV, V, 15:  Schaal 1957, 91-92; Azonosításában bizonytalan: Meiggs 1973, 325. 
706 Regio I, XIX, 1-3.;  Meiggs 1973, 324-325. 
707 Schaal 1957, 56-57. Építési periódusairól összefoglalóan: Pavolini 1982, 25. 
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Az I. épület 5. periódusbeli funkcióját összegezve elmondható, hogy a nagyobb termek 

(győléstermek?), az udvar, sıt, még császárszobor-fej jelenléte708 - amennyiben az valóban az 

eredeti helyének közelében került elı - nem mondanak ellent egyik variációnak sem: mind a 

hivatali szálláshelyek, mind pedig a collegiumok szigorú kormányzati/városi irányítás és 

felügyelet alatt álltak, mőködésüket törvények szabályozták, így lojalitásuk az aktuális 

császárhoz nem lehetett kétséges709.   

Az I. épület 4. és 5. periódusbeli funkciójáról fent vázoltak azonban csak feltételezések, 

biztosabbat csak további hitelesítı feltárások nyomán lehetne mondani.  

  

                                                           
708 A szobor fölé feltételezett aediculáról: ld. 688. lj. 
709 A collegium definíciójához és mőködésük szabályozásához: Liu 2008, 54-55. 
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2.12.2. XXVI. épület É-i rész: Diana szentély? 

 
Az ÉK-i negyedben még egy további, bizonytalan rendeltetéső épületet is említhetı. A 

XXVI. épülethez É felıl szervesen kapcsolódó, négyszögletes udvarból (?) és egy belsı, 

medencés helyiségbıl álló konstrukció elsı, dokumentált feltárását Szilágyi J. végezte 1966-

ban710.  Az ásató akkor a belsı helyiség kismérető medencéje (1.1 x 1.4 m ), két oldalán 

megfigyelt padkák, egy csatorna ill. járdák alapján nymphaeumnak határozta meg az együttest 

és a közelbıl elıkerült Dianae et Silvanus Silvestris dedikációjú oltárkı alapján Diana 

szentélyeként azonosította711. Véleménye szerint az épületrész alatt egy korábbi terrazzo-

padlós helyiség húzódott, amelyrıl (?) Domitinaus as-a került elı712. Az általa „α 

szentélynek” nevezett épületrész bejáratánál tüzelıhelyet talált és ide tartozónak vélte a K 

felıl szomszédos, önálló helyiséget is („β csarnok”). A kutatásban innen eredeztethetı „Diana 

templom”- toposzt vette át Márity E. is, aki 1993-ban a XXVI. épület É-i részének hitelesítı 

feltárását is ezen elmélet mentén folytatta és néhány friss leletet (ld. lejjebb) is ebben a körben 

értelmezett. Az 1960’-as évekhez képest sokkal lepusztultabb állapotú épületrészben azonban 

már nem találta nyomát a „járdáknak”, a „padkáknak” is csak egy része látszott, ill. nem 

említi már naplójában a csatornát sem713. A feltárás után az épületrészt részben 

helyreállították, kutatás azóta itt nem folyt.  

Ahogy már korábban is említettük, a két korábbi ásatás dokumentációjának 

feldolgozása után sem sikerült sem megcáfolni, sem pedig megerısíteni az épületrész 

esetleges szakrális jellegét714. Ennek ellenére érdemes felsorolni azokat a „bizonyítékokat” 

amelyek az azonosítás mellett, vagy ellene szólnak. 

 

Szentély? 

 Az épületrész kultikus rendeltetését - fent felsorolt korábbi érvek mellett – Márity E. 

néhány általa talált leletre (is) alapozta. A medence feletti betöltés bontásából egy persely 

nagyobb darabját és egy – gyöngykagylóból faragott – korongot dokumentált, amelyeket az 

ásató a szentély-funkcióval hozott összefüggésbe715. Az épülettel Ny felıl szomszédos 

szemétgödörbıl (ld. lejjebb) pedig egy állatalakokkal díszített gyöngykagyló- töredék került 

                                                           
710 A részletes ismertetéshez: 2.5.1. fejezet 
711 Részletesen ehhez, ld.: 2.2. fejezet 
712 Szilágyi 1973, 267. 
713 A feltárás részletes leírásához: 2.5.2.2. fejezet 
714 ld: 2.5.2.2 és 2.5.2.3. fejezetek. 
715 Egyik, hagyatékban fennmaradt kéziratában a korongot a kultuszban résztvevı papnı ruhájának díszítéseként 
értelmezi. BTM RA  H:2119-2011 és 2121-2011 
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elı, amelyet az ásató a kultuszban használt tárgyként értelmezett. A „szentély” elıtti kis 

folyosószerő részrıl egy mázas terrakotta szobrocska töredéke származik716.  

A fentiek alapján mind Márity E., mind pedig a késıbbi szakirodalom változatlanul 

szakrális építménynek, közelebbrıl pedig Diana-szentélynek tartotta/tartja az épületet717. 

 

Profán létesítmény? 

Az együttes szentélyként történı meghatározásának legfıbb bizonyítéka a már 

többször említett oltárkı volt, amelynek lelıhelye azonban a több, mint 70 méterre álló 

XXIX. épület718. Nincs információnk a kı elıkerülési körülményeirıl, helyzetérıl (eredeti 

helyén állt, esetleg másodlagosan beépítve, stb.?) így kapcsolata a XXVI. épülettel – vagy a 

negyed bármelyik épületével – nem bizonyítható. Az 1993-as feltárás során Márity E. egy  - 

vitatható pozíciójú719 – szemétgödröt tárt fel az épületrész Ny-i oldalánál. A gödör nagy 

mennyiségő kerámia leletanyagot tartalmazott (többek között terra sigillaták, mortariumok, 

füstölıtálak és egyéb házikerámiák darabjait) amely valószínősíti, hogy itt egy, a 

hosszúházaknál szokásos, hátsó udvari szemétgödörrel van dolgunk, ahova a ház (XXVI. 

épület) hulladékát hordták720. A szemétgödörbıl elıkerült, állatfigurákkal díszített 

gyöngykagylóhéjat ugyan az ásató a kultusszal hozta összefüggésbe,  azonban az igen sok 

analógiával rendelkezı tárgyról az utóbbi évek kutatásai során vált egyértelmővé, hogy 

kozmetikum-tároló edénykérıl van szó, szakrális felhasználása nem ismert721. A medencébıl 

származó korongot feltehetıen ugyanebbıl – a már hulladékként kidobott – edénydarabból 

vágták ki, funkciója pedig sokrétő lehetett (pl. berakás, egyéb díszítmény)722. Ugyanitt 

jegyeznénk meg, hogy mind a korong, mind pedig a fent említett persely lelıhelye 

másodlagos is lehet: a medencét és környékét ugyanis korábban már egyszer Szilágyi J. is 

feltárta723. A  szintén bizonyítékként említett  - és feltehetıen inkább lararium-felszereléshez 

                                                           
716 A terrakotta szobrocska leírásához: 2.10.1.6. fejezet. 
717 Legutóbb ehhez: Póczy - Szirmai 2003, 267. 
718 BTM Kıtári Győjtemény. Ltsz.: 64.10.96. 
719 Az ásatási dokumentációból  sajnos nem dönthetı el, hogy a szemétgödör korábbi, vagy késıbbi-e az 
épületrésznél. Márity E. ásatási naplójában  pedig„újkori”-ként írta le. Ld.: 2.5.2.2. fejezet 
720Az ÉK-i negyedben feltételezhetı hátsó udvarokhoz ld. még: 2.11. fejezet, „Ipari- és kereskedelmi negyed” c. 
alfejezete. Hasonló megoldásokat láthatunk pl. a germania superiorbeli kistelepülések hosszúházainál is: Kortüm 
2005, 253; Grenier 2005, 166; Sommer 1998, 112 (Lopodunum) 
721 A kagyló részletes ismertetéséhez: 2.10.1.6.fejezet 
722 T.Láng 2006b, 150. 
723 Szilágyi J. fotódokumentációja alapján az 1966-os feltárás a „szentély” teljes területét érintette és néhány 
ponton az altalajt is elérte: ld. 2.5.1.2. fejezet. Márity E. viszont csak egy késıbbi kézirat-tervben („Diana 
szentély az aquincumi polgárváros északi részén” c.,  hagyatékban fennmaradt 2.5 oldal folyó szöveg és 6.5 
oldal katalógus-kezdemény gépelve) hivatkozik a korábbi ásatás dokumentációjára, azt a feltárás idején 
valószínőleg nem használta. Erre utal az a tény is, hogy „újkori beásásként” értékelte a korábbi Szilágyi J.-féle 
dokumentációban egyértelmően jelölt kutatóárkokat is.  Ugyan emiatt az sem világos, hogy hol ért véget a 
korábbi, 1966-os ásatás bolygatása és honnan volt intakt a rétegsor az 1993-as kontrol-ásatás idején.  
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tartozó - mázas terrakotta szobrocska lelıhelye ugyanezen okok miatt problematikus. Nem 

visz közelebb a probléma megoldásához a „szentély” egészének leletanyag- vizsgálata sem724: 

a „szentély” kövezése alól, ill. a „szentély” belsejébıl mindössze egy füstölıtál és egy 

nagyobb persely-töredék szólhat esetleg a szakrális rendeltetés mellet, a leletanyag jelentıs 

részét azonban házikerámia (korsók, fazekak, poharak, hombárok, fedık, tálak, tányérok), 

terra sigillata és amphoratöredékek teszik ki, de elıfordult néhány üvegedény és mortarium-

darab is725. 

 A szentélyelméletnek szintén ellentmondani látszik az a tény is, hogy az együttes nem 

egy szabadon álló, önálló épület, hanem egy hosszúházhoz (XXVI. épület) szervesen 

kapcsolódó helyiség (és udvar?). Hasonló megoldást láthatunk a polgárváros D-i részén, ahol 

- a szintén hosszúház típusú - ún. Festıházhoz hátulról, azaz a lakórész mögül, a gazdasági 

traktusban csatlakozik egy kis pinceépület, az épületnek csak kb. a fele szélességben726.   

 Az épületrészben elıkerült kismérető medencés helyiség, a Szilágyi J. által 

dokumentált csatorna, a kis tüzelıhely, a XXVI. – XXVII. épületek É-i zónájában 

dokumentált vassalak és ólomdarabok (ld. feljebb), a hosszúházak jellegzetes belsı felosztása 

(mőhely-bolt, lakótraktus, hátsó udvar)727  és a bizonyítékként eddig felhozott leletek jellege 

alapján azt sem tartanánk kizártnak, hogy itt egy, a hosszúházhoz tartozó, ipari rendeltetéső 

helyiségrıl és a hozzá tartozó hátsó udvarról lehet szó728.  

A fent leírt változat természetesen csak egy újabb hipotézis, a kérdés végleges tisztázásához 

az épületrész – és közvetlen környezetének – további hitelesítı kutatására lenne szükség.  

 

 

 

 

 

                                                           
724 A „szentély” leletanyaga: 93.12.622-819. 
725 A szentély teljes leltározott anyagának (ld. elızı lj.) arányai, az értékelhetı153db tétel alapján : korsó – 31%; 
fazekak/hombárok – 17%; tálak – 145; terra sigillata – 12%; poharak – 8%; fedı – 5%; füstölıtál – 3%; 
üvegedény – 1%;  persely – 1%; mortarium – 1%; ill. 1-1 db mécses, faragott kı, dobókocka és kerek formára 
faragott gyöngykagyló (ld. feljebb) 
726 A ház és a pince összetartozásához: Láng 2011b, 34. 
727 A hosszúházakhoz ld.: 2.12.5. fejezet. 
728 Hasonló alaprajzi megoldást látunk Iuvavum egyik hosszúházának 2. periódusában is (Kapitelgasse 4.): 
Kovacsovics 2008, 41-42 és Abb.6. 
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2.12.3. XXIX. épület:  fémfeldolgozástól az enyvfızésig   

 

A XXIX. épületben, már annak 2. építési periódusától kezdve megfigyelhetünk ipari 

tevékenységre utaló nyomokat. Ennek volumenérıl és pontos jellegérıl - a kis mérető feltárt 

felületek miatt – nehéz képet alkotni. Mindössze az tőnik biztosnak, hogy a 2. és 

3.periódusban valamiféle fémmegmunkáló tevékenység folyt itt, amelynek leletanyaga és 

objektumai – talán nem véletlenül – a „D” utca zónájában koncentrálódtak. Nagy mennyiségő 

fémsalak került elı a ház D-i részérıl, ugyaninnen salakkal töltött, egymásba rakott edények 

(62.helyiség D-i része, 2.periódus) és három, kövekkel körberakott, szintén salakos betöltéső 

olvasztó (?) kemence sorakozott az utca felıli elsı helyiség D-i zárófala mentén. Logikusnak 

tőnik egy, az utca forgalmára építı mőhelyre gondolni, amelynek egyébként számos 

analógiáját ismerjük.  Sappertonban szintén az utcafronti helyiségekbe kerültek a fémmőhely 

kemencéi729, Bad Wimpfenben - részben egymást vágó – kıkonstrukciós kis 

olvasztókemencék álltak egy sorban  a hosszúházak fıúthoz közelebbi traktusaiban730.  

A 3. periódus után viszont funkcióváltás következik be: talán a megváltozott gazdasági 

helyzet, vagy igények miatt a tulajdonosok teljesen más vállalkozásba fogtak, a 

fémmővességgel felhagytak.  

A 4-6. periódusokhoz köthetı nagyszámú összetört állati ujjperccsontok, metapodia, 

szarvcsapok, szarvak és a szintén ezekhez a korszakokhoz köthetı kísérı objektumok 

(habarcsozott platformok, préslap, tüzelıhely, fával bélelt vermek) már más típusú ipari 

tevékenységre utalnak. Az archaeozoológiai vizsgálat adatai szerint elsısorban marha (60-

80%) ill. juh és kecske csontokat használtak itt fel, de feltőnı a nagyszámú kutyacsont is731. A 

kutatott helyiségekben fellelt csontanyag a legtöbb helyiségben nagyrészt mőhelyhulladék 

volt732, de ételmaradvány is nagy mennyiségben volt fellelhetı (fıként sertés)733. Jó 

megfigyelhetı, hogy a mőhelyhulladék nagyobb része az épület mőhelytraktusából származik, 

míg É felé, a lakórészben már inkább az ételmaradvány dominál. (179. kép) 

A Birodalom más részein, hasonló objektumokkal és leletanyaggal kísért 

konstrukciókat elsısorban bırkikészítéssel, ill. ennek kísérıtevékenységeivel (enyvfızés, 

                                                           
729 Mac Mahon  2005, 62. 
730 Filgis 2001, 21-22, Abb.4 és 6. 
731 Az arány feltárási területenként változott: 18, 58, 60-64. helyiségek: 60%; 10-10a,11. helyiségek: 80%. 
Lyublyanovics 2005, 4;  u.ı. 2007, 1; Daróczi – Szabó 2009, 1. 
732 A 17.,18.,61.,62.,64. helyiségekben a csontanyag több, mint fele mőhelyhulladék volt: Lyublyanovics 2005, 
9-13.  
733 Lyublyanovics 2005, 14. 
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szarvfeldolgozás) hozza kapcsolatba a kutatás734. (180.kép) Esetünkben az állatcsont-anyag 

jellege inkább enyvfızés jelenlétét valószínősítheti735, ahol az összetört csontanyagból 

nyerték ki az enyvet736.  A húsfeldolgozás ezen mellékterméke igen nagy fontossággal bírt a 

római korban: ragasztóként (bútorokhoz, ill. egyéb tárgyakhoz, de pl. katonai felszerelésekhez 

is) és világítóolajként egyaránt használták737.  

A házban feltárt objektumok mindegyike összefüggésbe hozható ilyenfajta ipari 

tevékenységgel: a platformokat csont-darabolásra használták, ehhez hasonló megoldást 

Augusta Rauricaból ismerünk738. A tüzelıhelyet az enyv kifızésére használhatták. Ebben a  

kontextusban új megvilágításba kerül a korábban olaj-ill. szılıprésként értelmezett préslap 

is739. (181.kép) A nagymennyiségő szarv és szarvcsap jelenléte más jellegő állatcsont 

feldolgozásra is utal: a szaruanyagból ugyanis – megfelelı áztatás, melegítés és préselés után 

– használati tárgyak készülhettek (pl. bútorberakások, edények, féső stb.)740. Nem zárható ki, 

hogy a „préslapot” a csontanyag feldolgozása során préselésre használhatták741.  

Érdekes kérdés a 3, hordódongákkal bélelt kerek, kádszerő konstrukciók funkciója is. A 

legtöbb hasonló esetben a - minimum 3 - szögletes, vagy kerek kád a tímármőhelyek 

egyértelmő jelzıje742. Hasonló megoldásokat láthatunk Vitudurumban (kerek, fabéléső 

kádak)743, Pompeiiben (opus signinum technikájú, kerek kádak) 744, Saepinumban (kúpos 

formájú, téglakádak) 745, ahol valóban mőködtek tímármőhelyek746. Újabban a carnuntumi 

                                                           
734 Tímármőhelyek azonosításának problémájához legutóbb: Driel – Murray 2011, 69-72. Módszertani 
szempontból a lelıhely megfelelne egy ilyen jellegő mőhely kritériumainak (speciális objektumok, nyersanyag, 
mőhelyhulladék jelenléte): Csippán 2010, 32. 
735 T. Láng 2005, 76-79;  u.ı. 2007, 124-125. 
736 Serjeantson 1989, 139-141; Lees – Wodger 1990, 32; 
737 Driel – Murray 2011, 78 
738 Deschler - Erb et alii  2002, 170, fig. 171. Nem valószínő azonban, hogy mészárszékrıl lehetett itt szó, a 
vágóhidak ugyanis a települések szélén, azokon kívül kaptak helyet: Driel – Murray 2011, 70; Choyke 2003, 
217. Egy 18.századi metszeten, tímárkodáshoz kapcsolódó meszesgödrök mellett nagyon hasonló platfomokat 
ábrázoltak, funkciójuk bizonytalan: Petényi – Bartosiewicz 2010, 232, 3.ábra. 
739 Elızményét ld. a 2.2. fejezetben. A kutatásban  tovább is szılı- ill. olajprésként „élt tovább” a faragott kılap: 
Petı 1976a, 116. (analógiaként használta fel) 
740 MacGregor 1985, 66-67; Driel – Murray 2011, 77-78 és fn7.    
741 Ez utóbbihoz néprajzi analógiákkal rendelkezünk a mai York területérıl, ahol egy 19. századi mőhelyben a 
prést szarvak kinyújtására/kiegyenesítésére használták (hornpressing): Wenham 1965, 11, 14-16. Ugyanakkor a 
szarv megmunkálhatóságát  már a 2.században  is biztosan  ismerték: Pausanias 5.12.2. 
C. van Driel Murray szerint összefüggés lehet a XXIX. épületben elıforduló szarcsapok és az ugyanitt 
dokumentált fémfeldolgozás között, ez azonban nem valószínő, mivel  különbözı periódusokhoz tartoztak: Driel 
– Murray 2011, 78-79.  
742A kádakra a bırcserzés hónapokig tartó, különféle fázisaihoz volt szükség:  Serjeantson 1989, 135; Driel – 
Murray 2001, 60; u.ı. 2011, 72. 
743 Hedinger – Leuzinger 2003, 52-53; Driel – Murray 2002, 110. 
744 Leguilloux  2002, 277; Adam 1998, 351-352. 
745 Leguilloux 2004, 50. 
746 További, feltételezett tímármőhelyek – a teljesség igénye nélkül: Britannia (Alcester: Wilson – Wright 1965, 
208-209; u.ı. 1966, 206; Burnham – Wacher 1990, 95; Calleva: MacMahon 2005 63; Hope 1907, 448; Boon 
1974, 290-291; Durobrivae: Burnham – Wacher 1990, 75; Londinium: 60 London Wall - Hall 2005, 135-136; 
London - Shadwell késırómai „torony”- Lakin et alii, 2002, 22-23; Salinae: itt szintén porticusos hosszúházban, 
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legiotábor  - elsısorban a praetenturajában feltárt, késı római kori 8db - nagymérető, kerek, 

agyagtéglával, ill. kıvel körberakott konstrukcióit is cserzıgödörként értelmezik747. Pannonia 

más településeirıl egyelıre nem ismerünk hasonló objektumokat, bár Nagy T. az albertfalvi 

vicus É-i zónájában748 és az aquincumi canabae É-i részében is lokalizált „áztatócsatornákat” 

(III. Raktár u. 8)749. A fentieken túl talán még Intercisat lehetne említeni, itt az erıd 

környékérıl Visy Zs. áztatómedencét és eszközöket közöl egy késıbb üvegmőhelyként is 

használt épületbıl750. 

Az aquincumi kádakat, amelyek össze voltak kötve egymással, nem véletlenül helyezhették az 

épület Ny-i zárófalához, közvetlenül az azt kísérı csatorna mellé.  Az elsı ásató szerint a 

kádak betöltésében fehér anyag (az ásató szerint mész?) volt751, ezek szerepe eddig még nem 

tisztázott752. (182.kép)  A kádbetöltés pontos ismeretének hiánya miatt ugyan a XXIX. épület 

esetében sem zárható ki a cserzıgödör-funkció, ugyanakkor azonban a fent felsorolt adatok 

ismeretében a gödröket inkább szarv-áztatással (rohasztással) hoznánk összefüggésbe753.  

A felsorolt objektumokon túl néhány tárgyi lelet is utal az itt őzött ipari tevékenységre: 

a 64. helyiségbıl csontár, míg a 62. helyiségbıl - ezen idıszakhoz köthetıen - agancs késnyél 

származik. 

Enyvfızı- és szarvfeldolgozó mőhelyünkhöz a legközelebbi analógiát a raetiai 

Vitudurum, a gallia belgicai Liberchies, Augusta Raurica (több insulában is) és Venta Silurum 

jelenti, mindegyik helyen került elı enyvfızésre, ill. szarvfeldolgozásra szakosodott 

mőhely754. Mivel azonban a csontok (és velük együtt a bır) sokrétő – és igen jól szervezett - 

feldolgozása szorosan összefüggött755, nem valószínő, hogy az ezzel foglalkozó mőhelyek túl 

messze lettek volna egymástól (pl. enyvfızés – bırcserzés, csonteszközkészítés)756. 

Elképzelhetınek tartjuk, hogy az ÉK-i negyedben további, állati eredető nyersanyagot 

                                                                                                                                                                                     
annak utca felıli, mőhelyrészében végezték a bırfeldolgozást- Wilson – Wright 1969, 210-211; Burnham – 
Wacher 1990, 46; Viroconium: Burnham – Wacher 1990, 46; MacMahon 2005, 63.)  
747 Gugl 2009, 1405-1419. Vitatja: Driel – Murray 2011, 74. 
748 Nagy 1971b, 62, és 5. lj. 
749 Nagy 1971a, 25. 
750 Visy 1977, 28-29. 
751 Anyagminta sajnos nem maradt fenn a kádak betöltésébıl.  Ld. még  2.2  fejezet. A mészen kívül számos más 
anyag is felmerülhet, így az lehetett pl. hamu is. 
752 A középkori bırcserzık már használtak meszet a bırök puhításához, a római korból azonban erre egyelıre 
nincs bizonyíték: Sıregi 1939, 34;  Írásné Melis 1996, 226; Driel – Murray 2001, 60 és u.ı. szíves szóbeli 
közlése. 
753 Driel – Murray 2011, 78. Még  18.században is ugyanezzel a módszerrel készítették elı megmunkálásra a 
szarut: Csippán 2010, 33. 
754 Vitudurum: Driel – Murray 2002, 110-111 (további irodalommal);  Liberchies: Leguilloux 2004, 51-52; Driel 
– Murray 2011, 70;  Augusta Raurica: Schibler – Furger 1988, 76, 80, 94-95 (u. ık több helyen cserzımőhelyek 
jelenlétét is valószínősítik: u.ott 39, 42, 60-61, 90, 99-100, 109-110, 120124-125;  Venta Silurum: Brewer 1993, 
58. 
755 Driel – Murray 2011, 76,80. 
756 Serjeantson 1989, 139. Augusta Raurica esetében: Schibler – Furger 1988, 94 – 100 és 110. 
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feldolgozó mőhelyek is voltak (pl. hentes, tímármőhely, vagy csonttárgyakat készítı 

mőhely)757. Ez azért is praktikusnak tőnhet, mert a mőhelyek egy helyre csoportosulva 

könnyebben juthattak nyersanyaghoz, csökkenthették szállítási költségeiket, egyszerőbben 

juthattak szakképzett munkaerıhöz, és a vásárlók is könnyebben rájuk találhattak758.   Érdekes 

tény, hogy jó néhány esetben az épületek ugyanúgy a város ÉK-i, ill. DK-i részében 

találhatók, ahogy az aquincumi polgárvárosban (pl. Alchester759,Bad Wimpfen760, Timgad761).  

A XXIX. épület esetében a feldolgozását a D-i épülettraktusban végezhették, a 

késztermékek árusítása pedig a fıút felıli helyiségben történhetett.   

Végezetül érdemes kicsit kitérni a XXIX. épületben végzett ipari tevékenységekben 

bekövetkezett változás hátterére is (fémmőhelybıl enyvfızı mőhely). Egy ilyen funkcióváltás 

ugyan elsı látásra meglepınek tőnhet, de ha figyelembe vesszük, hogy az ÉK-i negyedben 

legalább egy további fémmőves mőhely is mőködött a korszakban762 (amely ekkor szintén 

beszüntette mőködését) és feltételezzük, hogy a mőhelyekben a következı idıszakban ismét 

egymáshoz hasonló jellegő ipari tevékenységeket őztek (különbözı állati eredető 

nyersanyagok feldolgozását), akkor a helyzet érhetıvé válik: hasonló feltételekkel (pl. 

szállítási lehetıségek, bejáratott vásárlói kör) és hasonló infrastruktúrával (pl. kisebb tőzterek, 

tároló helyiségek, mőhelyek, boltok elhelyezkedése) feltehetıen olyan iparágra váltottak (pl. 

enyvfızés), ami csak kisebb beruházást igényelt763. 

 

Nyersanyagforrás, piac – avagy honnan érkezett a csontanyag és kik lehettek a vásárlók? 

 

  A fent említett nagy mennyiségő állatcsont (és talán nagyobb darabok, bırrel együtt) 

szakszerő darabolás és „szortírozás”764 után kerülhetett a mőhelybe, amelynek topográfiai 

elhelyezkedése sem lehet véletlen. A gördülékeny nyersanyagellátást a szomszédos „D” utcán 

biztosíthatták, amely kikötıhöz vezethetett765.  Valószínőnek látszik, hogy azok a „nagybani” 

mészárszék(ek), azaz ahol az állatokat leölték és feldarabolták részben a kikötı zónájában 

voltak, hiszen itt egyrészt rendelkezésre állt a víz, másrészt a településen kívül helyezkedtek 

el (ld. feljebb), harmadrészt pedig mivel itt a Barbaricum irányába fontos átkelıhely 

                                                           
757 Itt jegyeznénk meg, hogy a XXIX. épülettel Ny felıl szomszédos XXVIII. épület keleti szélén  - az épületen 
belül  - végig egy kıcsatorna fut, funkciója ismeretlen. A szerzı megfigyelése. 
758 Goodman 2012. 
759 Burnham – Wacher 1990, 102. 
760 Filgis – Pietsch 1990, 456. 
761 Goodman 2012. 
762 ld. 2.12.3. fejezet 
763  Egy-egy ipari negyed funkcióváltásához, modern analógiákkal: Goodman 2012. 
764 Ld. feljebb és 738.lj. 
765 Helyszíne máig vitatott, ld. 619. lj.  
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mőködött766 , nem kizárt, hogy ide érkeztek a túloldalról az élıállat-szállítmányok is767.  A 

Cassius Dio által is említett szállítmányok768 megléte, ill. annak eldöntése, hogy a XXIX. 

épület mőhelyében felhasznált csontanyag milyen arányban származik exportból - részletes 

archaeometriai vizsgálatok hiányában – egyelıre nem megállapítható769.  A mőhely útmenti  

és folyóközeli elhelyezkedése megkönnyíthette a hulladéktól való megszabadulást is - 

kihordhatták a folyóhoz770.  

 A „D” utca nem csak a nyersanyagellátás, hanem a vásárlók szempontjából is fontos 

útvonal lehetett, azaz az út a mőhely megalapításában minden bizonnyal döntı szerepet 

játszott. Az itt fızött enyv (és talán az itt kikészített bır) felhasználási területe is igen sokrétő 

volt (ld. feljebb), amit elsısorban a civil lakosság vásárolhatott. Ugyanakkor azonban talán 

nem véletlen, hogy a XXIX. épület mőhelye a 2.sz. közepe – utolsó harmada táján kezdett el 

mőködni: a nyugati provinciák példái azt mutatják, hogy míg az 1.században a bırbıl készült 

termékek terén (cipı, sátor, pajzs, egyéb katonai felszerelés) a katonaság önellátó volt, ill. 

azokat centralizáltan gyártatták, a 2.sz. elsı felétıl kezdve az ellátórendszer megváltozott, a 

bıráruk (pl. cipı) egy részénél civil gyártókat is bevontak, ami fellendítette a környékbeli 

iparosok üzletét771. A fentiek alapján nem kizárt, hogy mőhelyünk nem csak lakossági célra 

termelt, hanem  az aquincumi legiotábornak is „bedolgozott”, annak  - nyilván igen 

nagymértékő - enyv (és részben bır?)  igényeit is kiszolgálta.  

 

 

 

 

 

                                                           
766 Ld. 514.lj. 
767 Legutóbb errıl: Láng 2009, 281. Hasonló példát ismerünk Alcesterbıl is: itt a közeli Avon folyón 
rendszeresen áthajtott marhák bırére épült rá a bırfeldolgozás: Burnham – Wacher 1990, 47.  
768  Cassius Dio LXXII, 11,2. és ugyanerrıl: Mócsy – Fitz et alii 1990, 204.   
769 Az export, kontra helyi állatállomány kérdésnek eldöntéséhez elsısorban izotópvizsgálatra lenne szükség, bár 
mivel feltehetıen a barbaricumi csordák is Duna vizet ittak, valószínőleg nem lehetne kimutatni különbséget 
„római” és „barbár” állatállomány között.    
770 A velseni táborból a szomszédos kikötı mólói közé, a vízbe ömlesztették a szemetet, köztük sok bırt és 
állatcsontot is: Driel – Murray 1985, 50-51 és fig.4.  A jelenség civil települések esetében is gyakori volt (pl. 
Róma városa, ill. Heiligenberg, Pfaffenhofen és Xanten vicusai): Thüry 2001, 35 és Tab.2. 
771 Driel – Murray 1985, 55-62, 65-66; Kocsis 2010, 171. 
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2.12.4. Közmővesítés az ÉK-i negyedben    

 

 A negyed hosszúházainak – a mőhelyek jelentıs részének, ill. a lakórészlegeknek is – 

funkciótól függıen, szükségük volt vízre, ill. a keletkezett szennyvíz elszállítására is. Ez 

utóbbit a „D” utca alatt futó KNy-i irányú fıvezeték győjtötte és vezette a Dunába, de számos 

magasabb és alacsonyabb rendő csatornaszakasz (az épületek között ill. azokon belül) is utal a 

negyed jó infrastrukturális ellátottságára a különbözı periódusokban772. (183.kép) 

A „D” utca vonalát már az 1. periódustól kezdve követte egy KNy-i irányú, a folyó felé 

haladó V alakú vízelvezetı árok, amely a legkorábbi adat a terület víztelenítésérıl /földbe 

ásott árokként már az 1. periódustól/ (1.). Szintén az utcahálózathoz kapcsolódik egy ÉD-i 

irányú csatorna az I. és a XXVI. épület között /bizonytalan korú, késıbb felszámolták/ (2.) és 

egy boltozatos győjtı, amely a XXVI. és XXVII. épületek között /4.periódustól/ futhatott a 

KNy-i fıútig /késıbb valószínőleg ezt is felszámolták/ (3.). Egy másik csatorna pedig a 

XXVIII.-XXIX. épületek között haladva érte el a D utcai fıgyőjtıt /már a 4. periódustól?/ 

(4.).  

 Ami az épületeken belüli kisebb csatornákat illeti, az I. épület Ny-i és középsı traktusának É-

i felét egy KNy-i irányú kisebb csatorna szolgálta ki /5.periódustól/ (5.), a K-i traktus középsı 

részén pedig a kılapos udvarban és annak É-i szomszédságában /Márity E.: XIV.helyiség, 

Póczy K.: 7. udvar/ (6.-7.), ill. a szárny É-i felében találunk KNy-i irányú kıcsatornákat /6., 5. 

és 3.periódusokból/ (8.). A XXVI. épület É- i részén szintén került elı kılapos csatorna 

/bizonytalan lokalizálású és korú/. A XXVIII. épület K-i felében kıvályú fut végig az 

épületen belül /bizonytalan korú/ (9.), a XXIX. épület É-i fele alatt pedig 2 különbözı korú, 

KNy-i irányú csatornát is találunk /3. és 6. periódus/ (10-11.).  

A felsorolásból kitőnik, hogy a KNy –i fıút menti csatorna már az 1. periódusban, 

azaz az 1.sz. utolsó negyedében is létezett földbe ásott árokként, majd késıbb kıbe építik át. 

A negyed közterületein futó fıbb győjtıcsatornák jelentıs része a 2.sz. közepe táján (4. 

periódusban) készülhetett el és (bár néhányat késıbb felszámoltak) ezek illeszkednek is a 

polgárváros központi területeinek közmővesítésérıl korábban kialakult képbe773. Ezeket a 

közterületeken (utak alatt) futó csatornákat egy idıben és egységesen kıbıl építették774, 

központi tervezés és rendelkezés alapján. Az épületeken belüli csatornázottság már egyedi 

                                                           
772 Az egyes csatornarészletek leírást ld. az adott feltárás ismertetésénél. 
773 A település központjában már a municipium idıszakában kıbe épülhettek a csatornák, a teljes közmővesítés a 
2.sz. végén fejezıdhetett be: Póczy 2003, 146; u.ı. 2004, 140, 156. 
774 A csatornáknak lehettek földbe ásott elızményeik is: Zsidi 2002, 61; az albertfalvi vicus egyik útja és a 
limesút esetében is hasonlót figyeltek meg: Beszédes 2011, 58. 
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megoldású és változó (kıvel, vagy téglával bélelt csatornák), és egy kivételével késıbb is 

épültek (5.,6. periódus). Megépítésük és/vagy felszámolásuk aszerint történhetett, ahogy azt 

az ott lakók (és az ott mőködı mőhelyek) igényei megkívánták. Hasonló megoldást látunk 

Savaria esetében, ahol a Borostyánútnál futó fıgyőjtıt és a telkekhez történı leágazásait még 

egységesen, központilag építették ki, a házakból érkezı kifolyók azonban már más 

megoldással készültek775. A szintén szabályos insularendszerrel rendelkezı Emonában a 

pontosan és elıre tervezetten kiépített központi csatornahálózatra csatlakozhattak rá a 

háztulajdonosok776. 

A vízvezeték kiépítését megelızıen – amelynek leágazásait az ÉK-i negyedben 

egyelıre sehol sem sikerült lokalizálni – a lakók kutakból juthattak ivóvízhez. (184. kép) 

Ilyen kutak szinte minden eddig kutatott épületben elıkerültek, és minden esetben azok 

középsı- vagy É-i részén, azaz már a lakótraktusban777. Az ÉK-i negyedben egyelıre nem 

ismerünk a D-i, bolt- ill. mőhelyzónához tartozó kutat.  

Az I. épület K-i szárnyának középsı, udvari részén azonosítható az egyik legkorábbi  - 

2.sz. eleji - kút /3.periódus/ (1.), majd a 3.sz. elején, kicsit délebbre ugyanitt még egy kutat 

ásnak /6.periódus/ (2.). Ugyanezen épület Ny-i traktusának É-i végén is találunk egy 2.sz. 

elején létesített kutat /3.periódus/ (3.) és készült kút ugyanezen század közepén a XXIX. 

épület É-i, lakórészén is /4.periódus/ (4.). A négy, jól azonosítható kút közül három egy 

vonalban helyezkedik el (1.,2. és 4.) amely lehet ugyan véletlen egybeesés is (esetleg pont itt 

húzódik egy vízér?), de már S. Sommer is hasonló szabályosságra hívta fel a figyelmet 

Lopodunum hosszúházainak kútjai esetében, amelyeket - a pincék, latrinák és a 

parcellahatárok vizsgálatával együtt - a vicusban már korán meglévı szabályos beépítési 

renddel hoz kapcsoltba778. Nem kizárt, hogy a polgárváros esetében is számolhatunk hatósági 

szabályozással az infrastruktúrát illetıen. 

A kutakat a nyugat-európai provinciák hosszúházainak esetében elsısorban azok hátsó udvari, 

vagy lakórészében találunk, pl.: Arae Flaviae779, Bad Wimpfen780, vagy Lopodunum781 

esetében. 

                                                           
775 Sosztarics 1994, 237.   
776 Plesničar Gec 1999, 36.  
777 Csak azon objektumokat tekintjük kútnak, amelyek az ásatási dokumentációk alapján egyértelmően 
azonosíthatók voltak. Elıfordult ugyanakkor, hogy egy ásatás során nem volt egyértelmő a jelenség azonosítása 
(pl. egy késıbbi fal miatt nem lehetett hozzáférni – XXIX. épület) ill. egyszerő szemétgödröt, vagy más 
funkciójú (vagy a metszetrajz alapján egyértelmően túlbontott) beásást is kútként írtak le, sok esetben 
kérdıjellel. Itt ezeket, bizonytalan funkciójuk miatt nem vettük figyelembe. 
778 Sommer 1998, 115. 
779 Sommer 1992, 301. 
780 Filgis – Pietsch 1990, 456. 
781 Sommer 1998, 112. 
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A kutatás jelenlegi állása alapján úgy tőnik, hogy az ÉK-i negyedben az elsı kutakat - 

a topográfiai megfigyelésekkel összhangban - elsısorban a település legkorábbi zónájában 

ásták ki a 2.sz. elején (3.periódus),  majd késıbb, a település K-i irányú terjeszkedésével már 

másutt is megjelennek (4.periódus, XXIX. épület). Valószínőnek látszik azonban, hogy a 

vízvezeték megépítését követıen már csak elvétve készültek (csak egy késıbbi ismert!), 

ugyanakkor azonban volt olyan, amit csak a 6. periódusban töltöttek be teljesen (I. épület/III. 

helyiség/SE38/39), tehát feltehetıen késıbb is használatban maradt (helyette ugyanakkor 

másik készült: XIV. helyiség/SE249/250).  Nyilvánvaló viszont, hogy a negyed fürdıinek 

létesítését (Harmadik Közfürdı, ill. a XXVIII. épület esetleges É-i fürdıtraktusa) csak a 

vízvezeték megépítése tette lehetıvé.  
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2.12.5. Az ÉK-i régió 3. századi épülettípusa: a „hosszúház”    
 
 

A régió fent elemzett épületeinek 2-3. századi periódusai a nyugat-római 

provinciákban (elsısorban a vicusokban, de más városias településeken is) igen gyakori ún. 

hosszúház – típushoz állnak legközelebb („strip-house”, „Streifenhaus”)782. Ezek az épületek  

legtöbbször nem tisztán lakóépületek: rövidebb oldalukkal a fıút felé fordulnak, út felıli 

traktusuk általában mőhely, vagy kereskedelmi célokat szolgál, míg hátsó, „csendesebb” 

részük lakórész, leghátul esetleg gazdasági udvarral kiegészülve. A háztípussal foglalkozó 

kutatók közül A. MacMahon az épülettípus itáliai eredete mellett érvel783, D. Perring 

szuburbánus környezetben, ill. útmenti településeken elterjedt épületrıl beszél784, mások a 

kereskedık és kisiparosok lakta szintén az egy fıutcára tájolt, vicusokra jellemzı, gallo-római 

eredető, ill. az ÉNy-i – Ny-i provinciákra jellemzı épülettípusnak tartják785. H. Von 

Petrikovits  - bár az eredettel nem foglalkozik - nem kizárólag a Ny-i területekre tartja 

jellemzınek a háztípust („Kleinhaus”): véleménye szerint ilyen házak találhatók Rómában, 

Ostiában, Észak-Afrikában és Hispaniában is786.  

A hosszúházak esetében - különösen a limesmenti területeken - valószínősíthetı a katonai 

táborokban megszokott legénységi kaszárnyák, mint épületforma hatása is787. 

Ezek az épületek elsı periódusaikban általában faszerkezetőek, alaprajzi jellegzetességeik 

pedig kıbeépítésükkor is megmaradnak788. Britanniában már az 1.században megjelenik, 

noricumi, germániai, ill. daciai és pannoniai területeken pedig 2.században terjed el a 

forma(ld. lejjebb).  

A szakirodalom igen sokat foglalkozott mind az épülettípussal, mind pedig az egyes 

lelıhelyeket elıkerült épületek elemzésével, ezért itt most elsısorban az aquincumi példákat 

említjük, kiegészítve a provinciák legfontosabb lelıhelyeinek felsorolás-szintő ismertetésével. 

(185.kép) 

A polgárváros ÉK-i negyedében szinte az összes épület ilyen hosszúház volt a 2-3. 

században: az I., XXVI., XXVII., XXVIII, XXIX. és a XXXI. épület (Harmadik közfürdı) is. 

A házak D-i, „D” utca felé nyíló frontján porticus nem húzódott végig, de az útra mindegyik 

                                                           
782 A hosszúház definíciójához pl.: Ellis 2000, 87; Anderson 1997, 305 (pompeii példával is). További 
irodalommal: Kovács 1999, 147.   
783 MacMahon 2003, 21-22.: felsorolva azonban a többi véleményt is. 
784 Perring 2002, 55.  
785 Oelmann 1923, 82-88; Lohner 1999, 31; Schalles 2000, 104-106; Hales 2003, 180. Oppidum-elızményekre is 
visszavezetné (pl. Bibracte): Ellis 2000, 87. A témáról összefoglalóan: Sommer 1988, 576-578. 
786 von Petirkovits 1977, 117 (sajnos az afrikai és a hispániai esetekben konkrét hivatkozások nélkül) 
787 Britanna: Bédoyère 2001, 135-136. Aquincum: Szilágyi 1950a, 87; Nagy 1973b, 154; Márity 1988, 43;  Zsidi 
2008, 260. 
788 Rabold 2000, 103. 
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azonos szélességő, egyfajta elıtérrel nyílt, néhány esetben ezt belsı oszlopsor is tagolta (I. és 

XXVII. épületek, a XXIX: épületnél pedig egy cölöphely került elı a helyiség 

középtengelyében).   Az egykor talán féltetıvel fedett, nagymérető, hosszúkás helyiségek 

mögött egy vonalban álltak a néhol pillérekkel erısített (XXVII. és XXIX. épületek) 

fıhomlokzati falak. E helyiségek mögött É felé kisebb, mőhely és/vagy tabernaként 

azonosítható helyiségek következnek (XXIX., XXXI. épületek789). A hosszúházak frontjainak 

ilyen jellegő, azonos módon történı kialakítása tervszerő - és feltehetıen egyidejő – kiépítésre 

utal. Ez az „elıteres” kiképzés egyébként nem egyedülálló: A. MacMahon szerint elsısorban 

a kisebb településekre lehetett jellemzı790 így ilyet találunk pl. Caerwent hosszúházainál, 

Carleonban és Wroxeterben is791, de Malainban, Bliesbruckban792, Zugmantelben793, a 

carnuntumi polgárváros lakónegyedében (Haus I-Vb) és a vindobonai polgárvárosban is 

(Rennweg 14)794.  A tabernák elıtere elárusítóhelyként funkcionálhatott, félig nyitott jellege 

pedig megkönnyíthette a vevık „becsalogatását” az üzletekbe. 

A XXIX. épület esetében az is megfigyelhetı volt, hogy K felé a fürdıtıl (XXXI. épület) 

elválasztó kisebb utcára is nyíltak boltok: az épület legkésıbbi periódusában opus spicatum 

technikájú, rossz megtartású falakkal kisebb helyiségeket választottak le, feltehetıen a fürdı 

ide nyíló fıbejáratának nagyobb forgalmára számítva795.  

Az épületek középsı-északi részeit már a lakótraktusok foglalják el, így az I. épület K-

i szárnyán, egy kis középfolyosóról 3-3 lakó- és szervízhelyiség (pl. praefurnium) nyílt, É felé 

kövezett udvarral, a XXIX. épületben pedig az atriumból nyíló, terrazzopadlós, padlófőtéssel 

ellátott, festett falú helyiségek következnek. A Kuzsinszky B. által kutatott XXVIII. épület 

északi részén apsziszos terem, fürdıszárny (?) ill. hypocaustummal főtött termek és 

terrazzopadló jelzi a lakórészt, D felé – bár az kevésbé kutatott – a feltáró egyszerőbb 

kialakítású helyiségeket figyelt meg796.  

Az egyik leggyakoribb épületfajta az aquincumi polgárvárosban797: a város keleti felén ilyen 

pl. a „D” utcától D-re a XXXII-XXXIII. épület798, az egykori Gázgyári munkáslakások alatt 

                                                           
789 Az utóbbinál az 52, 53, 54. helyiségek valószínőleg itt is boltok lehettek: Zsidi 2002, 72. 
790 MacMahon 2005, 60 
791 Caerwent, Carleon: MacMahon 2005, 53, fig 4.6 és 59; Wroxeter: White – Barker 1998, fig 42. 
792 Mindkét településen még porticussal is kiegészült a bolt (vagy mőhely) sor:  Rorison 2001, 135, fig.14. és 
209, fig. 41. 
793 Sommer 1988, 516-517: az utcafront azonban itt – a folyamatos betoldások, hozzáépítések miatt – nem 
feltétlenül volt egységes.  
794 Müller – Mader et alii 2011, 48,57. 
795 T. Láng 2005a, 71 és 2007, 126-127; u.ı. 2008b, 277-278, 281. 
796 Kuzsinszky 1891, 123-134; Zsidi 2002, 77. 
797 Aquincumban, általában: Szilágyi 1950b, 85-86; Zsidi 2002, 76.  
798 Parragi 1971, 403-410. 
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Nagy L. is dokumentált ilyen alaprajzú épületet799. Ez a típus található meg a város DK-i 

kézmőves-negyedében is, ott az épületek KNy-i irányításúak (X. és XII. épületek)800. Az 

épületformához és fıként annak funkciók szerinti felosztására (mőhely – lakórész) számos 

példát találunk a Birodalomban.  

Az aquincumi canabae területén is több ponton kerültek elı ilyen típusú épületek. Itt már az 

1.századtól kimutathatók az egyszerő kialakítású, agyagtéglából épült hosszúházak, majd a 

2.századtól már kıalapozású, agyagtégla felmenı falakkal rendelkezı hosszúkás 

alaprajzú„bérházak” jelennek meg, porticussal kiegészítve. A 3.sz. elejétıl ezeket az 

épületeket is korszerősítik, néhol fürdıszárnnyal is ellátják ıket801. Ilyen, valószínőleg a 

katonák hozzátartozói által lakott porticusos „bérkaszárnyák” részletei kerültek elı pl. a 

Vályog utcában802. Szintén porticusos, bolthelyiséggel ellátott hosszúház részlete ismert a 

Magyar L. utcából803. 

Szép példáját láthatjuk az épülettípusnak a canabae ÉNy-i szélén is: itt 2008-ban 

legalább 6 építési periódussal rendelkezı, szintén e típusba tartozó ház részlete került elı804. 

A keskenyebb oldalával az utca felé forduló, ÉK-DNy-i tájolású épület utcafronti részében 

talán csontmegmunkáló-mőhely mőködött, mögötte pedig gazdag freskó- és 

stukkódekorációval, padlófőtéssel ellátott lakóhelyiségek sorakoztak.  

Pannonia Inferior más településeirıl egyelıre nem ismerünk ilyen hosszúházat, bár ez 

betudható a kutatás hiányosságainak is805.  

Pannonia Superiorban Vindobona több település-részén is találunk hosszúházakat806. 

A polgárvárosban (Rennweg 14) ebbe a típusba tartozó,  limesútra nyíló, ÉK-DNy-i tájolású, 

5-6 építési periódusú épületegyüttes (2 épület?) került elı lakó- és gazdasági rendeltetéső 

helyiségekkel, kutakkal, hátsó udvarral807. Az együttes legjobban adatolt fázisa a 3.sz. elsı 

felé keltezhetı.  Egy másik, erısen töredékes alaprajzú épület (Rennweg 44) is valószínőleg 

ebbe a típusba sorolható808. 

A canabae területén a porta decumanatól kb. 250m-re, a limesút és a Scarbantia felé vezetı út 

keresztezıdésénél, ill. az Ottakringer patak szomszédságában (Michaelerplatz) feltárt épületek 

kereskedık és iparosok negyedéhez tartoztak. Közülük az ÉK-DNy-i irányítású, lakóházként 

                                                           
799 Szilágyi 1950a, fig.6/a. 
800 Zsidi 2002a, 79-80. 
801 Legutóbb ld. ehhez: Madarassy 2003, 104, 107, 110. Sajnos alaprajzok és pontos lokalizálás nélkül.  
802 Madarassy 1996, 54-58. Építési periódusok leírásával, de itt is alaprajz nélkül. 
803 Németh 1991, 93. 
804 Kirchhof 2009,  47-61. 
805 Nem csak városi környezetben, hanem a pannoniai vicusokban sem terjedt el ez az épületforma. A korai 
építési periódusokban pedig teljesen hiányzik: Kovács 1999, 147. 
806 Összefoglalóan: Müller – Mader et alii 2011, 49-53. 
807 Müller 2008, 109-110. és Abb. 3. 
808 Müller 2008, 110-118. 
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meghatározott Haus C és a B kovácsmőhely 140 és 300 közé keltezett fázisai sorolhatók ebbe 

a típusba809. 

Carnuntum polgárvárosában több ilyen típusú épület is feltárásra került (Haus I-V.), az ún. 

„Spaziergarten” tıszomszédságában810. Hasonlóan az aquincumiakhoz, ezek is a 

városközpontban, az ún. D-i út É-i oldalán, a közfürdı szomszédságában találhatók. Az ÉD-i 

tájolású épületek új kutatási adataiból kiderül, hogy 5-6 építési periódussal lehet számolni (pl. 

Haus I. és II.) amelyek az 1. sz. vége és a 4. sz. közepe közé tehetık és a Carnuntumban 

szokásos hármas beosztást követik. D felé nagyobb udvar, majd a lakótraktus következik az 

épület „magrészén”(mozaikos teremmel, főtött helyiségekkel), az É-i végén pedig gazdasági 

helyiségekkel (pl. istálló, kemencék). 

Daciaban szintén vicusokban találjuk meg az épületformát: így pl. Porolissumból és 

Miciaból ismertek többperiódusú, padlófőtéssel is ellátott hosszúházak811. 

Galliában Bliesbruch K-i negyede említhetı, itt KNy-i tájolású hosszúházakat 

találunk, amelyeket két altípusba sorolnak. Keltezésük bizonytalan, de a 4. században még 

átépítik ıket812. Euskirchen – Billig vicusában szintén az utcafrontra nézı, ÉK-DNy-i tájolású 

hosszúházakat találunk, boltokkal813. Malain (Mediolanum) vicusában is találkozunk ezzel az 

épületformával. A kora augustus kori kezdetek után, virágkorát a 2.sz. végén – 3.sz. elején élı 

településen a fıútra felfőzıdı, utcafronti porticussal rendelkezı hosszúkás épületek álltak. 

Ezek részben mőhelyként funkcionáltak (bronz, vas és csontmővesség nyomait sikerült 

kimutatni), de lakótraktusuk is volt814.  

A legtöbb párhuzamot Britanniából említhetjük, itt a leggyakoribb ez az épülettípus a 

római uralom kezdetétıl. Elsısorban a táborokhoz tartozó vicusok területérıl ismertek, de 

elterjedt épülettípus volt a civil-, ill. a tábor felszámolása után kialakuló településeken is is815. 

A házak a már említett jellegzetességeken túl itt fa alapra, fa és agyagtégla felmenıfallal 

épültek816. Jó néhány esetben kimutatható, hogy ezek az épületek 1.századi kerek, prerómai 

lakóházakat vágnak, amelyet a kutatás generáció-váltással és a 43. évi Boudica felkelést 

követı politikai változással hoznak összefüggésbe817. Londinium 2. századi forum-basilica 

komplexumának kiépítését megelızıen fa – agyagtégla konstrukciós hosszúházak álltak itt, 

                                                           
809 Sakl-Oberthaler 2008, 130-132. 
810 Schedir 1985, 112, Faltplan 3.  Az új eredményekrıl részletesen: Humer 2008, 143-172.  
811 Opreanu 2008, 395-398 és fig. 13, 15. 
812 Schaub – Petit – Brunella 1992, 108-110. 
813 Gechter 1995, 199. 
814 Rorison 2001, 134-135 és fig.14. 
815 A vicusok hosszúházaihoz: Sommer 1984, 47-51. és 61. 
816 Bédoyére 2001, 137. 
817 Pl. Brixworth, Quinton esetében: Bédoyere 2001, 122-127. 
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amelyeket az ásatási megfigyelések szerint általában 5-10 évente átépítettek az 1. sz. utolsó 

negyedében818.  

Verulamiumban - az aquincumi polgárvároshoz hasonlóan - közvetlenül a 

városközpontban (a basilica és a forum É-i szomszédságában) találunk hosszúházakat, a Kr.u. 

2.században819. 

„Strip-house” típushoz tartoznak pl. Venta Belgarum (Winchester) 2-3.századi épületei, 

amelyekben a fıút felé szintén boltok, raktárak, hátul pedig lakótraktus volt820. Venta Silurum 

(Caerwent) hosszúházait szintén boltokkal alakították ki, amelyek a fıút felé nyíltak821. 

Hasonló megoldással találkozunk Wroxeterben is, ahol az épületeket mesteremberek 

lakták822.  

A britanniai ún. „kisvárosokban” (small towns) jól elkülöníthetı csoportot alkottak ezek az 

épületek, pl. Sapperton, Corbridge, Water Newton, vagy Hibaldstow városokban823.  

Raetiaban Vitudurum említhetı, ahol a KNy-i fıútra nyíló 1. századi jellegzetes 

hosszúházak utcafronti részében ipari tevékenység folyt, míg a hátsó volt a lakórész824.  

Brigantiumban a fıút D-i oldalán találjuk az 1.sz. közepétıl kiépülı, ÉNy-DK-i irányítású 

hosszúházakat, a fıút felé boltokkal és raktárakkal, amelyeket udvar, pince, majd a 

lakótraktus követett825. 

Augusta Vindelicorumban a tábor körül D és Ny felé találunk ilyen épületeket. A faszerkezető 

épületekben katonák családjai, kereskedık és iparosok lakhattak826. Auerbergbıl faszerkezető, 

sövény- és agyagtapasztással készült hosszúház ismert827. 

Noricumban a Flavia Solva környéki karlsdorfi vicus D-i részén több 

épületkomplexum is feltárásra került. Közülük kiemelkedik egy nagyobb szögletes, udvarral 

körbevett épület, amely leginkább lakócélokat szolgált. Az eleinte (Kr.u. 2. sz. közepe elıtt) 

egy helyiséges házat a 2. sz. 2. felétıl átépítették, folyosóval is ellátták. A formájában 

hosszúházra emlékeztetı épületet publikálója azonban inkább mansionak tartja828. 

Municipium Aelium Caetium (St. Pölten) egyik insulájából (Klostergarten) szintén ismert 

néhány „Streifenhaus” típusba sorolható épület: a kerttel, kocsibeállóval, gazdasági traktussal 

                                                           
818 Milne – Wardle 1993, 24, 33-52. A londoni hosszúházakról általában: Hall 2005, 125. 
819 Faulkner 2000, 32-33 és fig. 13. 
820 Rhodes 1989, 54; MacMahon 2005, 65; Biddle 1968, 259-260. 
821 MacMahon 2005, 48-49. Az ún. VII. épületrıl: Ashby 1907, 452; Brewer 1993, 58-59. A venta silurumi 
épületekhez és eredetükhez ld.: Oelmann 1923, 86, 89-91. 
822 White – Barker 1998, 56, 80-81. és fig. 42. 
823 Burnham – Wacher 1990, 18-20. 
824 Pauli – Gabi 1999, 48-49; Ertel 2008, 1-6. 
825 Ertel 2008, 8-13. 
826 Bakker 2000, 89. 
827 Weber 2000, 84. 
828 Lohner 1999, 31. 
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(mőhellyel) rendelkezı házak az 1-2. sz. fordulójától a 2.sz. 2-3. évtizedéig maradnak 

használatban (pl. Haus 1.)829. 

Iuvavum (Salzburg) egyes épületei szintén a hosszúházas típusba sorolhatók: a Kapitelgasse 

4. sz alatt feltárt, igen töredékes alaprajzú két épület elsı periódusa a 2.sz. elejére keltezhetı, 

majd 170 után újjáépítették ıket.  A házak a fıútra, ill. két kisebb közre néznek, ÉD-i 

irányításúak, az utca felé fıként gazdasági rendeltetéső helyiségeket (kemencékkel, 

ciszternával) találunk mindkét építési periódusban, de nem hiányzott az udvar és egy-egy 

főtött lakóhelyiség sem830.  

Germania Superior területérıl ismét sok példa említhetı. Zugmantel vicusában 

pincékkel is rendelkezı, az utcafrontra féltetıvel nyíló hosszúházak sora ismert831,  

Saalburgban a via praetoria mentén, annak Ny-i és K-i oldalán is állnak hosszúházak832, 

Rhenizabernben – a vicusokra jellemzı beépítésnek megfelelıen – pedig több ilyen épületet is 

találunk: R. Schulz szerint a többször átépített, ugyanakkor folyamatosan egy tulajdonos által 

használt házak utca felé esı részén (zone 1,2) voltak a kemencék, míg hátul (zone 3) inkább 

kert, ill. esetleg baromfiudvar lehetett833. 

Igen közeli analógiák ismertek Lopodunumból (Ladenburg). A castellum D-i 

vicusában hosszúházas beépítést találunk, a 15-20m hosszan húzódó épületeket kerítıárkokkal 

választották el egymástól, a házakhoz kutak, gödrök, pincék is tartoztak, a közelben 

fazekaskemencék kerültek elı, sıt cserzımőhely is mőködött834. Az É-i vicusban (”Kellerei”) 

egy nagy tér (piac?) körül az összes épület ilyen típusú volt: a porticusos házak rövidebb 

oldalukkal itt is az utca felé fordulnak. Fachwerk technikával készültek, falaik agyagból, vagy 

sövényfonatból voltak. Az utca felé tabernák (garum-, bor-és olajkereskedés, kifızdék) 

mőködtek az épületekben, amelyek alá is voltak pincézve, bennük azonban inkább ipari és 

házimunkát végeztek (pl. „B” épület)835. Az éremanyag alapján a hosszúházak elsı építési 

periódusa a csapattal ideérkezı elsı vicuslakókhoz köthetı, kb. 69-79 között („G” és „H” 

épületek). Pusztulásuk (leégtek) után, 101 és 103 körül építették ıket újjá, és használták még 

a tábor felhagyása utáni idıszakban is. A 2.sz. közepe táján kıbe épülnek át. S. Sommer 

szerint a „Streifenhaus” típusú épületek a kiskereskedık, iparosok házai lehettek. 

 Arae Flaviae (Rottweil) castelluma körüli vicusból és késıbb a kettı helyén kiépült 

municipium területén épült hosszúházakat az ÉD-i fıút mentén találjuk (pl. „M” épület). 

                                                           
829 Risy – Scherrer 2005, 20-21. 
830 Kovacsovics 2008, 39-42. 
831 Sommer 1988, 505-509, 515-517. 
832 Schallmayer 2000, 68. 
833 Schulz 1999, 66-67. 
834 Sommer 1998, 106-107. 
835 Sommer 1998, 108-114, 169; Kaiser 1990, 470. 
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Ezekhez tabernák, oecus és néhány esetben peristylium is tartozott. A kezdetben 

fakonstrukciós épületek a 2.sz. végétıl kezdve kıbe épültek. Ipari jellegüket a 

környezetükben feltárt fazekas kemencék is igazolják836.  

 Bad Wimpfen tábora körül a leletanyag lapján a 2. sz. elejétıl kezdve alakult ki a 

vicus, amely a tábor felhagyása után is továbbélt, virágkora a 2.sz. 2. fele és 3.sz. eleje közé 

esik. A település ÉK-i részén itt is szép számmal találunk hosszúházakat, amelyeket iparosok, 

kereskedık laktak. Az épületeknek itt két építési fázisát sikerült elkülöníteni: elsıként 

fakonstrukciós épületek álltak itt, 100 és 170 között, majd ezt követıen – kisebb 

változtatásokkal – kıbe épülnek át, főtıcsatornával, festett falakkal. A házak rövidebbik 

oldalukon porticussal nyíltak az utca felé, majd középen mőhelyrészleg, hátul pedig udvar 

következett. Több helyen különbözı korú pincéket is feltártak a porticus (késıbbiek), vagy az 

épület alatt (korábbiak). Az itt élı kézmővesek fémmegmunkálással, mészégetéssel ill. 

kerámiakészítéssel foglalkoztak837.  

 Germania Inferiorból elsısorban Colonia Ulpia Traiana (Xanten) említhetı. Itt a 

megszokott beosztásnak megfelelıen a hosszúházakat – egységes koncepció alapján – 

porticussal látták el, elıl a nagyobb helyiségeket, boltot és mőhelyt, hátul pedig a lakórészt 

alakították ki838.  

Itália városaiban nem honosodott meg ez az É-i provinciákra jellemzı házforma, 

egyedül talán Herculaneumból említhetı az Opus Craticium Ház, amelyet Clarke „keskeny 

átrium-ház”-ként jellemez. Az 79.évi pusztulást megelızı állapotot tükrözı hosszúkás, egy 

emeletes épületben öt kisebb lakóegységet alakítottak ki. Az utca felıli, DK-i részén bolt és 

mőhelyhelyiségek voltak, az átrium a hátsó részben kapott helyet839. 

A felsorolásból is kiderült tehát, hogy a hosszúházas épülettípus elsısorban a Ny-i 

provinciákban terjedt el. Ennek okát részben az építészeti hagyományokban kereshetjük (pl. 

gallo-római hagyomány, a katonai táborok barakkjainak hatása, ld. fent) részben pedig abban, 

hogy a táborokkal sőrőn kiépített Ny- és közép-európai limesszakaszok mentén, a vicus-

jellegő településeken és a fıutakra tájolt városokban praktikus okokból választhatták ezt a 

formát (jobb helykihasználás).  A Birodalom más tájairól csak kevés hasonló példát ismerünk. 

Italiában, az asia minori városokban  - ahol azonban pl. a magánház-építészet kutatottsága 

messze elmarad az európai provinciabeliektıl -  vagy a közel-keleti, ill. az afrikai területeken 

                                                           
836 Sommer 1999, 59-61. 
837 Filgis – Pietsch 1990, 455-458; Filgis 2001, 19-23. 
838 Schalles 2000, 106. 
839 Clarke 1991, 26, Pagano 2000, 51-53: rekonstrukciós rajzzal 
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inkább a klasszikus római domus típusa, ill. a bérkaszárnyák terjedtek el, és erıs volt 

hellenisztikus hatás is840. 

 

                                                           
840 Ward – Perkins 1994, 185-193, 211-212 (Campania, Ostia)  296 (Asia Minor), 347 (Közel – Kelet, Szíria), 
370 , 380 -381, 402-404 (Afrika) 
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