
Kutatások az aquincumi 
katonaváros déli részén 

(Budapest, III. ker., Lajos utca 118-
120., Pacsirtamező utca 19.) 

A Lajos utca 118-120. saroktelken az 
OPUS Építő Kft. tervezett társashá
zának alapozási munkái előtt végez
tünk régészeti feltárást 2000 decem-
ber-2001 március folyamán. A terüle
tet határoló utcák, kis eltéréssel, má
ig a római utak nyomvonalát köve
tik. A Fényes Adolf utca páros olda
lán a Flórián téri legiotábort körülve
vő katonaváros észak déli főútja, a 
limesút már az elmúlt évek feltárásai 
nyomán több szakaszon előkerült. 
(NÉMETH 1997, 255-267.; PARRAGI 
1977; MADARASSY 1991, 123.; 
MADARASSY 1998, MADARASSY 
2000, 46-55.) A Tímár utca északi há
zai alatt 1993-ban a Lajos utca 122. 
előzetes feltárásán egy hosszú bér
ház porticusa és zárófala, valamint 
ettől északra egy kelet-nyugati bekö
tőút széle került elő. (MADARASSY 
2000) A telket harmadik oldalról ha
tároló Lajos utca északi szakasza egy 
még korábbi, Flavius kor i római út 
nyomvonalát őrzi, ez az út mely a 
mai Aquincum szálló környékén ál
lomásozó ala (lovas segédcsapat) tá
borát (NÉMETH 1992, 81-87.) kísérte 
nyugat felől. (1. kép) 

Research in the southern 
part of the Aquincum 
Military Town 

(Budapest III, 118-120 Lajos Street, 19 
Pacsirtamező Street) 

Archaeological excavations were 
conducted preceding foundation 
w o r k on a residential block 
designed by the OPUS Építő Kft. on 
the corner lot 118-120 Lajos Street 
between December 2000 and March 
2001. The streets bordering the lot 
fol low, wi th slight divergences, the 
path of the ancient Roman roads. 
The limes road, the southern main 
road of the Mi l i t a ry Town, sur
rounding the legionary fortress on 
Flórián Square, were unearthed in 
several sections on the even number 
side of Fényes A d o l f street during 
past years excavations. (NÉMETH 
1997, 255-267.; PARRAGI 1977; 
MADARASSY 1991, 123.; M A D A 
RASSY 1998, MADARASSY 2000, 
46-55.) The porticus and the end 
wa l l of a long block of flats and the 
edge of an east-south running 
approach road north of it were 
found under the northern houses on 
Tímár Street dur ing the preliminary 
excavation at 122 Lajos street in 
1993. (MADARASSY 2000) The 
northern stretch of Lajos Street, 
which borders the lot on its th i rd 



7. kép: Az ásatás környezetének úthálózata 
Fig. 1.: Plan of the road network around the area of the 
excavations 

A Lajos utca 118-120. telek északi 
felén a régi Fényes Ado l f és Lajos 
utcai házak pincéi, a keleti részen 
pedig egy észak-déli szerelőakna 
semmisítette meg a régészeti jelen
ségeket. A sekélyebb pincék alatt is 
csak az első-második századi jelen
ségek bolygatatlan altalajba lemélyí
tett részét lehetett dokumentálni. 

2000-ben csak egyetlen ponton 
figyelhettük meg azt az 1. századi 
telekhatárt, (MADARASSY 2000) 
melynek 2001-ben újabb szakasza 
került elő. Tájolása alapján való
színűleg az alatábort körülvevő te-

side, preserves the part of 
an earlier Roman road 
from the Flavian period. 
This is the road that ran 
along the western side of 
the ala fort (mounted 
auxiliary troops) sta
tioned in the area of the 
present day Hotel 
Aquincum. (Fig. 1.; 
NÉMETH 1992, 81-87.) 

The cellars of the for
mer houses on Fényes 
Adolf and Lajos Streets 
destroyed the archaeo
logical features on the 
northern side of lot 118-
120 Lajos Street while the 
north-south oriented pi t 
for a garage d id the same 
kind of damage on the 

eastern side. Only fragments of fea
tures from the A D 1 s t and 2 n d cen
turies, sunk into the v i rg in soil 
could be observed even under the 
shallower cellars. 

The border of the lot from the 1 s t 

century could be observed only in 
one place in 2000, (MADARASSY 
2000) then in another section in 
2001. Judging from its direction, it 
seems to be the remains of the set
tlement which surrounded the ala 
fort, the vicus militaris. (Fig. 2.) 

New information could be gleaned 
about the buildings from the first 



lepülés (viens militaris) emléke. (2. 
kép) 

A 2. század első évtizedeitől a 
katonaváros (canabae) beépítettségé
ről nyerhettünk újabb információ
kat. A 2. században a limesutat ke
letről kísérő épületsor lezárása a Fé
nyes Ado l f utcai úttest alá esik, a te
lek nyugati felén a lakótömb (insula) 
központi udvara volt . Ez az udvar 
ekkor még beépítetlen, díszkertként 
funkcionált. A terület bolygatatlan 
részén mindenütt megtaláltuk az 
egykori, rendszerben ültetett nö
vényzet nyomait. (3. kép) A kertet 
sorban telepített kutakból öntözték, 
ezek közül kettőt sikerült a kútká-
váig feltárnunk, kettőnek pedig 
csak metszetét dokumentáltuk. 

A telek északi szélén a Tímár utca 
túloldalán feltárt épület 3. századi 
bővítését találtuk. (MADARASSY 
2000) A terület keleti szélén a 3. szá
zad első évtizedeiben nagyobb te
reprendezés után, feltehetőleg a ko
rábbi, az alatábort kísérő út nyomvo
nalát módosítva, új északkelet- dél
nyugati tájolású utat alakítottak ki . 

A 3. század folyamán a limesútra 
nyíló nagy lakóházakhoz is újabb 
helyiségsorokat építettek. Ebből a 
Septimius Severus idejére keltezhe
tő építési periódusból egyetlen ter-
razzopadló metszetét dokumentál
hattuk. Talán néhány évvel későbbi 
a ház konyhájának előkerült részle-

2. kép: Visszatöltött 1. századi telekhatár árka 
Fig. 2.: Refilled ditch on the border of a lot 
from the V' centim/ 

decades of the 2 n d century of the 
Mili tary Town (canabae). The end of 
the row of buildings that bordered 
the limes road in the 2 n d century was 
located under the road surface of 
Fényes Adolf Street, while the cen
tral courtyard of the block of flats 
(insula) could be found in the west
ern part of the lot. A t that time, the 
courtyard functioned as a decorative 
garden. We could find the traces of 
the once regularly planted vegeta
tion throughout the undisturbed 
part of the area. (Fig. 3.) The garden 
was watered from a row of wells. 
Two of them could be unearthed 
from the very r i m of the well down-



wards. Two more wells 
could be documented 
only in cross-section. 

At the northern edge 
of the lot we found the 
traces of the expansion 
of the 3 r d century house 
brought to light on the 
other side of Tímár 
Street. (MADARASSY 
2000) A new northeast-
southwest oriented road 
was built in the first 
decades of the 3 r d centu
ry at the eastern edge of 

the area after large-scale landscaping 
work, probably together wi th the 
modification of the path of the earli
er road that bordered the ala fort. 

New rows of rooms were added 
to the large blocks of houses open
ing onto the limes road in the 3 r d 

3. kép: Különböző típusií növények gyökerének nyoma a 
metszetfalban 
Fig. 3.: Traces of the roots of various plants in the section wall 

te, több különböző típusú kemencé
vel, agyagpultokkal és egy agyag
fallal kerített amforatárolóval. (4. 
kép) Megfigyelhettük, ahogy a ház 
zárófala egyre keletebbre tolódott, a 
század első, második és harmadik 
évtizedében. 

A 3. század har
mincas és hatvanas 
évei közé keltezhető 
az az építési perió
dus, amikor már az 
insula udvarát épí
tették be. A díszkert 
fáit kivágták, a gyö
kérzet gödreit egy
séges planírozással 
töltötték be. Ez az 
agyagtéglás, épület
törmelékes, épület- 4 k é p . Severus-kori konyha részlete 

gerendás Sittréteg Fig. 4.: Detail of a kitchen from Severus's time 



5. kép: Fűtőcsatorna 
Fig. 5.: Heating channel 

borította a területet, melyre egy 
többször átépített monumentális 
hypocaustumos épületet emeltek. Az 
újkori bolygatások miatt csak a 
hypocaustum alépítményének alapfa
lait, és egyetlen fűtőcsatorna részle
tét figyelhettük meg az épület keleti 
részén. (5. kép) A területen előkerült 
érmek alapján ezt az épületet még a 
4. század folyamán is használhatták, 
az utolsó átépítés a negyedik század 
második felében történhetett. 

Madarassy Orsolya 
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century. The section of 
a single terrazzo floor 
could be observed from 
this construction peri
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Septimus Severus. The 
unearthed fragment 
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house was perhaps 
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later. It contained a 
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and an amphora stor

age area enclosed by a clay wal l . 
(Fig. 4.) We could observe that the 
end wall of the bui ld ing was 
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in the first, second and th i rd 
decades of the century. 
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time the courtyard of the insula was 
bui l t in , can be dated between the 
30s and the 60s of the 3 r d century. 
The trees in the ornamental garden 
were felled, the pits for the roots 
were filled in and uniformly lev
elled. A debris layer of clay bricks, 
fragments of bui ld ing materials and 
beams covered the area. A several 
times rebuilt monumental bui ld ing , 
furnished w i t h a hypocaust system, 
was raised on this layer. Due to 
modern disturbances, only the 
foundation walls of the lower con
struction elements of the hypocaust 
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system could be unearthed together 
wi th a fragment of a single heating 
channel i n the northern part of the 
building. (Fig. 5.) The coins recov
ered from the area reveal that the 
building could perhaps have been 
in use even in the 4 t h century. The 
last reconstruction can be dated 
from the second half of the 4 t h cen
tury. 

Orsolya Madarassy 


