
Második századi sírok 
a katonaváros nyugati 
temetőjéből 

Second century graves from 
the western cemetery of the 
Mil i ta ry Town 

(Budapest, 111. ker., Bécsi út 70., 
Hrsz.: 14737/3) 

(Budapest III, 70. Bécsi Road, Ln. 14737/3) 

2003 július 2. és augusztus 29. között 
újabb csontvázas és szórthamvas sírokat 
tártunk fel az aquincumi canabae nyugati 
temetőjében (1. kép: 1), 100 méterre délre 
az ismert legkorábbi, Kr. u. 1.-2. századi 
parcelláktól. (BÓNIS 1947, 1. kép: 2) 
A K & M Kft. , OBELISZK-SB Kft. és 
PANNON-IB Kft. tulajdonában lévő 
ingatlan összterületének több mint felét 
(410 négyzetmétert) átkutattuk. Igazodva 
a beépítési tervekhez, nem ástunk a telek 
nyugati negyedében, 2,5 méter széles 
biztonsági sávban, a Bécsi út 68. számú 
épület tűzfala mellett , illetve egy mély 
újkori pince miatt nem nyitot tuk meg a 
18., 26, 27. és 28. szektort. Kertműveléssel 
és újkori alpozásokkal sok helyütt mélyen 
átforgatták a talajrétegeket. (I. kép: 3) 
Nem találtunk római kori objektumokat 
a 11., 21 . , 16. és 17. szektorban. Egykor, a 
vékonyabb humusztakaró alól még kilátszó, 
hatalmas mészkősziklákba sem vágtak 
sírokat. (1. kép: 4) Másutt tágasabb volt 
a teraszos domboldal, i t t kisebb, zsúfolt 
felületekre tagolódott a római temető is. 
(HABLE-MÁRTON 2001, 21-37) 

Negyven munkanap alatt 8 csontvázas 
és 22 hamvasztásos temetkezést doku
mentáltunk, dc csak a szórványleletek, 
illetve a teljes leletanyag kiértékelése után 
lesz eldönthető, hogy a parcellát használ
ták-e a Severus-dinasztia uralkodásának 

Further inhumat ion and cremation graves 
wi th scattered ashes were unearthed in 
the western cemetery of the Aquincum 
canabae between July 2 and August 29, 
2003 (Fig. I : 1), 100 m south of the earliest 
lots from the A D l s t - 2 n d centuries (BONIS 
1947, Fig. I : 2 ) . W e investigated more than 
half (401 m 2 ) of the entire territory of the 
lot owned by the K & M Kft. , the OBE
LISZK-SB Kft . and the PANNON-IB Kft. 
In conformity w i t h the construction plans, 
we did not excavate in the western quarter 
of the lot in the 2.5 m wide security zone 
along the firewall of the building at 68 Bécsi 
Road and we d i d not open sectors 18, 26, 
27 and 28 because there was a deep mo
dern cellar extending over these areas. The 
stratigraphie levels were disturbed down to 
a great depth by horticulture and modern 
foundations (Fig. I : 3). We d id not find 
features from the Roman period i n sectors 
11, 21, 16 and 17. No graves were cut into 
the huge limestone rocks cropping out from 
the once thinner humus layer (Fig. 1: 4). In 
other places, the hillside terraces were mo
re spacious, whereas the Roman cemetery 
was broken up into smaller, crowded surfa
ces (HABLE-MÁRTON 2001). 

We could document 8 inhumat ion and 
22 cremation burials during 40 workdays. 
However, i t was only possible to decide 
if the parcel was in use unt i l the end of 



végéig. Kilenc esetben szórványos, fasze-
nes elszíneződést figyeltünk meg az ép sí
rok feletti rétegekben, hat helyen szétszórt 
emberi csontokat találtunk. 

Egyelőre csak öt szórthamvas sír néhány 
leletét tudjuk bemutatni. (2., 3. kép) M i n d 
egyik objektum későbbi a szűkebb környe
zetében talált többi temetkezésnél. Déli és 
délnyugati fektetésű csontvázak felett két 
szórthamvas sírt találtunk a 21. szektor déli 
felében. Az egyikben szürke fazék volt leta
karva kopott, sárgásvörös bevonatú, 2. szá
zad közepén gyártott tányérral. (J. kép: 5; 
2., 3. kép: a; T O P Á L 2003, 133, Pl. 7: 17/2) 
Szintén csontvázas sír fölött jelentek meg 
hamvasztásos gödrök a 12. szektor délkeleti 
negyedében. A tetőcserepekkel fedett, na
gyobbik sír (1. kép: 6) melléklete két nyers 

the reign of the Severus dynasty after 
evaluation of the stray finds and the entire 
find material. In nine cases, we observed 
discolourations with charcoal in the layers 
overlying the intact graves and at six places 
we found scattered human bones. 

As yet we can describe only a few finds 
from five graves with scattered ashes (Figs 2 
and 3). A l l the features arc younger than the 
rest of the burials in their neighborhood. 
We found two graves w i t h scattered ashes 
above inhumation burials oriented to the 
south and southwest in the southern part of 
sector 21 . One contained a grey pot covered 
wi th a plate with a worn yellowish red slip, 
a type produced in the middle of the A D 
2"d century (Fig. 1: 5; 2., Fig. 3: a; TOPÁL 
2003, 133, PI. 7: 17/2) T h e cremation pits 
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] . kép: Bp. Hl. Bécsi út 70., összesítő alaprajz; 2003 (liable T.) 
Fig. 1: Bp. Ill, 70 Bécsi Road, overall plan, 2003 ( T Hable) 



2. kép: Válogatás a szórthamvas sírok leletanyagából 
Fig. 2: A selection of the finds from graves with scattered ashes 

sárgásvörös színű, 2. századi korsó volt (2., 
3. kép: b, c) és egy szürke fazék (olla), amely 
a 2. század második felérc datálható. (2., 
3. kép-. ; TOPÁI , 2003, 129, Pl. 3: 6/3) Az 
egyetlen, sziklák közé ásott sírba (1. kép: 7) 
olyan nyúlánk testű, világosvörös korsót 
helyeztek, amilyen előfordul a gázgyári 
fazekastelep leletei között és az Arany
hegyi patak mentén feltárt temető lelet
anyagában is. (2., 3. kép: e; K U Z S I N S Z K Y 
1932, 339, 347. ábra) Duzzadt peremű, 
fakósárga párja szintén jól ismert, 2. szá
zad végi gyártmány (4. kép) (NAGY 1942, 
L X V I I . 1) A következő szórthamvas sírcso
port legkésőbbi objektumában (l.kép: 8), a 
század végén működő fazekas VÍC'l'(oria-
nus) jelzetű firma-mécsesét találtuk. (2., 3. 
kép: f) A 9. számmal jelzett szórthamvas sír 

also appeared above an inhumation grave in 
the southeastern quarter of sector 12. The 
grave goods in the larger grave which was 
covered wi th roof tiles (Fig. 1: 6), included 
two raw yellowish-red jugs from the A D 2 m l 

century (Fig. 2, Fig. 3: b, c) and a grey pot 
(olla), which dates from the second half 
of the A D 2"d century (Figs. 2, 3: d; T O 
PÁL 2003, 129, Pl. 3: 6/3) The only grave-
dug between rocks (Fig. F. 7) contained a 
slender, light red jar, which is similar to the 
ones found among the finds of the pottery 
workshop in the Gas Factory industrial 
settlement and in the find material of the 
cemetery unearthed along the Aranyhegyi 
stream. (Fig. 2., 3: e; K U Z S I N S Z K Y 1932, 
339, fig. 347) Its l ight yellow counterpart 
wi th its swollen r im is another well-known 



3. kép: Válogatás a szórthamvas sírok leletanyagából (liable T ) 
Fig. 3: A selection of the finds from graves with scattered ashes (T. liable) 



(J. kép: 9) nyugati oldalán, kerek gödörben, 
sírkő díszítetlen, alsó csonkja állt, e mellé 
két teljesen ép üvegedénykét temettek. 
A kis kónikus testű (lentoid) palack ritka 
lelet, (SALDERN 1975, 208, 592) a forma 
3. századi, pontos megfelelőit Pannoniából 
nem ismerjük. (2., 3. kép: g; BARKÓCZI 
1988, 135, Taf. X X I I . 278) Ismertebb típust 
képvisel a szoptatós edényke (infundibu-
lum), ami 2. századi sírokból gyakran kerül 
elő. (2., 3. kép: h; BARKÓCZJ 1988, 127, 
Taf. X X . 248, 249) 

A nyolc csontvázas sír tájolása külön
böző, csak egy gyermeké és csecsemőé 
azonos. (1. kép: 10, 11) A halottak közül 
5 felnőtt, 1 kisebb és 2 nagyobb gyermek 
(infans 1-11), 1 pedig újszülött (foetus) 
volt. Mellekletük egyáltalán nincs, (1. kép: 
10, 12) vagy nagyon szegényes (mécses: 
11, fazék: 13, bronz érme: 14, apró üveg
gyöngyök: 15). Pontos datálásuk a teljes 
lclctanvag kiértékeléséig nem lehetséges 
- egyedül a 15. sírgödröt ásták korábbi 
szórthamvas sír anyagába. 

A temető síremlékeinek elmozdítása, 
újrafelhasználása és pusztulása már a 
római korban megkezdődött. (1. kép: 9) 
Eredetileg igényesen díszített kőlapokból, 
a 4.-5. században gyakran építettek ú] sír
ládát, ( H A B L E - M Á R T O N 2000, 20-36) 
rosszabb esetben helyben meszet égettek 
belőlük. (I I AB L E - M Á R T O N 2001, 2 1 -
37) De nyersanyagért bányászták a temető 
területén felbukkanó mészkősziklákat is 
Ilyen külszíni fejtés nyomait figveltük meg 
a 24. szektorban. Hasítás és faragás nyomai 
látszódtak a szikla keleti oldalán, előteré
ben pedig bontási törmelék halmozódott 
fel. (1. kép: 16) A kőkupactól pár méterre 
talált falcsonk (opus spicatum) korábbi 
sírkert része lehetett. (1. kép: 17) 

Néhány gödör a sírok szintjénél me
lyebben jelentkezett, koruk és rendelte-

4. kép: Római kari szórt hamvas sír 
Fig. 4: Roman period scatteres ash grave 

product from the end of the A D 2 n d cen
tury (NAGY 1942, L X V I I . 1). In the latest 
feature from the next grave group wi th scat
tered ashes (Fig. 1: 8) we found the firma 
lamp of a potter who operated at the end 
of the A D 2 n d century and used the mark 
\llGl\orianus). (2., Fig. 3: f) The undeco-
rated, lower end of a tombstone stood in 
a round pit on the western side of grave 
no. 9 w i t h scattered ashes (Fig. 1: 9), and 
two small, intact glass bottles were placed 
beside i t . The small, conical (lentoid) flask 
is a rare find (SALDERN 1975, 208, 592). 
The exact analogues for this shape are 
not known from Pannónia from the A D 
3 r d century onwards (2., Fig. 3: g; comp: 
BARKÓCZI 1988, 135, Taf. X X I I . 278) 
The small nursing vessel ( infundibulum) 
is a more common type, frequently found 
in Roman graves from the A D 2 n d century. 
(2., Fig. 3: /2; comp: BARKÓCZI 1988,127, 
Taf. XX. 248, 249) 



tésük csak bizonytalanul definiálható. 
(]. kép: 18) Három objektumban a késő
rézkor badeni típusú cserepeit találtuk. 
(1. kép: 19) 

liable Tibor 
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The orientation of the eight inhumation 
graves was diverse. Only a child and a baby 
lay in graves w i t h the same orientation (Fig. 
1: 10, 11). Five of the deceased were adults, 
1 was a small child, and 2 were older child
ren (infans Til), while one was a new-born 
baby (foetus). They were not given grave 
goods (Fig. T. 10, 12) or else the grave go
ods were very poor (a lamp: 11, a pot: 13, a 
bronze coin: 14, tiny glass beads: 15). It is 
not possible to provide an exact date unt i l 
the entire find material is analyzed. Only 
grave shaft no. 15 was dug into the material 
of an earlier grave wi th scattered ashes. 

The dislocation, secondary utilisation 
and destruction of the tombstones from 
the cemetery already started in the Roman 
period (Fig. T. 9). Often in the A D 4 ( l l -5 t h 

centuries new sarcophagi were construc
ted from the originally finely finished and 
ornamented stone slabs of former graves 
(HABLE-MÁRTON 2000, 20-36) . Even 
worse, l ime was burnt out of them on lo
cation. (HABLE-MÁRTON 2001, 21-37) 
The limestone rocks were also present in 
the territory of the cemetery and were ex
ported for their raw material. The traces of 
an open quarry were observed in sector 24. 
The marks left by splitting and carving co
uld be seen on the eastern side of the rock, 
and quarry debris accumulated in front of 
this rock (Fig. 1: 16). The remains of a wall 
(opus spicatum) was found a few metres 
from the stone heap and may have been 
part of a former graveyard (Fig. I: 17). 

A few pits appeared which were deeper 
than the level of the graves but their age 
and function cannot be certainly determi
ned (Fig. 1: 18). In three features we found 
sherds from the Late Copper Age Baden 
culture (Fig. 1:19). 

Tibor liable 


