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The Aquincum Museum of the Budapest 
History Museum started archaeological 
research connected to the reconstruction 
of the Budapest–Esztergom railway line 
in the spring of 2013 in parallel with the 
construction work after long preparatory 
works carried out together with the inves-
tor and constructor side (NIF, A–Híd). 
We opened a total of 14 work sites in the 
territory influenced by the earthmoving 
(explosive ordnance disposal, holes of tree 
stumps, public utility works, ditches and 
foundation pits of structures). The work 
concerned the northern part of the Civil 
Town, the northern area of its western and 
eastern outskirts and the villa district lo-
cated west of the town (Fig. 1).
 We were looking forward to the works, 
as it is a well-known fact that the railway 
line was established on a traditional trans-
portation corridor used since prehistoric 
times in the zone of the road that lead 
through the Solymár creek valley down to 
the Danube bank. In the Roman Period, 
in the AD 2nd-3rd centuries, one of the 
branches of the diagonal road connecting 
Brigetio (Komárom-Szőny) with Aquin-
cum in a northwest-southeast direction 
ran here, reached the Civil Town and cut 

A BTM Aquincumi Múzeuma a beruházói 
és kivitelezői oldallal (NIF, A–Híd) történt 
hosszú előkészítő munka után 2013 tava-
szán – a kivitelezéssel egy időben – kezdte 
meg a Budapest–Esztergom vasútvonal 
rekonstrukciójához kapcsolódó régészeti 
kutatásokat. A földmunkákkal érintett 
területeken (lőszermentesítés, fagyökér-
gödrök, közműárkok, műtárgyak alapozási 
árkai és gödrei) összesen 14 munkaterület 
megnyitására volt lehetőségünk, amelyek 
a polgárváros északi sávját, nyugati- és a 
keleti előterének északi területszakaszait 
és a várostól nyugatra elterülő villaöveze-
tet érintették (1. kép).
 A munka elé nagy várakozással tekin-
tettünk, hiszen közismert, hogy a vasút-
vonal egy tradicionális, feltehetően már 
az őskortól kezdve folyamatosan használt 
közlekedési folyosón alakult ki a Solymár-
völgyön keresztül a Duna-partig vezető út 
zónájában. A római korban, a Kr. u. 2–3. 
században, itt haladt át a Brigetiót (Ko-
márom-Szőny) Aquincummal összekötő 
északnyugat–délkeleti irányú, diagoná-
lis út egyik leágazása, amely itt érte el a 
polgárváros területét, majd metszette azt 
nyugat – keleti irányban (ZSIDI 2002a, 
26; LÁNG 2011, 30). 

New Data on the Use of 
the Western and Eastern 
Outskirts of the Civil 
Town: The Renovation of 
the Budapest–Esztergom 
Railway Line

(Budapest III, the line of the Budapest-
Esztergom railway)

Új adatok az aquincumi 
polgárváros nyugati és keleti 
előterének beépítettségéhez: 
az esztergomi vasút felújítása

(Budapest, III. ker., Esztergomi vasút 
vonala)
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1. kép: A Budapest–Esztergom vasútvonalhoz kapcsolódó régészeti feltárások helyszínei, munkaterületei
Fig. 1. The locations of the archaeological excavations connected to the construction of the Budapest–Esztergom 
railway line / work sites
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through it in a west-east direction (ZSIDI 
2002a, 26; LÁNG 2011, 30).

Research history
 The archaeological work also promised 
to be exciting because no systematic re-
search had been carried out in the area 
during the construction of the railway in 
the late 19th century. This was partly due 
to the fact that cultural heritage protec-
tion was still in its infancy at that time, 
and partly because the first large scale ex-
cavations in the area of the Civil Town had 
only begun a bit earlier, so researchers had 
relatively little information about the civil-
ian or military nature of the settlement or 
about its extent. According to the invento-
ry books, however, archeological sites may 
have been disturbed during the construc-
tion of the railway line, and a few objects 
of a significant artistic value (a bronze 
statue of a small black boy and architec-
tural terracotta pieces) came into the col-
lection of the Aquincum Museum at that 
time (SZIRMAI 1986, 7–8 and Figs 8a–
b). Some of the intact objects may pre-

Kutatástörténet
 A régészeti munkálatok azért is ígérkez-
tek izgalmasnak, mert a vasútvonal 19. 
század végi megépítése során szisztema-
tikus kutatómunkák nem folytak a terü-
leten. Ennek oka részben az volt, hogy a 
korszakban a hazai örökségvédelem még 
gyerekcipőben járt, másrészt alig valami-
vel korábban indultak meg a polgárváros 
területén is az első, nagy kiterjedésű fel-
tárások, így a település jellegéről (polgári, 
katonai?) és kiterjedéséről még viszonylag 
kevés információval rendelkeztek a ku-
tatók. A leltárkönyvek tanúsága szerint 
azonban a vasút építésekor bolygathattak 
meg régészeti lelőhelyeket, néhány komoly 
művészeti értéket képviselő tárgy (néger 
fiúcska bronzszobra, építészeti terrakotta 
stb.) ekkor került be az Aquincumi Mú-
zeumba (SZIRMAI 1986, 7–8 és 8a–b. 
kép). Az ép tárgyak egy része feltehetően 
a város valamelyik temetőjének sírjaiból 
származhat, hiszen a vasúti töltés mind 
a település keleti (úgynevezett gázgyári), 
mind pedig a várostól nyugatra található, 
ún. Aranyhegyi-patak menti temetőn ke-
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2. kép: Római kori lelőhelyek a Budapest–Esztergom vasút nyomvonala mentén
Fig. 2. Roman period archaeological sites along the line of the Budapest–Esztergom railway
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sumably have originated from the graves 
of one of the town’s cemeteries, since the 
railway embankment runs through both 
the settlement’s eastern, so-called “Gas-
works” (gázgyári) cemetery and the cem-
etery lying along the Aranyhegyi Stream 
located to west of the town. It was also 
determined that a fragment of a mosaic 
floor and an inscribed altar stone were 
found in the territory at the end of the 
19th century, in an area northeast of the 
town’s forum, in the zone of the Krempl 
Mill, presumably also in connection with 
the construction of the railway. On the ba-
sis of these facts, scholarship assumed that 
a mithraeum possibly linked to the Victo-
rinus family may have stood somewhere in 
this area (NAGY 1942, 433). The precise 
site of origin of the finds is, however, still 
unclear.
 Due to the archaeological investigations 
carried out in the territory of the Civil 
Town and its immediate vicinity over the 
past 120 years, we now know significantly 
more about the Roman Period topography 
in the area impacted by the building of 
the railway (Fig. 2). The railway line runs 
in east-west. It was constructed on an em-
bankment stretching from the Danube 
to the eastern part of the Óbuda Railway 
Station –, passing over the Danube on the 
Northern Railway Connecting Bridge and 
then cuts through the northern part of the 
Roman town’s cemetery (the “Gasworks 
cemetery”) that sat on the banks of the 
Danube, used between the AD 2nd and 
4th centuries. The area has been repeat-
edly researched since the beginning of the 
20th century. Just to the west of this area, 
the railway line skims the northern edge of 
a large potter’s workshop that was in use in 
the AD 2nd century (ZSIDI 2002b, 139). 
The line “enters” the northern part of the 

resztülhalad. A területről további infor-
máció volt, hogy a forumtól északkeletre, a 
Krempl-malom zónájában a 19. század vé-
gén – feltehetően szintén a vasútépítéssel 
összefüggésben – mozaikpadló részlete és 
feliratos oltárkő került elő, amely alapján a 
kutatás ezen a területen a Victorinus csa-
ládhoz köthető mithraeumot feltételezett 
(NAGY 1942, 433). A leletek pontos szár-
mazási helye ma is ismeretlen.
  A polgárvárosban és közvetlen kör-
nyezetében az elmúlt közel 120 év során 
végzett régészeti kutatások nyomán ma 
már persze lényegesen többet tudunk 
a vasút által érintett terület római kori 
topográfiájáról (2. kép). A kelet–nyugati 
irányú vasútvonal – amely a Dunától az 
óbudai vasútállomás keleti széléig tölté-
sen halad – az Északi Vasúti Összekötő 
hídon átérve a római kori település 20. 
század eleje óta többször kutatott Du-
na-parti (gázgyári), Kr. u. 2–4. század kö-
zött használt temetőjének északi részét, 
illetve az ettől kissé nyugatra található 
nagy kiterjedésű, a 2. században műkö-
dött fazekastelep északi szegélyét érin-
ti (ZSIDI 2002b, 139). A vasúti pálya a 
mai Jégtörő utca vonalánál „lép be” az 
egykori város területének északi részére, 
amin körülbelül fél kilométeren halad 
keresztül. A nyugati városfalon túl a vasút 
egy elővárosi szakaszon is áthalad, illet-
ve a Kr. u. 1. század utolsó negyedében 
és a 2. század elején itt működő kisebb 
fazekastelepet is érinti (PÓCZY – ZSIDI 
2003, 191–192), valamint átszeli (főként 
az óbudai állomás területén) a szintén a 
kora római időszakban használt Arany-
hegyi-patak menti temetőt (LASSÁNYI 
2005, 81–90.; LASSÁNYI 2006, 73–78.). 
Nyugat felé – a főváros közigazgatási ha-
táráig – már a település villaövezetén 
halad át a vasút, illetve (a metszéspont 
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territory of the former town along the axis 
of today’s Jégtörő Street and runs through 
it for about a half a kilometer. Over the 
western town wall it also cuts through a 
section of the town outskirts and touches 
a small potter’s workshop that was in use 
in the last quarter of the AD 1st century 
and at the beginning of the AD 2nd cen-
tury (PÓCZY – ZSIDI 2003, 191–192). It 
cuts through the cemetery situated along 
the Aranyhegyi Stream as well. People were 
also buried there in the Early Roman Pe-
riod (located mainly on the territory of 
the Óbuda Railway Station) (LASSÁNYI 
2005; LASSÁNYI 2006, 73–78.). From 
here to the west – to the administrative 
border of the modern capital town – the 
railway runs through the villa district of 
the Roman settlement, and for a while 
(from the intersection) presumably runs 
parallel to the aforementioned diagonal 
road.

The center and outskirts of the Civil Town 
– western side
 We had a limited opportunity to ob-
serve archaeological phenomena on the 
surfaces opened in the territory located 
within the town walls of the Civil Town, 
as the earthmoving work here only im-
pacted the earth a shallow depth. Remains 
of stone debris were found at a depth of 
about 20 cm under the present surface in 
the northern zone of the western part of 
the town (work site No. 1-3), north from 
the recently discovered ornamented (pub-
lic?) building (LÁNG 2009a, 18–19). The 
cleaning of these features yielded Roman 
period household pottery mixed with 
modern pieces. The dating and the con-
text of these phenomena unfortunately 
could not be determined. Only the depth 
of the modern fill could be documented 

után) – részben feltehetően párhuzamo-
san fut a fent említett diagonális úttal.

Polgárváros belterülete és előtere – nyugati 
oldal
  A polgárváros városfalon belüli terüle-
tén megnyitott felületein régészeti jelensé-
gek megfigyelésére csak kismértékben volt 
lehetőség, mivel az itt végzett földmunkák 
sekély mélységűek voltak. A nyugati város-
rész északi felében, a közelmúltban előke-
rült, díszes (köz?)épülettől (LÁNG 2009a, 
18–19) északra, a mai felszín alatt kb. 20 
cm-re köves omladékok mutatkoztak (1–3. 
munkaterület), amelyek tisztításából új-
korral kevert római házikerámia került elő. 
A jelenségek korát és hovatartozását sajnos 
nem lehetett megállapítani. Ugyanitt, a 
nyugati városkaputól kelet felé megnyitott 
kelet–nyugati felületben (8. munkaterü-
let) is csak az újkori feltöltés vastagságát 
tudtuk dokumentálni. Az 1,2–3 m vastag 
feltöltés alatt egy rövid szakaszon egy (bi-
zonytalan korú) faragott köves útszegélyt 
figyeltünk meg, amelyet már korábban is 
dokumentálhattunk (LÁNG 2007, 255), 
illetve néhány ponton alatta megjelent 
egy, feltehetően már római kori, planíro-
zási réteg, amelyből kevés, a római korra 
datálható leletanyag is előkerült. 
 Közvetlenül a nyugati városfalon kívül, 
az itt haladó kelet–nyugati úttól délre és 
északra kialakított árkokban (közműárkok, 
5, 5a, 7, és 7a. munkaterületek) viszonylag 
ritkás késő római kori beépítést tapasz-
taltunk, alatta azonban a kora római idő-
szakra datálható, földbemélyített objektu-
mok is előkerültek. Az út déli oldalán (7 
és 7a. munkaterület) közvetlenül az újkori 
feltöltés alatt egy észak – déli irányú, opus 
spicatum technikájú, földbe rakott alapra 
húzott, habarcsos kötőanyagú fal és om-
ladékrétege, valamint kelet felé kőlapos já-
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in the surface opened in an east-west di-
rection in the same area, east from the 
western town gate (work site No. 8). We 
could observe a short segment of a carved 
stone curb (of uncertain date) under the 
1.2-3 m thick layer of fill which had pre-
viously been documented (LÁNG 2007, 
255). A layer already resulting from prob-
able Roman period leveling work appeared 
in a few places as well under the same 
modern fill, which also yielded some Ro-
man period finds.
 We observed the traces of a relatively 
sparse Roman period use right outside the 
western town wall, in the trenches opened 
south and north of the east-west running 
road (public utility works, work sites No. 
5, 5a, 7 and 7a). Beneath that road, how-
ever, features cut into the earth dating 
from the Early Roman period were found 
too. A wall constructed in opus spicatum 
and a related rubble layer were located on 
the southern side of the road (work sites 
No. 7 and 7a), directly beneath the mod-
ern fill, together with a floor level paved 
with stone slabs. The mortared wall was 
built on a foundation laid into the earth. 

rószint mutatkozott. A feltehetően észak–
déli útrészletet, illetve az azt nyugat felől 
követő épület zárófalát az újkorban – az itt 
húzódó betonhíd építésekor – megboly-
gatták, ezért a fal teljes hosszát és szélessé-
gét nem sikerült megállapítani (3. kép). A 
kísérő leletanyag (főként rheinzaberni, il-
letve esetleg pfaffenhofeni terra sigilláták) 
alapján a Kr. u. 2–3. századra keltezhető 
épületmaradványok szintje alatt sötétbar-
na, kompakt réteg mutatkozott, amelyből 
barbotindíszes, világos, olívazöld mázas 
talpas pohár (?) darabjai kerültek elő. Az 
utóbbi importként kerülhetett ide (Dél-
Pannoniából?), gyártása pedig a Kr. u. 1. 
század vége és 2. század közötti időszakra 
tehető (GASSNER 1991, 36).
 A réteg kitöltötte az alatta húzódó be-
ásásokat is, ezek közül két nagyobb beásás 
(szemétgödör?) részletét, cölöplyukat és 
talán gerendalenyomatot (?) tudtunk do-
kumentálni. Az egyik beásásból kézzel for-
mált kerámia, illetve La Graufesenque-i, 
Drag. 37-es, reliefdíszes tál töredéke került 
elő (1. század utolsó évtizede). Hasonló 
rétegviszonyok mellett köves omladékkal 
betöltött nagyobb mélyedést és továb-

3. kép: Észak–déli 
irányú római 
kori épületfal a 
polgárváros nyugati 
városfalán kívül (7a. 
munkaterület)
Fig. 3. A Roman 
period wall running 
in a nort-south 
direction outside the 
western city wall of 
the Civil Town (work 
site No. 7a)
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The road section that presumably ran in a 
north-south direction and the end wall of 
a building situated along the road on its 
western side was disturbed in the Modern 
Period – during the construction of the 
concrete bridge that is located here –, 
so the full length and width of the wall 
could not be determined (Fig. 3). The 
building remains were dated to the AD 
2nd-3rd centuries based on the accom-
panying finds (mostly Samian ware from 
Rheinzabern and possibly from Pfaffen-
hofen). Beneath their level, a dark brown, 
compact layer was observed that yielded a 
pedestal(?) cup covered with a light olive 
glaze and decorated with barbotine. This 
must have been brought here as an im-
ported piece (from south Pannonia?), and 
it was produced in the period between the 
end of the AD 1st and the 2nd centuries 
(GASSNER 1991, 36).
 The layer constituted the fill of the 
features located underneath as well where 
we could document the segments of two 
large pits (refuse pits?), post holes and 
perhaps the imprint of a beam(?). One 
of the pits yielded hand-formed pottery 
and a fragment of a relief-decorated Drag. 
37 bowl from La Graufesenque (from the 
last decade of the AD 1st century). We 
documented a large pit filled with stony 
debris, further small features cut into the 
earth and layers of debris as well in a simi-
lar stratigraphic context on the northern 
side of the east-west running road (work 
sites No. 5 and 5a). The stratigraphic posi-
tion, character and fill of the features cut 
into the earth displays similarities to the 
early Roman period features (semi-sub-
terranean houses, refuse pits) observed in 
the northeastern quarter of the town that 
was interpreted as belonging to the rural 
settlement, vicus. This settlement evolved 

bi kisebb, földbemélyített jelenségeket, 
omladékokat dokumentáltunk a kelet 
– nyugati főút északi oldalán is (5 és 5a. 
munkaterület). A felsorolt, földbemélyí-
tett objektumok stratigráfiai helyzete, 
jellege és betöltése hasonlóságot mutat a 
város északkeleti negyedében megfigyelt 
kora római kori objektumokkal (veremhá-
zak, szemétgödrök), amelyek az 1. század 
utolsó negyedében – végén itt kialakult 
falusias település, vicus részeként voltak 
értelmezhetők (LÁNG 2013, 235–236, 
242–243). A most előkerült jelenségek 
alátámasztják azt az elképzelést, hogy a 
korai település a kelet–nyugati főút men-
tén húzódott és nyugati határa esetleg az. 
ún. Katonai Anyagszertár alatt korábban 
feltárt fazekastelepnél húzódott (LÁNG 
2013, 243). 

Polgárváros belterülete és előtere – keleti 
oldal
 A település Szentendrei úttól keletre 
fekvő szakaszán, a városfalhoz közelebb 
eső, Pók utcai részein volt lehetőség meg-
figyeléseket tenni. Itt a vasúti töltés észa-
ki oldalán, fagyökerek kiforgatása során 
szórvány római kori kerámiát gyűjtöttünk. 
Ugyanitt megfigyelhettük, hogy a töltés 
lábát szabályosan, sorokba rakott, nagy-
méretű mészkődarabokkal támasztották 
meg a 19. századi építés során, amelyek 
egy része minden bizonnyal a helyben ta-
lált római kori kőanyagból származott. A 
töltésláb alatt azonban – a nyugat – keleti 
irányban, mintegy 340 m hosszan meghú-
zott árokban (9. munkaterület) – római 
kori házikerámiát, tegula- és tubusdarabo-
kat, illetve freskótöredékeket tartalmazó 
planírozási réteg, kérdéses korú és funk-
ciójú (esetleg újkori is?) földbe mélyített 
objektumok, illetve omladékrészletek 
és összefüggést nem mutató, észak–déli 
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here in the last quarter of the AD 1st cen-
tury (LÁNG 2013, 235–236, 242–243). 
The discovered phenomena now support 
the idea that the early settlement was lo-
cated along the main east-west running 
road direction. Its border may possibly 
have run near the potter’s workshop exca-
vated earlier under the so-called Military 
Warehouse (LÁNG 2013, 243).

The center and outskirts of the Civil Town 
– eastern side
 We were able to make observations in 
the part of the settlement that is locat-
ed east of the Szentendrei Road, in Pók 
Street, closer to the town wall. Here, on the 
northern side of the railway embankment, 
we collected stray pottery finds after the 
tree stumps were removed. We could also 
observe that the foot of the embankment 
was supported with large blocks of lime-
stone placed systematically in courses 
during 19th century constructions, a part 
of which must have been quarried from 
locally found Roman stones. Under the 
foot of the embankment, however – in 
the trench opened along 340 m in a west-
east direction (work site No. 8) – a layer 
of leveling was found that yielded Roman 
period household pottery, fragments of 
teguale, box flue tiles and frescos, as well 
as features cut into the earth. The dat-
ing (Early Modern Age?) and function of 
these features could not be unambiguous-
ly identified. There were also sections of 
debris and disconnected walls running in 
a north-south direction, wall corners and 
related details of terrazzo floor. Some of 
these phenomena were observed along the 
axis of the so-called Building XXVIII and 
Building XXIX located in the northeast-
ern quarter of the Roman town special-
izing in industry and trade. Others were 

irányú falrészletek, falsarkok és hozzájuk 
tartozó terrazzopadló-töredékek kerültek 
elő. Ezek egy része a város északkeleti, 
ipari–kereskedelmi negyedében található 
ún. XXVIII. és XXIX. épületekkel egy vo-
nalban, azoktól északra kerültek elő, más 
részük ettől keletre, a mai gázgyári lakó-
telep alatt feltárt épületmaradványoktól 
északra. Az előkerült jelenségek a kísérő 
leletanyag (rheinzaberni, westerndorfi 
terra sigillata töredékek), a falazási tech-
nikák és a stratigráfiai helyzetük alapján 
egykorúak lehetnek a város északkeleti 
negyedében feltárt, Kr. u. 2–3. századra 
keltezhető, hosszúházaival (LÁNG 2009b, 
168–169), illetve a 2009-ben, a Pók utca 
északi oldalán előkerült észak–déli irányú 
falszakasszal és utcarészlettel (LÁNG 
2010, 20). A munkaterület kis szélessége 
miatt összefüggő épületalaprajzokat nem 
tudtunk rekonstruálni, mint ahogy az sem 
világos, milyen épületekhez tartoztak a 
most előkerült falszakaszok, illetve, hogy 
ez a zóna a fent említett, ipari – kereske-
delmi negyed része volt-e? A terület réteg-
sora alapján az azonban egyértelműen lát-
szott, hogy a vasút építését megelőzően a 
római kori romok még igen magasan álltak 
és csak a töltésépítés intenzív földmunkái 
során dózerolták le a legkésőbbi rétegeket, 
jelenségeket.
 A régészeti kutatás szempontjáról leg-
érdekesebbnek ígérkező munkaterületek a 
város keleti szélére – a feltételezett keleti 
városfal nyomvonalában – tervezett műtár-
gyak (hídfők) helyén voltak. A város ezen 
északkeleti sarkáról, azaz arról a pontról, 
ahol az északi városfal keletnek fordul, ed-
dig nagyon kevés információval rendelkez-
tünk. Nagy Lajos azt feltételezte, hogy a 
város keleti fala valahol a gázgyári lakóte-
lep házai alatt, a Gázgyárból az esztergomi 
vasútra csatlakozó sínpártól kissé nyugatra 
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found to the east of these features, north 
of the construction remains unearthed 
beneath the present day gasworks hous-
ing estate. Based on the accompanying 
finds (Samian ware fragments from Rhe-
inzabern and Westerndorf), the walling 
method and the stratigraphic position, 
these features must be contemporane-
ous with the strip houses excavated in 
the northeastern quarter of the town and 
dated to the AD 2nd-3rd century (LÁNG 
2009b, 168–169) and with the wall and 
street section found on the northern side 
of Pók Street (LÁNG 2010a, 20). We were 
not able to reconstruct coherent building 
plans because of the small width of the 
work site. Neither could we identify the 
building to which the now discovered wall 
sections had belonged nor clarify whether 
this zone constituted a part of the above 
mentioned industrial and commercial 
quarter. The stratigraphic sequence in 
the area, however, unambiguously showed 
that the Roman ruins still stood fairly tall 
before the construction of the railway and 
the most recent layers and phenomena 
were only demolished during the large 
scale earthmoving work connected to the 
embankment construction.
 The two sections opened on the site 
of the structures (railway bridgeheads) 
planned on the eastern edge of the town 
proved to be the most interesting from the 
point of view of archaeological research. 
To date we have had very little informa-
tion about the settlement’s northeastern 
corner, the point where the northern town 
wall turns east. Lajos Nagy hypothesized 
that the town’s eastern wall was located 
somewhere under the buildings of the 
gasworks housing estate, slightly west of 
the railway track connecting the gasworks 
with the Budapest–Esztergom railway line 

helyezkedett el (NAGY 1942, 370). 1947-
ben Szilágyi János a Pók utcától északra, a 
Jégtörő utca magasságában – azaz a jelen-
legi kutatási terület vonalában – az északi 
városfal lezárását vélte felfedezni egy „ki-
törőkapu” formájában, illetve azt is felté-
telezte, hogy innen délnek fordult a város 
fala (SZILÁGYI 1950, 311, 19. lj.). 
 A felsorolt adatokat azonban a ké-
sőbbiekben sem megcáfolni, sem pedig 
megerősíteni nem sikerült, mivel egyrészt 
az ásatások pontos helye – geodéziai fel-
mérés hiányában – utóbb már nem volt 
azonosítható, másrészt a városfal megta-
lálását célzó későbbi kísérletek – így pl. a 
Jégtörő utcában Póczy Klára által végzett 
szondázás (Póczy Klára szóbeli közlése), 
vagy később a geofizikai módszerekkel 
ugyanitt végzett kutatások (Geomega 
Kft. teszmérései, publikálatlan) – kudar-
cot vallottak. A keleti városfal „hiányának” 
okát a kutatás – mint most kiderült, he-
lyesen – azzal magyarázta, hogy a terep 
a római korban nyugat– keleti irányába 
lejtett, így a városfal maradványai is mé-
lyebben keresendők és azok mély, szondá-
zó jellegű ásatások hiányában eddig nem 
kerülhettek elő (ZSIDI 2003, 140; LÁNG 
2010, 19). A fentiek miatt tehát annyit le-
hetett sejteni, hogy valahol a Jégtörő utca 
magasságában kellett lennie a város ha-
tárának, hiszen a gázgyári lakótelep alatt 
Nagy Lajos még lakóházak és utcák ma-
radványait (NAGY 1942, 376), illetve ke-
let felé egy kisebb szentélykörzetet tudott 
dokumentálni, amely jelezheti a település 
szélét (PÓCZY 1963, 246; ZSIDI 2002a, 
68–69).
 A vasúti töltésben, a Jégtörő utca vona-
lában kialakított 2 darab, 10×10 m alapte-
rületű szelvényben különböző jellegű ró-
mai kori jelenségek mutatkoztak, amelyek 
egyértelműen jelezték a település határát 
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(NAGY 1942, 370). In 1947, János Szilágyi 
suggested that he had discovered the end 
of the northern town wall north of Pók 
Street along the axis of Jégtörő Street – 
that is, of the present research site – in the 
form of a “sally port”, and he also suggest-
ed that the wall would have turned South 
here (SZILÁGYI 1950, 311, footnote 19.).
 Later these information could neither 
be disproved or supported, on the one 
hand because the precise location of the 
excavations could not be identified subse-
quently (due to the lack of geodetic sur-
veying) and on the other hand because 
later efforts aimed at locating the town 
wall were unsuccessful too including Klára 
Póczy’s test excavations in Jégtörő Street 
(oral communication by Klára Póczy), or 
later investigations utilizing geophysical 
methods at the same location (test mea-
surements by the Geomega Kft., unpub-
lished). The researchers’ explanation for 
the “missing” eastern town wall – which 
was correct as it now turns out – was be-
cause the terrain in the Roman Period 

(4. munkaterület). Értelmezésükben se-
gítségünkre voltak a területtel észak felől 
szomszédos, patakparti sávban, 2009-ben 
húzott kutatóárkainkban megfigyelt jelen-
ségek (ld. feljebb). 
 A nyugatabbra megnyitott felületen 
(„Nyugati pillér”) legalább három, a ró-
mai korra keltezhető építési periódushoz 
tartozó emlék került elő. A legkorábbi idő-
szakot a felület keleti szélén nagyméretű 
(körülbelül 3 m széles), észak–déli irányú, 
V keresztmetszetű, jelentkezési szintjétől 
számítva legalább 1,6 m mély árok képvi-
selte, amelynek folytatását a fent említett 
2009. évi kutatás során már azonosíthat-
tuk (LÁNG 2010, 19–24). Az árokkal pár-
huzamosan nyugat felé – attól kb. másfél 
méterre – egy 1,2 m széles, négyszögletes 
profilú, habarcsdarabos, kisköves betöl-
tésű, kiszedett fal futott (ennek részletét 
szintén dokumentáltuk 2009-ben). A ré-
tegtani megfigyelések alapján a két konst-
rukció egykorú lehetett. A faltól nyugatra, 
feltehetően ahhoz kapcsolódva, karólyu-
kak sora mutatkozott, míg a munkagödör 

4. kép: A polgárváros 
keleti városfalának 
kiszedett vonala és a 
kísérő vizesárok bontás 
közben
Fig. 4. The line of the 
dismantled eastern city 
wall of the Civil Town 
and the accompanying 
moat during the 
excavation
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sloped from west to east. Therefore, the 
remains of the town wall were to be found 
deeper beneath the ground. Due to a lack 
of deep test trenches the wall had not yet 
been uncovered (ZSIDI 2003, 140; LÁNG 
2010, 19). Based on all these factors listed 
above, it could be presumed that the bor-
der of the town must have run about along 
the axis of Jégtörő Street since Lajos Nagy 
found the remains of dwellings and streets 
underneath the gasworks housing estate 
(NAGY 1942, 376) while to the east he 
documented a minor temple district that 
may have marked the edge of the settle-
ment (PÓCZY 1963, 246; ZSIDI 2002a, 
68–69).
 In the two trenches measuring 
10×10 m opened in the railway embank-
ment, along the axis of Jégtörő Street, 
various Roman period phenomena were 
observed that clearly signaled the edge 
of the settlement (work site No. 4). The 
interpretation was aided by phenomena 
observed in test trenches dug in 2009 in 
the streamside zone neighboring the area 
to the north (see below).
 Relics that could be dated to the Roman 
Period from at least three construction 
phases were discovered in the area opened 
further on to the west (“western bridge 
pillar”). The earliest phase was represent-
ed by a large (approximately 3 m wide) 
ditch with a V-shaped cross section, which 
ran along the eastern edge of the trench in 
a north-south direction. This ditch was at 
least 1.6 m deep, calculated from the level 
on which it was detected. The continua-
tion of the ditch had already been identi-
fied by the aforementioned 2009 research 
(LÁNG 2010, 19–24). A 1.2 m wide wall 
ran parallel to the ditch, about one and a 
half meter to the west. The stones of the 
wall had been removed from the founda-

nyugati szélén egy északkelet–délnyugati 
irányú földút és az azt kísérő kis vizesárok 
került elő (4. kép). Az objektumok jelle-
ge és azok topográfiai elhelyezkedése arra 
utalt, hogy itt húzódhatott a település ke-
leti szegélye, az egykori városfal alapjával 
(teljesen kiszedett állapotban, belülről 
talán körüljáróval – lásd karólyukak), va-
lamint az azt kívülről kísérő vizesárokkal. 
Feltételezésünket alátámasztotta Szilágyi 
János 1947-es, fent említett feltárásának 
eredménye is. A polgárváros most előke-
rült keleti falának alapja ugyan keskeny-
nek tűnhet, hiszen például a déli városfal 
alapozása a feltárt szakaszokon átlagosan 
1,5–2,2 m széles, ugyanakkor az északi 
városfal északkeleti kaputornyánál feltárt 
szakasza szintén 1,2–1,3 m széles (ZSIDI 
1990, 147–152, 154). A város északkeleti 
„sarkánál”, a már említett „kitörőkapunál” 
1,5–1,7 m szélességet mért Szilágyi János. 
A most feltárt keskenyebb fal felmenő ré-
sze esetleg fakonstrukciós is lehetett, illet-
ve – a szelvény északi metszetfalánál csak 
nagyon rövid szakaszon megfigyelt kisze-
dett falcsonk jelenléte miatt – arra is gon-
dolhatunk, hogy néhány ponton további 
megerősítéseket is alkalmaztak. Nemcsak 
a fal, hanem a most dokumentált vizes-
árok is elmarad a polgárváros védműveinél 
eddig feltárt fossaszakaszok szélességei-
től, utóbbiak átlagosan 3,8–5 m szélesek 
(ZSIDI 1990, 147, 152).
 A korszakhoz tartozik még a falon be-
lül, a település első (föld)útjának részle-
te is. Az út tisztításából származó terra 
sigillaták tanúsága szerint ez a periódus 
legkorábban a 2. század első évtizedeire 
tehető (dél-galliai darabok; a későbbi út-
rétegből már közép-galliai töredékek szár-
maznak). A település többi oldalán eddig 
kutatott városfal-szakaszok építési idejét a 
kutatás Hadrianus uralkodási idejére teszi, 
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tion ditch that had a rectangular profile 
and filled with earth containing pieces of 
mortar and small stones. A detail of this 
dismantled wall was also documented in 
2009. On the basis of the stratigraphic ob-
servations, the wide ditch and the wall ap-
peared to have been in use from the same 
period. A line of postholes was detected to 
the west of the wall. These postholes were 
presumably associated with the wall. A dirt 
road running in a northeast-southwest di-
rection and the drainage ditch accompa-
nying it were discovered on the western 
edge of the excavation trench (Fig. 4). The 
nature of the objects and their topographi-
cal location suggest that the eastern bor-
der of the settlement might have run here, 
with the foundations of the former town 
wall (completely dismantled, and prob-
ably with a walkway on its inner side – see 
the postholes), and a moat on the outside. 
Our hypotheses are also supported by the 
results of the aforementioned excavations 
by János Szilágyi in 1947. The founda-
tion of the eastern wall of the Civil Town 
discovered now may appear to be narrow, 
since for example the foundations of the 
excavated segments of the southern town 
wall were on average 1.5-2.2 m wide. How-
ever, the section of the northern town wall 
excavated by the northeastern gate tower 
was also only 1.2-1.3 m wide (ZSIDI 1990, 
147–152, 154). János Szilágyi measured a 
width of 1.5-1.7 m at the northeastern 
“corner” of the town, at the aforemen-
tioned “sally port”. The upper section of 
the narrower wall that was uncovered now 
may even turn out to have been a wooden 
structure, or – based on the very short seg-
ment of the stump of a wall observed by 
the northern section wall of the trench 
– it could be supposed that the wall was 
further reinforced in some places. Not 

így feltehetően a keleti városfal is ebben az 
időszakban készülhetett el. 
 A következő periódusban (2. század 
közepén–végén?) kerülhetett sor a fent 
említett földút lekövezésére (közép-galliai 
terra sigillata töredék az útrétegből), nyu-
gat felé pedig már kőalapozású épületek 
is készültek. Ezt követően a védműveket 
ezen a szakaszon felszámolták: a fal köveit 
kiszedték, a vizesárok pedig betöltődött 
(esetleg betöltötték). A korszakhoz ugyan-
itt még egy bizonytalan rendeltetésű épü-
let (?) falai is tartoznak, amely a vizesárok 
szomszédságában állt, sőt, valószínűleg 
részben ráépült (a falakat később itt is ki-
szedték). A leletanyag restaurálása és fel-
dolgozása ugyan még kezdeti stádiumban 
van, de a keltező értékkel bíró darabok – 
elsősorban a vizesárok betöltési rétegeiből 
származók – (rheinzaberni, westerndorfi 
terra sigillata töredékek, igen kopott 
Hadrianus érem; egy kopott, 2. századi 
sestertius; Kapitän II. amphora töredéke: 
GABLER ET ALII 2009, 63; ép térdfi-
bula, egysoros, cikcakkmintás díszítésű, 
félköríves fejlappal, Merczi B/1 változat: 
MERCZI 2011, 7, 29–31.) arra utalnak, 
hogy a városfal és a hozzá tartozó vizesárok 
a 3. század első felében már használaton 

5. kép: Térdfibula a vizesárok betöltéséből 
Fig. 5. Knee brooch from the fill of the moat
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only the width of the wall, but also that 
of the now documented moat is smaller 
than the width of the sections of the fossa 
excavated so far in the Civil Town’s defen-
sive works that are on average 3.8-5 m wide 
(ZSIDI 1990, 147, 152).
 The portion of the settlement’s first 
(dirt) road on the inner side of the wall 
also comes from this period. Based on the 
Samian ware that came from the cleaning 
of the road, this period can be dated to the 
first decades of the AD 2nd century at the 
earliest (South Gaulish pieces; the later 
stratum of the road yielded Central Gaul-
ish fragments). Scholarship places the 
construction of the sections of the town 
wall researched so far on the other side of 
the settlement to the period of Hadrian’s 
reign, so it can be presumed that the east-
ern town wall was also erected in this pe-
riod.
 The paving of the aforementioned dirt 
road with stone may have taken place in 
the next period (the mid – end? of the AD 
2nd century; Central Gaulish Samian ware 
fragments from this road layer), and to 
the west of the road, buildings with stone 
foundations were already constructed. Fol-
lowing this building phase, the defensive 
works in this section were demolished, the 
stones were dismantled from the wall and 
the moat became (or possibly got) filled 
in. The walls of a building (?) of unknown 
use located also here belong to this period 
too. This construction stood in the vicin-
ity of the moat, and was partly even built 
atop it (later the walls were removed from 
here too). The restoration and processing 
of the finds are only in their initial stages, 
but the pieces that have value for dating 
– especially those from the layers of fill in 
the moat – (Samian ware from Rheinzab-
ern and Westerndorf, a quite worn coin of 

kívül lehetett, addigra kiszedték, illetve 
betöltötték (5. kép). Egy későbbi idő-
szakban a városfalon belüli első utat még 
megújították, de a védműveket többé már 
nem hozták rendbe. 
 A terület legkésőbbi használatára az 
egykori vizesárok tetején szétterített köves 
omladékokból kialakított út utal, amely-
ről középkori vagy újkori patkó, vaslánc és 
szögek kerültek elő. A 19. századi töltés 
építésekor ezen útfelület és a korábbi ró-
mai kori falmaradvány még szinte a felszí-
nen volt. 
 A polgárváros többi részéhez viszonyít-
va itt viszonylag kevés római kori építési 
periódust tudtunk megfigyelni, aminek 
okát abban kereshetjük, hogy a város szé-
lei csak később épültek be, így ott a római 
kori megtelepedés közel négyszáz éve alatt 
kevesebb átépítésre, átalakításra került sor 
(hasonló a helyzet a város délkeleti részén 
is: LÁNG 2012, 21–22).
 A területen kialakított keleti munka-
gödörben („Keleti pillér”) előkerült je-
lenségek már egyértelműen a város hatá-
rán kívüli, perifériális területre engedtek 
következtetni. Itt a szelvény északnyugati 
részén nagyméretű (minimum 7×5 m), 
átlagosan 1 m mélységű, szögletes formá-
jú beásás került elő, amelynek többréte-
gű betöltése nagy mennyiségű római kori 
leletanyagot tartalmazott (6. kép). Bár az 
objektum teljes feltárására sajnos nem 
volt mód (számításaink szerint körülbe-
lül a negyede esett a feltárási területre), 
a sok, viszonylag ép edény (korsó, fazék, 
terra sigillata edények) és állatcsont arra 
utalt, hogy egy nagyméretű hulladékgö-
dör került itt elő. A beásás felső rétegét 
vörös színű, átégett kemencehulladék, 
illetve rontott téglák alkották, amelyek 
részben a közeli fazekastelepről, részben 
pedig a közelben kialakított mészégető 
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Hadrian; a worn 2nd century sestertius; a 
sherd of a Kapitän II amphora: GABLER 
ET ALII 2009, 63; an intact knee brooch 
with a semicircular head plate with a sin-
gle-line zig-zag design, type Merczi B/1: 
MERCZI 2011, 7, 29–31) indicate that 
the town wall and its associated moat were 
no longer in use by the first half of the 3rd 
century, they were already dismantled or 
filled in (Fig. 5). Later, the first road run-
ning inside the town wall was renovated, 
but the defensive works were never again 
repaired.
 The road that was formed from stony 
debris spread on top of the former moat 
marks the latest period of the area’s use. A 
medieval or modern age horseshoe, an iron 
chain and nails were found on its surface. 

6. kép: Hulladékgödör feltárás közben
Fig. 6. Refuse pit during the excavation

kemencékből származhattak (ld. lejjebb). 
A mélyebben húzódó betöltési rétegek 
között barna és sárga agyagos, illetve kő-
darabos rétegeket tudtunk elkülöníteni. 
A gödör eredeti funkciója esetleg más is 
lehetett (veremház vagy műhely?), erre 
az objektum szélén lévő néhány cölöp-
lyuk, illetve a beásás alján talált köves sáv 
utalt, ugyanakkor azonban egyéb jelensé-
gek (padlószint nyomai, kemence) nem 
mutatkoztak.
 A leletanyag restaurálása és kiértékelése 
még folyamatban van, de a keltező értékű 
tárgyak már most azt jelzik, hogy a gödör 
a Kr. u. 2. század elejétől (?) legalább a 4. 
század közepéig használatban lehetett: az 
alsó betöltési rétegekből dél- és közép-
galliai terra sigillata töredékek, a beásás 
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When the 19th century railway embank-
ment was constructed, this road surface 
and the remains of an earlier Roman peri-
od wall still lay almost on the present day 
surface of the ground. 
 We could only observe relatively few 
Roman period construction phases here 
compared to other parts of the Civil Town. 
This can be explained by the fact that the 
edges of the town were only built up later, 
so during the nearly four hundred years 
of Roman settlement less reconstruction 
and remodeling occurred in this area (the 
situation is similar in the southeastern 
part of the town as well: LÁNG 2012, 21–
22).
 The phenomena uncovered on the 
eastern work site (“Eastern bridge pil-
lar”) designated in the territory clearly 
indicated that this was a peripheral area 
lying outside the town borders. A large 
(at least 7×5 m), rectangular refuse pit 
was discovered in the northwestern part 

felső betöltéséből pedig 335–337 között 
vert kisbronz érem került elő (I. Constan-
tinus, RIC VII, 252) egy feltehetően im-
port, zöldmázas, reliefdíszes tál töredéké-
vel együtt (7. kép). A hulladékgödör felső 
rétegét később – de még a római korban 
– megbolygatták és egy kutat ástak bele. 
Ennek teljes kibontására statikai okokból 
nem volt lehetőség. A területrész periféri-
ális jellegére utal, hogy a kút felső betöltési 
rétegeinek egyikébe még állati tetemeket 
(kistestű kutya és/vagy macska) is beás-
tak, amelyeket, a csontok alapján, részben 
el is égettek. Szintén a szemétgödör zó-
nájából származik az az ólomból készült, 
ép votív fogadalmi tárgy (8. kép), amely a 
felső, még újkorral kevert rétegből került 
elő a műszeres lelőhelyfelderítés során. A 
6,6 cm hosszú és 4,7 cm széles, ép tárgy 
aediculában álló, kontraposzt tartású, rö-
vid tunikás figurát ábrázol, bal kezében 
szögletes pengéjű (szőlőmetsző?) kés, 
jobbjában meghatározhatatlan tárgy (faág, 

7. kép: Leletek a hulladékgödörből
Fig. 7. Finds from the refuse pit
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gyümölcs?). Jobb lábánál négylábú állat, 
valószínűleg kutya ül. A figura – ikonográ-
fiai jellegzetességei alapján – legnagyobb 
valószínűséggel Silvanus isten ábrázolása 
lehet. A lelet az aquincumi polgárváros-
ban igen népszerű kultusz újabb emléke 
(ZSIDI 2000, 313, 322–328 ; SZIRMAI 
2007, 45). 
 A környék városszéli, ipari jellegét (ld. 
polgárváros keleti fazekastelepe a volt 
Gázgyár északi részén) erősíti az a két 
kemencerészlet, amely már az egykori 
Gázgyári utcai átjáróval szemben, a vasúti 
töltéstől északra került elő a közműárok-
ban (6. munkaterület). A sajnos rendkívül 
bolygatott, csak metszetben tanulmányoz-
ható objektumok formájuk (kerek, kissé 
méhkas alak), betöltésük jellege (vörös, 
és sárga égett agyagdarabok), átégett aljuk 
alapján talán mészégető kemencék voltak. 
Környezetükben nagyobb mennyiségű 

of the trench. The average depth of this 
pit was 1 m, and its fill yielded a large 
number of Roman period finds (Fig. 6). 
Though we could not excavate the entire 
feature (based on our calculations, about 
a quarter of the pit was located within 
the work site), the many relatively intact 
vessels (jugs, pots and Samian ware) and 
animal bones indicated that it must have 
been a large refuse pit. The upper layer of 
the fill comprised burnt, red debris from 
kilns and refuse bricks. This material in 
part may have come from the nearby pot-
ter’s workshop and in part from the lime 
kilns located in the vicinity (see below). 
We could observe brown and yellow clayey 
and stony layers within the lower part of 
the fill. The original function of the pit 
may have been something different (a 
semi-subterranean house or a workshop?), 
something which is suggested by a num-
ber of postholes placed on the edge of 
the feature and by the stony layer found 
at the bottom of the pit, although we did 
not find any other related phenomena (re-
mains of the floor level or an oven).
 The restoration and evaluation of the 
finds is still in process, but the objects that 
have dating value already indicate that the 
pit was in use from the beginning of the 
AD 2nd century (?) at least to the middle 
of the AD 4th century. The lowest layers 
of the fill yielded Samian ware fragments 
from southern and central Gaul, while a 
small bronze coin minted between 335 
and 337 AD was found (of Constantine 
I, RIC VII, 252) in the upper part of the 
fill together with a fragment of a presum-
ably imported dish with green glaze and 
relief decorations (Fig. 7). The upper layer 
of the fill of the refuse pit was disturbed 
later, but still during the Roman Period, 
and a well was dug into it. The well was 

8. kép: Silvanus istent ábrázoló ólom votív a 
hulladékgödör környezetéből
Fig. 8. Lead votive object depicting the god Silvanus 
from the vicinity of the refuse pit 
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not fully excavated for static reasons. After 
the well was filled in, partially cremated 
bodies of animals (small dogs and/or cats) 
were buried within one of the upper layers 
of the fill, which suggests that this terri-
tory had a peripheral character. An intact 
lead votive object (Fig. 8) also coming 
from somewhere in the vicinity of the re-
fuse pit came to light with metal detec-
tors in the upper layer mixed with modern 
age material during the field survey. The 
6.6 cm long and 4.7 cm wide, intact ob-
ject depicts a figure in a contrapposto pose 
standing in an aedicule wearing a short tu-
nic, holding a knife with an angled blade 
(a grapevine pruner?) in its left hand and 
an unidentifiable object (a tree branch, a 
piece of fruit?) in its right hand. A four-
legged animal, probably a dog, sits at the 
figure’s right leg. The figure – on the ba-
sis of its iconographic characteristics – is 
most probably a depiction of the god Sil-
vanus. The find is yet another relic of this 
cult that was popular in the Civil Town of 
Aquincum (ZSIDI 2000, 313, 322–328 ; 
SZIRMAI 2007, 45).
 The two kiln details already found op-
posite to the former tunnel in the street of 
the “gasworks”, north from the railway em-
bankment, in the public utility ditch (work 
site No. 6) reinforce the impression con-
cerning the peripheral, industrial character 
of the area (see the eastern pottery work-
shop of the Civil Town in the northern part 
of the former “gasworks”). The unfortu-
nately badly disturbed features could only 
be studied in the section wall. The features 
may perhaps be lime kilns based on their 
forms (round, beehive-shaped), fill (with 
pieces of red and yellow burnt clay) and 
burnt out bottom. A large number of tegula 
and imbrex fragments were documented in 
their vicinity. The fragments were probably 

tegula- és imbrexdarabot is dokumentál-
tunk, amelyek feltehetően a közeli faze-
kasműhelyekből hulladékként kerültek a 
területre (9. kép). A jelenlegiekhez hason-
ló kemencék sorát figyeltük meg a közeli 
Duna-parton 2005-ben, amelyek – a most 
előkerült példányokhoz hasonlóan – nagy 
valószínűséggel a gázgyári fazekastelep 
mészégető kemencéihez tartoztak (LÁNG 
2006, 61–63; LÁNG 2014). A mészége-
téshez szükséges vizet ott a Duna, a most 
előkerült kemencék esetében pedig ta-
lán (többek között) az a kút szolgáltatta, 
amelyet a fent említett, 2009-es feltárás 
során találtunk körülbelül 70 m-re keletre 
(LÁNG 2010, 22–23). 
 A kemencék környezetében további 
– sajnos összefüggést nem mutató – ob-
jektumok is mutatkoztak: egy falrészletet, 
illetve agyagos-faszenes sávokat dokumen-
táltunk. Ezek viszonyát a kemencemarad-

9. kép: Római kori mészégető (?) kemence részlete, 
metszetben
Fig. 9. The section of a detail of a Roman period 
lime(?) kiln
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brought into this area as waste from the 
nearby pottery workshop (Fig. 9). A series 
of similar kilns were observed on the nearby 
Danube bank in 2005, which – similarly to 
the ones documented now – probably be-
longed to the lime kilns of the “gasworks” 
pottery workshop (LÁNG 2006, 61–63; 
LÁNG 2014). Water needed for lime burn-
ing could be taken from the Danube at that 
point, while in the case of the kilns found 
now water was supplied (partly) by the well 
documented about 70 m to the east dur-
ing the aforementioned excavation in 2009 
(LÁNG 2010, 22–23). Further features 
were found as well near by the kilns, unfor-
tunately without context: we documented 
a segment of a wall and clayey-charcoaly 
layers. Unfortunately, we could not clarify 
their connection to the kiln remains be-
cause of intense modern disturbance. 
(O. L.)

The eastern outskirts of the Civil Town
 We could carry out research at the work 
site for two further bridge pillars and in 
the trenches dug for the supporting wall 

ványokkal – az erős újkori bolygatás miatt 
– sajnos nem tudtuk tisztázni. (L. O.)

Polgárváros keleti előtere
 A polgárváros keleti falától keletre fek-
vő zónában két további hídpillér munka-
gödrében, illetve a vasúti töltés támasz-
tófalának munkagödreiben volt módunk 
kutatásokat végezni. Ahol a római rétegek, 
objektumok még megmaradtak, minden-
ütt igen roncsolt állapotban kerültek a fel-
színre. 
 A modern feltöltés alatt több mun-
kagödörben is (Gázgyári átjáró pillérei, 
12. munkaterület, 14. munkaterület) egy 
vöröses, törtköves, habarcsos, nagyjából 
kelet-nyugati irányú útfelszínt (10. kép) fi-
gyelhettünk meg, amelynek mészköves ha-
barcsos alapozási rétegében nagyszámban 
kerültek elő római kori tegulatöredékek 
is. Az út felületén, valamint az átvágása 
során, a zárt kontextusban talált leletek 
(pl. 1858-ban vert 1 krajcáros) alapján egy-
értelművé vált, hogy ez az út nem lehet 
korábbi a 19. század második felénél. Ez a 
törtköves útvonal szerepelhet a II. katonai 

10. kép: Újkori út felszíne
Fig. 10: Surface of Modern 
Period road
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of the railway embankment in the zone lo-
cated east of the eastern wall of the Civil 
Town. Even where the Roman layers and 
features survived they were all unearthed 
in a badly damaged state.
 We could observe a road surface cov-
ered with reddish rubble and mortar 
under the modern fill in a number of 
trenches (the pillars of the gasworks pas-
sage, work site No. 12, work site No. 14; 
Fig. 10). The road ran in an approximately 
east-west direction. A large number of Ro-
man period tegula fragments were found 
in its foundation layer composed of lime-
stone and mortar. The road was clearly not 
constructed earlier than the second half 
of the 19th century on the basis of the 
finds collected from its surface and from 
a closed context found when it was cut 
through (e.g. a Kreuzer minted in 1858). 
This may be the rubble road that appears 
on the relevant section of the 2nd Mili-
tary Survey of Hungary (Section XXXII 
50).
 We found scattered AD 2nd-3rd cen-
tury Roman period potsherds in the soil 
layers mixed with humus under the road 
surface and we documented a few post-
holes cut into the yellow subsoil (by the 
pillars of the gasworks passage).
 West from this area, in work sites No, 
11, 12 and 14, we documented some scat-
tered Roman period features including 
badly damaged pits and wells, the cindery 
fill of which yielded over-fired potsherds, 
probably waste from the gasworks pottery 
workshop, and also some wall remains and 
the traces of a dismantled wall.
 The majority of the few Roman period 
finds were AD 2nd-3rd century pottery 
and building debris, but we also found AD 
4th century coins as well during the exam-
ination of the upper layers. A bird-shaped 

felmérés térképszelvényén is (XXXII. 50. 
szelvény). 
 Az útfelület alatti humuszos talajréte-
gekben szórványosan 2–3. századi római 
kori kerámiatöredékeket találtunk, vala-
mint (a gázgyári átjáró pillérjeinél) a sárga 
altalajba ásva néhány cölöplyukat doku-
mentáltunk.
 Ettől nyugatra a 11., 12. és 14. munka-
területen szórványosan felbukkanó római 
kori beásásokat, így a feltehetően a gáz-
gyári fazekastelep rontott, összeégett ke-
rámiatöredékeit is tartalmazó, salakos be-
töltésű, erősen roncsolt gödröket, kutakat 
valamint néhány falcsonkot és kiszedett 
fal nyomát dokumentáltuk. 
 A kis számban előkerült római kori le-
letanyag legnagyobb része 2–3. századi ke-
rámiából és építési törmelékből állt, de a 
felső rétegek átvizsgálása során 4. századi 
érmek is előbukkantak. Innen származik 
egy madáralakos bronz hajtű is a 11. mun-
katerületről (11. kép).

A polgárváros villaövezete
 A polgárváros villaövezetében az Óbu-
dai vasútállomástól nyugatra, a szakfel-
ügyelettel párhuzamosan, két helyszínen 
folyattunk régészeti feltáró munkát.
 Az Aranyvölgyi utcában a régi vasúti 
pálya visszabontásakor és az új felület ki-
alakításakor nagyméretű, néhol megmun-
káltnak tűnő kőtömböket figyeltünk meg, 
amelyek egy mintegy 50 m-es nyomvonal 
szakaszon koncentrálódtak (23. mun-
katerület). A sötétbarna, humuszos ré-
tegben szórványos római kori tegula- és 
imbrextöredékek, valamint érem is elő-
került. A mészkőtömbök vizsgálatában a 
MNM Nemzeti Örökségvédelmi Központ 
két geológus munkatársa, Pánczél Péter 
és Oláh István volt segítségünkre, akik 
megállapították, hogy az édesvízi mészkő-
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bronze hairpin came from this context, 
from work site No. 11 (Fig. 11).

The villa district of the Civil Town
 We carried out excavations in parallel 
with archaeological observation work at 
two work sites located west of the Óbuda 
Railway Station in the villa district of the 
Civil Town.
 We could observe large blocks of stone 
in the Aranyvölgyi Street during the de-
molition of the old railway track and the 
construction of the new one. Some of the 
blocks appeared to have been dressed. They 
were concentrated in an approximately 50 
m long section of the track (work site No. 
23). The dark brown layers mixed with 
humus yielded scattered fragments of Ro-
man period tegulae and imbrices as well 
as a coin. We were aided by Péter Pánczél 
and István Oláh, geologists at the Hungar-
ian National Museum National Heritage 
Protection Centre. They determined that 
the travertine blocks originated from the 
Aranyhegy and they only displayed natural 
fracture surfaces.
 We observed the unclear outline of 
a ditch in the dark brown humus at the 
site, but the earthmoving work did not 
influence levels deeper than its appear-
ance. The ditch was dated by fragments of 
Roman period tegulae. Based on observa-
tions we can hypothesize the existence of 
only a sparse Roman period archaeological 
site here.
 We documented Roman period pot-
tery, construction debris and Roman pe-
riod and early modern coins in the natu-
ral humus layer under the modern fill at 
another work site along the axis of Bécsi 
Road (work site No. 24). We excavated a 
few shallow features cut into the red-yellow 
sandy subsoil underneath that yielded Ro-

tömbök az Aranyhegyről származhatnak, 
és csak természetes törésnyomokat mutat-
nak.
 A lelőhelyen a sötétbarna humuszban 
egy római kori teguladarabokkal keltezett 
árok nehezen kivehető körvonalát is ész-
leltük, de ennek jelentkezési szintjénél 
mélyebben nem folyt földmunka. A meg-
figyelések alapján itt tehát csak alacsony 
intenzitású római kori lelőhelyet feltéte-
lezhetünk. 
 A külső Bécsi út magasságában egy to-
vábbi helyszínen (24. munkaterület), a 
modern feltöltött réteg alatti természetes 
humuszrétegben római kori kerámiát, épí-
tési törmeléket, valamit római kori és kora 
újkori érmeket dokumentáltunk. Az ez 
alatti vörös-sárga homokos altalajba ásva 
néhány sekély, római kori építési törme-
léket tartalmazó objektumot is kibontot-
tunk. Ezek a szórványos jelenségek önma-
gukban nem voltak értelmezhetők. (L. G.)

11. kép: Madáralakos 
bronz hajtű
Fig. 11: Bird-shaped 
bronze hairpin
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man period construction debris. It was not 
possible to interpret these stray phenome-
na in the absence of any information about 
their context. (G. L.)

Summary
 The primary significance of this year’s 
discoveries lies in the fact that we were 
able to obtain information about the 
northern zone of the Roman settlement 
and its immediate surroundings. It was 
clarified that the 19th century railway 
construction – fortunately – only slightly 
disturbed the antique material, and the 
railway embankment was built upon some 
wall remains and ground levels that were 
still visible on the surface here and there 
at that time. The discovery of the remains 
of the eastern defensive works of the Civil 
Town also yields very important new in-
formation. We also have significantly 
more data than before about the use of 
the eastern outskirts of the town (refuse 
pits, the industrial character).
 (We owe a debt of gratitude to An-
namária Facsády, Piroska Hárshegyi, Al-
exandra Nagy, and Péter Vámos for their 
help in identifying the finds. Site assistant 
Gábor Gyenes helped us during the field-
work.) 

 Orsolya Láng 
Gábor Lassányi 

Összefoglalás
 Az idei év eddigi felfedezéseinek jelen-
tősége elsősorban abban áll, hogy sikerült 
információkat nyernünk a római kori te-
lepülés északi sávjáról, illetve közvetlen 
környezetéről. Kiderült, hogy a 19. száza-
di vasútépítés során – szerencsés módon 
– kevéssé bolygatták az antik emlékeket, 
a vasúti töltést gyakorlatilag az akkor még 
itt-ott felszínen látszó falmaradványokra, 
járószintekre építették rá. A polgárváros 
keleti védmű maradványainak előkerülé-
se szintén nagyon fontos, új információ, 
mint ahogy a város keleti előterének hasz-
nálatáról (szemétgödrök, ipari jelleg) is a 
korábbiaknál már lényegesen több adattal 
rendelkezünk. 
 (A leletanyag meghatározásában nyúj-
tott segítségéért Facsády Annamáriának, 
Hárshegyi Piroskának, Nagy Alexandrának 
és Vámos Péternek tartozunk köszönettel. 
A terepi munkában Gyenes Gábor ásatási 
technikus volt segítségünkre.) 

 Láng Orsolya 
Lassányi Gábor 
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