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Rövid jelentésem azon ásatásról, mely 1881-ben vezetésem alatt az ó-budai 
«papföldön» folyt, még 1881-ik évi november 19-én jelent meg. Az akkor föl
tárt régi maradványok azóta közismeretüekké váltak. Bel-és külföldi képes 
lapok és egyéb publicátiók közölték képüket, Dr. Kùzsinszky Bálint is ösmer-
tette.* Az elmúlt kilencz év alatt a látogatók ezerjei gyönyörködtek bennük. 

Terjedelmesebb jelentésre mégis csak most nyilt alkalom, amikor szivesen 
engedtem e vállalat nagyérdemű alapítója fölszólításának, hogy újabban tár
gyaljam ásatásom eredményeit. ;; 

Ismertetésemben czélszerúnek vélem az ásatás előzményeiről és lefolyásá
ról röviden számot adni (I.), bejárom a t. olvasóval alaprajz kíséretében a romo
kat (II.), részletesebben leirom a szintén idezárt metszésrajzokat (III.), szó van 
ezután (IV.), a fürdőintézet vízvezetékeiről ; megpróbálom fogalmat adni a fürdő 
régi mivoltáról (V.) és végül a romokban előfordult ingó leleteket mutatom be 
néhány képes tábla kíséretében (VI.). 

/. A^ ásatás előzményei és lefolyása. Aquincum történelmének sorsa mind
addig, míg az állam s a főváros Havas Sándor indítványára tervszerű ásatások 
eszközlését határozták, jóformán a véletlenre volt hagyva. Dunamederbéli kot
rások, téglavetők megnyitása és terjeszkedése az ó-budai hegyláncz tövében és a 
Duna mellékén, házak építése és sírok ásatása, csatornák, árkok és utak készí
tése voltak azok a kedvező alkalmak, melyeket kutatóink mohón megragadtak, 
hogy az aquincumi krónikát és helyrajzot egy-egy adattal gazdagítsák. 

Új lendületet nyertek a kutatások az aquincumi amphitheatrum földerítése 
óta. Ettől kezdve a kutatások a véletlen szeszélyeitől menten tervszerűséggel foly
hattak. 

* Ampelos. Az ó-budai papföldi ásatásról képekkel «Vas. Újság» 1881. ?6. sz. —> Ásatások az 
ó-budai plébánia földjén «Egyetértés» 1881. július 24. számában. — Dr. H. Die neuesten Ausgrabungen 
in Altofen a bécsi «Neue Illustrirte Zeitung» 1881. évi aug. 21-ki számában képekkel. •— Hist. Land
schaften aus Österreich-Ungarn V. füzet, Bécs 1882, képekkel. — Abel Jenőtől czikk a Berliner Phil. 
Wochenschriftban, Berlin 1882. 5. szám. — Dr. Kùzsinszky Bálint Aquincum és romjai, Budapest 1890. 



54 

A hetvenes évek végén tervezett ásatásokra önkényt két hely kínálkozott 
legalkalmasabbnak, a Kremplmalom és a « papföld ». 

Ez utóbbi helyet a kincsásók régóta ismerték, tudták hogy a dombos-
völgyös terület romokat rejt mélyében. Szántóvas is föltúrta néha a föld szinéig 
érő murvát, nem egyszer cserepek, nagy ritkán talán érmek is kerültek elé és 
kaszálás után figyelmes szemlélő jól sejthette, hogy a szabályosan vonuló dom
borulatok és mélyedések sora alattuk rejlő falaktól erednek. 

E jelenségek okozták, hogy 1879-ben a Havas Sándor vezérlete alatt itt 
járó szakbizottság a papföldön rendszeres ásatások megindítását javasolta. 

A javaslat másfél évvel utóbb megvalósult. 1881-ik évi június i-én indult 
meg vezetésem alatt. A térkép szerint, melyet Háufifel fővárosi akkori osztály
mérnök úr volt szives kérésemre elkészíttetni, huszonkét holdnyi terület állott a 
kutató rendelkezésére. A térség túlnyomólag szántó volt, csak egy darabja, 
melyen erosebb domborodások látszottak és mely azért szántásra kevésbbé alkal
mas volt, szokott kaszállónak maradni. 

E kaszállón és a szentendrei út felé eső keskeny, silányminőségű zabföl
dön folytak tehát két hónapon át az ásatások. 

Első volt éjszak-déli irányban meghúzatni a puhatoló árkot ; az árok néhány 
nap alatt elkészült. 

Alig 4—6 lábnyira, helyenkint alig egy lábnyi mélységben bukkantunk a 
keresett falakra. 

Éjszak felől, a szentendrei út keleti hajlásától kezdve, a «Kremplmalom» 
kapujával szemben, a papföldet régi útczák, terek és épületmaradványok fog
lalták el. 

Az épületek között éjszak-déli irányban vonuló erősen koptatott kőút 
tűnt elé, helylyel-közzel mélyre menő keréknyomokkal. 

A kövezet széles kemény mészkőtáblákból áll, minők nem egy ó-budai 
házban manap is takarják az udvart vagy a keskeny pitvart. Némely helyütt még 
összefüggő nagyobb tagokban vannak együtt a táblák, másutt kivesztek, vagy a 
régi korban vagy a középkorban, mikor a szomszédos Krempl- vagy Illésmalmok 
helyén zárdák épültek ; tovább haladva és mindig délnek tartva 3—4 lábnyi 
vastag falakat derített föl az árok, ezen túl ismét kelet-nyugoti irányban vonuló 
falakat, téglából rakott padlót és vastag kőragaszréteggel borított fundamentu
mokat, sorjában, összefüggésben egymással. _ 

Itt egy nagyobb épületet sejtettem s a munkaerő egy részét ezentúl itt 
állapítottam meg ; más részével az árkot tovább vittem. 

Akadtunk e nagy épületen túl is küszöbkövekre, majd meg egész falnégy
szögekre, melyek ferdén belenyúltak az árokba ; végül ott, a hol a föld dombo-
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rulata legerősebb volt, nem mint sejtettük, erős fal, de két szobának padlója 
(terrazzo) tűnt elé. 

Ezzel az árok megtette volt kötelességét, tisztába hozta, hogy ezen a 
vonalon csak egy nagyobb épülettömeggel van dolgunk. Most tehát egész erő
vel oda kellett fordulni, a hol nyilvános épület földerítése kecsegtetett kedvező 
siker kilátásával, , :;\L 

Nem sokáig tartott a kétely, hogy miféle középületre akadtunk; már az 
ásatás második hetén tisztán állott előttem hogy római közfürdőre akadtam, 
melynek fölásására kellett ezentúl az egész munkaerőt központosítani. Azért is 
előbb az ároktól nyugatra eső falak közt hatoltunk lefelé, azután fölástuk az 
ároktól keletre eső beépített tér legnagyobb részét. 

Mire július végén az ásatásra szánt összeg fogyatékán a munkát beszün
tettük, kétezer négyszög méternyi tér volt fölásva és bekerítve. 

, A munka összesen 49 köznapon folyt, átlag 28 munkással, a munkaidő 
naponta 1 1 óra lévén reggeli !A6 órától esti Va.8-.ig, A kimozdított földet,7 tör
meléket, téglát és követ részben halomra raktuk a szentendrei út mentén, más 
részét 1300-nál több fuvarral távolabb eső helyre mozdítottuk el. 

II. Az ásatás föltárt egy hossznégyszögben elterülő fürdőépületet, melynek 
hosszabb tengelye éjszak-déli irányban vonul. Falai, a hol legmagasabbak, leg-
fölebb 2—3 méternyire állanak ki az eredeti földszint fölé, legtöbbször cseké
lyebbek, némely helyütt alig fél méternyi a magasságuk. 

Nem rögtönös katastropha, de emberek romboló keze és az idő pusztította 
el a falakat. A rombolók sokszor a földszint alá is hatoltak, oszlopokat, faragott 
és faragatlan köveket, legtöbb helyütt a padolat tégláit is kiszedték, valószínűleg 
azon czélból, hogy építési anyagúi másfelé használják. 

Elég okunk van hinni, hogy e pusztítás még a rómaiak idejében vehette 
kezdetét. A romokat takaró földrétegben néhány újabb tárgyat is leltünk ; a 
romok színvonalán középkori régiség nem akadt kezünkbe. At falakról legtöbb 
helyütt leszedték a melegvezető üres téglacsöveket, legtöbbször a talapzatot 
földalatt támasztó trachytos oszlopokat is kiemelték. Római ember más rokon 
épületnél használhatta, középkori ember ily hypocausist nem épített. Tehát való
színűleg még a régi korban vált rommá ez épület, alighanem jóval előbb mint a 
szomszédos amphitheatrum, melynek kőszékeiből való egyes támlapárkánytöre
dékeket a puhatoló árok felső rétegében itt-ott szerte találtuk. Ily jelenségek 
oda látszanak utalni, hogy még antik időben temette el a rombadőlt fürdőt a 
föld, mely napjainkig takarta a romokat és nagyjából úgy óvta meg, a hogy az 
Aquincumból kipusztult lakosság ott hagyta. . 

Az idezárt alaprajz (1. ábra), mely néhai Smeringa Sándor és Liebold 
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Ferencz urak fölvételein alapúi, egészben úgy tünteti föl az épületet, a minő az 
1881 -ik évi ásatás után volt. Csakhogy az éjszaki oldalát kivéve többi oldalán 
utóbbi ásatások a környező területen fönmaradt romokat is föltárták, a mi 
különösen a déli végén csatlakozó épületmaradványok szempontjából volt fontos. 

A fürdőépületbe az eredeti küszöbkövön [a) át lépünk be éjszak-nyugoti 
sarka közelében. A tágas négyszögű terem (B) falai még i—2 méternyire emel
kednek az eredeti szin fölé. A terem alját fölásatásakor apró biscuittéglák borí
tották, helyenként kopottság jeleivel, a padló fölülete egyenlőtlen, hegyes völ-

1. A papföldi közfürdő alaprajza. 

gyes — látszik, hogy ebben a teremben jártak-keltek legtöbben — s így termé
szetes, hogy a három ajtónyílás küszöbköve is kopott. 

Legszélesebb volt a főbejáró (2*38 m.), más nyilas (b) vezetett a szomszéd 
nagy terembe délfelé (l'zj m.), jóval keskenyebb az a nyilas (c), mely a keletre 
eső kisebb szobába (C) szolgált ( r í 3 m.). 

A nagy terem volt a fürdőintézet fogadó terme. A főbejárástól balra négy
szögben álló falak (A) a fürdő kapusának lakó- és őrszobája lehettek. 

A fogadóterem és a hozzácsatlakozó kisebb vetkőző (C) az épület egész 
szélességét foglalják el és ugyanezt a beosztást látjuk a délre következő két osz
tályban, nyugotra (D) mindig nagyobb helyiség van, balra (G) mindig kisebb 
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szoba csatlakozik; a nagyobb helyiségek egymással nagyobb falnyilásokkal, a 
kisebbek velők mellékajtókkal függnek össze és ismét a három kisebb szoba 
hosszában vezető nyilasok közvetítik a közlekedést. 

Az egész épület alaprajza tehát világos és egyszerű ; nyugotra esnek a. 
fürdőtermek, keletre a mellékhelyiségek. Az aquincumi építész tehát híven 
követte az Augustus korabeli Vitruvius meghagyását, melyet az építészetről írt 
könyvében olvashatunk és a hol tanácsolja, hogy a fürdőszobákat úgy kell elhe
lyezni, hogy a déli és délutáni nap érje őket. Ha ezt a délibb vidéken fontosnak 
vélték, még fontosabb volt itt az éjszakibb tájakon, a hol római embernek több 
meleg kellett. 

A fogadóterem melletti vetkőző szoba (C) téglapadolata alatt az 1881 
utáni ásatás csatornákat és harántosan futó mélyedéseket derített föl. Legvaló
színűbb, hogy a fürdőépület kényelmi helyei itt, a vetkőző teremben voltak. 

Vetközés után a vendég a szomszédos kamarába ment (£), melynek pado-
lata alfűtéssel volt ellátva és falai is üres, meleg vezető téglacsövekkel voltak 
borítva. Tehát e kamara levegőjét melegíteni lehetett és tág nyilasán a meleg 
terjedhetett a szomszédos nagy terembe a hideg fürdő helyiségébe (D). 

Ez a terem közvetlenül nem volt fűthető, ez az oka a miért ezt kell a frigi-
dariumnak tartanunk. Nyugotfelé mélyebb talapzatú félköríves záradéka van. 
Az apsis kezdetén keresztben fekvő faragott nagyobb kőlapok jelzik azt a vonalat, 
a hol harántosan futó alacsony választó fal arra szolgált, hogy az apsist hideg 
fürdőnek szolgáló víztartó medenczének használhassák ; a medencze alját nagy 
téglalapok borították, melyekből egynéhány még eredeti helyén van. A félkörben 
vonuló fal belső felületét legnagyobb gonddal elkészített többszörös burkolati 
rétegekkel tették áthatlanná. Maga a fal szabálytalan kövekből van megépítve, 
ezt a puszta falat legelőször jö vastagon fehér kőragaszszal borították, mely való
színűleg mészből és finomra őrölt kőporból készült, ebbe rakták a födőtéglákat, 
melyek a kőragasz külső és belső rétegeit elkülönítették. A téglákon látható 
hullámvonalas mélyedések arra szolgáltak, hogy könnyebben tapadjon reájuk 
a második kőragaszréteg. Ez ugyanaz, melyet a fürdőépület sok más helyén is 
láthatunk, a mész közé kevert apró tégladarabocskák kőkeménységűvé teszik ; 
hasonló végül a legfelső burok, mely mészből, téglaporból és főszporból van 
összekeverve és oly finomra csiszolt, hogy simasága majdnem a modern stucco 
lustro simaságával versenyez. 

Hasonló félkörű záradéka van a szomszédos langyos fürdőnek (F). 
Ebben úgy mint a megfelelő kisebb kamarában (G) az ásatáskor föltárult a föld
alatti tér számos téglapillérjével, mely a lebegő padlót tartotta, magából a pad
lóból csak akkora darab maradt meg, a mennyi négy ily pilléren nyugszik. Ez a 

Budapest Régiségei. II, 
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tömb most is megvan és világos képet nyújt arról, hogy minő gonddal volt ez a 
terra^o mészből,, kőporból és tégladarabokból a legerősebb talapzattá össze-
tömörítve; két réteget lehet megkülönböztetni, az alsó vastagabb és durvább, a 
felső sekélyebb és fölülete finomra ki van csiszolva. E vastag réteg nehezen 
bocsájtotta át az alsó meleget, de sokáig és egyenletesen tartotta meg hőfokát. 
A talapzat megtámasztására több helyütt trachytoszlopok vannak használva, így 
az F terem félkörű kihajlásában és a H teremben ; sokszor még épségben talál
tuk és a H terem keleti szélén és déli oldalának közepén egész csoportok ere
deti épségben állanak. Ezeken a pillér fejét is trachyt lap képezi és négy-négy 
ily lapot nagyobb négyszöglap födött, melyen azután a vastag terrazzo burkolat 
nyugszik. ' - . 

így volt ezekben a termekben a lebegő padló megalkotva, mely alá vezet
ték a meleg levegőt. Az alsó földalatti fűtéshez hozzájárultak a falak hosszában 
vonuló üres téglacsövek melegvezető csatornái ; az idezárt rajz (1. a 70. lapon 
közölt tárgyak között 7. sz. a.) bemutatja egy ilyen téglacső sajátszerű szerke
zetét. Jellemző rajta az oldalnyilás, mely a meleg levegőnek több irányú terje
dését tette lehetővé és azon oldalán, mely a terem felé fordult, megvannak a 
vonalas mélyedések, melyek arra valók, hogy a falburkolat erősen megtapad
jon rajtok. 

A langyos terem (F) félkörű toldalékába meleg fürdésre szolgáló kádakat 
lehetett helyezni. 

Az F terem melegét földalatti csatornanyilásokon át a G és H terem alfű-
téséből kapta, a mely termekkel azonkívül alsó nyilasok (h) kötötték össze. 
Melléktermében (G) magasabb fokra szokott a meleg szállani, mert ennek déli 
oldalán fűtőkemencze (7) állott, melynek, maradványai most is szemlélhetők. 
Ennél ép úgy mint a fürdő más két kemenczéjénél (S és é) erős trachytlapokból 
volt a fűtő csatorna megalkotva, megvan mindkét oldalából egy-egy széjjel 
hulló trachytfal, megmaradt a felső födőlap és az alsó trachyt béllésből is ma
radt egy jókora tábla; mindannyin az erős tüzelés hatása észlelhető. Valamikor 
e kemencze több teremnek adott meleget ; a G szoba hypocausisából vala
mikor csatornanyilás átvezetett a E kamara alá; ez ívhajlásra épített csatornát 
befalazva találtuk. Itt tehát oly jelenséget tapasztalunk, mely mutatja, hogy a 
fürdőépület építészeti beosztásában változások történtek. Más ily jelenség az F 
terem apsisfalának kettős volta. Erre talán a leghelyesebb magyarázat, hogy 
ezt a félkört a fürdőépület bővítésekor megnagyobbították s ez talán ugyan
akkor történt, mikor a szomszéd nagy teremmel H bővítették az egész telepet. 

Ezen három osztályú négyszög terem (H) rendeltetése iránt fekvése a termek 
sorának végén és a két oldalszárnya déli szélén még fönlévő fűtőcsatorna nem 
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engednek kétséget. Ez volt az igazi meleg terem (caldanum), mely közvetlenül, 
két helyen (8 és e) kapott meleget és két szárnyában volt a legnagyobb hőség ; 
úgy a padlóban mint a fölötte létező légrétegben, míg a terem közepén leg
kevésbé melegedett át a padló, mert alatta nyolcz földalatti csatorna (/?.) vezette 
a meleget a szomszéd (F) terem alá, a mely vele a föld fölött is széles falnyilás 
segítségével közlekedett. 

A K terem déli falán közepett félkörű kiugrás (M) volt, melyet utóbb elre
kesztettek és megfelelőleg az alfűtési oszlopokból is elfalazták azokat, melyek 
az apsis alatt állanak. 

Ugyanakkor történhetett annak a két falnak a toldása, mely az apsistól 
jobbra-balra párhuzamosan délnek vonul ; azok a háromszög idomú kamarák, 
melyek így keletkeztek, valószínűleg fürdőkádak szerepére lettek használva, 
míg az ezektől jobbra-balra elterülő szélesb négyszögű terek talán az alfűtési 
csatornáknak szolgáló tüzelő készlet eltartására szolgálhattak. 

Ezután következik délre egymás mellett kelet felől egy körülfalazott négy
szögű tér, melyen keresztül vonul a vízvezető csatorna, mellette közepett egy 
tágas négyszögű szobának (I) még most is megvan a lebegő padlója, a támasztó 
pillérekkel együtt, míg a mellette nyugotra eső szintén négyszögű szobának (K) az 
alfűtési pillérei az ásatáskor még helyükön állottak. Az innen nyugotra elterülő 
csatornák, alapok és párhuzamos falak, valamint az egész közfürdőt nyugotról 
szegélyző falak és kamrák rendeltetése iránt határozott véleményt alig mernék 
koczkáztatni. Még legvalószínűbb, hogy a fürdőbéli szolgaszemélyzet kisebb 
szállásait, boltokat és esetleg oszlopos csarnokokat kellene ide képzelnünk ; 
mindezek kellő megindokolására azonban nincs elég támpontunk. Szembetűnő 
azonban, hogy e falak mind egyenlő magasságig maradtak meg és felső szélük 
nem oly szakadozott mint a fürdőépület falainak felső színvonalai, a miből talán 
azt lehetne következtetni, hogy ezen melléképületek nem voltak teljesen fölfa
lazva, hanem felső építményük könnyebb szerkezetű lehetett, mely a földszínéig 
nyúló alapfalakig elpusztulhatott. 

III. Ez általános leírása után czélszerű lesz a fürdőépület egyes helyiségein 
a részleteket pontosan feltüntető szelvényrajzok segítségével végig menni, me
lyeket Zsigmondy Gusztáv kir. főmérnök ur fölvételei nyomán a helyisznén ké
szített Malahovszky N. úr (3. tábla). 

A hos\s\elvény A—B átmetszi a B terem kelet-nyugoti falát (a) ; a vetkőző 
szoba félig romba dőlt falát látjuk, mely szabálytalan kőtömbökből épült [b) ; a 
falat megszakítja egy nyilas, melyen át az eredeti küszöbkőtáblán át a hátsó 
kisebb szobába jutunk (c) ; ezentúl (d) ugyanazon terem éjszak-déli határfala foly
tatódik; az apodyterium és a szomszédos D terem közös kelet-nyugoti falának 
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átmetszete (e) és mellette a d fal, folytatása, melyen széles falnyilás (f) volt; ez úgy 
mint a D és E termek eredetileg szintén téglákkal volt borítva, melyeknek 
mai nap is meglátszik a helyük a kőragaszban. Falpillér g, melynek, függélyesen 
véve, bal fele faragatlan kövekből és téglákból van megépítve, míg másik felét 
legalul két kemény faragott kőlap, fölötte pedig puha agyagos kődúczok képez
ték, a két alsó kemény tábla hivatva volt megerősíteni ezt a pillért, mely a 
D és E termek födelének terhét tartozott viselni, mellette (h) van egy átjáró, 
melynek küszöbe azt mutatja, hogy nem volt ajtaja ; i a D és F termek erős 
választó fal% mely itt átmetszetben látszik, k, k' és k" választó fal maradványa a 
G és F terem között, x'—x mutatja a falon a két terem eredeti szintjét, mely 
jóval magasabb volt mint a szomszédos D és E termek földszintje, a k fal 
idomtalan görgeteg kövekből van alkotva, y, y és y" a földalatti fűtés meleg
vezető csatornái, / m é g meglehetős ép állapotban mutatja az ívre metszett puha 
faragott köveket, j - b ó l csak a baloldali sor darabjai, j"-ból semmi sem nfaradt; 
a hypocausisból szabályosan állított négyszög téglák részben még helyükön vol
tak, részben nyomuk megmaradt az apró kavicsból és kőragaszból kitapasztott 
földön. A G, F, H termek sarokpillérje (/) alul külső szélén téglából van rakva, 
felső része szintén szabálytalan kövekből van megalkotva ; mellette m megma
radt a G és F termek közti választó fal kiugrásának egy darabja. 

A H terem (caldarium) éjszak-déli erős kerítési fal (/?) meglehetős magas
ságban ; o-nál az előtérben látszanak az alfűtés trachytoszlopai ; a háttérben a 
prsefurnium egyik oldalfala, mely átégetett négyszög faragott kövekből van 
építve és rajta a caldarium három rétegű íüggő talapja ; az n falon e helyütt a 
meleg vezető üres téglacsövek a kőragaszban részben megvannak, részben a 
falon megvan a nyomuk. A caldarium kelet-nyugoti végfalából a prasfurníum köze
lében erős kőducz ugrik ki (o'j az m falkiugrással szemben ; a kelet-nyugati falból 
kiugrik egy négyszögű tér, mely félkörű apsissal végződött, e kiugrás oldalfala 
(p) és az apsist elrekesztő fal (q) az épület legmagasabb maradványai; az apsist 
elzáró fal részben reá van építve az alfűtési trachytpillérek eltorlaszolt sorára; a 
szelvényen meglátszik a p és q fal előtt és alatt a pillérsor, mely e helyütt a 
fölötte fekvő lebegő talap egy darabjával megmaradt; r az elfalazott apsis hajló 
fala, melynek átmetszetétben látjuk ; t falköz, mely talán víztartónak szolgált, 
u egy szomszédos alfűtéses és két osztályú terem (/) kelet-nyugoti falának 
átmetszete ; v v fal és két melegvezető áteresz, melyen át a két szomszédos terem 
alatt a meleg levegő közlekedik, az egyik osztály i88i-ben föl lett ásva és itt az 
egymásra rakott téglákból alkotott alfűtési pillérek megvoltak, a szomszéd 
hypocausis fölött fekvő lebegő ép talap később lett földerítve; \ a hypocausis 
határfalának átmetszete ; a üres köz, a háttérben a szomszédos hypocausis 
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támasztó pillére ; ß erős kőtáblákbói és duczokból rakott kőfal átmetszete ; y erős 
kőtáblákkal kirakott tér; S erős kőfal átmetszete. 

Keresztszelvény C—D. A fürdőépület külső éjszak-déli falát átmetszetben 
látjuk (ä), a fal e ponton alá van ásva és áttörve, és alighanem valamikor azon 
árok, mely a b fal hosszában a C terem padlója alatt terült el, a hol csator
nát vagy hasonlót kell föltételeznünk — folytatása gyanánt jelenkezik ; a b fal 
melletti mélyedés r20 méternyire megyén és ugyanannyira terjed a fal mély
sége a színtalaj alatt, melyen pontosan föntartott a E terem felé vezető ajtó
nyílás küszöbköve/ej, ez ugyan ketté tört és közepén csonka, de még eredeti 
helyén van; mellette az a fallal párhuzamosan futó éjszak-déli fal (d) keskeny 
oldala látszik ; valamikor ez csak sarokpillér volt, mellette egy nyílás átveze
tett az B-től a E terembe, de ezt befalazták téglákkal, faragott kövekkel és 
alfűtési oszlopok töredékeivel, úgy hogy e nyílásba helyezett falrészlet a sza
bálytalan, de egyforma anyagú kövekből épített d faltól szembetűnően külön
bözik; e a B és D terem választó fala, a D terem közepe táján nyílással 
(f), melyben a derekasan lekoptatott küszöbkő még helyén áll, ez a nyílás nem 
járt ajtóra, tehát legfölebb függönynyel volt befödhető; -g a B terem éjszak
déli külső fala. • . 

Keresztszelvény E—F. A harmadik és mellette elterülő negyedik terem 
átmetszete sokkal több változatosságot mutat. Az éjszak-déli külső fal (a) mel
lett, az arra kelet-nyugoti irányban reá futó (b) és a vele párhuzamos falon (d) 
az ásatáskor a kőragaszban még megvoltak azon üres téglák helyei, melyek a 
földalatti térből fölvezették a meleget ; a téglákkal födött padló alfűtéssel bírt 
(f)\ mely a meleget a b fal aljában alkalmazott nyíláson át kapta (az oszlo
pok csak e nyíláson láthatók a szomszéd G terem aljából) és egy átalakítás 
alkalmával be lett falazva; a d fal vége erős kőtáblákra van fektetve; a mel
lette lévő átjáróban (e) a küszöbkő eredeti helyén van; a másik falpillér'(g) 
szintén részben a küszöb felé erős kőtáblákra van rakva, nagyobbára pedig 
faragatlan kőlapokból és téglából áll; a hosszú kelet-nyugoti fal pedig (h) fara
gatlan kődarabokból van megépítve; föltűnő rajta sok nyílás, mely részben be 
van falazva, részben még nyitva áll, ilyen nyílt lyuk, melyet i'-vel jelöltünk, 
van négy, egyik alul van a talapzat színén, a többi mind a fal közepe táján, 
96 cmnyire a D terem színe fölött öt csatorna (V-vei jelölve) be van falazva 
az F terem felől, de a D terem felől világosan látni, hogy kőragaszszal volt 
az aljuk kitapasztva, ezekben talán melegvíz-vezető csatornák jöttek át az F 
terem felől, míg az alsó kisebb kerek talapnyíláson ólomcső ment át ; j sarokfal 
az apsis kezdete gonddal van megalapozva, alját kemény, erős szabályos kőtáb
lák, ezek fölött trachyt duczok képezik és csak ezek fölött van a leggyakrabban 
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használt, szabálytalan kődarabokkal való falazás; k kőtábla, minőkkel a fiirdő-
medencze részben ki volt rakva; / az apsis fala, /' az apsis fala belsején alul 
körülfutó negyedkör tag; m az apsis falának és támasztó pillérjének átmetszete; 
n egy éjszak-déli irányú fal átmetszete. 

Keresztszelvény G.—H.-ban. A fürdőépület külső (éjszak-déli) falának (a) 
bb, eredeti magasságban téglapillérek az alfűtési pillérekből, rajtuk vastag tra-
chyt-tábla és fölötte a terrazzoréteg ; c pillérköz és háttérben a G szoba kelet-
nyugoti fala, mely át van törve ; d a prsefurnium oldalfala trachytkövekből, 
legfölül téglákból és vörös kőragasz ; e praefurnium-nyílás, fölül erős trachyt-
tábla födi, melynek alja kivájt és a tűzfal átégetett, a fűtő-csatorna alján szintén 
kiégett trachytlapok, d' a fűtő-csatorna másik fala az előbbivel párhuzamos, 
szintén trachyttáblákból áll; / téglákból rakott alfűtési pillérek; g a G szoba 
kelet-nyugoti falának folytatása, agyagos termőkőből, téglaporos ragaszszal, a 
széle két nagy kőduczczal alátámasztva; h a H jelzésű terem éjszak-déli falá
nak keresztmetszete, i-vel jelöltük a G terem alfűtésebeli téglapillérek fön-
maradt legalsó tégláit; j nyílás a caldarium alfűtése felé, a küszöb téglával volt 
kirakva, k a G kamara éjszak-déli falának átmetszete, melyhez jobbról az m 
fal darabja csatlakozik; / a H terem alfűtésében az ásatáskor lelt trachyt-
oszlopok; m' és m" elválasztófal az F és H terem között törmellékkőből és 
fölül két téglarakásból, a kőragasz a téglaliszttől vörös színű ; a fal jó része 
hiányzik, más helyütt, mint /2-nél, átjáró van a két terem közt ; az egész fal 
rajta áll földalatti melegvezető csatornákon (o), melyek téglából építvék és bolt
hajtásosak, csak az n átjáró alatti csatornát — mivel a boltív akadályozná, hogy 
kellő színben legyen a küszöb —• födi erős négyszög kőtábla, mely fölé szélesb 
tábla van borítva küszöbalapnak, a rajta lévő téglaporos ragasz mutatja, hogy 
valószínűleg még egy sor tégla borította ; erős falpillér három fal találkozásá
nál (p), melynek egyúttal szerepe volt az F terem és apsis tetejének beboltozá-
sánál, alul erős és nagy kőtáblára van fektetve, erre négy réteg faragott kő kö
vetkezik, a kőragaszban melegvezető téglacsövek benyomásai ; q az apsis külső 
fala, alul szabálytalan kőrakásokban, fölötte kalászmű (opus spicatum) módjára 
rakott kősorok, a p felé eső sarokban a fal kiszélesbül és itt még a tömör falon 
az eredeti kőragasz-talap egy darabja megmaradt ; alul ez az apsisfal összefügg 
egy belső apsisfallal (r), melyről nem lehet bizton tudni, hogy mi volt a rendel
tetése, nem egyenlő az apsisfaltól való távolsága, az apsis déli hajlásán legtávo
labb áll tőle, az éjszakin legközelebb; lehet, hogy ez volt az eredeti apsis kör
fala, melyet utóbb a hypocausis aljával egy színben lehordtak, úgy hogy rajta 
is állottak trachytpillérek (s) a lebegő padló tartására ; í, « az apsis falának és 
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középső támasztó pillérjének átmetszete ; v és x éjszak-déli irányú párhuzamo
san futó két falnak átmetszete. 

J—K átmetszet a b a G terem alfűtésére szolgáló fűtőkamara kelet-nyu-
.goti fala, da H terem észak-déli főfalának átmetszete; e fal mellett a déli 
sarokban megmaradt eredeti helyén néhány trachyt-oszlop (e), rajta külön tra-
chytcapitell, ezen trachyttáblák és rajta a terrazzo három vastag rétege, a két 
oszlopsor mellett az alfűtőkemencze trachytos koczkákból rakott odalfala (f) és 
a terrazzo fölött közvetlenül a (d) fal mellett megmaradt néhány üres, meleg
vezető tégla ; g két vastag trachyt-lap a fűtőkemencze másik oldalfalából ; h a 
hypocausis alján kemény nagy kőlap faltamnak ; i kelet-nyugoti fal kövekből 
és téglákból szabályos rétegekben ; / és g a régi apsis falának kezdetén szabá
lyos téglarakás; k a régi apsis későbbi elfalazása opus spicatum módjára; 
/ trachytoszlopok és rajta a terrazzo oly módon, mint az e sarokban, az oszlop
közök elfalazva; n a kelet-nyugoti fal folytatása, rí, rí a fal sarkát megerősítő 
nagy négyszögkövek ; 0 kiugró falpillér, aljában erős trachytlap, p nyílás, mely
ben a főkemencze helye volt, megvannak belőle oldalsó elkorhadt trachyt-
dúczok és az aljából is erős trachytlap; q az ásatáskor e helyütt volt egy tra-
chytoszlop és rajta terrazzo az éjszak-déli határfalon (s) még a melegvezető 
téglák nyomai, t, u, v éjszak-déli párhuzamosan futó falak átmetszetei ; a falak 
rendeltetése bizonytalan. 

IV. A megelőző leírásokból megismertük a fürdőépület fönmaradt épí
tészeti részleteit és világossá vált előttünk a fürdőben főfontossággal bíró 
fűtési szerkezet. Hátra van a fürdő helyes functiójára fontos második főténye-
zőről, a vízről szólni. Már eleve föltételezhetjük, hogy az egész fürdő elhelye
zése, tervszerűen, tekintettel a nagy vízvezetékhez való közelségre történt meg és 
hogy ebből kapta vizét. Azonban a vízvezetéknek e fürdő közelségében álló 
pillérei oly sajnálatraméltó állapotban maradtak reánk, hogy a víz innen történt 
átvezetésére semmi támpontunk sincs. 

Hasonlókép csak föltételesen mondhatjuk, hogy minden valószínűség sze
rint az épület nyugoti, a vízvezeték felé fordult oldalán kapta az épület a szük
séges vízmennyiséget és a nagy víztartó, mely az épület helyiségeinek a vizet 
közvetlenül szolgálta, ott lehetett, a hol legtöbb hideg vízre volt szükség, t. i. a 
frigidarium (D) apsisa tájékán. Azonban itt sem bírjuk a helyszínén a beveze
tés módját megmutatni. 

Valamivel világosabb képet nyerünk a víz elosztását illetőleg. Az F és a 
H terem felé a közbenső falakban maradtak közvetlenül a padolat földszínén 
nyílások, melyek alighanem a vízvezető csövek számára szolgáltak. 

Maguk a csövek e helyütt nem maradtak meg, de-az / terem melletti 
Budapest Régisége!.. II. "'."-•.. :.',,' • $ 
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omiadékokbari az ásatásnál akadtunk ólomcsövekre, melyek az épületet foszto
gató régi építészek figyelmét valahogy kikerülték. A terem padlójában aligha
nem a kádakból vezették le a használt vizet. Átmérőjük 7—8 cm. és nincsenek 
egy tagban öntve, de kalapácsolt lemezből állanak, melynek szélei összehajlít-
vák és összeforrasztattak. Ilyenfajta lehetett a legtöbb egyéb cső, melyet a rom
bolók hasznos anyag gyanánt kiszedtek. 

A víz levezetésére is részben ilyen csövek szolgáltak legalább odáig, a hol 
a víz csatornát érhetett. A csatornákat az 1881 után pótlólag (nem általam) 
folytatott ásatások elég világosan derítették ki. 

Az egész fürdőépületet három (talán négy?) oldalról közcsatorna vette 
körül, mely 50—90 cmnyire egymástól párhuzamosan futó kőfalak közt 1—-2 
méternyi mélységben vonult a színtalaj alatt. 

Ebbe az épület keleti oldalán két csatorna vezette le a tisztátalan vizet, 
egyik a G terem földszintjén vonul, a másik a G kamara alfütésén ment át. 
Harmadik csatornának talán az épület nyugoti oldalán a D terem apsisából 
kiinduló csatornát kell tekintenünk. 

A víz, melyet a régi puskaporos malom melletti források szolgáltattak, 
mostani hőmérsékletük szerint ítélve 180 R.-nyi állandó meleggel bírtak. 
Hogyha ennél melegebb vízre volt szükségük, a három kemencze közelében 
elhelyezett kádakból vezették, ezekben valószínűleg jelentékeny hőfokra bírták 
a vizet fölmelegíteni. Ellenben a víz melegségének lejebb szállítására a meleg 
időszak alatt alig volt más mód, mint hogy föld alatt falazott üregekben gyűj
tötték, a hol lassan-lassan néhány fokkal alább szállhatott a melege. 

V. Hogyha ezek után a fürdőépületet gondolatban helyreállítani kiván-
nók, akkor a jelzett helyeken létezett padlók, kádak, víztartók és vízvezető csö
veken kívül mindenekelőtt a csonka falakat képzeletben eredeti magassá
gig kellene emelnünk és fölül reá kellene helyeznünk a tetőt. Mert miként a 
pompeji fürdők is be vannak tetőzve, hogy télen-nyáron egyformán használha
tók legyenek, úgy az aquincumi fürdőről is föl kell tételeznünk, hogy állandó 
használatra készült. 

A D, F és H termek úgy mint a pompeji hasonló fürdőtermek, donga
bolttal bírhattak, melyekhez a kiugró apsisok fölötti félkupolák járultak hozzá. 
A boltozat közepén hossznégyszögű nyíláson át kapták e termek a világosságot, 
mely félhomályba borította e termek félreeső részeit. Ennyi világosság sem a 
belépő teremben (B), sem az oldalas kamarában (B, £, G) nem lett volna elég. 
Itt tehát oly tetőconstructiót kell föltételeznünk, mely mellett ablaknyílások is 
igényeltettek és ez ablakokban üvegtáblák is kellettek. Az ásatás alkalmával 
találtunk táblaüvegekből való töredékeket —- elég jelentékeny számmal. 
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A nagy termet díszesebbnek kell 
képzelnünk, mint a többit; itt stucco-
párkány töredékeit szedtük fel. A legdísze
sebbet az idezárt rajz tünteti föl. (69.. lap 
u y sz.) Oszloptönkökre is akadtunk e 
teremben, valamint voltak ilyenek az 
utolsó terem aljában. Nem voltak eredeti 
helyükön és nem is tudnók biztosan meg
mondani, hol állottak, de annyi valószínű, 
hogy a középület az oszlop építészeti dí
szét sem nélkülözte teljesen, mire egyéb
ként itt-ott lelt faragott párkánydarabok 
is utalnak. 

Az idemellékelt (4. sz.) szép geome 
triai helyreállítási rajz, melyet Lange Ke-
resztély építész és Dr. Kuzsinszky Bálint 
uraknak köszönünk, helyes fogalmat ad 
a fürdőépületről. A rajz a fürdőépület 
hosszátmetszetét adja és pedig úgy hogy 
az épület nyugotra eső fontosabb felét 
látjuk ; tehát erről az oldalról, mint ki
egészítés járul föntebb adott A—B, C—D, 
E—F, G—H és 7—K átmetszeti rajzok
hoz. A rajz híven követi a fönmaradt falak 
arányait és irányát, a földalatti maradvá
nyokat kiegészítve adja, a boltívek ívhaj-
lására a támasztó falak vastagsága és egy
mástól való távolsága adta a számítási 
alapot. A B terem korona párkányát fön
maradt töredékek indokolják, a két szár
nyú ajtó beosztása és diszítése, csakúgy 
mint a H terem félkörű ablakának tago-
zása, továbbá az összes főtermekben a 
mennyezet cassettekkel (mélyedett négy
szög táblák) való diszítése antik motívu
mok alapján történt. A B teremben alul kö
rülfutó fal melletti pad pompeji mintákat 
követ úgy szintén a három bolthajtásos 
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terem s a délí végső apsis körülfutó párkánynyal és falpillérekkel való tago-
zasa, a hideg, langyos és meleg fürdő apsisokban a lépcsőket a helyiségek 
rendeltetése indokolja és helylyel-kozzel a fal vakolatán még megvan a nyo
muk; a világításra szolgáló oldalnyílások azt az eshetőséget tételezik föl, hogy 
a fürdőépület megfelelő falai szabadon állottak, a mit legalább egy falról, a B 
terem keleti nyugoti faláról bizton lehet állítani. A tetőszerkezet a helyre
állításból azért maradt el, mert arra sem a jelen épület maradványai nem 
nyújtottak elég fölvilágosítást, sem átalában az antik fürdőépületek másutt fön-
maradt példányai sem adnak analógiára elég támasztó pontot, kivéve a bolt
hajtásokra és kupolákra. A pompeji fürdők tanúsága szerint a beboltozott he
lyiségek fölött alig volt egyéb, talán fából készült tetőszerkezet; ellenben a 
nagy fogadó terem (B) fölött okvetlenül volt, de minő volt az összeépítése és 
idoma — azt nem lehet tudni. 

A romok leírásában többször jeleztük, hogy az épület többször ment át 
módosításokon. Mindjárt az első terem (B) keleti falán látunk két befalazott 
átjárót, a langyos fürdő apsisának (F) kettős fala is azt mutathatná, hogy a mi
kor az épületet átépítették, kiszélesbítették a fürdő ezen termét. Talán ugyan
akkor falazták be az E terem alatti alfűtési csatornanyílást, mert ezen terem
nek ekkor, a bővítés után más lett a rendeltetése, mint előbb volt. A bővítés 
nyilván a H nagy terem hozzáépítésével történhetett meg. Idők folyamában 
azután itt is változtattak ismét egyet-mást. Már fön a maga helyén részleteseb
ben jeleztük az apsis és alfűtésének elzárását és az apsis melletti falnak hozzátol-
dását, mely mutatja, hogy az / jelzésű és mellette elterülő szobák csak utóbb 
csatoltattak össze a főépülettel. 

A fürdőnek ilyformán e foltozgatások tartották fön fejlődési szakaszait, 
melyeknek chronologiáját azonban bajos volna megállapítani. A tizennyolcz 
darab antik pénz, mely az ásatások folyamata alatt előkerült, a második század 
elejétől a harmadik közepéig terjed, tehát arra utal, a mit különben is föltéte
leznénk, hogy az épület nem az első századból való, mikor Aquincum római 
lakossága még nem volt elég számmal, hogy községet alkothatott volna, vagy 
legalább is jelentékenyebb községi építkezésre vállalkozhatott volna. A katonai 
táborhely környékén keletkezett markotányos-telep csak a második század fo
lyamatán lett municipium és csak Septimius Severus alatt lett colonia. 

Valószínű tehát, hogy a fürdő legrégibb részét csak a második századból 
szabad kelteznünk és hogy bővítése néhány nemzedékkel utóbb, legfölebb a 
harmadik század közepe tájára tehető. 

Erre enged következtetni azon áldozati ara, melyet a tepidarium kőfalá
ban leltünk ; állította Cl. Pompejus, az aquincumi colonia decuriója, tehát a 
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második század legvégén vagy a következő században. Föltehető, hogy e kő 
csak néhány nemzedékkel utóbb, a mikor a nagytekintélyű asdilis és főczéh-
mester Cl. Pompejus emléke már teljesen feledésbe ment, jutott arra a 
dicstelen szerepre, hogy a fürdőépület kibővítésénél hasznos anyagúi szol
gáljon. 

E szerint tehát a fürdőépület kibővítésének és átidomításának legkorábbi 
időpontja a második század közepe lehetett és későbbi sorsára nézve csak any-
nyi a valószínűség, hogy a harmadik században Probus császár korában még 
állott, mert a legkésőbbi antik érem, melyet a romokban leltünk, e császár
tól való. Mikor szűnt meg közhasználatban lenni, époly kevés valószínű
séggel mondható, mint az, hogy Aquincumban átalában mikor szűnt meg az 
antik élet. 

Ameddig ez a közfürdő volt az egyedüli épület ezen a papföldi tájon, 
melyet ismertünk, addig kérdés lehetett, vájjon polgári vagy katonai fürdőnek 
tekintendő-e. Az utóbbi évtizedben szorgalmasan folytak e környéken az ásatá
sok, csupa polgári épület tűnt elé, világossá vált tehát, hogy a szent
endrei út és a Duna partja közötti tér ager aquincensis, és nem territórium 
legionis volt. 

A fürdő ezen jellegét tehát az a négy római légiói tégla sem döntheti 
meg, melyet elvétve a sok százra menő és gondosan megvizsgált jelzés nélküli 
tégla között találtunk. Hármat közülök, mely az ismeretes leg. i i . adj. féle 
bélyeg ugyanannyi változata, föltüntet az ide zárt képes tábla (.12—14. szám). 

Nyomatékkal bírhat végre az a körülmény, hogy a két föliratos emlék, 
melyet a romokból kiástunk, szintén nem katonai, de városi egyénektől szár
mazik. 

VI. A leletek * Hogyha meggondoljuk, hogy nem váratlan és rögtönös 
elemi csapás vetett véget ez épületnek, de túlnyomólag lassú rombolás által 
ment tönkre: már eleve sem lehetett gazdag leleteket reményleni az ásatástól. 
Ha voltak a felhagyott fürdőépületben itt-ott értékesebb kincsek, bizonyára 
magukkal vitték, kik a.falak lebontásakor a köveket és egyéb az épületekkel 
összefüggő használható anyagokat elhordották. —• A rombolók nem csak 
a vízvezetéki ólomcsöveket szedték ki, de a vasszögeket is kihúzták és a 
bronz-részleteket, a hol voltak (ajtósark, ablak, kilincs, kapudísz stb.), mind 
elvitték. .•••_• 

A nagy fürdőtől délre eső kisebb épületben mégis maradt véletlenségből 

* A leletek rövid ismertetése az ide csatolt két képes tábla kíséretében megjelent az Arch. Ért/ 
1882. évi kötet 60—64. lapjain. 



I. Leietek a papföldi közfürdőből. 



II. Leletek a papíöldi közfürdőből. 



néhány keskenyebb ólomcső, akadt itt-ott néhány vasszög, egy nagyobb vas
kulcs, bronzfibula, tű, karika és kanál bronzból, volt ólomczöveg, pálcza, salak 
és egyéb ólomrészlet — de ércztárgyakból egész leltárunk, beleszámítva a mo
dern készítményeket, nem ment túl a 104 darabon, egytől-egyig jelentéktelen 
tárgyak. 

A minő természetes, hogy oly kevés ércztárgyra akadtunk, époly kevéssé 
föltűnő, hogy sem ép üvegtáblát, sem egész üvegtárgyakat nem kaptunk; a mi 
van, az csupa apró töredék, csonka részek edények aljából, szájából, füleiből. 
Ha voltak a fürdőépületben üvegedények, a hogy valószínű, hogy lehettek, 
azok szintén becscsel bírhattak azokra, kik legelőször a romokat kincskeresés 
czéljából átvizsgálták. Üvegtárgy egészben, hozzá számítva az üvegpastából való 
apró gyöngyöket és idecsatolva egy hegyi kristályból való bogyót — egészben 
25 darab volt. 

A csonttárgyakat öt igénytelen stilus képviseli. 
Föltűnő, hogy oly kevés volt a kő- és agyagtárgy. Az. előforduló téglák 

ugyan nem mennek leletszámba, de mindegyik téglából mutatványul egyet 
eltettem a n. múzeum számára. Volt többféle nagyságú négyszögű padolattégla 
(l. tábla, 1. 2. sz.), volt biscuit idomú (I. 11.), továbbá hat- és hétoldalú henger-
ded padolattégla (I. 9. 10.). Falazásra hosszúkás négyszög téglákat használtak, 
melyeken vannak gyakran hullámos vonalak vagy sorba futó hegyes mélyedé
sek (1. 3, 4.), nyilván oly czélból, hogy a vakolat rajtuk erősebben álljon meg. 
A boltozatok építésére füles téglalapokat használtak (I. 4.), a hő vezetésére pe
dig üres téglacsöveket (í. 6, 7.). A tetőből aránylag kevés párkányos tégla 
maradt épségben (I. 5.). Egy néhány töredéken rajta van az Aquincumban szé
kelő legio bélyege. 

Homoktéglát csak egyet találtunk, az is csonka, tragikus maszkot példáz 
(I. 16.). Ellenben jelentékenyebb számmal voltak kisebb-nagyobb töredékek a 
főtermet díszítő stuccopárkányból (I. 15.) és megőrzünk vakolatdarabokat fes
tékmaradványaival. 

Egy ép cserépedényt sem leltünk. Terra sigillata darabok elég bőségesen 
akadtak. Az érdekesebbekből hármat rajzban is közlünk, mely domborművek
kel van ékítve. Az egyik dombormű vadkanvadászatot tüntet föl, az idomtalanúl 
ábrázolt kutyák, jobbra iramodnak, a hegyes lándzsával fölfegyverkezett vadász 
azonban helyét állja, neki szegzi fegyverét az ágaskodó vadkannak. Egy más, 
kisebb töredék szintén vadász-jelenetből való kutyákat ábrázol (II. 4.); míg egy 
harmadikon pálmafa alatt álló és hátrakötött (?) karokkal hátranéző, bozontos 
hajú, sűrű szakállú meztelen férfit szemlélünk, talán Marsyas (II. 3.). 

Ismeretes, hogy az ily vörösre égetett árú nemzetközi forgalomra lett 



szánva és az óvilág minden részén találunk hasonló,, motívumokkal ékített pél
dányokat. . ' . ' , • • 

A helyi, provinciális agyagművesség szempontjából érdekesebbek azok a 
szürke anyagú durvább agyagedények, melyeket Resatus gyártott; bélyegét és 
gyári jegyét (II. 5.) óbudai leletekben többször is leltük már. ^Legtöbbször ko
szorúkkal, füzérekkel, levelekkel ékíti árúit (II. 7. 8.). Néha figurális motí
vumokkal is, mint egy ízben, a mikor íjászokat térdeplő helyzetben sorba 
rak egymás mellé (II. 6. sz.), de ekkor is, mint legtöbb készítményén, mé
lyítve ábrázolja e tárgyakat, nyilván domború mintái voltak, melyeket mun
kásai a még puha agyagedénybe belenyomtak, a mit könnyen és szaporán 
végezhettek. 

Csak négy mécsest kaptunk. A legdíszesebbet, mely két mécsre szolgált, 
rajzban is bemutatjuk, egyszer fölülről (II. 1. a.) másodszor pedig oldalnézetben 
(II. 1. b.); ezen az egyen nincs gyári bélyeg, a többi hármon LNARI, FORTIS 
és FAOR ismeretes gyári jegyekkel találkozunk. 

A megőrzött kőtárgyak száma legcsekélyebb. Behoztunk a n. múzeumba 
egy kőgolyót, továbbá az amphitheatrum ülőhelyeinek kartámaszaiból való (?) 
néhány töredéket, melyek egyikén számok jelzik az ülések sorát és legbecse
sebb két föliratos oltárkő. 

Az egyik oltárt már föntebb említettük ; be volt építve a langyos fürdő 
apsisába. Felső párkánya letört s vele az első sor, mely az istenség nevét tar
talmazta. A föliratból az első három sor világos, a negyedik ugyan kopott, de 
kibetűzhető, a hatodik lekopott, az utolsó a szokásos fölajánlási formulát tar
talmazza. '- -

A fölirat így szól: 

GL POIVPEIV Cl(audius) Pompeiu 
S FAVSTVS D s Faustus d 
EC COLAQ/E ec(urio) col(oniae) Aq(uinci) se 
DíLIIVIRAL dil(is) || viral(is) 

' , . ' / 7 / / / / / / / 
V S L M v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) 

Cl. Pompejus Faustus városi tanácsnok már korábban ismert személyiség 
volt, neve más óbudai emléken is előfordult.* Ez emlék mutatja, hogy a maga 
idején elég tekintélyes polgár volt a régi Aquincumban. Ismeretlen esztendőben 
július 26-ikán körjáratra vitte az összes aquincumi kézműves testületeket és ez 
ünnepélyes alkalomból, mint a czéhek elöljárója és patrónusa, Jupiternek oltárt 

* c. 1. L. m. H38-
Budapest Régiségei II. 10 



állított. Baj, hogy ez emléken az utolsó sor, mely a consulok neveivel a kő föl-
állítója dátumát tüntette föl, hiányzik és így ismeretlen, hogy mikor élt Pom-
pejus Faustus, csak azt tudhatjuk, hogy akkor állította az oltárokat, mikor 
Aquincum már colonia volt, tehát legkorábban a második, Kr. u. század végső 
éveiben. 

A másik föliratos emlék, különösen az aquincumi chronologia szempont
jából érdekes. 

A 12 soros fölirat így szól : 

FORTVNAE AVG Fortunœ Aug(ustœ) 
SACR sacr(um) 

C • VAL • VALENTIN C(ajus) Val(erius) Valentin(us) 
|| VIR • ET • C • IVL • VI H Vir et C(ajus) Julius Vi-
CTORINVS ET P. ctorinus et P(ublius) 
PETRONIVS CLE Petronius Cle 
MENS'AEDILICI-DE mens sedilici de 
CC MVN AQARAM c(uriones) mun(icipii) Aqu(inci) aram 
EX VOTO POSVER ex voto posuer(unt) 
III IDVS SEPTEMBR || idus septembr(es) 
FALCONE • T C L A R O Falcone et Claro 

COS co(n) s(ulibus) 

A föliratból értesülünk .arról, hogy az egyik aquincumi duovir és két ta
nácsbeli, a ki előbb Aquincumban gedilisi hivatalt viselt, 193. September hó 
1 i-én Fortunának oltárt állítottak. Látni való, hogy ez időben Aquincum még 
municipium volt, akkor tehát még nem történt volt meg colonia rangjára való 
emeltetése, amit Septimius Severusnak köszönhetett. Ez a császár csak pár hó
nappal előbb, június i-én lőn császár, a pannóniai sereg tette azzá Carnuntum-
ban, valószínűleg az aquincumi legio is. ott volt föl magasztaltatásánál párthívei 
közt. Nyilván ezért nyerte a legio II. adjutrix a Severiana melléknevet, a város 
pedig a coloniai rangot. Föliratunk tehát annyiban érdekes, hogy ez a helytör
téneti érdekes esemény csak September 1 i-ike után következhetett be. 

Ezt az oltárt eredetileg aligha a fürdőépület frigidariumában állították föl. 
Nem volt beépítve, mint az előbb említett föliratos ara; csak azt hihetjük, 
hogy közeli vagy távolabbi helyről hordták ide. Ha úgy van, akkor alig
hanem az amphitheatrum nyugoti bejárása melletti Fortuna Nemesis templo
mából való. 

Végül említjük még a 48 db. érmet, melyekből a rómaiak Trajanus csá
szártól Probusig terjednek. 


