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I. 

AZ AMPHITHEATRUM. 

Az aquincumi amphitheatrum fenmaradt romjairól szólva, csak úgy remél
hetjük annak megközelítő képét adhatni, ha bevezetésül azon játékokról, me
lyeknek színhelyéül szolgált, röviden megemlékezünk.* Mielőtt maradványai 
napfényre kerültek, legfölebb sejthették, hogy városunk nem lehetett ily épület 
nélkül el. Se felirat, se egyéb irott forrás nem őrizte meg emlékét, nem hogy a 
benne űzött életnek legkisebb nyoma maradt volna meg bárhol. Annál megle
pőbb a rendelkezésünkre álló adatok halmaza, melyek Róma s Italia más néhány 
amphitheatrumára vonatkoznak s lehetővé teszik, hogy a római élet ezen olda
láról oly alapos fogalmunk legyen, mint kevés másról. Érthetővé teszi ezt azon 
fontos hely, melyet az amphitheatralis játékok Róma népének mindennapi éle
tében elfoglaltak. 

A nyilvános játékok három ismert faja közül az amphitheatruméi voltak a 
legifjabbak. A circus lófuttatásai visszanyúlnak a királyok korába. Hasonlókép a 
színpadi mutatványok első kezdetei, bár tulajdonképeni drámai előadásokról 
csak Livius Andronicus (240 Kr. e.) óta lehet szó. A gladiátori küzdelmeknek 
ekkor azonban még csak első félénk kísérletei mutatkoztak Rómában. 

Igazi hazájuk Etruria volt. Itt ősidők óta voltak szokásban, még pedig teme
tések alkalmával s a kezdetleges vallási elem volt bennök túlsúlyban. Minden 
valószínűség szerint emberáldozatokból indultak ki, melyeket a halott tisztele
tére és a Manesek kiengesztelésére rendeztek sírján. Az áldozatok hadi foglyok 
lehettek, a kiket azonban idővel nem engedtek többé papi kéz által leöletni, 
hanem párosával szembeállítottak egymással, hogy élet-halálra küzdjenek. 

Rómába is ily minőségben, t. i. mint munera funebria jutottak el. Első érte
sülésünk 264-ből Kr. e. való. Marcus és Decius Brutus apjuk emlékezetére 
három párt állítanak egymással szembe. A küzdelem ezúttal még a marhavásár-

* V.o. Ludwig Friedender : Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. II. $. Aufl. 518—591. 
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téren folyt. De már 216-ban a,'forum szolgál színhelyül, midőn M. Aemilius 
Lepidus gyászünnepén 22 pár küzd. Ez időtől fogva a küzdő párok száma egyre 
nő. A nép pedig mindegyre nagyobb örömet és mulatságot talál e véres látvá
nyosságokban, úgy, hogy végtére is feledésbe megy eredeti rendeltetésök s 
mint a népmulattatás többi faja, diadalmenetek, templomok fölavatása és egyéb 
alkalmakkor jönnek divatba. 105-ben a két consul P. Rutilius Ru fus és C. 
Manlius már hivatalból rendezik először. 

További fejlődésükre a legnagyobb befolyással mégis az 1. század párt
villongásai voltak. A becsvágyó és gazdag férfiak csakhamar felismerték benne 
a legalkalmasabb eszközt, a melylyel a nép kegyét maguknak megszerezhetik. 
Az egyik a másikon a látványosságok nagyszerűségével igyekezett túltenni, a mi 
szinte hihetetlen erőmegfeszítésekre vezetett. Julius Caesar példája e tekintetben 
a legbámulatosabb. Svetonius írja, hogy a játékokhoz, melyeket mint aedilis 
65-ben rendezni akart, annyi gladiátort vásárolt össze, hogy ellenfelei aggodal
mát felköltötte s indítványukra kénytelen volt a tanács megszabni a gladiátorok 
legmagasabb számát, melyekkel magánember bírhatott. így is 320 párt állított 
a porondra. Augustus e részben is mérséklőleg igyekezett hatni korára. Elren
delte, hogy a praetorok csak kétszer adhatnak évenként gladiátori játékokat s a 
küzdő párok száma a 120-at meg nem haladhatja. 

A gladiátori játékok minden népszerűsége daczára is azonban feltűnő ma
rad, hogy az állandó ünnepeken még a császár-kor kezdetén sem szerepeltek. 
Rendszeressé csak Domitianus tette őket; ezóta aztán minden december havá
ban rendezték a designált quaestorok. 

Nem kevésbé figyelemre méltó, hogy Róma oly sokáig amphitheatrum 
nélkül volt. Kétségkívül befolyása volt e részben ama körülménynek is, hogy 
sem a görögöknél sem az etruscoknál nem találták meg építtetéséhez a minta
képet. Az amphitheatrum tényleg a római szellem alkotása, a melyhez a görög 
szinház csak kiindulási pontul szolgált. 

Az első kísérletek faalkotmányok voltak. Az első ilyet Julius Caesar 
építteté 46-ban a campus Martius-on. Alakja után, mely két szinház (thea-
tron) egyesítéséből látszott előállani, amphitheairum-mk nevezték el. Pom
peii kőből épült amphitheatruma már régen állott, midőn Statilius Tau
rus 29-ben hasonlót emeltetett Rómában. De ez a nagy tűzvész alkalmá
val, mely Nero uralkodása alatt Róma nagy részét elhamvasztotta, leégett s 
többé helyre se állították. Nero újra ideiglenes faalkotmánynyal igyekezett a 
veszteséget pótolni. Vespasianus császár vetette meg végre egy Róma nagysá
gához méltó amphitheatrum alapját az egykori stagnum Neronis helyén. A meg
kezdett munkát fia Titus folytatta, 80-ban dedicálta, de csak Domitianus fejezte 
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be végleg. Romjai, a mai Çoliseo, jelenleg az antik Róma legimpozánsabb emlé
két képezik. A fele részben még fennálló külső körfala, mely négy emeletre osz
lik, i ^o lábnyi magas. Állítólag 80.000 embernél többen fértek el benne. 12.000 
zsidó dolgozott rajta s az építési költség akkora volt, hogy tekintélyes várost 
lehetett volna rajta emelni. Látása a VIII. században élt Beda Venerabilist a kö
vetkező emlékezetes szavakra lelkesítette: «A míg a coliseum állani fog, fennáll 
Róma, ha a coliseum dül, dűlni fog Róma is, ha Róma összedőlt, össze fog 
dőlni a világ. » — Az amphitheatrum Flavium sokáig Rómának egyetlen ily épít
ménye volt. Az amphitheatrum castrense Constantinus idejéből való. Különben 
alárendelt jelentőséggel bírt. 

Csak a mióta állandó amphitheatrumok voltak, került szorosabb összeköt
tetésbe a gladiátori mutatványokkal a játékok más két neme : az állathajszák 
(venationes) s a vízi ütközetek (naumachiae). 

Az első állathajszát M. Fulvius Nobilior 186-ban rendezte. Színhelye a cir
cus volt, a mely az egész köztársaság korában s később is az maradt. A szerény 
kezdet itt is azonban csakhamar a legtúlzóbb végletekig vezetett el. A római 
birodalom minden nagyobbodása növelte egyúttal az állathajszák arányait. Afrika 
meghódítása ismertette meg legelőször a rómaiakat idegen, addig nem látott 
állatfajokkal. Már az említett első állathajsza alkalmával nagyszámú oroszlán és 
párducz volt látható. Scaurus, Pompeius és Caesar állathajszái újabb és újabb 
meglepetésekben részesítették a római népet. A császárok aztán e téren is elkö
vettek mindent, a minek párját a világtörténet nem látta s látni se fogja. Szünet 
nélkül folytak a vadászatok Ázsia és Afrika rengetegeiben, s szállították úgy a 
császárok mint magánosok számára a legexotikusabb állatokat, a melyeknek 
neve sem hatolt el addig Rómába. Nem hiányoztak a Nilus mesés állatai sem: 
a krokodilus és hippopotamus, nemkülönben a rhinoceros. A mai Európa bámu
lattal nézi, ha azon állatok közül, melyek akkor Rómában tömegesen lemészá
roltattak, egyike vagy másika.hozzánk kerül. 

A gladiátori játékok s az állathajszák lettek idővel minden amphitheatrum 
rendes mutatványaivá. Nem úgy a naumachiák. Színrehozataluk oly complikált 
berendezést tételezett fel, a minő „csak a legnagyobb amphitheatrumokban vált 
lehetségessé. Rómá.ban a flaviusi, továbbá a capuai és a puteoli amphitheatru
mok az egyetlenek, melyekben a küzdő tér (arena) alatt e berendezés marad
ványai napfényre kerültek. De daczára ezen épületek nagyságának, a bennök 
rendezett tengeri ütközetek távolról sem közelíthették meg azokat, melyeket 
nem amphitheatrumban, hanem azon kívül, rendszerint külön e czélra épült óri
ási vízmedenczékben rendeztek. E téren is Julius Caesar tette meg az első nagy 
lépést. 46-ban a campus Maitius-on, mint hiszik, a Farnese-palota táján, tavat 
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ásatott s a vízen egy tyrusi és egy egyptomi hajóhadat állított egymás ellené
ben. A harczot iooo tengerész és 2000 evezős vívta. A második nagy nauma-
chiát Augustus adta 2-ben Kr. e., Mars Ultor templomának fölavatása alkalmá
val. Színhelye a Tiberis jobb partján, Caesar kertjei mellett volt. Ezúttal az athe-
naeek és a perzsák tengeri küzdelme mutattatott be, 3000 tengerészszel. Mind
kettőn túltett azonban Claudius császár 52-ben. 19.000 ember harczolt akkor, 
rhodusinak és siciliainak öltözve, a fucinusi tavon. A flaviusi amphitheatrumban 
maga Titus rendezte az elsőnaumachiát 80-ban, midőn annak fölavatását 100 
napig tartó játékokkal ünnepelte meg. A küzdelem corcyrabeliek és corinthusiak 
között folyt. Példáját követte Domitianus, egyidejűleg azonban a Vaticanus 
alatt új nagy tavat ásatott. Az itt bemutatott küzdelemben a hajók száma szinte 
fölért a valóságos tengeri hajóhad állományával. Az utolsó nagy naumachia híre 
Philippus Arabs idejéből való, midőn Róma 1000 éves fennállása ünnepét ülték 
meg. Nyilván az Augustus vagy Domitianus- által ásatott tavak valamelyikében 
játszódott le. 

A felsorolt példák egytől-egyig a legnagyobb mérvű erőmegfeszítésről 
tanúskodnak, a minőre csak Julius Caesar s a császárok voltak képesek. Hogy 
magánosok is adtak volna naumachiákat, nincs semmi adatunk, de nem is való
színű. Hogyan képzeljük akkor, hogy a kisebb városok vállalkoztak volna ilye
nekre. A gladiátori játékokkal s az állathajszákkal be kellett érniök. 

Már Cicero (pro Sestio 58, 128) úgy jellemzi a gladiátori játékokat, mint 
a melyekben a római nép legnagyobb élvezetét leli. A respublica végén tényleg 
a legnépszerűbbek : a circusi futtatások háttérbe szorulnak, még inkább a szín
házi előadások. A császár-korban ugyan a circus nem csak hogy visszanyeri 
egykori jelentőségét, hanem a pártok (factiones) kifejlődése új, szinte hihetetlen 
varázshatást kölcsönöz neki, mindez azonban az amphitheatralis játékok közked
veltségéből épenséggel nem von le semmit. 

E varázs titka a mindinkább elharapódzó demoralisatióban rejlett, mely ép 
úgy kiterjedt a legalsó, mint legfelső néposztályokra. A métely a legalsó népré
tegből terjedt tovább. Ez a respublica utolsó századában még beérte, ha a hatal
masok kenyérrel látják el. A forum skandalumai elég szórakozást nyújtottak sza
bad idejében. De mihelyt az egyeduralom megsemmisítette a politikai jogokat, 
előállott a szükség, hogy most már a nép mulattatásáról is gondoskodjék. így 
váltak a játékok általában elutasíthatatlan szükséggé a császári Rómában. A nép 
követelőzése nem ismert határt. Fény és pompa után áhítozott, mindenek felett 
pedig izgató, kábító látványosságok után. 

Már pedig ha valahol, úgy az amphitheatrumban jutott ki ezekből legbő
vebben része. Patakokban folyt itt az emberek és állatok vére. Mégis igazság-



talanság volna, ha ezen, a természetes érzelemmel oly annyira ellenkező, véreng
zéseket a mai humanistikus fogalmak szerint akarnók megítélni. A római világ 
szemében sokkal ártatlanabbaknak látszottak, mint a minők tényleg voltak. 

Hogy megértsük, tudnunk kell, kikből állottak rendszerint a szereplők. 
Elítélt gonosztevőkből, hadi foglyokból és rabszolgákból, tehát azon néposztály
hoz tartozókból, mely egyáltalán semmiféle jogokkal sem bírt, s kiknek existen-
tiájuk — mint Friedländer találóan megjegyzi — a társadalomra úgyis közöm
bös vagy ártalmas volt. Mindenesetre akadnak köztük szabad emberek is, kik 
önként adták fejőket e mesterségre (auçtorati), de ezek többnyire bukott egyé
nek, kiknek már nem volt mit veszteniök, vagy pedig olyanok, kiket fékhetet
len szenvedélyök hajtott ilyen önmegbecstelenítésre. 

E szenvedély hatalmát a császári korban mi sem illustrálja világosabban, 
mint a legmagasabb családok tagjainak nyilvános fellépése az arénában. S e 
tekintetben nem tettek kivételt még a nők sem. A gladiátori vívás mestersége 
valóságos sporttá vált. A rossz példával maguk a császárok jártak elől. Commo-
dus már annyira ment, hogy palotájából a gladiátori iskolába költözött át. Ugyan
csak Commodusról közli Cassius Dio azt a hiteles adatot, hogy sajátkezűleg 
szúrt le egy napon öt nilusi lovat s más napokon két elefántot, egy zsiraffot s 
néhány orrszarvút. 

Ily körülmények között vajmi csekély érvénye lehetett a törvénynek, mely 
becstelenséggel (infamia) sújtotta a szereplőket. Az érdeklődés emelkedése ter
mészet szerint fokozta a ragaszkodást a vérengző mesterséghez. Mi több, való
ságos szenvedélylyé vált az. S ez könnyen érthető. Gladiátornak lenni a legtöbb 
esetben igazi szerencsét jelentett. A nők körében a legkedvesebb emberek vol
tak. Izmos alakjuk biztosította számukra a győzelmet olykor még a legmagasb 
rangú nőknél. A régi írók e részben nem egy pikáns történetkéről értesítenek. 
Mindenesetre jellemző az akkori közerkölcsökre az a hír, hogy Marcus Aurelius 
feleségének, Faustinanak állítólag Cajetában viszonya volt hajósokkal és gla
diátorokkal s hogy Commodus tulajdonképen gladiator gyermeke. Népszerűsé
gük egyébként általános volt a társadalom minden osztályában. A költők meg
énekelték, alakjaikat a művészek színházakban, síremlékeken, palotákban és 
templomokban szobormüvekkel, mozaikkal és festményekkel megörökítették. 
Még a házi és konyha-berendezés tárgyain is ott találjuk. Nemcsak Róma, hanem, 
mint a leletek bizonyítják, a legtávolabb eső provinciák is el voltak árasztva edé
nyekkel, melyeknek megszokott díszítményét képezték. 

E mellett nem maradt el az anyagi haszon sem. Mindig az a remény táp
lálhatta a gladiátorokat, hogy a küzdő teret mint szabad emberek s meggazda
godva hagyhatják oda. Ilyenkor fegyveröket Hercules templomában függesztet-
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ték fel s falusi birtokaikon, kényelemben töltötték végső napjaikat. Fiaik a 
színházban a lovagok padjain foglaltak helyet. Egyáltalán nem volt semmi nehéz
ség, hogy a volt gladiator a legtiszteletreméltóbb állást elérje. Állítólag Macri-
nus gladiátorból lett császárrá. 

Tévedés volna mindazonáltal azt hinnünk, hogy akár a gladiátorok, akár 
az állatviadorok (bestiarii) helyzete különben mindaddig, míg hivatásuk az aré
nához kötötte, valami kényelmes lett volna. Napjaikat folytonos gyakorlásban, 
a legszigorúbb fegyelem alatt kellett tölteniök. Szabad akaratuk nem volt. Kü
lön csapatokba (famíliáé) voltak egyesítve, melyek vagy a községek vagy egye
sek tulajdonát képezték. Az utóbbiak vagy azért tartottak ilyeneket, hogy az 
általuk rendezett játékoknál felléptessék, így a császárok, vagy pedig, hogy a 
játékrendezőknek bérbe bocsássák. A gladiátor-kereskedésnek mindenképen 
virágzónak kellett lenni. 

Minden egyes ily csapat,külön iskolát (ludus) képezett. Rómában Domi-
tianus óta a flaviusi amphitheatrum körül négy ilyen volt. Háromban (ludus mag-
nus, gallicus, dacicus) gladiátorokat, a negyedikben (ludus matutinus) állatviado
rokat képeztek ki. Mindegyikök nagyszámú épületet foglalt magában s nagy intéző 
személyzettel rendelkezett. Császári gladiátor-iskola volt azonkívül Capuában, 
Prsenesteben és Alexandriában. A mennyiben császári gladiátorok a provinciák
ban is találkoztak, külön procuratorok főfelügyelete alá tartoztak. Rendszerint 
azonban a községek tartották fenn ezeket az iskolákat úgy Italiában, mint a tar
tományokban. Esetleg a légióknak is ott, hol a tábor közelében amphitheatrum 
állott, külön gladiátor-bandájuk lehetett. Nyilván ez lehetett nálunk, Aquincum
ban is az eset. 

Mindeddig még csak egy ily iskola-épület romjait ismerjük. Pompeiiben 
került napfényre s általában a gladiátori kaszárnya neve alatt ismeretes. A négy
szögű téres udvar minden oldalát oszlopos folyosó szegélyzi, a hová az egyes 
czellák ajtói nyílnak. 

A közvetlen felügyeletet a vívómester (lanista) gyakorolta. Gondja volt, 
hogy úgy a legszigorúbb fegyelem, mint a kiszabott életrend föntartassék. Az 
egyes fegyvernemeknek külön mesterök (doctores) volt. 

Miként a gladiátorok három legrégibb fajának elnevezése Samnites, Galli, 
Thraeces (thrákok) mutatja, egyes legyőzött népek fegyverzete és vívási módja 
szolgált eredetileg mintául. A császári korban azonban ezen az immár kibékült 
népekre sértő elnevezéseket másokkal pótolták. 

így lépnek a Samnites helyébe a secutores és a hoplomachi. Úgy ezek, mint 
általában a többi fajta gladiátorok felszerelésére nézve a fenmaradt emlékek bő 
felvilágosítást nyújtanak. A secutores fegyverzetét a vaspikkelyekkel fedett bőr-
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ujjon (manica), mely a jobb kart védte, a széles fémövön (balteus) és egy könnyű 
kötényen (subligaculum) kívül nagy négyszögű paizs (scutum), vért (ocrea) a bal
lábon, arczra húzható sisak (galea eristata) és rövid kard képezte. A hoplomachus, 
azaz a nehéz fegyverzetű csak sisakjának szerkezetére különbözött. A gallok 
elnevezését a murmillones név szorította ki. Jellemzi a nagy hatszögü paizs, külön
ben könnyű, az arezot szabadon hagyó sisakot, kötényt, övet és vasújjat hord
tak. Lábvértjeik nem voltak. Egyedül a thrákok elnevezése nem látszott vál
tozni. Eltekintve a sisaktól, vasújjtól, köténytől és övtől a kis, rendesen kerek 
paizson (parma), a dupla lábvérten és egy sarlóalakú kardon (sica) voltak felis
merhetők. Egészen ismeretlen a gladiátorok azon fajának eredete, mely retiarii 
nevet viselt. Mint elnevezésök mutatja, hálóval harczoltak, a melylyel ellen-
felöket harczképtelenné igyekeztek tenni. A legtöbb emléken mindazonáltal 
hiába keressük a hálót, ellenben a három ágú szigony (fuscina) sohasem hiány
zik. Ezen kívül még csak egy rövid tőr szolgált védelmökre, különben a kötényt 
és övet leszámítva, meztelenek voltak. Különösen jellemző, hogy fedetlen fővel 
mentek a küzdelembe. Említést érdemelnek végűi a dárdával harezoló lovasok 
(équités) és a britanniaiak módjára szekérről vívó essedarii. 

Az állatviadorok (bestiarii) között nem találkozunk ily megkülönbözteté
sekkel. Általában vajmi kevés megjegyzést találunk róluk a régi íróknál. De 
maguk az emlékek sem engednek a felszerelés valami nagy változatosságára 
következtetni. A leghíresebb e nemben az Umbricius Scaurus síremlékéről 
Pompeiiben való stuccorelief, melynek egy része állathajszát ábrázol. A bestiarii 
egy része rajta meztelenül vagy csak könnyű tunikában öltözve jelenik meg. Az 
egyiken azon kívül mindkét lábszárát, a másiknál csak a balt találjak szíjakkal 
körűitekerve. Fegyverzetök egy vagy két dárda, olykor egyszerű kard. Az álla
toknak színes szövetdarabbal való fölingerlése már akkor szokásban volt. 

Az amphitheatralis játékokat rendszerint hirdetések által adták a rendezők 
a közönség tudomására. Több ily hirdetés nyoma maradt fenn Pompeiiben. 
A falra vörös festékkel pingált feliratok. Nemcsak a játékok idejét jelezték, 
hanem egyúttal a nevezetesb látnivalók rövid kivonatát is tartalmazták. így az 
egyiken meg van nevezve a fellépő gladiator-banda, egy másik a nézőtér fölé vont 
ponyvát, a harmadik meg épen a por és hőség ellen vízfecskendezést ígér. Az 
előadások ugyanis közönségesen fényes nappal történtek. 

Ha voltak állathajszák, úgy ezek rendszerint megelőzték a gladiátorok ver
senyét. Ez utóbbit a gladiátorok felvonulása (pompa) nyitotta meg. Midőn a 
császári páholy elé értek, felhangzott a szomorú üdvözlet : Ave Caesar, moriiuri 
te salutant. Majd a játékrendező (editor) elé léptek, ki megvizsgálta fegyveröket. 
A küzdelem eleinte csak látszólagos (prolusio) volt : lándzsákat dobáltak egy-

Budapest Régiségei. III. 12 
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másra s tompa fegyverekkel vívtak. A komoly küzdelemre a jelt trombita harsa-
nása adta meg. A tompa fegyverek helyét élesek foglalták el. A küzdők páro
sával állottak föl. Csak különböző fegyvernemek harczolhattak így egymással. 
A reiiarii rendes ellenfelei a secuiores voltak. Üldözésök ellen a háló védte meg; 
mihelyt azt úgy sikerült elvetniök, hogy az ellenfél fejére hullott, biztos volt a 
győzelem. A kegyelemdöfést megtette a szigony vagy a kard. Régebben^ így 
még Pompeiiben, a murmdlones-eket találták magukkal szemben. Később azon
ban ezek többnyire mint a thrákok ellenfelei léptek fel. Hasonlóképen a hop-
lómachi is. 

A küzdelem félbeszakadt, mihelyt az egyik fél megsebesült. A játékrendező 
rendszerint a közönség tetszésére bízta aztán, vájjon leölessék-e vagy sem. 
A megsebesült fölemelte balkeze hüvelykujját, így könyörgött életéért. A közön
ség vagy kendőlobogtatással felelt, a mi kegyelmet jelentett, vagy lefelé fordítva 
mutatta hüvelykujját, mire a győztes irgalom nélkül leszúrta. Kegyelemre rend
szerint csak a bátrak számíthattak. A félénkségét a nép magára nézve a megsér
tés egy nemének tekintette s azzal büntette a bátortalanokat, hogy korbács
ütésekkel és tüzes vassal kergettette a küzdelembe. 

Ilyformán a nép tényleges részesévé vált a játékoknak. A circusi pártok 
mintájára az amphitheatrumban is alakultak pártok. Két ily pártról van értesü
lésünk. Az egyik (parmulani) a kis paizsú thrákokat, a másik (scufarü) a nagy 
paizsokkal küzdő, általában a nehéz fegyverzetű gladiátorokat kedvelte. Voltak 
császárok, kik maguk is az egyik vagy másik párthoz csatlakoztak, sőt Domi-
tianus annyira ment, hogy a nézők egyikét, a miért az a császár pártjáról nem 
épen hizelgően mert nyilatkozni, az arénába hurczoltatta s kutyák elé dobatta. 

Jóllehet a párviadalok a közönségesek voltak, nem hiányzottak oly har-
czok sem, hol csapat csapattal állott szemközt. Többnyire azonban az amphi-
theatrum arénája nem volt elég téres számukra, azért a circusban folytak le. 
Vérengzésben itt sem lehetett hiány. Mégis a kegyetlenségek netovábbját az 
állathajszák nyújtották. Még hagyján, ha gyakorlott és jól fölfegyverzett vadá
szok szállottak síkra a vadakkal. De mit szóljunk azokhoz a vérfagyasztó jelene
tekhez, midőn az elítélteket védtelenül vagy legfölebb a leghitványabb fegyver
darabokkal ellátva a vadak martalékául dobták oda. Hogy a hatás fokoztassék, 
még tovább mentek. Nem volt a mythologiának vagy történetnek az az ismert 
halálneme, a melyben az arena nézője ne gyönyörködhetett volna. Ilyenkor min
den képzelhető eszközt felhasználtak, hogy a csalódás minél teljesebb legyen. 
Szükség esetén az arena tökéletes színpaddá alakult át, melynek dekoratiója 
semmi kívánni valót sem engedett. Látni lehetett Medeát, a mint a halálos öltö
zetéből hirtelen előtörő lángok fölemésztették. 64-ben, a város fölgyújtásával 
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vádolt keresztényeket szurokkal vonták be s úgy gyújtották meg éjnek idején. 
Egy gaztettes, mint Mucius Scaevola, addig volt kénytelen kezét a tűzben tar
tani, míg összeégett. Egy másik elítélt, mint Orpheus emelkedett föl az arena 
mélyedéséből, mintha az alvilágból térne vissza. Játéka megbűvölte a természe
tet, a sziklák és fák megmozdultak, állatok és madarak vették körül. A látvá
nyosság végével aztán egy medve szétmarczangolta. Az ókori írók főkép csak az 
oly jelenetekről emlékeznek meg, melyek leleményességök által különösen ma
gukra vonták a nézők érdeklődését. A kegyetlenségek látása magában véve 
megszokott dolog volt. Szünetekre csak annyiban volt szükség, hogy a rabszol
gák Mercur képében az elesetteket a készen álló padokra felrakják s egy külön 
e czélra szolgáló kapun (porta Libitinensis) át a halottas kamrába (spoliarium) 
szállítsák. 

* * 

Róma példája mint egyébben, úgy e tekintetben is természetesen elég 
volt arra, hogy az amphitheatralis játékok Italia és a provinciák városaiban 
gyorsan meghonosuljanak. Az a minden mértéket meghaladó fény és pompa, az 
a szenvedély minden iránt, a mi a legizgatóbb, legkábítóbb, azért csak Rómá
ban volt feltalálható. Az amphitheatralis életről fönnebb vázolt képet csak azon 
végtelen romlottság és azok a rendelkezésre álló megmérhetetlen anyagi eszkö
zök teszik érthetővé, a melyek dolgában Rómának még nem akadt párja a világ
történetben. 

Hasonlíthatatlanul igénytelenebbeknek kellett hogy legyenek az amphi
theatralis játékok a birodalom más városaiban, és pedig azon mértékben, minél 
távolabb esett egyik vagy másik város Rómától. A provinciális városok e rész
ben is messze elmaradtak az itáliaiaktól. Hogy a különbséget lássuk, elégséges 
az utóbbiak fenmaradt amphitheatrumait összehasonlítanunk azon romokkal, 
melyek a tartományokban szétszórva eddig napfényre kerültek. Azok egytől 
egyig faragott kőből gondosan emelt épületek, ezeket rendszerint apró mészkő
darabokból, olykor az alaprajz minden szigorúsága nélkül tákolták össze. Külö
nösen áll ez a dunai tartományokban létesült amphitheatrumokról. 

Az aquincumi sem tesz e tekintetben kivételt. Nyilván a katonaság műve, 
épúgy mint a többiek. Minden gyarlósága daczára azonban mégis nemcsak mint 
városunk legnagyobbszerű római emléke érdemli meg kiváló figyelmünket, 
hanem mert egyszersmind elég alkalmas arra, hogy kellő képet nyújtson egy oly 
épület berendezéséről, a mely a vázolt gladiátori küzdelmeknek és állathajszák
nak színhelyéül szolgált. 

Amphitheatrumunk felásatása tudvalevőleg a rendszeres ásatások legelejére 
12* 
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esik. Romjai fölött az évszázadok folyamán tekintélyes földhalom képződött, 
mely a nép szájában mint « Csigadomb » volt ismeretes. Attól az ezer és ezer 
csigától kapta e nevét, mely a rajta nőtt, mindenesetre szegényes fűszálait ellepte 
volt. Azt hiszem, régtől fogva nem lehetett az titok, hogy falak romjai rejlenek 
alatta. Egyik-másik fal felszíne állítólag még e század derekán kiemelkedett a 
földből. Bizonyára ki nem kerülhette tehát már Schönvisner figyelmét, még 
kevésbé azon néhány buzgó kutatóét e század elején, kik már ekkor próbaása
tásokat rendeztek a Papföldön. Hogy a falak római eredetűek, nem lehetett 
előttük kétséges. A hatvanas és hetvenes években főleg Zsigmondy Gusztáv és 
Rómer Flóris érdeklődtek komolyabban iránta. Rómer* Marsili fölvételére 
támaszkodva, a tábor erődítményét vélte benne felismerni. A feltevések hosszú 
sorának csak a rendszeres ásatások vetettek véget s hozták végre napfényre az 
igazságot. 

Midőn 1879-ben a műemlékek országos bizottsága gömöri Havas Sándor, 
a fővárosi régészeti bizottság jelenlegi nagyérdemű elnökének vezetése alatt a 
helyszínén járt, hogy megjelölje azon pontokat, a melyek felásatása eredmény
nyel járhatna, a «Csigadomb» átkutatását hozta első helyen a vallás-és köz
oktatási minister előtt javaslatba. A várakozást tényleg a remélhető legörvende-
tesebb eredmény koronázta. 

Torma Károly, ki a munkálatok vezetésével volt megbízva, rövid idő múlva 
azok foganatosítása után immár teljes határozottsággal constatálhatta, hogy a 
«Csigadomb») romjaiban nem mást, mint Aquincum amphitheatrumát vagyunk 
szerencsések bírhatni. A meglepő siker teljesen indokolta a munkálatok siette-
tését. A következő 1880. évben fel volt már takarva több mint az északi fele. 
Még az ásatási körülmények teljesen friss impressiója alatt írta meg Torma 
Károly róla azon jelentését, mely «Az aquincumi amphitheatrum északi fele» 
czím alatt 1881-ben a m. tud. akadémia kiadásában megjelent. A műemlék vég
leges leírását azon időre igérte, midőn déli fele is a föld alól kiborult. 1881 vé
gével az amphitheatrum csakugyan a maga teljességében már ott állott szemünk 
előtt, de fájdalom, a tervbe vett tanulmányt róla mindez ideig hiába várta az 
érdeklődő közönség. 

A jelen értekezés czélja, hogy e mulasztás némileg pótoltassék. Jól tudom, 
hogy a leírás ez idő szerint, miután a romok 10 év óta napfényen vannak s eső, 
hó nem csekély károkat tett bennök, távolról sem lehet már oly kimerítő, mint 
a hogy azt Torma Károly, a kinek a legapróbb részletet még frissiben volt 
alkalma tanulmány tárgyává tenni, megírhatta volna. Ha mégis megkísérlem, 

* V. ö. Pannónia területén Magyarországban fennmaradt néhány római várnáról : Arch. Közle
mények. III. köt. 50. 1. 



9 ] 

azon reményben teszem, hogy nem végezhetek teljesen haszontalan munkát, 
midőn városunk ezen legjelentékenyebb római emlékét nem hagyom a megér
demlett ismertetés nélkül végkép elpusztulni. Hogy Torma Károly idézett 
műve e munkámban mennyire segítségemre volt, a következőkben elég alkal
mam lesz róla bizonyságot tenni. 

Azok után, a miket Aquincum emlékeiről közzétett két tanulmányomban 
a canabák topographiájáról elmondtam, amphitheatrumunk fekvése nem lehet 

ismeretlen. Miként a második tanulmányban* i. szám alatt az ásatási terü
letről közölt térrajzból kitűnik, ott fekszik a szentendrei országút nyugoti olda
lán, mintegy 32 m. távolságban a castmm északi falától. Rajta túl vizenyős síkság 
terül el, melyen további épületek legkisebb nyoma sem észlelhető. 

E szerint városunk északi határát jelezte. Hasonlókép a város szélén fekszik 

* Az aquincumi ásatások, 1882—1884 és 1889, 

i. Az amphitheatrum alaprajza. 
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tudvalevőleg Pompeii amphitheatruma is. Rómában az amphitheatrum castrense-t 
szintén a város falába beépítve találjuk. 

Sokkal meglepőbb orientálása, ha a castrum s a canabák épületeinek 
fekvésével összehasonlítjuk. Sem az amphitheatrum, sem ez utóbbiak nincsenek 
pontosan keletve, csakhogy míg ezek tengelye az északdéli iránytól 14 fokkal 
keletre, az amphitheatrumé körülbelül ugyanannyival nyugotra tér el. Mindkét 
esetben a kelet-nyugoti tengelyek derékszöget képeznek a KrempeWnalom 
táján 147 foknyi szögben megtörő szentendrei országúttal. Nyilván úgy kellett 
lenni, hogy már a római időben, mindjárt a megtelepedés korszakában, a midőn 
még az építkezés alig vette kezdetét, vidékünk e részét út hasította, a mely tel
jesen azon a csapáson haladt, mint a mostani országút s hogy úgy az amphi
theatrum mint a canabák építőinek ez szolgált irányadóul a keletelésnél. Vagy 
nem feltünő-e, hogy még a castrum sem követi az égi tájak irányait, jóllehet e 
részben semmi sem állott útban ? Különben hogy az amphitheatrum keleti olda
lán, a hol az egyik kapu nyilott, ne lett légyen út, föl nem tehető. Ép oly ter
mészetes, hogy a kapu tengelye erre az útra nem állhatott ferde szögben. 

Áttérve a fennálló maradványok (1. ábra) részletes leírására, természet 
szerint az épület formája és méretei érdekelnek legközelebbről. A mi az előbbit 
illeti, tudvalevőleg az amphitheatrum alakja, az ellipsis. Legfölebb annyiban mu
tatkozik eltérés, hogy az egyiknél az ellipsis nagyobb mértékben lapos, mint a 
másiknál. A miénknél inkább a körhöz közeledik, mint azt a hossztengely viszo
nya a kereszttengelyhez: 86*45 : 75*54 m u t a tJ a-

Ismerve a tengelyek méreteit, módunk van egyúttal meghatározni, minő 
helyet foglal el épületünk nagyságra az ismert amphitheatrumok sorában. Az 
összehasonlítást Friedländer adataira támaszkodva, megtette már Torma Károly. 
Szerinte hosszméretét tekintve, a római korból fenmaradt ama 36 színkör soro
zatában, melyek hossztengelye mérve van, a 14-ik, keresztméretére nézve pedig 
az e tekintetben meghatározva levő 34 amphitheatrum lajstromában a 1 <$-ik 
helyre lesz sorozandó ; végül térfogatát illetőleg, — mely mint könnyen kiszá
mítható, 51 28*99 D m-i — a m a sorozatnak szintén 1 c-ik helyére jut, melyben az 
eddig ismert színkörök közül 33-nak térfogata van az eszközölt mérések alapján 
kimutatva. Az egybevetés köréből a carnuntumi amphitheatrum,* mint a mely 
akkor még ismeretlen volt, természet szerint ki van hagyva. Tekintve, hogy 
legközelebb mégis az feküdt hozzánk, talán nem lesz érdektelen megtudnunk, 
hogy hossztengelye 1 2 méterrel hosszabb, keresztmérete ellenben csak két mé
terrel. 

* V. ö. Alois Hauser, Ausgrabungen in Çarnuntum. Arçh.-Epigr. Mittheüungen aus Oesterreich-
Ungarn. XJV. 162—167. 
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Minden amphitheatrumban két rész különböztethető meg: a;,küzdőtér 
(arena), s a nézőtér (cdvea). 

Az a/'̂ rtaf (04J nagysága első sorban attól függött, milyen széles övben zárta 
körül a nézőtér. Mint alább látni fogjuk, ez utóbbi szélessége nem volt valami 
tekintélyes: innen a küzdőtér tetemes kiterjedése. Hossza 53*36 m., széles
sége 45*54 m. s ehhez képest térfogata 1908*53 D m . E tekintetben az Össze
hasonlítás a többi hasonnemû emlékkel, körülbelül ugyanarra az eredményre 
vezet, mint a melyre Torma Károly az összkiterjedés dolgában jutott, hogy t. i. 
amphitheatrumunk küzdőtere nagyságra az ismertek sorában mintegy középütt 
áll. Mindenesetre figyelemreméltó, hogy nagyobb volt, mint a pompeiibeli 
színköré. A carnu.ntumi amphitheatrum arénájának hossza 71*60 m., széles
sége 45 m. •„••,•-

Ezen elliptikus alakú téren folytak a játékok. A niveaut kellőleg meghatá
rozzák az egyes küszöbkövek, melyek az arénára nyiló ajtókat jelzik. Körül
belül ugyanaz volt, a melyen mai nap járunk. Csakhogy ma fű és virág nő rajta, 
esős időkben meg víz borítja el, holott egykoron keményre döngölt agyagtalaját 
apró kavicscsal vegyes homok fedte. Ügy volt ez másutt is, a mit eléggé bizo
nyít maga az arena név, mely nem jelent mást, mint fövenyt. Torma Károly 
helyenként kelleténél mélyebbre ásatott le, hogy meggyőződjék, nem található-e 
a földszin alatt bárminemű alépítmény nyoma. Tudtommal sehol se került ilyen 
napfényre. Olyannak kellett e szerint az arena szintjének lenni, hogy az esővíz 
csak a kerülete mentén találhatott lefolyást. Már az ásatások befejezése után 
került elő a keleti kapu talaja alatt egy csatornának némi része, melyet azután 
én az idén teljesen kibontottam. Nyilván hasonló csatorna vonult a nyugoti kapu 
alatt is. 

Mindkettő az arena víztelenítésére szolgált. 
Torma Károly imént jelzett kutatása azonban még egy további kérdést 

is döntött el. Kétségtelenné tette ugyanis, hogy amphitheatrumunk nem lehe
tett a fönnebb vázolt vízi játékok (naumachiae) színhelye. Ezek mindenütt oly 
szerkezetű alépítményeket tételeztek fel, melyek lehetővé tették, hogy az arena 
vízzel legyen elönthető, a melyet aztán ismét el lehessen vezetni. így csak gla
diátori viadalok és állathajszák folyhattak le arénánk porondján. Az arena terje-

' delmes volta arra enged következtetni, hogy a játékok úgy egyik mint másik 
faja nagyobb arányokat ölthetett. Valami különös fény és pompa azonban egyik
nél sem volt várható. A meleg éghajlat állatai: az oroszlán, tigris, elefánt, stb. 
aligha szerepeltek a venatiókban. Helyettesítették a hazai állatfajok. Az ása
tások alkalmával több helyütt állatcsontokra akadtak, java részök kétségkívül 
viadalokban elesett állatok csontjai. Kitűnt, hogy őz, farkas és vadkan marad-
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ványai. Nem igen hiányozhatott azonban a bika és medve sem. Torma Károly 
azt hiszi, hogy a bölény sem lehetett ritka. 

A bemutatott állathajszák azért csak oly veszedelmesek voltak nálunk, mint 
bárhol másutt. Hogy a nézőközönség mindenkép biztosítva legyen, szükséges 
volt, hogy a nézőteret az arénától kellő magasságú fal válaszsza el. E fal volt a 
podium (v. ö. a mellékelt látképet). 

Maradványai az arena egész kerületén megvannak. Mégis hasonlíthatatla
nul jobb karban kerültek napjainkra az északi félen, mint a délin, úgy hogy a 

5. A' podium egy része. 

falazat eredeti szerkezetét jórészt csak az előbbi oldalon tanulmányozhatjuk. 
Két, egymáshoz illesztett függőleges rétegből állott. Az arena felé eső belső, 
32 cm. vastag felét szabályos isodomum-r akat képezte. A durva szemcséjű, vörös
barna trachytból gondosan faragott koczkák átlagos magassága 30 cm. Hosszu-
ságuk változó ugyan, de a rakás gondosságát eléggé jellemzi, hogy két, egymá
son nyugvó koczkasor merőleges rései sohasem esnek egymás fölé. A túlsó fal
fél közönséges opus incertum. Szélessége 38 cm. ;• s így az egész falazat vastag
sága 70 cm. volt. 

Budapest Régiségei. III. *3 
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Éppenséggel nem lehet feltűnő, hogy a nézőtér felé eső fele a falnak az 
egész vonalon tetemesen magasabb, mint a belső isodomum-rakat. Az utóbbiból 
mindössze az északi oldal közepe táján két s az északnyugoti részen kis darabon 
három réteg áll fenn (v. ö. a 3. számú ábrát). Mint könnyű belátni, a többit a 
későbbi telepesek szétrombolták s a kőkoczkákat újabb építkezésekhez 
hordták el. 

A külső falrészt kevésbé volt okuk bántani: a szabálytalan alakú, apró 
mészkődaraboknak nem sok hasznát vehették. Innen van, hogy az arena déli 
oldalán ma már csak az opus incertum-féle falazat jelzi a podium kanyarodását. 
De ez is vajmi csekély. Ugyancsak az északi oldal az, hol maradványai teteme
sebb magasságig rúgnak. A legmagasabban vannak a peripheria nyugoti részén ; 
körülbelül 1 '80 méternyire emelkednek itt az arena színtje fölött. Ennél alacso
nyabb tehát semmiesetre sem volt a podium. De nem is sokkal magasabb. 
Alább látni fogjuk, hogy a legalsó ülősor mintegy e magasságban volt elhelyezve. 
E szerint, hogy a podium teljes magasságát ismerjük, nem kell több, mint hogy 
még a semmikép sem hiányozható korlát magasságát határozzuk meg. Szeren
csénkre, a szükséges részletek nem hiányzanak hozzá. 

Az ásatások alkalmával a törmelékből, mely az arénát födte, igen nagy 
számban kerültek elő mészkőhasábok. Világos, hogy csak a nézőtérről gurulhat
tak oda le. Jelenleg az arena szélén két sorban elhelyezve hevernek. 

Egy részök, mint alább látni fogjuk, minden kétségen kívül, ülőhelyekül 
szolgált. A többieknek más rendeltetéssel kellett birniok : amazoknál ugyanis 
vagy szélesebbek, vagy magasabbak. De elég az utóbbiak alakját közelebbről 
szemügyre vennünk, hogy felismerjük bennök a podium keresett korlátköveit. 
Hosszúságuk természetesen a rendelkezésre álló kőanyaghoz képest, melyből 
faragták, különböző. Egyik másik darab megközelíti a három meiert. Magassá
guk és szélességük azonban úgyszólván egyforma. Mindkettő átlag 60 cm. 
Mindazonáltal a legjellemzőbb, hogy egyik lapjok szélei domborúra le vannak 
faragva. Csak a felső lapnál lehetett ennek értelme. 

A szélesebb fajta kőhasábok alkalmazását nem oly könnyű megállapítani. 
A legvalószínűbb, hogy a podium tetejére párkánykövek gyanánt voltak illesztve, 
a melyeken a leírt fedőkövek közvetlenül nyugodtak. Tetemes szélességük 
(egyik-másik meghaladja a 75 cm.-t) után ítélve, mintegy 10 cm.-nyire ugorhat
tak elő a falból. Ha tekintetbe veszszük még, hogy magasságuk mintegy 40 cm., 
minden egyszerűsége daczára, a podium párkányát az épület nagy arányaihoz 
megfelelőnek fogjuk tartani. 

Ezek után a podium magasságát minden nehézség nélkül kiszámíthatjuk. 
Egyszerűen hozzá kell adnunk a fennebb jelzett falmagassághoz a párkány és a 
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mellvéd magasságait. Mint az eredmény mutatja, a legszigorúbb számítás szerint 
is a podium összmagassága 2'80 m., de méltán három méterre is tehetjük: 
a mi mindenesetre elég magas falat jelent, hogy a nézőközönség a vadállatok 
esetleges támadásaival szemben biztosítva legyen. 

Torma Károly leírásából kitűnik, hogy a fedőkövek egyike-másika az ere
deti festés nyomait őrizte meg felületén. Részemről ily nyomokra azokon nem 
akadtam : lemoshatta azóta az eső és víz. Ott látszanak azonban még eléggé vilá
gosan a podium faragott kőburkolatának több helyén, a mi mindenesetre elég
séges annak bizonyítására, hogy a podium falának az arénára néző felülete festve 
volt, még pedig — legalább a jelenleg megvizsgálható nyomok után itélve — 
kétszer, először fehérre, majd vörösre. Torma Károly egyik korlátkövön annak 
idején öt festésréteget constatait. Arról, hogy minő jellegű volt a festés, termé
szet szerint éppenséggel semmi bizonyosat sem lehet mondani. Aligha állott az 
többől, mint az egyszerű fehér vagy vörös alapszínből. 

A küzdőtérre kívülről, a hossztengely két végén épült (B) kapuk (portae) 
nyiltak. A keleti volt nyilván a porta pompae, a melyen a gladiátorok a játékok 
megkezdésekor bevonultak, a nyugoti pedig a poita triumphalis, a merre, mint 
neve mutatja, a győztesek elhagyták a küzdelem színhelyét. 

Építészeti szempontból a kettő lényegileg megegyezett egymással. A néző
tér ülősorai alatt vezetvén el, a kapuközök hossza szükségkép megfelel a cavea 
szélességének. Innen van, hogy egyik kapunál sem azonos a két oldal mérete 
egymással. Keleten, a jobbfelőli oldalfal i6'20, a balfelőlié pedig beleszámítva 
a kiugró szegletrészt 17*58 m. hosszú. A nyugoti oldalon északról 15*90, délről 
meg 16' 1ç méter.. A különbözet egyiknél sem azonban oly tetemes, hogy a bol
tozat által, mely minden kétségkívül felül az oldalfalakat összekötötte, ki ne 
lehetett volna egyenlíteni. 

A mi szélességüket illeti, e részben a két kapu tetemes eltérést mutat egy
mástól. Legfölebb abban egyeznek meg, hogy az oldalfalak egyiknél sem futnak 
párhuzamosan. Az arena felől mindegyik valamivel keskenyebb, mint kívül ; s ez 
természetes, nem lévén a kapuközök oldalfalai egyebek, mint az ellipsis gócz-
pontjaiból vont sugarak. íme a méretek: a nyugoti kapu szélessége kívül 3*95, 
az arena felől pedig csak 3*47 m. A túlsó keleti ellenben kívül 6'2o, belül meg 
í'óo m. széles. 

Ezen eltérés a két kapu szélessége közt magyarázatát leli a keleti kapunak 
a nyugotiétól elütő beosztásában. Míg a nyugoti kapu ugyanis egyszerű bejárat
tal nyilt az arénára, a keleti két részre volt osztva: egy szélesebbre, mely a 
tulajdonképeni kapuköznek mondható s egy tőle északra eső keskeny folyosóra. 
A kettőt egymástól 48 cm. vastag fal választotta el, melynek csekély marad-

w 
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ványai még ma is világosan látszanak. Az általa elzárt folyosó szélessége átlag 
i méter. 

Kapunk e kettős beosztásának megfelelőleg, az arena felé kettős ajtó nyo
mai maradtak fenn. Mint a még in situ fekvő küszöbkövek mutatják, úgy a 
széles kapualj, mint a szűk folyosó külön-külön el volt zárható, még pedig az 
előbbi dupla szárnyú ajtóval, az utóbbi csak egyszerűvel. Világos, hogy e beren
dezésnek csak az lehetett értelme, hogy az arena akkor is hozzá legyen férhető, 
midőn a széles kapubejárat zárva volt, akár azért, mert a játékok már megkez
dődtek, akár pedig, mivel felnyitása egyéb nehézségekbe ütközött. 

Hasonló berendezésre látszanak a carnuntumi amphitheatrum keleti kapu
jának romjai is mutatni. Csakhogy itt a nyugotinál szintén jóval szélesebb keleti 
kapuköz mindkét oldalán egy-egy válaszfal nyomai tűnnek szembe. 

A mint a keleti kapu, úgy a nyugoti is önként érthetőleg el volt zárható. 
A kapu egész szélességét átfogó küszöbkő a podium vonalában még eredeti 
helyén fekszik ; szerkezete kettős ajtószárnyakat tételez fel. Különben mindkét 
kapunál az ajtószárnyak praktikus szempontból kifelé nyiltak. A befelé fordulás
nak a küszöbök belső szélén kiemelkedő ütköző állotta útját. 

Arra nézve, hogy a kapuközök kifelé is el lettek volna látva ajtókkal, 
hiányzik minden nyom. Föl sem teszszük, hogy léteztek. 

A kapuk berendezésének további részeit, nevezetesen a még constatálható 
lépcsőzeték leírását ezúttal mellőzzük ; szó lesz róluk, midőn a nézőhely följára
tait tárgyaljuk. 

Még sem mehetünk tovább, a nélkül, hogy a kapuk falainak decorativ 
kiállításáról — ha ugyan annak nevezhetjük — röviden meg ne emlékezzünk. 

A mennyire a fenmaradt nyomok után következtetni lehet, az oldalfalak s 
bizonyára ép oly kevéssé a boltozat — nem voltak bevakolva s így természete
sen festve sem lehettek. Úgy volt hagyva a maga természetes eredetiségében a 
falak felülete, csupán az egyes kövek közti rések helyén volt a vakolat átsimítva, 
mint azt még ma is a keleti kapu déli falán alkalmunk van látni. A csinosítás 
e neme opus rusticum neve alatt ismeretes. Egészen méltó épületünk barbár 
kiviteléhez. 

Azért teljesen dísztelenül még sem állottak a falak. A keleti kapu balfelőli 
oldalfalán a külső saroktól y^t méternyire egy 64 cm. széles, 73 cm. magas 
s félkörben 46 cméternyire bemélyedő fülke ötlik szemünkbe. Hátfalán még 
megmaradtak a gondos vakolat (opus albarium) maradványai. Kétségkívül vala
mely istenség szobrának elhelyezésére szolgált. A túlsó oldalon hiába keressük 
hasonló fülke nyomait. A szűk folyosóban, a merre a jobboldali fal nézett, úgy 
sem lehetett volna igen helyén. A két sorban látható lyukak benne, a melyek 
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esetleg figyelmünket magukra vonják, nézetem szerint csak az építkezéshez 
szükséges faállvány vízszintes gerendáinak befogadására szolgálhattak. Romjaink 
között nem egyszer van alkalmunk találkozni velők másutt is s hogy az építke
zés befejezése után megszűnt minden jelentőségük, eléggé bizonyítja a canabák 
helyén kiásott nagy lakóház egyik terme, a hol betömve, illetőleg bevakolva 
találtuk. 

Ugyancsak fülkedísze volt a nyugoti kapuköznek, még pedig szintén csak 
a déli oldalfalon. Itt azonban három fülkével találkozunk, nevezetesen egy 
43 cm. szélességű, 70 cm. magasságú és 31 cm. mélységű négyszögű fülke a 
kapuköz küszöbétől 2.78 méternyire látható; ettől 73 cméternyire, de az előbbi
nél 38 cméterrel magasabban fekszik a második, fenn körívvel záródott s fél-
körűen bemélyedő fülke; végre a harmadik, hasonlókép körívvel záródott s 
félkörűleg bemélyedő ói cm. széles, 75 cm. magas és 38 cm, mély fülke az 
utóbbitól 45 cm. távolságra, de ugyanazon szinten van a falba beépítve. Fal
festmény nyomait egyedül a négyszögű fülke hátfala őrizte meg: a fehér alapot 
vörös csík szegélyzi körül mind a négy oldalán. A másik két fülke, a közelében 
lelt néhány vakolatdarab után következtetve, egyszerű opus albarium-msd lehe
tett kicsinosítva. A bennök elhelyezve állott szobrocskák reánk minden nyom 
nélkül elvesztek. 

A leírt két főkapun kívül az arena még másfelé is legszorosabb összekötte
tésben állott. Ügy az északi, mint a déli oldalon a podium falában 3 — 3 ajtó-
nyilás maradványaira akadunk. Mindegyik ajtónyilás egy-egy négyszögű kam
rába (carceres) vezet. Észak felől e kamrák elhelyezése olyan, hogy a pódiumot 
körülbelül négy egyenlő részre osztják. A közbül eső (2) ajtónyilás közepe épen 
a kereszttengely végére esik. A keletre eső (1) ajtó középpontját tőle 1872 m., 
a nyugotié (3) pedig 18*37 m- távolság választja el. A kapuküszöbök középpont
jaitól a távolságok, és pedig a keletitől az > kamra középvonaláig 18*65 m., 
a nyugotitól pedig a 3 kamráig 19/30 méter. ' 

A déli oldalon csupán a szélső keleti kamra (6) sajátszerű elhelyezése a 
kapu sarkán zavarja meg a symmetriát. A középső kamrát (5) itt is közepén 
metszi a. kereszttengely. Hasonlókép a tőle nyugotnak eső négy kamra fekvése 
megfelel az északi oldalon levő három kamráénak. A podium e fele e szerint 
csak három részre oszlik, melyek közül a keleti magában két akkora, mint a 
két nyugoti osztály együttvéve. Az egyes kamrák, illetve a hozzátartozó küszö
bök középpontjai közti egyenes távolságok a következők : a 6 kamráé a kö
zépsőtől (5) 32*4 m., ezé a szélső keletitől (4) i ç ^ m . s végül az utóbbié a keleti 
kapu közepétől 1Ö* 3 méter. 

E dispositiónak megfelelő sajátságokat mutatnak az egyes kamrák alakra 
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és nagyságra is. A kereszttengely két végén fekvők aránylag a legtéresebbek s 
körülbelül egyforma térfogatúak is. Alakjuk szabályos négyszögű. Egyedül cse
kélyebb kiterjedésükre nézve különböznek tőlük az i, 3 és 4 kamrák. A 6 kam
ráé a mily sajátszerű az elhelyezése, olyan az alakja: a kapu felé eső oldala szé
lesebb, mint a vele szemközt levő. 

Egyébként méreteik a következők: Az 1 kamra belvilágának széles
sége 2*43, mélysége 270 méter; a 2 kamráénak szélessége 3*26, mélysége 
2*80 méter; a 3 kamránál a belvilág szélessége 2, mélysége 2^48 méter. A déli 
oldalon a 4 kamra 2*50 m. széles és 3 m. mély; az ^ kamra szélessége 3*42, 
mélysége 3*50 méter; végül a mi a 6 kamrát illeti, elől 2*60, hátul 3^0 m. 
széles és mélysége egyfelől 3*45, másfelől pedig 270 méter. 

Berendezés dolgában, a mennyire a fennmaradt nyomok következtetni 
engedik, az egyetlen 2 kamra kivételével a többiek teljesen megegyezők. 
Többé-kevésbé magasra nyúló oldalfalaik ma már egészen kopárak. Akadtak-e 
vagy sem a belső vakolásnak nyomai valahol, nem tudom. Mindössze az épít
kezéshez szükségelt állványok megerősítésére szolgáló lyukakkal találkozunk 
még egyes kamrák, így az i, 3, 5 és 6 számúak falaiban. Kétségkívül a 4 
kamrában is feltalálhatók, csakhogy vakolat födi. 

Mint említve volt, az arénából ajtónyilások vezettek az egyes kamrákba. 
Szélességük 45-—60 cm. között változik. A küszöbkövek, melyek egy helyütt 
sem hiányzanak, az arena felé ütközővel vannak ellátva, tehát az ajtószárnyak 
csak befelé nyílhattak. Dupla ajtószárnya volt mindegyik nyilasnak, a mint azt 
minden egyes küszöb két végén látható kerek lyukak, az ajtócsapok ágyai, 
bizonyítják. Külön ajtófelek nem voltak, hanem a podium isodomum-rakatának 
szélső koczkái pótolták, oly formán, hogy a küszöb ütközőjének megfelelőleg 
léczszerü kiugrást képeztek. 

E tekintetben a 2 kamra (4. ábra) sem tesz kivételt. Az eddig mondottak telje
sen reá is illenek. A mi leginkább jellemzi, hogy hátfalát ugyancsak egy ajtónyilás 
töri át. Nemcsak küszöbköve, hanem a külön mészkőből faragott ajtófelei is 
eredeti helyükön lévén, a nyilas szélességét úgy lenn, mint fönn megmérhetjük. 
Felül 1 '90, alul ellenben csak 1*1-1 méter széles. Aligha lehetett ez így eredeti
leg; a különbözet nyilván úgy állott elő, hogy az ajtófelek felső részei az idők 
folyamán a szomszédos falak süppedése következtében széthajoltak. A küszöbkő 
szerkezete itt is dupla ajtószárnyak létezésére mutat, a melyek kifelé, azaz az 
épület külső kerülete felé nyiltak. Másrészt az ajtófelek világos nyomait tünte
tik föl az elzárás módjának. Nem történt az, mint rendesen merőlegesen a 
küszöbkőbe alátolt reteszszel, hanem vízszintes fa- vagy vasrúd segélyével, me
lyet az ajtófelek két oldalán látható lyukakba egy bevágáson át kívülről szorítót-
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tak be. A kamra bejáratánál még ma is ott hever három, gömbölyűre megfara
gott oszloptörzs. Átmérőjük 28 cm. Tekintve, hogy mostani helyük táján kerül
tek napfényre, valószínű a feltevés, hogy az ajtók valamelyikének díszítésére 
szolgáltak. 

Hogy a kamrákról szóló e leírásunk teljes legyen, még csak az a kérdés 
merülhet föl, mikép lehettek fölül fedve. Úgy hiszem, e tekintetben egyik sem 
különbözött a másiktól. Már pedig a 3 kamránál a befedés módjának min
den kétséget kizáró nyomai maradtak fenn. A figyelmes szemlélő azonnal észre
veszi, hogy két oldalfalának felszinén a lépcsőszerű bevágások nem lehetnek a 

4. A halottas kamra (Porta Libiünensisl 

véletlen művei. Torma Károly mindkét falon öt-öt ily fokot vélt constatálni. 
Részemről teljes biztonsággal csak három-három ilyenre tudnék rámutatni. Elég 
az is, hogy rájöjjünk, miként az egyes bevágások nem jelenthetnek egyebet, 
mint a kamra fölött lépcsőzetesen emelkedő ülőhelyek fekvő helyeit. Mint alább 
látni fogjuk, az ülőhelyek nagy részét többé-kevésbbé hosszú kőhasábok képez
ték s épen e kamra törmelékében talált Torma Károly egy-két oly darabot, 
melyek hossza meghaladja a kamra szélességét. Az egyik teljesen ép volt, hossza 
2*30 méterre rúgott. Maga a kamra tudvalevőleg csak két méter széles. Még 
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csak azt jegyzem meg, hogy a legalsó bevágás mintegy r 8 o méternyire van az 
arena szintje fölött, a mi ismét megerősíteni látszik a podium magasságáról 
mondottakat. 

Kétségkívül hasonló részletekre akadnánk a többi kamránál is, ha falaik 
jobb karban maradnak napjainkra. Éppenséggel nem találom indokoltnak tehát 
Torma Károly feltevését, mely szerint a középső déli kamra (5) boltozva lett 
volna. A törmelékben nem került elő a boltozatnak legcsekélyebb nyoma sem ; 
a nagy számban ott lelt terméskő pedig magában még semmit sem bizonyít. 

Az előadottak mintegy maguktól ráutalnak kamráink rendeltetésére. Vilá
gos, hogy emberek nem igen tartózkodhattak bennök: a 2 és 5 számúak 
kivételével oly szűkek, kényelmetlenek. Különösen nem állhat ez az 1 és 3 
kamráról, pedig Torma Károly ép e kettőről fölteszi, hogy a gladiáto
rok osztályait képezték, hol a mutatványaikra előkészületeiket tették s a 
hová azok után visszavonultak. E czélra különben is feleslegesek voltak; 
ellenben kevésbbé lehetett az amphitheatrum oly helyek nélkül el, a hová a vad
állatokat a játékok megkezdéséig elzárhatták. Egy-két helyiség erre kevés ; úgy 
kellett tehát lenni, hogy csak a 2 kamra tett kivételt, a többiek egyszerűen 
vadállatok ketreczei gyanánt tekintendők. A fönnebb említett állatcsontok leg
nagyobb része az 15 kamrában került napfényre. 

A 2 kamra eltérő rendeltetését eléggé mutatja a hátfalába vágott ajtó-
nyílás, a mely, mint magától értetődik, egy további helyiségbe s innen a sza
badba vezetett. Természetesen csak az amphitheatrum szolgaszemélyzete járha
tott ki és be rajta, az is csak akkor, midőn a főkapuk zárva voltak, azaz a játé
kok folyama alatt. Szomorú feladat várt ilyenkor reá: összeszedték az elesett 
emberek és állatok tetemeit s egyedül a 2 kamra lehetett az, a hová 
egyelőre elhurczolták. Római nevét, poiia Libitinae, a halál nemtőjének elneve
zése után kapta. A carnuntumi ásatások az ottani amphitheatrum teljesen azonos 
berendezésű és fekvésű osztályát derítették fel. 

Ezzel körülbelül mindazt elmondottuk volna, a mi az arénára vonatkozik. 
Nézzük immár amphitheatrumunk másik részét: a nézőtért. 

A caveát az a köz alkotta, mely a podium s az avval párhuzamosan vonuló 
külfal közt fekszik s így mint valami óriási gyűrű fogja körül az arénát. Széles
sége nem mindenütt ugyanaz. Magát a közbefoglalt teret mérve, 13*82 és 
14*24 m. között változik. E differentia természetesen csak a tervező építőmes
ter pontatlanságának róható fel s nem szándékos. Még mindig nem oly meg
lepő azért, mint a carnuntumi amphitheatrum nézőteréé, melynek szélessége 
17 m. és 12*50 m. között ingadozik. 

Egybevetve térfogatát az eddig közelebbről ismert 19 amphitheatrum 
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caveájának térfogatával, kitűnik, hogy a legkisebbek közül való. Csak a római 
amphitheatrum castrenseé, az alba-fucentinai s a tusculumi színköröké volt kisebb. 
Ellenben, hogy csak a két legismertebb példát hozzam fel, Pompeii szinköreé 
szinte háromszor, a római Colosseumé meg épen hatszorosan haladta meg 
amphitheatrumunk caveájának 3220 D méternyi térfogatát. 

A cavea e feltűnő keskenységét, mely tekintetben a carnuntumi amphi
theatrum a legközelebbi analógiát képezi hozzá, nézetem szerint csak az alépít
mény primitiv és felületes kivitele indokolja. Másrészt azért mégis elég tágnak 
kell tartanunk arra, hogy városunk közönségének mulatni vágyó része benne 
elférhetett. 

A mit különben a szó szoros értelmében vett nézőhelyről mondhatunk, 
jórészt csak számítás és hozzávetés eredménye. Az egykor fokozatosan s az arena 
körül mind tágabb és tágabb gyűrűk alakjában emelkedő ülőhelyek teljességgel 
elpusztultak eredeti helyökről. Egyedül a cavea alépítménye, a substructiók s 
azok is természetesen erősen megrongálva maradtak fenn. Összevetve ama pil
lérek és falazatok átláthatatlan sokaságával, melyeken az itáliai amphitheatrumok-
ban a nézőhely padsorai nyugodnak, első tekintetre szinte érthetetlen előttünk 
az az egyszerű szerkezet, mely e részben a mi emlékünket s vele együtt például 
a carnuntumi amphitheatrumot is jellemzi. Nem csoda, ha különösen a laicus 
publikum részéről a legferdébb magyarázatokra szokott alkalmat adni. 

Mint az alaprajzból meggyőződhetünk, az arena fala, illetve a podium s a 
külső körfal közé eső téren belül mindössze az utóbbiból sugárszerűen kifutó 
falak sorozatával találkozunk. Az északi félen 20, a déliben pedig 26 ily fal volt 
eredetileg. Az előbbiek, mondhatni, egytől egyig még fennállanak kisebb-
nagyobb magasságban, a déli oldalon levők közül azonban hétnek ma már csak 
nyomai konstatálhatok. Ha valahol, úgy csak az egyenlőtlen talajviszonyokban 
kereshető az ok, mely szükségessé tette, hogy e falsarkantyúk a déli oldalon 
nagyobb számmal s ehhez képest az egymás közé eső távolságok kisebbek 
legyenek, mint az északi oldalon. De nemcsak a legsűrűbben vannak elhelyezve, 
hanem az egyes falak egyszersmind a legvastagabbak, különösen a déli oldal 
közepe táján. 

Bajosabb azon szabálytalanságnak magyarázatát adni, melyet az egyes falak 
hosszúság tekintetében mutatnak. Legnagyobb részök ugyan mintegy az arena 
szélességének középvonaláig ér, de vannak, melyek jóval rövidebbek, s ismét 
mások, melyek a közönségesnél hosszabbak. A legrövidebb, a déli félen keletről 
számítva a hatodik, csak 2*75 m. hosszú, ellenben az északi oldalon nyugatról 
számított harmadik, mely szinte a podium faláig ér, 10*3 m. hosszal bír. Annyi 
mindenesetre tény, hogy ily eltérő méretek mellett e falak és a nézőtér ülő-

Budapest Régiségei. III. 14 

-



io6 

helyeinek elosztása között semminemű vonatkozás sem lehetett. Ép oly képte
lenség volna föltennünk, hogy két-két szomszédos falat boltozat kötötte volna 
felül össze s így legalább a legszélső padsorod boltozatok során nyugodtak 
volna. Nem is szólva ugyanis arról, hogy a nézőtér közében sehol ívezetek 
nyoma nem került elő, ezen eshetőség csak egyenlő magasságú boltozatok mel
lett tételezhető fel, már pedig a különböző távolságok az egyes falak között az 
egyforma magas dongaboltozatok építését mód nélkül megnehezítik. 

De minek is folyamodtak volna amphitheatrumunk építői a boltozás műve
letéhez, mikor feladatukat sokkal egyszerűbben megoldhatták. Az igaz, hogy a 
megoldás e módja egyúttal a képzelhető legprimitívebb volt. 

Mint ugyanis az ásatás alkalmával kiderült, a két körfal közötti tér nem 
volt, mint rendesen, a szokásos törmelékkel megtöltve, hanem meglepetésül 
úgyszólván kizárólag keményre döngölt földtömeget tartalmazott. Világos, hogy 
ez még az építés alkalmával került oda s mint könnyű belátni, az volt a rendel
tetése, hogy a boltozatok sorát pótolja, szóval, hogy a nézőhely padsorainak 
alapjául szolgáljon. 

Lényegében tehát ugyanaz az építésmód, melyet Vitruvius (I. 5.) a legerő
sebb erődítmények (agger) számára előír s a melyet Pompeii városfalai is mutat
nak. Tudvalevőleg ez utóbbiakat két párhuzamos fal alkotja, melyek egymással 
keresztfalakkal össze vannak kötve s a közt földtömeg tölti be. Amphitheatru
munk caveájának alépítménye e szerint mindössze abban térne el tőlük, hogy az 
imént megbeszélt falazatok nem érnek egészen a podium faláig s így azt egye
dül a két kapu oldalfalai kapcsolják a vele párhuzamosan haladó külső körfal
hoz. Egyébként igen könnyen érthető ezen eltérés, ha megemlékezünk, hogy a 
cavea felszíne kifelé emelkedő lejtőt képezett. Az arena felé egymagában a 
podium fala elégséges volt, hogy a csekélyebb magasságú földtömeg nyomásá
nak ellentálljon ; csak a külső körfal minél nagyobb megtámasztásáról kellett 
gondoskodni, hogy a kifelé dőlés ellen biztosíttassák. Mint látni fogjuk, nem 
hiányoztak ugyan e czélból a külső támpillérek sem, a legfőbb szolgálatot e 
részben azonban alighanem a nézőtér padsorai alá nyúló falsarkantyúk teljesítet
ték. Tulajdonképen ezek sem tekinthetők tehát másnak, mint támpilléreknek. 

E mellett önként érthetőleg azon szilárd vázat alkották, a mely a néző
tér padsorainak süppedését meggátolta, sőt ott, hol a közök olyanok voltak, hogy 
egy-egy ülőpad két-két falat átfoghatott, azok minden bizonynyal a nézőhelyek 
közvetlen alapjául szolgáltak. Magának a nézőközönségnek ily körülmények 
közt természetesen nem sok tudomása lehetett róluk, elfödték szemei elől a 
padsorok. Csoda-e, ha az építés alkalmával elrendezésökben s méreteikben 
éppen nem törekedtek szabályosságra r 
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Teljesen hozzáférhetetlen azért még sem volt a nézőhelynek a padsorok 
alá eső része. Láttuk, hogy a 2 kamra hátfalát ajtó töri meg, mely kifelé, azaz 
a nézőtér alatti részbe vezet. Azt is tudjuk már, hogy a helyiség, a hová ez úton 
az arénából jutni lehetett, a spoliarium volt, de még eddig oldalfalaiból nem 
constatáltatott a legcsekélyebb maradvány sem. Úgy kellett lenni, hogy részben 
a külfalból kifutó falsarkantyúk, részben pedig faszerkezetű falak határolták. 

A külfalban két helyütt is még világosan látszanak a négyszögű nyílások 
nyomai, melyeken a világosságot kapta. A nyugotnak eső (ß) nyílás méretei: 
szélessége v.ix m., kívül a talaj szintjétől, a mennyire a külfalak ki vannak ásva, 
az alja 1*30 méternyi magasságban fekszik. Jellemzi, hogy felszíne kifelé kissé 
rézsut alálejt, a mi világos bizonyítéka, hogy ablaknyílással van dolgunk. Ajtó
nyílásul e szerint legfölebb a keleti bevágás (a) szolgálhatott. Egyik sarka lévén 
azonban csak meg, szélessége meg nem állapítható. Külső magassága körül
belül ugyanaz, mint a másiké ; ajtónyílás esetén egyedül lépcsőfokok segítségé
vel lehetett tehát följutni. 

Ugyancsak az északi körfalba vágott hasonló nyílás nyomaival találkozunk 
továbbá még nem messze (?) a nyugati saroktól. Szélessége 1*25 méter. Bizo
nyára nem a véletlen műve, hogy aljának felszíne befelé két lépcsőfokban eresz
kedik alá. Előtte néhány cméternyire pedig egy még teljesen ép küszöbkő fek
szik, világos jeléül annak, hogy a nyílás bejáratul szolgált. Maga a helyiség 
azonban, a melyhez tartozott, nyom nélkül eltűnt. 

Végűi nem lehetetlen, hogy ezen és az előbbi helyiség között még egy 
harmadik kamra (C) is létezett. Legalább az a faltöredék, mely az egyik falsar
kantyúból nyugot felé ágazik s a külső körfallal párhuzamosan halad, a mellett 
látszik bizonyítani. 

Voltak-e a déli oldalon is, az ülőpadokat támasztó földtömeg közé zárva 
hasonló helyiségek vagy sem, ma már többé meg nem állapítható. A körfal e 
része különben oly szánandó állapotban maradt fenn, hogy nem csoda, ha semmi 
nyomuk se maradt. De ha voltak is, semmi esetre sem lehettek különbek, mint 
az északi félen levők. Már pedig ezek, a 2 kamrával összefüggésben levő
től eltekintve, legjobb esetben is csak a szolgaszemélyzet számára épülhettek. 

Mint említve volt, a fennmaradt romok a nézőhely alépítményét tárják 
elénk ; de ha az ülőhelyek egyetlen darabja sem látható többé eredeti helyén, 
még sem oly nehéz azok mivoltáról fogalmat alkotnunk, a mennyiben amphi-
theatrumunk e tekintetben távolról sem mutathatta azt a különbséget, a mely 
alépítményét a többi amphitheatrumokéval szemben jellemzi. A részletekben 
természetesen, nevezetesen a mi a nézőhely felosztását illeti, azért elég eltérés 
mutatkozhatott. Sajátsága mindenesetre a lehető legnagyobb egyszerűség volt. 

14* 
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így mindenkor kétséges marad, volt-e egy alsóbb és felsőbb szakaszra (maeni-
anum) felosztva, mint azt Torma Károly feltételezi. Kézzelfogható nyoma e fel
osztásnak nem maradt. Legkevésbé valószínű, hogy azon lépcsőzetek meg lettek 
volna, melyek a nézőhelyet több ékalakú osztályra (cunei) tagolták s a melyek 
rendeltetése az volt, hogy a közlekedést a felső és alsó padsorok között meg
könnyítsék. E tekintetben vajmi kevés súlylyal bírhatnak a podium falában elhe
lyezett kamrák. Csak az északi oldal az, hol, mint láttuk, symmetrikusan vannak 
elosztva, a délin a 6 kamra sajátszerű fekvése oly jelenség, mely semmi
kép sem egyeztethető össze a nézőhelynek cuneusokra való felosztásával. Azon 
bejáratokról (vomitoria) pedig, melyek a nézőtér alatti részből szoktak vezetni 
az ülősorokhoz, épenséggel szó sem lehet: oly primitiv substructiók mellett, 
mint a minők a caveát tartották, ezek lehetetlenek voltak. 

Igaz ugyan, hogy oly amphitheatrumot, melynek nézőhelye e részleteket 
nélkülözné, még nem ismerünk. Kérdem azonban, helyes-e föltennünk, hogy 
Aquincum ezen barbár építménye mindenben az itáliai amphitheatrumok mintá
jára épült. A caveának fentjelzett beosztásait első sorban a kényelem szempontja 
indokolta, hogy pedig városunk amphitheatrumba járó közönsége épen nem 
fektetett nagy súlyt reá, az alább megbeszélendő feljáratok mellett többé-
kevésbbé maguk az egyes ülőhelyek mivolta is sejteni engedi. 

Szó volt róla, hogy az ásatás alkalmával számos kőhasáb került elő a 
podium mentén a törmelékben. Egykoron a nézőhely felépítményének részeit 
alkották; még pedig mint láttuk, némelyek a podium koronáját, mások e korona 
basisát. A többség azonban ülőhelyekül (sedilia) szolgált. Szerencsére számos 
darabon feliratok találhatók, melyek ebbeli rendeltetésüket minden kétséget 
kizáró módon bizonyítják. Félig kidolgozott alakjuk épenséggel nem árulná el 
azt. Nemcsak hosszúságra, de szélességre és magasságra sem egyeznek meg 
egymással. Egyedül a feliratos hasábokat mérve, hosszuk 0*67 és i'6j, magas
ságuk 0*25 és 0*67 s szélességük 0*3 5 és 0*70 méter között változik. 

Főleg a magasságok és szélességek közti nagy eltérések szembeszökők. 
Kétségkívül ki voltak azok egyenlítve, mégis az előttünk fekvő hasábok alapján 
nincs mód annak megállapítására, mekkora volt az egyes ülősorok átlagos ma
gassága és szélessége. Legfölebb hozzávetőlegesen határozhatjuk meg. A 67 cmé-
ter, a mekkora a legnagyobb magassági méret, könnyen érthetőleg túlságos sok 
lévén, az egyes ülőhelyek átlagos magasságát bízvást 3 5 cméterre tehetjük. 
Ellenben átlagos szélességül inkább a nagyobb, mint a kisebb méretet tekint
hetjük. Téresnek kellett lenni a padok felső lapjának, hogy az ülők mögött a 
következő felső padsoron levőknek lábai is helyet találjanak. A szélességre e 
szerint legalább 60 cmétert vehetünk. Tekintve immár a két körfal közötti tér 
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mintegy 14 méternyi szélességét, világos, hogy 60 cm. széles ülőhelyek esetén 
24 sorból állhatott a nézőhely. Csakhogy sem a mellvéd előtt, sem a legfelsőbb 
ülőhely mögött nem hiányozhatott egy-egy folyosó, melyek egyenként leg
alább 90 cm. szélesek voltak. Sőt ha megengedjük, hogy a nézőtér két gyűrű-
zetre volt osztva, melyeket hasonlókép egy 90 cm. széles folyosó s ez előtt 
ugyancsak egy 60 cm. vastagnak állítható korlát választott el egymástól, úgy 
mindenesetre a valósághoz közelebb járunk, ha az ülősorok számát 18—19-nél 
többre nem teszszük. 

Nem kevésbé érdekes eredményre vezet az egyes ülőpadok fölvett átlagos 
magassága. Kiszámíthatjuk nemcsak azt, mily magas volt a nézőtér, hanem ha 
hozzá még a podium magasságát adjuk, azt is, mily magas volt általában amphi-
theatrumunk. 35 cmétert véve egy-egy ülőhely magasságául, a 19 sorból álló 
nézőtér mintegy hat és fél méter magasságban emelkedett a podium fölött az 
arena körül. Ehhez hozzáadva egyrészt a legalsó folyosó szintjének fönnebb 
megállapított 1 "8o m. magasságát, másrészt a legfelső folyosót határoló zárfalét, 
mely két m. magas lehetett, körülbelül az egész épület magassága io'8o mé
terre tehető. Szinte hihetetlen, oly csekélynek látszik ez utóbbi eredmény. 
S mégis nem igen messze lehetünk el a valóságtól. Magasabb építményt csak 
boltozatos substructiókon állva tételezhetünk föl. Már pedig a mieink nem vol
tak azok. 

Visszatérve a meglelt ülőhelyekre, érdeklődésünket természet szerint leg
inkább a feliratosak keltik föl. Megismertetnek azon személyek neveivel, a kik 
egykoron a játékok alkalmával rendes birtokosaik voltak. Kétségkívül az előbb
kelő osztályhoz tartoztak, mert csak ennek tagjairól tételezhető fel, hogy az 
amphitheatrumban állandó ülőhelyekkel bírtak. Sajnos, a társadalmi állás meg
jelölése az illető kődarabok legtöbbjén elmaradt. Csak kettő van, melyek eset
leg arra következtetni engednek. Az egyik, az alább közölt sorozatban a 17. 
számú, a név után e három betűt tartalmazza \HE, melyek valószínűleg a vetera-
nus szó megrövidített alakját jelzik. A másik kövön (16. számú) a név után 
Torma Károly olvasása szerint VIL áll, a mi azon esetben, ha a vilicus s?ó meg
rövidítése, valamely vámszedő hivatalnok ülőhelyét jelentené. Rendszerint azon
ban, mint jeleztem, csak a tulajdonos nevét találjuk megörökítve. A forma, 
melyben megjelenik, különböző. Némely ülőpadokon csupán egyes, bajosan 
megfejthető betűk utalnak reá. A hol csak kettesével, hármasával vannak, így 
az 1., 2., 3. számúakon, a név kezdőbetűi lehetnek. A 7., 8. számúakon legalább 
a név első szótagját, illetve szótagjait olvassuk. Az ezek sorába tartozó 10. számú 
kőre a tulajdonos még e szót LOCVS vésette neve elé, mely azután ter
mészetesen genitivusban gondolandó oda. Ugyancsak ez az értelme azon 
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S betűnek, mely a 13. számú kövön a név Jul(ius) Lici(nius), s a 14. számún 
BOANT(VS)? után látható. Sedile azaz ülőhely az értelme. A teljes nevet őriz
ték meg a 19. és 20. számú ülőhelyek. Az első nőé volt, neve G(aia) Valeria 
Noma, a második, valamennyi között a legérdekesebb — meg épen két egyén 
nevét mutatja. A nevek genitivusban vannak, utánuk tehát locus vagy sedile pót
landó. A két tulajdonos Val(erius) Julianus és Ael(ius) Quintus voltak. Jóllehet 
ezen ülőhely hossza sokkal nagyobb, mint a mennyi elegendő arra, hogy két 
egyén kényelmesen elférhessen rajta, mégis az egyetlen elfogadható alapul 
vehető annak hozzávetőleges megállapítására, hogy amphitheatrumunk hány 
ülőhelyet foglalt magában. Torma Károly számítása szerint kerekszámban 3000 
ember fért el a nézőtéren. 

Az ekként röviden jellemzett feliratos ülőhelyek lajstroma a következő : 
1. 1*58 m. hosszú, 0*67 m. magas és 068 m. széles kőhasáb. 

Egyik keskeny lapján a következő két, 20 cm. magas betű olvasható: 
N O 

2. 0*98 m. hosszú, 0*45 m. magas és 070 m. széles kőhasáb. A mellső 
keskeny oldalra vésett betűk magassága 17 cm. 

I b 
3. f i 5 m. hosszú, 0.40 m. magas és 0*65 m. széles mészkő-hasáb. A betűk 

14 cm. magasak. 
T C G 

4. Az előbbivel teljesen azonos feliratú 1*25 m. hosszú, 0*40 m. magas és 
0*70 széles mészkő-hasáb. 

T C G 
5. i"45 m. hosszú, 0*3 5 m. magas és o*$ $ m. széles mészkő-hasáb. Mellső 

lapján a következő betűk állanak 
P T V R R 

6. 1*25 m. hosszú, o'3 5 m. magas és 0*50 m. széles kőpad. Mellső lapján 
ezen érthetetlen betűk: 

I V E T P ^ 

7. r í 3 — 1.16 m. hosszú, 0*43—0*44 m. magas és o"6i m. széles mészkő
hasáb. 

FLO 
FlofriJ. 

8. 0*85 m. hosszú, 0*27 m. magas és 0*50 m. széles ülőhely-töredék. 
Felső lapján : 

A V R/ 
Aur(elii). 
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Oldalt: 
SEP 

SepftimiiJ. 
o. 0.91 — i m. hosszú, 0*42 m. magas és o 'ói m. széles mészkő-hasáb. 

G L l f 
CHU) 

10. 1*47 m - hosszú, 0*27 m. magas és 0*49 m. széles mészkő-hasáb. 
LOCVS VAL 

T • ARIEG 

11. 1*05 m. hosszú, 0*25 m. magas és 0*3^ m. széles mészkő-hasáb. Elől 
N R DTVI 

Aurel(ü) Divi (\) 

12. 0*67 m. hosszú, o'2^ m. magas és 0*35 m. széles mészkő-hasáb. 
CLA FAB 

Clafudii) Fab(iani). 

13. 1*23 m. hosszú, 0*4 r—0*44 m. magas és Q'62 m. mészkő-hasáb. 
IVL LICI S 

Jul(ii) dici(i) l sfedilej. 

14. i*45 m. hosszú, 0*25 m. magas és 0*45 m. széles ülőhely. Elől 1 cm. 
magas betűkkel 

BOAT • S 
: Boant(i) ) sfedilej. 

15. o"2Ó m. magas, o'óo m. széles mészkő-lap. Két vége csonka. A felső 
széles ülőlapon 11 cm. magas betűkkel 

1% • MAX) • ,. 

16. i"37 m. hosszú, 0*46 m. magas és o"6i m széles mészkő-hasáb. 

BOI . Vit/ 
Boi(i) vagy Boi(oduri) pil(ici) ) 

17. 1*63 m. hosszú, 0*31—-Q'37 m. magas és 0*43 m. széles mészkő-lap. 
A felső ülőlapon 

SEVERINI 
A mellső keskenyen pedig 

•'•:,':; ' V:E 
18. 1 m. hosszú, 0*35 m. magas és 0*45 m. széles homokkő-hasáb, ülő

lapján 
AVR GENTILIS 
Aur(elii) Gentilis. 
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19. r i i m. hosszú, o'^o m. magas és o'ói m. széles hasáb. A többiektől 
eltérőleg durva szemcséjű homokkőből készült. Feliratának betűi a lehető leg-
barbárabb jellegűek. 

G VALERIA NONIA 
. . GfaiaJ Valeria Nonia. 

20. 1*54 m. hosszú, 0*33 m. magas és 0*59. széles mészkő-hasáb. Mellső 
lapján 

\A. • IVLIANI • 1 • ALLQVINTI 
Val(eriiJ Juliani et Ael(ii) Quinti. 

Kérdés immár, hogy jutott el a közönség ülőhelyére. Mint tudva van, a 
Colosseum s más jelentékenyebb amphitheatrumok külső körfalát az árkádok 
hosszú sora töri át, melyek mindegyike bejáratul szolgált a cavea alatti részbe, 
a honnan aztán lépcsők vezettek föl a nézőtérre. Hogy a mi emlékünknél nem 
lehetett ez az eset, már azok után is, a miket az alépítmény szerkezetéről el
mondtunk, kézzelfogható. • 

Különben az alépítmény maradványainál még világosabban mutatja az 
eltérést a szokásos építkezéstől a külső körfal. Jóllehet a későbbi századok 
dúlásainak első sorban ki volt téve, azért helyenként, különösen az északi olda
lon, még mindig 2—3 m. magasságig felnyúl. Az alaprajzra vetett tekintet azon
nal felismeri, mily kevés gondot fordítottak az építők arra, hogy a falazat egy 
szabályos ellipsis alakját nyerje. Nem kevésbé feltűnő lehet a különböző fal
vastagság, 1 '2 5 és 170 m. között váltakozik. 

Kívülről a köríalat a pillérek egész sora támasztotta. Ezek sem ugranak 
egyformán elő. A különbség mégis nem oly nagy, valamint az sem, mely az 
egyes támpillérek vastagsága között mutatkozik. A mi elrendezésöket illeti, ki 
nem kerülheti figyelmünket, hogy rendszerint azon falrész közepe táján emel
kednek, melyet az arena felől két-két falsarkantyú határol s ennek következté
ben többé-kevésbbé ép oly különbözők az egymás közti távolságok, mint ama
zoknál. Hogy a felső záródás minő volt, vájjon minden két szomszédos támpillér 
felül ívezettel volt-e összekötve, melyek aztán az épületnek egyes vagy kettős 
etage-szerű külsőt kölcsönöztek, avagy mint egyszerű támpillérek nyúltak a ma
gasba, arra bajos volna határozott feleletet adni. Az utóbbi eshetőség a valóbb
színűnek látszik. 

Alig szükség külön hangsúlyoznunk, hogy ily elrendezés mellett az arkad-
szerű nyilasoknak nem lehetett helye. Tényleg a külfal a fennebb szóba hozott 
ablaknyilásoktól eltekintve, mindenütt zárt. 

Másrészt mégis a külső körfal az, melynek maradványai világot vetnek a 
följáratok kérdésére. Mindkét oldalán egy-egy rizalit-szerű kiugrása ötlik sze-
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műnkbe. Az északi részen levő a nyugoti, a déli félen látható pedig a keleti 
kapuhoz esik közelebb. A távolságok azért különbözők. Az előbbinél a kapu 
sarkától mérve 17*3 m., az utóbbinál 37*4 m. A többi méretek mindkettőnél 
körülbelül egyformák. 

< Az északi kiugrás 20*7 m. hosszú és átlag 1 '6 m. vastag homlokfala 3 mé
terrel lép elő s kívülről három pillér támasztja meg. A nyugoti oldalt befogó fal 
mint falsarkantyú nyúlik a cavea alá, de csak a szomszédos falsarkantyúval 
együttesen felel meg ebbeli rendeltetésének. Kelet felé a kiugrás oldala nyitott, 
mintha bejáratul szolgált volna a cavea alatti részbe. Valószínűbb azonban, hogy 
nyom nélkül elpusztult. 

A mi a déli kiugrást illeti, sajátságos módon csak a hat támpillér maradvá
nyai állanak fenn, magát a 17 m. hosszú homlokfalat alapostul szétrombolták. 
Vastagsága mintegy 1 '6 méterre tehető. Mindennek daczára szembeszökő, hogy 
a kiugrás nem egyforma széles. A kapu felé eső végén a kiugró sarokpillért 
beszámítva, szélessége 4 m., holott a túlsó végét egyedül a többitől tetemesen 
erősebb támpillér jelzi. Az oldalfalak mindkét felől belenyúlnak a nézőtér alatti 
részbe s a mellettök emelkedő falsarkantyúkkal dupla fallá egyesülnek. 

A pompeübeli amphitheatrum alaprajzának egybevetése a mienkkel azon
nal a rokonság felismerésére vezet, mely a két épületet e részben egymáshoz 
fűzi. Szerencsére Pompeii amphitheatrumán a külfal eme kiugrásai felépítmé-
nyokben még úgyszólván épen maradtak meg. Az egyik ma is feljáratul szolgál 
a nézőhely legfelsőbb folyosójára. A lépcsők a kiugrás mindkét végéről vezet
nek föl. A mi feljárataink legfölebb annyiban tértek el amazoktól, hogy a kiugrá
sok egyik végéről emelkedtek csupán fölfelé a lépcsőfokok. Hosszuk ugyanis 
az épület feltételezhető magasságához képest sokkal csekélyebb, mint sem hogy 
dupla lépcsőzetek elhelyezhetők lettek volna. Az egyes feljáratok csak a kapuk 
felé eső részen kezdődhettek, a mi azon lehetőség magyarázatául szolgál, miért 
szélesebb a déli kiugrásnak keleti vége. 

Minden kényelmetlenségük daczára a körfal külső oldalához épült ezen 
lépcsőzetek voltak a főfeljáratok. A mennyiben még másutt, nevezetesen a két 
kapun belül lépcsőmaradványok észlelhetők, azok alárendelt jelentőségű fel
járatokra vallanak. E lépcsőzetek tulajdonképen az oldalfalak egyik felét foglal
ják el, úgy hogy a kapualj felé legfölebb valami rácsozat zárta el. Ily berendezés 
természetesen tetemes vastagságú falakat tételezett fel, mert minél vastagabbak 
voltak azok, annyival szélesebbek lehettek a feljáratok maguk. 

Aránylag legtöbb maradt még meg a keleti kapu déli oldalfalába illesztett 
lépcsőzetből. Az oldalfal teljes szélessége i*6$ m. Az egyes lépcsőfokok a két 
oldalt előugró hatalmas sarokpillér mögött kezdődnek ; kettő-háromnak méretei 

Budapest Régiségei. III. »5 
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is még pontosan meghatározhatók. 50 cméternyi keskenységök igazán feltűnő. 
A túlsó északi oldalfalba vágott lépcsőzet csak annyiban különbözött az előbbi
től, hogy sarokpillér hiányában a kapufal külső végéről vezetett a magasba. 
Különben fentartása is gyarlóbb. A nyugoti kapun belül létezett feljáratok közül 
ma már csak az északi oldalfal mentén épülte constatálható bizonyossággal. 
Elrendezésre s méreteire megegyezett a keleti kapuban neki megfelelő, észak
nak eső lépcsőzettel. Hihetőleg e kapu szembenfekvő déli oldalfala is hasonló 
feljárattal el volt látva, ezen oldalfal belső színe azonban annyira rongált, hogy 
nyomtalanul eltűnt. 

A feljáratok áttekintésével körülbelül mindazt előadtuk, a mi amphi-
theatrumunk Szerkezetének megértésére kivánatos. Még csak egy sajátosságá
ról kell röviden megemlékeznünk. 

Tudvalevőleg Italia amphitheatrumainál is előállott a szükség, hogy a 
nézőtér befedessék. Ponyvát (velum) feszítettek ki föléje, mely elégséges volt, 
hogy a közönséget a nap sugarai s esetleges záporeső ellen megóvja. De mint 
könnyű belátni, a mi zord éghajlatunk alatt ez az intézkedés távolról sem felel
hetett volna meg czéljának. Nem maradt tehát más hátra, mint hogy a ponyva 
helyét cseréptető foglalja el. Ez ugyan első sorban dőlt össze, de nem tűnt el 
minden nyom nélkül. Ezer meg ezer imbrex és tegula egészben vagy töredéke
sen került az arena fölött felhalmozódott törmelékben napfényre. Világos, hogy 
csak a nézőtér fedélzetéből származhattak. Kifelé a tető kétségkívül falazaton 
nyugodott, mely egyúttal a legfelső folyosó záradékát képezte. Az ablaknyilások 
egész sora benne eresztette át a világosságot a nézőtérre. Az arena felé eső 
szélét ellenben pillérek, helyesebben fapóznák tartották. Azon két hosszúkás 
négyszögű lyuk, melyek a pódiumot koronázó egyik fedőkő két végén szembe 
tűnnek, esetleg azok közé tartoztak, a melyekbe az egyes oszloprudak be vol
tak eresztve. 

A mellékleten közölt reconstructiós kisérlet czélja, hogy amphitheatru-
munk felépítményéről, nemkülönben az egyes megállapítható részletekről némi 
fogalmat nyújtson. 

Nemesis szentélye. A körfalon kívül, a nyugoti kapu déli sarka közvetlen 
szomszédságában egyes falmaradványok borultak ki, melyek magukban vajmi 
kevéssé kötnék le figyelmünket, ha azt a részint azok között, részint közelökben 
talált feliratok különösen reájok nem irányítanák. (V. ö. az alaprajzot D, és az 
5. sz. alatt közölt látképet.) Még az amphitheatrum felásatásának megkezdése 
előtt került a Csigadomb közelében egy fogadalmi oltárkő (Eph. Ep. IV. 127,431.) 
napfényre, mely Nemesis templomának 214-ben eszközölt helyreállításáról em
lékezik meg. Mint az alább közölt feliratok sorozatából kitűnik, legnagyobb 
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részök ugyancsak Nemesis istennőre vonatkozik. Mégis tévedés volna, ha ezen 
igénytelen romokban Nemesis templomát akarnók felismerni. Legfölebb annak 
kápolnájáról lehet szó, mely föltevést azon esetben, ha Torma Károly olvasása 
helyes, egyebek közt a 4. számú felirat a legkézzelfoghatóbban igazolja. 

Tíz éve múlt, hogy maradványai napfényre kerültek. Ma már csak azok 
nyomai konstatálhatok. Az amphitheatruméval összefüggő alaprajzuk azonban 
még 1881-ben fölvétetett s így pontos áttekintést nyújt az egyes falak me
netéről. 

5. Nemesis szentélye. 

Észak felé a szentélyt 16*13 rn. hosszú fal határolta. A kapu sarkától 
65 cméternyire kezdődik s nyugot felé vonul, az amphitheatrum hossztengelyé
nek irányától kissé délnek hajolva. Két falszárny ágazik ki belőle délnek. 
A szélső csak 3*40 m. hosszú, ellenben a vele 4*20 méternyi távolságban pár
huzamosan menő belső 6*35 m. Bármily érthetetlennek találjuk ezen elrende
zést, világos, hogy e falak a legnagyobb valószínűség szerint a szentély udvará
hoz tartoztak. A belső falszárnyon át, hol a küszöb még in situ feküdt, ajtó 
vezetett a tulajdonképeni szentélyhez. 

.- í r 
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Ez hátával az amphitheatrum körfalához támaszkodik, a nélkül hogy külön 
hátsó fala volna. Ehhez képest a hosszúkás négyszög két oldalhossza sem lehe
tett természetesen egyenlő. Az északi 3*10, a déli 3'3 c m. hosszú. Ellenben a 
szélesség mindenütt 3*15 m. Belől két részre van'osztva, a mellső, 1 m. széles 
előcsarnokra (pronaos) s a cellára, melyeket keskeny fal választott el egymástól. 

Az összes falak úgy belül, mint kívül be voltak vakolva és festve. A külső 
falfelületek színe vörös volt. Annál változatosabb képet nyújtottak a cella belső 
falai. A falfestés még jókora darabja került elő a hátfalon, de utóbb az is tönkre 
ment, csak Torma Károly leírásából ismerjük. Közvetlenül előtte állott az 
1. számú fogadalmi oltárkő. Magáról a falfestményről a következőket mondja 
Torma Károly: «A falfestményen tarka egymásutánban különféle mértani ábrák 
voltak láthatók. És pedig egy, az ara votiva párkányától balra kiinduló s le a 
hátfal balfelőli alsó szögletéig terjedő menedékes keskeny fekete vonal a hát
falat két mezőre osztotta. Az alsó mező világos zöld alapszínre volt festve, me
lyet sötétzöld, fekete s fehér, hullámosan futó vonalak márványozásszerűen 
ékítettek. A meggyvörösre festett felső mező közepe táján egy kör volt látható, 
melyet vékony barnavörös csíkokkal szegélyzett széles sárga abroncs körített 
vörösbarna fonadék-ékítéssel. Ez abroncsból zöld, fehér, vörösbarna, világos 
téglavörös, kék s ismét vörösbarna és zöld meghegyesedő czikkek küliőszerűen 
futottak a központ felé. A fogadalmi oltár jobbján, a felső részében szintén 
meggyvörösre festett fal közepén, hasonló kör állt, melyet szélesebb és keske
nyebb s különféle színű abroncsok szegélyeztek. Ez abroncsok kívülről befelé 
számított sorrendben : vörösbarna, sárga s meggyvörös színre voltak festve ; majd 
egy, sötétzöld hullámos vonalakkal márványozott világos-zöld abroncs követke
zett ; ez utóbbit sárga és vörös márványozású abroncs váltotta fel ; végül a kör 
közepe sötétkék alapon fehér, halványsárga s világos-téglavörös márványozást 
tüntetett fel. A körből függélyesen barnavörös pánt vonult lefelé, világosvörös 
vonalakkal márványozva s e pántból jobbra menedékesen egy keskeny fekete 
vonal indult a hátfalon fölfelé, a mely vonalon alól levő mező világos-zöld alap
színen sötétzöld márványozást tüntetett fel, míg a felső mező, mint említők, 
meggyvörös színű volt. A hátfal e felén, a világosszürkére festett alsó balszögle
tet világos-téglavörös abroncs zárta mintegy negyedkörben, a mely abroncs 
belül barnavörös elmosúlt szegélylyel birt ; hasonló színű abroncs zárta szintén 
negyedkörben a jobbfelőli szögletet is, mely világos téglavörös alapon barna
vörös márványozást láttatott. A szentély hátfalát mind a négy oldalon vörös hul
lámos vonalakkal márványozott s vékony fekete vonallal szegélyzett széles sárga 
rámázat fogta körűi, s a hátfalat hasonló festésű széles függélyes pánt két, 
egyenetlen szélességű mezőre osztotta, melyekről az imént szóltunk, e pánto 
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azonban az e helyütt állt fogadalmi oltár részben elfödte. A rámázat alsó vízszin
tes vonalán alul a hátfal világos-szürkére volt festve. » 

A szentélyre vonatkozó további felvilágosításokat a feliratos kövek nyújt
ják. Úgy közlöm, a mint Torma Károly őket lemásolta és olvasta. 

i. T20 m. magas és 0*43 m. széles fogadalmi oltárkő mészkőből. A pár
kány fölött az ormot rózsa díszíti, kétfelől egy-egy voluta. A cella hátfala mel
lett, tehát még in situ találták. A csinos alakú betűk rései eredetileg vörös fes
tékkel voltak kitöltve. / 

Fontos e felirat, a mennyiben a szentélyre vonatkozólag a legrégibb dátu
mot tartalmazza. Mivel azonban a fanum felépítése az amphitheatrum létezését 
feltételezi, egyúttal bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az amphitheatrumnak 
162-ben már állania kellett. Tehát körülbelül Antoninus Pius uralkodása alatt 
építhették. Hogy az oltár készíttetője M. Ulpius Zosimus egyszersmind a fanum 
építője is volt, gyanítható ugyan, de be nem bizonyítható. A kő lelhelye min
denesetre a mellett látszik szólani. 

2. 59 cm. magas és 58V2 cm. széles, egyszerű kerettel szegélyzett mészkő
lap, mely a szentély előszobájában találtatott. A felirat kivitele a hanyatlás 
korára mutat. 



Deae Dianae Nemesi Aug(ustae) honoribus et Ja(v)oribus G(aii) Jul(ii) Victorini 
(így) eq(uo) p(ublico) aedili II virali et T(ito) Fl(avio) Luciano q(uaestori) II virali, 
pontiftcibus, q(uin)q(uennalibus) col(omae) Aq(uinci), Pupili(us) Hyliatianus Antestis 
nurnini eius(dem) deae posuit V kal(endas) iulias Aemitiano et Bas(s)o co(n)-

s(ulibus). 

Már maga a Diana és Nemesis nevek sajátszerű kapcsolata felhívja figyel
münket. Mindkét istennő egy istenséggé olvadva jelenik meg, a mint az az 
utolsóelőtti sorból kitűnik, hol világosan mimen eiusdem deae említtetik. Ily azo
nosításra azonban természet szerint csak lényöknek közös vonása vezethetett. 
Legkevésbbé csodálhatjuk, hogy Diana, mint a vadászat istennője az amphi-
theatrum állathajszáihoz szoros összeköttetésbe hozatott. Az idei ásatások alkal
mával a canabae romjai között egy fogadalmi oltárkő került napfényre, mely 
Dianának és Silvanus Silvesternek «dis prsesidibus venationum» ajánlva van. 
Ép oly könnyen megfejthető Nemesis és az amphitheatralis játékok közti kap
csolat, ha Fors Fortuná-nak fogjuk fel. Hányszor nem nyilt alkalom a végzet 
játékát a porond küzdelmeiben tapasztalni! Csak így érthetjük meg egy Krajná-
bán talált dombormű ama jelenetét,* melyen Diana Nemesis oltárán áldoz. De 
egyszersmind az is világos, mikép épülhetett Nemesis szentélye amphítheatru-
munk hátfalához. Különben a carnuntumi amphitheatrum felfedése alkalmával 
is a Nemesis-cultus nyomaira akadtak. Ha jól emlékszem, a keleti kapuban 
került elő egy oltárkő, mely Nemesisnek volt szentelve. 

Oltárkövünk Valerianus uralkodása idejében,-259-ben készült. Ezen évben 
győzte le a császár a párthokat. Még mindig kérdéses marad azért, volt-e valami 
összefüggés ezen esemény és Papilius Hyliatianus dedicatiója között. A felirat 
szerint az oltár tulajdonképen két hivatalnok tiszteletére állíttatott fel, a kik 
közül G. Julius Victorinus eques equo publico czímmel aedilis II vitális, T. Fla
vius Lucianus pedig quaestor II viralis volt. Azonkívül mindkettő a ponti/ex és 
quinquennalis méltóságát viselte. 

3. Fogadalmi oltárkő 60 cm. magas és 31V4 cm. széles felső része. A szen
tély déli falán kívül találták. 

/ N E JVfe"S I /VT- N^ 

T E t D I V S -

A C A T F Í M 

Nemesi m(agnae) Tefatinae?) Tedius Agathim(erus). . . . 

* L. Jabornegg-Altenfels, Kärnten's römische Alterthümer. Klagenfurt, 1870. í j . tábla. CCCCLXXI. 
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4. Oltárkő töredékei, ugyanazon helyről. 

5". Oltárkő alsó része. 2072 cm. magas és ió'A cm. széles. Leihelye 
ugyanaz, mint az előbbi számú feliraté. 

6. Egy 7 cm. vastag mészkőlemezen, mely oltárkő részét képezte. 

7. Több darabra tört oltárkő. Az amphitheatralis kapuk restaurálásának 
szerencsés befejezését látszik megörökíteni. 



8. Fogadalmi oltárkő két töredéke. Az előbbivel együtt ugyancsak a 
szentélytől délre lelték. 

io. Egy io cm. vastag mészkőtöredék, talán valamely emléktábla felső 
része. 

1 1. Fogadalmi oltárkő alsó része. A szentély előcsarnokában lelték. 

E két utóbbi felirat a többiektől eltérőleg más istenségeknek szól, mint 
Nemesisnek. Nyilván a szentély udvarában foglaltak helyet. 

9. Fogadalmi oltárkő 5—21 cm. magas és 8—20 cm. széles töredéke. 
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i 2. Az előcsarnok hátfala mellett még in situ három oltárkő találtatott, 
kettő felirat nélkül való, a harmadikon a következő volt olvasható : 

[ ] le\g(ioms) II adifutricis . . •.) p(otum)] s(olvit) l(ibens) a(nimo). 

A mi a többi leleteket illeti, azon pontos áttekintésre utalunk, melyet 
Torma Károly róluk jelentésében összeállított. E helyütt csak egyetlen emléket 
kivánok szóba hozni, melyről ott említés nem történik, a mely azonban figyel
münket a legnagyobb mértékben megérdemli. Fortuna istennő 42 cm. magas 
szobrocskája mészkőből az (6. ábra). A fej s a két alsó kar hiányzanak. Testét 
magasan övezett chiton kurta ujjakkal fedi. Jobbjában a golyón nyugvó evező
lapátot tartotta, balja minden valószínűség szerint a bőségszarút fogta; Külön
ben a provinciális művészet alkotása, annak minden hiányával. Eredetileg vala
melyik fülkét a kapuk alatt díszíthette. Bővebbet a leihelyről, mint azt, hogy áz 
amphjtheatrumban találták, nem tudok. 

Budapest Régiségei. III. . 16 



6. Fortuna szobrocskája. 
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K É T L A K Ó H Á Z . 

A tavalyi ásatások alkalmával az a czél vezetett, hogy azon földterület 
átkutatása által, mely a szentendrei országúttól a Duna felé kanyarodó út men
tén fekszik, a Krempel-malom felől a nagy fürdőhöz vezető rómait út s az 
1884-ben feltakart, de magában álló fürdő között az összeköttetés létesíttessék. 
Valami vérmes remények éppenséggel nem kecsegtettek, mégis méltán fel volt 
tehető, hogy különösen ama területnek nyugot felé eső részén valamely össze
függő falmenetű épület számbavehető maradványai kerülnek napfényre. E fel
tevést egyrészt az illető földdarabnak a canabák főépületeihez való közelsége, 
másrészt-maga a dombos, semmiféle szántszándékos felforgatást el nem áruló 
talaj-alakulat igazolni látszott. 

Legnagyobb meglepetésül azonban az éppen e helyen vont kutató-árkok 
vezettek a legcsekélyebb eredményre. Annyi mindenesetre constatálható volt, 
hogy szabad térség nem terült el arra, hanem épületek borították, csakhogy 
azoknak minden tekintetben alárendelt jelentőségűeknek kellett lenni. Nyilván 
lakóházak lehettek. A felszínre került falazatok egytől egyig vékonyak voltak 
és gyarló kivitelről tanúskodtak. Még nagyobb baj volt, hogy a legtöbb ala
postul nern volt magasabb átlag 'A méternél. Ily körülmények között bizonyára 
mi sem indokolta volna e területrész rendszeres felásatását. Azért elkészült róla 
a pontos mérnöki felvétel, mely tájékozásul szolgálhat a netán a jövőben mégis 
e helyütt czélba veendő ásatásoknak. 

Szerencsésebbek voltunk a keletnek eső földrészen, jóllehet itt a talaj 
mederszerű behorpadása kevesebbet igért. Miután már az első két, egymásra 
derékszögben vont kutató-árok részint küszöbökön, részint vakolattal bevont 
falakon át vezetett, czélszerűnek mutatkozott a további kutatásnak véget vetni 
s a falazatok teljes felfedésére fordítani minden rendelkezésre álló erőt. 

Nyugot felől indulván meg a felfedés munkája, a múlt évben nem volt 
lehetséges egészen a fennebb említett fürdőig hatolni. A közbül maradt 
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mintegy Öt méter széles földdarab feltakarása az idei ásatások első teen
dőjéül maradt. 

Az ily módon felfedett épületmaradványokról kellő képet nyújt a mellékelt 
alaprajz^, ábra). A mennyire lehetséges volt, szem előtt tartottam, hogy az épüle
tek a maguk teljességében kerüljenek napfényre. Legkevesebb kétség lehet ake-

7. Két lakóház alaprajza. 

letihatártilletőleg.Utcza jelöli, mely már a fürdővel egyidőben napfényre került 
s. azzal együtt is tárgyaltam az «Aquincumi ásatások, 1882—1884.es 1889.» 
dolgozatomban. Hogy nyugot felé szintén kellőleg határolva van az erre eső 
épület, eléggé mutatja azon téglacserepekből kirakott csatorna, mely a ház
fedélről lecsurgó esővíz elvezetésére szolgált. Erre azonban, úgy látszik, utcza 

http://1884.es


m. 
helyett, csak egy szűk köz vonult. Észak felé a munkálatok kiterjesztését köny-
nyen érthetőleg az említett mezei út szabta meg. Különben már a római korban 
is út vezetett erre. így a fürdőépület nem nyúlik az útba bele, legszélén feküdt 
a kemencze, s az is teljesen ki volt bontható. Hasonlókép megleltük a szóban 
forgó épületromoknak is északi határát azon a részen, a hol az útig hatoltunk 
előre. De biztosra vehető az azért az ennyire föl nem takart darabon is. Csak
hogy az, a mi azon helyen netán még a föld alatt lappang, vajmi kevéssé figye
lemre méltó lehet. A mi a kiásott terület déli oldalát illeti, legfölebb a nyugotnak 
eső falcsoportot gondolom annyira, a mennyire határoknak, egyébként a falak 
délebbre folytatódnak, illetve megszakadnak, a nélkül hogy záródásukat con
statais lehetne. A falak ezen megcsonkítása egészen rendszeresnek mutatkoz
ván, egyelőre kárba veszett munkának tartottam volna különösen a délkeleti 
sarok folytatólagos felfedését. Hogy ezáltal az erre terjedő romok értelmezése 
mennyire meg van nehezítve, nem szorul bővebb magyarázatra. 

Végigtekintve immár az ilyen formán körülhatárolt falmaradványok felett, 
maga az alaprajz könnyen reávezet, hogy a falak két csoportba tartoznak. 
A válaszvonalat annyival könnyebb felismerni, hogy elég széles utcza (A) megy 
közbül. Észak-déli irányt követvén, a mostani mezei út helyén létezett római 
utczából ágazik ki. Felette érdekes e kiágazás helyén nyugoti sarka. Még in situ 
áll ugyanis a védelmére szolgált kerekvető, egy durván kerekre megfaragott s 
felül legömbölyített, 0.5 5 m. magas kőhenger. Kissé a saroknak neki dől. Való
színűleg a túlsó sarkon sem hiányzott hasonló kerékvető, csakhogy itt az egész 
oldalfallal együtt elpusztulhatott. Ez utóbbiból mégis annyi nyom maradt fenn, 
hogy az utcza keleti oldala felől semmi kétség sem lehet. E szerint szélessége 
is mindenütt pontosán megállapítható. Átlag 4*90 m., csupán déli részében 
szűkül össze annyiban, hogy a nyugoti épületcsoport erre épült félkörű apsisa a 
homlokzatból teljesen kilép. Kövezetét nagy, szabálytalan alakú mészkőlapok 
képezték. Némi maradványai láthatók még a déli részen, az imént említett apsis 
alatt. Középütt a kövezet alatt minden bizonynyal csatorna ment. Ebbe ömlött 
egyebek közt az a víz is, melyet az apsis végén elhelyezett tégelyszerűleg kivájt 
kőlap felfogott. Az ugyancsak az utczába kinyúló s részben kövezete alá esett 
két kemenczéről, melyek a nyugoti telep egyes osztályainak fűtésére szolgál
tak, ez utóbbiakkal kapcsolatban emlékezünk meg bővebben. 

Mindenek előtt nézzük az A utczától nyugotnak eső falak csoportját. Oly 
felirat vagy bármely más oly bizonyíték, mely ezen épület rendeltetését határo
zottan megjelölné, nem akadt. Magukra a romokra vagyunk tehát utalva s 
részben az alaprajzból, részben pedig az egyes helyiségek berendezéséből lehet 
egyedül arra következtetnünk, minő épülettel van dolgunk. 
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A középületek sokkal typikusabb formát öltöttek, sem hogy attól — leg
alább lényegében — még a legtávolabb eső provinciák városában is eltérhet
tek volna. Maguk az eddigi papföldi ásatások eléggé meggyőzhettek róla. 
Már pedig hiába igyekszünk ezek sorában a mi épületünkhöz analógiát találni. 
Egyedül a lakóházak voltak azok, a melyek ugyan szintén typikus formát nyertek, 
mégis a helyi viszonyok, nemkülönben egyesek tetszése szerint sokkal változa
tosabb alakban épülhettek, mint a hogy ez a középületeknél lehetséges volt. 
Ama megállapodott schemától, melyet különösen a pompeiibeli házak leg
többjénél alkalmunk van látni, teljesen elütő, helyesebben arra legkevésbbé 
emlékeztető építésmódot rendszerint csak a legigénytelenebb magánházak mu
tatnak. A vagyonosabbakéinál azonban többnyire az egyik vagy másik rész 
annyira typikus, hogy azonnal felismerhető az egész épület rendeltetése. 

Ily része van a mi telepünknek is s ez az i számú tér a két oldalt elhe
lyezett kisebb szobákkal együtt. Lássuk először is ezt s úgy térjünk át aztán a 
szomszédos részekre. 

Már maga a meglepő széles bejárat (a), mely az í számú tér keleti olda
lának mintegy felét elfoglalja, elárulja, hogy nem vezethet egyszerű szobahelyi
ségbe. A két darabból álló küszöbkő hossza 2"8o m. Két végén a kifelé néző 
ütközőlécz tövében kerek lyukak vannak fúrva, a melyekbe az ajtószárnyak 
eresztve voltak. Elzárásuk, ha ugyan egyáltalán elzárhatók voltak, úgy történt, 
hogy belülről az ajtófelekbe keresztgerendát illesztettek be. A retesz befogadá
sára szolgáló négyszögű lyuk hiányzik ugyanis a küszöb közepén. 

Átlépve rajta, mégis első benyomásra úgy tetszik, mintha közönséges 
szobahelyiségben volnánk. Arra vall első sorban nem épen nagynak mondható 
térfogata. Hossza yóo m., szélessége 7 m. De még inkább a mellett látszik 
szólani belső kiállítása, jelesen a padló. Ma ugyan a talaj több helyütt teteme
sen alásüppedt, de szinte egész terjedelmében fedi még a terrazzo-burkolat. 
Sőt helyenként a falak alsó szegletében még ott látjuk a szokásos negyedkör-
pálczikákat, a minőkkel rendszerint csak szobahelyiségekben találkozunk. Ke
vésbé lephet meg az oldalfalak vakolatburkolata s annak befestése, mely helyen
ként még egész frisseségében került napfényre. Túlnyomó részben a vörös szín 
az uralkodó. 

Ha mindezek daczára sem tekinthetjük egyszerű szobahelyiségnek, magya
rázata azon viszonyban rejlik, a melyben a tőle jobbra-balra álló helyiségekhez 
áll. Csak ha atrium-nak, azaz udvarszerú helynek tartjuk, válik egyszersmind 
érthetővé az imént leírt bejáratának tekintélyes szélessége. De inkább rendelte
tésére, mint felépítésének módjára volt az. Atrium alatt közönségesen oly udvart 
értünk, melynek közepén négy vagy több oszlop emelkedett s azokon mind a 
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négy felől aláhajolva nyugodott a tetőzet. Az ilyformán szabadon hagyott nyilas 
a tetőben volt a compluvium, s ennek megfelelt a padlóban az impluvium, ami 
egy .négyszögű, nem épen mély medencze, a hová a tetőről összefolyt az esővíz. 

Hogy ez utóbbiról a mi helyiségünkben szó sem lehet, elég világos bizo
nyíték reá a középütt, minden megszakítás nélkül fenmaradt padlózat. Úgy kel
lett e szerint lenni, hogy felül is egészen befedte a tető, a mi, tekintve a hely 

8. Az egyik lakóház déli része délnyugotról. 

mérsékelt térfogatát, technikai szempontból sem ütközhetett különös nehéz
ségbe. 

Világos azonban, hogy az imént leírt szerkezetű atrium csak a déli éghaj
lat alatt felelhetett meg minden tekintetben czéljának. Lehetővé tette, hogy az 
.épület belseje a kellő világosságot kapja, az időjárás viszontagságaitól úgy sem 
kellett tartani. Bezzeg kellett a mi zord klimánk behatásai ellen védekezni! így 
módosult az itáliai házak szellős átriuma nálunk felül fedett teremmé, mely 
amazzal legfölebb annyiban megegyezett, hogy a tulajdonképeni lakószobákat 
mindkét esetben a két oldalon elosztva találjuk. 



Átriumunk két felén mindössze két-két oly szoba fekszik, melyek belőle 
hozzáférhetők voltak. A különbség köztük első tekintetre szembeszökő. Egyedül 
a délnek esők voltak ugyanis fűthetők (8. ábra). De mintha eredetileg ezek sem 
lettek volna azok. Minden jel arra mutat, hogy csak utólag látták el fűtőberende
zéssel. A felső padozat, vagyis az, a melyen át a szobák fűltek, teljesen elpusz
tulván, a hypocaustum szerkezete összes fenmaradt részleteivel előttünk áll. Már 
maga az a körülmény feltűnő, hogy talaja egy szintben van az atrium padozatá
val. Rendszerint annyival mélyebben szokott feküdni, a mekkora az alfűtés 
magassága, úgy hogy az összes helyiségek padozata, akár voltak fűthetők, akár 
nem, egy síkban volt. Már pedig ez esetben csak lépcsőkön lehetett a mélyebb 
fekvésű átriumból a 2 számú helyiségbe följumi. A bejárat (b) 1*25 m. szé
les küszöbe még eredeti helyén van meg ; 5 2 cméterrel fekszik az atrium pado
zata fölött: ekkora volt tehát a hypocaustum magassága. Hasonlóképen in situ 
van az ajtó küszöbköve (c), melyen át a 3 számú helyiség az előbbi felől hozzá
férhető volt. 1 '52 m. széles s az előbbi küszöbbel egy magasságban fekszik. 

Volna azonban még kétség, elég a mai hypocaustum talaját és oldalfalait 
szemügyre venni. A talaj gondos terrazzoburkolata azonos az atrium s a többi 
helyiségek padozatával. Hasonlókép az oldalak vakolata semmiben sem külön
bözik a két szobának az alfűtés fölé eső falrészekétől. Végül ott látjuk a szegle
teket kitöltő negyedkörpálczikákat, világos bizonyítékául annak, hogy a mai 
hypocaustum talaja eredetileg a szóban forgó két szoba padozatát képezte. 

Az indok, mely az alfűtés utólagos beillesztését szükségessé tette, egyedül 
hazánk zord éghajlatában kereshető. Az ásatások folyamán eddig napfényre ke
rült lakóházak között nincs egy sem, mely fűthető helyiségek híjával volna. 
Rendszerint azonban nem az egész padozat alatti rész volt üres, hanem csak egy 
része, és pedig oly formán, hogy a fűtőkemenczével kapcsolatos csatornák 
ágaztak szét a padozat alá, a többi részében pedig a feltöltött földmasszán nyu
godott. 

Ugyancsak ilyen a 2 és 3 szoba alfűtésének berendezése. A déli zárfal 
közepe táján (a), éppen a két helyiség közé eső válaszfallal szemközt át 
van törve a fal; a 75 cm. széles és 45 cm. magas nyílás oldalait, nem
különben alul és felül is trachytlemezek bélelik. Ez utóbbiakat annyira megvi
selte a hosszas tüzelés, hogy most a szabad levegő behatása alatt a teljes szét-
mállással fenyegetnek. A fűtés a kivül eső térről történt, maga a kemencze 
elhelyezése pedig lehetővé tette, hogy egyidőben mind a két szoba padozata 
alá jusson el az ott felhevített levegő. A légvezető csatornák oldalai legnagyobb 
részben még épek, az alaprajzon schraffirozás által vannak feltüntetve. A két 
helyiségé előbb a nyugotnak eső válaszfal mentén húzódik egy darabig, majd kelet 
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fele törik meg s a bejáratnál ér véget. A másik szoba nagyobb mértékben volt 
fűthető. A csatorna oldalfalai széjjel mennek s így nagyobb teret hagynak szaba
don, a melyből a padozat átmelegedett. Különben a padozatot nemcsak e 
helyütt, hanem a szűkebb csatornák felett is trachytpillérek tartották. Szerkeze
tét megismerjük a törmelékben lelt kisebb-nagyobb töredékeiből. A pilléreken 
közvetlenül négyszögű trachytlapok pihentek s ezeken dupla terrazzoréteg 
7—8 cm, vastagságban. Csak olyan volt az tehát, mint egyebütt. 

Ennyit a két szoba berendezéséről. Ha még figyelembe veszszük, hogy 
mindkét helyiség hossza 4*80 m., a második számú szélessége pedig 3*50 m., a 
harmadik számúé meg 3 "48 m. volt, szóval mindkettő csekély térfogattal birt, 
úgy rendeltetésöket illetőleg bátran megnyugodhatunk ama feltevésben, hogy a 
család hálóhélyiségeiül szolgáltak. 

Elhelyezésre teljesen összevág velők az atrium túlsó oldalán levő két, 
4 és 5 számú szoba. Méreteik is körülbelül ugyanazok. Szélességük 
3*8$ m., a hosszaság a negyedik számúnál 3*45 m., az ötödik számúnál yyo m. 
Sőt a bejáratok elhelyezését illetőleg is csak annyiban van eltérés, hogy az ötö
dik helyiség, eltekintve attól, hogy a negyedik szobával egy 1*20 m. széles ajtó
val (e) állott összeköttetésben, közvetlenül az átriumból is, épúgy mint a negyedik 
számú, hozzá volt férhető. A küszöbkövek mindenütt még in situ vannak. A ne
gyedik számú helyiség bejáratáé (d) 1 "2.5 m. széles, az ötödik szobába vezetőé (f) 
szintén 1*215 m.. Valamennyinek szerkezete dupla ajtószárnyak létezését téte
lezi fel. 

Különben a két helyiség sajátossága szemben a túlsó oldalon fekvőkkel, 
mint már jeleztük, abban állott, hogy nem voltak fűthetők. A bejáratok küszö
bei, nemkülönben a padozatok, melyeknek terrazzoburkolata elég jó fentartás-
ban maradt napjainkra, az atrium niveaujával egy magasságban fekszenek. 
A szegleteket az ismert negyedkörpálczikák töltik ki. A mennyiben a második 
és harmadik szobában, tekintettel fűtési berendezésökre, az alvó helyiségeket 
véltük felismerhetni, úgy az utóbbiak csak a nappali tartózkodásra s azon eset
ben is, főleg a nyári időszak alatt, lehettek szánva. 

Az eddigiekben leírt atrium s a vele kapcsolatos mellékhelyiségek minden
esetre a római lahóház lényeges alkotó részeit képezték. Még sem foglalták 
magukban mindazon részeket, melyekből egy római lakóház állani szokott. Az 
átriumon túl rendszerint egy második oszlopos udvar (peristylium) következik, 
melyet ugyancsak kis szobák, nevezetesen a konyha és étkező helyiségek fog
nak körül. Nálunk az atrium hátfalával véget ért az épület. Mögötte csatorna 
vonul el, a mi eléggé mutatja, hogy nem terjeszkedhetett tovább. 

Ellenben azt találjuk, hogy az átriumba a fönnebb leírt széles bejárat nem 
Budapest Régiségei. III. 
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vezetett közvetlenül az utczáról. De nem is kapualj (vestibulum) az, hanem a ház 
homlokzatával párhuzamosan épült folyosószerű tractus (6), a melyen előbb át kell 
mennünk, hogy az atrium kapujához érjünk. Mindenesetre figyelemre méltó, 
hogy hosszabb házunk ama szélességénél, a mennyire az atrium a két oldalt 
fekvő mellékhelyiségeivel terjed : észak felé egészen az A utcza végéig nyúlik, a 
hol egyenes vonalú fal zárja be. Úgy látszik tehát, hogy inkább az utcza, mint a 
ház kiegészítő része volt. 

Hogy az utczákat oszlopos folyosók szegélyezték, éppenséggel nem volt 
ritka dolog római városokban. Egészen annak még sem tekinthetjük. Mindenek
előtt szélessége nem ugyanaz egész hosszában. Az atrium bejáratától délre a 
határfal r óo méternyire beugrik, úgy hogy azon túl a mintegy 3*50 széles fal
köz 2" 15 méterre szűkül össze. Fontosabb azonban, hogy az utczára néző falon 
az oszlopoknak semmi nyoma sem észlelhető. Sőt a helyenként elég magasan 
fennálló falazat egyenesen kizárja azok létezését. E szerint csak széles bejáratok 
nyilhattak az utczáról ; ott lehettek, a hol a fal mai megszakadásai tűnnek 
szembe. Amolyan cryptoporticus félével lehet tehát dolgunk. E feltevés annyi
val valószinűbb, mert csak a mellett érthető c hely belső berendezése. 

Világos, hogy eredetileg csak egyforma burkolat fedhette a talaját, és 
pedig nagy biscuitte-alakú téglákból összerakott mozaik. Nagy része még most 
is meg van, különösen az atrium bejárata előtt s az északi végén. De ha a többi 
hiányzó rész nem is egészen, jókora darab már a római időben annyira megron
gálódott, hogy javításra szorult. Tényleg ki is javították, helyesebben kipótolták 
az egyszerűbb terrazzo- réteggel. Innen a kétféle padozat-burkolat. 

Hogy zárt helyiség volt, a legevidensebb bizonyíték fűtési berendezése. 
Igaz, oly csekély terjedelmű az, hogy a helyiség óriási térfogata mellett aligha 
felelt meg rendeltetésének. De ez annyival több ok arra, hogy a 6 helyet ne 
tartsuk az utcza felé nyíltnak. 

Egymás mellett két fútőhely borult ki a külső határfal utcza felőli részen. 
Epenséggel nem lephet meg, hogy a fűtés az utczáról történt. Az ilyen kényel
metlenség, úgy látszik, nem igen bánthatta a római embert; romjaink között ez 
ném az első eset. E helyütt legalább a kemenczék alja az utcza hozzávetőleges 
niveaujánál 80 cméterrel mélyebben van, a mi másutt nem volt meg. 

A falba vágott, mindkét fűtőlyuk a,szokásos trachytlemezekkel van kibé
lelve, azon kívül a széleken és közbül egy-egy 90 cm. hosszú falazat épült, me
lyek felül boltozattal voltak összekötve, oly formán, hogy a középső falazatra 
mindkét boltozat egyik-egyik oldala ránehezedett. Ezen, a fűtőnyilások mintegy 
folytatását képező csatornák magassága mintegy rzio m. lehetett s így jórészt az 
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utcza szintje alá estek. Végül napfényre került a fűtőkamrának a folyosó oldal
falától T2$ méter távolságban levő hosszfala. 

Mindegyik fűtőhelyből egy-egy 40 cm. széles csatorna indult ki s az e 
helyütt még részben épen maradt padozat alatt átszelte a 6 folyosót. A dél
nek eső (ß) csak a belső határfalig nyúlt s itt derékszögben megtörve, a fal tövé
ben folytatódott egészen az atrium bejáratáig. Ez utóbbi részében a padozat 
trachytpillérek során nyugodott, melyekre azért volt szükség, hogy a fal és a 
padozat között egy szűk köz maradjon szabadon, a melybe a fal oldalához 
tapasztott üres téglacsövek (tubi) belenyúltak. E csövek egész sora még in situ 
maradt ránk. Rendeltetésök eléggé ismeretes. Lehetővé tették, hogy a meleg 
levegő a padozat alatti részből a fal mentén egészen a menyezetig fölhatolhas
son s így a helyiség nagyobb fokú fölmelegedését eszközölje. 

A másik, északnak fekvő csatorna (7) csakhogy éppen átszeli a 6 folyosót. 
Tulajdonképen a negyedik és ötödik szobáktól északra eső kilenczedik terem 
fűtésére épült. De még a római korban befalazták a nyílást, a melyen át a me
leg levegő oda vezettetett. Ez által is természetesen nyert a hat folyosó hőmér
séklete. 

Még csak a hat folyosó egy sajátszerű kiegészítő részéről kell megemlé
keznünk. Ertem azon félkörű apsist (7), mely az atrium bejáratával szemben a 
folyosó határfalából az utczára előugrik. Nem szenvedhet kétséget, hogy me-
denczéül szolgált, még pedig a hideg víz számára, nem lévén talaja alatt az alfű-
tésnek semmi nyoma. Fenekét négyszögű téglalapok fedik, különben belső 
berendezéséből nem sok maradt meg. A folyosó felé néző egyenes záródású fal, 
a melyen át a medencze hozzáférhető volt, mintha lépcsőzet nyomait Őrizte 
volna meg. 

Hogy a részben a folyosó szélességébe beleeső nyolczadik terem adélkeleti 
sarkon állott-e és mennyiben cryptoporticusunkkal kapcsolatban, a bejáratok 
konstatálható nyomai hiányában bajos volna eldönteni. Máskülönben semmi 
figyelemreméltót nem nyújt. 

Lássuk immár a tractus északnyugoti részén épült helyiségeket (9. ábra). 
Annyi tény, hogy az insula eddig leírt részeivel egy időben, előre megállapított 
terv szerint épültek. Ép oly világos, hogy egymás között összefüggésben állottak. 
De meg nem állapíthatjuk, mennyiben függöttek össze egyrészt az atriummal, 
másrészt a cryptoporticusszal, szóval önálló épületet képeztek-e, avagy az előb
biekhez tartoztak-e. 

A déli válaszfal annyira elpusztult, hogy az ajtónyilásoknak nem maradha
tott semmi nyoma. Hasonlókép hiába keressük a keleti határfalban a bejárato
kat, habár e fal legnagyobb részt a padozatok szintjét meghaladó magasságban 
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áll. A kérdés megoldása annyival kényesebb, hogy a szóban forgó helyiségek 
elosztása és berendezése oly sajátszerű, hogy nem tudjuk, lakószobáknak avagy 
fürdőhelyiségeknek tartsuk-e. Mindkét föltevés valószínűnek látszik. Ha lakó
szobák voltak, úgy könnyen érlhetőleg csak a déli szobacsoport folytatását 
képezték s ehhez képest a negyedik és ötödik szobák valamelyike felől okve
tetlenül hozzáférhetők voltak. Tekintjük azonban úgy, mint valamely fürdő 

9- Ugyanazon lakóház északi része. 

részeit, úgy a bejáratok a hat folyosóból nyiltak s ez esetben a falnak két helyütt 
tapasztalható megszakadása jelezné azokat. Dél felé akkor természetesen zárt 
fal emelkedett. 

Egyelőre nem akarván se az egyik se a másik feltevés pártjára állani, ma
guknak az egyes helyiségeknek tárgyilagos leírására szorítkozom. 

Dél felől kiindulva, meglepő nagyságú teremmel (9) állunk szemközt, mely
nek szélessége azonos az átriuméval, hossza pedig még nagyobb, t. i. 770 m. 
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Másfelől azonnal szembeszökik, hogy padozata eredetileg egész kiterjedésében 
az ismert trachytoszlopokon pihent, vagyis az egész padozat alatt hypocaustum 
terült el. Hogy a talaj nagyobbmérvű süppedése meggátoltassék, az oszlopok 
egy részét falazott alapra állították. A mennyiben ez megmaradt (az alaprajzon 
schraffirozva van), s az oszlopok még rajta állanak, nemcsak a hypocaustum 
magassága, hanem a többi helyiségekhez viszonyítva fekvése is meghatározható, 
E fálalap szükséges voltát egyébként eléggé igazolja az a körülmény, hogy a 
hol nyoma nincs, az oszlopok alatt a talaj tényleg lesüppedt, sőt vele együtt 
azon falszéknek nevezhető béletfal, mely az északi és nyugoti oldalon a hypo
caustum magasságáig felnyúlt s eredetileg a padozatot tartotta, akár a trachyt-
pillérek. Hogy a déli és keleti oldalon hiányzik, az lehetett tán oka, hogy itt a 
hypocaustumból a falakhoz tapasztott csövek indultak ki, már pedig a székfal 
az összeköttetést lehetetlenné tette volna. 

Láttuk, hogy az A utczán fekvő 7 kemenczével kapcsolatos melegvezető
csatorna eredetileg a kilenczedik terembe torkollott, de a nyílást később eltor
laszolták. Nem tudni, csak ezután, vagy már vele egyidejűleg épült-e az a ke-
mencze, melynek maradványaival a nyugoti oldal közepe táján S-nál találkozunk. 
Az előbbinek befalazása után azonban kizárólag innen kapta a kilenczedik terem 
hypoeaustuma a meleget. Annyiban figyelemre méltó e körülmény, hogy a tőle 
északnak eső helyiségek szintén alfűtéssel bírtak s ilyen esetben rendszerint azt 
tapasztaljuk, hogy az egymás mellett fekvő hypocaustumokat a válaszfal aljába 
vágott nyilasok kötötték össze egymással. 

E szomszédos helyiségek közül a tizedik számú volt az, a hová a kilencze
dik teremből közvetlenül beléphetünk. A küszöbkő nincs ugyan meg, de helyét 
eléggé mutatja a falszakadás (g). innen aztán két felé is nyilt egy-egy ajtó. Mind 
a kettő helyét a még in situ fekvő küszöbkövek jelölik. Balra a 11 helyiségbe 
érünk. Hossza 7*15 m., szélessége 4 m. A küszöbkőnél (h) 75 cmterrel mélyeb
ben fekvő talaján még a trachytoszlopok két sora áll ; rajtuk, az oldalok men
tén pedig a déli kivételével többé-kevésbbé széles falszékeken nyugodott a pado
zat. A meleg a hypocaustumban, úgy látszik, külön kemenczéből került, mely 
nem lehetett másutt, mint a még kiásatlanúl maradt észak-nyugoti sarkon. 

A másik i ajtó egyenesen a 12 helyiségbe vezetett. Ez két részből állott : 
egy 3"$o m. hosszú és 2*80 m. mély előtérből s az annak északi végéből kiugró 
félkörű apsisból. Több mint valószínű, hogy az utóbbi medenczéül szolgált. 
Sajátságos azonban, hogy csak az előtér volt fűthető. A kemencze maradványait 
a körfal nyugoti sarkában (s) találjuk. A meleg levegő addig, a mig az apsis 
alatti részen áthaladt, csatornán tódult be, azon túl az egész padló alatt szétter-
edhetett. Sőt mi több, ugyanaz szolgált a 10 helyiség fűtésére. Keleti oldala 
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tövében egy 40 cm. széles csatorna vonul, a melybe az i küszöb alatt a sarok
ban vágott nyilason jött át a felesleges meleg lég. Többi részében a padló 
tömött alapon nyugodt, a mint azt a mai nap is még alkalmunk van látni. Felül 
terrazzoréteg fedi. A tizedik helyiség e szerint az egyetlen, melynek nem volt 
külön fűtőhelye, hanem a meleget közvetve kapta. Ha fürdővel volna dolgunk, 
úgy kétségkívül benne kellene a tepidariumot, a 1 2 helyiségben pedig a calda-
riumot felismernünk. 

Rövidebben végezhetünk az A utcza keleti oldalán elterülő épület romjai'-
val. Az egész telepet két folyosószerű köz három tractusra osztja, a melyekhez 
délfelől egy oszlopos udvar csatlakozik. Az egyes tractusok esetleg külön lak
osztályokat képeztek, összetartózandóságukat azonban eléggé bizonyítja, hogy a 
közbül eső folyosók egyik vagy mindkét végükön ajtókkal voltak elzárhatók, a 
melyek kivétel nélkül befelé nyíltak. Úgy tekinthetjük tehát őket, mint a cryp-
toporticusok egy nemét. 

A keletnek eső legszélső folyosó (C), leszámítva a tőle keletnek fekvő 
tractus egy csekély kiugrását, 4*20 m. szélességben húzódik északról délre. 
Északi vége azonban nem lévén teljesen kiásva, természetesen még mindig két
séges, nem-e volt az is zárt. Dél felől szabad térség (D) feküdt előtte, egész 
sora az ajtóknak állott e végén, mely tőle elválasztotta. 

A főbejárat (a) délről nyílt. Közepén ketté törve, de még in situ fekszik a 
hatalmas, három méter hosszú küszöbkő. Két befelé nyíló ajtószárny forgott az 
ütköző két sarkába vágott kerek lyukakban. Látunk továbbá még mindkét végén 
egy-egy hosszúkás négyszögű mélyedést, a melyekbe minden valószínűség sze
rint az ajtófélfák voltak beállítva. Ellenben egészen érthetetlen az ütköző keleti 
végén észrevehető 15 cm. hosszú bevágás. Ezen főbejárattól jobbra és balra 
egy-egy keskenyebb ajtónyilás maradványaival találkozunk. Csak elrendezésre 
különböznek egymástól, a mennyiben a b ajtó derékszögben áll a főbejárathoz, 
holott a c ajtó vele egy vonalba esik. Mindkettő küszöbköve eredeti helyén 
látható ; a c ajtóé a főbejáratéval hozzá egy darab kőből készült. Mintegy 90 cm. 
hosszúságukat tekintve, elegendő volt elzárásukhoz egy-egy ajtószárny. A c ajtó 
elé utólag egy kis kamraféle helyiség épült. 

Magáról a c folyosó s a fürdő előtt menő utcza közé eső tractusról nem 
sokat mondhatunk. Még nyoma sincs meg, honnan volt a bejárata. Déli részét 
egy hosszúkás négyszögű terem (1) foglalta el. Az északi oldalán, a-nál fenma-
radt kemencze elárulja, hogy fűthető volt. De hogy minő volt a hypocaustum 
szerkezete, az egész padozat alatt terült-e el avagy csak egyes csatornákból 
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állott, további részletek hiányában bajos volna megfelelni. A többi helyiségről 
még ennyit sem mondhatunk. Alig hogy körvonalaik teljes biztonsággal megál
lapíthatók. Az egyetlen d-nél fekvő küszöbkő is csak annyit mutat, hogy a má
sodik és harmadik helyiségek egymással összeköttetésben állottak. 

A mi a C folyosó nyugoti oldalán fekvő tractust illeti, egyike a legérde
kesebb helyeknek volna, ha valamivel jobb állapotban marad napjainkra. 
A mennyire a meglevő falmaradványok gyaníttatní engedik, egyetlen terem
ből (6) állott, melynek hossza 12^0 m., szélessége pedig 6*40 m. A belsejében 
látható falazatok, úgy látszik, kivétel nélkül az alfűtéshez tartoztak, de épen ezek 
annyira rongáltak, hogy ma már a padló alatt egykor meglevő melegvezető 
csatornák menetét és összefüggését határozottsággal meg nem állapíthatjuk. Két 
helyütt is megmaradtak a fűtőkemenczék nyomai. Mindkettő a keleti oldalfal
ban van, az egyik ß, a másik y-nál. Ellenben sehol még nyoma sem fedezhető 
fel az ajtónyílásoknak, nem hogy csak egy küszöbkő feküdne eredeti helyén. 

Kelet felől e közbülső tractust a B folyosó határolja. Szélessége 3 m., 
hossza megegyezik a leírt tractus hosszúságával. Mindkét végén ajtók nyiltak, 
azonkívül ajtó volt még a keleti hosszoldal g helyén. Valamennyinek küszöbköve 
in situ fekszik. Az északi végen levőnek (f) hossza i'j 5 m. Kifelé esvén az ütköző 
lécz, világos, hogy az ajtó belülről volt zárható. Feltűnő azonban, hogy a szoká
sos kerek lyukak helyett, a melyekben az ajtószárnyak csapjai szoktak forogni, 
az ütköző tövében keskeny csatorna vonul végig. Annyi valószínű, hogy az ajtó
szárnyak berendezéséhez tartozott, de hogy minő volt ez, egyelőre még nem 
mondhatni semmi bizonyosat. A túlsó, déli oldalon alkalmazott ajtó (e) szinte a 
folyosó egész szélességét elfoglalta. Hossza ugyanis 2 m. A két ajtószárny csa
pokon forgott s a küszöb közepén, az ütköző mentén három négyszögű bemé
lyedés is látható, a melyekbe a szárnyak elzárására szolgáló reteszek alátolhatók 
voltak. A harmadik bejárás (g) az A utcza felől vezetett. r 4o m. hosszú küszöb
köve dupla ajtószárnyak létezésére utal. 

Az előtte fekvő négyszögű tér (7) mintegy vestibulumul szolgált s középső 
részét képezte a harmadik tractusnak. A csak részben kiásott helyiség (8) északra 
tőle egy darabon még megőrizte a padozat terrazzoburkolatát. A tractus déli 
részét két helyiség foglalta el. Az egyik (9) lenyúlik délnek egészen a B folyosó 
végéig, azon túl esik még a 10 kisebb terjedelmű helyiség. Szélességük körül
belül 5*30 m., ellenben az előbbi hossza 7*85 m., az utóbbié csak 3^90 m. Ezen 
térfogatkülönbségtől eltekintve, a két helyiség, nevezetesen a mi a fűtőberen
dezést illeti, megegyeznek egymással. Az északi oldalfalban, S-nál láthatók a 
kemencze maradványai. A fűtés e szerint a 7 előtérből történt. A meleg levegő 
egy 1*15 m. széles csatornába tódult, mely egészen a túlsó oldalig megy s itt 



aztán a fal mellett két felé ágazik. A válaszfalban a kemenczével szemközt s-nál 
áttört nyílás azonban lehetővé tette, hogy a felesleges hőség a tizedik helyiség 
padlója alá is jusson, a hol hasonló elrendezésű csatornában keringhetett, mint 
az előző helyiségben. A kilenczedik helyiségben még teljesen épen van meg a 
padozat azon része, mely a melegvezető csatornától délre a feltöltött szilárd ala
pon nyugodott. Terrazzoréteggel bevont felső szine o"8o méterrel fekszik a csa
torna feneke fölött: ekkora volt tehát a hypocaustum magassága. A bejáratok
nak csak egy helyütt maradt meg nyoma. Ezen ajtónyílás délről a i o helyiségbe 
vezetett: /r-nál fekszik még in situ az i *2 c m. hosszú küszöbkő, melynek két sar
kában egy-egy ajtószárny forgott. Ezek is befelé nyiltak. 

Nem szenvedhet kétséget, hogy ezen tractus még tovább délre nyúlt. Foly
tatása a 11 udvart nyugatról határolta. Hasonlókép délről is a helyiségek sorá
nak kellett lenni. Északi oldalát a hat tractus és a B folyosó képezte. Egyedül 
a keleti oldala volt szabad : üres térségre (D) nézett. Innen nyilt a főbejárat. 
Hatalmas kapu volt az, az in situ fekvő küszöbköve (h) 3'45 m. hosszú. Külső 
két sarkában megvannak a kerek lyukak az ajtószárnyak beillesztésére, közé
pütt pedig egy négyszögű bemélyedés, a hová a reteszt tolták be. Ezeken kívül 
még egy-egy hosszúkás bevágás látható az ütköző tövében a két kerek lyukon 
innen, rendeltetésök azonban előttem még ez ideig megfejthetetlen. 

Mindegyik vége előtt a szabad tér felől egy-egy mészkőlappal befedett, 
hosszúkás négyszögű talapzat tünik szembe. Valószínűleg a bejárat két oldalát 
díszítő oszlopok vagy feliratos emléktáblák basisa gyanánt szolgáltak. 

E főbejárat két oldalán még más két ajtónyílás tünik szembe. Helyöket 
ugyancsak az in situ heverő küszöbök jelzik. Az északnak eső (i) hossza 1 m., a 
délié (j) 1 '40 m. Mindkettő befelé nyiló kettős ajtószárnyakkal retesz segítsé
gével volt elzárható. Az előbbi tulajdonképen a már említett igénytelen helyi
ségből vezetett ; a mennyiben ugyancsak ide nyilt a C folyosó c ajtaja, világos 
azon hely rendeltetése ; lehetővé tette, hogy a C folyosóból zárt helyen keresz
tül a 11 udvarra lehetett jutni. 

De másrészt meg volt az összeköttetés a B folyosó felől is. Déli végén, az 
e ajtón át közvetlenül az udvarra léphetünk. 

A keleti oldalon levő ajtók elrendezése olyan, hogy a főbejárat az udvar 
közepére vezet, a két mellékajtó pedig a négy oldalát körülfutó oszlopos folyo
sóra. Romjaink között nincs udvar, melynek oszlopcsarnoka oly kétségbevon
hatatlan maradványokat hagyott volna hátra, mint ez. Maga az udvar sem lévén 
nagy (hossza 9*25 m., szélessége 9*15 m.), a hosszoldalakon csupán három
három oszlop volt elhelyezhető. Az oldalfalaktól mintegy 1:90 méternyire álla
nak távol, ez volt tehát a porticus szélessége. Négynek többé-kevésbbé megsérült 
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talpa még in situ áll. Bizonyos azért a keletre eső két szélsőnek a helye is. 
Ellenben nincs semmi nyoma, állott-e a keskeny oldalakon közbül még egy-egy 
oszlop vagy sem. Tekintve a két sarokoszlop közé eső tetemes távolságot, való
színű, hogy nem hiányoztak. 

Az ezen oszlopokon nyugvó gerendázatra hajlott le négyfelől a tető, oly 
formán, hogy az udvar közepe fedetlen maradt. Egyes mészkő-lapok fekszenek 
az oszlopközök mentén, sőt egy darab az udvar fedetlen részének burkolatából 
is megmaradt a déli oldalon, mely ugyancsak mészkő-lapokból állott. Az észak
keleti sarokoszlop táján egy cisternára bukkantunk, nyilván ide s nem az udvar 
közepén gyűlt össze a tetőkről lecsurgó esővíz. 

Mint látjuk, udvarunk berendezése olyan, hogy akár átriumnak, akár peri-
styliumnak beválnék. Hogy a kettő közül melyik volt, csak a lakóház teljes kör
vonalainak ismerete deríthetné ki. De az is meglehet, hogy mindkettő rendelte
tését egyesíté magában. 

Befejezésül azon főbb leletekről kívánok röviden megemlékezni, melyek a 
bemutatott két lakóház romjai közt napfényre kerültek. 

Ezek sorába tartozik mindenekelőtt három tégladarab, mindegyikén a 
LEG. II. AD. bélyege. 

A többi feliratos emlék között figyelmünket főkép egy fogadalmi oltárkő 
vonja magára, a melyre feliratos lapjával a földön heverve akadtunk. Két pap: 
M. Aurelius és M. Pastus készíttették Diana és Silvanus Silvester, mint az amphi-
theatralis hajszák elnöklő istenségeinek tiszteletére. 

Magassága 71 cm., szélessége 32 cm. és vastagsága 27 cm. Csupán az 
abacus felső jobb sarka csonka. íme a felirat : 

A basis lapjára vésett két utolsó sor betűi többé-kevésbbé homályosak. 
A ritkább leletek közé tartozik három kotöredék, melyek ' látszólag egy 

hatszögü oszlopnak részeit képezték. De nem voltak azok, hanem egy medencze, 
az u. n. puteal töredékei. Két darab az aljából való, a harmadik az oldalából. 
Az előbbiek egyikének feneke át van fúrva, hogy a víz lefolyhasson. A külső 
oldalak cannelirozottak. Meglehet, hogy ugyanazon puteal darabjaival van 
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dolgunk, mely egykoron a 12 udvar említett cisternája fölött állott. Nem 
messze tőle találtuk őket. 

Szobrászati mű mindössze három akadt. Az egyik egy női portrait-fej, me
lyet valamely statua testére külön illesztettek rá. Magassága a nyakhoszszal 
együtt 115 V2 cm. Feltűnő az arcz lapossága rajta. Különösen érdekes pedig a haj
viselet. A másik emlék Pallas Athénét ábrázoló kis statuettának 10 cm. magas 
feje, korinthi sisakkal. Különben jó munka. Végül a harmadik lelet egy nő 
mellszobrocskáját állítja elénk, melyet két vállán összegombolt tunica takar. 
117a cm. magas. Pallas feje nem tartozhatott hozzá. A részletek illustrálására a 
három tárgy mellékelt fametszetű képei (10. ábra) szolgáljanak. 
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