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A villa fekvése. 

Az Aquincumi Múzeumtól nyugatra légvonalban 3 km-re, a Csúcshegy
nek északra, Üröm község felé eső oldalán tártuk fel azt a római villát, mely 
Aquincum körzetében eddig a legnagyobb. Az r.7$,G00-es méretű katonai 

I . KÉP. A CSÚCSHEGYI VILLA HELYE. 
1 :75.00 

térképen a villa helye © van jelölve (1. kép). Ez a pont legkönnyebben 
megközelíthető, ha a Bécsi-úton a zsidó temető elhagyása után a Héberer János
féle vendéglő (21,940. helyr. sz.) előtt a Lepold (Dámján), már felhagyott tégla
gyár mellett elhaladó dűlőútra térünk s azon haladunk nyugati irányban. 
A 21,263—66. helyr. számú Gyerekei Bálint-tanya mellett vezet az út tovább. 
A kút előtt egy durván kifaragott római szarkofág ládája szolgál itatóvályúul 
s a helybeliek bemondása szerint a közelben ásták ki. Vele szemben az út 
jobboldalán a töltést képező kőrakásban is találtunk újból felhasznált római 
köveket, köztük egy oltárkő felső részét az abacussal és párnatagokkal. 
E mellett a 2. számú csúcshegyi dűlőút mellett haladva bal oldalra esik 
Schütz József földje 21,274/5. helyrajzi számok alatt. Az úttól délre a talaj 
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nehezen művelhető, mert tégla-, kő-, maltertörmelékek akadályozzák a szán
tást s egyes helyeken a falak már 15—20 cm-re jelentkeznek a felszín alatt. 
A tulajdonos málnaültetés közben 1932 őszén egy küszöbkőre bukkant s 
leletéről értesítette a múzeumot. 1933. április hó 22-én a tulajdonossal való 
megegyezés és földjének az ásatás céljaira való kibérlése után kezdtük meg a 
munkát négy emberrel, 27-ikétől már hat munkás dolgozott május hó 20-ikáig. 
Május 22-től 27-éig a kiásott romok betakarásával voltunk elfoglalva.1 A ro
mok keleti irányban áthúzódtak a szomszéd Lindmayer Pál földjére is (hely
rajzi száma 21,273) s így e z t a területet is kibéreltük. 

A Csúcshegy ezen része fekvésénél és éghajlatánál fogva igen alkalmas 
volt egy római magánvilla építésére. A Vörösvári-völgy kellemes szellős lég
áramlata a nyári nagy meleget érezhetően csökkenti. Vízben is gazdag e 
vidék, villánktól körülbelül 200 lépésnyire nyugatra tör elő a Kecske-forrás, 
melynek bő vize most a Schütz-telek közelében folyik le s teszi konyha
kertészeti célra alkalmassá az egész környéket. A villától északra, a völgy
ben vezetett az egyik fő római út, mely a Bécsi-út irányában a római tábor 
nyugati kapujából kiinduló, valamint az aquincumi polgári városból egyene
sen nyugati irányban az Aranyhegyi-árok mentén feltárt korai hamvasztásos 
temető mellett haladó utaknak a zsidó temető tájékán való egyesülése után 
egyedül vezetett Brigetio (Oszőny) irányába. Villánk helyét könnyen meg
találhatjuk, mert az oda vezető 2. számú dűlőút mentén egy jó faragású kő
kereszt áll, melyet 1817-ben Ekker Lénárd óbudai polgár és neje emeltetett 
s ide a Bécsi-útról helyezték át 1885-ben.2 Ettől a kereszttől az ásatások 
színhelye, illetve a villa északkeleti sarka 71 m-re fekszik. A villa északi 
hosszú fala pedig ezen dűlő úttól délre 37.50 m-re került elő. 

A villa leírása. 

A villa fekvése csak kevéssel tér el a kelet-nyugati iránytól. Hossza 
31*75 m, szélessége, ha a kiugró hozzáépített fürdőmedencétől eltekintünk, 
13*85 m s a kiugró félköralakú fülkével és fürdőmedencével együtt 460 m2 

területet foglal el. Ehhez a főépülethez azonban más kisebb, esetleg gazda
sági épületek s fallal körülvett udvar is tartozhatott, mert tőle északra a mai 
dűlőút felé, valamint a szomszédos telkeken is mindenütt találni kiszántott 
téglatöredékeket, habarcsot, köveket, melyek csak ezektől származhatnak. 

1 Ez a terület legutóbb vitéz Vecsérdy Imre (Budapest, I, Zsolt-utca 7, 11. 4) úr tulajdonába került, 
aki itt gyümölcsöst óhajt létesíteni. 

2 Dr Schoen Arnold szíves közlése. 
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A bejárat a villa északnyugati sarkában volt (2. kép). Itt az 1. szám
mal jelzett hely északi oldalán a rendes fal, a 2. számú folyosó fala, csak 
kissé folytatódott s utána három nagy mészkőhasáb következett, melyeknek 
alapozásuk nem volt. Az utolsó (70x50 cm.) felső lapján egy mélyebb kerek 
lyukat mutatott s nem volt más, mint egy tetőt tartó gerenda kőlábazata, 
pillére. Ettől nyugatra 2—3 m távolságra kellett egy másiknak is állani, ezt 
azonban már nem találhattuk meg, mert ez a szomszéd földre (Mihályi Ferenc 
és társa 21,276. h. sz.) esvén, felásható nem volt. így a két pillér között 
volt a villa főbejárata, mely északra nézett s előtte egy kis út mehetett le 
a völgyben haladó nagy római útig. Ez a helyiség, — ha oldalt teljes falazása 
nem is volt észak és nyugat felől, — egész terjedelmében téglafedéssel 
volt ellátva. A pillérek mellett nagy területen peremes téglák (tegulae) és 
.gerinctéglák (imbrices) töredékeit találtuk, körülbelül 30—40 cm vastagság
ban. Már előre itt jegyezzük meg, hogy az ásatás területén egyetlen bélyeges 
tégla sem került elő. Akadtak nagy számmal azonban olyanok, melyek X 
jelet, valamint egyik keskeny végüknél hurok alakú újjbenyomást mutattak. 
A bejárat hossza 4.75 m, szélessége 3.0 m. 

A bejáratta] van szoros kapcsolatban a tőle nyugatra eső építmény is, 
mely nem más, mint egy lépcsőfeljárat. Hossza 2.50 m, szélessége 2*40 m. 
A lépcsők az északi oldalról indultak ki, három fok még ép volt. Az első 
szélessége 30, a második és harmadik foké 28—28 cm, a fokok magassága 
egyenkint 20 cm-t tett ki. Összesen 8 lépcső volt, melyek arra szolgáltak, 
hogy a talajnak nyugat felé való erősebb emelkedése miatt a délnyugati 
oldalról való megközelítését is könnyebbé tegyék. Erre azért is szükség volt, 
mert ebben az irányban volt a Kecske-forrás, melynek vizét könnyen ide 
vezethették s cisternában, esetleg kútban fogták fel, ezenkívül ez a lépcső 
vezethetett fel részben az épület padlására is. Alépcsőzet magja durvább kövek
ből bő, forró habarccsal készült, melynek oldalai és lépcsői faragott kövek
ből álló opus incertum falazást mutattak. A lépcső alatt cseréptöredékek for
dultak elő. Van köztük egypár őskori bütykös táltöredék, vörös és fekete 
szemcsés bögre, korsómaradvány, üvegpohár feneke. A római kori töredé
kek a II. század második felének jellegzetes profiljait mutatják. 

A 2. számmal jelzett helyiségbe egy 2*75 m hosszú és 0*58 m széles, 
itt másodlagosan lépcsőnek felhasznált, mészkőből faragott párkányon keresz
tül jutunk be. A párkány hornyolt része egykor vörösre volt festve. A helyi
ség (folyosó) hossza 18*90 m, szélessége 3*0 m. Az északi oldala már erő
sen ki volt szedve, mivel a talaj itt erősen lejt. A falazás felső két sora 
téglából készült, melyek hosszában voltak egymás mellé helyezve (42* 5 X 



28*5x5 cm), alattuk négy sor opus incertum falazás. A déli fal a lépcső 
színétől még 50 cm magasságban megvolt. Nehéz megállapítani ép ezért, 
hogy ez a hosszú folyosó az északi oldal felől csukott volt-e. A falazás 
amellett szólna, hogy igen, mert az 1. sz. bejáró tornác nyitott volt észak felől, 
de ott nem is volt fal. Ez a hosszú folyosó volt hivatva arra, hogy a 8., 9., 
10. s részben a 11. számú helyiségeket is világossággal lássa el, ép ezért 
az északi oldalán több ablak létezését kell feltételezni. Lehet azonban, hogy 
az északi oldal nyitott volt s ekkor téglából épített pillérek tartották a tetőt. 
A lépcső alatt különböző durva edénytöredékeket, valamint két darab díszes 
rheinzaberni terrasigillata maradványt, karcolt díszű pannóniai vörösszínű 
hamis terrasigillata-darabot, egy-két szürke pannóniai edényrészt találtunk, 
melyek így a^ építés idejére vetnek világosságot és megadják a terminus post-
quem-et. A küszöbtől keletre egy rossz állapotú kis bronz került elő (Clau
dius Gothicus). 

A 2. számú folyosóból lehetett bejutni a 3. számú szobába. Küszöbkőnek 
a nyomát már nem találtuk. A szoba belvilágának méretei 5*90 X 4*50 m. 
Az északi fal szélessége 0:5 5— 0*58, a nyugati 0*50, a keleti o'Ó2, a déli 
0*48—0*50 m. A falazás mészkődarabokból képezett opus incertum volt. 
A szobának padozata döngölt föld, esetleg erre jövő fapadozat lehetett. 
A helyiség belső részét egész terjedelmében nem tártuk fel. Apró leletek e 
helyen nem voltak. 

A 4. számú helyiségbe vezető küszöbkő nem maradt meg, nyoma sem 
volt már feltalálható. Ez a helyiség a 3. számúval azonos hosszúságú (5*90 m), 
szélessége 3.45 m. Padozata mint az előzőé s hasonlóképpen csak falainak 
környékét tártuk fel. 

Az 5. számú szoba bejárója a 4. számúból nyílott, maga a küszöbkő már 
nem maradt fenn, de a falban látszott a nyoma, hogy a 4. számú szoba dél
nyugati sarkában volt körülbelül i.*<jo m. hosszúságban. A szoba hossza az 
északi oldalon 8*17 m, a* délin 8*25 m, szélessége 3^70 m. A falvastagság 
az északi oldalon 0*50—0*55 m, a nyugati oldalon 0*48 m, a déli oldalon 
0.55 m. A talaj a keleti oldal felé esett, a délkeleti saroknál s a keleti fal
nál a fal felszintjén látni lehetett, hogy ott téglasorok voltak, két-két tégla 
feküdt egymás mellett hosszában (42*5 X28"5 cm). A téglasorok alatt mészkő
falazás volt. Az északi oldalon a téglasoros falazás felett ismét mészkő opus 
incertum következett körülbelül 40 cm magasságban. A szobában döngölt 
föld jelezte a padozat szintjét. 

A délkeleti saroknál a falakon kívül már 30 cm-re nyers föld jött elő, 
e felett cserepeket, egy terrasigillata-töredéket (Rheinzabern) és. ezekkel 



p 

együtt egy XV. századi vassarkantyút találtunk a felső, már kevert rétegben. 
A déli fal mellett pedig, közel a 12. sz. fürdőmedence keleti falához, egy 
rossz ezüst csat került elő, mely korban a sarkantyúval megy együtt. 

A 6. számú helyiség volt az épület legdíszesebb helyisége. Bejárója a 
keleti fal északi sarkában volt, a küszöbkőnek azonban már csak a nyoma 
maradt meg. Belvilágának hossza 9*70, szélessége 3*70 m. A szóba dél
nyugati sarkához egy kis, a félkörnél hosszabb apsist építettek, szélessége 
2*45 m, mélysége 1*50 m. Az apsisnál a déli fal sarokszerűen beugrik két 
oldalt, a beugrás 0*40 m. A déli fal o'óo m vastag, a két kiugrásnál az erős 
vakolat a vastagságot 0*63—0.68 m-re növeli, az északi fal a vakolattal 
együtt o'5 3 m vastag, a nyugati pedig 0*58 m. A falak csak a padló ma
gasságáig maradtak meg s ezen a részen vakolásuk négyrétegü s összesen 
4—-5 cm-t tesz ki. Az első a nyers opus incertum falazásra jött, durva, köves 
mésszel kevert, a második halvány téglaveres színű apró kövekkel és tégla
porral kevert, melyben szalma is volt, a harmadik sötétebb veresszínű apró
köves, téglaporral és szalmával kevert, a negyedik finom, apró szemcsés, 
kívül simára kent téglapirosszínű. Többrétegű volt az apsis vakolata is. 
A belső, falmelletti r 5 cm vastag durva kövecsekkel és mészből álló, a középső 
finomabb apró kövecsekkel kevert 2 cm vastag, a külső csak 0.5 cm vastag 
téglaveresszínű finom s lecsiszolt felületű. Az építkezésnél az apsis helyén 
a déli falat megszakították s az apsist utólag építették hozzá, a falvastagság 
0*65—0.67 m közt változó. 

A fal szerkezetére annyit szegezhetünk le, hogy a küszöbkő szintjétől 
lefelé o'90 m-re feküdt a hypocaustum padozata, mely o* 15 cm vastag durva, 
nagyobb kövekkel kevert mészpadozat. Ettől lefelé az alap még folytatódott 
0*45 m-re s ez az alapmélység érvényes az épület többi részeire is az 1. és 2. 
számú helyeket kivéve. A fal alsó része opus incertum mészkőfalazás, a 
padló szintjével egy vonalban három sorban téglafalazás jött s erre ismét 
mészkövekből álló opus incertum következett. A fal két oldalán rendesebb 
köveket használtak, a fal közepét pedig kitöltötték apró kövekkel és forró mész
habarccsal. A téglafalazásnál, az északi oldalon megfigyelhető volt, hogy egy 
sorban 25x25 cm méretű ép téglákat fektettek egymás mellé s közvetlen 
melléjük, anélkül, hogy kötésre ügyeltek volna, 25 cm hosszú, 14 cm 
széles téglák jöttek, közben pedig elég széles rést hagytak a habarcs számára. 
így állott elő a vakolattal együtt a 0.53 m falvastagság. A déli falnál közbül 
haladt az ép 25x25 cm-es téglák sora s ezeket vette körül két szélen a 
14 cm szélesre elvágott téglasor. Az apsisnál a déli fal kiugró nyugati sarka 
két ép téglából épült. Az apsis fala félkörben rakott két sor ép téglasor 



n 
s köztük a forró mészhabarcsba apró, keskenyre elszabdalt tégladarabokat 
ágyaztak be (3. kép). 

Ez a helyiség hypocaustummal, alsófűtéses berendezéssel volt ellátva. 
A nyílás, melyen a tüzelőkemence (praefurnium) melege a helyiségbe hatolt, 
a nyugati fal közepén volt, szélessége 0*57 m-t tett ki. Két oldalán egy-
egy °'43 m széles és 0*30 m hosszú, s körülbelül r o m magas trachit 
négyszögű tömbök állottak, melyeknek oldalai azonban a tüzeléstől sokat 

3 . KÉP. A VILLA CALDARIUMA. 

szenvedtek, e két tömb előtt még két másik állott s ezek képezték a tüzelő 
bevezető csatornáját (4. kép). A hypocaustum padozatán szabályosan elosztva 
állottak a helyiség padozatát (suspensura) tartó oszlopok, melyek anyaga 
trachit. Az oszlopokat egy darabból faragták, fejük és lábuk van, melyek 
körülbelül négyzetalakúak (25x25 cm), az oszloptörzs durván van lekerekítve, 
az oszlop összmagassága 071 m. Az oszlopoknak csak egy része volt ép, 
egy részüknek pedig csak az alja maradt meg. Az utóbbiak leginkább a ke
mence szájánál fordultak elő, mert itt tette őket leghamarább tönkre a me-

Budapest Régiségei. XII. c 
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leg levegő. A helyiség keleti részén már hiányoztak teljesen az oszlopok. 
Errefelé lejt a talaj, a szántásnál hamarább előkerülhettek s így ott kiszed
ték azokat. Legsűrűbben álltak az oszlopok az apsisban, a teremben magá
ban pedig 7 sorban. A hiányzó oszlopok helyét is pontosan megállapíthattuk, 
mert helyükön a mészpadozatban négyszögű mélyedések maradtak hátra. * Mikor 
ásatás közben az eső esett s a víz ott felgyülemlett, megmutatta helyüket. 

A trachitoszlopok tartották a padozatot. Az oszlopokra négyszögű nagy 
vastag téglák és peremes tegulák voltak helyezve, erre jött a o ' io-^o' i 2 m 
vastag vörös terrazzo-padozat, melynek felső részét elsimították. A helyiség 
falai mellett légüres téglák (tubi) vezették az alsó fűtés melegét felfelé a 
falak mentén a mennyezetig s ez pótolta egyszersmind a kemence kémé
nyét is. A helyiség padozata már be volt omolva, csak a falak mentén jelent
kezett egy-egy kisebb részlet, megmutatta az egykori padlószintet. A leom
lott padozat törmeléke körülbelül 15—20 cm-es réteget tett ki a hypo-
caustum padozatán az oszlopok között. Ebben nem is volt semmi más, csak 
tégla-, tubi- és terrazzotörmelék. Annál meglepőbb volt, hogy felettük egy 
másik réteg a falvakolatból, mely részben festve volt (fehér alapon vörös 
szegély, mellette sárgás sáv, kékesszínű töredékek, rózsaszín) és a festést 
lezáró stukkó lécekből és a mennyezetet díszítő geometrikus kereteket adó 
stukkó és nagyobb falfelületet díszítő összefüggő figurális és növényi ábrá
zolás maradványaiból (emberi alak, madár, szőlőinda, levél, fürt stb.) állott. 
Innen került elő egy hornyolt fehérmárvány léc is, mely egykor a szoba 
díszítéséhez tartozhatott. E felett kevert föld volt már s ebből a felső rétegből 
a helyiség északkeleti sarkában egy kis bronzérem került elő (Claudius 
Gothicus). A déli fal nyugati sarka mellől az oszlopok magasságával egy 
vonalban több nagy edény töredékét emeltük ki, kettő simított (eingeglättete 
Ware) díszítésű s velük együtt durva bögréket, melyek korong nélkül készül
tek. E^ek adják a villa elpusztulásának a terminus ante quem-jét, ezek tehát 
már a villa elpusztulása után kerültek ide. 

Az apsison kívül a keleti oldalon egy 1*38 m mély szemétgödör került 
elő cserepekkel. Van köztük sárgásbarna, belső részén zománcozott dörzstál 
töredéke, ablaküvegdarabok, egy szürke anyagú, füstöléssel feketére fénye
zett, szabad kézzel díszített bögre darabja, mely háromszögalakú keretekben 
párhuzamos vonalakat, másokban pontokat mutat. 

Ez a 6. helyiség nem volt más, mint a díszvillának a légfürdős terme 

1 A 2. képünkön a hiányzó oszlopokat körrel jelöltük. így akartuk megkülönböztetni a még álló 
oszlopoktól, melyek négyszögű fekete kockával vannak jelölve. 



s mivel közvetlenül kapott meleget a kemencéből, caldariumnak is nevezhet
jük. Az apsisban állott egy vízzel telt kád, a labrum, melyben a villatulaj
donos melegvizes fürdőt is vehetett a teljes átizzadás után. 

Mivel ide az 5. számú helyiségből jöttek be, az volt a vetkőzőhelyi-
ség (apodfterium), a hideg fürdő (frigidarium) a végén leírt 12. számú helyi

A fíítőkemence (7) nagyságát pontosan nem tudjuk. Valószínűleg az a 

4 . KÉP. A VILLA FŰTŐBERENDEZÉSE. 

vastagabb fal (072 m) jelezte nyugati lezárását, melynek csak gyenge nyoma 
maradt meg, de ekkor sincsen ennek a falnak kapcsolata a 10 számú szoba 
északi falához. Ez a vastag fal északi végén nyugatra két vastag falba ága
zik el s itt lehetett a lépcsőlejáró a 11. számú helyiségből, a culinából a 
praefurniumba, a fűtők számára (4. kép). 

A kemence nyílása 0*57 m, magassága o'oo m. A nyílás alsó lapját 
trachitlapok képezik, erre kétoldalt egy sor tégla jött s majd a fal vastag
ságában mindenik oldalon két-két trachittömb, -a tetejét pedig egy nagy vas-
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tágabb (0*30 m) trachitlap képezte. Ezeket a tűz nagyon megviselte s a fel
tárásnál a külső levegő behatása folytán gyorsan mentek tönkre. A praefur-
niumban a nyílás két oldalán 1*50 m hosszúságban, 0*40 m szélességben és 
0*65 magasságban egy-egy trachittömbökből összeállított csatorna, a tüzelő
csatorna foglalt helyet. A kemence keleti fala mellett kis padkák voltak s 
kétoldalt a tér is le volt mélyítve. Itt durva hullámdíszes cserepeket, belül 
sárgásbarna zománcos dörzstálak töredékét, összeolvadt ólomcsőmaradványo
kat, vassarlót találtunk. 

A rossz falazástól nyugatra eső részen, melynek a szintje azonos a 
praefurniuméval, malomkőtöredékek, mészkőből faragott kőmozsár került elő. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 7. sz. praefurniumtól nyugatra a római épületet 
nem lehetett teljesen feltárni. Ez annál inkább sajnálatos, mert így nem 
ismerjük pontosan a lejáratot sem, mely a praefurniumhoz vezetett. Ennek 
a szintjével volt egyenlő legalább részben a 11. sz. helyiség déli része, mely 
gazdasági, esetleg a konyha-természetű részeket foglalta magában. Mint a leletek 
mutatják, itt volt egy kis házi kézi-malom, de itt helyeztek el egy olvasztó
kemencét is, melynek nyílása, kürtője a villa délnyugati sarkától keletre 
kb. 3'o m távolságban ment keresztül a falon. Az azonban azonnal világo
san kitűnt, hogy ez későbbi beépítés s nem lehet korábbi, mint a Kr. u. 
IV. század vége. A kemence alján vastagabb rétegben vassalakmaradvány 
került elő. 

A 8. sz. szobába a bejárat a 4. sz.-ból nyílott, de a küszöbkő pontos 
helyét már megállapítani nem lehetett. Belvilága y30X4*90 m. Padozatát 
döngölt föld képezte, melyen keresztbe egymástól 0*30 m távolságban menő 
kiemelkedő vonalak voltak észrevehetők. Ezek alapján itt fapadozatot kell 
elképzelnünk, mely elkorhadt, de az egyes deszkák közt, a résekben a föld
kiemelkedések mutatták a lefektetésük irányát. A szoba nyugati falának 
északi sarkában megmaradt a küszöbkő helye, mely 1*45 m hosszú volt. 

A 9. sz. helység belvilága 4"o5X4'90 m. A déli fal vastagsága 0*53, 
a keleti falé 0*48, a nyugatié 0*46 m. Mint a többi helyiségeknél, itt is az 
alsó rész mészkövekből rakott opus incertum falazás s e felé körülbelül a 
padozat magasságában két sor téglafalazás jött. Ez épen maradt a nyugati 
oldalon s itt látni lehetett, hogy a fal ez a része egymás mellé rakott 42*5 X 
28'5 cm nagyságú téglákból épült. A déli és keleti oldalon a téglák már 
hiányoztak, csak a habarcsban volt megfigyelhető a nyomuk. Alsófűtéses 
berendezéssel volt ellátva, mely azonban nem foglalta el az egész helyi
séget, hanem a fűtőcsatorna ~f alakban húzódott. A csatorna szája a nyu
gati fal közepén volt, szélessége 0*29 m, magassága 0*49 m. Felső részén 
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egy hosszabb trachitlap foglalt helyet s ezen felül a falazás két sor téglá
ból állott. 

Ezen a nyíláson keresztül kapta a szoba melegét a 10. sz. helyiségen 
keresztül. A fűtőnyílásból a meleg egy vízszintes csatornába jött, melynek 
szélessége 1*42 m s a keleti fal felé két ágra oszlott, a déli ág szélessége 
0*67, az északié 0*48—0*67 m. A csatornák alja mészhabarcsból álló padozat 
s ebbe a még nedves mészhabarcsba volt beágyazva a padozatot tartó trachit-
oszlopok lábazata. A csatorna mélysége a padozatig 0*63 m. A vízszintes 
csatornában két sorban négy-négy oszlop még a helyén volt, a keleti oldalon 
pedig egymás mögött négy oszlop foglalt helyet. Az elágazásban kilenc oszlop 
volt egymás mellett, egy tizedik pedig a délről számított harmadik oszlop 
mellett volt elhelyezve. A fűtőcsatornák oldalai rendes falazásúak voltak, vas
tagságuk 0*38 m s vakolattal voltak ellátva. A csatornák feletti padozatrész 
elpusztult, ellenben a falazáson kívül tömött földön terrazzó-padozatot talál
tunk. A helyiségben belül a falak egykori festésének maradványai kerültek 
elő. Úgy látszik, hogy a 6. sz. helyiségen kívül ez volt a villa második dísze
sebb szobája. A vastagabb durva vakolatra egy 0*3 cm vékony, finom fehér 
réteg jött, ezen foglalt helyet a festés. Fehér alapú volt az egész falmező, 
a külső sarkokat szélesebb, 1 '80 cm sötétvörös s mellette o'8o cm hal
ványvörös sáv keretezte. Előfordult 3*4 cm széles zöldszínű sáv, valamint 
kettős sárga vonalú r o és 0*4 cm széles keretezés is. A fal belső része 
ismét tagolva volt derékszögben, kettős vékonyabb (0*2 cm) vörös vonal 
által keretezett mezőben függőleges vörösszínű ágon kétoldalt vörös-, zöld-, 
kékszínű levelek foglaltak helyet. 

Ennek a szobának az északnyugati falába volt beépítve egy mészkőből 
faragott küszöbkő, mely átvezetett a 10. sz. szobába. A küszöbkő északi 
vége részben be volt falazva a helyiség északi falába. Összhossza r 8 8 m, az 
ajtónyílásé 1*04 m s a keleti két sarkában 6 cm átmérőjű csaplyukak voltak. 
A küszöb magasabb peremén délen és északon egy-egy 14 cm hosszú és 
4 cm széles bevágás volt, melyek az ajtó oldalait képező mészkőlapok, ajtó
félfák megerősítésére szolgáltak. A déli csaplyuk mellett egy bevésett horog
kereszt volt látható *$). 

A 10. sz. helyiség belvilága 4*3 5X4*90 m. Alsófűtéses berendezéssel 
volt ellátva, akárcsak a 9. sz. szoba. A fűtőcsatorna nyílása a nyugati fal 
közepén volt, szélessége 0*38 m. A csatorna T alakban futott s oldalait 
0*40—0*51 m vakolt opus incertum falazás képezte. A mészhabarcsos durva 
padozaton a vízszintes csatorna nyugati részében négy trachitoszlop még a 
helyén állott. A többinek pedig csak a nyomait lehetett megtalálni. A víz-



38 

szintes csatornában így két sorban 5 — 5 oszlop állott, a kétoldali elágazás
ban pedig két sorban 9—9. A már hiányzó oszlopokat térképünkön körrel 
jeleztük. A belső falon belül megmaradt a padló szintje, mely mészhabarcsos 
terrazzo volt. Ez a helyiség a meleget a nyugati falon kívül álló praefurnium-
ból kapta, melynek nyomai már nem voltak feltalálhatók. Ez a praefurnium 
azonban független volt a caldarium tűzhelyétől s a nagyméretű 11. számú 
konyhahelyiségnek csak kis sarkát foglalta el. 

A i i . sz. helyiség belső részét teljesen feltárni nem lehetett s így nem 
állapítható meg, hogy belső része fel volt-e osztva és hogyan. Bejárata az 
északi fal nyugati sarkában volt, ahol a küszöbkő még eredeti helyén állott. 
Egész hossza 2*10 m, két sarkában kerek lyukak az ajtó forgói számára, 
közepén négyszögű lyuk, hogy az ajtó két szárnyát betámasztani lehessen. 
Keleti oldalán téglalapalakú lyuk a kőajtófélfának a megerősítésére szolgált. 
A küszöbkő jelzi a szoba padozatának magasságát, mely döngölt föld. Itt 
lehetett a konyha, a nyugati fal közepén meg is találtuk a tűzhely marad
ványát, és a 10. és a 9. sz. szobák kemencéjét. Déli oldalán lépcsőknek 
kellett lenni, melyek a 6. sz. terem praefurniumába vezettek. A helyiség 
nyugati oldalán a küszöbkővel egyvonalban két sor téglarakás futott végig. 
A délnyugati sarok maradt meg legmagasabban, mert a talaj ma is ott a 
legkiemelkedőbb. Itt láthattuk, hogy az épületnek legalább a külső fala bizo
nyos magasságban téglasorokkal volt tagolva. Minden öt sor opus incertum 
falazást két sor téglafalazás követett s az adta meg egyszersmind az épület 
külsejének a tagolását is. E helyiségben a küszöbkő közelében egy kis bronz 
érmet találtunk. 

Az 5. sz. szoba déli falához volt hozzáépítve a 12. sz. fürdőszoba. Bel
világa 3'oX3'o m. A keleti és nyugati falak vastagsága 0*45, a délié 0*50 m, 
a falazás mészkőből rakott opus incertum. Az északi oldala közös volt az 
5. sz. szoba déli falával. A fal ezen a részen már erősebben volt kiszedve. 
Ide kell helyezni a mellfalat, mely a fürdő padozatánál nem lehetett i'o — 
i'2o m-nél magasabb s melyen keresztül lépcsők segítségével juthattak be 
a fürdőszobába. A falak mentén rovátkás vakolótéglák foglaltak helyet, 
melyre egy 7 cm vastag téglaporos terrazzószerű vakolat jött. A fürdőszoba 
padozata a villa padozatszintjénél 0*30 m-rel volt mélyebben. A padozat 
négy oldalon 0*28—0*32 m széles téglavörösszínű terrazzóból állott, melynek 
vastagsága 0*30 m s ez alatt már termőföld volt. A szoba közepét 2'28X2'28 m 
területen téglapadozat borította. Terrazzoalapba fektették a 27X27 cm 
méretű téglákat, 7 sorban egymás mellé 7—7 darabot. A keleti falban az 
5. sz. szoba falától 1*37 m távolságra egy kis, 20 cm átmérőjű lyukon ve-
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zették ki az elhasznált vizet. E szobában 4 cm vastag durva vakolatot talál
tunk, melynek külső részén 0*2 cm vastag finom mészréteg jött s fehérre 
volt festve. E finom réteg alatt a durva vakolatban szalmaszálak nyomai 
voltak, ami másutt is megfigyelhető volt. A szoba közepén egy sárgaszínűre 
zománcozott tányér fenekét találtuk. A szoba belsejében a sarkoknál és az 
oldalaknál félköralakú terrazzópárkányka volt, hogy a szenny ott le ne ra-
kodhassék. 

Ez a helyiség egészítette ki a villa fürdőberendezését és a 6. sz. 
caldarium mellett, mint említettük is, a frigidarium, vagy uszoda (nataüo) 
szerepét töltötte be. 

LELETEK. 

A) Érmek. 

Az ásatás alkalmával kevés érem került elő. Az ásatás előtt a telek
tulajdonos mutatott nekünk apró bronzérmeket, melyeket földmunka közben 
talált s ezek a Kr. u. III. század második feléből és a IV. századból valók. 
A bemutatott érmek utolsója II. Constantius korából való. Mi összesen 
5 darabot találtunk.1 

1. Alexander Severus dénára. Cohen'2 365. 
2. Claudius Gothicus kis bronza. Cohen 2 88. 
3. Claudius Gothicus, vagy ezen korszak közelebbről meg nem határoz

ható kis bronza. 
4. Quintillus rossz fenntartású kis bronza. Cohen2 2. 
5. Valens kis bronza. Cohen2 47. 
Az érmek által adott korhatár, mely a villa római lakottságát van 

hivatva — bárcsak kis részben — igazolni, így Alexander Severus (222—'234) 
uralmától Valensig (364—378) terjed. 

B) Kerámia. 

Az ásatások alkalmával a helyiségekben, valamint a falakon kívül elég 
nagy számban kerültek elő agyagedénytöredékek. Változatos formát, anyagot 
s díszítést tüntetnek fel. 

Terrasigillata edények. Az 5. sz. képünkön hat darab nyugati terrasigillatát 
mutatunk be. Kötelességünk megjegyezni, hogy az első sor 3. és 5., valamint 
a második sor 2. darabja képünkön fordított helyzetben van ábrázolva. 

1 Dr. Jónás Elemér kedves barátom volt szíves az érmek meghatározását elvégezni s e helyen is 
köszönetemet tolmácsolom. 
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i. Két darab ugyanazon edényből (5. kép felső sor 3. és második sor 
4. darabjai). Eredeti formája félgömbalakú volt (Dragendorff 37)'1 Sírna 
pereme alatt tojásfűzér, alatta gyöngysor (Lud. V, R. 71), melyet Janus és 
Reginus mesterek használtak. A képmezőből kis háromágú levél töredéke 
maradt meg, az edény alsó részéből pedig egy ornamens, melyet Ludowici 
V, O. 282. sz. a. közöl s szerepel Reginus díszítményei között is. így e 
darabot Reginus rheinzaberni műhelyéből származtatjuk, akinek működési 
idejét Oswald Traianus és Antoninusok korába helyezi.2 Altalánosságban 
Reginus működési idejét a Kr. u. II. század közepére helyezzük. Előkerült 
a 2. sz. folyosó lépcsője alól. 

2. Kis töredék (5. kép, második sor 3. sz. a.) egy Drag. 37 alakú 
edényből. Díszítéséből az edény aljáról csak egy kis balra néző galamb 
alakja maradt meg gyöngysorvonalas beosztáson belül. Az edény jó anyagú 
és szép sötétvörös máza lezoux-i műhelyre utal a Kr. u. II. század közepé
ről. Előkerült a 11. sz. helyiség déli fala közelében. 

3. Kis töredék egy Drag. 37 alakú tálból (5. kép felső sor 5. sz.). 
Az edény képmezőjéből egy visszaforduló táncoló alak töredéke látható, aki 
kezében egy botot tartott, mint azt Ludowici V, M. 95. sz. dísze mutatja. 
Ezt Cobnertus, Atto és Attillus használják Rheinzabernben. Készítési ideje 
Hadrianus—Antoninusok kora. Találtuk a 2. sz. folyosó külső falánál. 

4. Kis töredék (5. kép felső sor 4. sz. a.). Az edény pereme alatt 
tojásfűzér, a tojástagok baloldalán csavartvonalú pálcatag (Lud. V R. 47), 
melyet sok rheinzaberni mester használt. A 2. sz. folyosó külső fala mellett 
találták. 

5. Kis töredék az előbbi darabok azonos edényformájából (5. kép, 
második sor 2. sz. a.). Az edény alsó részéből maradt meg s díszítése csak 
egy fekvő kettősvonalú S. Megfelel Ludowici V, O. 173. és R. 157. sz. 
díszítéseinek. Ludowici szerint ezt a díszt elsősorban a rheinzaberni Augus
tinus használta, aki Hadrianus és az Antoninusok korában dolgozott (v. ö. 
Oswald, Index . . . p. 33). Találtuk a villa délkeleti sarkán kívül egy közép
kori sarkantyúval együtt, így ez már kevert talajból származik. 

Terrasigillatatöredékeink már maguktól — tálalási helyükből követ
keztetve — megmutatják, hogy kapcsolatba nem hozhatók a villa életével. 

1 A terrasigillaták leírásánál az utalásokat csak rövidítve adjuk. Ezekre nézve teljes felvilágosítást 
nyújtanak irodalmunkban Kuzsinszky Bálint dolgozatai. [A legrégibb terrasigillata-edények Pannoniában. 
Arch. Értesítő XL. (1926) 88. 11. ; A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. Bud. Régiségei XI. 
(19J2)] ; v. ö. még Nagy L., Egy pannóniai terrasigillata-gyár. Arch. Értesítő XLII. (1928) 110. 11.; 
Juhász G., A brigetiói terrasigillaták. Dissertationes Pannonicae. Series 2, No. ]. 

2 Oswald, Index of Potters' Stamps on Terra Sigillata. 1951, p. 261. 
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Az i. sz. darabon kívül mind a villán kívül (illetve külső határoló falain túl) 
kerültek elő kevert kultúrréteg-ben és nem a helyiségek padozatainak szintje 
felett. Az i. sz. két összetartozó darabot pedig egyenesen a 2. sz. folyosó 
lépcsője alatt találtuk. Ez korhatározó szempontból fontos, mert a villa építésé
nek korához — a terminus postquem megadásával —- közelebb vezet el. 

Pannóniai helyi vörös áru. Az 5. képünkön a felső sor 1. és 2. sz. 
darabjai tartoznak ide. Formára nézve megegyeznek a terrasigillaták Drag. 
37 alakjával. Helyi anyag, díszítésük csak szabad kézzel bekarcolt vonalak 
sorából áll. Festésük könnyen pattogzik. Gyártásuk nagyobb időközre terjed 
s általános közkedveltségnek örvendtek a helyi lakosság körében. Gyártási 

J . KÉP. DÍSZES EDÉNYEK TÖREDÉKEI. 

idejük a II. sz. közepétől vett nagyobb lendületet és a III. sz közepéig köz
kedveltek voltak. 

Ezekre nézve v. ö. Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora a 
Raktár-utcában. 1931. 56 — 58. old. ; Ku$sins%ky, Bud. Régiségei XI (1932) 
357—358. old. 

Darabjaink a 2. sz. folyosó lépcsője alól kerültek ki, s miként az 
1. sz. alatt ismertetett terrasigillata, ezek is a villa építési korára terminus 
postquem-ül szolgálnak. 

Döqsölőtálak (pelves). Formára nézve már nem követik azokat a pél
dányokat, melyeket Kuzsinszky a gázgyári fazekas telepen talált (Bud. Régi
ségei XI, 334. köv. old. 341. kép). A széles kihajló perem, mely ezen edé
nyek korhatározásainál tekintetbe jön, külső részén nincsen tagozva, ellenben 

Budapest Régiségei. XII. 6 
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belső részén egy kiemelkedő félkörvonal fut körbe s ez alkotja a kifolyó
nyílást is. Belső kavicsos részükön barnássárga zománc borítja a darabokat, 
külső részükön vörösre vannak festve. Ilyenek találhatók nagyszámban a 
limesmenti későkori erődökben, darabunk a Kr. u. IV. századból való. 
Megállapítható volt azonban az eddigi kutatásaink alapján, hogy ez a típus 
képviseli az átmenetet a Kr. u. III. századból, ahol még a festés jelen 
van s a zománc csak a belső részen szerepel. Az újabb limeskutatásaimnál 
a IV. sz. második feléből már ilyeneket nem is találhatni, sőt a zománc 
színe is megváltozott. A pannóniai legkésőbbi zománcos dörzsölőtálakra 
vonatkozólag csak Alföldi András dolgozatára utalok. (Leletek a húnkorszak-

fiti !~iai... • • -•; • "• • •'••'. • ' '••' ' " •'*' 

6 . KÉP. KÉSŐ-RÓMAI DURVA KERÁMIA. 
7 3 nagyság. 

ból és ethnikai szétválasztásuk. Archaeologia Hungarica. . .) Találtuk ezeket 
a 6. sz. caldarium apsisától kívül délkeletre egy szemétgödörben. A villa 
ekkor tehát még lakott volt. 

Későkori s\ürkeanyagú bögre töredéke. Együtt került elő a zománcos 
dörzsölőtálakkal a szemétgödörből. (5. kép második sor 1. sz. a.) Keményre 
égetett bögreformájú, utólag füstöléssel feketére fényezve. A bögrét égetés 
előtt vékony pálcikával behúzott vonaldíszítéssel látták el. A díszítés az edény 
kihajló pereme alatt kezdődik s egy sávban egymást váltogató háromszögek 
sorából áll, melyek egyike párhuzamos vonalakkal, másika szabálytalanul be
nyomott pontokból áll. Ez alatt az edény testén még hasonló behúzott vonal
díszek szerepelhettek, de ezeknek csak nyomuk maradt meg. A bögre for-
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májára és díszítésére rokonvonást árul el egy kölni ép kancsóval, mely azon
ban zománccal van bevonva s Fremersdorf a Kr. u. III. sz. első felébe 
helyezi (Die Denkmäler des römischen Köln. Band I. Neuerwerbungen 
der Römischen Abteilung des Wallraf—Richarts-Museums wärend der Jahre 
1923 —1927. 1928. Taf. 91). Azonban természetesen edényünknek a kölni 
példánnyal csak külső egyezése van. Ez a díszítés Pannoniában a IV, sz.-dal 
kezdődő barbár ízlés újjászületési korszakával függ össze, melynek sajátos
sága a szürke anyag kedvelése a füstöléssel, azonkívül a besimított fényes-

7 . KÉP. KÉSŐ-RÓMAI BARBAR JELLEGŰ EDÉNYEK. 
V$ nagyság. 

vonalú lineáris díszítés. Ezzel az anyaggal együtt fordul elő az égetés előtti 
benyomásos vonaldíszítés is, amilyen a mi példányunkon is látható. A szemét
gödör egyéb leletei is a késő-római korra (Kr. u. IV. sz.) utalnak. 

Későkori durva kerámia. Az épület felső rétegéből, a 11. és 7. számú 
helyiségekből kerültek elő (6. kép). Mivel legnagyobbrészt csak apró töredék
ként szedtük össze őket, így nem minden esetben tudtuk az eredeti edény
formát megjelölni. Legtöbb darab azonban a 7. képünk 3. számú köcsög
formájú edényével egyező. Durván, korong nélkül készített edények, anyagjuk 
rosszul iszapolt s feketére égetett. Díszítésük egyenesen körbefutó vonalak
ból, egyes hullámvonalból és hullámos ú. n. fésűs díszítésből á\\. Ilyen edény 
a már említett 7. kép 3. számú darabja, mely azonban minden díszítést nél-

6* 
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külöz. Hasonló edények ismeretesek voltak már a Raktár-utcában feltárt 
ó-keresztény cella trichora felső rétegéből (Nagy L., Az óbudai ó-keresztény 
cella trichora a Raktár-utcában, 70. old., 48. kép). Ilyen durva edénytöredé
kek szórványos előkerülése nem ad megbízható készítési időpontot, a nép
vándorláskor durva edényei között is előfordulnak. 

Besímított dís^ü edények. A 6. és 7. számú helyiségekben már a villa 
részleges pusztulása után jelentkező felső rétegből kerültek elő (7. kép 1—2. 
számok). Egy-egy edényből nem maradt fenn sok töredék, de olyan jelleg
zetes részek, hogy kiegészíteni s eredeti formájukat visszaadni sikerült. Jel
lemzőjük a szürkére égetett anyag, korongon készültek, külsejük fényesre 
dolgozott s erre fapálcikákkal besimított díszítés jött. A díszítés hullámvonal, 
keresztező vonal, sakktábla minta. Ez a díszítés és forma a Kr. u. IV. szá
zad második felében lép újból fel s mint Alföldi András kimutatta, jellemző 
a magyarországi hún-korszak leleteire. (Leletek a hún korszakból és ethnika 
szétválasztásuk). A legújabbi tabáni ásatások alapján magyarországi eredetére 
is rá tudunk mutatni (Nagy L., Tabán a régészeti ásatások világában. Ta
nulmányok Budapest múltjából IV.). A késő La Tene-kulturában a tabáni 
anyagban első helyet elfoglaló motívum, mely átmegy a római uralom idejébe. 
Feltalálható nagy számban a nyugati korai császárkori kerámiában barbár és 
korai római edényformákon (v. ö. Germania 11 (1928) S. i io . Abb. 9—10). 
A II—III. századi edényeken alig jelentkezik, viszont a IV. század végén, 
mikor a barbár formák ismét jelentkeznek, gyakori jelenség. A késő-római 
erődök datált leletanyagában nagy számmal ismerjük. Jellemző, hogy Angliá
ban is ekkor jelentkezik ismét és pontosan meghatározható a Scarborough 
melletti őrtoronyban, mely 3 69 előtt nem épülhetett és 3915—400 közt már 
el is pusztult (Philip Corder M. A., The Roman Pottery at the Crambeck, 
Castle Howard; Germania 14 (1930) S. 40). Az aquincumi védrendszer Va-
lentinianus korában épült őrtornyaiban is megtaláltuk, így pl. Budakalászon, 
de csak kis számban. A 400 körül elpusztult leányfalusi burgusban azonban 
már a zománcos anyag mellett nagy számban szerepel. — A csúcshegyi edé
nyeink kora is a IV. és V. század fordulójába visz bennünket s bizonyítja, 
hogy a félig elpusztult villában ekkor még a barbárok beköltöztek. 

Fémtárgyak. 
A leletek közt kevés bronz- és vastárgy fordult elő. Római kori darab

jaink között egy-két bronzpánt, vasszegek, ólomcsőmaradványok szerepelnek. 
A villa délkeleti sarkán kívül, a felső rétegben római cserepekkel keverten 
egy vassarkantyút találtunk (8. kép). Formája korhatározó s a XV—XVI. 
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századból származik. A római sarkan
tyúk más alakúak voltak (v. ö. Jacobi, 
Saalburg Jahrbuch VII (1930) S. 
51—52 '•> Germania 9 (1925) S. 162— 
164). — Ugyanilyen formájú sarkan
tyúkat találtam a budakalászi és 
horányi őrtornyok felső törmelékei 
között. Többszörös előfordulásuk 
mutatja így, hogy a római őrtornyok 
teljes elpusztítása, kőanyagul való 
kibányászása ekkor megy végbe s 
ugyanekkor tűnik el teljesen a föld
színéről a csúcshegyi római villa is. 

KEP. VASSARKANTYU. 
2/3 nagyság. 

Falfestmények. 
A villa két helyiségében kerültek elő falfestménytöredékek. A 9. számú 

szobában talált darabok megegyeznek a villa caldariumának maradványaival. 
Összefüggő nagyobb festett mezőt összeállítani nem sikerült. A díszítés 
a falnak mezőkre való beosztásában állott. Az alsó rész, a falmező talapzata 
márványutánzást mutatott. A mezőszakaszok vastag kerettel voltak ellátva, 
bennük erezetes különböző színű márvány festés. Ezt olykor színes pettyekkel 
váltakoztatták. A falak felső részei hasonlóképp mezőkre voltak osztva s leg-
többnyire csak egyszínűfestést mutattak. A falfestés szerénységét díszes stukkó
szegélyek tarkították. Ritka a növényfestés. 

Bár a festés igen egyszerű, de jellegzetes a korára és a Közép-Duna
vidéki római emlékekre. A Duna mentén alakos falfestés csak elvétve for
dult elő, annál gazdagabb volt azonbana tartomány nyugati részében s 
itáliai mintaképeket követett, mint azt a balácai emlékek mutatták (v. ö. Rhé— 
Laákó, Balácza, 1912, 14—25. ábrák, I—VII. táblák). A kelet-pannoniai 
anyagban az óbudai Vihar-utcában feltárt római épületben fordultak elő ala
kos csoportképek töredékei, de már a III. század elejéről. 

A márványutánzás és színes falmezők kedvelése keletről terjed el a 
Duna mentén. Keleten a dekoratív fal festészetben a pompeji stílusok nem 
fejlődtek ki. Ott az erős hagyomány az I. inkrustációs stílust tovább életben 
tartotta, mint Pompejiben s ami továbbfejlődést jelent, az abban áll, hogy a 
falfestők nem ragaszkodtak a régi tektonikus falfelépítés utánzásához, mely 
sorrendben alap, orthostátok és négyszögekből áll, hanem mozaikszerűen 
változatosabb szín hatásokat sem vetve meg, a márvány utánzás festésében 
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dekorative járnak el. Ezen új irányt Pagenstecher egy második inkrustációs 
stílusnak nevezte el (Pagenstecher, Alexandrinische Studien. Sitzungsber. d. 
Heid. Akad. d. Wiss. Philos.-hist. Kl. 1917. 12. Abb. S. 20 if, U. a^, 
Germania II. S. 35 if; U. ojf, Nekropolis S. 197 ff). Hogy mily nagy hatást 
gyakorolt ez a keleti második inkrustációs stílus a dekoratív falfestészet fejlő
désére, s hogy nemcsak a szegénység által befolyásolva terjedt el keleten 
a római császárság korában, hanem az általános ízlésnek közkedvelt meg
testesítője volt, az már lassankint világos képet kezd alkotni. így érthető, 
hogy Aquincumban prienei, therai, palermói, soluntoi, centuripei falfestéssel 
egyező darabok, Intercisában a theadelphiai (Fayumban) házfalak téglázását 
utánzó festés mása s Brigetióban, éppúgy, mint Aquincumban az eleuisisi falak 
középmezőin látható, alakos ábrázolásokhoz hasonló szellemű darabok lelhe
tők fel. De mint jellegzetes vonás az sem hagyható figyelmen kívül, hogy 
keleten a középmező felett gyakran szerepelt jelenetes ábrázolás vagy gir
landdíszítés keskenyebb frízben, melyet gyakran váltott fel a stukkószegé
lyezés. Ez a festés virágkorát a III. században éri el. Töredékeinkhez ha
sonló példányokat ismertettem már Aquincumból is s a falfestészet irányai
ról részletesen beszámoltam «Die römisch-pannonische dekorative Malerei» 
c. dolgozatomban (Roemische Mitteilungen XLI (1926) S. 77—131). 

Stukkódís^ek. 
A villa 6. számú helyiségéből a hypocaustum romjai közt nagy meny-

nyiségben találtunk változatos stukkótöredéket. Több csoportot alkotnak s 
mindenik a díszítési rendeltetésükkel függ össze. Fel kell tennünk, hogy a 
szoba falait, esetleg még ezeknél is az egyes festett falmezőket más-más 
stukkópárkány szegélyezte. Az apsis is stukkóval volt borítva összefüggő nagy 
mezőkben geometrikus mintával. De nem hiányoztak az önálló képmezők 
sem növényi és alakos ábrázolásokkal. 

Keretező párkányok. Klasszikus motivumot látunk a 9. képen. Erősen 
kiemelkedő felső párkány alatt stilizált bukranionsor, közbül levélfüzér. Ez 
utóbbiak mindenikében egy-egy rozetta. Pannónia területéről a petronelli 
gróf Traun-gyüjteményből ismerem csak ezt a motivumot. Keleten előfor
dul Delosban (Bulard, Monuments Piot, 1908, p. 160—161, fig. 52 g, h.) 
és az afrikai Gurghi oázis melletti római villában (Bartoccim, Guida del 
Museo di Tripoli 1923 p. 49; Notiziario archeologico III (1922) p. 37,. 
fig. 8 - 9 ) . 

Egy nagyobb stukkópárkányon hullámvonalban fel- és lenéző levelek 
közt virágdíszek (10. kép). Alattuk fekvő S sorok s az alsó sírna, vékony 
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Ç. KÉP. STUKKÓDÍSZÍTÉS BUKRAINONSORRAL. 
Va nagyság. 

léc alatt kis konzolok. Ez a díszítés már előkerült a pap földi ásatásokból 
(Nagy L., A pannoniai-római díszítő rendeltetésű stukkópárkányok. Arch. 
Ért. XLI (1927) 130 old. 57. kép). Világos ebből, hogy darabunk egy közös 
stukkóműhelyből került ki s mint a hátsó részén a szegnyomok mutatják, a 
csúcshegyi villában csak felszegezték. 

Tömött akanthuszleveleket kapunk, melyek egymást felfelé váltogatják, 
egy másik párkányon (11. kép). Hasonló, bár nem azonos díszek már ed-

IO . KÉP. STUKKÓPÁRKÁNY. 
Vj nagyság. 

dig is ismeretesek voltak Aquincumból (Nagy L., id. h. 43—44., 47. ké
pek). A mi példányunk nem lehet teljes, mert más példányokon tojástago
kat és konzolokat is kapunk. 

A párkányok nem helyben, hanem stukkóműhelyben készültek. Az alap
juk veres színű téglaporral kevert terrazzó, erre jött a finom réteg, melybea 
mintát bepréselték. Erős profiljuk van s felső párkányuk.8—15 .cm-re kiáll-



I I . STUKKÓPÁRKÁNY AKANTHUSZLEVELEKKEL. 
V3 nagyság. 

A stukkópárkánydíszek nem hiányoztak a legtöbb előkelő római ház
ból. A pannóniai nagyszámú emlékeinket már ismertettem (Arch. Ért. 41 
(1927,) 114—132. old.), számuk újabban kibővült. Legnagyobb számmal Aquin
cumban jöttek elő, ahol virágzó helyi műhelyek látták el a tartomány szük
ségletét. A római provinciákban, főleg nyugaton kedvelték s Karl Klein a 
Diersdorfer Hof-i római villa stukkóinak ismertetésekor helyesen jegyzi meg, 
hogy ezek a darabok nagy egyezést mutatnak a pannoniaiakkal (Stukkaturen 

1 2 . KÉP. KÉPMEZŐSZEGÉLY TOJÁSTAGOKKAL ÉS SZŐLŐLEVELEKKEL. 
(Va nagyság). 

: 
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1], KEP. KERETEZŐ SZEGÉLY. 
(Va nagyság). 

aus der Villa von Diersdorfer Hof, Kr. Saarlouis. Germania XV (1931) 
S. 80 ff). Ez az egyezés a stukkópárkányoknál az építészeti szobrászat ele
meinek általánosan elterjedt átvételével magyarázható. 

Képme^ős^egélyek. Ezek abban különböznek a keretező párkányoktól, 
hogy nem emelkednek erősen ki, hanem laposan öntve, mégpedig a hely
színen, stukkó képmezőket kereteznek. 

A 12. képünkön látható szegély felső részén klasszikus motívumából 

1 4 . KEP. KERETEZŐ LEVELSOR. 
(73 nagyság). 

Budapest Régiségei. XII. 



I ^ . KEP. A CALDARIUM MENNYEZETÉNEK STUKKODISZITESE HELYREÁLLÍTOTT RAJZBAN. 



y 

kivetkőztetett tojástagok. Alattuk szélesebb sávban szőlőinda, melyről egy-
irányban lefelé levelek és fürtök csüngnek le. Világosan mutatja rendeltetését 
az alsó része, melyen stukkókeretdísz nyoma maradt meg. 

IÓ. KÉP. A MENNYEZETDISZÍTÉS HATSZÖGE. 
(V3 nagyság). 

A 13. képünkön szőlőindák közt leveleket és fürtöket kapunk, de más 
elrendezésben, míg a 14. képünkön egy sorban egymásból kinövő fekvő 
levélsor áll előttünk. 

Mennye^etdístftés. Díszes volt a caldarium mennyezete is. Geometrikus 
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alakú íveltoldalú hatszögekhez körök csatlakoztak. A mennyezet díszítését 
rekonstruálva a 15. képünkön mutatjuk be, melyet Bárdy Béla volt szíves 
számunkra megrajzolni. A 16. képünk a hatszögek egy példányát adja vissza. 
A kiemelkedő keret három motívumból áll : tojástagok, astragalusok és fekvő 
S-ek («futó kutyák») sorából. A hatszögek íveihez csatlakozó körök kerete 
{17. kép) háromszirmú virág és astragalusokból áll. Ezek az architektonikus 
elemek az aquincumi stukkópárkányokon már nagy számmal fordultak elő. 

1 7 . KÉP. A MENNYEZETDÍSZÍTÉS KÖRE. 
V3 nagyság. 

A kördíszek elemei közt a virágszirmok lótuszbimbók s felemlíteni méltó, 
hogy ezek egy intercisai stukkón is előfordulnak. 

Stukkóból készült mennyezetdíszítés a tartományokban a ritkaságok közé 
tartozik. Nem elég ehhez a műhelygyakorlat, a nagy felületen önállóan kellett 
dolgozni. A stukkómennyezetek igazi hazája Italia, elsősorban Róma városa 
volt. Bendinelli adja ezeknek az irodalmát (Le vôlte a stucco die antichi 
edifici romani. Architettura e Arti decorative II (1923) p. 97—107). A stukkó
mennyezet díszítésének alapja a rendelkezésre álló felület geometrikus be-



osztása. Fejlődéstörténetileg nem választható el a falfestészettől és a mozaik
művészettől. A fejlődés együtt halad, de a mozaikművészet kőben kemény 
technikája miatt megkötöttebb és a konzervativizmust szolgálja. A csúcshegyi 
villa mennyezetének geometrikus beosztását elsősorban a mozaikpadozatokon 
találjuk meg, mert ezek már anyagjuk ellenálló természete miatt is jobban 
fentmaradhattak. A geometrikus beosztású mozaikstílus a II. század második 

l 8 . ALAKOS DÍSZEK TÖREDÉKEI. 
Ví nagyság. 

felében lép fel és virágkorát a III. században éli (v. ö. Gauckler, musivum 
címszó, Daremberg—Saglio, Dictionnaire...; Nagy L., A savariai kapitoliu-
mon talált mozaikpadló. Az Orsz. Magyar Régészeti Társulat Évkönyve II 
(1923—26) 100—122. old.). Beosztásunkkal egyező mintát mutat egy III. 
századi afrikai mozaik (Cecchelli, Origini del mosaico parietale cristiano, 
Architettura e Arti decorative II (1923) p. 3 seq. A mozaik képe a 18. oldalon 
az Alaoui Múzeumból). Megjegyezzük, hogy a csúcshegyi mennyezetdísz az 
egyszerűbb kivitelű példányok közé tartozik, mert a geometrikus beosztás 
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19- SZŐLŐINDA MADÁRRAL. 
Vi nagyság. 



csak arra szolgált, hogy az egyes medaillonokba figurális ábrázolásokat he
lyezhessenek el, vagy pedig, hogy egy nagyobb középmezőt mértani kerettel 
vegyenek körül. Emlékünk korát az idegen példák a III. század elejére 
utalják s itáliai hatás erős térfoglalását mutatja. 

Alakos és növényi díszek. Egyes falakat emberi alakokkal, madarakkal 
s növényekkel díszítettek. Ezeket helyben mintázták a falon szabad kézzel. 
Szakállas fejtöredékek, kéz, lábmaradványok láthatók a 18. képünkön. Nem 

2 0 . KÉP. LEVÉLTÖREDÉKEK STUKKÓJÁBÓL. 
VS nagyság. 

hiányzik egy madár alakja sem (második sor közepén), mely leginkább egy 
bagolyhoz hasonlítana. Az emberi alakok egyike-másika 80— 100 cm nagy
ságú lehetett. A mintázás friss, technikailag felkészült, erős természetmeg
figyelést árul el. 

Elágazó szőlőindákat fürtökkel, levelekkel mutat a 19. képünk. Ezekkel 
megegyező oly sok töredék került még elő, hogy a szoba egyik falát egé
szen betölthették. A növényvilág változatos elemeinek felhasználásáról tanús
kodik a 20. képünk. 
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Ezek a töredékek részben tartozhattak egy szüreti jelenethez. A tárgyát 
meríthette vándorló mintakönyvekből is, elsősorban a kompozícióra gondo
lunk, de hogy készítője többet merített a természetből, az tagadhatatlan. 
Pannoniában szüretjelenetet ábrázol a balácai falfestmények második cso
portja {Nagy L., Arch. Ért. XXXIX (1920 —1922), 18—24. old.; u. a\, 
Roemische Mitteilungen XLI (1926), S. 92 íf; Beilage XIII—XIV), aratást 
mutat az óbudai Vihar-utcai falfestménytöredék. A római falfestmény- és 
mozaikművészetben az analógiákat bőven feltalálhatjuk. 

Krüger mutatott meggyőzően rá, hogy mily szoros kapcsolat áll fenn 
az afrikai stukkóreliefek és a galliai kőreliefek között, ami az életből vett 
jeleneteket illeti ; a pompeji korai síremlékek mithologiai ábrázolású stukkói
nak mása a galliai síremlékplasztikákon lelhető fel (Der römische Grab
turm mit Balustrade im Michelsbüsch. Stuckreliefs. Germania, VIII (1924) 
S. 32—39). 

A pannóniai stukkóemlékeknek a szoros kapcsolata is kimutatható nem
csak, mint fentebb említettük, a falfestészettel, hanem a szobrászattal is. 
A stukkópárkányok elemeiket elsősorban az építészeti párkányokról köl
csönzik; a keretező szegélyek szőlőindás húsos levelű formázása a duna-
pentelei aediculafalak venyigéinek hű másai. 

Ezek a kölcsönhatások elsősorban csak Aquincumban, a tartománynak 
nemcsak politikai, hanem kulturális és művészeti székhelyén jöhettek létre, 
alapul szolgálva a stukkóművészet nagyvonalú felvirágzásának. Az időponthoz 
kétség nem fér, a markomman háborúk befejezése után a III. század elején 
Septimius Severussal beálló nyugodt városi fejlődés kitermelt egy kultúrigényű 
felsőbb társadalmi osztályt is. 

A villa építészeti jelentősége és kora. 

A villa leírásánál említettük már, hogy Aquincum polgári városrészéhez 
tartozott. Maga a Csúcshegy és a környéki szomszédos hegyek telve vannak 
falmaradványokkal és sírokkal (v. ö. Nagy L., Aquincumi mumia-temetkezések. 
Dissertationes Pannonicae. Ser. I fasc. 4, 3 — $. old.). Ezeket a hegyeket 
előszeretettel keresték fel a jómódú aquincumi polgárok s ez a magyarázata, 
hogy miért találunk oly sok villaszerű maradványt. Teljesen feltárva egy 
sincsen. Legteljesebb a Garády Sándor által feltárt jelentéktelenebb testvér
hegyi villa. A csúcshegyi villát sem sikerült teljesen felásni. Egy ilyen gaz
dag villához egy fundus tartozott, nagy kiterjedésben fal vette körül, melyen 
belül a gazdászati jelentőségű épületek egész sora fordult elő műhelyekkel, 
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esetleg szentéllyel is. Világos lesz ez előttünk, ha a nyugati villák nagy iro
dalmát áttanulmányozzuk,1 

Pannónia villaszerű maradványaiból keveset ismerünk. Legteljesebb és 
jelentőség dolgában a baláczai villa vezet, mely hozzávetőleges fogalmat nyújt, 
milyen kiterjedésűnek kell ezeket Aquincum környékén is elképzelni. A ke
leti, dáciai villa rusticákat is csak kis számban ismerjük, de ezeknek kevés 
szerepük volt pannóniai társaikhoz. Gallia, Germania, Raetia gazdasági jelen
tőségű nagy villái azok, melyeknél a legközelebbi hasonlóságokat találhat
juk meg. 

Le kell szögeznünk., hogy a csúcshegyi villa kiterjedésben csak a kisebb 
méretűek között szerepelhetne, Nagyságra olyan, mint például az oberweisi 
villa egyik szárnya (Trierer Zeitschrift 9 (1934), S. 25, Abb. 3), vagy a 
nennigié (Bonn. Jahrb. 129 (1924) 109; Arch. Anz. 1928, S. 246, Beil. 8). 

Alaprajzra nézve is csak a legegyszerűbb villaépületek közé sorozható, 
melyek egy lakóház méreteit nem sokban múlják felül. Beosztása egyszerű, 
világosan áttekinthető s az egyes helyiségek rendeltetésének meghatározása 
nehézségeket nem okoz. 

Formára nézve azon csoporthoz áll közelebb, melynél a négyszögforma 
mellett porticus is szerepel, a nélkül azonban, hogy a kisebb helyiségek egy 
nagy középcsarnok körül csoportosulnának (v. ö. Krüger, Römische Villa 
bei Schleidweiler, Jahresbericht der Ges. für nütz. Forsch, zu Trier 1906. 
S. 31, Abb. 1). Hasonló a fliesseni nagy villa egyik melléképülete is, mely 
a villatulajdonos intézőjének a lakása lehetett, (Kropatschek, Das römische 
Landhaus in Deutschland. VI. Bericht der römisch-germanischen Kommission 
1910/11, S. 57, Abb. 2, 6). így élesen elválik a legközönségesebb villa
típustól, melyet porticus és sarokrizalitok jellemeznek (Oelmann, Germania 
V (1921), S. 64 ff. Abb. 8; Fremersdorf, Der römische Gutshof in der Stol-
bergerstrasse zu Köln-Braunsfeld. Bonn. Jahrb. 135 (1930), S. 109 ff.). Egy
szerű, de zárt formája miatt így egy különálló emlék. 

Nem okozott] nehézséget a villa egykori képének a rekonstrukciója sem. 
Mylius, Krencker, Oelmann és mások számos villa rekonstrukciói alapján 
volt szíves ifj. Csemegi József három nézetben elkészíteni a villa egykori 
képét. A 21. képünkön északról láthatjuk, a 22-iken a déli oldalról a kiugró 

1 Itt csak egy-két olyan műre utalhatunk, melyekben az irodalmi utalások összegyűjtve feltalál
hatók : Grenier, Habitations gauloises et villas latines dans la cité des Mediomatrices 1906; Karl M. 
Swoboda, Römische und romanische Paläste ; Oelmann, Villa rustica bei Stahl und Verwandtes, Germania 
V (1921) S. 64 ff.; Freinersdorf, Der römische Gutshof Köln-Müngersdorf, 19?? ; Kçethe, Römische Villa 
bei Oberweis. Trierer Zeitschrift 9 (19^4)» S. 20 ff. 
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apsissal és a hozzáépített négyszögű hidegfürdőhelyiséggel, a 23. képen pedig 
az egyszerű keleti oldalát szemlélhetjük. 

Az egyszerű, zárt alaprajz mellett a villa jelentősége gazdag stukkó -
díszében rejlik. A pannóniai stukkóművészetről eddig szerzett ismereteink 
alapján a Kr. u. III. s^á^ad első évtizedeit kell építési korául kijelölnünk. 
A küszöbkő és a lépcsőfel járat alatt talált kerámia is erre utal, míg a talált 
pénzek csak a villa lakottságának idejére adnak útmutatást. 

A villa a Kr. u. IV. században még lakott volt, legalább is az első felé
ben. A 400-as évek körül már félig romokban heverve barbár népek tanyája. 
Hogy nemcsak korábban, de a késő-római korban sem történt rajta változ
tatás, az az ásatások alkalmával teljes biztonsággal megállapítható volt. 

Ha villánk építészeti jelentősége csak pannóniai viszonyokban figye
lemre méltó, feltárása Aquincum topographiája szempontjából értékes gyara
podásnak nevezhető. 

2J. KÉP. A VILLA REKONSTRUÁLT KÉPE A KELETI OLDALRÓL. 


