
J Á R D Á N Y I — P A U L O V I C S ISTVÁN 

PROMETHEUS ALAKJA ÓBUDAI KŐEMLÉKEN 

A pannóniai germánábrázolásokkal fog
lalkozván, Nagy Lajôs a XIV. kötet szer
kesztője szíves volt figyelmemet felhívni egy 
kőemlékre, amelyen eleinte megkötözött ger
mán fogoly alakját véltük felismerni. Fény
kép alapján tárgyaltunk az emlékről boldo
gult Horváth Henrikkel is, nem lévén 
biztosak az emlék antik volta felől ; fel
merült ugyanis annak a lehetősége is, hogy 
esetleg antik forma továbbélésével van dol
gunk. Legutóbb alkalmam volt magát az 
emléket tanulmányozni s mind ábrázolását, 
mind eredetét illetőleg alábbi megállapítá
sokra jutottam. 

Az emlék (1. kép) ma az óbudai kiscelli, 
az egykori Trinitárius-kolostorban, a Fővá
rosi Történeti Múzeumban látható. Az 
egykori kolostorépület tulajdonosa, néhai 
Schmidt Miksa szerezte, saját bemondása 
szerint, Óbudán. Anyaga fehéreres con-
glomeratum-rajzú, márványszerű, süttőinek 
látszó vöröskő. Szabályosan megfaragott 
nyolcszögű oszlop, annak három lapjához 
kötött, illetőleg széles szalaggal* pánttal oda
rögzített álló alakkal. Az oszlop magassága 
58-5, átmérője (szögcsúcstól csúcsig) 24-8, 
az alak magassága 52-5 cm; 

Mind anyaga, mind egyes formai elemei 
nehéz kérdések elé állítanak bennünket. 
A bizonytalanságot fokozza a kőemlék rossz 
állapota. Vízben vagy vizes helyen lehetett 
sokáig s.a. kilúgozás folytán az alak formái 
erősen elmosódtak : a fehér erezés erősebben 
kiütközött, a lágyabb vörös kő megkopott. 
Arcának nagyobb, főleg balfelét pedig le
verték. 

Mai állapotában kopasznak látszó fejéről 
hatalmas, dús szakáll lóg le, amely lenn a has
tájon hegyesen végződik. Robusztus (Titánra 
jellemző) alakját — úgy látszik — csak 
a lágy ék körül fedi kötény- vagy nadrágszerű 
ruha, olyan gladiátor-kötény féle. Arcvonásai 
nemismeretében is a szenvedés rendkívüi 
kifejező mozdulatában áll összehorpadt felső
testtel, roggyant jobb térddel. Nagyobb 
súlyt a merevebb bal láb tart, a testtömeg 
balra helyeződik, a balkar is i t t szorosan 
simul a testhez, a behajlított jobb kar, mint 
a jobb láb is, távolabb van a test tengelyétől. 
Mindkét láb- és a jobb kézfej letört. Az ábrá
zolt kilétének megállapítása szempontjából 
fontos oszlophozrögzítésének a módja. Mind
két felső karjánál és mindkét lábán térd 
alatt karikás pántok láthatók. A hastájon 
pedig 9—10 cm széles merev szalag szorítja 
le, lekötve egyben végein a kézfejeket is. 
A jobb hastájon ezen nagy pánt fölött ki
terjesztett szárnyú madár (sas!) alakjavehető 
ki, amelynek feje a szakáll végénél látható, 
amint azt jobbra fordítva csőrével a leszorí
tott alak testét a máj táján csipkedi. A széles 
pánton ezen kívül még határozottan fel
ismerhető (az alak bal oldalán) egy egyenlő
szárú kereszt, amely végeinek még itt-ott 
látható behajlása szerint az ősi svastika 
lehet. Mint ilyen, lehet egyszerűén apotro-
paion, baj elhárító misztikus jel, a korai 
kereszténységnél gnosztikus kereszt, min
denek fölött azonban, s ez i t t nagyon lénye
ges, a tűz szimbóluma. Az egész alak egyéb
ként 4-4 cm vastag, kiálló, az oldallapokon 
fokozatosan elvékonyodó, elvesző talapzaton 
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állott, amely azonban legnagyobb részben 
letöredezett. 

Az oszlopról magas domborműben, szinte 
szoborszerűen kiemelkedő alak, különösen 
oldalnézetben, igen arányosnak látszik. Sza
kállas voltából, oszlophoz (sziklához) vasait-
ságából, a tűzszimbólumból és főként mája 
táján csipkedő sasból arra következtethetünk, 
hogy emlékünk a görög mitológia legősibb 
alakulásának egyik héroszát, a titán Iapetos 
fiát, Prometheust ábrázolja. A görög istenhit 
különösen nagy szereppel ruházta fel őt 
éppen az emberiség érdekében. Már neve is 
(pro-metheus = előre látó) az emberiség oldalán 
jelöli ki helyét, mint annak védelmezőjét, 
aki elsőrendű javakkal ajándékozza meg azt : 
a tűzzel s ennek következtében a kultúrával. 

Emlékünk egyik feltételezhető rendelte
tése szempontjából is fontos tudomásul 
vennünk, hogy testvére Atlas-nak. Gyer
mekei : Aitnaios, Chimaireus, Deukalion 
és Hellen (ezen a vonalon a hellének ősapja), 
Io, Isis, Lykos, Thebe. Feleségeként szere
pelnek : Asia, Axiothea, Hesione, Kelaino, 
Klymene, Pandora, Pryneia, Pyrrha. Részben 
akarata ellenére is (Zeus parancsából) ellen
lábasa Hephaistos ; ennek tudata emlékünk 
egyes részleteinek értelmezését megkönnyíti. 
Kultuszában viszont sok rokon vonás van 
Asklepios tiszteletével. 

Nagy mítoszából (amelynek legfőbb for
rásai Hesiodos Theogoniája és Aischylos), 
sokoldalú szerepéből bennünket az óbudai 
emlék jelenete miatt a tűzlopás s annak 
következményei érdekelnek, miként az 
Apollodoros-néX (I. 7., 1 k.) olvasható :x 

»Prometheus alkotta az embereket agyagból 
és vízből, megajándékozván azokat egyben 
a tűzzel is, amit Zeus háta mögött tokba 
rejtve hozott le az égből. Mikor Zeus erről 
tudomást szerzett, Hephaistost utasította, 
i Prometheus mítoszának és ábrázolásainak irodal

mát (Weiske, de Lasaulx, Kuhn, Milchhoefer, Bapp, 
Terzaghi s tb . munkáinak is említésével) meg
találjuk : 
Baumeister, Denkmäler I I . , 1889., 1408. kk. 
Daremberg-Saglio, Dictionnaire (J. Toutain) IV., 
680. kk. 
K. Bapp, Prometheus. Roscher, Myth. Dexicon 
I I I . , 1909., 3032. kk. 
Robert, Die ant . Sarkophag-Reliefs I I I . , 1919., 
436. kk. CXVI—XVII I . t . 
Katalog d. Bibliothek d. Deutsch. Arch. Inst , 
in P o m II . , 1932., 238., 305., 1087. k. 

hogy Prometheust büntetésből a Kaukasos 
sziklájához vasalja. Odaláncolva éveken át 
naponta meglátogatta egy sas és ette a máját, 
amely azonban éjjel mindig újból megnőtt. 
így lakolt a tűz elrablásáért, míg Herakles 
e helyzetéből ki nem szabadította, lenyilazván 
a sast.« A jóttevő Herakles ezen tette az 
ugyancsak Prometheus mítoszával kapcso
latos Hesione megszabadításával nagyon 
rokon. A szintén sziklához kötözött Hesionet 
is Herakles szabadítja meg, ezúttal tengeri 
szörnytől. A jelenet két dünapenteleidombor
művön is szerepel, amelyek minden való
színűség szerint éppen Aquincumban készül
hettek.2 Nem hiányozhattak tehát az emberi
ség keletkezésével, sőt a világ teremtésével 
kapcsolatos mitosz jeleneteinek ábrázolásai 
sem e területen, ahol itáliaiak és romanizált 
bennszülöttek annyira kedvelték a mitoló
giai képeket, domborműves jeleneteket, 
szoborműveket. 

Fontos tudomásul vennünk azt, hogy 
Hesiodos még nem említi a Kaukázust, 
a büntetés nála »oszlophoz« ( !) rögzítésben áll, 
míg Aischylosnál a büntetés színhelye 
Szkythia.3 Prometheus Herakles tettét jó 
tanáccsal hálálja meg : hogyan szerezhetné 
meg Atlas segítségével a Hesperidák almáit. 
I t t a kapcsolat A tlas-szal ! Ez azért lényeges, 
mert — amennyiben emlékünk bejárat mel
letti oszlop dísze lett volna — megfelelőjét 
a másik oldalon az égboltot tartó Atlas 
alakja díszíthette. így szerepel mindkét alak 
Kr. e. VI. század közepéről Caere-ből való 
csészén4 egymással szemben ; Prometheus 
(mint az óbudai kövön) oszlophoz (!) van 
erősítve. Szokatlan ezen korai emléken az, 
hogy Prometheus ez esetben kivételesen 
szakálltalan, ami másoknak is feltűnik.5 

Az oszlophoz vagy sziklához láncolt Pro
metheus képe szobor- és domborműben 
csekély számban maradt fenn az ókorból ; 
inkább vázaképek, vésett kövek, falfestmé-

2 Arch. Közlemények IV., 1863., 62. k. — "Arch 
Ér t . X. , 1890., 446. k. és X X V I I . , 1907., 141. k. — 
Hehler, Ost. Jahreshefte XV. , 186. — Oroszlán, 
Az Orsz. M. Rég. Társ . é v k ö n y v e i . , 1923., 31. kk . 

3 Bapp, Roscher Dex. I I I . , 3042. 
4 A vat ikáni etruszk-gvüjteménvben. Heibig, Führer 

13, 534. sz. 
5 Bapp, i. h . 3088. 
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1. kép. — Oszloprész Prometheus alakjával Óbudáról. Fővárosi Történeti Múzeum. 



nyék, etruszk-tükrök őrzik a jelenet emlékét.6 

Kőemlékeken inkább az embert formáló 
Prometheus jelenete maradt fenn nagyobb 
számban.7 

Az agyagból embert formáló (a lelket 
A thena adta) Prometheus mitosza át van 
szőve ószövetségi elemekkel : a szelence 
tartalmára kíváncsi első földi asszony, Pan
dora éppúgy okozója lesz az emberiség gyöt
relmeinek és halandóságának, mint Éva ; 
megvan az özönvíz mondája is Deukalion 
és Pyrrha bárkájával, a Parnassos begyén 
való kikötéssel, Zeus jóvoltából ők lesznek 
azután az új emberiség életrehívói. Nem kell 
tehát csodálkoznunk azon, ha a keresztény
séget a klasszikus múltnak éppen ezen míto
szai fogták meg legjobban, ezeket érezte 
magához legközelebb állónak s hogy ezen 
mondák akkor még meglevő antik ábrázo
lásaiból, formakincséből merített, mikor maga 
is alkotni akart. A leláncolt Prometheus 
eszmei alakja, amely a legnagyobb görög 
drámaírókat foglalkoztatta, később is, szinte 
a mai napig, témája maradt a költészetnek, 
művészetnek. Bizonyára megihlette a pannó
niai kép- és szoborfaragó müvességet is 
a sziklához vasalt s a sas nap mint nap meg
újuló kínzásától Herakles segítségével meg
szabaduló Prometheus alakja. Kedvelt témája 
lehetett ez a mítosz annak a reliefplasztiká
nak, ill. szobrászatnak, amely éppen az 
aquincumi körzetben is, a görög-római mito
lógia annyi képszerű megjelenítését hagyta 
ránk s amely képfaragó művesség egyik fő
központja éppen Aquincum lehetett. 
. Ha emlékünk nem antik idők alko
tása, amely kétségünket tulaj doni" épen csak 
anyaga8 s architektonikus rendeltetését hang-

6 T,d az 1. jegyzetet. 
7 Kőemlékeken két sarkophag-reliefen lá tható a 

sziklához erősített meztelen Prometheus a testét 
csípdeső sassal : Robert, i. h. I I I . , 438. (Couvre) 
és u.-o. I I I . , 444., T. CXVII. , 355/b. —" Helbig, 
Führer I. (3. kiad.) 437., 792. sz. (Kapitóliumi 
Múzeum). 

8 Horváth Henrik, Pannóniai antikelemek tovább
élése román épületplasztikánkban. Pannónia-
Könyvtá r 10., 1935., 5. : »A Budához közel fekvő 
süttoi, piszkei- s tb . kőbányák vörösmárvány
fajtákban k iapadhata t lan gazdagsága megengedte, 
hogy a színes anyaggal való burkolat helyett most 
egész épület tagokat ebből az anyagból lehessen 
kifaragni. . .« 

súlyozó nyolcszögű oszlopa9 táplálja, hanem 
a XII—XIII . századi késő-román klasszi
cizmus műve,10 akkor legalább is aquincumi 
antik szobormű vagy még inkább dombormű 
középkori hűséges másolatának tekintendő. 
Maga a faragvány, Prometheus alakja egé
szében, de minden ízében, részletében is 
antik levegőt áraszt. Tiszta antik felfogás 
érvényesül rajta. Antik-ellenesnek látszik 
első tekintetre a középkori írásszalagra emlé
keztető s keresztformájú díszévelmégszembe-
szökőbben kihangsúlyozódó széles fémpánt, 
de csak addig, amíg Prometheus mítoszából 
annak formaszerinti helyénvalóságát nem 
igazolhatjuk. Ha Hephaistos is megjelenik 
az ábrázolásokon, mindig pörölyt látunk 
kezében, amellyel szörnyű kínzó tettét végre
hajtotta. Nem lekötözésről, hanem fém-
pántokkal való odaszegezésről van tehát szó, 
alapos fémműves munkáról, amelyet maga 
Hephaistos végez el a sziklán szögecsekkel. 
Ez magyarázza meg azt, hogy a szorító öv 
merev, sima felületei nem simulnak a test 
lágy vonalaihoz, hanem a pántnak fémszerű 
törései, hajlásai vannak. 

A főrészek, lényeges vonások tiszta antik 
szellemet tükröznek. Antik az egész jelenet 
mitikus értelme, a lekötözött szenvedő 
(heros, titán vagy akár rabszolga, barbár) 
típusa, az alak állása, testtartása, a com
bokon kétoldalt felhúzott ruházat (»kötény«) 
formája s végül a madár megformálása, 
helyezkedése. Ha ezek dacára mégis a közép
kor műve lenne, akkor viszont a latin szel
lemben európaizált magyarság klasszikum-
szeretetének és megértésének egyik ragyo
góan beszélő példája, amelyen az emberi 
gyötrelmeket megszemélyesítő t i tán mitosza 
az oszlophoz láncoltságában legősibb, még 
Hesiodosnál leírt formájában jelenik meg 
előttünk. 

9 Horváth H . az óbuai Szent Péter prépostsági román
kori t emplom maradványaiból egy mészkőbázist 
ismertet (i. h. 2. kk.) , amelyet éppen antikjellcgű 
germán alakja díszít. »A bázis vonalvezetése három 
falsarokból és ké t — különben vörösmárványból 
faragott — oszlopból álló kapuza t ra enged követ
keztetni« Horvá th szerint (i. h. 6.). Arra is gon
dolha tunk , hogy emlékünk ily kapuoszlop lehetet t 
Atlas-szal párosan. 

io Horváth H. , i. h. 9. 
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ISTVÁN JÁRDÁNYI-PAULOVICS 

LA FIGURA DI P R O M E T E O SU UN MONUMENTO 
P R O V B N I B N T B DA ÖBUDA 

Uno dei monumenti lapidari del Museo 
Storico di Budapest (fig. 1) présenta dei. 
problemi assai difficili tanto dal punto di 
vista della materia, quanto da quello degli 
elementi formali e deirargomento trat tato. 

La materia, il marmo rosso di Süttő, è del 
tutto insolita fra i monumenti antichi della 
Pannónia ; è, invece, molto usata nella scul-
tura romanica, ma soprattutto nella decora-
zione architettonica di stile Rinascimento 
deli' epoca di Mattia Corvino. 

Dal punto di vista formale il monumento 
è un pilastro a regolare pianta ottagcnale, 
ben tagliato, alto di 58'5 cm, su i cui tre lati 
è scolpita una figura maschile, legata, per le 
mani ed i piedi con una specie di largo n astro 

In quanto si puô arguire, malgrado lo 
stato di deterioramento del monumento, dalla 
raffigurazione e dalPatteggiamento, dal tipo 
e dallo stile, ci troviamo di fronte ad un 
motivo antico. lîd anche la regioné dove il 
monumento fu ritrovato, è territorio del 
l'antico Aquincum. 

La figura maschile, con folta barba, è ve-
stita di una specie di bracca o di grembiale per 
gladiátori, pare essere, a prima vista, un bar-
baro o qualche germano legato al trofeo. 
Ma se la guardiamo più da vicino scorgiamo 
sul petto una certa prominenza, i resti di 
una figurazione a rilievo molto sciupata, la 
quale risulta di essere un'aquila o un avvol-

toio, con ale distese, che gli divora il fegato 
Abbiamo da fare, dunque, con una rap-
presentazione di Prometeo. 

Di un tratto comprendiamo la ragione 
d'essere di quella striscia larga e rigida con 
cui la figura è legata, poichè era Vulcano 
stesso, orafo e fabbro degli dei, che lo 
inchiodô con cerchi di métallo alle rocce del 
Caucaso still' ordine di Giove. Cosi possiamo 
spiegare anche là croce uncinata (svastica?) 
che appare al lato sinistro della legatura, 
e la quale potrebbe essere un semplice 
apotropaion, cioè la croce gnostica dei primi 
cristiani, ma che, nel caso nostro, è senza 
dubbio il segno simbolico del fuoco tanto 
attinente al mito di Prometeo, poichè era lui 
che rivelô all'umanità il segreto del fuoco 
e perciô dovèva espiare. (v. nota 1) 

Da questa penosa e miserabile situazione 
Prometeo fu salvato, a pari di Esione, da 
Brcole. Il mito di Bsione è rappresentato 
anche su due rilievi provenienti da Duna 
pentele ed eseguiti probabilmente in una 
bottega di Aquincum (v. nota 2). Non pote 
vano mancare, dunque, le raffigurazioni 
della mitica origine dell'umanità e delà 
creazione del mondó neanche in territorio 
pannonico, dove italici ed idigeni romanizzati 
tanto predilegevano le scene mitologiche 
a rilievo ed a mosaico. 
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SZILÁGYI JÁNOS 

NYITOTT CSARNOKOS ES KÖRÖS ÉPÍTMÉNY (SETACSARNOK 
ES SZÍNHÁZ?) AZ AQUINCUM-I KATONAI KOLÓNIÁBAN. 

Egy kényszerkörülmények között vég
zett ásatásunkról kívánok jelentéssel szol
gálni.1 Az 1938. évi Euch, (nyári) Kon
gresszus idejére, határidőre kellett új, ki
vezető főutat létesíteni Óbuda roskatag 

ház- és utcazűrzavarában, Szentendre és 
Bécs felé. Több utca hosszú házsorait bon
tották le sietve. Természetesen az Aquin
cumi Múzeum résen volt, mert a tervezett 
nagyszabású közmunkák éppen az aquin
cumi katonai kolónia és a táborerődítmény 
területén folytak. 1937 nyarán az óbudai 
katolikus templomtól keletre, a Lajos- és a 
Kulcsár-utcák, valamint az Óbudai-rak
part által határolt háztömb (Lajos-utca 
177-189, Óbudai-rakpart 14-20 szám) pin
céiben is próbakutatást végzett.2 A kivezető 

főút vonalában lebontott házak pincéiben 
és udvarain húzott árkainkkal tártuk fel 
azokat a falmaradványokat, amelyek ugyan 
nem tesznek össze teljes és világos épület
alaprajzokat, de ismertetésüket a későbbi 

, 1 

nemzedékekkel való közlés végett, amelyek 
a szomszédos, má még beépített telkeket is 
kikutathatják, ha ezek szabaddá válnak, 
kötelességemnek tartottam. 

Amint az itt megállapított rómaikori fal
maradványok összesítő alaprajza (1. kép) 

i Az aquincumi polgári városrész, a katonai 
kolónia és a legiótábor területén megállapított 
egyéb, hasonlóan csonka alaprajzú építmény
részekről a Budapest Régiségei következő köteté
ben szándékozom beszámolni. 

2 P. o. a pincékben azért kellett sietnünk az ásással, 
mert a házbontó vállalkozók határidőre voltak 
kötelesek elvégezni a pincéknek törmelékkel való 
feltöltését és a talaj elegyengetését. 

2. kép. 
A Lajos-u. 179—189. sz. házak lebontás közben. 
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mutatja, három külön építmény részeit 
találtuk meg ezeken keresztül. Legfel
tűnőbb rajzunk délnyugati sarkában (a 
Lajos-utca 177 számú ház helyén) egy 
körös építménynek a tartozéka (VI.). Ettől 
északra nagyjában teljesen kikutathattuk 
egy különös építmény nyomait, amely hat, 
esetleg kilenc egymás mellett levő helyiség 
sorából és három sor pillér által tartott 
nyitott csarnokból állott3 a jelek szerint. 

Ásatási területünktől délre és nyugatra a 
modern beépítettség miatt ez alkalommal 
nem terjeszthettük ki kutatásunkat. A há
rom sor pilléres és egy helyiségsoros épít
ménytől keletre, tehát a Duna felé eső terü
leten4 a legnagyobb mértékű siettetés köze
pette is húztunk kutatóárkokat, de a két 
rómaikori építmény folytatására nem akad
tunk, sőt itt egyáltalán nem került elő 
ókori falmaradvány (mintegy ötven méter 
széles sávban bizonyosan). A Rupp Imre
utca és az Óbudai-rakpart útteste alatt 
vont csatornázási árok5, amely ezen a 
szakaszán körülbelül száz méter távolság
ban haladt párhuzamosan a Lajos-utcával, 
átvágott régi falakat és sírokat6, de több 
mint ötven méterre az I—IV. számokkal 
jelzett építmény lezárásától K-re és hetven 
méternél messzebb a három sor pilléres 
építmény legkeletibb pillérsorától, tehát 

3 A Lajos-utca 179—189, esetleg csak a 183—189 
sz. házak helyén, VII—Í,XIII. Ezen két építmény
től K-re egy harmadiknak lényegileg csak egyik 
sarkát sikerült megkeresnünk [I—IV]. 

4 Azaz összesítő rajzunknak üresen maradt ÉK-i 
részének megfelelő helyeken. 

5 Ezen csatornafektetési közmunka jelentőségé
hez Aquincum topográfiai kérdéseiben : Budapest 
Régiségei 13, 1943, 345. old. 

6 A Rupp Imre-utca 120 számú ház előtt [Zichy -
utca sarka] ezen csatornázás alkalmával kb négy 
méter mélységben három sor téglából álló római
kori téglásír [az i. k. u. IV. század végéről] 
akadt az árokásó kubikusok szerszámába. A sír
nak a téglából rakott teteje beomlott és szét
nyomta a csontvázat. A sír iránya K-Ny, a 
koponya a Ny-i végében. Hossza mintegy két 
méter. Mellékletei : letört szájú, zöld zománcos 
kis korsó (a fejnél), üvegdarab. A sír béléséül 
szolgáló peremes téglák közül egv db ezt a bélve
get viselte : FRIGERIDVS V(ir) Pferfectissi-
mus) DVX AP (parante) VA LEN(tinó). Záró
jelek közt a rövidítések kiegészítései. Típusa : 
Szilágyi J., A pannóniai bélyeges téglák (1933), 
T. XXVIII. 56. A többi három bélyeges tégla 
betűi teljesen elmosódottak, csak annyi volt kive
hető, hogy a LEG(io) II AD(iutrix) névbélyeg
zőjét nyomták beléjük kiégetés előtt. Az Óbudai
rakpart 12, 14 sz. hazák, előtt a csatornaárokban 
egymás mellett feküdt csontvázak széthányt 

ezek a falmaradványok úgysem segítené
nek a K-felé lezárt építményeink megítélésé
ben. 

Azonban megvilágítják annak a keskeny, 
mintegy száz méter széles területsávnak 
ókori és középkori arculatát, amely a Duna 
folyam partja és közelebbről ismertetendő 
rómaikori építményeink közét öleli fel. 
Az ókori itáliai világbirodalom uralma ide
jén (i. k. u. I—IV. századok) itt, közvetlen 
a Duna partján e szerint már nem létesültek 
lakóházak. A római uralom vége felé (i. k. u. 
IV. század derekán és a végén) sírok sorakoz
tak ezen a helyen. Kbben a korszakban a 
soros temetkezés már nem utal bizonyosan 

csontjait hozta napvilágra a kubikusok ásója. 
Az Óbudai-rakpart 12 (Eajos-utca 173), sz. haz 
előtt a csatornacső fektetése végett 90 cm vastag, 
K-Ny irányú, erős kötőanyagú falnak az árokba 
eső darabját kellett szétszedni (260 cm mélység
ben). Rómaikori tetőtéglák voltak a falba 
beépítve, de alatta is széthányt csontokat találtak 
és így mégis inkább középkorínak látszott ez a 
fal, amellyel párhuzamosan (?), kilenc m távol
ságban másik, valószínűleg szintén a középkorból 
eredő fal haladt az árokkal keresztben (az óbudai
rakpart 13. számú ház előtt), Szintén K-Ny 
irányban. Ezen két falon túl (az Óbudai-rakpart 
14 szám előtt) a csatornázási árokban, a sárga 
bolygatatlan talajon, három égetett sír nyomai 
mutatkoztak. Fölöttük 1763-ból való krajcár 
került elő. Az Óbudai-rakpart 15 számú ház
telken (Eajos-utca 179 sz. telek végében), a 
Templom-utca sarkán, ezen utca úttestétől délre 
levő mélyedésben mi húztunk három (kettő E-D 
irányú) kutatóárkot. Az egyik árok Ny-i oldalá
ban mutatkozó rétegeket egy hosszmetszeti 
rajzunkban (3. kép) jegyeztük fel. Egy másik 
árkunkban késő rómaikori téglasírra találtunk, 
60 cm-rel a bolygatatlan talaj szintje felett, a 
Templom-utca járdaszintje alatt 5-47 méter mély
ségben. A sír által a bolygatatlan földben vágott 
teknőszerű betüremlés szélessége 105, magassága 
30 cm. A sírt tartalmazó réteg feletti kultúr-
nívóból már fehéranyagú és durva középkori 
edény cserepek kerültek felszínre. Minthogy ezen 
két kutatóárkunk párhuzamos volt, az út rétegei
nek a nyomai mutatkoztak a másik árokban is. 
A legalsó, letaposott, fekete, zsíros, kb 30 cm 
magas réteg felett köves réteg következett (20 cm 
magas), amelyből fekete, vastagfalú cserépedény
töredékeket szedtünk ki. E fölött lazább réteget 
láttunk (90 cm magas). Innen kétágú bronzvillát 
és fehér (újabbkori) edénycserepeket vettünk ki 
(a televényréteg alatt). Ezen árokban három 
csontváz is napfényre került. Az egyik női csont
váz volt, jobboldalára fektetve, térde behajlítva, 
ballába kissé felhúzva. Tőle mintegy másfél 
méterre (É-felé), vele párhuzamosan K-Ny irány
ban lehelyezve, hátán egyenesen feküdt egy 
gyermek földi maradványa. Koponyájukat össze
törve találtam. A gyermekcsontváz hossza a 
lábcsont végéig 84, a női csontvázé 140 cm. 
Eeletek a gyermekcsontváz mellett : a nyaka 
alatt bronzcső töredéke, a lábánál zöldzománcos 
késő rómaikori korsó és egy kis fekete anyagú 
fülescsésze cserepei két vasszeg között, a fej 
felett másik két vasszög és egy határozhatatlan 
(4. századi) római érem mutatkoztak ; a nyaka 
alatt látható volt még egy nagy üveggyöngy (?), 
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egy boróstyántárgy töredéké, összerozsdásodott 
láncszem. (A zöldzom. korsót Id.: 17/2. kép.) 
A női csontváz melléklete mindössze : a fejénél 
két bronztárgy (fülbevaló? csat?) nyomai és 
egy haj karika. A már említet t gyermekcsontváz
tól É-ra másik gyermekcsontváz fordított hely
zetben letéve Ny-felé nézett . Unnék mellékletei : 
a homloknál üveg- és szinte papírszerű arany- és 
bronzlapocskák, továbbá egy bizonytalan ren
deltetésű bronztárgytöredék. Ugyanebben az 
árokban egy három rétegben használt tüzelőhely 
és egy pöcegödör nyomai is elősötétedtek a 
bolygatat lan talajból. Utóbbi az anyatalajba 120 
cm-nyire mélyül be (395 cm mélységben kezdődött 
a modern felszín alat t ) , átmérője 140 cm. A göd
röt betöltő földből késő középkori edénycserepek 
kerültek,elő. A Eajos-utca 189 sz. háztelek végé
ben, az Óbudai-rakpart és ä Kulcsár-utca sarkán 
is húz tunk egy kuta tóárkot . I t t a földrétegek 
elhelyezkedését a 4. képen lá tható metszetrajz
ban muta t juk be. A rétegek i t teni egybefolyására 
és az általános, f eltöltésszerű zavarodásra jellemző, 
hogy i t t még a legalsó kevert , habarcsos, törmelé
kes nívóban is legújabbkori gomb került napfényre 
Victorinus ( + 268)-kori bronzérem társaságában. 
Feljebb, a téglatörmeléksáv a la t t modern arany
fülbevalót ta lá l tunk más m a i tárgyakkal , de egy 
rómaikori kopot t pénzdarab (Imp. С; Gál. Val. 
Maximianus p.f. Aug-Genio imperatoris) is közéjük 
keveredett . Ennek rejtekhelyéhez közel egy 1707-
ből való poltura vá r t arra,' hogy újra napvilágot 
lásson. Ebben az á rkunkban (a 189 sz. ház udva
rán) rómaikori tetőfedő tégladarabok is napfényre 
kerültek. Elmosódott bélyegeikből ezen be tűk 
voltak kivehetők : , . 6 I I ADI . ., F R I G E és 
APIyVPP. Utóbbi ke t tő t ípusa : Szilágyi J. , id. 
mű, T. X X V I I . 48. A Kulcsár-utcában a csator
názási árok folytatásában még mindig keveredést 
t apasz ta l tunk; ha t méter mélységben egy Con
stantinus császár korabeli kevésbbé kopot t (Cohen 
VII2, 242. о., 123) és egy teljesen kopot t (1 cm 
átm.) IV—-V. századi bronzérem, va lamint egy 
késő középkori kengyelvas fértek meg egymás 
mellett. A I,ajos-utca 179 = Óbudai-rakpart 15. 
számú háztelek kértjében; húzot t á rokban a 
bolygatat lan talaj fölötti, legalsó rómaikori 
kultúrrétegben előkerült terra sigillata-tör&dékxe 
is már i t t fel kell h ívnunk a figyelmet. Elkopot t 
mesternév-bélyegéből kiolvashat tuk ezen betű-
k e t j . . . TINVS. A technikai kivitelnél fogva 
rheinzaberni fazekasműhely . nívóját mu ta tó , 
vörösmázas cserépedénytöredék [&&]TINVS, 
[Quar]TINVS avagy"-[Augus]TINVS nevű mes-

arra, hogy a sírok mentén út vezetett, mert 
ekkor már csak a lakások mellett és város
falak tövében bátorkodtak elődeink halot
taikat eltemetni.7 Út itt a rómaiak idejében 
csarnokos és körös építményeink ellenkező 
oldalán, tőlünk Ny-ra vezetett az aquin
cumi legiótábornak közelben sejtett8 déli vár -
fala és kapuja (porta principalis dextra ?) felé. 

A Dunapart ezen pontokon (építményeink
től K-re) a középkorban, a csatornafektetés 
alkalmával megfigyelt falnyomok alapján 
következtetve, azonban már beépített, sőt 
a З.-ik képünkön bemutatott metszetraj
zunkból világosan láthatjuk, hogy a közép
kor évszázadai folyamán a mai Templom
utca irányából, tehát továbbmenőleg a 

terek valamelyikének a készítménye egyaránt 
lehetett , annál is inkább, m e r t mindegyiknek 
ismeretes már eddig is portékája Aquincum-ból. 
(F. Oswald, Index of potters ' s tamps on 
terra sig. névmuta tó i alapján). A mintegy 
negyven, TINVS-végű névvel rendelkező faze
kasmesterek közül esetleg még [Aven]TINVS 
mester neve jöhetne számításba csonka mester
nevünk kiegészítésénél (Hadrianus-Antoninus 
császárok korában Galliában működöt t ilyen 
nevű mester), akinek áruja már szintén került elő. 
Aquincum-ban. A megnevezett mesterek egyéb
ként nagyjában egyidőben dolgoztak, az i. k , u. 
I I . század derekán es vége felé. Mindezen leleteket 
most nincs módomban összeségükben bemuta tn i 
és teljes pontossággal leírni. Elvesztek, elkevered
tek a budapest i harcok folyamán. 

7 Nagy L., Aquincumi múmiatemetkezések (1935), 
5. 1. A közeli (óbudai) Hajógyár-szigeten, is késő 
rómaikori kőlapsírokat ta lá l tak : Arch. Értesí tő, 
1870, 264. old. 

8 Aquincum helyrajzának a kérdéseihez legutóbb : 
Budapest tör ténete I . rész 2-ik köte tben (1942), 
Nagy L., a 353. és a .köv. lapokon. 
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Calvin-utcai református templom alatt rejlő 
középkori kastély tói ( ? ) olyan fontos tít 
vezetett ide, a Dunapartra (egy átkelő 
helyhez, ami nem lenne meglepő a készülő 
óbudai híd helye tőszomszédságában), a 
rómaikori legiótáborhelynél kialakult, a 
hagyományban továbbélő, dunai átkelési 
lehetőség közelében, amelyet az első létesí
tés után még két ízben újítottak meg, 
magasabbra feltöltött (nyilván a Duna víz
szintjének az emelkedése folytán, mivel i t t 
a Duna-parti gáttöltésén vagyunk) talajon. 
E szerint hosszú évszázadokon át vitt ki 
út ezen a helyen a Dunához.9 

9 Ezen ásatási területünkön elszigetelten még más 
pontokon is ta lá l tunk olyan falmaradványpkat , 
amelyek középkori eredete igen valószínű. í gy a 
Lajos-utca 173 számú ház pincéjében 80 cm 
széles falazat kerül t elő (60' cm magasságban 
maradva meg). Habarcsa szétmálló, gyenge 
mésztartalmú. A faldarab tövében három db 
(i. k . u.) XV. századi edénycserép szintén fel
tevésünk mellett szól. A fal mentén 140 cm 
átmérőjű gödör nyomaira akadtunk . Összesítő 
alaprajzunkon (1. kép) az V. és a I I . számokicai 
jelzett faldarabok származhatnak a római kor
nál későbbi időkből. Az utóbbemlítet t falazat 
(vastagsága 95 cm, 2-5 méter hosszúságban tár
ha t tuk fel), amely az I—II . számokkal jelölt 
ókori falba fut bele, ifj. Csemegi József építész 
szerint t ipikusan nem rómaikori, hanem román
korra jellemző, agyagbarakot t fal, amelyből 
azonban mindössze két sor kőtömb marad t meg. 
Ezen középkorból eredő faldarabok követésére 
nem volt lehetőség. A Lajos-utca 189 sz. ház 
telkén az egyik pillér felett (egy méter mélység
ben a mai " talajszint alatt) került napfényre 
fehérszínű cserépfazekunk (17/3 kép). Ugyanit t , 
ebben a rétégben ta lá l tuk I I . Miksa cseh »Weiss-
pfennig«-jét, 1575-ből, amely ennek az edénynek 
a korá t szerencsésen határozza meg. A 17/1. kép 
középkori fazeka a Lajos-utca 177 sz. a la t t került 
elő (eredetileg nyers téglaszínű, égetési foltokkal). 
Ásatásaink kapcsán szórványosan még a követ
kező közép- és újabbkori érmék ju to t t ak birto
kunkba : XV. századi török akcse, V. László ép 
dénárja (CNH. I I . 194. C), I . Mátyás alig kopot t 
ezüst dénárja (Kulcsár-utca, CNH. I I . 235A 
B-S), I I . Lajos ezüst dénárja (L-G 1521, CNH. I I . 
308 A), I . Ferdinánd alig kopot t dénárja (H-B 
1537, egykori hamisí tvány?), I . Lipót ezüstözött 
réz 15 krajcárosa (1661-ből, korabeli hamisí tvány, 
a Lajos- és Kulcsár-utca sarkán), I I . Ferdinánd 
(?) erősen kopot t érme, nürnbergi já tékbárca a 
X V I I I . századból {négy lyukkal). Egyébként 
nyilván az egykori dunapar t i rómaikori temető
ből valók azok a feliratos, domborműképes sír
emlékek és más , sírépítményekhez tartozó kőtár-
gyak, amelyeket (túlnyomó részben a lebontot t 
házak falaiból szedve ' k i azokat) innen szerez
tünk meg az Aquincumi Múzeum számára 
(Budapest Régiségei 13, 1943, 343 és 11. kép). 
A Lajos-utca 179 sz. háztelek végében = 
Óbudai-rakpart 15 szám a la t t egy küszöbkövet 
fordítottunk fel, amely rómaikori síremléknek 
bizonyult (mag. 100, szél. 43, vast . 38 cm : előbb 
id. mű 342. o., 5. kép). Ugyanebből a dunapar t i 
temetőből hurcolhat ták el egy sírkerítés ember
alakos domborképpel díszített oldalfalát (mag.: 
112, szél.: 46, vast.: 26 cm, fényképe: előbb id. 

Most vizsgáljuk meg behatóan mindenek
előtt a nagyjában teljesen tisztázott alap
rajzú, nyilt csarnokos építményünk méret
arányait. Az 1. képünk,10 amelyen minden 
korabeli és minden rétegben talált épít
kezés falmaradványai (három, esetleg négy 
periódus építészeti emlékei) egymás mellett 
és egymásra mérve és térképezve láthatók, 
kissé zavarosan hat, ezért bemutatunk egy 
olyan alaprajzot, amelyen (5. kép) csak az 
I. építkezés11 romjai vannak felvéve. 

Nyílt csarnokos építményünk kiterjedése 
É-D-i irányban biztosan 58-8 (esetleg 80-7), 
K-Ny-i irányban (a három sor oszloppal 
együtt) 19-5 méter. Egy-egy helyiség hossza 
(belső tér) 7-4—7-6 méter (az É-i záró
helyiségé 6-8), szélessége12 4-1 méter. A hár
mas pillérsor 7-8 méter széles területsávot13 

foglal el. A Ny-i zárófal vastagsága 1-4, az 

mű 341. o., 4. kép) és feliratos tábláját (Tanúim. 
Bpest múltjából 8, 1941, 8. kép) a legújabbkori 
házak építésénél való felhasználás végett . Azon
ban ez a temetkezés a Dunapar ton toyábbta r to t t 
D-i i rányban. A R u p p Imre-utca utolsó házai 
előt t (ma ezen u tca és az Óbudai-rakpart is az 
»Árpád fejedelem útjának« a részei) a csatorna
cső fektetése alkalmával húzot t á rokban került 
napfényre (a 118 sz. ház előtt) egy b a t á v ka tona 
sírköve (fényképe : előbb id. m ű 7. kép), majd 12 
csontváz és hé t téglasír. A csontvázak mellett 
leletekhez nem volt szerencsénk. A téglasírok 
közül ha tban voltak mellékletek. A téglák bélyegei, 
az érmek és a többi kis leletek általános kor
határozó jellege alapján az i. k . u. I I I . és IV. 
századból valók ezek a sírok. 

io összesítő alaprajz az egész ásatási területről. 
1 1 A Lajos-utca 179 és 181 sz. házak pincéiben és 

udvarain húzot t á rka inkban már nem volt 
szerencsénk olyan biztos falnyomokra akadni , 
amelyek az egy helyiségsoros és három pillér
soros építmény folytatását déli i rányban meg
nyugta tóan igazolhatták volna. E szerint lehet
séges, hogy az összesítő alaprajzon VI I—XVII I . 
számokkal jelölt helyiségek és pillérek csak a mi 
képzeletünkben léteznek és ennek folytán a 
K1K2K3K4 kapura sem volt szükség, mivel a 
K2K4 pontoknál kiugró támpülérben végződött 
volna a Ny-i zárófal. Azonban ifj. Csemegi József 
szerint az I, I I I—IV. számokkal jelzett falmarad
vány is beletar tozott volna a há rom sor pilléres 
építménybe és ezért az alaprajzon, amelyet ő volt 
szíves feltérképezni, ezen felfogásának megfelelően 
töl töt te ki rajzban az t az űr t , amely a három 
építmény közt a térben és papíron is muta tko
zot t . Mi bár megengedjük, de igazoltnak és 
nagyon valószínűnek nem látjuk ezt a feltevést. 

12 Az ajtónyílás az oszlopsorok felé 5-8—6-1, 
a ma i Lajos-utca felé, t ehá t Ny-ra 2-85 m, A fel
tűnően vastag, körös faldarab 33-6 (esetleg 8-5 
m-re, ha három szobával mégis megtoldanók 
képzeletben a helyiségsort) méter távolságra 
fekszik építményünktől . 

13 Az első oszlopsor 4-9—5-1, a kis pillérek sora 
ehhez még 2-2, a harmadik sor mindehhez még 
1 m távolságra van a helyiségsortól. A nagyobb, 
négyszögű pillérek oldalhossza 1-5—1-75, a kis 
pilléreké 1 m. 
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É-i végénél,14 ahol támpillérré erősítették15, 
1-7 méter. 

Három pillérsoros, egy sor helyiségből 
álló építményünk valószínűleg nyilvános 
intézményül, épületül szolgált. A II . épít
kezés végrehajtói arra törekedtek, hogy a 

pillérek közt húzott falakkal15 és hypocau-
stum (padozatalatti fűtés) létesítésével (?) 
több lakóhelyiséget (ostrom, elpusztulás 
utáni lakásínség !) nyerjenek. 

Felül : 4. és 7. kép. Alul: 6. kép. 
Keresztmetszetek az ásatások rétegeiről. 

14 Nyílt csarnokos építményünk É-felé biztosan 
lezáródik a rajzban megadott módon, mert erre 
ásatással tisztázhattuk, hogy a Kulcsár-utca 
úttestén túl már egészen más rómaikori építmény 
foglal helyet. 

15 Az egyes helyiségek oldalfalai három esetben 
2-1, két esetben 1 -2 m vastagok. A nyitott csarnok 
felé határoló falak szélességei 1-2—-1-6 m közt 
váltakoznak. A XVIII és XIX. sz. helyiség 
elválasztó fala vastagabb, ami arra mutathatna, 
hogy ezen fal már lezáró szerepet vitt D-i irány
ban és így a VII—VIII. és a XVIII. sz. helyiségek 
valóban nem léteztek volna, de tekintetbe kell 
vennünk, hogy a XXII—XXIV. sz, szobák 
elválasztó fala ugyanilyen széles, a nélkül, hogy 
zárófal lett volna. 

A X X I X és XXV számmal jelzett pillé
reknél a bolygatatlan talajrétegig leáshat
tunk.16 A XXIV, számú helyiségben a II . 

15 A lakásokat elosztó ezen falak vastagságai 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 85, 90 és 145 cm (utóbbi, feltűnő 
szélességben az alaprajzon I,VI számmal jelölt 
]§Ny-i saroknál egy zárófal szerepét vivő fal 
épült). Talán a III. építkezési periódusból szár
mazható, I,XIII számmal jelzett két sor kőrakás 
(csatorna?) 65 cm széles. 

16 Előbbi fennmaradt részének a magassága 130 
cm, az anyatalajból 85—90 cm-re állott ki. 
Utóbbi pillérből 123 cm magas falazat maradt 
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építkezés alkalmával több, mint félméterrel 
töltötték fel a régi padozat nívóját.17 Ehhez 
a feltöltéshez a korábbi építkezés bontási 
anyagát is felhasználták, ezért találtunk itt 
a fal mentén antefixum (homlokzati dísz
tégla) és egyéb tégladarabokat. 

A II. építkezés falmaradványai közül a 
XLVT-XLVIII számmal jelöltek különös 
módon találkoznak. Nem kötötték be őket 
egymásba és vastagságaik is különbözőek. 
Ismételt toldással állunk talán itt szemben, 
amint a később idekerült emberek szintén 
hajlékot különítettek el maguk számára a 
római uralom végének zűrzavaros és nyomo
rúságos viszonyai közepette.18 A régebbi, 
korábbi építkezés bontási anyagát itt is 
elegy enge tésre használták fel. A fal habar
csa igen sovány, csekély százalékban kever
ték össze mésszel a téglatörmeléket és az 
agyagos homokot.19 

Az I. építkezés falazása valamivel gon
dosabb munka volt. A kődarabokat laposan 
helyezték le vízszintes rétegekben. A na
gyobb kövek közt kisebb kőszeletek. A víz
szintes hézagolást inkább betartották, míg 
az álló hézagok esetleg ferdén, zeg-zugosan 
haladtak. A kötőanyag kavicsnélküli homo
kos, erős mésztartalmú habarcs. Néhány 
helyen nagy négyszögletű kőtömbökből 
raktak le alapot a falban (6. kép). Össze-

meg összesen, amelyből 33—35 cm-nyi mélyed be 
a bolygatat lan talajba. Viszont a X I X sz. helyi
ség deli falát mélyebben, 90 cm-nyire, alapozták 
be az anyatalajba. A X X X V I I számmal'jelölt pillér 
90 cm-re állott ki az anyatalajbál, ebbe 44 cm-nyi 
része mélyedt be. A IyVI + -EVIII számokkal jelzett 
fal, amelynek az összesített rajzon lemérhető 
210 cm-es vastagságában beleértendő 30 cm-re 
kiugró padkája is, összesen 155 cm magasságban 
marad t ránk. A padka színtjétől lefelé mérve, 
amelyre a padozat támaszkodhatot t , 90 cm-re 
értük él az anyatalaj t . Ebbe az alapozás 20 cm-
nyire süllyedt be. 

17 Arra, egyéb bizonyítékok hiányában, nem szíve
sen gondolunk (bár lehetséges ez is), hogy a 
padka és az anyatalaj színtje közti űr hypocaus-
tum, padozatala t t i légfűtés térségéül szolgált.. 

i s A XlyVI sz. faldarab már csak egyetlen ferdén 
• lerakott kősorból állott (30 cm magasságban), 

amikor kiástuk. Apróra tört rómaikori tégla, 
darabokból rakot t 110 cm széles, 80 cm mély 
feltöltés szalagszerűen vonult el ezen fal déli 
oldalánál (a fal a la t t és ra j ta túl már bolygatat
lan a talaj.). 

19 A külső vakolás 1 cm vas tag malter . A kőlerakás-
ban még vízszintes sorok kivehetők. A XX/VTI és 
a X E V I I I sz. falak alsó része agyagba rakot t , 
felsőrészük maiteres. Ezen falak alja magasabban 
fekszik, min t a sarkuknál levő, az I . építkezésből 
származó pillér feneke, ami eleve természetes. 

sítő rajzunkon (1. kép) leolvashatók azok a 
számok20, amelyek a Lajos-utca mai járda
nívójának, valamint a különböző épít
kezési periódusokból eredő falmaradvá
nyok (alapozási) padkájának, avagy fel
színének a magasságát jelentik az össze
hasonlítási alapul felvett dunai vízsík felett. 
Az I. építkezés magassági számadatai 5-38 
méternél, a II . periódusban 5-87 méternél 
kezdődnek21 és aztán Í£K-i irányban nőnek 
ezek a számértékek (a felszín egykori emel
kedésének megfelelően ?). Az I. és II. épít
kezés közt eltelt idő folyamán itt a jelek 
szerint átlag félmétert, a II . ésIII . periódus 
közt pedig körülbelül egy métert töltőd
hetett fel a talajszínt.22 

A 20. századi, modern járdanívó 
8-34—8-47 méter magasságban fekszik .(nyi
tot t csarnokos építményünk romjai mellett) 
a Lajos-utca ezen szakaszán. A 15—16 év
század folyamán a feltöltődés23 tehát mint
egy 220 cm, azaz évszázadonként24 átlag 
14—15 cm, mivel a II . építkezés korában 
(i. k. u. IV. század ?) körülbelül 6-10 méter 
magasságban (padkanívó!) mozgott ezen 
a helyen az emberi élet. Ha az elmondottak
kal valóban törvényszerűséget volt szeren
csénk kifejezhetni, akkor a I I . periódustól 
itt mintegy négy évszázadot számíthatunk 
visszafelé az I. építkezésig, az ezalatt tör
tént körülbelül fél méternyi feltöltődésnek 

20 A Duna lánchídi 0, pontja a tenger színe felett 
96-58 méter magasságban értendő. Azon pon
tokra, amelyeket felmértünk a Dunának az 
utóbbi időkben észlelt legalacsonyabb vízállás
színtjéhez, kis körökből kiinduló nvilak muta t 
nak rá az 1. képen. 

2i Az újabb építkezésből a VI . számmal jelölt 
csatorna fenekének a magassága : 6-96 m. 

22 A >>+ 6-15« pontnál (EVI sz. fal) a I I . periódus-
beli fal padkájáról mér tük a magasságot, az I . 
építkezésből származó fal alja i t t 5-05 m magas
ságban fekszik. A »+ 5-93« pontnál (XEVI sz. 
fal) a megmaradt fal tetőmagasságára vonatkozik 
ez a számadat. Ezen I I . építkezési korszakból 
eredő fal alja 5-63 m magasan képzelendő el. A » + 
6'12« pontnál (a hypocaustum fenékmélysége, 
7. kép) az I . periódus legalsó színtje még 104 
cm-rel mélyebben (az imbrex, félhengeralakú és a 
peremes téglatörmelékréteg mélységét még le kell 
vonnunk), azaz 5-08 m magasságban terül el a 
Duna lánchídi 0 pontja felett. 

23 A budai hegyvidékről lefolyó iszap és a szelek 
által hordot t por rétegződött fel ennyire. 

24 Ásatásaim alkalmával másu t t is á l lapí that tam 
meg ugyanilyen hányadost (p. o. a Viador-utcában 
17 évszázadhoz 240—260 cm magas feltöltő
dést) az építés óta eltelt évszázadok száma és a 
talajszínt emelkedésének a mértékszáma között 
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5. kép. — Az I. építkezések alaprajzai, a Lajos-u. 179—189. sz. házak helyén. 



megfelelően. Amint látni fogjuk, nagyon 
téves ezen eredmény nem lehet. 

Az I. és a II . építkezés korának a meg
állapításához lássuk mindenekelőtt a lelet
tárgyak " tanulságait. Az I. periódusnál 
bélyeges téglák25 nyújtanak némi tampon-
•tot. Ezen lelettárgyak korhatározó értékét 
ugyan erősen csökkenti az ásatási terület 
egyes részein a rétegek kisebb-nagyobb 
mérvű összekeveredése (részint az ismételt, 

sűrű építkezés, részint a gátfeltöltési mun
kálatok következtében), de az i. k. u. II. 
25 A I^ajos-utca 189 számú telken húzot t árkunk

ban a harmadik pillér mellett kerül t napfényre 
egy (imbrex) tégla (bélyege : CHORTIS, R és T 
fejére áll í tva), egy másik tégla a 185. számú 
háznál a 8. képen c-vel jelzett bélyeggel (tetőfedő 
cserép), ugyani t t egy harmadik tetőfedő (félhen
geralakú) tégla (bé lyege : . . . G . I I A D I . . , a 8 . képen 
ö-vel jelölt). Az egyik téglabélyeg a [c\OH(ors) 
VII B[r(eucorum)], a breukuszok (a Duna-
Dráva-Száva vidéken lakó nép) hetedik zászló
aljának a munkája, a másik bélyeg véleményem 
szerint а С (о) H OR (s) I(turaeorum) S(agütarw-
rum), azaz »az ituraeuszok (sziriai néptörzs) 
első íjász zászlóaljától« ered, végül a harmadik 
téglabélyeg a (le)G(io) II ADI(tutrix) [pia? 
fidelis?], »a második segítő légió« bélyegzőjének a 
lenyomata. Szórványosan előkerült leletek a 189 
sz. a l a t t : téglák »CHORT«, » I I . . . « , ill. »CO « 
bélyeggel, 4 db i. k. u. I I I—IV. századi kopot t 
érem (Constantius, Cohen VII 2 492. о., 338 es 
»fel. temp, rep.« hát lappal kisbronza ; Licmms-, 
hát lapon : Jovi conservatory Siscia-ból ; Probus, 
hát lapon : Herculi pacifero, Ticinum-ból) ; a 183 

század első évtizedében26 készült téglák, ame
lyeken »CHORTIS«, »CHORT« bélyeg olvas
ható, tanúsítják, hogy ekkor építkezés folyt 
itt, alighanem első ízben ezen a ponton. 

A II . építkezés idejének a megállapításá
hoz még kevesebb útmutatással szolgálnak 
a leletek.27 Az építmény mellett a Duna
parton létesült sírok vannak segítségünkre, 
hiszen azok (a korukbeli szokásoknak meg
felelően) a lakóházak mellett létesültek és 

ÏÎ 

elsősorban éppen az általunk kikutatott 
építmény későókori lakói, akik legközelebb 
éltek ehhez a sírmezőhöz, temetkezhettek 
ezekbe a sírokba. Ezeknek a kora pedig a 
téglabélyegek, érmek stb. alapján az i. k. u. 
IV. évszázad dereka28, esetleg még ennek a 
vége is. 

sz. a la t t egy egyszerű bronzhajtű ; a 179 szám 
a la t t téglák [a 8. képen {a és e) bemuta to t t 
bélyegekkel]. 

26 Bud. Rég. 14, 1945, 68 és köv. old. (29/61. képhez 
főkép). 

27 A I<ajos-utca 185 sz. a la t t a vékony falak mellől 
IvEG(io) I I AD(iutrix) bélyeggel került elő tégla, 
amelynek készítése a IV . század elejére tehető. 

28 A Iyajos-utca 185 sz. ház végében húzot t árkunk
ban két téglasír nyomai t ta lál tuk. Az egyik sírban 
a lábnál egy 5-6 cm magas bögrét (17/4. kép), 
amelynek a vüágosvörös máza hamarosan leper
gett a fehér cserépfalrólv Az i. u. IV. századig 
elélő forma ez B. Bónis ]§va szerint. 

8. kép. — Téglabélyegek : csapattestek nevei. 
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Három pillérsoros építményünk helyisé
geit az eddig megnyilvánuló nyomok szerint 
biztosan csak a II . építkezés korában fűtöt
ték (részben!) hypocaustum, alsó, padozat-
alatti légfűtés útján (lásd a.6,—7. képeket). 
A I,ajos-utca 177-179 számú házak tűz-

9. kép. — Fogadalmi kő oltár a zenész Aur. Ianuarius-íól. 

falából is szedtünk ki padozattartó, a fűtő-
térben állott kőoszlópocskákat29, tehát a 

29 Talán nem kell azt feltételeznünk, hogy a 179 
szám alá ezeket az oszlopocskákat a 187 szám 
alól hurcolták el az i. k. u. XVIII. századi épít
kezők. A hypocaustum szájától Constantius- császár 
(+ 361) égett és eltorzult kis bronzérme (Cohen 
VIP, 446. o., 39) került elő. A 183 sz. alatt 
jegyeztük fel II. Claudius égett érmének az elő
fordulását (Imp. Claudius Aug-Concordia milit) a 
pillértalapzat feletti rétegben. 

Egy helyiségsorból és három sor püléren 
nyugvó csarnokból álló építményünk ren
deltetését az I. építkezés korszakában 
(az i. k. u. 2—3. század és esetleg még a IV. 
század első fele) ezen első ásatásunk ered
ményei alapján még csak találgathatjuk. 

30 Paret és Oelmann nyomán :. Germania Romána 
II., 1924, 19. old. és 3. j , (Drexel). . . 
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fűtés építményünkben esetleg nem szorít-, 
kozott annak csak az északi végére. Az I 
építkezés helyiségeit tehát egyáltalán nem 
fűtötték, mivel hypocaustum-részek nem 
kerültek elő abből a korszakból. ' 

Ami feltevésünk az, nogy az 1. perioausoan-
középítményként szerepelt ez a nyitott csar-
nokos cellasor, de felhívom a figyelmet, 
arra, 30 hogy a hypocaustum-rendszerrel 
inkább csak a fürdőket és a villák fürdő
osztályait fűtötték, míg a lakóházakat rit- . 
kábban látták el ezen kényelmi berendezés
sel. A lakásokban a jelek szerint általában 
megelégedhettek nyilt lángú vagy izzó, 
szenes tüzeléssel,. esetleg mai értelemben 
vett kályhák is feltételezhetők. A pillérek 
között különben is olyan tetőfedő téglák 
kerültek elő, amelyeket bélyegeik alapján 
az I. építési periódusból kell származtat
nunk. В szerint a pilléres csarnokot (félszer-
szerűen ?) befedték volna már az ókori 
élet I. szakában is .(?). 



Pusztán az alaprajzi hasonlóság szerint emlé
keztet rája .példának okáért a halterni31 

praetorium (táborerődítmény parancsnok
sági épülete), a Troesmis-i (Dobrudzsában, 
a Kisdunaág mentén) legiótábor egyik sar
kánál épült csarnokos, egy pillérsoros (!) 
építmény32 és már kis mértékben egy rak
tár33 alaprajza is. 

Azonban a Lajos-utca 185 számú ház 
helyén húzott K-Ny irányú kutatóárkunk
ban agyagba rakott, késő rómaikori (IV. szá
zadi ?) falból egy Iuppiter-nek és Iuno 
istenségnek felajánlott (csonka) oltárkövet34 

szedtünk ki. Bzzel az oltárkővel is az történt 
tehát, amit a tömeges, határon túlról való 
betelepítések folytán elbarbárosodott lakos
ság a késő rómaikorban itt is gyakran el
követett (népileg és szellemileg idegen létére, 
a római kultúra iránti megvetésében, nem 
érzett kegyeletet az előző századokban élt 
elődei síremlékei és" fogadalmi oltárkövei 
iránt), a régebbi temetők és szentélyek dom-
borképes és feliratos kőemlékeivel. »Bontási 
anyagként« (spolia) egyszerűen beépítette 
azokat az ő új házai falaiba vagy pedig az 
ő kőlapkoporsói készítéséhez használta fel 
őket. Kérdés tehát az is, nem állott-e az 
oltárkő a cellasor valamelyik helyiségében, 
azaz, nem volt-e szentély35 nyitott csarnokos 
építményünk. 

Építményünk kultikus rendeltetésére utalna 
az az emberfej-talpas36 füstölő csésze (égetett 

3i Germania Romana I. , 1924, t ab . VI . 2. Az egyik 
oldalon szintén egy sor helyiség, ennek kb 50 
m-nyi kiterjedése is megfelelne, a három oszlop
sor mintegy 15 m széles területsávot vesz igénybe. 
Azonban bármennyire is keresem az aquincumi 
segédcsapattábor nyomait , mégsem lá thatom 
építményünkben az i. k. u . I . századi katonai 
megszállás fő központját , mer t erre utaló lelet
tárgyak nem kerültek napfényre ezen a helyen. 

32 Tocílescu, i lonumente le epigrafice . . . din Bücu-
resei I. , 1902, 75. o. Durm, Die Baukuns t der 
Römer, 432. old., Fig. 487. Azonban építmé
nyünk kívül esik az aquincumi legiótábor falán. 
A Lauibaesis-i legiótábor sarkánál is hasonló 
csarnoképítmény (RLi Ő- XII- , 1914, I I . t .) ,és itt 
is a tábornál vagvunk. 

33 J R S 5, 1915, 28. o., fig. 1. Ezen raktár t ípusban 
azonban csak a hasonló egy helyiségsor van meg, 
a pillérrendszert nem találjuk. Épí tményünk nem 
igen lehetett gymnasium sem, noha p . o. az Olym
piad (Darembérg-Saglio, Dictionnaire... , »Gymna
sium« c , 1693. old., fig. 3670) példa alaprajzilag 
emlékeztet rája. 

34 Budapest Régiségei 13, 1943, 346. o., 10. kép. 
35 A Möhn-i templomkerületet egyik oldalán lezáró 

félkörös falkiugráshoz a görbületi sugár 21 m, 
míg ásatási területünkön a körös falhoz 38 m 

agyagból, kezdetleges kivitelben : 18. kép), 
amelyet az első pillérsorban találtunk 
(a Lajos-utca 189 számú ház pincéjében 
húzott árkunkban). Azonban ez a tárgy, 
tudomásom szerint, nem találja egészen 
azonos párját a rómaikori emlékanyagban. 
Ásatásunkon ugyan rómaikori rétegben 
került napfényre, de rétegeink zavartságát 
már hangsúlyoztuk. • • . - . ' 

Avagy esetleg gyógy telep37 (Asklepeion) kis
méretű esetével állunk szemben, de talán 
ugyanúgy gyülekezési hellyel, csarnokos 
bazárfélével33 avagy szálláshellyel,39 ven
dégfogadóval, sőt sétacsarnokkal40 is lehet 
találkozásunk. Utóbbi feltevésem még a 
legvalószínűbb, mivel ásatási területünkön 
is, miként példának okáért Pompeii-ben, 

hosszú sugár képzelendő el, t ehá t hasonlósági 
esetet^ nem lá tha tunk : Germania Romána I I . , 
1924, "tab. XL . 1. Különben porticus gyakran 
fordul elő templom körül az északi tar tományok
ban (Járdányi—Paulovics, Laureae Aquincenses... 
I I . , 1941, 126). E gy oszlopcsarnok építési költségei
hez: CIL I I I 15.027 (80.000 sestertius = kb 20.000 
aranypengő?) 

36 Az arc tekintében (orr stb.) hasonló arcos urna : 
Saalburg Jbuch I I I . , 1912. évf., '58. old., 21 . kép 
(felső példán}7). Nagy Tibor hasonló szemtöredé
ket talált Albertfalván (azi. k. u. I. szd.-ból), 
amin t szóbelileg szíves volt közölni. Bonis E v a 
szerint középkori nyitott mécses lehetet t arcos 
agyagtárgyunk. Csemegi József, a koraközépkori 
anaturaliszt ikus vonásokat ajánlja figyelembe 
venni. Szilágyi János György a komikus orr 
rhaszkszerüségét emelte ki, amikor b e m u t a t t a m az 
egyetemi régészeti körben (Corona Archaeologica). 
Ez t a különös emléket ezennel közzéteszem, 
hogy megítélhessék többi kuta tó társa im is. 

37 A Kos-i gyógyhelyen az udvar körül fedett, 
oszlopos tornác (6 m széles) épült, e mögött 
(3—5—7 m hosszú) cellák sora : Meyer-Steineg, 
Kranken-Anstal ten im gr.-röm. Al te r tum (1912), 
24—25. o., Fig. 5 és 6. 

38 A bazár, az ant ik basilica lém^egéhez : Oelmann, 
Bonner J b . 128, 1923, 77. old. 

39 A Calleva-i (Britannia, Silchester) hospitium (más 
néven : deversorium, diversorium) derékszögű 
négyszögű nagy udvar körül futó fedett folyosó
ból és három oldalról egy szobasorból áll (Bonn. 
J b . 128, 1923, T. VII) . A Nodeâs-i szentély
kerületben (Britannia) is található egy építmé
nyünkre emlékeztető alaprajz (ott zarándokszállás) 
k b 30 m hosszú oldalakkal (Bericht d e r . . . 
Komm. 19, 1929, 77—78, Abb. 57). Mivel a 
legiótábor déli kapuja közelében vagyunk (a Kul
csár- és a Lajos-utca sarkánál), magában véve 
nem lenne meglepő, hogy i t t éjjeli szálláshely 
létesült volna, amint p. o. északabbra, Aquincum 
másik városi telepe, az ú. n. polgári város déli 
kapuja előtt is (Szentendrei-út, áramátalakí tó
telep melletti telken) vendégfogadó alaprajza 
bontakozot t ki Nagy Tibor ásatása kapcsán. 
Azonban pozitív bizonyítékunk nincs ahhoz sem, 
hogy hospit ium-nak avagy deversoriumnak tar t 
suk ezt a nyi to t t csarnokos épí tményünket . 

40 A pompen ú. n. nagyobb színháztól 12 m-re 
épült egy oszlopcsarnokos, nagy udvaros, négy 
oldalán egy-egy helyiségsorból" álló, 48 x 58 m 
méretű sétacsarnok, mentshely a záporok ellen, 
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10. kép . — Falrakás kőtömbökből. 11. kép. — TámpilMr, 

12. kép. — Keresztmetszet támpillérnél. 

Fütőnyilás a falban. 

14. kép. 
Melegáteresztő nyílás 



a sétacsarnoknak, a zápor elleni mentshely-
nek tekinthető építmény mellett egy vastag 
körös faldarab mutatkozik, amely esetleg 
egy színház félköralakú nézőterét lezáró 
vastag falának a tartozéka lehet. Csakhogy 
a pompeii41 nagyobb színház jóval kisebb 
(a záró körfalhoz a sugár 28 m), a többi 
színház a római birodalom területén általá
ban42 jóval nagyobb (51—58 m sugarú néző
terekkel) térséget foglal el annál a 38 m 
sugarú félkörnél, amely, ha feltevésünk 
nem téves ,az aquincumi theatrum nézőterét^ 
jelentené. . ' . • • ' 

Színház bizonyosan létezett Aquincum
ban, a tartományi fővárosban, hiszen egy 
feliratos kőemlék44 monitor-ról (súgó) tesz 
említést, de eddig egész Pannóniából nem 
került napfényre színháznak tekinthető 
építmény. Egyik vélemény45 szerint itt az 
amfiteátrum pótolta a színházat (ez e szerint 
nemcsak véres játékok és viadalok színtere 
lett volna, hanem mai értelemben véve 
egyúttal könnyű fajsúlyú művészetek szín
háza is). Másik felfogás szerint a várost övező 
hegyek lejtőjén keresendő a színház helye, 
ahol természetadta völgyületben (?) keve
sebb földmunkával helyezhették el félkörös 
nézőtéren annak ülőhelyeit. Aquincum-ban 
a színészek olyan számosan éltek, hogy 

amely egyben gladiátori szálláshely és bol tokat is 
magában foglalt (Mau, Pompeii . . ., 1900, 144 ; 
Pemice, Pompeji , 44—45 és Abb. 8). A pompei 
vendéglőhöz és »Hermes szálláshoz« : Mau, id. m. 
394. old. 234 és 233 sz. képek. Utcai sétacsarnok 
Aquincumban: Bud. Rég. I I . k., 84, 86, 104, 112, 
114 ; IV. k., 91 ; VI . k., 23—24. old. 

41 A kisebb színház Pompeii-ben az Odeion, a zene' 
terem, amelynek az átmérője 12 th.. 

S Drexel, Germania Romána II.., 1924, 15, a maiuzi 
legiótáborhely színházával kapcsolatban tekin
t e t t e á t a méreteket . Ot t a félkörös zárófal vastag
sága 4 m. 

43 A mi körös faldarabunk (a Lajos-utca 177—179 
sz. házak telkein) 365 cm vas tag , 30 cm széles 
padkával . A teljes félkör a Lajos-utca 167—179 
sz. telkeket foglalná magában. A falazás jellegé
hez : a falat össze-visszahányt kövekből rak ták , a 
habarcs kavicsos, a meszet poralakban össze
keverték a kavicsos homokkal és vízzel leöntöt
ték (a t iszta mész t ehá t darabokban áll a kötő
anyagban) . 

44 CIL I I I 3423, lh. Buda (?), & monitor állítja a 
tisztelgő fogadalmi oltárkövet a collegium scaeni-
corum (»Színészek szervezete«) genius-ának, azaz 

voltaképa művészek tehetsége előtt hódolt. 
45 Budapest tör ténete 1/1 k., 1942, 327 ill. 1/2. k. 

560. o. (Nagy Lajos). 
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szervezetféle társulatban (collegium scaeni-
corum) szövetkeztek, tehát nem volt jelen
téktelen már ezért sem a színházügy, amely
nek e szerint minden bizonnyal külön épület
tel kellett rendelkeznie. : 

Minden feltárt építmény rendeltetéséhez 
az alaprajz sajátosságai és a hely megválasz
tásának vizsgálatán kívül egyáltalán a kis 
lelettárgyak adnak útmutatást. Körös fal
darabunknál főként egy feliratos kőemlék46 

(9/a kép) emelkedik ki jelentőségben a kis 
lelettárgyak közül. A Lajos-urca 179 számú 
háznak Óbudai-rakpart (ma : Árpád-feje
delem útja) felé eső végében egy újabbkori 
kút falából szedtük ki. Kőemlékünk fel
iratából (9/b kép) azonban sajnálatosan épp 
a második sor belsejében töredezett ki 
néhány betű, ahol esetleg azt vésték ki, 
hogy mit építtetett a fogadalmi oltárkő állító ja. 
Ezért ez a feliratos kőemlék sem segít a 
nyitott csarnokos és körös falú építményünk 
rendeltetése megállapításában. Mindenesetre 
színházban természetesen van jelen zenész, 
karmester (tubicen), mert a kooltárka 
készíttetője valóban ezt a hivatást űzte. 

Feliratunk olvasása a következő : 
Aur(elius) Ianuarius | S. . . .a tub(icen ? 

. . . . icinum ?) | inpendi(i)s | suis posuit 
[i]mp(eratore) d(omino) n(ostro) M(arco) 
Aur(elio) | [Se] verő [ [Al]exandro [ [c]o(n)-
s(ule). 

Azaz : A urelius Ianuarius S . . . . a ( ?) 
karmester ( ?) saját költségén tétette ide 
(állíttatta fel) ő felsége, a mi urunk (Marcus 
Aurelius) Severus Alexander (II. ? I I I . ?) 

46 Mag. 47, szél. 26-2, vast . 18-5 cm. A feliratos 
mező 27-2 cm magas, a betűsorok 2-6 cm. A Lajos
utca 175 sz. ház pincéjében befalazva ta lá l tunk 
egy négyoldalú, csonkagúla-alakú mészkőtömböt 
(egyik síklap méretei : 45 x 40 cm, oldaléle 37 
cm ; alapsíkja méretei : 33 x 26 cm, a gúla magas
sága 33 cm) ; egyik síklapján középen négyszögű 
lyukkal, másikon mozsárformájú vájat ta l . Fa
oszlopottartó kőalapzatul szolgálhatott a . körös 
falu épí tmény belsejében. A Lajos-utca 177 szám 
alól körös falunk mellett három méter mélységből 
egy tégla került elő, ezen bélyeggel : L E I I A ". . . 
L és Ei ligatura. Eddig ismeretlen t ípus. A Lajos
u tca 177. sz. a l a t t ha tá rozot t rétegen kívül talál
tunk egy IV. századi bélyeges (Szilágyi, VI . t . 58 
típus) téglát, két köztársasági ( B a b e l o n . . . I . 
356. o. Clodia 15 = British Mus. Cat. 586. o., 
4290; Marcus Antonius t r iumvir légiós dénárja), 
egy Vespasianus (Cohen 74. Mattingly— 
Sydenham . . . I I . 43) és egy Nerva-fé\e (Cohen 112, 
8. o., 86) erősen kopot t ezüst érmet. 
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15. kép. — Keresztmetszet. Ld.: a 13. képet. 

16. kép. — Keresztmetszet (Ax — A2 pontok, ld. az 1. képet). 

17. kép. — Cserépedények metszetei 
(középkori : 1, 3; IV. századi gyermeksírból: 2). 
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consul-sága idejében47 (tehát i. u. 226-ban 
vagy 229-ben). 

A felirat első sorában megnevezett48 

mecénász vagy fogadalomteljesítő csak két 
nevet : nomen-t, családnevet és cognomen-t 
(személynév) viselt, míg a szokásos har
madik név (praenomen, előnév) elmaradt. 
Ez a jelenség megfelel a kőemlék állítása 
idejének, mivel az előnév hiánya az i. k. u. 
I I I . század elején válik egyre általánosabbá.4 9 

Az Aurelius Ianuarius név egyébként 
gyakori a Latin Felirattár névmutatóinak 
a tanúsága szerint. A második sor kitörede
zett részének a kiegészítése kérdéses50 

47 E z a császár a t rónon két ízben viselte a consul-i 
' címet (226-ban és 229-ben), de min t trónörökös 

(Caesar) már megelőzőleg (222-ben) is ellátta a 
naptáralapul szolgáló méltóságot (Liebemän, Fast i 
consulares, 28—29). 

48 Az első sorban betűösszekapcsolás (ligatura), a 
Ianuarius-szóban : A -f N , R + I . 

6» Kuzsinszky, Budapest Régiségei 5, 1897, 108. 
50 Az 5 és A be tűk között 5 (betűösszekapcsolást 

tételezve fel: 7) hangjel hiányzik. A »TVB« betű
csoport előtt és u t á n ha tározot tan szóelválasztó 
pontot lá tunk. Az »A« előtti halvány betűnyomok 
0, V vagy D-re u ta lha tnak, az »S« u tán mégmeg
marad t függőleges betűszár pedig — ha ugyan 
nem I-nek készült — N, B, F, L, E,P, M, i?-betűk 
akármelyikének az eleje lehetet t . Ez a két szó : 
S[chol] À TVB(icinum) nem ál lhatot t a második 
sorban — noha értelem szerint beleillenek fel
i r a t u n k b a — , mer t az S-után C semmi esetre sem 

marad. A kitöredezett helyre számba jöhető 
szó értelmileg vagy a TVB(icinum) birtokos 
jelző esethez tartozhatott (alakilag ekkor 
tárgyesetben állhatott és azt a valamit 
jelentette volna, amit Aur. Ianuarius épít
tetett itt), vagy egy második, de a-végű 
cognomen-nel, személynévvel (S kezdő
betűvel) van dolgunk51 a kitöredezett he
lyen. Ha ilyen a-végű férfi személynévre 
egészítendő ki a második sor eleje, akkor 
ez még alanyesetben az első sorban kezdődő 
név folytatása, a TVB(icen)-szótól52 pedig 
független, mert utóbbi ezen esetben a meg
nevezett személy foglalkozását jelenti (alany 
értelmezőjeként). ^4-végű férfi személy
nevek különben nemcsak germán, hanem 
inas, így elsősorban görög vagy kisázsiai53 

nemzetiségű embereket is takarhatnak. 
'. Amenyiben a második sor elején az 5-szel 

kezdődő szó a tubficinum, »a kürtösöknek 
a ... A, birtokos jelző)-szó tárgy esetben 
álló birtokát rejti magában, akkor ez eset
ben a posuit (felállíttatta, ide helyeztette, 
készíttette) állítmány hoz értelmileg és alaki
lag ezek a szavak jöhetnének tekintetbe : 

következhetet t és az A előtt sem á l lha to t t I,- I-
u. 229-ben Brigetio-ban (TJjkomárom) ilyen 
schola tubicinum Minerva-nak állított oltárkövet 
(Cil, I I I 10997). Kellett léteznie a ta r tományi 
székhelyen is. Az A előtt az O + V vagy D + V 
vagy V + D be tűket ta lán egybekapcsolta a 
kőfaragó mester. Azonban lehetséges az is, hogy 
ez csak a kőzet morzsolódásának a játékos lát
szata és az A előtt egészen más betű pa t togzot t ki. 

sí Ilyenek p . o.: Sapurda, Sat tara , Seca, Sera, Sira, 
Sita, Sola, Sota, Sura, Saethida, Senaca, Seneca 
(Senneca, Sineca). Ed. a CIE H I névmuta tó i t . 
Ezek mind férfit jelentenek a-végződésük ellenére 
is. A kettős cognomen-esetek is gyakoriak! 
Utóbbi négy név a betűk számánál fogva is bele
illenek a kérdéses helyre, de a példák lehetőségeit 
ezzel még nem mer í te t tük ki. 

52 Eről te te t t feltevéssel nem szabad arra gondol
nunk, hogy a TVB . . . betűcsoportban az V 
hibás írás, voltakép fejére áll í tott A és így TAB 
(ulam) vagy TAB(ernas) szavak rövidítésével 
állunk szemben, noha ezek jelentése (»fogadalmi 
oltártáblát«, ül. »vásárcsarnokot«) értelmileg bele-
ülenék feliratunk szövegébe. Nem állana meg a 
helyét a TVB . . .-rövidítésnek a TVBfüustrium, 
t roínbitaünnep I I I . 23-án és V. 23-án) szóra való 
kiegészítése sem, mer t a posuit (»helyezte«, »ideté
tette«) állítmánnj^al nem fér össze értelmileg ez a 
feloldás. A TVB . . . rövidítés nem igen lehet a 
TVB(arius)-szó (kürtkészítő) vagy a tub(ulatio), 
tub(ulata , (»falfűtés«) rövidítése sem (utóbbihoz : 
Blümner ,Die röm. Privatal ter tümer, 95. o., 4. j . ) . 

53 Az «-végű germán nevekhez legutóbb : Járdányi— 
Paulovics, Budapest Régiségei 14, 1945, 207. o. 
Aurelius Jezena Avia, szír katona: Arch. Ér t . 28, 
1908, 359. old. 
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SfÉdilijA TVB(icinum, »a zenészek szé
keit«), SfpondJA(s) TVB(icinum, »a kür
tösök lakomapamlagjait«), SfigiUJA 54 (vagy : 
[signJa ?) TV B(icinum, »a kürtösök ké
peit«).55 A S [ipari] A (»színházi függönyö
ket«)-szóra56 való feloldástól azért kell el
tekintenünk, mert ekkor a tüb(icen, kürtös, 
zenész)-szó találná magát szórendileg értel
metlen helyen.57 

Mindent egybevetve azonban úgy látjuk, 
hogy Aurelius Ianuarius nevű elődünk nem 
tett nagyobbat, mint pusztán magát a 
szóbanforgó kőemléket »posuit«, állíttatta 
fel ezen a helyen. Bizonyosan fogadalmát 
teljesítette58 azon istenségnek avagy isten
ségeknek, akiknek vagy akinek a neve, 
illetőleg nevei a feliratos mező (megmaradt 
része) fölött teljesen kivakart, három sor
nyi helyen képzelhető, képzelhetők59 el. 
Az első két sor legvalószínűbb olvasása 
szerintünk tehát így hangzik : . . . Aur — 
(elius) I.anuarius S(. . . a, ugyanazon sze
mély harmadik neve) karmester60 . . . Ilyen 

34 Sigillum = kis szobor, fogadalmi felajánlások 
szentélyekben ezek a szobrocskák (Hug, P . W.-
R. E-, »Sigillum« e., 2278—9. o.). A sigülaria azon 
figurák, amelyekkel ünnep alkalmával (Satur
nalia) ajándékozták meg egymást az emberek. 

55 Ezen kiegészítések: S[tatu]A (»szobor«), .S[to]A 
(»oszlopcsarnok«), S [todi] A (»kis oszlopcsarnoko
kat«) már azért sem merülhetnének fél, mer t az S 
u t án X be tű nem ál lhatot t , 

56 A duggai rómaikori színházban ta lá l t feliratok 
ékesen beszélnek lelkes látogatói mecénászi 
»felülfizetéseiről« és áldozatkészségéről : Memoirs 
of the Amer. Acad, in Rome 9, 1931, 149—151 
(Pfeiffer). 

•57 A tub (icen)-szó birtokos esetben nem állhatna-
s [ipari]a-szó u tán , mer t a kürtösöknek nem 
lehettek színházi függönyeik. H a pedig a s [ipari]-a 

, szó a. tub(icen)-szótól független tárgyeset lenne, 
azaz a tub(icen)-szó az a lanynak az értelmezője 
volna, akkor a tub (icen)-szónak helyes szórendben 
a s [ . . . . . ] a be tűk elé kellett volna kerülnie. 
A tubicen papságfajtához : Eammer t , »Tubicen« 
c , P: W.-R. E- 754—55. has. 

58 Rendesebb oltárkő költségéhez: CIE I I I 15.024 
(20.000 sest. = kb 4000 aranypengő?). 

59 A teljesen k ivakar t sorokban a császár üdvéért 
való felajánlás szavai is á l lha t tak volna. A kőtömb 
tetején a császár szobrát szokták elhelyezni ilyen 
esetben. Azonban az oltárkő teteje sima, lyuk 
nincs raj ta , ahová a szobrocskát rögzíthették 
volna. 

60 A tub (icen), ka tonakür tös , katonakarmester szó 
mellől elvétve hiányzik (elmaradt kőemlékünkön 
is?) feliratainkban a csapat test neve, amelynek 
kötelékében az illető zeneértőelődünk szolgált. 
Ilyen kivételes eset p . o.: CIE I I I 5957. A katona
kür tök fajaihoz, ezek szerepéhez a csapatmozdu
latokban, a kürtösök számához az egyes csapat
testnemekben, valamint a tubicen kilétéhez : Benn, 
Die Musik d. Altertums, 34. o. (Kulturgeseh. 
Wegweiser d. das Rom. — Germ. Centralmuseum 

értelmezéssel a »posuit« szóval kifejezett 
cselekedet csak a kőemlékre vonatkoznék. 

Ásatási területünkön a harmadik épít
ményből csak egy sarkot találhattunk meg, 
egy vastagabb sarok- és egy kisebb, oldal
közi tdmpillérrel61 (az 1. képen I., II., IV. 
számokkal jelölve). Ez az épület esetleg 
padozatalatti fűtéssel volt ellátva (13. és 
14. kép), ha az ÉK-i sarkán egy fűtőkemence 
szájnyílást volt feltárni szerencsénk. Azon
ban az is lehetséges, hogy a külső falon át 
vágott csatornával82 találkozunk63 itt, mert 
a padlófűtéshez szükséges padozattartó oszlo-
pocskáknak és erős égésnek semmi nyoma 
sem mutatkozott ezen a helyen.64 

A kis leletek közül (ettől a falsaroktól) 
egy tégla tarthat számot érdeklődésünkre, 
amelynek a bélyege két betűből65 áll : A C. 
Kiegészítése szerintünk ez : A(la) C(. . . .?), 

61 If j . Csemegi József szerint ezen oldalközi pillér 
(P1P2P3P4) egy korábbi építkezés maradványa 
lenne, amelyre ráépült a későbbi rómaikori 
építmény falazata. Ehhez döntőnek azt tart ja , 
hogy az átfutó fal anyaga egyszerűen habarcsba 
rakot t tör t kövekből áll, viszont a pülér nagy 
homokkő hasábokból (agyagba ágyazva) tevődött 
össze. Egy olyan pillérrel lehet szerinte i t t dol
gunk, amely még á nyi to t t csarnok pillérrend
szerébe tar tozot t eredetileg ( 11. és 12. kép). Ezen 
véleményét egyelőre nem oszthatóm. Ed. ehhez a 
kérdéshez a . . . oldalakon kifejtett ásatási topo
gráfiai helyzetet. Fentnevezet t építész-régész 
kuta tó társunk felfogása az 1. képen I I I szám
mal jelzett faldarabot, falsarkot illetőleg is eltér 
az enyémtől. Szerinte i t t 330—335 cm vas tag fal 
indult ki E-i irányba, én pedig úgy látom, hogy 
az S1S2 vonalban lezárult ez a különösen széles 
falazat, t ehá t csak támpillérrel van dolgunk a 
saroknál ( 1., 11. és 12. kép). A falnak E-felé elképzelt 
i rányában ugyanis eredmény nélkül húztunk 
keresztárkokat. 

62 Ehhez a kérdéshez ld. még a 15. képen bemuta to t t 
részletes, felülnézeti rajzunkat . 

63 p . o. a blankenheimi villában egy ilyen falba
vágott , négyszögű nyílás (a latr ina csatorna 
oldalfala és fenékszíntje felett) bizonyosan víz
kifolyó : Bonn. J b . 123, 1916, 225. o. (Oelmann) 
és T. X I X / 1 . , ' 

64 Régész utódaink vizsgálódásaihoz ezen a terüle
ten még egy hosszmetszetrajzzal (16. kép) szol
gálhatok. 
Az A1A2A3A4 pontokon á t , a I I I—IV számokkal 

• jelzett fal déli oldalsíkja (a saroktól kiindulva). 
Egyébként az /-jelű faldarab vastagsága 250 cm 
(a 20 cm széles padkával együtt) , a sarokból 
Ny-felé elágazó fal 122 cm (padkával) vastag. 
A kis oldalközi pillér (III és IV számmal jelölt 
falszakaszok között) 110 cm-re ugrik ki és 165 
cm széles. 

65 A Eajos-utca 179 sz. ház végében, a falban 
vágot t négyszögalakú nyílásból (14. kép) 
ve t tük ki, egy szürke csésze töredékeivel együtt . 
A bélyeg rajza a 8. képen d-vel jelöl ve. A falhoz 
t apadva egy tégla került napfényre (Szilágyi, 
VI. t. 60 t ípus, IV. szd.-i bélyeggel), a saroknál 
középkori cserepek, amelyek a K-felé elágazó 
keskeny fal korát határozhat ják meg. 
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tehát egy olyan ala (őslakosok önálló lovas
zászlóalja) bélyegzőjének a lenyomata, amely
nek a népneve C-betűvel kezdődik.66/a Azon
ban Aquincum-ból eddig nem ismeretes 
egyáltalán ilyen nevű nép ala-jától, lovas 
zászlóaljától írásos emlék. Mi egyelőre egy 
A (la) (I) C(ommagenorurn),66/b avagy talán 
egy A(la) C(retum), esetleg . . . C(yrenai-
ca)67 vagy C(ypria) munkájának tartjuk68 

66 aCichorius, P .W.—R.E. Ala c , 1235—1238 és : 
Wagner, Die Dislokation d. röm. Auxiliarforma-
tionen 24—32, ál tal felsorolt ilyen ala-nevek : ala 
C(aesariensium), (I.)C(annenefatium (c. R.), 
C(elerum), (I) C(ivium) R(omanorum), C(las-
siana c. R.), (I.) C(laudia nova miscellanea), 
fi.) Cfl-auáia milliaria), (I.) C(ommagenorum), 
(I. Ulpia) C(ontariorum c. R.) . 

66/b Illetőleg : . . . C(ommacenorum), »a commagenok, 
ül. ä commacumiak lovas zászlóalja«. A »Comma-
genes« északszíriai néptörzs, Commacum- város 
Pisidia (Kisázsiában) ta r tományban . 

67 Cyrenaica t a r tomány Északafrikában. 
68 A többi, C-kezdőbétűs ala-k közül némiképp 

tekintetbe jöhet« a (friz) cannenefatok (római 
polgárjoggal k i tünte te t t ) I- lovas zászlóalja«, 
mivel évszázadokon á t t a r tó nyugatpannóniai 
állomásozását oklevelek és írásos kőemlékek 
igazolják. 
»A szabad rómaiaik I. lovas zászlóalja« Pannónia 
délkeleti részében hagyta há t r a működése tanú
ságait . 
»Az TJlpius (Traianus)-féle dárdás lovas zászlóalj« 
(contus=hosszú dárda) többi emlékei Győrnél és 
T a t a körül (?) kerül tek újra napfényre. 
H a a szóbanforgó téglabélyeg C-betűjét G-nek 
olvassuk (a C-szerű G-betű gyakran fordul elő a 
téglabélyegek helyesírásában), akkor kiegészít
hető erre a csapattest-névre is : A(la) (I. Flavia) 
G(aetulorum). Ê z t az afrikai, ijász, lovas csapatot 
i. k . u. 114-ben az egyik ka tonai diploma (CID X V I 
d. 61, lh.: Carnuntum) éppen Keletpannónia hely
őrségei között sorolja fel. 

ezt a bélyeges téglát, noha ilyen népneves 
csapattestek eddig még nem voltak betűs 
emlékkel képviselve és igazolva Pannóniá
ban. Azonban az antik világbirodalom lovas 
íjász alakulatokat69 tudatosan helyezett az 
Alföldünkön lakó, nyilazó (szarmata) jazi-
gokkal szemben, a Dunamenti erődítmények
be. A szírek és az északafrikai pusztai tör
zsek pedig híres, lovas, íjász népnek számí
tottak az ókorban. 

Ezen ásatásunk ismertetése folyamán 
több ízben mutathattunk rá a Közelkelet és 
hazánk földje kapcsolataira az ókorban. 
Tanúság ez a mellett, hogy a rómaikor 
kezdetlegesebb és nehezebb közlekedési 
viszonyai közeppette is természetszerűleg 
állott fenn forgalom, érintkezés és együtt
élés Kelet és Középeurópa népei között. 

Ásatásunk hasznos tanulságul és új adatul 
szolgált ahhoz is, hogy a római világbirodalom 
vége hanyatlást70 hozott magával az élet
színvonal, közbiztonság és az úgynevezett 
antik kultúra egyéb terén71 is. 

Aquincum-Budapest, 1949 február. 

69 Budapest tör ténete 1/2 .k. (1942), 495. old. 
70 Engels, A család, az ál lam és a magántulajdon 

keletkezése (1891), 164. old. 
7i A rajzok készítésében, ül. az érmek meghatározá

sában közreműködő Csemegi J . , Huszár D-, 
Lakos J. és Schauschek J . szaktársaknak köszö
netemet fejezem ki. 

Adatok a 17. képen bemutatott cserépedényekhez: 
1. sz. edény mag. 12'9, talpa átmérője 7-4, hasáé 14, szája átmérője a peremmel 13-2, 

az edényfal vast. 0-8 cm. Nyers téglaszínű, a külső oldalon hamuszínűre égetett foltok. Ld : 
Lajos-u. 177. (Id. a 9. jegyzetet). Középkori. 

2. sz. edény megfelelő méretei : 14-8, 5-4, 10-4, 4-2, 0-6 cm. Zöldzománcos, IV. századi 
gyermeksírból (Id. a 6. jegyzetet). 

3. sz. edény megfelelő méretei: 15-6, 8, 14, 14-5, 0-6 cm. Fehérszínű, középkori. 
Lh. : Lajos-u. 189 (a 9. jegyzetben). 

4. sz. edény méretei: 5-6, 3-6, (?), 9, 5-4, 0-4 cm. A világos vörös máz lepergett a 
fehéres edényfalról. 
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Я Н О Ш СИЛАДИ 

КРУГООБРАЗНАЯ ПОСТРОЙКА С ОТКРЫТОЙ ГАЛЛЕРЕЁИ 
(ГАЛЛЕРЕЯ ДЛЯ ПРОГУЛКИ В ДРЕВНЕМ АКВИНКУМЕ) 

В 1938 году к назначенному сроку надо 
было осуществить новый главный путь ве
дущий среди ветхих и расбросанных в хаоти
ческом беспорядке улиц Обуды по направ
лению к Вене, На многих улицах снесены 
были целые ряды домов, как раз на терри
тории аквинкумской военной колонии и ла
герных крепостей. В подвалах разобранных 
домов найдены были части трех различных по
строек (t. карт.). Заслуживающий наибольшего 
внимания является юго-западный угол рисунка 
представляющий остатки кругообразной по
стройки (VI). Отсюда на север почти в совер
шенстве найдены были следы одной особен
ной постройки которая по признакам состо
яла из шести, возможно из девяти стоящих 
один около другого помещений и из трех 
рядов колонн; поддерживающих открытую 
гадлерею. На восток от этих двух построек 
удалось найти лишь один угол третьей по
стройки (I,—IV.) 

Размер нашей открытой галлереи по на
правлению с севера на юг 58.8 метров, по 
направлению же с востока на запад (вместе 
с тремя рядами колон) 19.5 м-ов. Длина 
каждого помещения (внутренняя площадь) 
7.4 7.6 м.-ов. Тройной ряд колонн занимает 
полосу площади в 7.8 метров шириной. 

Эта постройка при I. строительстве по всей 
вероятности готовилась быть общественным 
зданием или возможно галлереей для защиты 
от ливня, что можно наблюдать в итальянской 
Помпеи, 

П. строение с возведенными разделяющими 
стенами между колоннами галлереи и с осу
ществлением подпольной топки, стремится 
получить как можно больше жилищных по
мещений (жилищный недостаток после воен
ных опустошений!) среди всемирного влады
чества, во времена прекращения невольни
чества и среди хаотических нищенских условий. 

Для определения установления эпохи I, и IL 
строительства пользуемся в первую очередь 
медалями и клейменными воинскими кирпи
чами. Были найдены такие кирпичи (с клей
мами сирийских и балканских национальных 
батальонов траков : Кортис, Корт), которые 
по всей вероятности происходят из первых 
десятков лет П.-го столетия после н, э. и 
свидетельствуют о следах чуть-ли ни пер
вых строений на этом месте. 

Наше строительство I. эпохи возможно что 
продолжалось до начала IV, столетия. Не
разрывно связанные с населенностью похо
роны, надписи на кирпичах и медали все это 
также относится к половине вернее к концу 
IV. столетия. Таким образом II. период от
носится к этим временам. 

Последующее строительство является уже 
работой конца среднего века. Толстая кру
гообразная часть стены является остатком 
полукруглой заканчивающей стены зритель
ного зала театра. В Помпее также сущест
вовала в 12 метрах от так наз. Большого 
театра 48X48 размера галлерея с колон
ным вестибюлем с большим двором, на 
четырех сторонах с одним — одним помеще
нием, — которая служила и местом житель
ства тогдашним „артистам" и гдекроме того 
находились и магазины. 

Впрочем этот остаток кругообразной, тол
щиною в 365 см. — ов стены, полукруг кото
рой 38 м. длинною в радиусе, — являлся при
надлежностью театра. Этот аквинкумский 
театр был бы большим помпейского, но 
меньшим по сравнению со строениями легио-
новских лагерей. По всей вероятности театр 
существовал в резеденцииВосточной Паннонии 
ибо упоминание слов „организация артистов" 
и „суфлер" удостоверяются письменами на 
здешних каменных памятниках. 
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Кроме этого на месте кругообразного об
ломка стены, показанный на 9. картине 
нашли каменный алтарь с надписями. Эту 
надпись читаем следующим образом : Авре-
лиус Йануариус 3 . . . . а (?) капельмейстер (?) 
на свой счет положил сюда (поставил) его 
жена, наш владыко (Марк Аврелий), Северус 
Александ (II. ? III. ?) во время консульства, 
(таким образом в 226-ом или в 229-ом году 
после н. э.) Пополнение строк поломанной 
части остается не выясненным. 

Из третьей постройки найден был лишь 
только один угол с подпорной колонной (на 
I, картине отмечено числами I. II. 1У.) Это 
здание возможно что имело в распоряжении 
подпольное отопление картина (13. и 14.), если 
бы действительно смогли разъяснить зна
чение находящегося в северо-восточном углу 
печного отверстия; но может быть вероят
ным и то, что мы встречаемся здесь лишь 
с пробитым во внешней стене отверстием для 
водосточной трубы, тк. кк. ни нужных для 
подпольного отопления колонок, поддержи-

вающих пол, ни следов сильного горения на 
этом месте не находится. Из пробитого в 
стене четырехугольного отверстия (картина 
13 и 14) вынули кирпич с интересным клей
мом : АС (картина 8. клеймо). Дополнение : а 
(ла) С(оммгенорум ? . . . Кретум ? Кипр ? Кире-
найка? — В Аквинкуме такого-ала-(от ба
тальона самостоятельных национальностей) 
не имели подобных документов, которые 
начинались бы буквой С. Возможно, что 
имеем дело или с сирийскими Коммагре, или 
с Крета и Кипр островами или северо-афри-
канской сгрелковой (из лука) конницей Ки-
ренайки. 

Это привлечение сюда стрельцов из лука 
было сознательным и всеобщим распоря
жением со стороны древней всемирной им
перии против неприятельской стрелковой 
конницы сарматских язигов, живущих на 
противоположной стороне Дуная. Эти рас
копки служат новыми данными связи земли 
нашей родины и ближнего востока во вре
мена римской империи. 

КАТАЛОГ КАРТИН : 

2. — 
3. — 
4. — 
5. — 
6. — 
7. — 
8. — 
9. — 

10. — 
11. — 
12. — 
13. — 
14. — 
15. — 

16. — 
17. — 

18. — 

Рисунок об остатках стен построек из различных строительных эпох, найденных в 
Обуде. 
Дома № 179-189 по Лайош ул. во время разбора их. 
Продольный разрез слоев раскопок, (каменные следы путей, лежащих один над другим). 
Поперечный разрез слоев раскопок. 
Чертеж развалин I. строения (постройка с открытой галлереей). 
Продольный разрез через пункты Дх Д% 

Разрез подпольного отопления Нх Н% 
Клейма на кирпичах гравированные воинскими отрядами при постройках и ремонтах. 
Обетованный алтарь „музыкант" от Аур. Ианариус. 
Стены из камня (с галлерейной постройкой). 
Поддерживающая колонна (Рх Р2 Р3 Р±). 
Поперечный разрез (С1 С2). 
Отверстие для топки (?) в стене римских времен. 
Подпольное отверстие для топки (?) в стене. 
Поперечный разрез отверстия пользуемого для толки (для водосточных труб ?) в 
стенах во времена римской эпохи. 
Поперечный разрез об остатках стен (на ул. Кулъчар). 
Гравюры глиняных сосудов (ул. Кульчар). (I. и 3. средней эпохи) 2 номер 1У. столетия 
из детской могилы, зеленой эмалировки, 3 и 4 белого цвета). 
Сосуд для курений с подставкой формы человеческой головы из галлерейной постройки. 
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JÁNOS SZILÁGYI 

UNE GALERIE OUVERTE ET UN EDIFICE CIRCULAIRE 
(GALERIE DE PROMENADE ET THEATRE?) DANS LA 

COLONIE MILITAIRE D'AQUINCUM 

Kn 1938 on a tracé à travers les rues 
entortillées et les maisons délabrées d'Óbuda 
une grande route destinée à ceux qui arrivent 
de Vienne dans le capitale hongroise. La 
construction de cette route a demandé la 
démolition de longues rangées de maisons 
dans plusieurs rues ; c'est alors que nous 
avons mis au jour (par des fossés tracés à 
travers les caves et les cours des maisons 
démolies, Lajos-u. n o s 177—189 et Óbudai 
rakpart, n° s 14—20) les vestiges de, trois 
édifices distincts. Il convient de signaler en 
premier lieu, au coin sud-ouest, les restes 
d'un édifice circulaire [Pig 1 : VI]. Au nord de 
celui-ci nous avons pu examiner à fond les 
traces d'un édifice singulier qui se composait 
de 6 [ou 9]locaux et d'une galerie [ouverte ?] 
soutenue par trois rangées de piliers [VII— 
LXIII] . A l'est de ces deux édifices nous 
avons découvert l'angle d'un troisième 
[I—IV]. 

A l'est des édifices, sur le quai du Danube, 
le fossé de canalisation a dû traverser les 
tombes d'un cimetière usité au IV e siècle de 
notre ère. Nous croyons pouvoir localiser 
dans cette région aussi la porte méridionale 
du camp de la légion. 

Il est possible que les locaux et les piliers 
signalés par les chiffres VII—XVIII, ainsi 
que les portes KjKgKg et K4n'existent que 
dans notre imagination et que le mur de 
clôture se termine aux contreforts des 
points K2 et K3. Selon ces deux hypothèses 
on peut évaluer la longueur del'édifice muni 

d'une galerie et orientée du nord au sud à 58, 
8 ou à 80, 7 m.; de l'est à l'ouest sa largeur [y 
compris les 3 rangées de colonnes] se chiffre à 
19, 5 m. L'espace intérieur des locaux avait 
7,4 [ou 7,6] m. de long et 4,1 m. de large ; au 
nord le dernier local avait 6, 8 m. de long. 
Les trois rangées de piliers occupent une 
zone large de 7, 8 m. 

Il est probable que pendant la première 
période cet édifice, composé d'une série de 
locaux et d'une colonnade, abritait une 
institution publique. Les dirigeants de la 
seconde période de construction cherchaient 
à créer des locaux habitables parmi les 
piliers de la galerie ouverte par des cloisons 
et par l'installation d'un chauffage souterrain. 
Ces mesures s'expliquent par la misère et la 
confusion qui caractérisent la fin de la 
domination romaine dans ces parages. 

Pour déterminer l'époque de la première 
et de la seconde constructions, il faut 
recourir à l'aide des trouvailles accessoires. 
On a retrouvé des marques de brique munies 
d'abréviations qui renvoient à des bataillons 
d'archers syriens et à des troupes de cava
lerie composées de Thraces balkaniques 
[CHORTIS, CHORT] ; selon le témoignage 
de ces monuments la première période des 
constructions pourrait être fixée à la pre
mière dizaine d'années du I I e siècle apr. 
J.—C. Il est à remarquer que cette période 
pouvait bien durer jusqu'au début du IVe siè
cle. De l'embouchure de l'hypocauste nous 
avons sorti un petit bronze cuit de Constance 
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"Cohen 39]. Quant au cimetière, dont 
l'évolution allait de pair avec l'histoire de la 
population, il remonte, selon le témoignage 
des marques de briques et des monnaies y 
trouvées, au milieu ou à la fin du I V e 

siècle. Par conséquent, la seconde période est 
à fixer à cette époque. Les constructions 
suivantes seront déjà dues au moyen âge. 

Pendant la floraison de la civilisation 
romaine l'édifice muni de galerie ouverte 
semble avoir servi de promenade ou de 
refuge contre l'averse. Sous ce rapport il 
convient de prendre en considération le fait 
que le mur épais et circulaire, découvert à 
proximité de cette galerie, doit être considéré 
comme le mur de clôture d'un théâtre demi-
circulaire. Ce mur large de 365 cm. pourrait 
bien appartenir à un théâtre demi-circulaire 
ayant un rayon de 38 m. Dans ce cas le 
théâtre d'Aquincum serait plus grand que 
ceux de Pompéi, mais plus petit que les 
édifices similaires des autres camps de légion
naires. Quoi qu'il en soit, il est certain que la 
capitale de la Pannonié orientale avait un 
théâtre : n'oublions pas qu'une inscription 
fait mention de 1'»associations des acteurs« et 
d'un »souffleur«. 

C'est dans le voisinage de ce mur demi-
circulaire que nous avons découvert, dans le 
mur d'un puits plus récent, une pierre 
d'autel (Pig. 8) munie d'une inscription, 
pour laquelle nous proposons la leçon sui
vante : Aur(elius) Ianuarius | S . . . .a tub-
(icen) | inpedi(i)s | suis posuit | imp(eratore) 
d(omino) n(ostro) M(arco) Aur(elio) | [Se]-
vero[Al]exandro [ [II (?) c]o(n)s(ule). 

Ce qui veut dire : Érigé aux frais à.' Aurelius 
Ianuarius S . . . . (?), chef de choeur (?) au 
temps de sa Majesté, Notre Seigneur le 
consul (Marc-Aurèle) Sévère Alexandre (II 
ou I I I c'est-à-dire en 226 ou 229 apr. J-C.). 

La restauration de la partie détériorée de 
la deuxième ligne reste douteuse. Entre les 
lettres 5 et A il y un espace suffisant à 5 
lettres ou, en cas de contraction, à 7 lettres. 
Quant à la signification du mot, on peut la 
chercher dans deux directions : d'un côté, 
on pourrait penser à l'indication du monu
ment érigé par Aur. Ianuarius, d'autre 

part on pourrait y voir un nom de personne 
commençant par S et se terminant en A. 
Dans le premier cas on pourrait proposer 
les conjectures suivantes : SE [dili] A TVB— 
[icinum], »les chaises des musiciens« ; SP — 
[ond]A[s] TVB [icinum], »les sophas des 
musiciens«; SI [gill] A TVB[icinum], »les 
images des joueurs de trompette«. 

Tout bien considéré, il paraît probable 
qu'Aur. Ianuarius n'a accompli aucun acte 
mémorable ; il a simplement fait ériger [»po
suit«] un monument de pierre pour s'acquit
ter de ses voeux envers une ou plusieurs 
divinités dont le [s] nom [s] serai [en]t à 
placer en trois lignes dans la partie supérieure 
de l'espace réservé à l'inscription. 

Sur le territoire de nos fouilles nous avons 
découvert au moins un des angles d'un 
troisième édifice, avec un contrefort massif 
au coin et un contrefort plus mince auprès 
du mur [fig. I, no s I, II , IV]. Cet édifice pos
sédait éventuellement un chauffage installé 
sous les dalles [fig. 13 et 14] ; il est possible 
qu'à l'angle Nord-Est nous avons mis au 
jour l'orifice d'un fourneau. Néanmoins on 
ne peut pas écarter définitivement une 
seconde hypothèse : dans ce cas nous aurions 
à faire à un canal percé à travers le mur 
extérieur. Sous ce rapport il convient 
d'observer que ni les piliers soutenant le 
dallage en cas d'un chauffage souterrain, ni 
les traces d'une forte combustion n'ont 
pu être retouvés (cf. fig. 15 ou le terrain 
en question est présenté de haut). C'est d'une 
cavité carrée dans le mur [fig. 13 et 14] que 
nous avons sorti une brique avec la marque 
(Pig. 8/d) suivante : AC, a[la] C[ommage-
norum ?.,. Cretum ? Cypriae ? Cyrenaicae ?]. 

Jusqu'ici à Aquincum nous n'avons connu 
aucun vestige écrit d'une »ala« [bataillon 
autonomed'une nationalité] au nom com
mençant par C. Qu'il s'agisse d'un monu
ment des archers d'un corps de cavalerie 
originaire de Commagène en Syrie, de l'île 
de Crète ou de Chypre, ou bien d'un batail
lon venu de Cyrénaique, c'est-à-dire de 
l'Afrique du Nord, une chose est certaine : 
le transfert d'archers étrangers dans cette 
région était une mesure exigée par la pré-
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sence des ennemis établis sur l'autre rive du nous pouvons dire que nos fouilles ont fourni 
Danube [JazygesJ qui possédaient des unités de nouvelles contributions aux relations de 
analogues. Près de l'angle de ce mur on a notre pays avec le Proche-Orient à l'époque 
découvert aussi des objets de céramique romain et à la connaissance du déclin du 
médiévaux qui permettent de fixer l'âge, dii niveau de vie et de la sécurité vers la fin 
mur mince allant vers l'est. Pour conclure, de l'âge antique. 

ILLUSTRATIONS 

Pig. 1. — he plan des murs retrouvés à Ó b u d a ; ils appartiennent à de trois édifices 
construits à des époques différentes. 
Les maisons sises aux nos 179—189 rue Lajos pendant la démolition.-
Coupe longitudinale des couches où les fouilles ont été pratiquées. On y voit les pierres 
de trois routes superposées. 
Coupe transversale des couches. 
Plan des ruines du premier édifice (muni d'une galerie ouverte). 
Coupe longitudinale à travers les points Dx et D2. 
Coupe transversale de l'installation du chauffage souterrain à travers les points H1 et Ht. 
Marques des briques relatives aux unités militaires effectuant les contructions et les 
restaurations. 
Table votive du (musicien) Aur. Ianuarius. 
Mur construits de blocs de pierre (dans l'édifice muni d'une galerie ouverte). 
Contreforts (Px, P2 , P3 , P4). 
Coupe transversale (à travers les points Clf Ca). 
Orifice d'une installation de chauffage ( ?) dans le mur romain. 
Orifice d'une installation de chauffage souterrain dans le mur. 
Coupe transversale du mur percé d'un canal de chauffage (tuyau de vidage ?). 
Coupe transversale des restes de plusieurs murs (rue Kulcsár). 
Coupe de plusieurs vases de céramique (rue Kulcsár) : nos 1, 3 : vases médiévaux, 
2. vase émaillé de vert, retrouvé dans la tombe d'un enfant (IVe siècle) ; nos 3, 4 : 
vases blancs. 

Fig. 18. — Cassolette d'argile ayant la base en forme de tête d'homme (retrouvée dans l'édifice 
muni d'une galerie ouverte.) 
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