
KÁBA MELINDA 

RÓMAI KORI ÉPÜLETMARADVÁNYOK 
A KIRÁLY FÜRDŐNÉL 

1958 májusában termálcső fektetése közben római kori épületek részei kerültek felszínre 
a Király fürdőnél,1 a Fő utca 84. sz. épület előtt2 (1. kép és 6. kép 1). 

A kutatás csak a csatornaárkok kiszélesítésére korlátozódhatott. Az építtető vállalat négy 
árkában (2. kép, I—IV. sz.) talált római kori emlékek összefüggő képét erősen megzavarta a barokk
korban e helyen épült katonai kórház. 

Az I. sz. árok K-i végének blokkszerüen kiszélesített árkában egy É—D-i irányú középkori 
fal alatt római fürdőhelyiség apszis-záródású falívje bontakozott ki a földtakaró alól (3. kép, 
5. kép; 6. kép 2, 3 és 8. kép 4). A medence falát és padozatát terrazzóval burkolták. Ez a réteg 
csak a falak lábazati részét fedte, a felmenő falat freskóval díszítették, amit a nem nagyszámú, 
de változatos mustrájú fennmaradt töredék bizonyít (23. kép 1—17, 24. kép 1—15 és 25. kép 1—-25). 
Megtaláltuk a medence K-i irányba kivezető szennyvízcsatornáját. Oldalának peremes tegula 
burkolatát egy-két helyen in situ találtuk (6. kép 4). A csatorna betömődőtt törmelékrétegéből 
számtalan tegula, imbrex és tubus töredékét szedtük fel. Valamennyi bélyeg nélküli. 

A termet hypocaustummal fűtötték. A meleg levegőt csatorna vezette a medence alá. 
A légfűtő csatornát ugyancsak kibonthattuk (7. kép 2), benne erősen átégett és kormos trachit-
oszlop feküdt. 

A medence fala opus spicatum technikával készült. Az alaprajz átalakítás nyomait tük
rözi a helyiség É-i és D-i végénél (8. kép 4). A meleg levegőt vezető fűtőcsatorna is új elhelyezést 
kapott, amely jól kivehető az alaprajzon az apszis ívének É-i szélénél. Ennél az átépítésnél meg
csonkult az ív vonala is. 

A fürdőmedence padozatán opus spicatum falrakás utolsó kősóra kíséri egyforma széles
ségben az íves falat. Valószínűleg a medence ülőpadkájának maradványa ez (6. kép 3).Üreges volta 
arra enged következtetni, hogy eredetileg ezt a részt is fűtötték. A padozat egyébként ebben a kis 
sávban is terrazzóból készült. Nyoma jól kivehető az elfalazás belső oldalán is. 

A medence csonkán maradt Ny-i fal végződései mellett leástunk a bolygatatlan talajig 
(8. kép 1 és 3). Metszetben megtaláltuk a köríves fal alapozásának szintjét. Alatta egy faszenes 
paticsos réteg húzódott, amelyben kelta kerámia feküdt. Amint a továbbiakban látjuk majd, 
ez a réteg mindenütt kibontakozik a bennszülött őslakók egykori verem- vagy lakógödreinek 
emlékeként. 

Az apszishoz D-en egy K—Ny-i irányú fal kapcsolódik, amelynek alaprajzi rendeltetését 
már nem sikerült tisztázni a leletmentés keretei között (5. kép). 

LELETEK 

I. A medence belsejében több, s főleg kerámialelet feküdt. A római réteget itt, mint mon
dottuk, bolygatták a közép-, török- és a barokk-korban. A római anyag tehát vegyesen fordul 
elő az utóbbi korok emlékeivel. 

A leleteket ennek ellenére bemutatjuk, tekintettel arra, hogy összmennyiségükben érdekes 
keresztmetszetet kapunk a legkorábbi anyagtól a legkésőbbi darabokig. 
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I/a. TERRA SIGILLATÁK 

1. Pó-vidéki Drag. 25-ös típtisú tál aljtöredéke, belsejében planta pedis keretben L. CE . . . bélyeg 
részlete3 (13. kép 11 és 16. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 420. 

2. Tál töredéke. Drag. 25-ös forma. A felhajló oldal-részen barbotin spirál minta (9. kép 2, 14. kép 
1 és 16. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 421. 

3. Dél-galliai Drag. 2-es típusú tál oldaltöredéke (10. kép 2 és 16. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 234. 
4. Vésett pohár töredéke. Drag. 54-es forma (13. kép 10 és 16. kép 5). Lt. sz.: 60, 1. 366. 
5. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredéke. A domborképes mezőből egy balra hajló férfi alakjának 

részlete maradt fenn« (13. kép 9 és 16. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 208. 
6. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredóke. Tojásfüzér részlete alatt jobbra ugró és visszatekintő bika 

figurájának töredékes része (13. kép 8 és 16. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 108. 

-« DUNA 
? 4::̂  

1. kép. A Fő utca környékének helyszínrajza 

7. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredóke. Zsinórvonallal kettéosztott díszítéscsoport bal oldalán 
triton, jobb oldalon kettős medal ionkeretben szfinx-ábrázolás5 (13. kép 13 és 16. kép 13). Lt. sz.: 60. I. 319. 

8. Drag. 37-es típusú tál oldaltöredéke. Kettős medalion-keretben balra forduló női fej része (13. 
kép 17 és 17. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 205. 

Az alábbi tálak mindegyike a Drag. 37-es típusba csoportosítható: 
9. Tál domborképes oldaltöredéke. Ruhátlan, álló Mars (?) figurája, bal kezéből lelógó lepel része, 

jobb kezében lábfejig érő lándzsa. A töredék bal alsó sarkában a rovátkolt függőleges osztótagot kettős kiskör 
díszítés zárja leG (13. kép 16 és 17. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 196. 

10. Tál domborképes oldaltöredéke. Rovátkolt félköríves keretben jobbra nyilazó figurának töredéke. 
Rheinzabern (13. kép 18 és 17. kép 1). Lt. sz.: 60, 1. 102. 

11. Tál domborképes aljtöredéke. Jobbra futó ló mellett függőleges zsinórvonal alatt akantusz-
levéP (13. kép 14 és 17. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 342. 

12. Tál domborképes oldaltöredéke. Kettős medalion-keret alatt rozetta és akantusz-levól. 
Rheinzabern8 (13. kép 19 és 17. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 195. 

13. Tál bélyeges aljtöredóke. Medalion-keret rovátkolt díszítésének kis részlete maradt meg. Ugyan
csak töredékesen olvasható ONN" . . . mesterjelzés9 (13. kép 15 és 17. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 417. 

14. Tál ugyancsak aljtöredéke. Rozetta sor felett előbbi mester bélyegzőjének ezúttal utolsó betűi 
olvashatók: . . NIO10 (13. kép 12 és 17. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 422. 

15. Tál oldaltöredéke, fogaskarcolás díszítésével (13. kép 27 és 17 kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 430. 
16. Tál oldaltöredéke. Magasba emelkedő növényszár tetején fürtös hajú férfi fejet ábrázoló makk 

csüng alá (13. kép 7 ós 16. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 9. 
Darabunk díszítésének nem találtuk párhuzamát a birodalom más provinciáinak ásatási anyagá

ban. A minta finomsága és megoldása az arezzói edények díszítésére emlékeztet, az anyag és kivitel össze
hasonlíthatatlanul durvább, máza sötét pecsétviasz színű. Talán a rheinzaberni mesterek egyikének keze
munkája. 

17. Tál oldaltöredéke. Kettős medalionkeretben jobbra ugró kutya figurája (15. kép 6 és 17. 
kép 11). Lt. sz.: 61. 5. 2. 

18. Tál oldaltöredéke. A képes mezőből jobbra lépő alak részlete, zsinór-dísz és balra tekintő 
evélsor maradt meg (15. kép 9 és 17. kép 4). Lt. sz.: 61. 5. 5. 
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JELMAGYARÁZAT: 
vízszintes vonalkázás = törmelékes agyag 
ferde vonalkázás = barna agyag 
pontozás — szürke agyag 
függőleges vonalkázás = agyagos humusz 





19. Tál töredéke. Tojásfüzér alatt medalion és fenyőgally minta részlete. Rheinzaberni készítmény 
(15. kép 7 és 17. kép 12). Lt. sz.: 61. 5. 3. 

I/b. FESTETT EDÉNYEK 

20. Edény oldaltöredéke. Tégla színű anyag, narancs színű festéssel (15. kép 17). 
21. Tál aljtöredéke, belsejében két sor sekély hornyolás kereteli a szandálkötős lábbélyegzők sorát. 

Nyers színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel11 (13. kép 25 és 18. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 429. 
22. Tál oldaltöredéke, vastag falú, nyers színű anyag, sötétnarancs festéssel, sűrű fogaskarcolás 

díszítésével12 (13. kép 20 és 18. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 258. 
23. Tál talpgyűrűs aljtöredóke, nagyon vékony falú, finoman iszapolt, üvegcsengésűre égetett, 

okker színű festéssel. Belsejében apró homokszem beszórással, külső felületén két sor hornyolás fölött fogas
karcolás díszítése13 (11. kép 1 és 19. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 424. 

24. Tál oldaltöredéke, vastag falú, nyers színű anyag, sötétvörös, fényes festéssel, belsejében fogas
karcolás díszítésével14 (13. kép 21 ép 19. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 358. 

25. Tál oldaltöredéke, tégla színű anyag, fényes, narancs színű mázszerű festéssel, oldalán fogas
karcolás15 (13. kép 23 és 20. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 284. 

26. Tál oldaltöredéke, sűrű fogaskarcolás díszítésével. Nyers színű anyag, okker színű fényes fes
téssel (14. kép 17 és 20. kép 1). Lt. sz.: 61. 5. 4. 

27. Tál oldaltöredéke. Keskeny peremének szélénél hornyolás, oldalán barbotin pikkely díszítésé
vel. Barna, fémes fényű festéssel (9. kép 6 és 19. kép 6). Lt. sz.: 61. 5. 6. 

28. Tál oldaltöredéke. Enyhén kihajló perem, alatta hornyolás. Oldalán nagyméretű barbotin 
csepp díszítéssel. Alsó részén fésűs díszítéssel és apró homokszem beszórással látták el. Okker színű festéssel, 
fémes fényű felülettel. Üvegcsengésűre égetett, vékony falú (9. kép 5 és 20. kép 12). Lt. sz.: 61. 5. 1. 

29. Tál oldaltöredéke. Vastag falú, nyers színű anyag, fényes narancs színű mázzal. Oldalán fogas-
karcolás felett hornyolás, majd benyomott rozetta minta részlete16 (13. kép 6 és 19. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 321. 

30. Tál oldaltöredéke. Tojáshéj vékonyságú, finoman iszapolt és égetett. Sötótnarancs színűre 
festett. Enyhén kihajló keskeny pereme alatt sekély hornyolás és három sor erősen plasztikus barbotin csepp 
díszítés. Az edényke oldalának alsó része és belseje apró homokszem beszórású17 (11. kép 8 és 20. kép 2). Lt. 
sz.: 60. 1. 423. 

31. Pohár peremes töredéke. Enyhén kihajló perem alatt két sor keskeny hornyolás, majd szög
ben megtörő oldalán pikkelyminta plasztikus díszítésének részlete. Vékony falú, finoman iszapolt, matt narancs 
festéssel18 (11. kép 3 és 19. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 418. 

32. Korsó oldaltöredéke. Nyers színű alapon barnásvörös, széles festett sávban elfekvő lándzsalevél 
bekarcolt díszítése19 (13. kép 26 és 18. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 376. 

33. Mélytál peremes oldaltöredéke. Kissé elkeskenyedő függőleges perem külső oldalán hornyolás. 
Széles, sima, díszítetlen sáv után ismét hornyolás következik. Finoman iszapolt, üvegcsengésűre égetett, világos 
tégla színű anyag20 (11. kép 2 és 19. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 419. 

34. Mélytál töredéke. Megvastagodó perem. Nyers színű, narancs festéssel21 (10. kép 6). Lt. sz. : 
60. 1. 316. 

35. Tál meredeken kihajló oldalú töredéke, oldalán körben futó borda. Nyers színű anyag, sötét
narancs mázszerű festéssel (10. kép 5 és 18. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 202. 

36. Tál galléros peremű töredéke, barnás festéssel, aranyosan csillogó fémesfényű felülettel (11. kép 
11). Lt. sz.: 60. 1. 204. 

37. Mélytál megvastagodó peremű töredéke. Tégla színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel 
(10. kép 22). Lt. sz.: 60. 1. 231. 

38. Tál gömbölyű peremű töredéke. Oldalán hornyolás. Barnásvörös festéssel és fémesfényű felü
lettel22 (11. kép 19). Lt. sz.: 60. 1. 353. 

39. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke. Külső oldalán a perem alatt három sor hornyolás. Nyers 
színű anyag, barnásvörös festéssel23 (10. kép 4 és 18. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 392. 

40. Fazék peremtöredóke. Külső oldalán megvastagodik, bordázott. Nyers színű anyag, barnás
vörös festéssel, fémesfényű bevonattal24 (10. kép 12 és 19. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 28. 

41. Tál gömbölyűén megvastagodó peremtöredéke. Tégla színű anyag, fényes narancs színű máz
szerű festéssel25 (11. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 359. 

42. Mélytál töredéke, megvastagodó perem, oldalán két sor hornyolás. Narancs színű festéssel, 
fémesfényű felülettel26 (10. kép 7 és 18. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 99. 

43. Mélytál töredéke, gömbölyű perem, függőleges oldal. Tégla színű anyag, kopott sötétnarancs 
festéssel27 (10. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 414. 

44. Mélytál oldaltöredéke, külső oldalán megvastagodó perem, ívelt oldal, mat t narancs színű festés28 

(10. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 312. 
45. Edény oldaltöredéke. Nyers színű alapon vörös sávos festés. Kelta jellegű (13. kép 22 és 18. 

kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 328. 
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I/c. SZÜRKE SZÍNŰ KERÁMIA 

46. Bögre oldaltöredéke. Szürke színű, sötétszürke festéssel, fémesfényű felülettel. Finoman iszapolt, 
üvegcsengésűre égetett, oldalán sűrű, vékony fogaskarcolás díszítése39 (13. kép 5 és 21. kép 2). Lt. sz. : 60. 1. 434. 

47. Bögre peremes töredéke. Elkeskenyedő perem alatt keskeny hornyolások, majd két sorban 
fogaskarcolás díszítése. Anyaga és festése, mint az előző30 (11. kép 4 és 21. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 433. 

48. Tál vízszintes peremű töredéke. A perem két szélén keskeny hornyolás. ívelt oldalú, vastag 
falú. Szürke színű, finoman iszapclt (10. kép 18 és 22. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 345. 

49. Bögre töredéke. Keskeny, rézsútosan kihajló perem, gömbölyű oldal. Szürke színű, fémes
fényű középszürke festéssel. Jól iszapolt, vékony falú31 (11. kép 7 és 21. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 369. 

50. Fazék gömbölyűén megvastagodó peremű töredéke. Világosszürke színű, jól iszapolt32 (10. 
kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 301. 

51. Tál töredéke. ívesen kihajló perem, rézsútos oldal. Szürke, durván iszapolt (10. kép 11). Lt. 
sz.: 60. 1. 228. 

52. Fazék háromszögben megvastagodó peremű töredéke. Sötétszürke színű (10. kép 8). Lt. sz. : 
60. 1. 209. 

53. Hombár enyhén kihajló peremű oldaltöredéke. Vastag falú, durván iszapolt, külső oldalán sűrű, 
vékony fésűs díszítéssel. Sötétszürke színű33 (10. kép 3 és 21. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 432. 

54. Fazék vízszintes peremű töredéke. A perem tetején hornyolások. íves oldal. Világosszürke 
színű. Jól iszapolt (10. kép 17). Lt, sz.: 60. 1. 203. 

55. Fazék rézsútosan kihajló peremű töredéke. A perem tetején hornyolás. Szürke színű, durván 
tezapolt (11. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 349. 

56. Mélytál oldaltöredéke. Befele hajló, megvastagodó perem, szürke, durván iszapolt (11. kép 17). 
Lt. sz.: 60. 1. 296. 

57. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke. Világosszürke színű, durván iszapolt (10. kép 13). Lt. sz.: 
60. 1. 95. 

58. Fazék vízszintes, megvastagodó peremű töredéke. Szürke színű, durván iszapolt (10. kép 9). 
Lt. sz.: 60. 1. 375. 

59. Fazék enyhe ívben kihajló peremű töredéke. A vállán sűrű hornyolás. Sötétszürke színű, durván 
iszapolt (10. kép 19). Lt. sz.: 60. 1. 94. 
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5. kép. Római épületek maradványai a Király fürdőnél 

264 



6, kép. Részletek az 1. sz. épületről 
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60. Fazék ívesen kihajló peremű töredéke, szürke színű, durván iszapolt anyag (10. kép 16). Lt. 
sz.: 60. 1. 21. 

61. Fazék rézsútos peremű, szürke színű töredéke. Durván iszapolt (10. kép 21). Lt. sz. : 60. 1. 325. 
62. Tál gömbölyű peremű, rézsútos oldalú töredéke. Szürke színű, jól iszapolt. Sötétebb színű 

fényes festéssel. A Resatus-műhelyek valamelyikébe utalható (10. kép 15). Lt. sz. : 60. 1. 367. 
63. Tál töredéke. Drag. 37-es típust utánoz. Oldalán lefele csüngő több osztatú levélminta, alatta 

két sor hornyolás fut körbe. Fekete mázszerű festéssel. Resatus körének műhelyéből (15. kép 19 és 22. kép 
10). Lt, sz.: 61. 5. 9/a 

64. Tál töredéke. Drag. 37-es típust utánoz. A díszített mezőben lelógó levélminták alatt balra 
tekintő levélfüzér. Fekete mázszerű festéssel (19. kép 14 és 22. kép 9). Lt. sz.: 61. 5. 9. 

65. Fedő felbaj ló peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt (10. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 348. 
66. Hombár oldaltöredóke. Külső felületén vékony és sekély, vízszintes, valamint függőleges fésűs 

díszítések sora váltakozik.34 Lt. sz.: 60. 1. 198. 

I/d. BRONZOK 

67. Érem. Septimius Severus kisbronza35 (14. kép 2 és 21. kép 3—4). Lt. sz.: 60. 1. 279/a. 
68. Ládikafogantyú. Lapos, félkörívű, két vége kiszélesedik (13. kép 1 és 21. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 428. 
69. Kulcs kerek fogóval, hengeres, üreges nyeléhez bevagdalt szélű, tagolt tollrész illeszkedik (13. 

kép 2 és 21. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 427. 
70. Bronzpánt lapos, széles, két végén a szegecselés nyomokban megmaradt (13. kép 3 és 21. kép 5). 

Lt. sz.: 60. 1. 380. 

I/e. ÜVEG 
71. Üvegtál aljtöredéke bordás díszítéssel. Sárgás színű, vastag falú, irizál (15. kép 2 és 20. kép 8). 

Lt, sz.: 60. 1. 431. 
II. A medence apszis-részénél érintetlenül találtuk a terrazzó burkolatot, amelyet feltörtünk. Az 

alatta levő faszenes rétegben a következő edény töredéke feküdt: 
72. Edény oldaltöredéke. Nyers színű, simított felületű, világos narancs színű festéssel. Díszítése: 

vízszintes sávok között hullámvonal, alatta fogaskarcolás36 (13. kép 24 és 20. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 311. 
III. Az apszis D-i végénél húzódó K—Ny-i irányú fal részben már kiszedett volt (8. kép 1). Az alatta 

levő bolygatatlan rétegből: 
73. La-Tene hombár szürke színű oldaltöredékét (lt. sz.: 60. 1. 331), 
74. Dól-gaUiai sigülata tál oldaltöredékét (lt. sz.: 60. 1. 340) és 
75. Nyers színű edény barna festésű, aranyosan csillogó felületű töredékét (lt. sz. : 60.1. 331/a) találtuk. 
76. Tál töredéke. Drag. 25-ös típus. Terra sigillata. A felhajló oldalrészen spirál minta (9. kép 3, 

14. kép 4 és 16. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 242. 
IV. A fűtőcsatorna törmelékrétegében egy alig sérült kis urna került felszínre: 
77. Urna. Rézsútosan kihajló perem, szív alakú test, keskeny alj. Oldalán egy sor sekély hornyolás. 

Szürke színű, durván iszapolt. Pereme sérült. Mag.: 11 cm37 (12. kép 18). Lt. sz.: 60. 1. 4. 

FALFESTMÉNYEK 

Valamennyi töredék a medence padozatán feküdt. 
78. Fehér alapon széles vörös csík38 (24. kép 8). Lt. sz.: 60.1. 442. 
79. Fehér alapon vörös sáv részlete mellett okker színű sásszerű levelek. A két töredék nem illeszt

hető össze, de kis hiányzó rész után mintájuk folytatódik (23. kép 15, 16 és 25. kép 21, 22). Lt. sz.: 60. 1. 443. 
80. Fehér alapon széles bordó sáv, majd keskenyebb, barna sávon elnyújtott tojásdad alakú bordó 

díszítés (24. kép 10 ós 25. kép 23). Lt. sz.: 60. 1. 33. 
81. Fehér mezőben egymással párhuzamos lila négyszög részletéhez ugyancsak egy négyzet motívum 

csatlakozik, vékony okker keretben kék mező, amelynek középpontjában vörös korongminta részlete rajzo
lódik ki (24. kép 13 és 25. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 445. 

82. Fehér mezőben keskeny lila négyzet és egymással párhuzamos vonalakhoz ferde ellipszis alakú 
foltdíszítés csatlakozik. Utóbbi három töredék a 81. sz. darabhoz kapcsolható (24. kép 2, 3, 4 és 25. kép 18, 19). 
Lt. sz.: 60. 1. 446. 

83. Fehér alapon okker színű húsos növényi bimbót bordó sáv keretez, oldalt zöld csík kapcsolódik 
a főmotívumhoz. A tojásdad alakú bimbók vízszintes bordó csíkon állnak (23. kép 9, 10 és 25. kép 13, 14). 
Lt. sz.: 60. 1. 447. 

84. Széles bordó négyszögben fehér festés részlete (24. kép 5 és 25. kép 17). Lt. sz.: 60. 1. 448. 
85. Fehér alapon zöld gyöngysorból képezett korongdíszítés részlete (23. kép 4 és 25. kép 16). Lt. sz.: 

60. 1. 448/a. 
86. Kék kört keskeny fehér, majd széles vörös sáv vesz körül. A középponti kék körből sárga küllők 

ágaznak ki (24. kép 1 és 25. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 448/b. Ennél a darabnál is jól megfigyelhető a festő körzőjé
nek nyoma, amelyet a kör középpontjában felfedezhetünk. 
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87. Fehér alapon zöld szekfűszerű minta részlete (23. kép 12 és 25. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 449. 
A következő csoportban fehér alapon hegyes levelű, stilizált növényi ornamenseket találunk: 
88—90. (23. kép 1, 2, 14 és 25. kép 2, 5). Lt. sz.: 60. 1. 450, 
majd pedig ugyancsak fehér alapon egy függőleges szárhoz majdnem gömbölyű, húsos levelek csat

lakoznak: 
91—97. (23. kép 3, 5, 7, 11, 12, 17 és 25. kép 3, 7, 8, 9, 10). Lt. sz.: 60. 1. 451. 
98. Fehér mezőben vörös keretelő sáv alatt okker színű, plasztikusan festett IMP betűk töredéke 

(24. kép 11 és 25. kép 25). Lt. sz.: 60. 1. 452. 
99. Fehér mezőben vörös kör, közepén szürke virágsziromszerű minta. A kört 2 cm távolságra haj

szálvékony szürke karika kereteli, amelyre merőlegesen, a középpont felé nagyobbodó pontok sorát, ugyan
csak szürke színnel festették (24. kép 15 és 25. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 453. 

* 
A termálcső árkának keleti oldalába belebontottunk. I t t egy újabb (2. sz.) épület délnyugati sarka 

és nyugati zárófala rajzolódott ki (3. kép és 7. kép 3). A nyugati zárófal északi végénél ívben kanyarodik 
a Fő utca úttestjének tengelye alá, tehát ez a helyiség is apszis-lezárással készült. 

* 
V. Az I. sz. kutatóárok Ny-i folytatásánál belejutottunk a barokk épület pincéjének közepébe. 

A pince fala alatt 3,80 m mélységben (A. f. 100,40 m) néhány leletet találtunk: 
100. Pó vidéki terra sigillata tál aljtöredóke3» (14. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 117. 
101. Alá vágott peremű békásmegyeri típusú tál oldaltöredéke. Szürke színű, finoman iszapolt (11. 

kép 24). Lt. sz.: 60. 1. 86. 
102. Kelta hombár vállrészónek töredéke. Széles sávban besimított zegzug vonal díszítése40 

(15. kép 5 és 21. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 118. 
103. Csont korong, faragott (15. kép 12 és 22. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 122. 
104. Mélytál peremes töredéke. A perem vízszintes gallérban kiszélesedik. Tégla színű, durván 

iszapolt, füstölés nyomával (11. kép 14 és 18. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 116. 
105. Fedő fogós töredéke, szürke színű, durván iszapolt41 (11. kép 23 és 22. kép 7). Lt. sz. : 60. 1. 85. 
A leletmentés második súlypontja az I. sz. blokk, ül. árok közelítő meghosszabbításában húzott 

II. sz. kutatóárok. Ezen a helyen török létesítmények alatt két Ë—D-i irányú habarcsos római falat 
és egy agyagba rakott ugyancsak római falsarkot bontottunk ki (2. képen „A", „B" , ill. „C" jelöléssel). 

Ugyanebben az árokban tűnt fel az a római kori Ë—D irányú úttest, amelynek egy kis szakaszát 
már előzőleg, 1955-ben megfigyelhettük a Király fürdő udvarán, ugyancsak építkezéssel kapcsolatos csatornázás 
során. 

A stratigráfia azt mutat ja, hegy a nyers humuszba beleásva mindenütt jelentkeznek az őslakó kelta-
eraviszkuszok gödörvermei, esetleg lakásai. Azt, hogy a kettő közül melyikkel találkoztunk, nem állt módunk
ban megállapítani az adott keretek között. 

Az őskori gödrök betöltésének idején épül az ,,A" jelű fal, amelynek döngölt agyag padlója a fal 
keleti oldalán húzódott. 

A , ,B" jelű, mélyebben alapozott vastag fal mellett kirajzolódni ugyanez a padozatnívó, a tetején 
pedig későbbi kultúrréteg szintje. (Lásd a 4. kép déli profilrajzán a 15,50 és 20 fm alapvonali pontok között). 

VI. A török csatornától a „ B " jelű falig terjedő ,,a" gödörelválás anyagát (100,95 ós 101,50 m magas
sági, valamint 15,50 és 17,60 fm alapvonali pontok között) mutatjuk be az alábbiakban. 

106. Pó vidéki Drag. 25-ös típusú terra sigülata tál töredéke. Oldalán delfin és színházi maszk bar-
botin részlete42 (9. kép 1 és 16. kép 17). Lt. sz.: 6. 1. 143. 

107. Pó vidéki terra sigillata tál lapos aljtöredéke. Belsejében koszorúban futó sűrű fogaskarcolás 
díszítése43 (14. kép 6 és 16. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 144. 

108. Pó vidéki terra sigillata tál aljtöredéke. Planta pedis bélyegzőnek kis sarokrésze, talán C . . . 
kezdőbetű részletével (14. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 145. 

109. Alávágott peremű, békésmegyeri típusú tál töredéke. Világos szürke színű, finoman iszapolt44 

(9. kép 19 és 22. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 149. 
110. Urna keskeny, ferdén kihajló peremű töredéke. Vastag falú, finoman iszapolt, vüágos szürke. 

Kelta áru45 (9. kép 18 és 21. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 294. 
111. Hombár oldaltöredéke, oldalán ók alakban kidudorodó sávban ujjbenyomás díszítése. Sötét

szürke színű, durván iszapolt dák kerámia46 (15. kép 20 és 21. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 79. 
112. Hombár oldaltöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt, oldalán ritka fésűs díszítéssel47 

(15. kép 18 és 22. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 81. 
113. Edény rézsútosan kihajló peremtöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt (9. kép 22). Lt. 

sz.: 60. 1. 130. 
114. Tál talpgyűrűs aljtoredeke^ Belsejében koszorúban futó fogaskarcolás díszítése. Menetté 

levő mezőben ferde, plasztikus keresztek. Nyers színű anyag, kopott narancsbarna festéssel48 (9. kép 12 és 
20. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 135. , -
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115. Edény oldaltöredéke. Nyers színű anyag, barna sávos festéssel, apró, keskeny fogaskarcolás 
díszítésével49 (15. kép 3 és 19. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 76. 

116. Tál talpgyűrűs aljtöredóke, narancs színű festéssel. Lt. sz.: 60. 1. 134. 
117. Bronzeszköz. Hosszúkás alakú fejének egyik oldala lapos, másik domború. Nyele vége fele 

elkeskenyedő szögletes alakú (13. kép 4 és 21. kép 8). Lt. sz. : 60. 1. 151. 
118. Tál oldaltöredéke. Nyers színű, jól iszapolt anyag, tégla színű festéssel (9. kép 4 és 18. kép 

12). Lt. sz.: 60. 1. 158. 

VII. , ,A" fal K-i oldala mellett a döngölt agyag padozatról 
119. Terra sigillata tál peremtöredéke. Drag. 15-ös típus. Dél-galliai50 (11. kép 10 és 16. kép 18). 

Lt. sz.: 60. 1. 123. 
120. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 29-es típus, dél-galliai. A díszített mezőben két gyöngy

sor között határolt sávban spirálisan fonódó indák végén kis ós nagyobb méretű rozetták. A közben alakuló 
üres felületen ugyancsak egy-egy ötszirmú rozetta helyezkedik el51 (14. kép 8 ós 16. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 246. 

121. Tál oldaltöredéke. Keskeny, gömbölyű pereme alatt két sor hornyolás. Az oldalmezőben bar-
botin pikkelyminta. Világos tégla színű, porózus anyag, kopott narancs festéssel52 (11. kép 20 és 19. kép 
13). Lt. sz.: 60. 1. 247. 

122. Fazék peremes oldaltöredéke. Keskeny perem alatt sekély hornyolás. Nyers színű, vékony 
falú (11. kép 12 és 20. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 126. 

123. Edény oldaltöredéke, nyers színű anyag, fényes, narancs festéssel Lt. sz.: 60. 1. 125. 
124. Tál talpgyűrűs aljtöredóke. Oldalán fogaskarcolás díszítésével. Sötétszürke színű, ezüstösen 

csillogó felülettel. Resatus és körének műhelyéből53 (11. kép 5 ós 22. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 128. 
125. Fazék enyhén lehajló, széles peremű töredéke. A perem két szélén hornyolás. Szürke színű, 

durván iszapolt (11. kép 16). Lt. sz.: 60. 1. 179. 
126. Tál töredéke. Alávágott peremű, békásmegyeri típusú, kelta tál. Világosszürke színű, jól 

iszapolt (9. kép 20). Lt. sz.: 60. 1. 147. 
127. Fazék peremtöredéke. Széles, enyhén lehajló perem. Durván iszapolt, sötétszürke színű 

(11. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 178. 
128. Tál oldaltöredóke. Drag. 37-es típusú terra sigillata. Tojássor alatt zsinór dísz. A képesmező

ben kettős medalion részlete. Rheinzaberni készítmény (14. kép 12 és 16. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 171. 
129. Edény aljtöredéke. Tégla színű, porózus anyag, barna festéssel (9. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 142. 
130. Tál oldaltöredéke. Terra sigillata, Drag. 37-es típus. Jobbra lépő harcos alakjával (14. kép 

9 és 16. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 174. 

VIII. A két padozatnívó között 
131. Hombár ívesen kihajló, megvastagodó peremű töredéke. Szürke színű, jól iszapolt (9. kép 

15). Lt. sz.: 60. 1. 161. 
132. Dörzstál kihajló peremű töredéke. Nyers színű, festetlen, belsejében apró kavicsszem beszórás-

sal. Lt. sz.: 60. 1. 167. 
133. Mélytál ívesen kihajló oldalú töredéke. Nyers színű anyag, téglavörös festéssel. Szögben 

megtört profil, külső felén sekély hornyolások54 (9. kép 10 és 18. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 157. 
134. Edény befele hajló, gömbölyű peremű töredéke. Nyers színű anyag, kopott, narancs festéssel. 

Külső oldalán a perem alatt hornyolás. Lt. sz.: 60. 1. 156. 
135. Terra sigillata tál oldaltöredóke. Drag. 37-es típus. Balra futó állatalakok. Középen egy kutya 

figurája55 (15. kép 10 ós 17. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 239. 
136. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 37-es típus. Táncoló szatír részlete56 (14. kép 13 ós 

16. kép 14). Lt. sz.: 60. 1. 140. 
137. Lapos tál töredéke. Keskeny, galléros perem, meredek oldal, talpgyűrűvel. Nyers színű, kopott 

vörösesbarna festéssel57 (9. kép 9). Lt. sz.: 60. 1. 180. 
138. Edény oldaltöredéke. Világos tégla színű anyag, vörös sávos és rács mintás festéssel. A széles 

vörös sávban bekarcolt hullámvonal díszítése. Jól iszapolt58 (14. kép 19 ós 19. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 181. 
139. Tál oldaltöredéke. Drag. 37-es formát utánoz. Oldalán benyomott András-kereszt és stilizált 

növényi ornamensek. Vastag falú, nyers színű anyag, fényes okker festéssel59 (15. kép 14 és 18. kép 13). 
Lt . sz.: 60. 1. 236. 

140. Tál töredéke, alávágott peremű, békásmegyeri típus. Világosszürke színű, finoman iszapolt 
(9. kép 17). Lt. sz.: 60. 1. 160. 

IX. A második római szint fölötti anyag 
141. Tál oldaltöredóke. Nyers színű anyag, fényes narancs festéssel. Külső oldalán hornyolás 

alatt sűrű fogaskarcolás díszítése60 (14. kép 18 és 20. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 250. 
142. Tál oldaltöredéke. Meggömbölyödő vastag perem, meredek oldal. Fogaskarcolás díszítése61 

(11. kép 21 és 18. kép 8). Lt . sz.: 60. 1. 352. 
143. Tál oldaltöredóke, gömbölyűén megvastagodó perem. Meredek oldalán, kívül, körbenfutó 

borda. Világos tégla színű anyag, fényes narancs festéssel62 (11. kép 22 és 18. kép 7). Lt, sz,: 60. 1. 251, 
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144. Terra sigÜlata tál oldaltöredéke. A domborképes mezőből kettős medalion keretben balra 
ugró vaddisznó figurájának töredéke maradt meg63 (15. kép 11 ós 17. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 253. 

145. Hombár széles, vastag peremű töredéke. Tetején sekély hornyolás. Vastag falú, durván iszapolt, 
sötétszürke színű (11. kép 18). Lt. sz.: 60. 1. 254. 

146. Tál behúzott peremű oldaltöredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt. Pereménéi füstölés 
nyomával64 (11. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 416. 

X. A második őskori gödörszakaaz törmelékrétegéből (34—39. sz. alapvonali pontok közölt) előkerült leletek 
147. Terra sigillata tál oldaltöredéke. Drag. 37-es forma. Finom tojássor között, három bojtban 

végződő osztótag, alatta zsinórvonal65 (12. kép 9 és 16. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 10. 
148. Edény oldaltöredéke, nyers színű alapon narancs színű márványos festés. Lt. sz.: 60. 1. 222. 
149. Edény ugyancsak márványos festésű narancs színű töredéke66 (15. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 39. 
150. Edény oldaltöredéke, sötétvörös festéssel, vízszintes ós bullám vonal bekarcolt díszítésével 

és széles sávban fogaskarcolás67 (14. kép 14 ós 19. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 9. 
151. Edény oldaltöredéke, vastag falú, világos tégla színű, vízszintes és hullámos fésűs díszítések 

váltakozása sávokban68 (15. kép 8 és 20. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 221. 
152. Terra sigillata tál töredéke. Kettős medalion félköríve, mellette rovátkolt választópálca 

tag végén ötosztatú bojt69 (14. kép 5 és 16. kép 16). Lt. sz.: 60. 1. 24. 
153. Edény oldaltöredéke, vastag falú, világos tégla színű, a vállrészen sűrű hornyolások (14. kép 

15 és 20. kép 5). Lt. sz.: 60. 1. 3. 
154. Edény oldaltöredóke. Perem alatt hornyolás, majd széles sávban vörös festés (15. kép 16 

és 18. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 8. 
155. Edény oldaltöredéke, vastag falú, fényes narancs festéssel, ritka, vékony fogaskarcolás díszí

tésével70 (14. kép 16 és 19. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 275. 
156. Mélytál oldaltöredóke, gömbölyűén megvastagodó perem, külső oldalán két sor hornyolás. 

Világosokker festéssel71 (9. kép 16 és 20. kép 11). Lt. sz. : 60. 1. 220. 
157. Mélytál oldaltöredéke, külső és belső oldalán sekély hornyolás. Szürke színű, jól iszapolt, ezüstös 

szürke festéssel (12. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 16. 
158. Tál oldaltöredéke. Világos anyag, narancs színű fényes festéssel ós benyomott, stilizált díszí

téssel72 (14. kóp 7 ós 19. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 62. 
159. Edény oldaltöredéke, vastag falú, fényes narancs festéssel, amelyre szürkés fekete vonalakkal 

rácsmintát festettek73 (14. kóp 11). Lt. sz.: 60. 1. 41. 
160. Edény aljtöredéke. A kis átmérőjű talp alján hornyolás. Barnás festéssel, apró homokszem 

beszórással ós fémes fényű bevonattal74 (9. kép 11). Lt. sz. : 60. 1. 225. 
161. Mélytál enyhén befele hajló peremű töredéke, barnásvörös kopott festéssel ós fémes fényű 

felülettel (12. kóp 17). Lt. sz.: 60. 1. 15. 
162. Edény aljtöredéke, nyers színű, okker festéssel (12. kép 11). Lt. sz.: 60. 1. 46. 
163. Pohár ferdén kihajló, hornyolt pereme, tégla színű, durván iszapolt (12. kóp 2). Lt. sz.: 60. 1. 2. 
164. Fazék nyers színű nyakrészének töredéke. Vízszintes megvastagodó perem, oldalán körbe

futó borda. A perem szélénél kopott vörös festés (9. kép 21 és 18. kép 6). Lt. sz.: 60. 1. 4. 
165. Hombár peremes töredéke. Vállhoz simuló szóles, hornyolt x i e r e m - Nyers színű, szemcsés 

iszapolású75 (12. kép 6 ós 18. kóp 16). Lt. sz.: 60. 1. 7. 
166. Mélytál oldaltöredéke. Elkeskenyedő perem. Belsejében ós külső oldalán sekély hornyolás. 

Ezüstszürke festéssel. Resatus köre (12. kép 1 és 22. kép 2). Lt. sz.: 60. 1. 35. 
167. Tál oldaltöredéke. Drag. 37-es típus. Oldalán benyomott, rovátkolt szélű díszítés. Szürke, 

jól iszapolt, fényes fekete festéssel (15. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 60. 
168. Mélytál oldaltöredéke. Külső oldalán rovátkolt keretű medalion részlete. Szürke, jól iszapolt 

anyag, fényes fekete festéssel. Resatus és körének műhelyében készült (15. kép 4). Lt. sz.: 60. 1. 72. 
169. Alávágott peremű, békásmegyeri típusú tál töredéke. Világosszürke színű, finoman iszapolt76 

(12. kép 15). Lt. sz.: 60. 1. 224. 
170. Fazék rézsútosan kihajló peremű töredéke. Szürke durván iszap olt (12. kóp 16). Lt. sz. :60. 1. 18. 
171. Hombár vízszintesen kihajló, megvastagodó peremű töredéke. A perem alatt sűrű hornyolás. 

Sötétszürke színű, durván iszapolt77 (9. kép 13 és 21. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 269. 
172. Edény rézsútos, keskeny peremű töredéke. Szürke színű, szemcsés iszapolású (12. kép 5). Lt. 

sz.: 60. 1. 47. 
173. Edény rézsútos peremű töredéke. Szürke színű, szemcsés iszapolású (12. kép 3). Lt. sz.: 60. 1. 271. 
174. Fazék széles, lefele hajló peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt78 (12. kép 8). 

Lt. sz.: 60. 1. 270. 
175. Fazék széles, vízszintes peremű töredéke. A perem két szélén sűrű, keskeny hornyolás. Sötét

szürke színű, durván iszapolt79 (12. kép 13). Lt. sz.: 60. 1. 299. 
176. Tál szóles, lefele hajló peremű töredéke. Világosszürke színű. A perem két szélén hornyolás. 

Durván iszapolt anyag80 (12. kép 10). Lt. sz.: 60. 1. 223. 
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177. Fazék széles peremű töredéke. A perem két szélén hornyolással, sötétszürke színű, durván 
iszapolt (12. kép 12). Lt. sz.: 60. 1. 68. 

178. Fazék rézsútosan kihajló, megvastagodó peremű töredéke. Sötétszürke színű, durván iszapolt. 
Lt. sz.: 60. 1. 243. 

179. Hombár oldaltöredéke, szürke színű, durván iszapolt, külső oldalán sűrű fogaskarcolás díszí
tésével81 (15. kép 13 és 22. kép 1). Lt. sz.: 60. 1. 226. 

180. Fazék peremes töredéke. Kihajló, megvastagodó perem. A vállon sűrű, keskeny hornyolás. 
Sötétszürke színű, durván iszapolt (9. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 245. 

181. Fazék aljtöredéke. Nyers színű anyag, tégla színű festéssel, talpgyűrűvel82 (12. kép 14). Lt. 
sz.: 60. 1. 1. 

182. Tál oldaltöredéke. Terra sigillata, Drag. 31-es típus (12. kép 7). Lt. sz.: 60. 1. 235. 
183. Bordás üvegtál töredéke. Zöldessárga színű8? (15. kép 2 és 20. kép 8). Lt. sz.: 60. 1. 431. 

* 

A stratigráfia szerint három nívó választható szét. Legrégibb réteg a kerámiával és az árok 
metszetében kirajzolódó gödörbeásások84 nyomával jelzett, s a bennszülött őslakók életét meg
örökítő emlékanyag a római foglalás előtti település bizonyítékaként. I t t is érvényre jut a legutóbbi 
évek ásatásaiból levont következtetés, hogy a római foglalás előtt nem lakatlan a későbbi Aquincum 
területe. Az antik főváros egész területén megtaláljuk a bennszülött őslakosság emlékeit, nemcsak 
a gellérthegyi oppidum és a tabáni telep helyén, ahogy azt az eddigi kutatás tartotta.85 

A következő periódus az aquincumi élet legkoraibb éveibe enged bepillantást. Ha 
sorra vesszük egész Aquincum, tehát a katona- és polgárváros eddig kiásott anyagát, azt 
tapasztaljuk, hogy ennyire korai és gazdag leletegyüttest sehonnan sem ismerünk. 

Az eddigi ásatások legkorábbi nyomai: a Raktár utcai Cella trichora alatti első periódus,86 

az Aquincum tűzoltószékháza alatti réteg,87 a kiscelli fazekasműhely88 leletei és a Kiscelli utcai 
villa első periódusa,89 a polgárvárosi nagy közfürdő laconikuma alatti gödör,90 a két koracsászár
kori temető az Aranyhegyi patak mentén91 és a Bécsi út 52. sz. alatt,92 valamint a 98. sz. épület93 

melletti öt égetett sír leletei, a Laktanya utcai praetorium,94 a polgárváros nyugati részén 1955-ben 
végzett kutatásunk első periódusa,95 valamint a Lajos utca 33. sz. épület96 előtt ós a Meggyfa 
utcai mozaikos épület falai alatt talált gödörlakások anyaga.97 Egyik helyről sem ismerjük azonban 
a korai itáliai import árut, a Pó vidéki sigillátát. 

Pó vidéki sigillátákkal kísért ásatás a provinciában elsősorban a korai alapítású Savaria,98 

majd Scarabantia" környékéről ós Vetus Salina táborából100 ismert. 
A narancsmázas, vörös festésű, fogas karcolt és csillámos fémes fényű, márványos festésű 

áru mind a pannóniai, mind pedig más provinciákbeli leletek alapján a Flavius-korra keltezhető. 
Több típus azonban tovább él a bennszülött Resatus-műhelykörhöz tartozó ezüstszürke ós fekete 
áruk együttesében. 

Kutatásunkkal a bennszülött kunyhók mellett elválaszthattuk az i. sz. I . század első 
évtizedeire keltezhető leletegyüttest mint az első kőépület kísérőjét; majd az i. sz. I—II. század 
fordulójára jellemző anyagcsoportot, amikor már minden bizonyossággal a kelta-eraviszkusz 
falvak lakói is beköltöznek kŐépületekbe, felhagyva és betemetve gödörlakásaikat, ahogy ezt már 
több helyen tapasztaltuk Aquincum katona- és polgárvárosában. 

Aquincum útjainak kérdése érthetően sokat foglalkoztatta eddig is a kutatókat. A polgár
város több útja részben ma is szemlélhetően,101 részben betemetve102 húzódik a földtakaró alatt. 
Az Aranyhegyi patak menti temető mellett vezető aquincum—brigetiói u ta t évtizedekkel ezelőtt 
kikutatta Simonyi Dezső,103 majd az erre épült középkori szakaszt Garády Sándor.104 

A táborváros útjaiból a legutóbbi évek leletmentései felszínre hoztak néhányat: a Harrer 
Pál utcai csatornázás árkában,105 az Emese utca és Vörösvári ú t sarkán106 és a Vörösvári úti 
vízvezeték mellett.107 Radnóti Aladár a Csalogány utca és Málna utca sarkán kiindulva húzza 
meg a limesútból elágazó K—-Ny-i út irányát, amely a hegyek felé halad.108 

Az É—D-i irányú limesút helyét a Fő utca tengelyében jelöli az irodalom.109 

Az 1958. évi Király fürdői leletmentésünk ebből a szempontból is szerencsésnek bizonyult, 
mert az 1955. évi ugyancsak leletmentésből származó kis szondajellegű leásásnál már jelentkezett 
úttestnek folytatását az 1958-as I I . sz. kutatóárkunkban ismét megtaláltuk (4. kép 1, 2). Afedőlapok 
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lepusztultak, de az alapozás kőrétegsora jól kivehető a 9 m szélességű felületen. Ez az úttest a 
limesút; a város legkorábbi útja a leletek tanúsága szerint, amely néhány méterrel nyugatabbra 
húzódik, mint a jelenlegi Fő utca vonala. Ez az É—D-i irányú főfelvonulási hadiút, amely keresztül
szelte a várost, megépült már a század elején, jó fél évszázaddal korábban, mint ahogy Traianus 
általánosságban elrendelte az aquincumi utak rendezését és a város teljes kiépítését. 

Az aquincumi topográfiai kutatás szempontjából döntően lényeges a korai leletegyüttes 
e helyen való jelenléte. 

Pannónia dunai limesét a megszálló római auxiliáris csapatok földtáborokkal erősítették. 
Az erődítményre szükségük volt az ideérkező hódítóknak, mivel a lázadások sorozatával kellett 
felvenniök a harcot. x\z i. sz. I. század első évtizedében a markomannok leverésére indult római 
csapatok végül is az óriási mérvű pannon— dalmata lázadást fojtották el. Röviddel utána a rajnai 
származású katonalegénység nyugtalankodott. Ekkor a római hadvezetés mint tartalék hátvóderőt 
szervezte a legmegbízhatóbbnak vélt italikusokat, a limes exponált helyeire pedig bennszülöttekből 
toborzott segédcsapatokat állított.110 Ezek az auxiliáris csapatok építették kezdeti időben a föld
sáncokat, amelyeket rövidesen kőkapukkal, kőépületekkel erősítettek meg.111 Ez a magyarázata 
annak, hogy Aquincumban aránylag korán, már i. sz. 20-ból112 kelteződik egy építési emléktábla, 
amely a földtábor kőbeépülésének egyik dokumentuma. Szilágyi János ezt az építkezést a felvidéki 
germán mozgalmak idején szükségessé vált Drusus-féle védelmi vonal egyik megerősítésének 
tartja.113 

A Király fürdői termálcső-árkokban felszínre került római falak maradványaiból — 
rendeltetésükre vonatkozóan — messzemenő következtetéseket levonnunk nem lehet. Annyi 
bizonyos azonban, hogy az 1. sz. épület apszis-záródású helyisége fürdőmedence volt, amely azon
kívül, hogy a tábor fürdője volt, szépen példázza a csaknem kétezer éves Budapest fürdővárosi 
mivoltának emlékét. A római kortól a török időkön114 keresztül egészen a barokk és modern Király 
fürdőig115 vezet a hagyomány fonala. 

Az említett Drusus-kő szól arról, hogy az i. sz. I. század legelején már kőópületnek kellett 
lennie az aquincumi palánktáborban. Arra nézve, hogy hol állott ez a tábor, a Király fürdői ásatás 
a korábbi emlékekkel együttesen ad választ. Most már teljes biztonsággal állítható, hogy a jelen
legi fürdőépület és közvetlen környéke az a hely, amelyet ókori elődeink kiszemeltek mint leg
alkalmasabb stratégiai pontot116 tábor építésére. 

Kérdés: mely csapattest vehetett részt az építkezésben? Ebből a szempontból szükséges 
sorra venni a Fő utca környékén eddig előkerült emlékeket. 

A Vízivárosban feltételezett117 i. sz. I. századi katonai temetőhöz tartozhattak a Fő utca 
és Corvin tér között felszínre került sírkövek.118 A Csalogány utca 3/d sz. alatt római úttestet,119 

a Csalogány utca 12 — Málna utca 4. sz. ház sarkánál szarkofágot,120 a Fő utca 36. sz. alatt sír
követ,121 a Főutca 68. sz. telken122 Ariadné figurájával díszített sigilláta töredéket, a Fő utca 70. 
sz. telken123 nagy mennyiségű kerámiaanyag mellett sok érmet és végül a Bem téren ugyancsak 
sírkövet találtak.124 

A fent említett temetőhöz tartozhattak, annak északi határát jelezve a Zsigmond utca125 

ós Császár fürdőnél126 feltárt sírkövek. 
A felsorolt emlékek közül legtöbb adatot az említett korai katonai sírkövek szolgáltatnak. 

A Corvin téri Vigadó és a Császár fürdő építkezésénél talált kövek nagyobb része légionárius -
emlék.127 Három elhunyt alában szolgált.128 Az i. sz. I—II. század fordulóját idézi az ala I Auriana 
katonája, a kelta nevű Trovcetissa.129 Ugyancsak ala egységhez tartozott Ti. Claudius,130 akinek 
sírköve lovas jelenetet ábrázol, és annak a sírkőnek elhunyt katonája, amelyen csak a fülkében 
ábrázolt portré131 és ugyancsak egy lovasjelenet részlete maradt meg. 

A legújabb kutatás összefoglalta a lovas katonai sírkövek elterjedését a provinciákban.132 

Eszerint általában ott fordulnak elő ezek az emlékek a limesen, ahol legkorábban szállt meg a 
római hadvezetés. E két utóbb említett lovassírkő az i. sz. I. század elejére keltezhető.133 

Ebből az időből Aquincumban egyik ismert ala az ala I Hispanorum,134 amelynek köte
lékébe tartozott Ti. Claudius is.135 Ebből arra következtethetünk, hogy a Király fürdő melletti 
legkorábbi falmaradványok építése az ala I Hispanorum itt-tartózkodásával kapcsolatos, amely -
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nek legénysége a palánktábort kőéptiletekkel megerősítette. Ti. Claudiust pedig, az ala katonáját, 
a tábor déli szomszédságában húzódó temetőben temették el. 

A Király fürdői kutatásunk csak egy leletmentés szerény igényével léphetett fel, mégis 
fontos eredményekkel gazdagította topográfiai ismereteinket. Lát tuk az első kőbeépült aquincumi 
táborban letelepült római foglalók életének egy parányi töredékét. 

* 

Összegezve az ásatás eredményeit: A Király fürdői leletmentés során kelta-eraviszkusz 
bennszülött település emlékeit, majd Aquincum koracsászárkori ala-táborához tartozó épületek 
maradványait tár tuk fel. Az egyik épületben kibontott fürdőmedencét hosszabb ideig használhatták, 
mert átalakítás és felújítás nyomait észleltük. Megtaláltuk az É—D-i irányú limesút egy szakaszát. 

J E G Y Z E T E K 
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Rég. XIX. köt. Bp. 1959, 252. 

3 A Pó vidéki terra sigillata edények az i. sz. I. 
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Juhász Gy., A brigetiói terra sig. Diss. Pann. I I . 3, 5], 
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XII. köt. 1914, 166. old., 29. kép), Poetovióban (M. 
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díszű Pó vidéki terra sigillata tál, de a korainál 
rosszabb minőségű változatban [Mócsy A., Kora
római sírok Szombathelyről. Arch. Ért . (1954) 2]. — 
Az aquincumi—Király fürdői —- darabon is szereplő 
,,planta pedis" lábbélyeg használata nem haladta 
meg Claudius korát [A. Oxé, Arretinische Relief
gefässe vom Rhein. Materialien zur römisch— germa
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12; uő., Frühgallische Reliefgefässe vom Rhein. 
Materialien . . . 6. füz. Frankfurt am Main 1934, 10; 
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pelbilder röm. Töpfer aus meinen Ausgrabungen in 
Rheinzabern. 1901—1905. Jockgrim 1905, M—51. kép. 
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Jockgrim 1914, 104. kép. 
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vici i. m. (4. jegyz.) 0—5. típus. 

8 L. előző jegyzet. 
9 ONNIO rheinzaberni mester [Ludovici i. m. (4. 

jegyz.) 53. old. lábbélyeges táljainak töredéke került 
elő a százhalombattai római tábor i. sz. 11. század 
közepére keltezhető rétegéből is: Mócsy A., A Száz
halombatta—Dunafüredi római tábor és település. 
Arch. Ért . (1955) 67. 

lft L. előző jegyzet. 
11 Benyomott lábbélyegek idejét a Flaviusok 

korára teszi: E. Ettlinger—G. Simonéit, Römische 
Keramik aus dem Schutthügel von Vindonissa. Basel 
1952. 

12 A narancsfestésű áru az aquincumi táborvárosi 
Kiscelli úti edényégető kemence készítménye, amely
nek működési ideje az i. sz. I—II. század fordulója 
(Nagy L. : Bp. tört. 628). Gazdag és változatos együt
tesben ismeretesek a Laktanya utcai praetorium és 
a polgárváros nyugati felének ásatásából is (Kába 
M., Kelták Aquincumban. Kézirat). Darabunk fogas-
karcolásos díszítése a római edényeken századokon 
át alkalmazott díszítésmód, de főleg az i. sz. I—II. 
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is [Barkóczi—Bónis i. m. (3. jegyz.) XLVEL t. 7], 
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(Kába M., Tábori kenyérsütő kemence Aquincumból. 
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13 A vékony falú, apró homokszembeszórású 
edények a korai flaviusi időkre keltezhetők (U. 
Fischer, Cambodunum Forschungen. Materialhefte 
zur Bayerischen Vorgeschichte, 10. füz. 1957, 15. t .). 
Pannóniában Emonában ós Poetovióban [Bonis i. m. 
(12. jegyz.) XVIII. t. 45], Vêtus Salina táborában 
[Barkóczi—Bónis i. m. (3. jegyz.) LII. t. 2a—b], 
Százhalombattán [Mócsy i. m. (9. jegyz.) XVII. t. 
10—11], az aquincumi praetoriumból (Kába M., Az 
aquincumi parancsnoksági épület belső dekorációja 
a Laktanya utcában. Bud. Rég. XVI. köt. Bp. 1955, 
21. kép 4), a polgárváros nyugati feléből [Kába i. m. 
(12. jegyz.) XXXV. t. 3] ós a mezőszilasi halom
sírokból [Kiss Á., A mezőszilasi császárkori halom
sírok. Arch. Ért . (1957) 42. old., II/3, 6]. 

14 L. 12. jegyzet, 
15 Uo. 
16 Világos, festett, benyomott díszítésű tálak 

számos darabja ismert Aquincumból. Általában az 
I—II. századfordulói leletegyüttesekben szerepel. 
Nagy Lajos utal ezen áruk szoros kapcsolatára a 
maroskeresztúri azonos díszítésű edénytöredékekkel 
(Nagy L. : Bp. tört. 258), Aquincumból a praetori
umból [Kába i. m. (13. jegyz.) 22. kép 1] és a polgár
városból [Kába i. m. (12. jegyz.) XXXVI. t. 2]. — 
Ezen típusú edények közkedveltségét emeli ki: Nagy 
L., Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának szék
háza. Laur. Aqu. I. Diss. Pann. II. 11. 201. 
old. 

17 L. 13. jegyzet, 
18 Festett és zománcos edények pikkelymintás 

díszítése igen kedvelt és elterjedt az egész birodalom
ban. Feltűnése a Flavius-korra tehető, de gyakran 
előfordul még az i. sz. I I . század első felében is. 
Összefoglaló irodalom: Bónis i. m. (12. jegyz.) 19. 
old., 17. jegyz. és XIX. t. 60, XX. t. 2. — Barkóczi— 
Bónis i, m. (3. jegyz.) 146. — J. Klemenc, Zgodovina 
Emona. Belgrad 1957, 382. old., a Titova Cesta-i 
égetett sírós koracsászárkori temetőből. — W. 
Ludovici, Urnengräber röm. Töpfer in Rheinzabern. 
Jockgrim 1908, 45. sír, 150. old. és 164. sír, 174. old. — 
E. Ettlinger, Die Keramik der Augster Thermen. 
Basel 1949, 88. old., 23. kép 10. — E. Qose, Gefäss-
typen der röm. Keramik im Rheinland. Bonner 
Jahrbücher, 1. 1950, 12. t. 181. típus. — Gh. Schör-
gendorfer, Die römerzeitliche Keramik der Ostalpen
länder. Wien 1942, 13. típus (Klagenfurtból). — H. 
Kenner, Die Kleinfunde röm. Art. Die Ausgrabungen 
auf dem Magdalensberg 1949. Carinthia. Wien 1950, 
25. kép. — Kaba i. m. (13. jegyz.) 21. kép 2; és i. m. 
(12. jegyz.) XXV. t . 57. 

19 Hasonló darab Vêtus Salináról: Barkóczi— 
Bonis i. m. (3. jegyz.) LU. t . 9, LVIII. t. 3. 

20 Sok töredéket találtunk a praetorium korai 
rétegében; ezek a Király fürdői darabunkkal meg
egyeznek finomságban ós színben. Valamennyi üveg
csengésűre égetett: Kaba i. m. (12. jegyz.). — A 
polgárváros anyagában is előfordul. 

21 L. 12. jegyzet. 
22 A fómesfónyű, csillogó felületű edények Fla-

vius-koriak: Ettlinger—Simonett i. m. (11. jegyz.) 
— H. Schönberger, Eine Grabung im Rendellkastell 

zu Öhringen. Fundbericht aus Schwaben, 15. Stuttgart 
1959, 60—61. old., 9. kép 6. 

23 Analógiája CambodunumbóI: Fischer i. m. 
(13. jegyz.) 11. t. 6. 

24 L. 22. jegyzet. 
25 L. 21. jegyzet, 
26 Uo. 
27 Uo. 
28 L. 16. jegyzet. 
29 Vésett fekete bögrék főleg az i. sz. I. században 

általánosak. — Bónis i. m. (12. jegyz.) XXI. t. 5. — 
Barkóczi—Bónis i. m. (3. jegyz.) L. t. 11. — Fischer 
i. m. (13. jegyz.) 34. t. 3. — Praschniker—Kenner, 
Der Bäderbezirk von Virunum. Wien 1947, 95. kép 
7525. — Schörgendorfer i. m. (18. jegyz.) 173. — Mócsy 
i. m. (3. jegyz.) 186. old., 2, 14, 31, 36, 37, 59, 61, 
66 és 68. sírból. — Bónis É., A Bécsi úti korarómai 
temető agyagedényei. Ant. Hung. (1947) 45, 49. 

30 L. előző jegyzet. 
31 Hunyady I., Kelták a Kárpátmedencében. 

Diss. Pann. II . 18. XCIII. t. 7. 
32 Uo. XCIII. t. 12. 
33 Fésűs hombárok díszítése kelta hagyomány. 

Megtaláljuk a békásmegyeri, tabáni ós gellérthegyi 
bennszülött telepek anyagában grafitos, szemcsés és 
változatos fésűmintás formákban. Ez a díszítésmód 
kedvelt marad a császárkor első századában és a 
második század elején. Bónis i. m. (12. jegyz.) 64—65. 
— Barkóczi—Bónis i. m. (3. jegyz.) XVIII. t. 1—2. — 
Schörgendorfer i. m. (18. jegyz.) 112. — Nagy L. : 
Bp. tört. 236. —- Kaba i. m. (12. jegyz.) 9. kép 14, 
XXVIII. t. 46, 54. 

34 L. előző jegyzet. 
35 SEVERUS PIUS AVG; P. M. TR. P. XVI. COS. 

III. P. P. —-I. sz. 208-ból származó veret: H.Mattingly, 
The Roman Imperial Coinage. London 1936, 119. 
old. 216. 

36 Hasonló edény töredékét találtuk a polgár
város nyugati részén végzett kutatásunk alkalmával: 
Kaba i. m. (12. jegyz.) XXXVI. t, 4. 

37 Bónis i. m. (12. jegyz.) 
38 W. Drack, Die römische Wandmalerei der 

Schweiz. Basel 1950, 87. old. 75. A kaiseraugusti i. sz. 
I—II. század fordulójára keltezhető freskók között 
fehér alapra festett zöld, hegyes levelű mustrák 
együttesében található a legközelebbi analógia. — 
A keleti, hellenisztikus hatások érezhetők a fal
képeken, amint ez a kelet-pannóniai falfestészetben 
már más helyeken is megfigyelhető volt: L. Nagy, 
Die römisch-pannonische dekorative Malerei. Röm. 
Mitt. XLI (1926) 112. 

39 L. a 3. jegyzetben elmondottakat. 
40 Nagy L., A békásmegyeri késő La-Tène fazekas 

kemence. Arch. Ért. (1942) 162. — Uő., Tabán a 
régészeti ásatások világában. Tanulmányok Budapest 
múltjából. IV. köt. Bp. 1936, 18. — Hunyady i. m. 
(31. jegyz.) 

41 Kába i. m. (13. jegyz.) 277. old. ós i. m. (12. 
jegyz.) 9. kép 6. — Hasonló anyagú és típusú fedő: 
Gose i. m. (18. jegyz.) 

42 L. 3. jegyzet. 
43 L. 3. jegyzet. 
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44 Alávágott peremű békásmegyeri tálak nagy 
számban kerültek felszínre a praetorium alatti lakó
gödrökből: Kába i. m. (13. jegyz.) 18. kép 4—6, 11, 
20. kép, 22. kép 4. — Aquincumon kívül több helyről 
ismert ez a típus, elsősorban természetszerűleg Békás
megyerről: Nagy L. i. m. (40. jegyz.) XIX. t. 5a—b, 
164; Bonis i. m. (12. jegyz.) XXIII . t. 6, 24; Hunyady 
i. m. (31. jegyz.) CIV. t. 1, 4, CV. t. 2—3; Schörgen-
dorfer i. m. (18. jegyz.) 4. t. 61; legutóbb: G. Mossier, 
Die Vorgeschichtliche Funde. Die Ausgrabungen auf 
dem Magdalensberg. 1950. Carinthia. Wien 1952, 
126. old., 28. kép. 

45 Hasonlót közöl: Hunyady i. m. (31. jegyz.) 
46 Tabánban került elő több hasonló dák kerámia: 

Nagy L. i. m. (40. jegyz.) 24. old., XII . t . 1. — Nagy 
L., A Budapesti Történeti Múzeum leletmentései és 
ásatásai az 1958. évben. Bud. Rég. XIX. köt. Bp. 
1959, 249. 

47 L. 33. jegyzet. 
48 András-kereszt motívumos tá l azon áruk 

körébe tartozik, amelyek kapcsolatosak a maros-
keresztúri kerámia anyagával. (Vö. 16. jegyz.) 

49 L. 12. jegyzet. 
50 Claudius—Vespasianus-korra keltezhető dél-

galliai sigillata: E. Ritterling, Das frührömische Lager 
bei Hofheim. 1913, 4. típus B. — F. Oswald—D. 
Pryce, An Introduction to the Study of terra sigillata. 
1920, XLIL t. 19. 

51 A Duna-vonal közvetlen megszállásával léte
sült kapcsolat kelet és nyugat között, és ekkor impor
tál ták Pannóniába a dél-galliai gyárak termékeit. 
Ezek az áruk, s közöttük a Drag. 29-es korai forma 
a Pó vidéki edények utolsó jelentkezési idejében 
együtt találhatók (Nagy L. : Bp. tört. 355—356, 
661). A mi darabunkhoz hasonló mintájú töredéket 
közöl: A. Oxé, Frühgallische Reliefgefässe vom Rhein. 
Frankfurt a. M. 1934, VI. t. 22—25. Az inda utóbbi 
helyen lazábban csavarodik, levelek és nagyobb 
rozetták vannak [Dechelette i. m. (5. jegyz.) 97. 
old., 65. kép]. Díszítésében a Nijmegenben talált 
darab a legközelebbi analógia (R. Knorr, Terra 
Sigillata Gefässe des ersten Jahrhunderts mit Töpfer
namen. Stuttgart 1952, V. t. 2). Több ugyancsak 
hasonló darab az augsti thermákból [Ettlinger i. m. 
(18. jegyz.) 40. t . 22, 42. t . 92, 43. t . 94]. — Egy 
majdnem ép Drag. 29-es edényt mutatot t be ásatási 
beszámolója kapcsán Albertfalván Nagy Tibor, az 
i. sz. I. századi tábor területéről. 

52 L. 18. jegyzet. 
53 Resatus bennszülött fazekas mester és körének 

műhelyéből kerültek ki a sima falú, fogaskarcolt és 
benyomott díszítésű ezüstszürke, szürke és feketére 
festett fényes kerámiatálak. Áruja előfordul az 
aquincumi, i. sz. I. ós II . század eleji rétegek anyagá
ban általában mindenütt: Nagy L., Az óbudai 
ókeresztény cella trichora a Raktár utcában. Bp. 
1931, 54; Nagy L., Egy pannóniai terra sigillata gyár. 
Arch. Ért . (1928) 96; Nagy L. : Bp. tört . 255, 627; 
Bonis É., A Bécsi úti korarómai temető agyagedényei. 
Ant. Hung. (1947) 45; Kába i. m. (13. jegyz.) 19. 
kép 1—3; és i. m. (12. jegyz.) 165. old., 5, 8. kép. — 
A technikai sajátosságairól: Alföldi A., Az eravisz-

kuszok Buda földjén. Bp. tör t . 160. — Legutóbb 
bővebben foglalkozott a problémával: E. Thomas, 
Die römerzeitliche Villa von Tác—Fövénypuszta. 
Acta Arch. Hung. (1955) 114. — Tál névbélyeges 
töredéke: Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 23. kép 9, 
L. t. 13; Kiss i. m. (13. jegyz.) VIII. t . 1; egyéb 
díszítéssel: uo. VET. t. 2, 3. 

54 Vörös festésű edények analógiái legelőször: 
Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora a 
Raktár utcában. Bp. 1931, 36. kép; uő., Az aquincumi 
polgárváros tűzoltóságának székháza. Laur. Aqu. I. 
Diss. Pann. I I . 11. 206. old. — Sok töredék a praeto-
riumból és a polgárváros nyugati részéből: Kába i. m. 
(12. jegyz.) 

55 A tál kutya-figurájával megegyező kutya
díszítések CINNAMVS és PATERNVS mester keze
munkái: Dechelettei. m. (5. jegyz.) 140. old., 934. ábra. 

56 Táncoló szatír: Dechelette i. m. (5. jegyz.) 
II . 65. old., 384. ábra; Oswald—Pryce i. m. (50. 
jegyz.) XXXII . t. 652 (Lesoux). 

57 A tál formája erősen La-Tène karakterű. Leg
kedveltebb az i. sz. I . század első évtizedeiben. Némi 
változtatásokkal a profilkiképzésben itt-ott még 
feltűnik a l l . század elején: Ettlinger i. m. (18. jegyz.) 
19. kép 9. 

58 Az edények sávos, rácsmintás díszítése ugyan
csak La-Tène hagyomány. Megtalálható a legkoraibb 
tibériusi anyag leletegyüttesében éppenúgy [Fischer 
i. m. (13. jegyz.) 33. t . ] , mint az i. sz. I. század végi 
[Mócsy i. m. (9. jegyz.) 62. old., XVI. t. 19, 23, 24), 
vagy II . századi anyagban, pl. Bicsérden, ahol nincs 
császárkor előtti előzmény, ennek ellenére a kerámia 
La-Tène jellegű [Barkóczi L., A bicsérdi római 
kemence. Folia. Arch. (1956) 23. kép 3—4, XIX. t. 3]. 
A Vêtus Salina-i táborban is előfordul [Barkóczi— 
Bonis i. m. (3. jegyz.) XLI. t. 2]. 

59 L. a 16. jegyzetben foglaltakat. 
60 L. 12. jegyzet. 
61 Uo. 
62 Uo. 
63 Rheinzabern. Ludooici i. m. (6. jegyz.) 63. 

old., 84. kép. 
64 Behúzott peremű mély tálak általánosan a 

császárkor első és második századában. Vörös vál
tozatban főleg a korábbi lelőhelyekről ismerünk pél
dányokat [Mócsy i. m. (3. jegyz.) 187]; gyakoribbak 
a szürke szemcsés iszapolású darabok [Bonis i. m. 
(12. jegyz.) XXII . t. 2—3], Bicsérden [Barkóczi i. m. 
(58. jegyz.) XX. t. 7, 24. ábra 7], Iváncon (Bonis É„ 
Császárkori halomsíros temetkezés Iváncon. Folia 
Arch. IX. 71). — ÍV. Lamboglia, Gli Scavi di Albin-
timilum e la cronologia della ceramica Romana. 1950, 
28. 7/3, 71. — Barkóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 20. 
kép 13. — ö. Simonéit, Tessiner Gräberfelder. Basel 
1941, 139. old., 26. sír. — Kába i. m. (12. jegyz.) 11, 
kép 12, 15, 21. 

65 Dél-galliai töredék: Oswald—Pryce i. m. (50. 
jegyz.) 30. t. 54, 66. t . 67. 

66 A márványos festésű áru a Duna-menti 
anyagban a Flavius-korban jelenik meg: Bonis i. m. 
(12. jegyz.) 15. — K. Bettermann, Die bemalte Kera
mik der frühen Kaiserzeit im rheinischen Germanien. 
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Saalburg Jahrbuch, 1934, 94. — Schumacher, Bemalte 
röm. Tongefässe des I—II. Jahrhunderts. Die Alter
tümer unserer Heidnischer Vorzeit. Mainz 1911, V. 
köt. 45, 777, 250. — Ettlinger—Simonett i. m. (11. 
jegyz.) 61, 32, 14—16. old. 

67 A római kori fogasdíszítésű, edényekről lásd: 
Bonis i. m. (12. jegyz.). — Hasonló darab került elő 
Vetus Salináról [BarJcóczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 
LIII. t. 2, LVIII. t. 3], valamint Százhalombattáról 
[Mócsy i. m. (9. jegyz.) 62. old., XVI. t. 18, 22]. 

68 Sávokban váltakozó vízszintes hornyolás és 
hullámvonalas fésűs díszítésű áru az i. sz. I—II. 
század fordulójáról ismert az ásatások anyagában: 
Barkôczi—Bonis i. m. (3. jegyz.) 24. kép 8; Mócsy 
i. m. (9. jegyz.) XVII. t. 2; Kaba i. m. (13. jegyz.) 
23. kép 7; és i. m. (12. jegyz.) XXIX. t. 48, 
XXXV. t. 7. 

69 Dél-galliai töredék. 
70 L. 12. jegyzet. 
71 Uo. 
72 Narancs festésű, benyomott díszítésű edények

hez 1.: 16. jegyzet. 
73 A narancs alapon fekete rács- és geometrikus 

mintákkal festett edények töredékei az i. sz. I. 
században betöltött őskori gödrök anyagából kerültek 
felszínre. Ezek az edénymotívumok a klasszikus 
görög díszítmények gyökereiből táplálkoznak. A kül
földi anyagból Bernből ismerünk hasonló töredéket 
egy i. sz. I. századi szemétgödör leletegyütteséből: 
Tschumi, Massenfund bemalter La Tène III . Ware 
aus Kellergrube 13 in Bern-Enge 1927/1957. Jb . 
der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 
1949/50. Basel 1950, XXXIV. t . 7, XXXV. t . 6. 
A hazai anyagból a legszebb rácsmintás edényt Nagy 
László találta a békásmegyeri kelta-eraviszkusz lakó-, 
ill. veremgödrök anyagában [Nagy L. i. m. (46. 
jegyz.) 250. 2]; a papföldi nagy közfürdő laconicuma 
alól hasonló töredék került elő. Tekintettel arra, 
hogy a polgárváros nyugati részén végzett ásatás 
során ugyancsak lakógödör betöltésében találtuk 
egy edény előbbiekkel megegyező töredékét [Kaba, 
i. m. (12. jegyz.) XXVI. t. 70], legutóbb pedig a 
Meggyfa utcai mozaikos épületek falai alatt ugyan
csak lakógödrök anyagában, arra gondolunk, hogy 
a nagy közfürdő laconicuma alatti, a múlt század 
végén kiásott leletegyüttesben is kelta-eraviszkusz 
elődeink életének emlékeit szemlélhetjük. Ezt a 
feltevést támasztja alá az a tény, hogy az eddig 
i. sz. H. század végére, III . század elejére datált 
szomszédos macellum falkonzerválása során a fa
lak alatti rétegből egy i. sz. I. század végére keltez
hető volutás mécses töredéke került elő (Szilágyi J., 
Aquincum. Bp. 1956, XIII. t. lenn). 

74 Festett, fémes fényű, apró homokszembe
szórású edények kora a flaviusi időkig keltezhető: 
Fischer i. m. (13. jegyz.) 15. t. 1. — Bénis i. m. 
(12. jegyz.) X. t. 10/3, XVIII. t. 45. — Mócsy i. m. 
(9. jegyz.) XII. t. 10—11.-'— Gose i. m. (18. jegyz.) 
188. típus. — Simonett i. m. (64. jegyz.) a liverpooli 
19. sírból. —'• Kiss i. m. (13. jegyz.) 42. old., II . halonv 
sír 3, 6i — Kaba i. m. (13. jegyz.) 18. kép 33; és 
i; m.~ (12. jegyz.) 159. old., 25. sz. tárgy. — A polgár

város nyugati felének ásatásából: Kaba i. m. (12. 
jegyz.) XXXV. t. 3. 

75 La-Tène típusú az edény peremkiképzése. 
Halternben az Augustus-kori leletegyüttesekben for
dul elő: S. Loeschcke, Keramische Funde in Haltern. 
Mitt. Altert. Kom. (1909) Westfalen. 9. — Teljesen 
megegyező a polgárvárosi nyers és vörös sávos fes
tésű hombár profilkiképzése: Kaba i. m. (12. jegyz.) 
XXIH. t . 2. 

76 Az alávágott peremű békásmegyeri tálak 
analógiáira vonatkozóan lásd a 44. jegyzetben fog
laltakban. 

77 Analógiái az i. sz. I. századi leletek között: 
Bonis i. m. (12. jegyz.) 

78 Ez az enyhén lefele hajló peremű, hornyolt 
szélű, szürke, durván iszapolt anyagú fazék a 
legáltalánosabban elterjedt háziedény-típus a császár
kor első és második századában: Bonis i. m. (12. 
jegyz.) -— Oose i. m. (18. jegyz.) 504. típus. 

79 Uo. 
80 Uo. 
81 L. 33. jegyzet. 
82 Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora 

a Raktár utcában. Bp. 1931, 54. 
83 A bordás, félgömb alakú üvegtál szerte a 

birodalomban az i. sz. I. századi leletek társaságában 
található. A tessinai sírmezők Cadra 11. sírjában 
Drag. 25-ös Pó vidéki sigillátával együtt feküdt: 
Simonett i. m. (64. jegyz.) 124. kép 21. — További 
analógiák: W. B. Honey, Glass a handbook and a 
guide to the Museum collection. Victoria and Albert 
Museum. London 1946, 2. t. A. 24. —• J. Morin, 
La Verrerie en Gaule sous l'Empire romaine. Paris 
1913, 152. kép. — F. Fremersdorf, Das röm. Bunt
glas in Köln. Köln 1958, 24—25. t . Utóbbi helyen 
ennek a típusnak összefoglaló irodalma. — A bordás 
üvegtálak elterjedését a nyugati provinciákban tér
képen szemlélteti: H. J. Eggers, Der röm. Import 
im freien Germanien. Hamburg 1951, 49. t. 
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M. KÁBA 

R Ö M E R Z E I T L I C H E G E B Ä U D E R E S T E B E I M K I R Á L Y - B A D 

Im Mai 1958 kamen bei der Rohrlegung für 
die Warm Wasserleitung im IL Bezirk vor dem 
Gebäude Fo-Straße 84 beim Király-Bad Reste 
von römerzeitlichen Gebäuden zum Vorschein. 

Bei der Ausgrabung mußte man sich auf 
eine teilweise Verbreiterung der Kanalgräben 
beschränken. Das zusammenhängende Bild der 
in den vier von dem Bauunternehmen ausge
hobenen Gräben (auf dem Grundriß mit I—IV 
bezeichnet) gefundenen römischen Denkmäler 
ist durch das in der Barockzeit hier erbaute 
Militärlazarett stark gestört. 

Im blockartig verbreiterten Schnitt am 
östlichen Ende des Grabens Nr. I befand sich 
unter einer nach N—S verlaufenden mittelalter
lichen Mauer ein Mauerbogen der Apsis eines 
römischen Bades. Wand und Fußboden des 
Wasserbeckens waren mit Terrazzo bedeckt. 
Diese Schicht bedeckte nur den Sockelteil der 
Mauern, das aufgehende Mauerwerk war mit 
Fresken verziert, worüber die in nicht großer 
Anzahl, doch mit mannigfaltigen Mustern ver
sehenen, erhalten gebliebenen Fragmente den 
Beweis erbringen. Auch den nach östlicher 
Richtung führenden Kanal des Wasserbeckens 
fanden wir. An manchen Stellen war in situ die 
Bedeckung seiner Seite mit berandeten Ziegeln 
vorhanden. Aus der hineingefallenen Schutt
schicht des Kanals kamen zahlreiche Ziegel, 
Imbrex- und Tubusfragmente, alle ohne Stem
pel, zum Vorschein. 

Der Saal wurde mit einem Hypokaustum 
geheizt, also die warme Luft unter das Wasser
becken durch einen Kanal geleitet. Im Luft-
heizungskanal, den wir ebenfalls freilegen konn
ten, lag eine stark durchbrannte und russige 
Trachitsäule. 

Die Wand des Wasserbeckens wurde in 
opus spicatum-Technik aufgebaut. Der Grund
riß t rägt am nördlichen und südlichen Ende 
des Raumes die Spuren einer Umänderung 
an sich. Auch der Heizkanal, der die warme Luft 
weiterleitete, ist verlegt worden, was auf dem 
Grundriß beim nördlichen Rand des Apsis -
bogens gut zu erkennen ist. Bei diesem Umbau 
wurde der Bogen stark beschädigt. 

Auf dem Bodenbelag des Wasserbeckens 
begleitete die bogenförmige Mauer in regel
mäßigem Abstand die letzte Steinreihe der 
opus spicatum-Mauerung, wahrscheinlich ein 
Teil des Wasserbeckens. Der darin befindliche 
Hohlraum läßt darauf schließen, daß ursprüng
lich dieser Teil ebenfalls geheizt wurde. Der 
Fußboden war ansonsten auch in diesem kleinen 
Streifen aus Terrazzo. Seine Spuren sind auch 
an der Innenseite der Mauerung deutlich erkenn
bar gewesen. 

Neben den westlichen fragmentarischen 
Mauerenden des Wasserbeckens führten wir die 
Ausgrabungen bis zu dem ungestörten gewach
senen Boden fort und haben im Schnitt das 
Fundamentsniveau der rundbogenförmigen 
Mauer gefunden. Darunter zog sich eine mit 
Holzkohle durchsetzte Lehmbewurfschicht ent
lang, in der sich keltische Keramik befand. Wie 
wir weiter unten sehen werden, kommt diese 
Schicht überall als die Hinterlassenschaft der 
einheimischen Urbevölkerung zum Vorschein 
und stellt die Überreste ihrer einstigen Vorrats
und Wohngruben dar. 

Der Apsis schließt sich im Süden eine nach 
O—W orientierte Mauer an, deren Bestimmung 
wir aber im Rahmen der Notbergung nicht 
mehr zu klären vermochten. 

Im Inneren des Wasserbeckens lagen mehre
re, vor allem keramische Funde. Die römische 
Schichte wurde — wie bereits erwähnt — im 
Mittelalter, in der Türkenzeit und besonders 
in der Barockzeit gestört. Das römische Material 
kommt daher mit den Denkmälern der letzteren 
Epochen gemischt vor. 

Nach der Stratigraphie sind drei Niveaus 
zu unterscheiden. Die älteste Schicht mit der 
Keramik und mit den Spuren der Gruben, die 
sich im Schnitt als Denkmäler der einheimischen 
Bevölkerung abzeichnen, zeugt von einer vor-
römerzeitlichen Siedlung. Auch hier macht 
sich die aus den in den letzteren Jahren durch
geführten Ausgrabungen gezogene Schlußfol
gerung geltend, wonach das Gebiet des späteren 
Aquincums auch vor der römischen Besetzung 
nicht unbewohnt war. Im ganzen Gebiet der 
antiken Provinzhauptstadt finden wir die 
Denkmäler der einheimischen Urbevölkerung, 
und nicht nur — wie es die bisherige Forschung 
angenommen hat —- im Bereich des Oppidums 
am Gellértberg und in der Siedlung des Viertels 
Tabán. 

Die nächste Periode gewährt einen Ein
blick in die frühesten Jahre des Lebens von 
Aquincum. Betrachten wir das ganze bisher 
ausgegrabene Material von Aquincum, dieser 
Militär- und Bürgerstadt, so erkennen wir, daß 
ein so frühzeitiger und reicher Fundkomplex 
nirgendwo vorzufinden ist. 

Die frühesten Siedlungsspuren wurden bei 
den bisherigen Grabungen an folgenden Stellen 
entdeckt: die erste Siedlungsperiode unter der 
Cella trichora in der Raktárgasse, die Schicht 
unter der Feuerlöschstelle von Aquincum, die 
Funde der Töpferei von Kiscell und die erste 
Bauperiode der Villa in der Kiscelli-Straße, die 
Grube unter dem Laconicum des großen öffent
lichen Bades in der Bürgerstadt, die beiden 
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frühkaiserzeitlichen Friedhöfe; Funde entlang 
des Aranyhegyi-Baches, die unter dem Haus 
Becsi-Straße 52, sowie die der fünf Brand
gräbern beim Haus Nr. 98, das Praetorium 
in der Laktanya-Straße, die Funde unserer 
im Westteil der Bürgerstadt im Jahre 1955 
durchgeführten Ausgrabungen, sowie das Mate
rial der vor dem Gebäude Lajos-Straße 33 und 
unter den Mauern, des mit Mosaiken geschmück
ten Gebäudes in der Meggyfa-Straße entdeckte 
Wohngruben. Von keiner dieser Stellen ist uns 
die frühzeitige italische Importware, die Sigil-
laten aus der Pogegend bekannt. 

Sigillaten aus der Pogegend sind in der 
Provinz vor allem in der Umgebung der früh-
gegründeten Stadt Savaria, sodann aus der Um
gebung von Scarabantia und aus dem Lager 
Vetus Salina bekannt. 

Die rotbemalte, marmorierte, mit orange
farbiger Glasur überzogene, reliefartig wirkende, 
in Metallglanz schimmernde Tonware läßt sich 
auf Grund der Funde aus Pannonién wie auch 
aus den anderen Provinzen in die flavische 
Zeit datieren. Mehrere Typen sind jedoch 
jünger und kommen mit der silbergrauen und 
schwarzen Ware des einheimischen Werk
stattkreises des Resatus vor. 

Durch unsere Ausgrabung wurde die Abson
derung des Fundkomplexes der einheimischen 
Bevölkerung der ersten Jahrzehnte des 1. 
Jahrhunderts u. Z. ermöglicht, die zugleich die 
Funde der ersten Steingebäude darstellen. 
Weiter konnte die für die Wende des 1—2. 
Jahrhunderts u. Z. charakteristische Material
gruppe ausgeschieden werden, als die Bewohner 
der keltisch-eraviskischen Dörfer bereits sicher 
in Steinhäuser einzogen und ihre Grubenwoh
nungen aufgaben und zuschütteten, wie das 
an mehreren Stellen in der Militär- und Bürger
stadt von Aquincum konstatiert werden konnte. 

Begreiflicherweise beschäftigte die Frage 
der Straßen von Aquincum die Forscher auch 
bisher in starkem Maße. Mehrere Straßen der 
Bürgerstadt sind zum Teil auch heute noch 
unter der Erddecke begraben. Die Straße neben 
dem Friedhof am Aranyhegyi-Bach, die Aquin
cum mit Brigetio verband, erforschte schon 
vor Jahrzehnten D. Simonyi, danach den 
daraufgebauten mittelalterlichen Abschnitt S. 
Garádi. 

Von den Straßen der Lagerstadt sind einige 
durch die Notbergungen der letzteren Jahre 
erforscht worden, solche sind die Straße im 
Kanalisationsgraben der Harrer Pal-Straße, 
die an der Ecke der Emese-Straße und der 
Vörösvari-Straße und eine neben den Aquä
dukten der Vörösvari-Straße. 

A. Radnóti stellte die O—W-Richtung der 
Straße, die vom Limes in die Berge führte, an 
der Ecke der heutigen Csalogány- und Málna-
Straßen fest. 

Die nach N—S verlaufende Limesstraße 

gibt die Literatur in der Achse der Fo-Straße an. 
Die Rettungsgrabung beim Király-Bad im 

Jahre 1958 erwies sich auch von diesem Gesichts
punkt her für erfolgreich, weil wir im Jahre 
1958 in einem Probeschnitt die Fortsetzung 
der damals entdeckten Straße 1958 in unserem 
Schnitt Nr. 21 wiedergefunden haben. Die 
Deckplatten waren zugrundegegangen, doch 
ist die Steinschichtreihe des Fundaments auf 
einer 9 m breiten Fläche deutlich ausnehmbar. 
Dieser Straßenabschnitt gehört zur Limes
straße und verlief nach den Funden der älteren 
Straße um einige Meter westlicher als die gegen
wärtige Fo-Straße. Diese nord—südliche Haupt
aufmarschlinie, die die Stadt durchquerte, 
wurde ein gutes Halb Jahrhundert von der Ver
ordnung Traians angelegt, nach der die Straßen
regelung und der volle Ausbau Aquincums 
durchgeführt werden sollte. 

Vom Gesichtspunkt der topographischen 
Forschung Aquincums ist das Vorhandensein 
des frühzeitigen Fundkomplexes an dieser Stelle 
von entscheidender Bedeutung. 

Den Donaulimes Pannoniens befestigten 
die ersten römischen Auxiliartruppen mit Erd
lagern. Die hier eingetroffenen Eroberer bauten 
diese Lager, da sie ständig gegen Aufstände 
kämpfen mußten. Die im ersten Jahrzehnt 
des 1. Jahrhunderts u. Z. zum Niederschlagen 
der Markomannen in den Kampf gezogenen 
römischen Truppen warfen schließlich den 
große Außmaße angenommenen pannonisch-
dalmatischen Aufstand nieder. Kurz danach 
lehnte sich die aus der Rheingegend stam
mende Mannschaft auf. Die römischen mili
tärischen Führer organisierten die Nachhut
reserve aus den Reihen der für besonders 
verläßlich gehaltenen Italiker und stellten an 
die exponierten Stellen des Limes eingeborene 
Hilfstruppen. Diese Auxiliartruppen errichteten 
in der Anfangszeit die Erdwälle, die dann in 
Eile mit Steintoren, Steingebäuden befestigt 
wurden. Damit läßt sich erklären, daß in 
Aquincum verhältnismäßig früh, bereits aus 
dem Jahre 20 u. Z. eine Bauinschrift bekannt 
ist, ein Beweis dafür, daß das Erdlager in ein 
Steinlager umgebaut wurde. J . Szilágyi hält 
diesen Bau für die eine Befestigung der Ver
teidigungslinie unter Drusus, die zur Zeit der 
germanischen Unruhen im Hochlandgebiet der 
heutigen Slowakei notwendig wurde. 

Aus den in den Thermalrohrgräben des 
Király-Bades zum Vorschein gekommenen 
römischen Mauerresten lassen sich — hinsicht
lich ihrer Bestimmung — keine weitgehenden 
Schlüsse ziehen. Eines steht jedoch fest, daß der 
mit einer Apsis abgeschlossene Raum des 
Gebäudes Nr. 1 ein Wasserbecken, das Bad 
des Lagers war und davon zeugt, daß die 
heutige Badestadt Budapest von der römischen 
Zeit an durch die Türkenzeit hindruch bis zum 
barocken und modernen Király-Bad auf eine 
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fast 2000jährige Vergangenheit seiner Bäder 
zurückblickt. 

Der erwähnte Drusus-Stein spricht davon, 
daß im Palisanderlager von Aquincum bereits 
zu Beginn des 1. Jahrhunderts u. Z. Steinge
bäude vorhanden sein mußten. Wo dieses Lager 
war, gibt die Ausgrabung beim Király-Bad 
zusammen mit den früheren Denkmälern Auf
schluß. Je tz t kann bereits mit voller Gewißheit 
behauptet werden, daß das gegenwärtige Bade
gebäude, und seine unmittelbare Umgebung 
die Stelle war, die unsere Vorfahren im Altertum 
vom strategischen Gesichtspunkte aus als den 
geeignetesten Punkt zum Lagerbau ausgewählt 
hatten. 

Nun erhebt sich die Frage, welcher Trup
penkörper am Bau beteiligt war? Aus diesem 
Grunde muß man die aus der benachbarten 
Gegend der Po-Straße bisher zutage gebrachten 
Denkmäler der Reihe nach prüfen. 

Dem in der Wasserstadt angenommenen 
Militärfriedhof aus dem 1. Jahrhundert u . Z . 
dürften die zwischen der Po-Straße und dem 
Corvin-Platz zutage geförderten Grabsteine 
angehört haben. Es wurden folgende Denk
mäler entdeckt: unter dem Haus Csalogány -
Straße 3/d ein römischer Straßenabschnitt, an 
der Ecke Csalogany-Straße 12 und Malna-Straße 
4 ein Sarkophag, unter dem Haus Fo-Straße 
36 ein Grabstein, auf dem Grund Fo-Straße 
68 ein mit der Figur der Ariadne verziertes 
Sigillata-Fragment, auf dem Grund Fo-Straße 
70 neben reichem keramischen Material zahl
reiche Münzen und schließlich auf dem Bem-
Platz gleichfalls ein Grabstein. 

Zu dem obenerwähnten Friedhof konnten 
als dessen nördliche Grenzmarkierung die in 
der Zsigmond-Straße und beim Császár-Bad 
freigelegten Grabsteine gehört haben. 

Von den aufgezählten Denkmälern liefern 
die erwähnten frühzeitigen Soldatengrabsteine 
die meisten Angaben. Der Großteil der beim 
Bau der Redoute am Corvin-Platz und des 
Császár-Bades gefundenen Steine stellten Grab
denkmäler verschiedener Legionssoldaten dar. 
Drei der Hingeschiedenen dienten in einer Ala. 
Die erste Jahrhundertwende zeigt der keltische 
Soldat der ala I Auriana, namens Trovcetissa 
an. Ebenfalls einer Ala-Einheit gehörte T. 

Claudius, mit einer Reiterszene auf seinem 
Grabstein an, sowie auch der Soldat, an dessen 
Grabdenkmal nur das in einer Nische darge
stellte Portrait und von einer Reiterszene nur 
ein Teil erhalten blieb. 

Die neueste Forschung faßte die Verbreitung 
der Grabsteine der Reiter in den Provinzen 
zusammen. Demnach kommen diese Denk
mäler auf dem Limes in der Regel in Gebieten 
vor, die die römische Heeresführung am frühes
ten besetzte. Die zwei zuletzt erwähnten Reiter
grabdenkmäler können an den Anfang des 1. 
Jahrhunderts u. Z. datiert werden. 

Aus dieser Zeit ist die ala I Hispanorum 
in Aquincum bekannt, deren Verband auch 
Ti. Claudius angehörte. Daraus können wir 
schließen, daß der frühzeitigste Bau der Mauern, 
deren Überreste sich neben dem Király-Bad 
befinden mit dem hiesigen Aufenthalt der ala 
I Hispanorum, deren Mannschaft das Palisa
denlager mit Steinbauten befestigt hat, ver
bunden ist. Der dieser Ala angehörende Soldat 
Ti. Claudius wurde demnach in dem in der süd
lichen Nachbarschaft des Lagers gelegenen 
Friedhofe begraben. 

Wenn auch unsere Forschungsarbeit beim 
Király-Bad nur den bescheidenen Anspruch 
einer Notbergung erhebt, bereicherte sie unsere 
topographische Kenntnisse dennoch mit wich
tigen Ergebnissen. Wir erkennen ein winziges 
Bruchstück aus der Lebensweise der ersten 
sich im Aquincumer Steinlager niedergelasse
nen römischen Eroberer. 

* 

Die Ergebnisse der Ausgrabungen zusam
mengefaßt: im Verlauf der Rettungsgrabung 
beim Király-Bad legten wir die Denkmäler 
einer keltisch-eraviskischen einheimishen Sied
lung frei, sodann die Reste mehrerer dem Ala-
Lager des frühkaiserzeitlichen Aquincums ange
hörenden Gebäude. Das in einem Gebäude auf
gedeckte Wasserbecken war wahrscheinlich 
längere Zeit lang im Gebrauch, da daran Spuren 
einer Veränderung und Erneuerung festzu
stellen sind. Auch einen Abschnitt der nach 
N—S verlaufenden Limesstraße vermochten 
wir zu finden. 
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