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I. A K É S Ő CSÁSZÁRKORI A Q U I N C U M K U T A T Á S Á N A K T Ö R T É N E T E
Aquincum életének legkésőbbi szakaszáról alig tájékoztatnak valamennyire feliratos emlékek és iro
dalmi adatok. E nehézségek ellenére Alföldi András és Nagy Lajos a „Budapest Története" c. monográfia
római részében lenyűgöző képben mutatták be az olvasónak a városi élet hanyatlását, megállapításaik a
birodalmi adminisztráció összeomlásáról nemcsak Aquincumra, hanem az egész Pannónia területére érvé
nyesek.1 Nagyvonalúan kezelték a IV. századi emlékanyagot s ennek hátterében elevenítették fel a provincia
határain zajló politikai eseményeket.
Publikációjuk óta két évtized telt el, s ez alatt az idő alatt a második világháború után újjáépülő Óbuda
sok új régészeti anyagot szolgáltatott a kutatás számára.2 Mégis számtalan tisztázatlan probléma marad
még mindig Aquincum késő császárkori történelmével kapcsolatban, hiszen arra az alapvető kérdésre is
csak további ásatások adhatnak választ, hogy hol helyezkedett el a IV. századi katonai tábor, amelynek
erődrendszeréről csak elképzeléseink vannak.
Az alábbi topográfiai feldolgozás során térképre vetítettük a IV. századi aquincumi lelőhelyeket és
az ásatási feljegyzések, irodalmi értékelések felhasználásával az egységesen késő császárkorinak mondott
anyagon belül három periódust választhattunk szét. Majd ennek alapján megkíséreltük körvonalazni a város
kép módosulását a mondott időszakban.
Topográfiai összeállításunk lényegében csak az óbudai katonavárost öleli fel. A polgárváros hagya
tékából jóformán teljesen hiányzik a IV. századi leletanyag és ásatási megfigyelés.
„A katonaváros és legióstábor területén levő épületek és közművek" térképét első ízben 1951-ben
állította össze Szilágyi János,3 majd némi módosítással 1962-ben ugyanezt a 48 lelőhelyet sorolta fel a Buda
pest Műemléki Topográfiája II. kötetében.4 Lelőhelykatasztere csak Óbuda belterületére szorítkozott,
feltehetően a tábor és táborváros környékére. Ezt egészítettük ki — a könnyebb kezelhetőség szempontjából
megtartva számozását —, a canabae külső szegélyével, az elmúlt tíz év ásatási anyagával, valamint a temetők
és egyes sírok lelőhelyeivel. Kibővített lelőhelykataszterünk a lehetőségek szerint viszont csak IV. századi
emlékanyagot tartalmaz.
Az aquincumi települések részletes felmérése, az építési periódusok egyeztetése a principátus idejé
ből származó leletegyütteseknél sem készült még el; e három évszázad történetéről mégis világosabb kép
tárul máris elénk. Az utóbbi időben ugyanis több tanulmány jelent meg az I. századi lakosság építkezésé
ről, az I—II. század fordulóján megépült légiós táborról és annak praetor iumáról. Sorozatos közlemények
ismertették a II—III. században fennállott helytartói palota feltárásának eredményeit, valamint két dísze
sebb épület leletanyagát a canabae északi, illetve déli szegélyéről, amelyek a város II—III. századi sorsá
hoz szolgáltattak újabb szempontokat. A késő császárkorból származó régészeti hagyatékról azonban csak
rövid ásatási jelentések emlékeztek meg, ezeket foglaljuk össze az alábbiakban.
1
Alföldi A.—Nagy L. : Budapest Története. Budapest az ókorban I. Budapest, 1942. — Legutóbb Nagy Tibor
fejtette ki aprólékosan e korszakra vonatkozó történelmi események hátterét: Budapest Műemléki Topográfiája II. Buda
pest, 1962. 57 skk. (Továbbiakban Nagy T. Top. II.)
2
Pannónia határmenti katonavárosainak jellegéről, jelentőségéről először Radnóti A. : MTA Közi. 5 (1954)
496 skk.
3
Szilágyi J. : Arch. Ért. 78 (1951) 121 skk. (Továbbiakban Szilágyi I.)
4
Szilágyi J. : Budapest Műemléki Topográfiája II. Budapest, 1962. 516 és 331 skk. (Továbbiakban Szilágyi II.)
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1. kép. A IV. század elején még használatban levő épületek, utak, temetők az aquincumi tábor és canabae eddig feltárt területén
T-J
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts noch benutzte Gebäude, Strassen, Gräberfelder auf dem bisher freigelegten Gelände des Lagers und Canabae von Aquincum *^
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2. kép. A IV. század utolsó évtizedeire jellemző épületek és temetők az aquincumi tábor és canabae területén
Gebäude und Gräberfelder aus den letzten Jahrhzehnten des 4. Jahrhunderts auf dem Gelände des Lagers und der Canabae von Aquincum

DUNA

II. K É S Ő CSÁSZÁRKORI L E L Ő H E L Y E K
AZ A Q U I N C U M I TÁBOR ÉS CANABAE T E R Ü L E T É N 5 (1—2. kép)
1—3. Fürdőosztályos lakóépületek a Kiscelli u. 10—12. sz. alatt, az észak-déli irányú főútvonal, illetve
aquaeductus mellett. A kőépületek a II. század elejétől kezdve többszöri átépítésen mentek keresz
tül. A III—IV. század fordulóján kősírládákban temetkeztek az épület mellett. A IV. század
közepén tűzvész pusztította el a lakóépületeket, ezután már nem építették újjá, hanem romjai
között, germán lakosság húzódott meg néhány évtizeden át. Majd a IV. század utolsó két évtize
dében ezek is elhagyták az épületeket, melynek romjai közé ezután már csak sírokat helyeztek.
4. „Úttest, kemence és lakóház nyomok a canabae területén", a Lajos u. 169—171. sz. alatt.
5. „Hosszú egyenes falba beépített nagy, körösfalu építmény", a Lajos u. 164—168. sz. alatt.
6. „Három sor pilléres, nyitott csarnokos egy sor helyiséges építmény nyomai" a Lajos u. 179—
185. sz. alatt.
7. „Régebben feltárt, publikálatlan építmény az Árpád hídfő alatt, a Kulcsár—Naszád utca sarkán."
A 4—7. sz. lelőhelyek a jelenlegi Árpád-híd budai hídfője mellett összefüggő római kori
épületcsoporthoz tartozhatnak, amelynek északi és déli határán egy-egy széles kövezett kocsiút
futott le itt nyugat felől a Duna-partra. Az épületcsoport a II. század elején épült, többször javí
tották (mint az 1—3. sz. épületeket), utoljára a IV. század elején. A század harmincas éveiben
azonban már elpusztulhattak, mert egy széles íves fal maradványai húzódnak az elplanírozott
romok fölött, majd ennek déli külső oldalán a IV. század végére tehető többrétegű temetkezést
figyeltek meg az ásatok.6
8. „Sáncárok nyoma a Szőlő u. 58—66. sz. alatt", mellette csatorna és a IV. század végéről szár
mazó sírok húzódtak.
9. „Észak-déli irányú úttest és esetleges vastag fal nyomai." Az úttest mellett, mintegy száz méte
res távolságra egymástól egy-egy középület maradványa a II—IV. századra keltezhető építési
periódusokkal, gazdag leletanyaggal, központi fűtéssel, többrétegű falfestéssel, stukkóval. Ä IV.
század második felében az épületek romjai között is voltak sírok.7 Lelőhely a Szőlő u. 8. sz. és
66. sz. valamint a Szőlőkert utcát összekötő névtelen kis utca.
10. „Kő, kavics, sóder rétegeződése a Szőlőkert u. 8. sz. alatt." A Kórház és Pacsirta utcában is rend
szertelen elhelyezésben IV. század végére keltezhető sírokat találtak.
11—12. „Úttest nyomai és kelet-nyugati irányú kőfalas csatorna a Gyűrű utcában." A csatorna leágazásait
beépítették a IV. században, néhány évtizeddel később azonban már ide is temetkeztek.
13. ^ Calvin u. 1. középkori kastély-romok mellett észak-déli irányú út nyomai, mellette az aquaeductus
maradványai. Az úttest összefügghet az 1—3-nál megfigyelt kocsiúttal.
14. „Elágazás a főcsatornából a Flórián téri katonai fürdő felé."
14/a. „Elszigetelten fennmaradt vastag falcsonk a Pacsirta u. 20. számnál" ; vízvezeték maradványa a
17. számú ház előtt.
15—16. Kemence nyomok — „fűthető lakókunyhók", a Flórián tér 1., a Calvin u. 16., Polgár tér és Calvin u.
sarkánál, a IV. század második feléből.
17. „A főcsatorna vonala megvan a Föld utcától kezdve kelet felé a Dunáig kisebb-nagyobb megszakí
tásokkal"8 a római uralom végéig használatban lehetett ez a csatorna az itt előkerült leletek tanúsága
szerint.
18. „Vastag faldarab a Polgár tér 7. sz. alatt." Mellette „gazdagon berendezett, központi fűtéses,
falfestménnyel díszített épület maradványai a II—IV. századból".
5

Katalógusunkban az 1—46. számú lelőhelyeknél Szilágyi János megállapításait idézőjelbe tettük. Az említett
lelőhelyekre vonatkozó irodalom összegezve a 3. és 4. jegyzetben megjelölt kiadványokban, ezekhez újabb ásatási meg
figyelések esetében kiegészítéseket tettünk. Az aquincumi temetők topográfiáját Nagy Lajos állította össze: Bp. Tört.
I. 358., legutóbb kiegészítésekkel Kába Melinda közölte: Bud. Rég. XIX (1959) 160 skk. Lelőhely kataszterében kor
határozás nélkül összegezte az aquincumi sírokat és temetőket, ezek közül topográfiai térképünkön lehetőleg csak a IV.
századra keltezhető emlékeket, lelőhelyeket soroltuk fel.
6
A 4—7. számú lelőhelyeknél feltehetően az aquincumi kikötő épületei, raktárhelyiségei húzódtak a II. század
tól kezdve a IV. század közepéig. A területen 1962-ben perióduskutatást kezdtünk meg.
7
17.195 hrsz. lebontott ház helyén.
8
A főcsatorna COHVIIBRANT bélyeges téglákból készült, mint a Hajógyár-szigeti helytartói palota azonos
méretű csatornahálózata, vö. Szilágyi J. : Bud. Rég. XVIII (1958) 65. és 57. j . Az aquincumi canabae közművesítése
tehát a III. század elején történhetett. A főcsatorna a Flórián tér környékén többször irányt változtatott, nyilván koráb
ban kialakult utcahálózathoz igazodott : épületek alatt sehol sem bújt át, hanem a főútvonalat követte.
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19. „Jelentős vastagságú kelet-nyugati irányú faldarab a Szentlélek téren", — ma Korvin O. tér 3—5.
sz. előtt. Mellette apszisos kiképzésű, központi fűtéses, falfestménnyel díszített épület marad
ványai a II—IV. századból.9
20. „Még a múlt század folyamán megfigyelt fal a Kisduna-ág medrében."10
21—24. Vörösvári út 18—24. sz. házak udvarán római kori lakóháznyomok, amelyeket a II. századtól
a IV. század végéig laktak. Az épületek központi fűtéssel, csatornázással, vízvezetékkel voltak
ellátva, falfestés díszítette őket. A 22. sz. alatt olajprés, és későbbi időből észak-déli irányú sánc
árok nyomai voltak megfigyelhetők 1]
25. „A legio »nagyobbik« fürdője a Flórián téren." A II—IV. század folyamán többször átépítették.32
26. „Kelet-nyugat irányú vastag falak nyomai a Flórián tér északi végén."
27., 30—35., 43. Majláth u. 24., Ék u. 9., Kerék u. 15., 19., 33., valamint Szentendrei u. 42. sz,
alatt a korai Domitianus kori kőtábor erődrendszerének északi és nyugati maradványai sarok
toronnyal. A korai tábor bővítésekor e védőrendszer árkait betöltötték, fölötte később utcák,,
épületek húzódtak. Az itt talált leletanyag alapján e terület a IV. század végéig lakott volt.
28 „Régebbi ásatás publikálatlan eredményei: kelet-nyugati irányú úttest maradványai, ennek mind
két oldalán oszlopcsarnokos, falfestéssel díszített középületek. Lelőhely Szél és Kórház u. sarok.13
29. Régebbi ásatás publikálatlan eredménye a Kórház és Szentendrei út sarkán : feltételezhetően a
porta decumana építménye."14
36. „Vízgyűjtő medence a Majláth u. és Flórián tér sarkán", talán az aquaeductus vízelosztója.
37. „Régebbi ásatás publikálatlan eredménye: valetudinarium", lelőhely: Miklós u. 32—34.
38. „Régebbi ásatás publikálatlan eredménye: horreum", lelőhely: Miklós u. 30.
39. „A múlt században megfigyelt kelet-nyugati irányú fal a Kisduna-ág medrében."
40. „A régi izraelita temető beépítése alkalmával megfigyelt praetorium maradványai a Laktanya u..
26. sz. alatt" fürdőszárnnyal, központi fűtéssel, falfestéssel, csatornázással. Közelében a Lak
tanya u. 31. sz. alatt tárták fel egy hozzá hasonlóan díszes középület maradványait. Mindkét épü
letet a II—IV. század folyamán többször átépítették.
41. „Régebbi ásatás publikálatlan eredménye a Szél utcánál : forum, árucsere csarnok a barbárokkal,
középület a II—IV. századból."
44. „Régebbi ásatás publikálatlan eredménye: égetett agyag fürdőmedence" a Miklós u. 4. sz. előtt
lakóépület részeivel.
45—46. Úttest és lakóház nyomok a Szél és Szellő utca sarkánál. Az úttest ÉNy-DK irányú ; mindkét
szélén több periódusú falfestéssel, központi fűtéssel, közművekkel ellátott házak. Ezek romjai
közé a IV. század utolsó harmadában már temetkeztek.15
47. „A tábor belsejére valló építmények nyomai a Folyamőr u. 7. sz. alatt, a Leipziger cukorgyár
gazométere mellett." Ugyanott késő-római téglasírok16 is előkerültek.
48. Folyamőr u. 11—19., a mai úttestet ÉNy felől keresztező széles római kori úttest csatornás járdával.
Előtte porticusos lakóépület húzódott, az egyik helyiségben bronzöntő műhelyt rendeztek be.
A Folyamőr u. északi végében, pl. a Miklós tér sarkán, valamint a Matróz utca sarkán17 már késő
római kősírládákat és téglasírokat is találtak.
49. Sorompó utca 2. sz. alatt festett falú épület került elő több periódussal a II—IV. századból. Romjai
között két csontvázat is feltártak a IV. század végéről.18
50. Harrer P. u. a mai Folyamőr u. útteste alatt római kori úttest maradványai húzódnak, s ezt
sűrűn szegélyező épületek, köztük falfestéssel díszített, központi fűtéses lakóház maradványai is
felszínre kerültek.19
9

Az épületek leletei az Aquincumi Múzeumban ; vö. : Szilágyi J. : Aquincum. Budapest, 1956. 53., XLVI. t.
A 20. és 39. számú lelőhelyhez ujabb ásatási megfigyeléseket szolgáltattak az 1952—1956 között folytatott fel
tárások a helytartói palota területén. Vö. : Szilágyi J. : Bud. Rég. X V I I I (1958) 54.
11
A Vörösvári úton végig csatorna-fektetési munkák folytak 1955—1956 telén, amikor az úttest közepén római
kori útburkolat, vízvezeték nyomai, lakóépületek maradványai kerültek elő több periódusból. Vö. : B. Bonis É.—Sz.
Burger A. : Arch. Ért. 83 (1956) 98. — A z anyag közzétételét Wellner István készíti elő.
12
Az 1960—1961. évi leletmentésről: K. Kába Melinda: Bud. Rég. XX (1963) 310. A korábbi eredményekhez 1.
Szilágyi J. : T o p . I I . 335. irodalommal.
13
A porticusos épületek a 41. szám alatt közölt lelőhely szomszédságában a fórum melletti épületsorhoz tartoz
tak ; talán üzletházak ?
14
Vö. : Nagy L. : Bud. Rég. X I I I (1943) 50.
15
A legújabb leletmentésről: Wellner I. : Bud. Rég. X I X (1959) 253.
16
Szilágyi J.: Arch. Ért. 58 (1951) 123.
17
B. Bónis É.—Sz. Burger A. : Arch. Ért. 85 (1956) 98.
18
Sz. Póczy K. : Bud. Rég. XVI (1955) 134.
19
L. 17. jegyzet.
10

58

51. Vihar u. 11—13., 12—14. sz. alatt római kori úttest mentén értékes falfestéssel díszített épület
nyomokat tart számon a kutatás. Ezek egyikéről megállapították, hogy a IV. században imaháznak
alakították át. Egyébként az utca teljes hosszában késő-római téglasírok, kőkoporsók, sírkápolnák,
sírkertek kerültek elő az 5., 6., 12., 14., 24., 25. sz. alatt a 12/a és 23-nál aquaeductus nyomok is.
A sírok a mellékletek alapján részben a századközepéről, részben I. Valentinianus idejénél később
ről származnak.20
52. Berend u. 10—12. épületmaradványok a II. századtól kezdve. Falmaradvány mellett „in situ"
oltár. Későbbi betemetkezések a IV. századból, kősírládák, téglasírok.21
53. A Raktár utcában a városi házak előtt római lakóépületek maradványai húzódnak. Ezeknél öt
építési korszakot figyeltek meg, a legutolsó a IV. század elejéről származik. Egy ennél későbbi
periódusban temetőkápolnát (cella trichora) kiterjedt ókeresztény temető vett körül.22
54. A Filatori gát mentén, a HÉV állomástól ÉNy-ra, ÉNy-DK irányú széles római úttest húzódik.
Ennek D-i szegélyén több római kori épület maradványát tárták fel még a múlt század végén.
Az É-i oldalon többrétegű temető húzódott. A II—III. századból származó sírszobrokat a IV.
században építőanyagként újra felhasználták. A század közepére dalálható egy soros temető
mintegy negyven sírja, a század végére keltezhető temetőrészben a rendszertelenül egymásra dobált,
vagy csak hevenyészve eltemetett halottakat másodlagosan felhasznált kő-, tégla- és fakoporsóban helyezték el.23
55. Kerék u. 63. Eredetileg a II. századból származó, többször megújított római épület maradvá
nyain nagy tűzvész nyomai láthatók. A IV. század közepétől kezdve az épületbe sírokat helyeztek,
a környéken szegényes téglasírok húzódnak.24
56. Bogdányi út 12—14. A Filatori gátnál említett római út Ny-i oldalán és a már említett Kerék u.
63. sz. alatti római épülettel szemben két épület emelkedett. Az egyik lakóházban két fürdő
medence, a másikban feltehetően háziszentély volt. Mindkét épület a II—IV. századból való.
Rommaradványaik közé a IV. század második felében tégla-, kő- és fakoporsókat helyeztek. A
bekötő út tetején is melléklet nélküli sírok voltak.25
57. A Meggyfa utcai általános iskola alapozása során több periódusú épület látott napvilágot értékes
mozaikpadlókkal. Talán összefügg az előbbi szentélyes épülettel (?). Falmaradványai között II.
Constantiussal záruló éremleletet találtak. A század második felében romjai közé temetkeztek
mint 53—56. számnál.26
58. Hunor u. 20. Épületmaradványok a II. századtól kezdve festéssel, faragott díszítéssel. Az épület
hez vízvezeték kettős vezetéke futott be DNy-i irányból. Később a IV. század folyamán ide is
temetkeztek.27
59. Körte u. 20., Raktár u. és Hunor u. sarok. Épületnyomok mint az 53. számnál. Sütőkemence az
épület végében, az épület mellett és közelében kő- és téglasírok a IV. századból.28
60. A Körte u. és a Vörösvári út sarkán aquaeductus nyomok könyökcső elágazással. A Vörösvári
úton az út szegélye mellett római kori úttest maradványait ásták ki.29
61. Az Emese utcai SZTK rendelőintézet alapozásakor római kori útszakasz került elő, mellette épület
maradványok. Az épületek a IV. század közepéig lakottak voltak. Már a IV. század közepén az
épületek szomszédságában temető húzódott, majd később a század végén a rommá vált épüle
tekbe sírkert-szerűén koporsókat helyeztek.30
62. Bécsi út 166. (Viktória, ill. Bohn téglagyár telkén.) Feltételezhető az eddig szórványosan előkerült
régészeti emlékek alapján, hogy a római korban széles út vezetett itt a Farkastorki úttal párhu20
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zamosan, és ezt szegélyezték volna már a IV. század elején kősírládák, sírkertek, sírkápolnák,
igen gazdag mellékletekkel. Később több sorra terjedt a temető, majd a század végén tömeg
sírokban, rendszertelenül egymásra temetkezés31 történt itt is, mint a város peremén általában.
63. Bécsi úti kísérleti lakótelep (volt Nagybátony—Újlaki, majd Viktória téglagyár telkén), a „Sárga
sáv"-nak nevezett római majd középkori útvonalról több ponton utak ágaztak szét, amelyek men
tén egy-egy épület a II. századtól kezdve a IV. század első harmadáig lakott volt. Majd nagy
kiterjedésű soros temetőt lehetett megfigyelni ókeresztény mellékletű sírokkal, e fölött rendszer
telen — a század végére jellemző —, temetkezést egyidőben különféle rítusokkal.32
Zápor u. 90. sz. alatt (a téglagyár bejárata mellett), a IV. század utolsó két évtizedére keltezhető
sírokat33 tártak fel.
64. Kiscelli u. 89—91. sz. alatt a II. század elején még katonai fazekasműhely működött. Az épület
romjai között a IV. század második feléből származó téglasírok kerültek elő.34
65. Vályog u. 10. Festett falú lakóépület származik innen a II. századból, többször megújítva a IV.
század közepéig. Az elpusztult épületbe a IV. század legvégén szegényesen eltemetett halottakat
helyeztek.35
66. Kenyeres u. 32. sz. alatt, melléklet nélküli sírok kerültek elő, I. Valentinianus idejéből származó
bélyeges téglákból kirakva.36
67. Bécsi út 100—102—104. sz. Feltehetően a római útvonalat szegélyező temető húzódott itt a III—
IV. században. A sírkertek, sírkamrák a IV. század első harmadára és közepére keltezhetők, feltű
nően gazdag mellékletekkel. Majd a század végén ezeket a kriptákat kifosztva, szegény lakosság
temetkezett ide.37
68. Bécsi út«94—98. sz. alatt, ill. telken részben az előzőhöz csatlakozó útmenti gazdag temetőt és az
utat szegélyező lakóépület csoportját állapította meg a régészeti kutatás. A megfigyelések szerint
a II—IV. században laktak itt, majd a romok közé itt is temetkeztek a IV. század végén.38
69. A Nagyszombat utcai amphitheatrum épületét a IV. század végén erődként használták. Közelében
kő- és téglasírokat találtak.39
70. Lajos u. 34—37. sz. között a mai úttest felbontásakor feltehetően késő-római őrtorony maradvá
nyai kerültek elő, mellettük a római út és csatornázás részlete. A csatorna a Szépvölgyi úti római
villa irányából vezetett le a Dunához. Az őrtorony szomszédságában téglasírok kerültek elő a
IV. század utolsó évtizedeiből.40
71. Szépvölgyi úton a Mérőműszerek Gyára telkén római villát ástak ki, szentéllyel. Az épület lakott
volt a IV. században mindvégig, s feltehetően a népvándorlás korában is, minthogy az épületből
langobard kincslelet is előkerült. Közelében az Ürömi út 10. sz. alatt késő-római téglasírokat és
kőkoporsókat találtak.41
72. Szépvölgyi út—Pálvölgyi barlang mellett, lősz falban épületnyomokat, késő-római sírokat42 és egy
római villa maradványait figyelték meg.
73. Remetehegy, Kiscelli kastély körül ill. fölötte mintegy 100 m-rel kősírládákról43 számol be az
irodalom.
74. A Testvérhegyen, a Leopold téglagyár telkén római úttest, mellette kisebb római kori villák és sír
kertek44 feltárásáról tudunk.
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75. Tálorhegyi út 14. sz. alatt a IV. század első feléből származó45 kőlapokból összeállított sírokat
tártak fel, gazdag mellékletekkel.
76. Táborhegyen, Untisz Mátyás telkéről is kősírládák46 kerültek elő.
77. Jablonkai út 7. sz., kősírládát, Jablonkai út 15. sz. alatt múmiasírt találtak.47
78. Táborhegy, Schlosser-telek, múmiasírt és Schmidt P. telkén kősírládákat48 tart számon a kutatás.
79. Csúcshegyi villa néven tartja számon az irodalom az Ürömi völgyben előkerült római épületcso
portot, amely lakott volt a IV. század folyamán is; ekkor ipari műhelyt rendeztek be a lakó
szobákban.49
80. A Csúcshegyi villa szomszédságában „mansio"-ról olvasunk, mellette terepbejárás során IV.
századi torony maradványait észleltük. Innen néhány száz méterre Tarhos u.—Óvári út sarkán
római épület50 falai láthatók.
81. Bécsi út 195. sz. alatt vízvezeték elágazása, csatorna maradványai kerültek elő leletmentés során.
Közelében késő-római sírok51 is voltak.
82. Bécsi út 170—172. sz. alatt az ún. Magdalin vegyészeti gyár telkén, kőlapokból összeállított késő
római sírokat, feljebb a hegyoldalban temetőkápolnákat ástak ki.52
83. A Bécsi út—Vörösvári út sarkán, az Árpád malom területén, 2ÍZ ún. Török—Labor gyár telkén IV.
századi római temető maradványairól tudunk (82. számmal szemben levő telek).53
84. Selmed út—Korvin O. utca sarkán álló ev. templom alapozásakor kora-római ipartelep marad
ványait figyelték meg. A III—IV. század elején a canabae lakóházai húzódtak itt a római útvonal
mentén, később a IV. század második felében ide is temetkeztek.54

III. A TOPOGRÁFIAI KÉP TANULSÁGAI
1. A I V . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i A q u i n c u m b a n

(1. kép)

A IV. századi lelőhelyek felvázolása alapján bizonyosra vehetjük, hogy bármilyen súlyos csapást jelen
tett Aquincum életében a 260—300. között ismételten betörő ellenség garázdálkodása,55 a város külső képén
még néhány évtizedig lényeges változás nem történt. Eddigi feltárásaink azt mutatják, hogy a század első
évtizedeiben a helytartói palota kivételével minden középületet újraépítettek, így pl. a fórumot a Szél
utcában, mellette — az út innenső és túlsó oldalán —egy-egy oszlopcsarnokos épületet, a Flórián téri fürdőt,
ennek közelében a kórházat és egy nagy közraktárt ; a Lajos utcában — a mai Árpád-híd óbudai feljárója
mellett — feltételezésünk szerint a kikötőépület raktárait és üzletsorait ; a Szőlő utcában a római utat szegé
lyező, oszlopsorral díszített nagyobb épületeket. Sajnálatos módon ebből az időszakból már egyetlen építési
felirat sem maradt ránk, ami bővebbet mondana el az építkezések körülményeiről, így pusztán az eléggé
szűkszavú ásatási jelentésekre vagyunk utalva, amikor megkíséreljük a korszak történetét rekonstruálni.
Mindegyik épületben kivétel nélkül vastag égésréteg figyelhető meg56 az újjáépítést megelőző korszak
ból, tehát nem csak olcsó, kisebb jelentőségű épülettatarozásra volt szükség ekkor, hanem költséges, jelentős
újjáépíéstre. Ennek ellenére még mindegyik épületet kifestették a IV. század elején divatos falmintákkal;57
45
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fehér alapon tarka márványborítást imitáló tagolásokkal és egészen laposan kezelt mészkő faragványokkal
díszítették az utcai frontot.58
Feltűnő e középületeknél az, hogy egy-egy épületszárnyat ekkor lakhatóvá tettek, lakásokká alakí
tották át. Ezt olvassuk a Lajos utcai csarnokos épület ásatási beszámolójában,59 a Szél és Szőlő utcai perystiliumos középületeknél.60 Az átépítés során egy nagyobb termet közfalakkal több kis helyiségre osztottak
fel, padlófűtéssel látták el, s ha a leletanyagot aprólékosan megfigyeljük, annak szegényes volta azt is elárulja,
hogy az ide költöztetett családok nem a közügyeket ellátó tisztviselők, sem pedig a vezető állásokat betöltő
személyek lehettek — mint azt középületben várhatnánk —, hanem szegénysorsú, olcsó holmikat használó
egyszerű emberek. Lehet, hogy túlságosan messze vezetnek következtetéseink, amikor arra gondolunk,
hogy a romossá vált városban nagy volt a lakáshiány a század elején, amikor betelepítésekkel, beköltöztetésekkel látták el munkaerővel az átszervezett üzemeket, fegyvergyárat stb.61
Átépítésen mentek keresztül a nagy tűzvészt követően mindazok a magánházak, lakóházak is, ame
lyeket eddig az ásatások alapján megismertünk; így a Raktár u. 24., Vihar u. 11—13. és 24—26., Hunor
u. 20., Vörösvári u. 22., Szentlélek tér, Kiscelli u. 12., Polgár tér 7., Föld u. 20., Kenyeres u. 32., Vályog
u. 10., Bécsi u. 98. és 102. A Kiscelli u. 10. sz. alatt lakóépületek bizonyosfokú bővítését is megfigyelhet
tük. Az új épületszárnyat is központi fűtéssel látták el, csak ennek technikai megoldása lényegesen eltér a
hypocaustumos eljárás szokásos ún. „lebegő padló" roppant költséges megoldásától. A IV. század elején
fűtőcsatornákat vezettek be a padló alá, s ez, ha nem is nyújtott olyan kényelmet, mint a falfűtéssel kombinál
ható, szabályozható központi fűtés, lényegesen kevesebbe is került. Aquincum több magánházában találjuk
ugyanennek a fűtésmódnak változatait ebben az időben.62
A lakóházak romjai közt a leletek arról számolnak be, hogy az épületek lakói még igényelték a városi
életformát, megteremtették maguknak mindennapi kényelmüket. A felsorolt épületek mindegyikében fal
festéssel díszítették a lakószobákat, bár a korábbi technikai felkészültség hiányzik a falfestés anyagából.
Takarékoskodtak a viasszal, gyengébb az alapozás anyaga és megfigyelhető, hogy a színek közül az import
ból származó vörös, kék és méregzöld hiányzott a festők palettájáról.63 Ez a minőségi változás természetesen
független a stílus-változástól, amire korábban már utaltunk aquincumi falfestmények ismertetése során,
s amire most nem térünk ki részletesen.
Az épületekben talált használati tárgyak közt még sok az üveg és finomabb használati bronz eszköz.64
Az asztalokra még ízléses tálalással került az étel,65 s a ruházkodásban is igyekeztek követni a rómavárosi
divatot. Az apró használati tárgyak között azonban sok olyan darab szerepel, ami meglep bennünket ebben
a környezetben a Duna mentén. A Rajna menti germán lakosság hagyatékából ismerjük ezeket: csont orsók,
késnyelek, mécsesfajták, ruhakapcsolótűk, stb., mind olyan jelentéktelen darabok, amiről nem hihető,
hogy kereskedelem útján kerültek volna ide,66 hiszen nem gyári áruk. Elképzelhető — de további kutatá
sokig nem bizonyítható —, hogy mint ekkor a provincia több limesmenti városába, Aquincumba is áttele
pítettek volna ekkor rajnaiakat.67 A Constantinus-kori nagy „őrségváltásról" a városi vezetőség körében már
többen írtak Aquincummal kapcsolatban.68 Lehet, hogy az akkor idetelepített lakosság hagyatékát ezért
találjuk a canabae szép kivitelű lakóházaiban, mert a részben elköltözött, hegyvidéki villáiban meghúzódó,
vagy a politikai változások következtében tönkrement vezető réteg városi házaiba szállásolták be őket.
A tábort megkisebbítették és a kutatók feltevése szerint eltolták dél felé.69 A Szőlő u. 66. sz. alatt, a
Vörösvári u. 24. sz. alatt, s a Föld u. 20. sz. alatt e késői tábor vallumrendszeréhez tartozható sáncnyomokat
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találtak az utóbbi 15 év alatt több ízben is leletmentések során. Mellékelt topográfiai összesítő térképünk
arra mutat, hogy a Flórián tér környéke maradt sűrűn lakott és erődített a legkésőbbi időkig. Ezt a
továbbiakban részletesebben is dokumentáljuk.
Egyelőre arra gondolunk, hogy a Szőlőkert és Vörösvári út sarkán felszínre került vallumrendszer kis
szakasza s ennek meghosszabbításában a Calvin utcai középkori királynéi vár északi várárkának elődje,70
talán a canabae védelmére készülhetett a IV. század elején. Ugyanebben az időben ugyanis végig a limes
vonalon alapvető erődítés folyt a nagyobb táborhelyeken. Ekkor történik pl. az Eskü téri erőd átépítése is.71
De a polgári telepeket is fallal erősítették meg több ponton, mint pl. Sopianaeban, Scarabantiában stb.72
Lényeges, hogy az aquincumi polgári település városfalát is végigjavították ekkor, sőt északi városkapuját
teljesen átépítették.73 Az Óbuda alatt húzódó katonaváros tábor körüli területének nagysága és az egyes
épületek nagy mérete, belső díszítése szempontjából felülmúlta a polgárvárost,74 így indokolt, hogy leg
alább a város belső magját biztosítsák az ellenséges betörések állandósulása idején.
Az új erődrendszer egyúttal a tábor és canabae vízellátását biztosító aquaeductus épségét is védelmezte.
A vízvezetéken is történtek ekkor újabb javítások,75 tehát még üzemben volt a IV. század elején, összesítő
térképünkről azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a katonaváros — a polgárváros egészen szabályos el
rendezése helyett — nem utcahálózatba tervszerint épülő háztömbök egységéből állt, hanem lazán össze
függő házcsoportokból.76 Ezek beljebb a tábor közelében sűrűbbek voltak, útelágazásoknál kiterebélyesed
tek ; kertek között állhattak az épületek, sehol sem alkottak háztömböket. A térkép továbbá arra is figyel
meztet, hogy a vízvezeték szabta meg a település irányát: a házcsoportok mind a vízvezeték nyomvonalát és
elágazásait rajzolják ki. így rajzolódik ki végig a Szentendrei út — Korvin Ottó utca vonalában az egyik
laza épületsor (a Filatori gát, Kerék u. Meggyfa u., Szentendrei u., Miklós u., Flórián tér, Kiscelli u. —
Szőlőkert u.) ásatásokkal igazolt vízvezetékvonal mentén.77 Egy másik ilyen épületekkel szegélyezett
útvonal az Árpád-hídfőtől a Bécsi útig követhető végig a Vörösvári út mindkét oldalán : Lajos u.—Serfőző u.,
Szentlélek tér—Polgár tér, Vörösvári út 18,20,22,24,26, majd Emese u.—Körte utca sarkán, és egy nagyobb
csoport a Bécsi út és Vörösvári út sarkán. A vízvezeték több elágazásáról tudunk eddig: az egyik ág könyök
csövét a Körte u.—Vörösvári út sarkánál találták meg néhány évvel ezelőtt.78 A Hunor u. 20-ban és Vihar u.
13-ban figyelték meg ennek a vonalnak egy-egy hosszabb szakaszát, ez az ág feltehetően a táborba szállí
totta az ivóvizet a hegyekből. A Vörösvári út—Szőlőkert u.— Pacsirta u.— Kiscelli u. 12 sz. alatti víz
vezetéknyomok a canabae ivóvízszükségletét ellátó rendszerhez tartozhattak. A vízvezeték a Bécsi út 185—
195 sz. közötti szakaszon több forrás vizét gyűjtötte össze,79 de korábbi megfigyelések alapján80 feltételez
zük, hogy a több mint tizezerfőnyi település vízellátásához előzőleg felvette a Farkastoroki út—Erdőalja
út—Jablonkai út mentén rövid szakaszon kb. 9 forrás vizét a Testvérhegy lejtőjén. Az említett szakaszon
sűrű villatelepülés követi a vízvezetéket. Erre a vízgyűjtési módra számos példát idézhetünk Itáliából,
Észak-Afrikából, Germániából, Galliából, ahol a régészeti kutatások során részleteiben is feltárták újabban
a városi vízvezetékeket.81
A Vörösvári út mentén futó nagy csatorna irányát (térképünkön 17. számmal jelölve) szintén fontosnak
tartjuk topográfiai szempontból. Ez a 85 X125 cm belterületű szennyvíz levezető csatorna hosszú szakaszon
követhető az Árpád-hídtól kezdve a Vörösvári útig. A Föld utca környékén többször megtörik, jelezve,
hogy korábbi építményeket kerül meg, majd rátér az aquaeductus irányára. Minthogy a főcsatorna mindig
főútvonalat követ, mellette feltárható lenne a középkori metszeteken még jelzett útvonal, aminek a folyta
tását „sárga sáv" néven már ismeri a régészeti irodalom, s amelyet több ponton meg is ástunk a Vörösvári
és a Bécsi út mentén.82
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A IV. század elején az aquincumi települések felvázolásakor a budai hegyoldalon végigfutó kocsiútról
is említést kell tennünk. Ez az út lényegében a Duna-partot szegélyező ún. „limes-út"-tal megy párhuza
mosan, egy bizonyos magassági szintet tartva. Sírok, épületcsoportok, kis szentélyek maradványai jelzik ma
a helyét a Józsefhegy, Szemlőhegy, Remetehegy, Testvérhegy, Táborhegy, Csúcshegy oldalában.83 A ma
jorságok körül mindenütt szőlőművelés és gyümölcstermesztés folyhatott még a IV. század elején is. Az
épületek romjai közt ugyanis megtalálták az erre valló szerszámokat, eszközöket,84 a sírokban dió, mandula,
barack és cseresznye maradványokat.85 Sajnálatos módon a hegyvidéki épületek közül egyedül a Csúcshegyi
villát publikálták, a többi ismertetését még várjuk. Az épületek közelében előkerült sírcsoportok, temető
részek, egyes sírok alapján rekonstruálhatjuk valamennyire az útmenti majorságok korát, az épületekben
folyó életmódot.
Elsősorban azt mondhatjuk el, hogy itt találjuk eddig a IV. század elején Aquincum legmódosabb
lakóinak sírjait. Minthogy a gazdag mellékletű sírok körül vagy közelében nincs tudomásunk egyszerűbb
lakosság temetkezéséről, arra gondolunk, hogy a tulajdonosok temetkeztek csak az épületek mellé, a személy
zet vagy a környékbeli falvakból került ki, ezért otthon temették el, vagy az aquincumi köztemetőkben
földelték el őket.
A halottakat többnyire kőkoporsókba helyezték. Feltűnő, hogy a háborús veszélyek ellenére arany
ékszerekkel, aranyfüsttel borított halotti lepellel, arannyal díszített halotti cipővel látták el lehetőleg a halot
takat. Melléjük drága bronz- vagy üvegedényeket helyeztek, bronzveretü ékszerláda is gyakran található a
sírokban. Ilyeneket említhetünk a Rózsadombról,86 a Török utcából,87 a Szemlőhegyről,88 a Bécsi út 100.
fölötti hegyoldalról,89 az ún. Viktória téglagyár területéről,90 az Árpád forrás fölött,91 a Testvérhegyi úton92
és a Jablonkai úton93 előkerült sírokból.
Az érdekes az, hogy több sírban találunk ebben az időben bajelhárító amulettet többnyire görög szöveg
gel,94 s a babonás szokás a IV. század első felében a szegényebb mellékletű sírokban is megnyilvánul vala
milyen formában: borostyán csüngő,95 fém lunula láncon,96 kék üveggyöngy97 karra vagy nyakba fűzve
biztosította a halottakat a túlvilágon is az ártó szellemek rontásai ellen. Korábban, ha babonások is voltak
a város lakói, a jelent akarták biztosítani fogadalomtételekkel stb., nem törődtek annyira a túlvilággal,
mint a IV. század fordulóján, amint azt már többször és több szempontból megírták régészeti közle
ményekben.98
A IV. század első feléből származik eddig Aquincumból három olyan kősírláda, amelyekben mumifi
kálva temették el a halottakat. A különböző időpontokban feltárt sírok voltaképpen egyetlen településhez
tartoznak kb. 500 m-es körzetben az előbb említett Testvérhegyi forráscsoport mellett99 és szintén azt
példázzák, hogy a hozzátartozók minél épebben akarták eljuttatni az elhunytat a túlvilágra.
A tehetősebb városi réteg temetkezésére még az is jellemző, hogy gazdagon kiképzett kriptákat épí
tettek maguknak, illetve családjaiknak. Ilyen sírépítmények, sírkertek kerültek eddig elő a Bécsi út 102—104.
sz. alól, a Bécsi út 166 sz. alatt, az ún. Viktoria téglagyár területén feltárt temetőből, a táborváros északi
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szélén a Filatori gát mentén, a polgárváros területén a Gázgyár telepén, illetve annak Szentendrei úti hatá
rán.100 A sírépületeket belül többnyire díszesen kifestették, a sírok mellé helyezett mellékleteket azonban
nem ismerjük, mert a kis épületeket még ebben a században, néhány évtizeddel később, feltörte és kirabolta
az új lakosság, amelyet 370 körül telepítettek az aquincumi táborba. Legtöbb esetben a jövevények is ide
helyezték halottaikat (pl. Bécsi út 102., Vályog u. 10, Bogdányi út), a kidobott korábbi tetemek vázát azért
találjuk bolygatva a sírépület valamelyik sarkában.
A IV. század elején a szinkretisztikus vallásokat követő, tehetős lakosság feltűnően sok keleti, kisázsiai
szokást, ritust, divatot őrzött.101 Része lehetett ebben az ekkor kelet felől beáramló új szellemi irányzatoknak,
sőt maguknak az uralkodóknak is, akiknek a környezetében, s ezt utánozva a provinciák vezető rétegében
a kereszténységgel keveredett a keleti babonák egész raja. Aquincumban a III. század folyamán a névanyag
is bizonyítja, hogy a lakosság tehetősebbjei jelentős számban Kisázsiából és Szíriából vándoroltak be.
Számolnunk kell azzal, hogy ezek leszármazottai laktak még I. Constantinus idejében a hegyvidéki villákban
s így a keletről jövő hatásokat elsősorban ők fogadták be és honosították meg. Az érezhető keleti befolyás
ezen felül a IV. század elején új keleti telepesek érkezésével is összefügghet, akiknek jelentős szerepe volt a
pannóniai kereszténység elterjedésében is. 101a Az aquincumi emlékanyagban 340 után eltűntek a fent vázolt
temetkezési szokások, amint látni fogjuk, az épületek emlékanyaga is feltűnően megváltozott. Az újabb
súlyos háborús megpróbáltatások elől ekkor költözhetett a provincia belsejébe, vagy más tartományba Aquin
cum tehetős birtokos rétege.
A topográfiai problémák vázolásánál megemlítjük, hogy a Hajógyár-szigeten feltárt ún. helytartói
palotát a régészeti megfigyelések szerint a IV. század elején már nem lakták többé. Az épületben az is meg
figyelhető volt, hogy annak helyiségeit tervszerűen ürítették ki, a kutatók véleménye szerint a Duna szintje
emelkedett ekkor olyan mértékben, hogy a szigetet is elöntötte volna.102 Az épület felhagyásának időpontja
azonban egybeesik a provincia közigazgatásának átszervezésével. Ezért valószínűnek tartjuk, hogy nem a víz
szint emelkedése, hanem inkább az adminisztráció átszervezése okozta az épület kiürítését. A polgári helytartó
Sopianaeba ment,103 a katonai parancsnok Aquincumban minden bizonnyal a tábor preatoriumában lakott
ettől kezdve, amit a Laktanya utcában tártak fel. Itt több díszesen berendezett épület is előkerült.104 Fel
tételezhető, hogy a IV. század folyamán az Aquincumba látogató császárok is itt szálltak meg kíséretükkel.
2. A IV. század közepe

Aquincumban

A 340—370 közötti időszakban roppant szegényes a leletanyag Aquincumban, ennek következtében
egészen hiányosak ismereteink a város kiterjedéséről, lakosságáról. Látszik, hogy a 334. évre tehető nagy
barbár támadás, amely éppen Aquincum körzetében érte a határvonalat, óriási pusztulást okozott. Erről a
dátumról minden pannóniai táborhely publikációja során említés történik, a szarmata betörés az Aquincumtól délre fekvő Campona és Intercisa táborát érte a legsúlyosabban.105 A IV. század elején tatarozott
épületek újra leégtek. A Laktanya u., Miklós u., Szentendrei út és Flórián tér sarkán álló katonai középüle
tek kivételével a többit már fel sem építették többé teljesen, hanem a romos épületek egy-egy épebben maradt
szárnyába húzódott be a lakosság. Minthogy a központi fűtés nem működött többé, az épületekben a szobák
egyik sarkába kályhákat helyeztek, sok helyen kis főzőhelyeket tapasztottak agyagból.106 Ilyeneket ismerünk
a Raktár utcai épületből, a Szél utcai csarnokos épületből, a Vihar utcából, a Vörösvári út 22-ből, a Calvin
u. 16-ból, a Polgár utca 7-ből, a Korvin Ottó utca 63-ból, a Lajos utca 160-ból.
Ez a felsorolás azt is mutatja, hogy a század közepén a canabae külső peremét már nem is lakták min
denütt. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a villák új lakossága felduzzadt. Egy-egy nagyobb helyiséget több
kis szobára osztottak, egy család helyett több lakta a korábbi családi házat. A Csúcshegyi villában meg
figyelhető volt, hogy a IV. század közepétől kezdve ipari tevékenységet folytattak a lakóépületben, mert
fémöntőkemencét találtak az egyik szobában, valamint javításra szoruló eszközöket, szerszámokat.107
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A század közepének lakosságát még a korábbi utakat szegélyező sírok mellé temették, de már nem
elhúzódva az utak mentén, hanem kiszélesedő sírmezőket alkotva, több sorban. Ezt láthatjuk a Filatori gát—
Hévízi úti temetőnél és a Bécsi út 102-nél ; mindkét esetben római főútvonalak mentén. Sokszor aprólékos
megfigyelések segítségével is alig tudjuk szétválasztani egymástól a század közepére és végére jellemző
leleteket. Csak a több sorban egymás fölött húzódó sírok anyagából vonhatók le időbeli tanulságok, vagy
a téglasírok esetében a téglabélyegek segítségével. Biztos terminus post quem adatokat szolgáltatnak termé
szetesen az érmek, amelyek azonban az aquincumi sírokban nem gyakoriak.
A kerámia, fém és ékszer korhatározás szempontjából sajnálatosan uniformizálódik a IV. század közepé
től kezdve mindenütt a határ mentén.108 Ennek oka a hirtelen elszegényedésen kívül részben az ipari terme
lés módosulásával magyarázható,109 mivel a katonaság ellátására típusáruk készültek110 állami rendelésre, s
ilyeneket használt a város polgári lakossága is. Az erőteljesen megcsappant, kis számú városi lakosság csak
részben állt már a helyi ittmaradt családokból, egy részük máshonnan idetelepített, alig romanizált germán
népelem,111 akikkel a megritkult helyőrséget töltötték fel. A várost élelemmel is valószínűleg a hátterület
látta el,112 a lakosság használati tárgyait, ruházati cikkeit házilag készítette, vagy a dunai fegyvergyárakból
kapta azokat.
A század elején még városi kultúráról beszélhettünk az aquincumi lakosság emlékanyaga, hagyatéka
alapján.113 A század közepén minden bizonyító lelet arról vall, hogy az életmód gyökeresen megváltozott
a városban. Falusias jellegű, sőt kimondottan „barbár" színezetű mind a tábor falai közt lakó, mind a tábort
körülvevő romos épületekben meghúzódó lakosság életmódja.
Házilag előállított ruházatról tanúskodnak az épületekben, sírmellékletként fennmaradt orsók, varró
tűk, szövőszék tartozékok. Otthon őrölték a gabonát és már nem a péküzemből vették a kenyeret, erre mutat
nak a lakóházakban talált malom és őrlőkövek, dagasztó teknők.114 Legfőképpen az edénykészletek teljes
típus-módosulása árulja el, hogy mennyire másképpen ettek-ittak az új jövevények a korábbi városi lakos
sághoz képest.115 Mindössze kétféle táltípus, két vagy három űrmértéknek megfelelő korsó, ivópohár-fajta
és élelem tárolására szolgáló hombáredény szerepel, illetve ismétlődik az épületekben és sírmellékletek
között. Az edények díszítése is egészen új és idegenszerű, az ún. besimított áruk és ólommázas edények
a túlparti germán és szarmata lakosság körében voltak otthonosak.116
A viselet is megváltozott: a férfi sírokban jóformán csak katonai viseletben találjuk az elhunytakat,
még a nők fém és csont karperecei, a férfiak fibulája, övcsatja is katonai fegyvergyárakban, fémműhelyekben
készült.117 S bár a sírokba helyezett korsó-pohár szimbólum elárulja, hogy az ebben a korszakban elhunytak
keresztények,118 a bajelhárító amulettek itt sem hiányoznak.
A IV. század közepén a leletek korhatározásához a Pannónia szerte jól datált és az utóbbi évek során
publikált temetők és leletegyüttesek segítenek hozzá119 Intercisa, Brigetio limesmenti és Pécs, Környe,
Ságvár, Kisárpás, Keszthely-Fenékpuszta ún. erődített városaiból. 370 után lezárul a telepek életének egyik
korszaka, de a legtöbb ponton, mint például Aquincumban ezután még továbbélés mutatható ki.
A IV. század közepéről származó, néhány évtizedre keltezhető sírcsoportról tudunk az irodalomból az
aquincumi polgárváros pereméről. Ez a temető a Gázgyár területén a Duna-parton került elő, a sírok egy kis
temetőkápolna körül csoportosultak, egy nagyobb ókeresztény basilica közelében.120 Az építészeti szempont
ból igen jelentős egyházi építmény korát Nagy Lajos a 340-es évekre tette, ugyancsak ő írja más helyen,
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hogy az aquincumi polgárváros területét a lakosság legkésőbb a 378. évi hadrianopolisi csata után elhagy
ta.121 így arra következtethetünk, hogy a temetőt a megadott időpontok között használták.
Keresztény gyülekezet nyomait tételezték fel már korábban a Raktár utcai cella trichora sírkápolna
és a Vihar utcai kis imaház körül122 a táborváros nyugati részén. Ennek a temetőnek, valamint a korszak
ókeresztény jellegű aquincumi emlékeinek gazdag irodalma dokumentálja, hogy ebben az időben a lakosság
érdeklődése fokozottan a túlvilág felé fordult, Aquincumban már csak az egyház építkezett módosan.123
Topográfiai szempontból figyelemre méltó, hogy a század közepén létesült ókeresztény temetők, a
polgárság illetve katonai célokra betelepített lakosság sírjai, már nem útmenti települések mellett sorakoznak,
hanem egy-egy temetőkápolna körül csoportosulnak.124 Három ilyen sírmezőt ismerünk a tábor körül,
a Filatori gát mellett, a Bécsi úti lakótelep helyén és a Raktár utcában. Mindhárom a tábor védelmében, a
korábbi útmenti temető magja körül terebélyesedett ki, mint az összesítő térkép is jelzi. A temető felsorolt
félig barbár lakosságra utaló leletei mellett a korszak talán egyetlen fennmaradt feliratos emlékét125 idézhet
jük a Bécsi úti temetőből, amelynek szövege szerint az elhunyt büszkén vallja magát frank származásúnak,
aki római zsoldban katonáskodik.
3. A I V . s z á z a d u t o l s ó

harmada

Aquincumban

(2. kép)

Mint említettük Aquincum lakossága annyira elszegényedett, tönkrement egy évszázad alatt a határ
menti állandó zaklatott állapotok következtében, hogy a városi igényesebb életmódnak nyomát sem találjuk
a IV. század utolsó harmadában a városban. A családok nagy része elköltözött a határszélről, s a helyükbe
jött romanizált jövevények ugyanígy elfalusiasodtak, hiszen ők is valamely kiürített provinciából kerültek
új szálláshelyükre, vagyon és gyökér nélkül. Ezek mellett a század utolsó két évtizedében új tényezőként
számolhatunk egy teljesen „barbár" lakosság-töredékkel itt a határszélen is.126
Korábban a kutatásnak igen logikusan az volt a véleménye, hogy a rómaiak ilyen barbár elemeket a
határszélre nem telepítettek, csak a tartományok belső erődített vonalára, vagy beljebb fekvő tartományokba,
hiszen ezek válságos időkben nem jelentettek eléggé megbízható elemet. Újabb vélemények szerint Pannónia
telepeinek a IV. század végi anyagában is kimutatható kelet-balkáni és germán hagyaték,127 amikor a limes
vonalát sűrű erődlánccal támogatták meg a birodalom határain megtorpanó barbár tömegek nyomása ellen.128
Fővárosunk területén is végig építették ekkor a Duna mindkét partját kisebb táborokkal, hídfőállásokkal,
őrtornyokkal 372—374-ben.129 Topográfiai szempontból igen fontos az az eddig figyelmen kívül hagyott
szempont, hogy az erődsor végig épült a korábban lakott településeken, vagyis átvágtak az új erődítési mun
kákkal olyan épületeket is, amelyek a IV. század közepéig — bár már félig-meddig romos állapotban —, de
még lakottak voltak.130 Ezt látjuk a Csalogány utca 2. sz. alatt,131 a Lajos utca 25—27. számnál,132 a Nagy
szombat utcai amphitheatrum esetében,133 az Aranyhegyi patak torkolatánál a Gázgyár mellett134 (3. kép).
Az erődök ettől kezdve szigetszerűen álltak egy-egy lakatlanná tett városrészben, mellettük a hely
őrség teendőit ellátó családok néhány sírós temetőjét találjuk. Aquincum területén belül észrevehetően
eltérést találunk pl. a Csalogány utcai, vagy a csúcshegyi, táborhegyi kiserődök azonos korú germánnak
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135

mondott kerámiaanyaga között.135 Nem is szólva
arról, hogy pl. az Aquincum közelében feltárt
leányfalusi136 vagy távolabbi pilismaróti137 burgusok leleteivel való összehasonlítás milyen el
térő képet mutat. Mindegyik őrtorony kerámiája
teljesen „barbár" jellegű, kézzel formált edé
nyekkel, germán és szarmata jellegű díszítésmó
dokkal,138 amelyeket helyben állítottak elő. A
házilag készített használati tárgyak elárulják,
hogy különböző népcsoportok szanaszét helyezett
egységeiből állt a kisebb burgusok néhány főnyi
helyőrsége.139
Néhol, pl. útelágazásoknál, a korábban is
fontos csomópontoknál az erődök természet
szerűen olyan helyen létesültek, ahol korábban
is villák, majorságok álltak az erdő szélén,
gyümölcsösök között. Itt a viszonylag jó álla
potban megmaradt lakóépületeket tovább lak
hatták az őrtornyok, megfigyelőhelyek védel
mében. A Szépvölgyi úti villában a Lajos utcai
őrtorony mellett, a Csúcshegyi villában a már
említett burgus szomszédságában, a kutatás meg
állapította, hogy töretlenül kimutatható a római
korban a lakosság hagyatéka.140 Ezt kell monda
nunk most a polgárváros területére épített ún.
Gázgyári burgus környékére is. Itt ugyanis a
késő-római temetőben több Valentinianus épít
kezésével összefüggő téglabélyeg került elő a
sírokból,141 s a gázgyári fazekasmühely romjai
között szép számmal találjuk a jellegzetes ger
mán és szarmata edényeket.142
A polgárváros sorsával IV. századi beszá
molónk alkalmával jóformán semmit sem foglal
kozhattunk. Megemlítettük, hogy városfalát a
IV. század elején javították, északi kapuját ekkor
átépítették, de többet alig tudunk sorsáról. Meg
állapított és leszögezett tény az is, hogy a múlt
század folyamán feltárt romterület épületeiből a
IV. századi járószintet elhordták, az alapozásig
leásták, hogy magasabb falkoronát nyerjenek a
romterület összképéhez. De ebben az esetben is
kellene lennie a régibb feltárásokból kiállított
vagy raktáron őrzött késő császárkori leletanyag
nak. Ebből a meggondolásból kiindulva Nagy
Lajos óta minden aquincumi régész elfogadta azt
a vonzó, hihető feltevést, hogy a IV. század utolsó
harmadában a polgárvárost kiürítették, s a lakos
ság beköltözött az óbudai tábor falai közé.143
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így a legkésőbbi leletek közé sorolták a már említett ókeresztény kettős basilicát, a kis sírkápolna körül
csoportosuló sírokkal együtt a 360—370-es évekből. Sem a basilicából, sem a temetőrészből nem isme
rünk leleteket, az irodalom sem említ ilyeneket.
Ezzel szemben ott találjuk a nagy gázgyári fazekasnegyed feltárása során előkerült IV. század végére
tehető hullámos peremű fazekakat,144 besimított díszű amphorát,145 gerezdéit díszítésű karcsú nyakú palac
kokat,146 agyag gyertyatartókat,147 cikáda fibulákat,148 amelyeknek analógiái mind az Alföld ekkor már
vegyesen szarmata-germán lakosságánál volt használatban. Mindezek a leletek a polgárváros keleti
falán kívül esnek, a kis gázgyári őrtorony szomszédságából valók, ahol a IV. század végi sírok is elő
kerültek.
További kutatásokig tehát arra gondolunk, hogy ez a barbár lakosság, amely a városon kívül lakott,
az őrtorony helyőrsége lehetett.
Hátra lenne még annak az erődnek a körvonalazása, amelynek a falai mögött veszély eseten meghúzódott
az aquincumi települések és környező falvak lakossága a IV. század végén. Már korábban megállapították,
hogy kb. 380-tól kezdve erősen megcsappant Aquincum lakossága, a canabae romos épületeiben mindenütt sírokat
találunk ettől az időponttól kezdve.149 Összesítő térképünkről az tűnik ki, hogy a Flórián tér környékén még
állt néhány fűthető lakókunyhó és néhány katonai célra használt középület, de egyébként minden korábbi
épület a canabae-ban és a legiós-tábor egy részében már elpusztult, romjaik közt mindenütt temető húzódott.
Sírokat helyeztek a korábban forgalmas úttestekre is, tehát ezeket már nem használták.
Hogy háborúk és járványok tömeges áldozatokat szedhettek a lakosság soraiból, az kitűnik a sírok
feltárásakor. Néhol egyidőben helvezték sírba az anyát gyermekeivel,150 házaspárokat,151 teljes családo
kat.152
A sírokban talált igen szegényes leletek, temetkezési módok bizonyítják, amit a történelmi értéke
lések mindig újra hangsúlyoznak, hogy a helyben maradt, némileg már romanizált lakosság és a jövevény
barbárok együtt éltek, együtt temetkeztek,153 bár nemcsak etnikai, kulturális különbségek választották el őket
egymástól, hanem a kor alapvető világszemléletét tekintve: vallásuk különbözősége is határt kellett hogy
vonjon közéjük.154 Hogy az együttélést kiélezte-e, vagy éppen kiegyenlítette a közös veszély tudata, az egy
házi intézmények politikai síkon mozgó törekvése, arról magában Pannónián belül is, különböző települések
esetében megoszlik a kutatók véleménye.155 Mindkét felfogásra sok példát idézhetnénk, ennek ellenére
csupán analógiák alapján ma még elhamarkodott lenne véleményt alkotnunk a IV—V. század fordulóján
Aquincumban folyó életről. Néhány példát sorolunk csak fel részben saját megfigyeléseink közül, részben az
aquincumi ásatási jelentésekből, ami bizonyítja, hogy egymással párhuzamosan mennyi fajta nép élt itt és
őrizte meg szokásait.
A legtöbbet előforduló temetkezés még akkor is téglasírban, K-Ny-i tájolással, korsó-pohár melléklettel
történt; viseletük alapján főleg romanizált katonákat helyeztek így a sírba,156 vagy korábbi kőkoporsók fel
használásával, ugyanilyen módon157 több ízben találtak kőkoporsóban két vázat, néhol egymás mellett,
néha egymással szemben.158 Néhol a kőkoporsóban több tetem feküdt, amelyeket csak mészréteg választott
el egymástól. Az ilyen módon eltemetett halottakról az a vélemény alakult ki, hogy keresztény ritus szerint
földelték el őket.
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Aquincumban több ízben találtunk eddig közös sírban nyújtott vázú férfi teteme mellett zsugorított
női csontvázat.159 Ma már annyi adatunk van erre a jelenségre, hogy megállapíthatjuk, hogy zsugorított hely
zetben mindig fiatal gyermeklányt, vagy nőt temettek. A régészeti analógiák szerint160 ezek szarmata nők
lehettek, akikkel talán máshonnan hozott romanizált katonák házasodtak össze.
A késő császárkorral foglalkozó római régészeknek a rajna-dunai provinciákban egyaránt problémát
okoz egyelőre a mellékletek nélkül, fakoporsóba, vagy lepelbe csavarva eltemetett lakosság pontosabb korá
nak, ethnikumának megállapítása.161 Mint minden késő-római településen, Aquincumban is megfigyelhettük,
hogy ez a temetkezési mód a többrétegű IV. század végi temetőkben a legfelső szinten található ;162 a halot
takat gyakran azokra az úttestre temették, ahol már nem volt többé forgalom, mint pl. a Raktárréten, Szél
utcában, Bogdányi úton, Emese úton, Rupp I. utcában.
De még ezeknél a síroknál is több kérdést vet fel az aquincumi canabae több pontján előkerült kopo
nyás temetkezés kérdése.163 A Bogdányi úti temetőrészben két ízben találtunk 3—3 koponyát szabályos
kör alakú beásásban a IV. század végére keltezhető téglasírok rétegében. A Bécsi út 195. sz. alatt peremes
téglára helyezve földelték el a koponyát, a Bécsi úti kísérleti lakótelep területén újra két esetben találtak egyegy külön eltemetett koponyát K—Ny-i keletelésű nyújtott és zsugorított váz rétegében, ill. szomszédsá
gában.164 Ilyen fajta temetkezési móddal csak sokkal később a Duna menti avar temetőkben találkozunk.
Feltehetően lovas-nomád nép szokása ez már a IV. század legvégén is, mint ahogy a zsugorított ritus is
szarmata törzs leszármazottaihoz köthető. Alföldi András figyelmeztetett arra, hogy 400 körül rendelet
teszi a szarmaták kötelességévé, hogy gyermekeik sorából katonaságot állítsanak dunai településeiken,165
tehát római határon belül. A sokféle temetkezési ritus sorában a halotthamvasztást is megemlíthetjük,166
amelynek analógiái a IV. század végén germán törzsek lakta területekre vezetnek.167 Részben azért is lehet
ennyiféle temetkezési mód, ill. ennyifajta ethnikum egy ilyen kis területen, mert mindenki az erőd közelébe
húzódott.168
A település története szempontjából és temetkezésekből elsősorban az a tanulság vonható le, hogy utol
jára lényeges módosulás a városképben a kb. 378-as szarmata betörés169 idejére tehető. A I. Valentinianus
korára keltezhető bélyeges téglák, II. Constantius érmeivel datált leletegyüttgsek bizonyítják, hogy a század
utolsó két évtizedében már csak temetkeztek a canabae-ban. Városról, településről többé nem beszélhe
tünk,170 csak a Duna-parti táborok, és biztosító őrtornyok védelmében találunk kisszámú épületcsoportokat Aquin
cum területén. Eddigi megfigyeléseink alapján ezek élete nem változhatott akkor sem, amikor hivatalosan is
megszűnt Pannóniában a római birodalmi adminisztráció.
Összegezve az elmondottakat Aquincum IV. századi településéről az újabban előkerült emlékanyag
segítségével a következőket mondhatjuk:
Az építkezések, temetkezések alapján három korszakról beszélhetünk a IV. századon belül.
I. Az aquincumi táborváros az aquaeductus és főútvonalak mentén húzódó laza települések csoportjai
ból állt a IV. század elején. A III. század végén minden egyes épületben pusztulás nyomát, égésréteget egyen
gettek el, s erre húzták rá az új épületeket, vagy legalábbis alapjaiban helyreállították a régit. Ekkor, a IV.
század elején vették körül a canabae belső, sűrűn települt magját fallal. A tehetős városi lakosság a hegyvi
déki majorságokba költözött. A canabae középületeiben, ill. azok egy részében szükséglakásokat rendeztek be
159 parragi
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a jövevény családok részére. Ezek az állami üzemekben dolgozhattak, s valószínűleg a határvédelmet ellátó
katonaság hozzátartozói voltak.
A temetők a főbb útvonalak mentén húzódtak, vagy majorságok szomszédságában kisebb számú sír
csoportokból álltak. A lakosság anyagi erejét meghaladó mértékben temetkezett ebben az időben. Sok az
új keleti vallási hatásokat tükröző ritus (múmia temetkezések, babonás szokások stb.). Gazdag mellékletek
kíséretében lehetőleg kősírládába, sírépületekbe helyezték a halottakat.
II. A század közepén feltűnő módon kevés és szegényes emlékanyag arról tanúskodik, hogy megcsap
pant a város lakossága. 340-ben szarmaták dúlták szét a várost, ezután már nem javították ki a táborváros
épületeit, hanem amúgy romosán használták azokat. Az eddig előkerült leletek arra mutatnak, hogy nagy
arányú telepítéssel pótolták a határmenti, részben kipusztult, részben elmenekült lakosságot. Az újonnan
jött romanizált jövevények már nem folytatták a római provinciákra jellemző városias életmódot, hanem
paraszt-katonák voltak. Használati cikkeiket maguk állították elő, illetve központilag kapták a katonai rak
tárakból.
A IV. század közepén a sírleletek bizonyítéka szerint a városi lakosság többsége a hivatalos állam
vallást, a kereszténységet követte. A halottakat egy-egy cella memoriae körül terebélyesedő soros temetőbe
helyezték. Az elhunytak mellé korsó-pohár mellékletet helyeztek, az eucharistia szimbólumát, kisebb számban
rajnai üvegműhelyekben készült feliratos üvegpoharakat, vagy a Duna-menti fémműhelyekből származó
keresztény jelenetes véreteket, ruhadíszeket.
III. 378—80 közti években alapvetően megváltozott Aquincum külső képe. Újabb nagyarányú háborús
pusztítások színhelye volt a város területe. A polgári lakosság jólétével, sőt személyi biztonságával sem
törődött már ekkor itt a határszélen a központi kormányzat. Acél az volt, hogy a birodalom belső tartományai
tól, s magától Itáliától lehessen távol tartani az ellenséget. Ezért Pannónia lényegében két erődvonallá alakult :
a külső, határmenti zónában a kisebb erődök kerítésszerű sűrűséggel épültek, beljebb — innen mintegy
50 km-es távolságra — ún. belső erődített városok koszorúja emelkedett. Aquincum a külső határvonalon
kiserődök sorával épült be, tekintet nélkül arra, hogy hol voltak korábban a város települési egységei. A IV.
század végén már csak ezen erődök} — táborok, őrtornyok védelmében találjuk a paraszt—katonaság lakhe
lyeit és ezek szomszédságában minden egyes kis létszámú őrségnek a temetőjét. Többnyire szomszédos erődök
őrségét más és más népcsoportból alakított katonai egységek szolgáltatták.
A katonacsaládok az aquincumi táborban húzták meg magukat; a korábbi canabae helyén temető
létesült. A IV. század utolsó évtizedeinek rendezetlen temetkezése sokfajta ethnikum együttes jelenlétét
árulja el itt a határszélen. Az egyidejűd, különböző ritus szerinti temetkezés arra mutat, hogy romanizáltak, keresztények, „túlparti" pogányok, „barbárok" együttesen, sőt összeházasodva éltek már ekkor
Aquincumban. Életmódjuk akkor sem változott, amikor a római birodalmi adminisztráció megszűnt
Aquincum térségében.
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PÓCZY

A Q U I N C U M IM 4. J A H R H U N D E R T

I. D I E E R F O R S C H U N G DES S P Ä T K A I S E R Z E I T L I C H E N A Q U I N C U M S
Über die letzte Phase des Lebens in Aquincum werden wir durch inschriftliche Denkmäler und lite
rarische Angaben nur spärlich unterrichtet. Trotz den Schwierigkeiten schilderten András Alföldi und
Lajos Nagy im bezüglichen Teil der Monographie „Budapest Története" (Die Geschichte von Budapest)
eindrucksvoll den Niedergang des dortigen städtischen Lebens. Ihre Feststellungen über den Zusammen
bruch der Reichsverwaltung sind nicht nur für Aquincum, sondern für das ganze Gebiet Pannoniens gül
tig.1 Die Verfasser behandelten das Denkmalmaterial des 4. Jahrhunderts zusammenfassend, und boten
ein lebhaftes Bild der politischen Ereignisse, die sich an den Grenzen der Provinz vollgezogen hatten.
Seit dieser Publikation sind zwei Jahrzehnte verstrichen und in dieser Zwischenzeit lieferte der nach
dem zweiten Weltkrieg neugebaute Bezirk Óbuda zahlreiche archäologische Funde der Forschung.2 Hin
sichtlich der spätkaiserzeitlichen Geschichte Aquincums ergeben sich jedoch stets sämtliche, ungeklärte
Probleme, da ja über die wichtige Frage, wo das Militärlager des 4. Jahrhunderts lag, über dessen Befesti
gungssystem wir lediglich auf Vermutungen angewiesen sind, allein weitere Ausgrabungen Aufschluss
geben können.
Im Verlauf der weiter unten folgenden topographischen Bearbeitung haben wir die Fundorte Aquin
cums aus dem 4. Jahrhundert in die Karte von Óbuda eingezeichnet und haben auf diese Weise auf Grund
der Grabungsaufzeichnungen und der Literatur innerhalb des einheitlich als spätkaiserzeitlich bezeichneten
Materials drei Perioden zu unterscheiden vermocht. Sodann versuchten wir auf Grund dessen die Ände
rung des Stadtbildes in diesem Zeitraum zu umreissen.
Unsere topographische Zusammenstellung umfasst im wesentlichen nur die Militärstadt von Óbuda.
Aus der Nachlassenschaft der Bürgerstadt fehlen fast völlig das Fundmaterial und die Grabungsbeobach
tungen des 4. Jahrhunderts.
Die Karte über die Gebäude und die öffentlichen Werke im Bereich der Militärstadt und des Legions
lagers wurde zuerst im Jahre 1951 von János Szilágyi zusammengestellt,3 dieselben 48 Fundorte wurden
sodann mit geringen Änderungen im Jahre 1962 im 2. Band des Werkes „Budapest Műemléki Topográ
fiája" (Denkmaltopographie von Budapest) aufgezählt.4 Sein Fundortkataster beschränkte sich lediglich auf
das Innengebiet von Óbuda, vermutlich auf die Umgebung des Lagers und ein Streifen der Lagerstadt.
Dies ergänzten wir — und behielten der leichteren Handhabung halber ihre Numerierung — mit dem
äusseren Rand der Canabae, dem Grabungsmaterial der vergangenen zehn Jahre, sowie den Fundorten
der Friedhöfe und der Einzelgräber. Unser erweiterter Fundortkataster enthält hingegen — soweit es mög
lich war — nur das Denkmalmaterial aus dem 4. Jahrhundert.
IL S P Ä T K A I S E R Z E I T L I C H E F U N D O R T E I M G E L Ä N D E DES LAGERS U N D D E R
CANABAE VON A Q U I N C U M 5
(Von 1—47 verfolgten wir die topographische Zusammenstellung von J. Szilágyi. Seine Feststellun
gen gaben wir in Anführungszeichen an und wo diese sich auf Grund der Ausgrabungen der letzteren
Jahre geändert haben, ergänzten wir sie mit den neuen Beobachtungen.)
1—3. Wohngebäude mit Baderaum in der Kiscelli-Gasse 10—12, neben der NS verlaufenden Hauptverkehrsstrasse bzw. dem Aquädukt. Die Steingebäude wurden vom Anfang des 2. Jahrhunderts
an mehrere Male umgebaut. Zur Wende des 3—4. Jahrhunderts fanden neben dem Gebäude
Bestattungen in Steinsärgen statt. Mitte des 4. Jahrhunderts gingen die Wohngebäude in Flam
men auf, welche dann nicht wieder hergestellt wurden, sondern die Ruinen boten einige Jahrzehnte
lang der germanischen Bevölkerung eine Unterkunft. In den letzten zwei Jahrzehnten des 4.
Jahrhunderts verhessen auch diese die Gebäude, deren Ruinen von nun an nur mehr als Grabstätten
dienten.
4. „Strassenkörper-, Ofen- und Wohnhausspuren im Gelände der Canabae" in der Lajos-Gasse
169—171.
5. „In eine lange, gerade Mauer eingebautes, grosses, rundes Gebäude" in der Lajos-Gasse 164—168.
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6. „Spuren eines Gebäudes mit drei Pfeilerreihen und offener Halle, sowie mit in einer Reihe ange
brachten Räumen" in der Lajos-Gasse 179—185.
7. „Früher ausgegrabenes unveröffentliches Gebäude unter dem Brückenkopf der Árpád-Brücke,
auf der Ecke der Kulcsár-und Naszád-Gasse."
Die Fundorte Nr. 4—7 neben dem Brückenkopf in Buda der jetzigen Árpád-Brücke dürften im
wesentlichen einer zusammenhängenden römerzeitlichen Gebäudegruppe angehört haben, an
deren Nord- und Südende vom Westen her je ein breiter, gepflasterter Fahrweg an das Donau
ufer geführt hatte. Die Gebäudegruppe wurde zu Beginn des 2. Jahrhunderts erbaut, öfters aus
gebessert (wie die Gebäude Nr. 1—3), zum letzten Male zu Beginn des 4. Jahrhunderts. In den
dreissiger Jahren des Jahrhunderts dürften sie jedoch bereits vernichtet worden sein, weil sich
die Reste einer breiten halbkreisförmigen Mauer über die planierten Ruinen hinwegziehen, sodann
haben die Ausgräber an der südlichen, äusseren Seite dieser Mauer einen mehrschichtigen, in den
Ausgang des 4. Jahrhunderts zu setzenden Bestattungsort beobachtet.6
8. „Spur eines Schanzgrabens in der Szőlő-Gasse 58—66" daneben zogen sich ein Kanal und Gräber
vom ausgehenden 4. Jahrhundert.
9. „Spuren eines NS verlaufenden Strassenkörpers und eventuell einer dicken Mauer." Neben dem
Strassenkörper, in der Entfernung von etwa 100 m — Reste je eines öffentlichen Gebäudes mit
Bauperioden, die auf das 2—4. Jahrhundert gesetzt werden können, mit reichem Fundmaterial,
Zentralheizung, in mehreren Schichten aufgetragener Wandbemalung, Stukkos. In der zweiten
Hälfte des 4. Jahrhunderts gibt es Gräber zwischen den Mauern des verwüsteten Wohnhauses.7
Fundort: Szőlő-Gasse 58 und 66, sowie die kleine unbenannte Gasse, welche die Szőlőkert-Gasse
miteinander verbindet.
10. „Stein-, Kies- und Schotter schichte in der Szőlő-Gasse 8." In der Kórház- und Pacsirta-Gasse
wurden auch unregelmässig angeordnete, in den Ausgang des 4. Jahrhunderts zu setzende Gräber
gefunden.
11—12. „Spuren eines Strassenkörpers und ein OW verlaufender Kanal mit Steinmauer in der GyürüGasse." Die Abzweigungen des Kanals wurden im 4. Jahrhundert eingebaut, einige Jahrzehnte
später fanden jedoch bereits auch hier Bestattungen statt.
13. Neben den mittelalterlichen Schlossruinen in der Calvin-Gasse 1. Spuren einer NS verlaufenden
Strasse, daneben die Reste des Aquädukts. Der Strassenkörper wird wohl mit dem unter 1—3.
beobachteten Fahrweg im Zusammenhang gestanden haben.
14. „Verzweigung des Hauptkanals in Richtung des Militärbades am Flórián-Platz"
14/a „Vereinzelt erhalten gebliebener dicker Mauerrest beim Haus Pacsirta-Gasse 20" ; Wasserleitungs
reste vor dem Haus Nr. 17.
15—16. Ofenspuren, „heizbare Wohnhütten" am Flórián-Platz 1, in der Calvin-Gasse 16, an der Ecke
Polgár-Platz und Calvin-Gasse aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts.
17. „Die Linie des Hauptkanals ist mit kleineren und grösseren Unterbrechungen von der FöldGasse nach Osten bis zur Donau vorhanden",8 wie die hier zum Vorschein gekommenen Funde
bezeugen, konnte dieser Kanal bis zum Ende der Römerherrschaft gebraucht worden sein.
18. „Dickes Mauerstück am Polgár-Platz 7." Daneben „Reste eines reich eingerichteten Gebäudes
aus dem 2—4. Jahrhundert mit Zentralheizung und mit Wandgemälde geschmückt."
19. „OW verlaufendes Mauerstück von beträchtlicher Dicke am SzentUlek-Platz", — heute Korvin
O.-Platz 3—5. Daneben Reste eines apsidenförmig ausgebildeten Gebäudes aus dem 2—4. Jahr
hundert mit Zentralheizung und mit Wandgemälde geschmückt."9
20. „Noch im Laufe des vergangenen Jahrhunderts beobachtete Mauer im Bette des Kleinen-Donau
armes."10
21—24. Vörösvári-Strasse 18—24. Auf den Höfen der Häuser Spuren von Wohnhäusern aus der Römer
zeit, die vom 2. Jahrhundert bis Ende des 4. Jahrhunderts bewohnt waren. Die Gebäude waren
mit Zentralheizung, Kanalisation und Wasserleitung ausgestattet, und mit Wandmalerei ge
schmückt. Im Haus Nr. 22 befand sich eine Ölpresse und es waren Spuren eines NS verlaufenden
Schanzgrabens aus späterer Zeit zu beobachten.11
25. „Das »grössere« Bad der Legion am Flórián-Platz." Im Laufe des 2—4. Jahrhunderts mehrmals
umgebaut.12
26. „Spuren der OW verlaufenden dicken Mauern am Nordende des Florian-Platzes"
27. 30—35., 43. In der Majláth-Gasse 24, Ek-Gasse 9, Kerék-Gasse 15, 19, 33 sowie SzentendreiStrasse 42 Reste des nördlichen und westlichen Festungssystems des aus frühdomitianischer
Zeit stammenden Steinlagers mit Eckturm. Bei der Erweiterung des frühzeitigen Lagersystems
wurden die Gräben dieses Verteidigungssystems aufgefüllt, darüber später Strassen angelegt und
Gebäude errichtet. Auf Grund des hier vorgefundenen Fundmaterials war diese Fläche bis Ende
des 4. Jahrhunderts bewohnt.
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28. „Unveröffentlichte Ausgrabungen: Reste eines OW gerichteten Strassenkörpers, an beiden Seiten
dessen öffentliche Gebäude mit Säulenhallen und mit Wandmalerei verziert. Fundort: Ecke
Szél- und Kórház-Gasse.lz
29. „Unveröffentlichtes Ergebnis einer früheren Ausgrabung auf der Ecke der Kórház-Gasse und der
Szentendrei-Strasse : vermutlich der Bau der porta decumana."14
36. „Wasserspeicher am Schnittpunkt Majláth-Gasse und Flórián-Platz", vielleicht ein Wasserverteiler des Aquädukts.
37. „Unveröffentlichtes Ergebnis einer älteren Ausgrabung: valetudinarium". Fundort: Miklós-Gasse
32—34.
38. „Unveröffentlichtes Ergebnis einer älteren Ausgrabung: horreum". Fundort: Miklós-Gasse 30.
39. „Die im vorigen Jahrhundert beobachtete WO verlaufende Mauer im Bett des Kleinen-Donau
armes."
40. „Die Reste des beim Bebauen des alten israelitischen Friedhofes beobachteten Prätoriums in der
Laktanya-Gasse 26", mit Badflügel, Zentralheizung, Kanalisierung und Wandmalerei ausgestat
tet. In der Nähe, in der Laktanya-Gasse 31 wurden die Reste eines ähnlich prächtigen öffentlichen
Gebäudes freigelegt. Beide Gebäude sind im Laufe des 2—4. Jahrhunderts mehrmals umgebaut
worden.
41. „Unveröffentlichtes Ergebnis einer älteren Ausgrabung bei der Szél-Gasse: Forum, Halle für den
Warenaustausch mit den Barbaren, öffentliches Gebäude aus dem 2—4. Jahrhundert."
44. „Unveröffentlichtes Ergebnis einer älteren Ausgrabung: Wasserbecken aus gebranntem Lehm"
mit Teilstücken eines Wohngebäudes in der Miklós-Gasse 4.
45—46. Strassenkörper- und Wohnhausspuren an der Ecke der Szél- und Szellő-Gasse. Der Strassen
körper verläuft NW-SO, an dessen beiden Seiten die Häuser mit Wandmalerei aus mehreren
Perioden, Zentralheizung und öffentlichen Werken versehen waren. Diese Ruinen wurden im
letzten Drittel des 4. Jahrhunderts bereits mit Gräbern belegt.15
47. „Gebäudespuren in der Folyamör-Gasse 7, neben dem Gasometer der Leipzigerschen Zucker
fabrik, die auf das Lagerinnere schliessen lassen." Ebenda kamen auch spätrömische Ziegelgräber
zum Vorschein.16
48. Folyamör-Gasse 11—19., mit einem kanalisierten Gehsteig eines breiten, den heutigen Strassen
körper von NW kreuzenden römerzeitlichen Strassenkörpers. Davor stand ein Wohngebäude
mit Portikus, im einen Raum war eine Bronzegiesswerkstätte eingerichtet. Am nördlichen Ende
der Folyamör-Gasse, wie z. B. an der Ecke des Miklós-Platzes, sowie der Matróz-Gasse11 wurden
bereits spätrömische Steinsärge und Ziegelgräber vorgefunden.
49. In der Sorompó-Gasse 2 kam ein, in mehreren Perioden erbautes Gebäude mit bemalter Mauer
aus dem 2—4. Jahrhundert zum Vorschein. Zwischen den Ruinen wurden auch zwei spätere
Skelette aus dem Ende des 4. Jahrhunderts aufgedeckt.18
50. Unter dem Haus Harrer P.-Gasse und dem Strassenkörper der heutigen Folyamör-Gasse
ziehen sich die Reste eines römerzeitlichen Strassenkörpers, an seinem Rand kamen die Reste
von dicht nebeneinander angelegten Gebäude, Reste von Wohnhäusern, verziert mit Wand
malereien und mit Zentralheizung ausgestattet zum Vorschein.19
51. In der Vihar-Gasse 11—13., 12—14. sind längs des römerzeitlichen Strassenkörpers mit wert
vollen Wandgemälden verzierte Gebäudespuren bekannt. Von einer dieser wurde festgestellt,
dass es die Reste eines Gebäudes sind, das im 4. Jahrhundert in eine christliche Kapelle umgebaut
wurde. Der ganzen Strasse entlang kamen ansonsten unter Nr. 5, 6, 12, 14, 25 spätrömische
Ziegelgräber, Steinsärge, Grabkapellen, Begräbnisplätze zum Vorschein, bei den Häusern 12/a
und 23 auch die Spuren eines Aquäduktes. Auf Grund der Beigaben stammen die Gräber zum
Teil aus der Mitte des Jahrhunderts, zum Teil aus einer Zeit nach Valentinian.20
52. In der Berend-Gasse 10—12 Gebäudereste vom 2. Jahrhundert an. Neben dem Mauerrest ein
Altar „in situ". Spätere Bestattungen aus dem 4. Jahrhundert, Steinsärge, Ziegelgräber.21
53. In der Raktár-Gasse wurden die Reste römischer Wohngebäude freigelegt. Bei diesen konnten
fünf Bauperioden beobachtet werden, die letzte stammt vom Anfang des 4. Jahrhunderts. In
einer noch späteren Periode erstreckte sich um eine Friedhofskapelle (cella trichora) ein umfang
reicher frühchristlicher Friedhof.22
54. Entlang des Filatori-Dammes, NW von der Haltestelle der Vorortsbahn (HÉV) zieht sich in
NW-SO-Richtung ein breiter römischer Strassenkörper. Am Südrand dieser Strasse wurden
noch Ende des vergangenen Jahrhunderts die Reste mehrerer römischer Gebäude erschlossen.
An der Nordseite entlang zog sich ein Friedhof von mehreren Schichten. Von den aus dem 2—3.
Jahrhundert stammenden Grabsteinen wurden im 4. Jahrhundert von neuem Gebrauch gemacht.
Aus der Mitte des Jahrhunderts stammen von hier etwa vierzig Gräber eines Reihengräberfeldes,
in welchem die Toten systemlos auf einander geschichtet und noch später, am Ende des 4.
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Jahrhunderts nur oberflächlich, in sekundär verwendeten Stein-, Ziegel- oder Holzsärgen begraben waren.23
55. Kerék-Gasse 63. Auf den Resten des ursprünglich aus dem 2. Jahrhundert stammenden, öfters
wiederhergestellten römischen Gebäudes sind Spuren eines Brandes sichtbar. Seit Mitte des
4. Jahrhunderts wurden in das Gebäude Gräber beigebracht, auch in der Gegend befinden sich
ärmliche Ziegelgräber.24
56. Bogddnyi-Strasse 12—14. Auf der Westseite der nächst dem Filatori-Damm erwähnten RömerStrasse, gegenüber dem römischen Gebäude in der ebenfalls bereits erwähnten Kerék-Gasse 63
erhoben sich zwei Gebäude. Das eine war ein Wohnhaus mit zwei Badebecken, das andere vermutlich mit einem Hausheiligtum, beide stammen aus dem 2—4. Jahrhundert. Zwischen den Ruinen
beider sind in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts Ziegel-, Stein- und Holzsärge beigebracht
worden. Auch auf der nicht mehr benützten Verbindungsstrasse waren Gräber ohne Beigaben.25
57. Im Laufe der Fundierungsarbeiten der Schule in der Meggyfa-Gasse kam ein aus mehreren
Perioden stammendes Gebäude mit wertvollen Mosaikfussböden zutage. Sollte vielleicht ein
Zusammenhang mit dem obenerwähnten Gebäude mit Heiligtum bestehen? Zwischen den
Mauerresten wurde ein mit Constantius II. schliessender Münzfund vorgefunden. In der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts dienten die Ruinen als Bestattungsplätze wie bei 53—56.26
58. Hunor-Gasse 20. Gebäudereste vom 2. Jahrhundert angefangen, mit Bemalung. In das Gebäude
führte aus SW eine doppelte Wasserleitungslinie. Später im Verlauf des 4. Jahrhunderts haben
auch hier Bestattungen stattgefunden.27
59. Körte-Gasse 20, Ecke der Raktár- und Hunor-Gasse: Gebäudespuren wie bei Nr. 53, Backofen
am Ende das Gebäudes, sodann bei und nächst dem Gebäude Stein- und Ziegelgräber aus dem
4. Jahrhundert.28
60. An der Ecke der Körte-Gasse und der Vörösvári-Strasse Spuren des Aquädukts, mit Knierohrabzweigung ; am Rand der Vörösvári-Strasse sind römerzeitliche Strassenkörperreste ausgegraben
worden.29
61. Bei der Fundierungsarbeit der Poliklinik (SZTK) in der Emese-Gasse kam ein römerzeitlicher
Strassenabschnitt zum Vorschein, daneben Gebäudereste, die bis Mitte des 4. Jahrhunderts
bewohnt waren. Bereits in der Mitte des 4. Jahrhunderts erstreckte sich in der Nachbarschaft
der Gebäude ein Gräberfeld, sodann brachte man später, Ende des Jahrhunderts, in das verfallene
Gebäude, das als Begräbnisplatz benutzt wurde, Särge bei.30
62. Bécsi-Strasse 166. (Am Grundstück der Viktoria- bzw. Bohnschen Ziegelfabrik.) Auf Grund der
bisher vereinzelt zum Vorschein gekommenen archäologischen Denkmäler kann angenommen
werden, dass in der Römerzeit hier parallel zu der Farkastoroki-Strasse ein breiter Weg führte,
den bereits anfangs des 4. Jahrhunderts Steinsärge, Begräbnisplätze, Grabkapellen mit sehr
reichen Beigaben gesäumt hatten. Später dehnte sich der Friedhof in mehreren Reihen aus,
dem folgten dann Ende des Jahrhunderts systemlose, übereinander erfolgte Bestattungen,31 wie
im allgemeinen am Stadtrand.
63. Neue Wohnsiedelung auf der Bécsi-Strasse (am Grundstück der ehemaligen NagybátonyUjlaker, sodann Viktoria-Ziegelfabrik): Von der „Gelber Streifen" genannten römerzeitlichen,
sodann mittelalterlichen Strassenlinie zweigten sich an mehreren Stellen Wege ab, längs derer
je ein Gebäude vom 2. Jahrhundert an bis zum ersten Drittel des 4. Jahrhunderts bewohnt war.
Dann konnte ein ausgedehntes Reihengräberfeld mit Gräbern von frühchristlichen Beigaben
beobachtet werden, darüber systemlose — für das Ende des Jahrhunderts charakteristische —
gleichzeitige Bestattungen nach verschiedenen Riten.32
In der Zápor-Gasse 90. (nachts dem Eingang der Ziegelfabrik) wurden in die letzten zwei Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts zu setzende Gräber freigelegt.33
64. In der Kiscelli-Gasse 89—91 war zu Beginn des 2. Jahrhunderts noch eine militärische Töpferwerkstätte in Betrieb. Zwischen den Ruinen des Gebäudes kamen Ziegelgräber aus der zweiten
Hälfte des 4. Jahrhunderts zum Vorschein.34
65. Vályog-Gasse 10. Von hier stammt ein Wohngebäude mit bemalter Mauer aus dem 2. Jahrhundert, das bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts öfters wiederhergestellt wurde. In das zugrunde
gegangene Gebäude wurden zum Ausgang des 4. Jahrhunderts Toten armselig begraben.35
66. In der Kenyeres-Gasse 32 kamen beigabenlose Gräber zutage, mit Stempleziegeln aus der Zeit
I. Valentinians.36
67. Bécsi-Strasse 100—102—104. Vermutlich erstreckte sich hier entlang des römischen Weges
ein Friedhof aus dem 3—4. Jahrhundert. Die Begräbnisplätze, Grabkammer mit auffallend reichen
Beigaben sind auf das erste Drittel und in die Mitte des 4. Jahrhunderts zu setzen. Als diese
Krypten am Ende des Jahrhunderts ausgeraubt wurden, fanden hier die Bestattungen der armen
Bevölkerung statt.37
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68. In der Bécsi-Strasse 94—98 bzw. auf dem Baugrund stellte die archäologische Forschung einen
reichen Friedhof entlang des Weges und eine den Weg säumende Wohnhäusergruppe fest. Dieser
Friedhof schloss sich den vorhergehenden an. Laut den Beobachtungen waren die Gebäude im
2—4. Jahrhundert bewohnt, sodann wurden auch hier zu Ende des 4. Jahrhunderts zwischen
den Ruinen Bestattungen vorgenommen.38
69. Amphitheater in der Nagyszombat-Gasse : das Gebäude wurde Ende des 4. Jahrhunderts als
Befestigung benützt. In seiner Nähe wurden Stein- und Ziegelgräber gefunden.39
70. Zwischen Lajos-Gasse 34—37 kamen beim Aufreissen des heutigen Strassenkörpers die Reste
eines vermutlich spätrömischen Wachturmes zum Vorschein, daneben ein Teil des Römerweges
und der Kanalisierung. Der Kanal führte aus der Richtung der römischen Villa auf der SzépvölgyiStrasse zur Donau. Nächst dem Wachturm kamen Ziegelgräber aus den letzten Jahrzehnten des
4. Jahrhunderts zum Vorschein.40
71. Auf der Szépvölgyi-Strasse, am Grundstück der Messinstrumentenfabrik wurde eine römische
Villa mit Heiligtum ausgegraben. Das Gebäude war vermutlich im 4. Jahrhundert durchweg
bewohnt und — da aus dem Gebäude ein langobardischer Schatzfund zutage gefördert wurde
— auch vermutlich zur Zeit der Völkerwanderung. In der Nähe, in der Ürömi-Stasse 10 wurden
spätrömische Ziegelgräber und Steinsärge vorgefunden.41
72. Auf der Szépvölgyi-Strasse, neben der Höhle von Pálvölgy wurden in der Lösswand Gebäudespuren, spätrömische Gräber42 und die Reste einer römischen Villa beobachtet.
73. Am Remetehegy, um das bzw. über dem Schloss von Kiscell auf etwa 100 m berichtet das Schrifttum über Steinsärge.43
74. Am Testvérhegy, am Grundstück der Leopoldschen Ziegelfabrik wurden ein römischer Strassenkörper, daneben kleinere römerzeitliche Villen und Begräbnisplätze freigelegt.44
75. An der Táborhegyi-Strasse 14 wurden aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts stammende,
aus Steinplatten zusammengestellte Gräber mit reichen Beigaben erschlossen.45
76. Am Táborhegy kamen, am Grundstück des Matthias Untisz Steinsärge zum Vorschein.46
77. In der Jablonkai-Strasse 7 befand sich ein Steinsarg und in der Jablonkai-Strasse 15 ein Mumiengrab.47
78. Am Táborhegy, Schlossersches Grundstück hat die Forschung von einem Mumiengrab und
am Grundstück des P. Schmidt von Steinsärgen Kenntnis.48
79. Villa von Csúcshegy, mit diesem Namen bezeichnet die Fachlitteratur die im Ürömer. Tal zutage
geförderte römische Gebäudegruppe, die auch im 4. Jahrhundert bewohnt war. Damals wurde
die Werkstätte eines Handwerkers in den Wohnzimmern eingerichtet.49
80. In der Nachbarschaft der Villa von Csúcshegy ist über eine „mansio" zu lesen, daneben beobachteten wir Turmreste aus dem 4. Jahrhundert. Einige hundert Meter weiter an der Ecke der
Tarhos-Gasse und der Óvári-Strasse sind die Mauern eines römischen Gebäudes sichtbar.50
81. In der Bécsi-Strasse 195 kamen im Verlauf der Notbergung eine Wasserleitungsabzweigung,
Kanalreste zum Vorschein. In der Nähe befanden sich auch spätrömische Gräber.51
82. In der Bécsi-Strasse 170—172, am Grundstück der sog. „Magdalin-Chemischen Fabrik" wurden
aus Steinplatten zusammengestellte spätrömische Gräber, weiter oben am Bergabhang Friedhofskapellen aufgedeckt.52
83. An der Ecke Bécsi-Strasse und Vörösvári-Strasse, am Gelände der Arpád-Mühle am Grund
der sog. Török-Labor-Fabrik wissen wir über Reste eines römischen Friedhofes aus dem 4.
Jahrhundert. (Der Grund gegenüber dem Haus Nr. 82.)53
84. Bei der Fundamentierung der evang. Kirche an der Ecke Selmeci-Strasse und Korvin O.-Gasse
wurden Reste einer frührömischen Gewerbeanlage beobachtet, sodann zogen sich anfangs des
3—4. Jahrhunderts hier Wohngebäude der Canabae entlang der römischen Strasse, späterhin
in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wurden hier auch Bestattungen vorgenommen.54
III. LEHRE DES TOPOGRAPHISCHEN BILDES
Zusammengefasst das Vorgetragene können wir über die Siedlung Aquincum im 4. Jahrhundert
mit Hilfenahme des zum Vorschein gekommenen Denkmalmaterials folgendes sagen:
Auf Grund der Bauten und Bestattungen lassen sich innerhalb des 4. Jahrhunderts drei Perioden
unterscheiden:
1. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts bestand die Lagerstadt von Aquincum aus lockeren Siedlungsgruppen, die sich entlang des Aquädukts und der Hauptverkehrsstrassen dahinzogen. Noch zu Ende des
3. Jahrhunderts wurden die Gebäude zerstört und auf die Brandschicht zog man die neuen Gebäude
auf oder die alten wurden zumindest hergestellt. Zu dieser Zeit, anfangs des 4. Jahrhunderts wurde der
innere, dicht besiedelte Kern der Canabae mit einer Mauer umgeben. Die wohlhabende Stadtbevöl76

kerung siedelte in die Gehöfte des Berglandes über. In den öffentlichen Gebäuden der Canabae bzw.
in einem Teil dieser wurden Notstandsunterkünfte für die hierher staatlich angesiedelten Familien eingerichtet. Diese dürften in den Betrieben gearbeitet haben und waren wahrscheinlich Angehörige der Soldaten der Grenzschutztruppen.
Die Friedhöfe erstreckten sich entlang der Hauptverkehrsstrassen oder bestanden in der Nachbarschaft der Gehöfte aus wenigen Grabgruppen. Die Bevölkerung Hess sich zu dieser Zeit in einer Weise
bestatten, die ihre wirtschaftlichen Verhältnisse weit übertraf. Es sind in grosser Anzahl Riten anzutreffen, welche neue orientalische kultische Einflüsse widerspiegeln (Mumienbestattung, abergläubische Sitten
usw.). Die Toten wurden mit reichen Beigaben möglichst in Steinsärge, Grabgebäude gelegt.
2. Das zur Mitte des Jahrhunderts auffällig geringe und ärmliche Denkmalmaterial zeugt davon,
dass die Zahl der Stadtbewohner abgenommen hat. Im Jahre 334 wurde die Stadt von den Sarmaten
zerstört, nunmehr sind die Gebäude der Lagerstadt nicht ausgebessert worden, sondern sie wurden in
ihrem verdorbenen Zustand benützt. Die bisher zum Vorschein gekommenen Funde zeigen, dass die entlang
der Grenze zum Teil vernichtete, zum Teil geflüchtete Bevölkerung durch grossangelegte Ansiedelung
ersetzt wurde. Die neuen romanisierten Ankömmlinge führten nicht mehr die für die römische Provinzialbevölkerung kennzeichnende städtische Lebensweise fort, sondern waren Bauernsoldaten. Ihre Gebrauchsartikel fertigten sie selbst an bzw. sie erhielten diese aus den militärischen Magazinen.
Um die Mitte des 4. Jahrhunderts bekannte sich schon die grösste Zahl der Stadtbevölkerung, wie die
Grabfunde bezeugen, zum Christentum, zur amtlichen Staatsreligion. Die Hingeschiedenen wurden in einem
sich um je eine cella memoriae immer mehr fächerartig ausbreitenden Reihengräberfeld bestattet. Neben
die Toten legte man als Beigabe einen Krug und Becher, das Symbol der Eucharistie, seltener in rheinischen Glaswerkstätten angefertigte inschriftliche Trinkgläser oder aus den donauländischen Metallwerkstätten stammende Beschläge mit christlichen Szenen, Kleidungsverzierungen.
3. In den Jahren zwischen 378—380 veränderte sich das äussere Bild von Aquincum beträchtlich.
Das Gebiet der Stadt wurde erneut Schauplatz von grossen Kriegsverwüstungen. Um den Wohlstand,
ja um die persönliche Sicherheit der bürgerlichen Bewohnerschaft ist hier am Limes die Zentralregierung
nicht mehr besorgt. Die einzige Bestrebung blieb, den Feind von den inneren Gebieten des Reiches, von
Italien selbst fernzuhalten.
Deshalb wird Pannonién im wesentlichen in zwei Befestigungslinien umgewandelt: in der äusseren
Grenzzone werden kleinere Befestigungen gebaut, weiter einwärts — auf einer Entfernung von etwa in
50 km von hier — erhebt sich ein Kranz der sog. inneren befestigten Städte. Aquincum wird an der äusseren
Grenzlinie mit einer Reihe von kleinen Befestigungen bebaut, ohne Rücksicht darauf, wo sich früher die
Siedlungseinheiten der Stadt befunden haben. Ende des 4. Jahrhunderts finden wir bereits die Wohnstätten
des Bauernmilitärs bloss im Schutz dieser Befestigungen, Lager und Wachtürme und in der Nachbarschaft
dieser den Friedhof einer jeden Wache, zu welchen nur je eine kleine Anzahl Mannschaft angehörte,
die zu verschiedenen ethnischen Gruppen gehörten.
In das Lager von Aquincum flüchten die Militärfamilien vor der Gefahr, und an der Stelle der früheren
Canabae entsteht ein Friedhof. Die ungeordneten Bestattungen in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts verraten hier am Limes die gemeinsame Anwesenheit eines aus verschiedenen Völkern zusammengescharrten Ethnikums. Die zur gleichen Zeit, nach verschiedenen Riten erfolgten Bestattungen zeugen
auch davon, dass damals in Aquincum bereits Romanisierten, Christen, Heiden und „Barbaren" gemeinsam, ja miteinander verheiratet gelebt haben. Ihre Lebensweise änderte sich auch späterhin nicht, als die
römische Reichsverwaltung im Bereich von Aquincum hingeschwunden ist.
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