
SZIRMAI KRISZTINA 

AZ IDŐSEBB FAUSTINA PORTRÉTÍPUSAI 
AZ AQUINCUMI KŐEMLÉKEKEN 

Az aquincumi kőtár újjárendezése közben néhány olyan kőemlék került elő, mely ikonográfiái alapon 
zárt, körülhatárolható csoportot alkot.1 Öt aquincumi lelőhelyű női portré sorolható ide, amelyek mind
egyike ugyan egyéni vonásokat is tartalmaz, de ezeknél erősebbek az egymáshoz kapcsolódó szálak. Vala
mennyi portré helyi készítményű s újabb adatokat szolgáltat a helyi kőfaragóművesség problematikájának 
tisztázásához. 

Az Antoninusok korai szakaszára mind politikai, mind pedig gazdasági téren a Pax Romana nyomta 
rá bélyegét.2 Antoninus Pius 138-ban vette át a hatalmat, felesége id. Faustina 141-ben halt meg. Ebben az 
időszakban új szobrászati stílus és technika indult fejlődésnek. Újra divatba jött Rómában és átterjedt az 
«gesz birodalomra az életnagyságú portrészobor-állítás, s új típusban jelentkezett a mellportré.3 Id. Faus
tina császárnő hajviselete is gyökeresen újat hozott, s ez természetesen a női frizuradivat módosulását vonta 
maga után. 

1. sz. alatt említünk egy aquincumi sírkőtöredéket4, melyet téglalap alakú postamentumon álló, leveles 
tagozattal záruló féloszlopokkal kereteltek. (1. kép.) A belső mező felületére egy háromtagú család mell-
képét faragták. A férfi korai típusú, homlokba fésült hajat visel, fejformája a bajusz és a szakáll technikája 
miatt hosszabbított, szögletes formát mutat. A férfi köpenyét jól kidolgozták. A köpenyt kerek fibulával 
tűzték meg. A kisleány ovális arcalkatú, sima, kettéválasztott hajjal. Arca és ruházata erősen kopott. 
Két kezében galambot tart. A férfi portré a Flaviusok korától továbbélő, kemény, merev technikát do
kumentálja5, a női alakok kiképzése már kora Antoninus-kori. A női portré lágy vonalú arca tojásdad. A 
szemnél a pupilla fúrása észlelhető. A jellegzetesen magasra tűzött konty id. Faustinakori, de Sabina 
hatású, mert a konty még nem helyezkedett el teljesen a fejtetőn. A kettéválasztott, simán, lazán kétoldal-
m fésült hajon, a magasra elhelyezett ovális alakú fonalkötegen mellőzték a részletek kihangsúlyozását. A 
nő ruhája kerek nyakkivágású, hosszú ujjú. Kezében egy meghatározhatatlan tárgyat tart. A szobrászati 
technika magasabb foka csak a fejkiképzésekben mutatkozik. A sírkőtöredék ábrázolása átmeneti stílust 
képvisel. 

2. A Nád u. 1. sz. alatt előkerült síremléken6 mélyített fülkében egy házaspár mellképe látható. (2. 
kép.) A reliefen szembetűnik a jó arányérzék, melyet az előbbiekben említett aquincumi emlékről nem 
mondhattunk el. A síremlék felső részét négy szirmú virággal díszített timpanon zárja le. Az oromzaton 
kívül a két acroteriont elnagyolt palmettamotívummal ékesítették. A mellképes mezőt egyszerű féloszlopok 
keretezik. Az alakok elhelyezésénél szembetűnik, hogy a timpanont és a mellképes felületet elválasztó 
tagozatot a házaspár feje felett technikai okokból félkör alakban kivájták. A férfit rövid, fürtös hajjal, sza
kállal és bajuszviselettel ábrázolták. A fejforma és az arc szélesebb alkat. A ruházatot gondosan meg
munkálták, a köpenyt kerek fibulával megtűzték. Jobboldalt a feleség mellképe, az arc töredékes. A ket
téválasztott, fellazított technikával készített dús haj félig eltakarja a homlokot, és hullámosan szegélyezi 
a halántékot. A fejtetőre egymás fölé helyezett csavart hajfonatok egyre keskenyebbé válnak, és ezáltal 
a hajviselet diadémszerű. A jellegzetes kartartás, mely csuklóig köpennyel befedett, az ún. nagy hercula-
neumi típust képviseli.7 A mellképes mezőt vékonyabb léctag választja el az áldozati jelenetet mutató 
képsávtól. Ezt a mezőt is féloszlopokkal szegélyezték. A rövid hajviseletű áldozó alakok a kenyérrel ábrá
zolt tripus felé tekintenek és arcuk és hajviseletük tipikusan Antoninus Pius-kori8, és megerősíti a női mell
kép id. Faustina-kori datálását. 

A fent említett két aquincumi női mellképen látható hajviselet kialakulása már a flaviusi időkben meg-
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figyelhető. Julia Titi-nek a luganoi magángyűjteményben őrzött szobrán a haj kontybacsavart, de még a 
tarkón viselt. A Louvre-ban kiállított Domitia portré frizuráján is így tűnik fel a fonatirányt jelölő három-
szögvonalteehnikával együtt.9 Hadrianus korában a fonatokból álló kontyot a nők már a tarkó fölé helyez
ték. Ezt mutatja az ostiai Marciana márványfej a Museo del Palazzo dei Conservatori-ban, és a Louvre-
ban őrzött Matidia ábrázolás is.10 A konty felkúszása a fejtető' felé a vaisoni Sabina fejen és az athéni 
Nemzeti Múzeum anyagában található Sabina portréján kitűnően szemlélhető.11 Ezt a típust dokumentálja 
a Ny-Carlsberg gyűjtemény Sancia Pieris sírköve is.12 A Hadrianus-kori női portrék közül az id. Faustina-
kori hajviselet szempontjából a legfejlettebb típust a pétervári fej képviseli13, az erősen sütött hullámos haj
jal és majdnem a fejtetőn elhelyezkedett többszörös hajfonattal. 

Mindkét aquincumi relief előképét a legáltalánosabban elterjedt lanuviumi lelőhelyű id. Faustina port
réban (3. kép) találjuk meg, melyet a Capitolium Múzeumban őriznek.14 Ezen a tarkó közepén a haj kis 
fonatokban csavart, a fejtetőre kúszik, s ott három sorban egymásra fektetett vastag fonattekercset 
képez. A hajdiadémon belül egy kis mélyedés, „fészek" keletkezik. Ennek a capitoliumi múzeumi id. Faus
tinát ábrázoló portrénak másolatai az ostiai, a nápolyi és a vatikáni fejek is.15 Csak annyiban térnek el ettől 
a főtípustól, hogy a hajviseletet egy szalag övezi körül. Ez az előkép dominál az érmeken is.16 Varia Sabbatis 
síroltárán a Vatikánban, a bordeaux-i gyűjteményben őrzött Tatinia sírkövén, és a Louvre-ban található Iulia 
Secunda és Cornelia Tyche síremlékén17 is id. Faustinának ez a már említett, közismert képtípusa tűnik fel. 

Nemcsak a nyugati, de a keleti provinciákban is megtaláljuk id. Faustina lanuviumi mellszobrának 
másolatait, sőt a korabeli női portrékon, a hajviseleten kívül a császárnő jellegzetes arcvonásai is megeleve
nednek. Lydia provinciából származik a British Museumban őrzött id. Faustina-portré, mely a sardesi 
Artemis templom romjai alól került elő.18 Ezt a típust mutatja a cyrenei portré is.19 Aphrodisia Piraeusban 
előkerült és görög művész kezétől származó síremlékén, valamint a keleti eredetű Euhodia Celeiában őrzött 
sírkövén is ez a típus jelenik meg.20 Dáciából is ismerünk egy reliefet, ahol a klinén fekvő női alak, továbbá 
Déváról az egyik síremléken és az egyik ugyanonnan származó női portrén21 látható típus mutat az előbbiek
ben említett előképpel azonosságot. Pannoniából, a Nemzeti Múzeum ismeretlen lelőhelyű egyik kőem-
léke22, és a győri székesegyházba másodlagosan beépített sírkövön stólában ábrázolt női mellkép is ehhez a 
főtípushoz tartozik.23 Pannónia Superiorban Titus Publicius Surio sírkövén a női mellkép is erre az előképre 
utal.24 

Id. Faustina portréi bármennyire is egy típust alkotnak, mégis ezen belül kisebb-nagyobb eltérések 
mutatkoznak. 

3. Az óbudai lelőhelyű sírkőnek csak a mellképe maradt meg.25 Oszlopokkal kereteitek. A férfi 
arca teljesen letört. Ruházatát, köpenyét kitűnően faragták. Bal kezében okmányt tart. A férfi bal 
vállán a nő bal kezének négy ujja tűnik fel. Előttük kisfiú, arca nagyrészt letört. A gyermek jobb 
kezében almát tart, baljával köpenye szélét érinti. A nő arcát kissé hosszúkásnak ábrázolták. A 
keskeny szemhéj, a nagy gömbölyű szem, az egyenes metszésű orr, a száj keskenyebb megformálásá
val, fáradt vonásaival együtt korosabb nőt képvisel. (4. kép.) Éles, stilizált S alakú hajhullámok szegé
lyezik a homlokot az arccsontig, a frizura középen elválasztott, a haj az egész fejet körülölelő hajfonatokba 
csavarodik. A homlokhullámokon kívül a haj részletezése itt elmaradt. A nő nyakát kétsoros ékszer övezi, 
melynek közepéről lunula függ le. Ruháját a mell alatt vékony övvel lekötötték, köpenye takarja a jobb csuk
lóját. Jobb kezével érinti a kisfiú jobb vállán nyugvó férfi kezét. Ez a női mellkép csak nagy vonalakban 
egyezik az id. Faustina-kori hajviselettel, az erős kontúrok jelenlétével, az alak arányos megformálásával 
együtt a korabeli stílusjegyeket tükrözi. Korhatározását megerősíti a kőemléken jelenlevő férfiportré, 
mely töredékes ugyan, de a haj-típusa és a szakallviselete a kora-antoninusi korra utal. Ezt még a mellképes 
mezőt kétoldalt lezáró oszlopok jelenléte is alátámasztja. 

4. Az Óbudáról származó mészkőből készült női portréfejen26, az arc telt, széles és a szem formája 
oválisán nyújtott, melyen csak a szemhéj látszik. (5. kép.) Az orr egyenes metszésű, az ajkak kicsinyek, 
húsosak, az áll kissé előreugrik, gömbölyű. Mindezek a vonások az id. Faustina ábrázolások jellemzői. 
Hajviseletének dísze az aprólékosan kiképzett S alakban élesen ondolált homlokhullám. A császárnő tipikus, 
háromszögtechnikával jelzett fonatokban csavart, fejtetőre húzott kontya azonban nem diadémszerűen, 
hanem szélesen öleli körül az egész fejet. 

Az utóbbi két ábrázolás nem közvetíti a már említett előképet. 

172 



1. kép. Az 1. számú sírkőtöredék Aquincumból 
Das Grabsteinfragment Nr. 1 aus Aquincum 

3. kép. Id. Faustina portréja Lanuviumból. (M. Wegner nyomán) 
Das Porträt der Faustina (major) aus Lanuvium. (Nach M. Wegner) 

2. kép. A 2. számú 
sírkőtöredék a Nád 
utcából 
Das Grabsteinfragment 
Nr. 2 aus der Nád-
Gasse 
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A drezdai Sculpturensammlung-ban őrzött ismeretlen lelőhelyű id. Faustina-fej ünnepélyes, díszes, haj
viseletén27 megtaláljuk annak a flaviusi-trajanusi, sőt a Hadrianus-korban is továbbélő kemény szobrászati 
stílusnak és technikának nyomát, mely az aquincumi portréinkon ismétlődik. (6. kép.) A homlokba több 
mély hullámokba besütött S alakú hullám jellegzetes keretet ad az arcnak. Aquincumi portréinkat, a relie
fen és a szobron e homlokot szegélyező hajmotívum miatt tarthatjuk a kitűnően megalkotott drezdai portré 
provinciális utánzatainak. Az előképen af ül elé mélyen, horizontálisan behúzott hajhullám az óbudai szobrun
kon ismétlődik., de itt az arccsont felé hosszan, ívelten kanyarodik. A drezdai mellszobron látható tarkó 
alatti kis hajgyűrűket a kőfaragó az óbudai szobron, bevésett vonalakkal jelezte. Ez az S formájú, mély 
homlok-hajhullám feltűnik egy Antoninus-kori római nő portréján is az Ince Blundell Hall gyűjtemé
nyében és a firenzei Uffizi Gallériájá-ban.28 A Louvre, a bostoni Fine of Arts és Pannoniában az István 
király Múzeum is őriz ezzel a homlokhullámmal kereteit női portrékat.29 A drezdai típus másolatai rit
kábbak, mint a Capitolium Múzeumban őrzött előképé, annak ellenére, hogy korának egyik híres id. 
Faustina-portréja volt. 

Aquincumi portréink konty kiképzése eltér a drezdai típustól. A Wilton House magángyűjteményében30" 
egy korabeli nő portréján (7. kép) ismétlődik ez a fejet körülövező csavart hajfonat, mely a női divat egyéni 
módosulását tükrözi. Párhuzamként megemlíthetjük Bassinus nejének a bordeaux-i múzeumban őrzött sír
kövét és a Leptis Magnában előkerült szoborportrét31 ezzel a frizuramegoldással. Tehát láthatjuk, hogy a 
császárnő hajviseletének egyéni módosítása nem egyedülálló. 

5. A raktárréti temetőből elő került másodlagos felhasználásban egy mészkőrelief, mely női portrét 
ábrázol.32 Nem kétséges, hogy síremléktöredékkel állunk szemben, (8. kép), melyet valószínűleg egy ko
rai Aquincum környéki temetőből hurcoltak ide.33 A portré arcrésze sérült, csak az arc ovális kör
vonala és a bal szem maradt épen, a szemhéj és a szemgolyó megmintázásával. Erősen mély hullámokba 
sütött S formájú hajhullámok övezik körül a homlokot, melyre négy sorban háromszögmintával jelzett 
fonatköteg csavarodik. Kétoldalt, mélyen a fül alsó részének a vonaláig — feltételezésünk szerint — egy 
rövid fátyol húzódhatott. Csak fátyolra következtethetünk, mert a Claudius-kori női portrékon megtalál
juk ugyan kétoldalt a csavart hajfonatot, mely lehúzódik a vállig, id. Faustina utáni periódusban pedig 
Manlia Scantilla, Plautilla portréján a fül mögött a csavart hajtincs ugyancsak lehúzódik a vállig34, de az 
id. Faustina-kori ábrázoláshoz, a fejtetőre húzott fonatkötegekből álló magas kontyhoz nem csatlakozik a 
kétoldalt leomló hajfürt. E Faustina-kori raktárréti portrét a homlokot keretelő mély S formájú hajhullá
mok a drezdai előképhez kapcsolják. M. Wegner feltételezése szerint a drezdai portré az egyik legkésőbbi 
id. Faustina-ábrázolás lehetett, melyet fiatalabb Faustina is átvett a legkorábbi hajviseletében.35 Azt a fel
tevést, hogy a drezdai típus az egyik legkésőbben készült id. Faustina-ábrázolás, alátámasztja, hogy a máso
latokon fátyollal együtt jelenik meg. A fátyol a császárnő poszthumusz ábrázolásaira jellemző.36 A Vati
kánban őrzik az Antoninus Pius emlékoszlopáról származó „Diva Faustina" fátyolos reliefet37, melynél a 
hajviselet (9. kép) azonban még a capitoliumi típusra utal, mint az érmek is dokumentálják.38 A Wilton 
House-ban őrzött id. Faustina fátyolos portréja39 is ehhez a típushoz sorolható. Raktárréti reliefünk ezzel 
szemben -— az erősen sütött homlokhullám miatt — a drezdai és a vatikáni fátyolos típus komponenseibői 
alakult ki. 

* 

Az aquincumi kőfaragók egyéni portréábrázolásnak induló alkotásain még homályosan ugyan, de 
id. Faustina arcvonásai is előtérbe kerültek (gondolunk itt az ovális arcra, duzzadt szájra, előreugró állra). 
Természetesen ennek a jelenségnek divat és propaganda háttere lehetett. A három típust (a capitoliumit, a 
drezdait, és a vatikáni fátyolosat) képviselő öt aquincumi kőemlék közül helyi viszonylatban az 1. sz. relie
fet keltezhetjük legkorábbira. Megítélésünket azzal indokoljuk, hogy a női portrén még Sabina hatása jelent
kezik40, a fêrfiportré még flaviusi technikát mutat. A síremléket keretelő architektonikus elem sem zárja 
ki, hogy ez a munka a II. század első felének utolsó évtizedében készülhetett. Későbbi időszakra tehető a 
fejlettebb stílust dokumentáló 2. számú reliefünk, ahol a fellazított haj, a futófúró használata, az éles kon
túrok, a virágdíszes timpanon, a vázlatosan kiképzett palmettás acroterionok, a mellképes mezőt szegélyező 
féloszlopokkal együtt éppúgy, mint az Antoninus Pius-kori férfiportré, és az áldozati jelenet két figurájának 
kora Antoninus-kori frizurája is az időhatárt kiszélesítik a II. század közepétől legfeljebb 160-ig» A drezdai 
típusú 3. számú reliefünk és az ugyanezt az előképet idéző 4. számú portrénk, a „Diva Faustina" — fátyo-
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4. kép. A 3. számú sírkőtöredék Óbudáról 
Das Grabsteinfragment Nr. 3 aus Óbuda 

5. kép. A 4. számú női portré különböző nézetből. Óbudáról 
Das Frauenporträt Nr. 4 aus Óbuda, aus verschiedener Ansicht 
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6. kép. Id. Faustina portréja különböző nézetből a drezdai gyűjteményben. (M. Wegner nyomán) 
Das Porträt der Faustina (major) aus verschiedener Ansicht in der Dresdner Sammlung. (Nach M. Wegner) 

8. kép. Az 5. számú síremléktöredék a raktárréti temetőből 
Grabdenkmalfragment Nr. 5 aus dem Gräberfeld von Raktárrét 

7. kép. Női portré a Wilton House magángyűjtemé
nyében. (F. Poulsen nyomán) 

Frauenporträt in der Privatsammlung des Wilton 
House. (Nach F. Poulsen) 
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los típusú reliefünk (5. sz.) sem lehet korábbi, legké
sőbb közvetlenül a markomann háborúk kitörése 
előtt kellett hogy elkészüljenek. 

Az aquincumi kőemlékeken az arcok töredé
kesek; a szemek vésése, a pupilla jelenléte sem min
dig állapítható meg. A hajviselet az, amire biztosan 
támaszkodhatunk, mint kormeghatározó tényezőre. 
141-ig, id. Faustina haláláig természetesen — a ter
jedési időt is figyelembe véve — még kb. 20—25 évig 
a császárnő arcképei határozták meg a női portrék 
általános jellegét. Marcus Aurelius trónralépése után 
már azifj. Faustina portréi kezdtek elterjedni mind 
Rómában, mind később a provinciákban. Id. Faus
tina képtípusainak eltűnéséhez hozzájárultak még a 
markomann háborúk, melyek megállították — a 
minket most közelebbről érintő — kora Antoninus-
kori női portrék virágzását. 

Egy műhelyre jellemző konkrét sajátosságokat 
az aquincumi id. Faustina-kori ábrázolások alapján 
nem lehet megállapítani41. Méreteik nem egyeznek 
meg. A ruhaviselet korabeli, sőt még a Hadrianus-
kori divatos ún. nagy herculaneumi típusú női áb
rázolást is megtaláljuk. (Id. 2. számú emlék) A haj
viselet erős kihangsúlyozása is pontos datálást ad. 
Technikájuk viszont eltérő : hol jelölik a pupillát, hol 
elmarad. A futófúrót sokszor használják, de néha hiányzik. Még ha egy műhelyben készültek volna, akkor 
is 20—25 év leforgása alatt több kőfaragó termékét képviselhették ezek a kőemlékek. Egész Pannoniában 
id. Faustina-kori női portréábrázolás aránylag kevés, de az aquincumi feltűnően sok korabeli emlék bizo
nyíthatja Pannónia Inferior centrumában a kora Antoninusi ház népszerűségét és a lakosság látszólagos 
nyugalmi állapotát.42 

J E G Y Z E T E K 

9. kép. Az ún. „Diva Faustina" ábrázolás a vatikáni gyűj
teményben. (M. Wegner nyomán) 

Die Darstellung der sog. „Diva Faustina" in der Vatikan-
Sammlung. (Nach M. Wegner) 
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Bei der Neuordnung des Aquincumer Lapida
riums kam eine Darstellung von fünf Frauen zum 
Vorschein, deren jede auch eigenartige Züge ent
hält, jedoch sind die sich aneinander knüpfenden 
fäden viel stärker als diese. Sie alle sind örtliche 
Erzeugnisse und auf diese Weise liefern diese fünf 
Frauenporträts zur Klärung der Problematik der 
einheimischen Steinmetzerei neuere Angaben. 

Auf den ersten, als individuelle Porträtdar
stellungen angehenden Arbeitsstücken der Aquin
cumer Steinmetzen treten zwar noch unsicher, aber 
schon bemerkbar die Gesichtszüge der Faustina 
(major) in den Vordergrund (gemeint ist hier das 
ovale Gesicht, der geschwollene Mund und das 
vorspringende Kinn). Von den fünf Aquincumer 
Denkmälern kann in örtlicher Relation das Relief 
Nr. 1 (Abb. 1.) für das früheste datiert werden. 
Unsere Beurteilung unterstützt, daß sich auf dem 
Frauenporträt noch der Einfluß der Sabina sicht
bar ist, da der Haarschopf noch nicht völlig auf 
dem Kopfdach liegt und das Männerporträt noch 
auf eine flavische Technik hinweist. Diese Arbeit 
dürfte in den letzten Jahrzehnten der ersten Hälfte 
des 2. Jahrhunderts gefertigt worden sein. Auf eine 
spätere Zeit kann unser einen entwickelteren Stil 
dokumentierendes Relief Nr. 2 gesetzt werden 
(Abb. 2.), wo das aufgelockerte Haar, der Ge
brauch des Lauf bohrers, die scharfen Konturen, der 
Aufbau des Grabdenkmales gerade so wie die 
Männerporträts aus der Zeit des Antoninus Pius, 
die frühantoninenzeitliche Haartracht der beiden 
Männerfiguren der Opferszene die Zeitgrenze 
gleicherweise von der Mitte des 2. Jahrhunderts 
höchstens bis 160 erweitern. 

Das Vorbild der auf den Denkmälern 1 und 2 
erschienenen Frauenporträts finden wir im Porträt 
der Faustina (major) (Abb. 3.), dessen Fundort 
Lanuvium ist und das zur Zeit im Kapitolinischen 
Museum aufbewahrt wird. 

33 Nagy L, Bp. Tört. II. k. Bp. 1942. 468. 
34 K. Wessel, Arch. Anz. LXI—LXII (1946—7) 62—63. 
35 M. Wegner: op. cit. 31. Taf. XXXIV. 
36 U.Ő.: Arch. Anz. LIII (1938) 315. 
37 M. Wegner, ld. 35. j . alatt 28—29. Taf. XIII/a. 
38 M. Bernhart: i. m. II. köt., 9/9, 11,25/1, 44/2, 52/1, 

54/6,9; 55/13. k. 
39 F. Poulsen: i. m. 91. Taf. 76. 
40 M. Wegner: ld. 10. j . 129. 44/b, 45/a Taf. 
41 IL századi aquincumi kőfaragóműhelyekről: Nagy L, 

i. m. 605—607. Sz. Burger A, Bp. R. XIX (1959) 
9—22. Nagy T, Bp. R. XV (1950) 86—87. 365. 368— 
370. U.Ő., Bp. R. XXII (1971) 110—118. 

42 Az oltárok is ritkábbak ebben a periódusban : Alföldy G, 
Bp. R. XX (1963) 50—51. Erről az időszakról bővebben: 
Nagy T, Budapest Története I. Bp. 1973. 97—98. 

Unser Relief Nr. 3 (Abb. 4.) wurde mitsamt 
dem Frauenporträt Nr. 4 bereits mit einem neueren 
Stilelement reicher (Abb. 5.). Das die Stirn umrah
mende Haarmotiv ist es, das als Vorbild auf das in 
der Dresdner Sammlung aufbewahrte Porträt der 
Faustina (major) hinweist (Abb. 6.). 

Auf dem Grabdenkmalfragment Nr. 5 (Abb. 
8.) bekränzen die Stirn in sehr tiefen Wellen ge
brannte S-förmige Haarwellen, um die sich ein mehr
fach gewundener Zopf legt. Diese Stileigenheit 
knüpft das aus der Zeit der Faustina stammende 
Porträt des Fundortes Raktárrét an das Dresdner 
Vorbild. Im Vatikan wird das von der Gedächtnis
säule des Antoninus Pius stammende beschleierte 
Relief der „Diva Faustina" (Abb. 9.) aufbewahrt, 
wo die Haartracht auf den kapitolinischen Typ ver
weist. Unser Relief vom Fundort Raktárrét bildete 
sich jedoch — wegen den stark gebrannten Stirn
wellen — aus den Komponenten der beschleierten 
Typen von Dresden und dem Vatikan aus. 

Der Dresdner Typ Nr. 3 und unser dasselbe 
Vorbild widerspiegelnde Porträt Nr. 4 sowie unser 
Relief Nr. 5 mit der beschleierten „Diva Faustina" 
dürften also spätestens unmittelbar vor dem Aus
bruch der Markomannenkriege gefertigt worden 
sein. 

Es tauchen keine auf eine Werkstätte hinwei
sende Eigenartigkeiten auf, wahrscheinlich dürften 
diese Steindenkmäler die Produkte mehrerer Stein
metzen vertreten haben. In Pannonién sind die weib
lichen Porträtdarstellungen aus der Zeit der Fausti
na (major) verhältnismäßig wenig, jedoch können 
die in Aquincum ziemlich oft vorkommenden 
Denkmäler derselben Zeit die Volkstümlichkeit des 
frühantoninischen Hauses und die scheinbaren 
friedlichen Verhältnisse der Bevölkerung im Zen
trum der Provinz Pannónia Inferior beweisen. 

KRISZTINA SZIRMAI 

DIE PORTRÄTTYPEN DER FAUSTINA (MAJOR) 
AUF DEN AQUINCUMER STEINDENKMÄLERN 
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WELLNER ISTVÁN 

AZ AQUINCUMI KATONAVÁROS N Y U G A T -
KELETI IRÁNYÚ VÍZVEZETÉKRENDSZERE* 

„Nulla enim ex omnibus rebus tantas videtur habere ad usum necessitatis quantas aqua." Minden 
dolog közül egynek a használata sem látszik olyan szükségesnek, mint a vízé — írta Vitruvius.1 Ez az elv 
gyakorlatban is érvényesült minden római városnál és így Aquincum területén is. Az aquincumi polgár
város vízvezetékrendszeréből egyelőre csak a mai római fürdői úgynevezett Erdei strand területéről kiin
duló, észak-déli irányú aquaeductus ismeretes, mely Garády Sándor feltételezése szerint2 a polgárvároson 
és az egész katonavaroson keresztülhaladva dél felé egészen a Nagyszombat utcai katonai amphiteatrumig 
haladt. Tehát ez az aquaeductus táplálta a katonai tábor és a canabae fürdőit is. — Mivel azonban 21—23 
fokos thermálvizet szállított, ivóvíz céljaira más vízvezetéknek kellett lennie. A polgárváros területén ennek 
idáig még nem sikerült nyomára bukkanni, a katonaváros területéről viszont több ilyen is ismeretes. Ezek 
nagyjából nyugat-keleti irányban a Hármashatár-hegy nyúlványainak lábánál fakadó források vizét vezet
ték a Duna felé. 

Valószínűleg a Bécsi úti Árpád malom forrásának vizét szállította az az aquaeductus, melynek marad
ványait megtalálták a Vörösvári út 44. sz. ház pincéjében, valamint a Szőlőkert utcában is.3 

Ez a vízvezeték egy körülbelül 1 m széles és 1,5 m magas tömör falból állott, melynek felső részében, 
meszes habarcsba ágyazva, egymás mellett két, agyagból készült vízvezetéki cső futott. Ennek a vízvezeték
nek esése a számítások szerint 8 ezrelék. Egyébként a Vörösvári út páros oldalán levő házak közül, a Szőlő
kert utcai oldalon, többnek alapozásánál is felhasználták ennek az aquaeductusnak maradványait. Sajnos 
azonban a Vihar utcai új csatornaárok ásásakor — 1969-ben — nem sikerült nyomára akadni. 

Hasonló ikercsöves vízvezeték került napfényre a Vihar utca 22. számú ház előtt.4 Az egymás mellett 
futó két agyagcső egyméteres magasságú habarcsos falazatba volt ágyazva. Irányából következtetve, talán 
a Tábor hegy valamelyik forrásának vizét vezette a castrumba. 1956—57-ben, a Vörösvári út északi oldalán 
végzett csőfektetéskor további három római kori vízvezeték maradványai kerültek napvilágra.5 A Fővárosi 
Csatornázási Művek által húzott árok 1,5 m széles és a mai felszíntől számítva 3,5—4 m mély volt. Mivel az 
árok falától kb. 1 m-re húzódtak a villamossínek, kiásás után azonnal zsaluztak. Ezért, és a több helyen 
feltörő talajvíz miatt, a régészeti megfigyelés nehézkes és sokszor hiányos volt. (1. kép) A Vörösvári út 
73—75. számú házak előtt, 27 m hosszúságban hét pillércsonk került elő, melyek minden valószínűség 
szerint a Szentendrei út mentén levőhöz hasonló szerkezetű aquaeductushoz tartoztak. Sajnos, csak alapo
zásuk maradt meg és a külső, burkoló kváderköveket is kitermelték. így méretüket és egymástól való távol
ságukat nem lehetett pontosan megállapítani. Nagyjából másfél méter hosszúak lehettek a pillérek, az ívek 
fesztávolsága körülbelül 2,60—2,80 m, tehát valamivel kisebb, mint a Szentendrei úti vízvezetéknél. A pil
lérek alapozása agyagba rakott fal volt; ezen— a legépebbnél — 80 cm magasságig maradt meg az erős, 
terrazzós habarcsba rakott kőfal. Az aquaeductus felépítményére — tehát ahol maga a víz folyt — csak 
külföldi analógiák alapján lehet következtetni. A valószínűség itt is a két-három sorban egymás mellé 

* Ez az 1969-ben, a Budapesti Történeti Múzeum dokumentációjába leadott cikk a Régészeti Társulatban 1959-ben 
elmondott beszámolóm alapján készült. Azóta a leletmentések — ásatások, elsősorban Zolnay Lászlónak, majd Nagy 
Tibornak a Gyűrű utcában és Pacsirta utcában végzett feltárásai döntő eredményt hoztak az aquincumi táborkutatás terén. 
Ennek ellenére, cikkemnek az anyagközlésen túlmenő következtetéseit sem érzem feltétlenül és mindenben túlhaladottnak; 
mivel pedig a tábor kutatása 1972-ben is újabb jelentős eredményeket hozott, a cikk szövegének kellő módosítására tech
nikai okokból már nem volt mód. Az ásatás felmérését és a rajzok elkészítését Schauschek János és Malik Éva végezte. 
Szíves közreműködésüket ez úton is köszönöm. 
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2. kép. A Vörösvári úti 
Lageplan der auf Pfeilern ruhen 

fektetett agyagcsövek, vagy nagyobb keresztmetszetű, falazott vezeték mellett szól, legalábbis a lakott terü
leten belül. Azon kívül esetleg nyitott vályúban is folyhatott a víz. Sajnos a kérdéses területen ilyen agyag
cső még töredékesen sem került elő, viszont az egyik pillér mellett egy 40X60X45 cm-es, szabályosan meg
munkált kőtömböt találtunk, mely két, középen derékszögben, de legömbölyített sarkokkal megtört lyuk
kal volt átfúrva (3. kép). 

Vitruvius szerint6 a vizet lehetőleg egyenes vonalban kell vezetni és ahol mégis megtörik, vagy elága
zik, vörös kőből (saxo rubro) átlyukasztott kőkarmantyúkat kell beiktatni. A Vörösvári úton előkerült kő 
ugyan szürkés színű, de kétségtelenül ezt a célt szolgálta. A lyukak átmérője 18 cm és belül terrazzós ha
barcsnyomok látszanak; tehát az Aquincumban általánosan használt és különböző helyeken előkerült víz
vezetéki cserépcsövek ezekbe éppen beleillenek.7 

A Vörösvári út 93. szám előtt, a Körte utca sarkánál — és később egy bekötő csatorna ásásánál, a 
Vörösvári út túlsó oldalán, az Emese utca sarkánál — egy újabb aquaeductus került napfényre (4. kép). 
Ikercsöves szerkezetű, és kétségtelenül azonos azzal a fentebb említett vízvezetékkel, melyet már régebben a 
Szőlőkert utcában és a Vörösvári út 44. számú ház pincéjében találtak meg. Nyilván ennek a vízvezetéknek 
folytatása került elő 1950-ben a Korvin Ottó utca és Kiscelli utca sarkánál,8 de az előkerült rövid szaka
szon lejtési irányát nem lehetett pontosan megfigyelni. A lelőkörülmények alapján viszont meglehetős biz-
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; vízvezeték helyszínrajza 
isserleitung in der Vörösvári Straße 

tonsággal következtethetünk arra, hogy az aquaeductust csak a késő császárkorban építették és a közép
korban kijavították. Egyébként a Vörösvári út 44. szám alatt előkerült szakasszal kapcsolatosan már Nagy 
Lajos is megállapította, hogy az jóval későbbi, mint a Római fürdőből vezető vízvezeték.9 A Korvin Ottó 
utca és Kiscelli utca sarkánál feltárt része 120 cm széles és 80 cm magas, masszív kőépítmény, melynek 
alsó harmadában van szilárd, betonszerű habarcsba ágyazva a két, egymástól 23 cm távolságra futó agyag
cső-vezeték. Amennyire a feltárt szakaszokból meg lehetett állapítani, ez az ikercsöves és a fentebb említett 
pilléres-árkádos aquaeductus egymástól 15—20 m távolságra, de párhuzamosan futott. 

A Vörösvári út 125. szám előtt, kb. 5 m mélyen és csak rövid szakaszon egy harmadik aquaeductust 
is feltártak a földmunkák során.10 (5. kép) Egy 80 cm széles és 80 cm magas habarcsos kőfal felső harmadá
ban volt a 16 cm-es belső átmérőjű égetett agyagcső beépítve. A megfigyelések szerint ez a vízvezeték is pár
huzamosan futott a fentebb említettekkel. — Sajnos nem lehetett megállapítani, hogy mindhárom vízveze
ték egyidőben működött-e, és egyáltalán, hogy pontosan mikor épültek. 

A modern csatornaárokból kikerülő kerámia II—III. századi volt. Ez viszont nem a vízvezeték építési 
idejét adja meg, csak egy terminus post quem, mivel ebbe a rétegbe ásták be az alapokat. Egy azonban bizo
nyos; mindhárom vízvezeték a Kálvin u.-i ref. templom, illetve keletebbre a Kiscelli—Korvin O. u. sarká
nak irányában halad DK felé, azaz jóval délebbre megy, mint ahogy a tábor nyugati kapuját, sőt déli falát 
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4. kép. A Vörösvári úti ikercsöves 
vízvezeték alaprajza és metszete 
Grundriß und Querschnitt der 
Wasserleitung mit Zwillingsrohr 
in der Vörösvári Straße 

2 CSO 
TÁVOLSÁGA 
0,45 m 

3 

feltételezik.11 Irodalmi forrásokból és külföldi analógiákból úgy tudjuk, hogy az aqueductusokat általában 
a kapuépítménynél, vagy legalábbis bástyánál szokták a tábor vagy város falán átvezetni, és általában az 
országutak mentén érték el a kapukat. Valószínűtlennek látszik, hogy a katonaváros déli negyedébe külön 
3 ilyen vezeték szállítsa a vizet. A már említett Vitruvius-idézet12 és technikai-gyakorlati meggondolások 
alapján azt sem igen lehet feltételezni, hogy a pilléres vízvezeték, amelyiknek további szakasza még nincs 
meg, a mai Flórián tér előtt, éles szögben ÉK., tehát a feltételezett táborkapu felé fordulna. Tehát így arra 
kell gondolnunk, hogy legalábbis a vízvezeték építése idején, a tábor az eddig feltételezettnél délebbre volt. 
Már Szilágyi J. is felvetette a gondolatot,13 hogy — szerinte a Duna vízszintjének emelkedése miatt — a 
III. sz. második felében a tábort délebbre és a folyótól kissé távolabb helyezték. AI I . sz.-i katonai tábor ki
szedett északi falát és árkát a Miklós u. 36. sz. telken találta meg Póczy Kára és Pekáry T.14 Szerintük a sánc
árkot a III. sz. első" felében vagy ennél később, betemették. 

Aránylag biztos támpontot nyújt a porta decumana meghatározására, természetesen csak felállításuk 
idején, tehát a III. sz. első felében, az a 4 mérföldkő, melyet eredeti helyén találtak meg, a mai Bécsi út men
tén, a volt Budapesti Téglagyár területén, még a múlt század végén.15 Ha a rájuk vésett 2000 lépést vissza
mérjük, Kuzsinszky szerint a mai Kórház u. tájékára kerülünk, ahol — a Szél u. sarkánál —Nagy Lajos a 
tábor nyugati kapuját vélte felismerni.16 Ezt a feltevést a legkésőbbi mérföldkő felállításának idejéig, a III. 
sz. közepéig, el is fogadhatjuk. 

További bizonyíték a II. századi tábor helyére a Flórián téri fürdő. Ennek, mint a leg. II. ad. „nagyobb 
fürdőjének", nyilvánvalóan a tábor falain belül kellett feküdnie, a közvetlen közelében feltárt valetudina-
riummal együtt. A fürdőt ugyan Paternus és Marianus consulsága alatt, azaz 268-ban helyreállították17 

de már Nagy Lajos is megjegyezte18, hogy ettől 270-ben, a vandál betöréskor, újból elpusztulhatott. 
És ez a 270-es betörés az a dátum, amelyiktől feltételezhetjük a castrumnak délebbre és kissé nyuga

tabbra történő áthelyezését. 
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A Miklós u.—Majláth u. területén talált sáncárokhoz tartozó tábornak a III. sz. második felében tör
ténő kiürítését bizonyítja az is, hogy a Folyamőr u.-ban a Kuzsinszky által talált oltárkövek19, és a helytar
tói palotában találtak20 időrendje a század hetvenes éveivel lezárul. 

A késői temetők elhelyezkedése, a kutatások hiányos volta miatt, nem nyújt biztos támpontot. Az 
eddig feltárt legnagyobb későkori temetők, a Bécsi út 98—102. alatti21 és a Leipziger gyár — Bogdáni úti22 

nem mondanak ellent feltevésünknek. 
Nagy Lajos, amikor a tábor központját a mai Fő térre helyezte, hivatkozott egyúttal a kontinuitásra 

is,23 mivel ma is ott van és a barokk-korban is ott volt Óbuda központja. Anélkül, hogy általában a konti
nuitás sokat vitatott problémájába belebocsátkoznánk, megállapíthatjuk, hogy a terület, a hely folytonos
sága (az etnikumtól függetlenül) általában fennáll pannóniai városainknál. Fennáll Aquincum—Óbuda ese
tében is, csakhogy természetszerűleg nem a korai tábor és a barokk város, hanem a késői tábor és a közép
kori vár között. A XIV. sz.-i királynői várat kutatóink most már mind a Kálvin utcai ref. templom környé
kére teszik.24 Ha ezt a véleményt elfogadjuk—és ez ellen nem szól semmi—, újabb érvvel tudjuk alátámasz
tani a késői tábornak erre a területre való lokalizálását. Az itt levő és a középkorban még meglehetősen ép 
építészeti maradványok tették indokolttá a királynői vár ideépítését. A római maradványok impozáns vol
tát Anonymuson kívül a középkori német mondák Etzelburgja is bizonyítja. A táborfalak és árkok kija
vítva, jól szolgálhatták a középkori vár védelmét is. 

A végleges szót természetesen csak tervszerű ásatás alapján lehetne kimondani a tábor kérdésében, és 
ehhez igen jó támpontot adna a Vörösvári úti vízvezetékek követése. A középkori kutatók számára pedig 
az aquaeductusok kiindulásipontjának, forrásának felkutatása lenne döntő fontosságú a Fehéregyházával 
kapcsolatos régi probléma tisztázására.25 
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elég gyakori volt országszerte. 
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ISTVÁN WELLNER 

DAS WO-ORIENTIERTE WASSERLEITUNGSSYSTEM 
DER AQUINCUMER MILITÄRSTADT 

Von dem Wasserleitungssystem der Aquincu-
mer Zivilstadt ist vorläufig nur der vom Gebiet des 
sog. Römerbades ausgehende, nord-südlich verlau
fende Aquädukt bekannt, der unseren Vermutun
gen nach in etwa 5 km-Länge die ganze Zivil- und 
Militärstadt durchlaufen und bis zum militärischen 
Amphitheater geführt hat. Da diese Leitung ein 
21—23 °C warmes Thermalwasser führte, dürfte sie 
nur die Bäder der beiden Stadtteile gespeist haben 
und es mußte für Trinkwasser eine andere Leitung 
vorhanden gewesen sein. Im Bereich der Zivilstadt 
konnte man bislang einer solchen Wasserleitung 
noch nicht auf die Spur kommen, doch vom Gebiete 
der Militärstadt sind uns mehrere solcher bekannt. 
Diese führten das Wasser der beim Fuß der Aus
läufer des Hármashatárhegy entspringenden Quellen 
im großen und ganzen west-östlich verlaufend in 
Richtung der Donau zu. 

Die im Keller des Hauses Vörösvari-Straße 
Nr. 44 sowie in der Szőlőkert-Gasse gefundene 
Wasserleitung bestand aus einer etwa 1 m breiten 
und 1,5 m hohen massiven Mauer, durch deren 
Oberteil in kalkigem Mörtel nebeneinander ein
gebettet, zwei Wasserleitungsrohre aus Ton gelau
fen sind. Der Fall dieser Wasserleitung war den 
Berechnungen nach 8%0. 

Eine ähnliche Wasserleitung mit Zwillingsroh
ren ist vor dem Haus Vihar-Gasse Nr. 22 ans Tages
licht gekommen, die aus ihrer Richtung gefolgert, 
das Trinkwasser in das Castrum geführt haben 
dürfte. Die nebeneinander laufenden zwei Tonrohre 
waren in ein 1 m hohes Mauerwerk gebettet. 

1956—57 kamen bei der Rohrlegung an der 
nördlichen Seite der Vörösvari-Straße, im III. Bezirk 
von Budapest weitere drei römerzeitliche Wasser
leitungsreste zum Vorschein. Wegen der schnell 
durchgeführten Erdarbeiten und den beschränkten 
Beobachtungsmöglichkeiten sind unsere Angaben 
oft leider nur mangelhaft. 

Vor den Häusern Vörösvari-Straße Nr. 73—75 
sind in 27 m-Länge 7 Pfeilersschäfte hervorgekom
men, die jeder Wahrscheinlichkeit nach dem Aquä
dukt der Zivilstadt von ähnlicher Struktur gehört 
haben dürften. Es ist nur ihr Grund erhalten ge
blieben und auch die äußeren bedeckenden Quader
steine wurden bereits früher abgetragen. Daher 
konnten ihre Maße und die Entfernung voneinan
der nicht genau gemessen werden. Die Pfeiler dürf
ten ungefähr anderthalb Meter lang gewesen sein; 
die Spannweite der Bögen beträgt etwa 2,60— 
2,80 m, ist also etwas kleiner, als die der Wasserlei
tung der Zivilstadt (Szentendrei Straße). Der Grund 
der Pfeiler bildete eine in Ton gelegte Mauer; bei 

dieser — am intaktesten erhaltenen — blieb die 
dicke, in Terrazzomörtel gelegte Steinmauer bis 
80 cm-Höhe bewahrt. Auf den Aufbau des Aquä
dukts — wo also das Wasser selbst geflossen ist — 
kann nur aufgrund ausländischer Analogien ge
schlossen werden. Gemäß der Wahrscheinlichkeit 
floß das Wasser, zumindest innerhalb des bewohnten 
Gebietes, in den in 2—3 Reihen nebeneinander 
gelegten Tonrohren oder gemauerten Leitungen von 
größerem Querschnitt. Außerdem eventuell in 
offenen Rinnen. Leider ist auf dem fraglichen Gebiet 
bislang kein Tonrohr der Wasserleitung zum Vor
schein gekommen, hingegen fanden wir neben dem 
einen Pfeiler einen 40X60X45 cm großen, regelrecht 
bearbeiteten Steinblock, der von zwei, in der Mitte 
rechtwinkligen, jedoch mit abgerundeten Ecken 
unterbrochenen Löchern durchbohrt war. (Abb. 3) 
Der Durchmesser der Löcher beträgt 18 cm und an 
der Innenseite sind Terrazzomörtelspuren sichtbar. 
Sein Maß entspricht demnach den in Aquincum 
gebrauchten Wasserleitungsrohren. Laut Vitruvius 
sollen dort, wo die Richtung der Wasserleitung sich 
bricht oder abzweigt solche Steinmuffen eingebaut 
worden sein. 

Vor dem Haus Vörösvári Straße Nr. 93 kam 
ein neuerer Aquädukt mit Zwillingsrohren ans 
Tageslicht. Dieser gehört zweifellos zu derselben, 
oben bereits erwähnten Wasserleitung, die früher 
beim Haus Vörösvári Straße Nr. 44 und in der 
Szőlőkert-Gasse gefunden wurde. Aufgrund der 
Fundumstände muß daraufgeschlossen werden, daß 
man die Leitung in der Spätkaiserzeit gebaut hat 
und auch im Mittelalter in Gebrauch gestanden ist 
sowie sogar ausgebessert wurde. Die Fortsetzung 
dieser Wasserleitung dürfte das an der Ecke Korvin 
Ottó-Gasse und Kiscelli-Gasse freigelegte 120 cm 
breite und 80 cm hohe massive Mauerwerk gewesen 
sein, in dessen unterem Drittel in einen festen, 
betonartigen Mörtel gebettet, voneinander in 23 cm-
Entfernung zwei Tonrohrleitungen verliefen. Inso
fern es aus den erschlossenen Abschnitten festge
stellt werden konnte, verliefen diese Leitung mit 
Zwillingsrohren und der oben erwähnte, auf Pfei
lern ruhende arkadenartig führende Aquädukt 
miteinander parallel in 15—20 m-Entfernung von
einander. 

Vor dem Haus Vörösvári Straße Nr. 25 wurde 
im Laufe der Erdarbeiten auch ein kurzer Abschnitt 
eines dritten Aquäduktes freigelegt. Im oberen 
Drittel einer 80 cm breiten und 80 cm hohen, mit 
Mörtel gebauten Steinmauer war ein gebranntes 
Tonrohr mit einem inneren Durchmesser von 16 cm 
eingebaut. Auch diese Wasserleitung verlief im 
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großen und ganzen zu den obenerwähnten parallel. 
Leider konnte nicht festgestellt werden, wann die 
einzelnen Leitungen gebaut wurden und ob sie zu 
gleicher Zeit in Betrieb waren. Die aus dem modernen 
Kanalgraben hervorgekommene Keramik stamm
te aus dem 2—3. Jahrhundert. Dies bestimmt 
jedoch nicht die Bauzeit der Wasserleitung, sondern 
kann nur als terminus post quem angenommen wer
den, da man die Fundamente in diese Schicht ein
gegraben hat. 

Mit Hilfe der Richtungslinie und der Stelle der 
Wasserleitungen können wir dann im Zusammen
hang mit der Topographie der Canabae und des 
Castrum gewisse Schlüsse ziehen. In der Kenntnis 

ihrer Ausgangspunkte und Quellen kann wiederum 
der Platz der mittelalterlichen Alba Ecclesia genauer 
bestimmt werden. Nach einem in 12. Jahrhundert 
gelebten, sich Anonymus nennenden ungarischen 
Chronisten wurde nämlich Árpád, der Führer der 
landnehmenden Ungarn zu Beginn des 10. Jahrhun
derts über einer Quelle dieses Geländes, von wo aus 
das Wasser in einem Steinbett in die Stadt des 
Hunnenkönigs Attila niedergeflossen ist, begraben. 
Akzeptieren wir im Zusammenhang mit dem Stein
bett die Angaben des unbekanten Chronisten, so 
können wir mit Recht an irgendeinen der oben er
wähnten römerzeitlichen Aquädukte denken. 
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