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AQUINCUM. FELTÁRÁSOK AZ 1981-1988 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN 

A Budapest Régiségei XXV. kötetében Póczy Klára 
ismertette az 1976-1980. évek közötti kutatások ered
ményeit, amelyek legfőbb tanulságának azt tekinthet
jük, hogy minden korábbinál világosabban kirajzoló
dott az aquincumi legióstábor alaprajza, belső beosz
tása és főbb építési periódusai. Új eredményeket nyert 
a múzeum a legióstábort megelőző időszakra, valamint 
a 4. századi castrumra, az úgynevezett későrómai erőd
re vonatkozóan. A gyorsított ütemben folytatott régé
szeti munkák mellett lehetőség nyílott az aquincumi 
polgárváros további feltárására is, elsősorban az ottani 
út- és lakótelep építkezésekhez kapcsolódva. 

Az 1981. évben megkezdődtek az Árpád híd építési 
munkái, amelyek négy éven át folyamatos leletmenté
seket követeltek a múzeumtól, nagyrészt a legióstábor 
területén. Ezek a leletmentések lényegesen különböz
tek a korábbi évek hasonló munkáitól: egyrészt a mú
zeum a beruházási keret terhére végezhette a feltárá
sokat, másrészt az építési munka jobb szervezettségé
nek köszönhetően a múzeum is tervszerűbben dolgoz
hatott, az építés egyes fázisairól tájékoztatást kapott, 
az ásatási időket a múzeummal előre egyeztették. A 
munka jellegéből adódóan még így is sok ad hoc jel
legű leletmentést kellett végezni, de szinte mindenkor 
volt arra lehetőség, hogy a múzeum érvényt szerezzen 
a régészeti érdekeknek. A nagyobb nehézséget az 
okozta, hogy a múzeumba beáramló anyag feldolgozá
sa nem tudott a feltárások ütemével lépést tartani. 

1983-ban a 13. Nemzetközi Limeskongresszuson kö
zöltük az addig végzett feltárások eredményeit a 
legióstábor és a későrómai erőd területén. Az ott kö
zölt alaprajzok szolgáltak azóta is a további kutatása
ink alapjául. A régészeket azonban továbbra is újabb 
építkezések, ill. az azokhoz kapcsolódó ásatások kö
tötték le. Óbuda központjában még egy nagyobb be
ruházást terveztek: egy szálloda építését az Árpád híd 
déli oldalára, az alatábor feltételezett területére. Ez az 
építkezés az előzetes tervekkel ellentétben a mai napig 
sem indult meg, a múzeum azonban végezhetett, ha 
nem is kielégítő mértékben, nagyobb volumenű feltá
rást az érintett területen. Az aquincumi polgárváros 
körzetében megépült a kaszásdűlői és a Ppk utcai la
kótelep s megindultak az előzetes feltárások a polgár
várostól ÉNy-ra, a Mocsáros dűlőbe tervezett lakóte
lep területén is. A temetők területén is sor került na
gyobb arányú leletmentésekre és előzetes régészeti 
munkákra, elsősorban a Raktárréten és a Bécsi úton. 
A dél-budai Gazdagréti lakótelep építése során eddig 
ismeretlen római kori temető került elő. Jelenleg is 
folynak a feltárások a budaújlaki városrész rekonstruk
ciójához kapcsolódva. Az MO autópálya építésével 
párhuzamosan ugyancsak feltárásokat végez a múze

um. Eredményesnek mondható néhány egyedi, kisebb 
Volumenű beruházást megelőző kutatás is. Noha a fen
ti építkezések előkészületei már évek óta folytak, s a 
múzeum többnyire a tervezésben is részt vehetett, a 
tervek és az építkezések ütemének változásai gyakran 
okoztak a régészeknek is többletmunkát vagy állították 
őket váratlan helyzet elé. Mindezek a körülmények, s 
az a tény, hogy a feltárások, leletmentések száma az 
érintett időszakban a szándékolt csökkentés ellenére 
még mindig meghaladta a százat, továbbra is lassította 
a feldolgozó munkát, ugyanakkor jelentősen gyarapí
tották Aquincum topográfiájára vonatkozó ismerete
inket. 

1. A katonai táborok területén és körzetükben 
folyt kutatások 

A római hódítást megelőző időszakból csak néhány 
ponton kerültek elő LT D korú telepnyomok: kelta 
lakógödör profilját figyelhettük meg a vízivárosi tábor 
körzetében, a Vitéz-Medve-Gyorskocsi utcák által ha
tárolt területen. Mivel a gépi földmunka a felső réte
geket megsemmisítette, kísérő leletek híján nem lehe
tett az ugyanott talált, kétségkívül római kori cölöp
lyukak közelebbi korát meghatározni. A Mocsáros 
dűlői lakótelep előzetes szondázó feltárása során is ta
láltak kelta telepnyomokat, de a legjelentősebb ered
mények a Gellérthegyen mutatkoztak, ahol az 1981 óta 
újból megindult ásatások nyomán az eraviszkusz oppi
dum védművei — kőfala és sáncrendszere —, továbbá 
lakó- és ipartelep részletek kerültek elő. 

A korai táborok tervszerű kutatására az Árpád híd
tól délre, a Lajos utca—Árpád fejedelem útja és a zsi
nagóga által határolt területen került sor, ahol már a 
70-es évek végén egy cölöpszerkezetű torony s egy azt 
megelőző vizesárok maradványai váltak ismertté. Az 
1937-ben itt talált és Tiberius korinak vélt táborépítési 
felirat revíziója megállapította, hogy az említett épít
kezés egy nagyarányú határerődítési program része
ként i. sz. 73-ban, Vespasianus uralkodása alatt ment 
végbe. 1981-ben az építési felirat további két darabja 
került elő, amely megerősítette az új datálást, azonfe
lül az építő csapat nevét is tartalmazta. Az 1986-ban 
az oda tervezett szálloda területén végzett előzetes fel
tárás célja az ala prima Tungrorum Frontoniana tábo
rának kutatása volt. Ennek során sikerült a castellum 
helyzetét és kiterjedését meghatározni. Váratlan ered
mény volt a kőtábor előkerülése, amely a közvetlen 
közelben felépült legióstáborral egyidejűleg volt hasz
nálatban egészen a 2. század végéig, sőt katonai jelle
gét minden bizonnyal a későbbiekben is megőrizte. A 
kőtábort megelőző Holz-Erde Castellumok nyomait 
néhány ponton, elsősorban rétegtanilag lehetett kimu-
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tatni, de pontos kiterjedésük, kronológiájuk behatóbb 
vizsgálatára a terület nagysága, az emlékek igen mély 
fekvése miatt már nem volt mód. A kőtáborból ismert
té vált az északi, részben a keleti védmûvek helyzete, 
a principia elhelyezkedése. Sor került a tábor északi 
kapujának, a porta principalis sinistrának, valamint 
több kaszárnya részleteinek a feltárására is. Az előke
rült út- és épületnyomok alapján meghatározható a tá
bor praetenturájának belső beosztása is (1. kép). 

Az Árpád híd-Magyar Lajos utca-Kiscelli utca ill. 
Dugovits Titusz tér-Templom utca-Lajos utca térsé
gében előkerült további 1. század végi-2. század eleji 
telep- és erődítésnyomok rendszere még tisztázatlan, 
további kutatást igényel. Feltételezhetően több, időben 
egymást követő objektumhoz tartozhattak. 

A legióstábortól ézakra levő területen megtalált, a 
2. század első felében visszatöltött vizesárokhoz tarto
zó castellum — minden bizonnyal egy második auxili-
aris tábor — további kutatása ugyancsak a jövő fel
adata. 

A jelenleg leginkább ismert, un. 2-3. századi légiós-
tábort megelőző korai legióstábor(ok)ra vonatkozó, 
korábban publikált elképzeléseket ugyan nem változ
tatták meg az újabb kutatási eredmények, de minden
képpen arra figyelmeztetnek, hogy az eddigi kronoló
gia feltétlenül tovább finomítandó, több periódus meg
létét kell számításba venni. Erre utal többek között az 
az É-D-i irányú fossa, amelyet a legiotábor leghátsó 
scamnumában levő kaszárnyák alatt figyeltek meg több 
ponton is, s amely semmiképpen nem tartozhat az idá
ig publikált Kerék utcai decumana fronthoz. Új kér
déseket vetnek fel a Vörösvári út déli sávjának előze
tes feltárása során megfigyelt, a legióstábor eddigi 
rendszerébe be nem illeszthető, de azoknál korábbi, 
kőből épült kőfalas maradványok, valamint az újabban 
a Laktanya u. 4. sz. ház építésekor előkerült vizesárok 
és cölöpszerkezetű sáncrendszerhez tartozó nyomok. 
A korábbi legióstábor periódus kutatására elsősorban 
rétegtani megfigyelések útján volt lehetőség. A prae-
tentura több pontján dokumentálták a korábbi tábor 
lebontásából származó agyagos planírozás nyomait a 
későbbi kőépületek alatt. Alaprajzi kutatásra csak a 
Vörösvári út-Föld utca térségében került sor, ahol a 
2-3. századi via principalis alatt 1. század végére te
hető kaszárnyaépületeket sikerült megfigyelni. 

Az 1981-84 közötti években nagyrészt a 2-3. századi 
legióstábor területén dolgozott a BTM. A tervezett 
munkákon kívül a leletmentések is igen sok topográfiai 
és kronológiai adatot szolgáltattak a castrumra vonat
kozólag (2. kép). 

A munkák a legióstábornak szinte a teljes területére 
kiterjedtek. A Kórház utca 7. sz. telken, a porta prae-
toria műemléki helyreállításához kapcsolódva további 
alaprajzi és sztratigráfiai kutatásokra került .sor. Ki
egészítettük a déli kaputorony alaprajzát és feltártuk 
a keleti táborfal egy-egy hosszabb szakaszát a kaputól 
északra és délre. A falhoz belülről támaszkodó, agyag
téglákból és agyagpakolásból készült földsáncot két
szer megújították. Kitűnt, hogy a kör alakú alapfalon 
nyugvó, felmenő részében nyolcszögletű kaputornyok 
később épültek, mint a táborfal. A déli kaputorony 

belsejében korábbi planírozást lehetett megfigyelni, az 
északi táborkapu belsejében mutatkozó metszetek vi
szont arra engedtek következtetni, hogy a torony alap
árkát kizsaluzták, belülről kitámasztották s így készí
tették el az öntött falazású alapot. A korábbi kaputo
rony kiszedett falainak nyomait az alapgödör kiásása
kor nagyrészt eltávolították. A toronyhoz tartozó külső 
építési- és járószintek alatt a korábbi építési periódu
sokhoz tartozó szintek mutatkoztak. A kapu középvo
nalában kivezető csatornát, a kapu nyugati oldalán be
lefolyó vízlevezető csatornával, valamint a kaputól ke
letre levő tisztítóaknával együtt tártuk fel. Előkerült a 
táborfalat kívülről övező legközelebbi fossa valamint 
az azt kívülről kísérő, többször megújított út is. A ka
putól délre, a táborfal keleti oldalán a fossa betöltése 
fölé emelt későrómai épület falai mutatkoztak. A kapu 
előterében levő építészeti faragványok között a három
nyílású kapu egyik személyátjárójának alakos díszítésű 
záróköve is előkerült (2. kép 1). 

A Vörösvári út-Szőlő utca találkozásánál rövid le
letmentés keretein belül kerülhetett sor a porta decu
mana helyének a meghatározására. Ennek során sike
rült a déli kaputorony három kiszedett oldalfalát, majd 
az északi kaputorony déli zárófalát és a kivezető via 
decumana rétegeit dokumentálni. (2. kép 2). 

Az északi és déli oldalon levő táborfal és vizesárkok 
kutatására is sor került a tárgyalt időszakban. Legké
sőbbi az a lapos aljú teknő formájú árok, amely a prae-
toria fronton és a praetentura jobb principalis oldalán 
levő három árok közül a legkívül helyezkedett el. A 
decumana oldalon ez ideig csak ez az egy fossa isme
retes15 (2. kép 3). 

A tábor központi épületét, a principiát az építkezé
sek földmunkái kevéssé érintették, mindössze néhány 
közműárokban lehetett az épülethez sorolható falma
radványokat megfigyelni. 

A már feltárt táborparancsnok-helyettesi lakóház
ban a Flórián téri aluljáró földmunkái során az alap
rajz kiegészítésére kerülhetett sor; magukat a marad
ványokat a gyalogos aluljáró készítésével nagyrészt ki
termelték, mivel a reprezentatívabb thermae maiores 
és a tribunusház egyidejű megőrzése és műemléki be
mutatása nem volt lehetséges. Sajnos, az öt lovag
rendű tribunus házainak felkutatására nem volt lehe
tőség, hiszen a szóba jöhető területek részben beépül
tek, részben utak, parkok alá esnek (2. kép 4). 

Legnagyobb mértékben a már említett thermae 
maiores feltárására volt mód. A legióstábor legna
gyobb épületének nemcsak alaprajzát, hanem építés
történetének főbb szakaszait is tisztázták az ásatások, 
amelyek részletes ismertetésére külön publikációban 
kerül sor18 (2. kép 5). 

A praetentura északi felében levő kőpilléres horre-
um területén is végeztek kisebb hitelesítő kutatást. A 
korábban feltárt részletektől délre eső szakaszon a ko
rábbi tábor elplanírozásának nyomait, az épület javí
tásának és pusztulásának nyomait figyelték meg 
(2. kép 6). A kaszárnyák területén végzett kutatások 
eredményeképpen meghatározhatták a legénységi ba
rakkok, az egyes contuberniumok méreteit, valamint 
elkülöníthették az épületek építési periódusait 
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(2. kép 7). Feltárták a kaszárnyaépületek közt húzódó 
utak részleteit az út két oldalán levő oszlopbázisokkal, 
valamint a centurio lakrész egyes maradványait is. 

Az eddigi adatok alapján megerősíthető, hogy a már 
ismert Severus-kori megújítás után a 260-as év pusztí
tásait követően következett be nagyobb újjáépítés a tá
bor területén. A thermae maiores 268. évi, II. Claudius 
alatti újjáépítési feliratán túlmenően ezt erősítik meg 
a porta principalis dextra és a tribunusház területén 
tett megfigyelések is. A porta praetoria jelenleg ismert 
kialakítása is nagy valószínűséggel erre az időre tehe
tő.21 

A tábor körül létrejött településnek, a canabaenak 
a területén a Folyamőr utca 14-16. sz. telkeken folyt 
a legnagyobb arányú feltárás. Az ott már korábban 
előkerült épületcsoport a canabae ÉK-i régiójában le
vő díszes kivitelű lakóházak közé tartozik, amelyekben 
minden valószínűség szerint a magasrangú tartományi 
hivatalnokok lakhelyét kell látnunk. Az ásatás során 
nemcsak a mozaikpadlók felszedésére, a még in situ, 
az épületek falán levő falfestmény töredékek levételére 
került sor, de mód nyílott az alaprajz további kiegé
szítésére is (3. kép 1). 

A canabae DK-i régiójában, vagyis a porta princi
palis dextra és a porta praetoria közötti területen tisz
tázódott, hogy az ott kimutatható négyszögletes utca
hálózat ugyancsak a katonai építkezések következté
ben jött létre. A Dunához közelebb eső területen az 
alatábor utcái, kapuin kivezető útjai határozták meg a 
későbbi úthálózatot, majd a legióstábor keleti fala előtt 
elhaladó, továbbá déli kapuján kivezető ÉD-i utak osz
tották szabályos, ha nem is azonos méretű négyszögek
re a területet. 

Az előbbi, vagyis a legióstábor keleti fala előtt el
haladó út a canabae DK-i része főutcájának számított, 
s a későrómai idők után a középkorban is használat
ban volt. Déli irányban mind a két oldalára lakóházak, 
szentélyek, vendégfogadók fűződtek fel. Az út nyugati 
oldalán két ponton is kerültek elő épületek. A Magyar 
Lajos utca 4-12. sz. házak keleti oldalán húzott távfűtő 
árokban az út nyugati házsorának bejárati része került 
elő. Az épületek előtt porticusra emlékeztető folyosót, 
egy helyen bolthelyiség küszöbét, valamint egy Ny-i 
irányban kiinduló keskeny sikátort lehetett megfigyelni 
(3. kép 2). Ettől az épületcsoporttól mintegy 500 m-re 
délre, szintén a római főutca Ny-i oldalán, a Tímár 
utca-Fényes Adolf utca sarkán igen jó állapotú, nagy 
kiterjedésű, többször átépített házcsoport került elő. 
A korábbi agyagfalú házak helyén a 2. század 2. felé
ben emelt épületcsoportot a Severus-korban jelentő
sen kibővítették. Az épületek nagy része a 4. század 
végéig lakott volt (3. kép 3). Szerényebb épületrészle
teket figyelhettünk meg a Korvin Ottó utca keleti út
pályája alatt, a már ismert Kiscelli utcai épületcsoport
tól Ny-ra.2*""24 

A canabae keleti felében a Dunaparton állt a 2-3. 
században az un. „csarnokos épület", amelyet a kuta
tás a kikötő épületeihez sorolt. Az épület alaprajza 
most jelentős mértékben kiegészült. Az eddigi feltéte
lezésektől eltérően nem U alakú, hanem a nyugati ol

dal belső pillérsorai szimmetrikusan megvannak a ke
leti oldalon is. A leletmentés adottságai nem tették 
lehetővé az épület keleti lezárásának feltárását, s a déli 
oldal alaprajza is pontosabb tisztázásra vár. További 
kérdéseket vet fel az ott talált különböző korú cölöp
lyukak rendszerének vizsgálata is (3. kép 4). 

Az épülettől nyugatra álló, részben az Árpád híd 
jelenlegi déli lehajtópályája alá eső épületmaradvá
nyok eredetileg talán az alatábor fürdőjéhez tartozhat
tak (3. ábra 5.). A 4. században, a későrómai castrum 
megépülte után a két épületet összépítették. Feltárá
sok híján nem ismert, milyen mértékben épült át az 
ún. csarnokos épület s mire használták a későrómai 
táborban. Méretei feltétlenül valamelyik központi épü
letre engednek következtetni (4. kép 1). 

A 4. századi erődöt az óbudai építkezések csak ki
sebb mértékben érintették. Előkerült a korábbi legi
óstábor DK-i sarkához hozzáépült erődfalnak a koráb
bi fossába belealapozott szakasza, több másodlagosan 
beépített, figurális díszű szepulkrális kőemlékkel 
(4. kép 2). 

Az erőd belső épületei közül, a Magyar Lajos utca 
keleti oldalán, a jelenlegi OMF épület udvara alatt fel
tárt részlet az erőd főutcája keleti oldalán állt ház 
ÉNy-i sarka volt. Északi oldalán a főútból keletre ki
ágazó út rétegeit lehetett megfigyelni, amely feltehe
tőleg összefüggésben van a plébániatemplom előtt már 
korábban megfigyelt KNy-i úttal, s így megadja az 
erőd déli épületsorának kiterjedését (4. kép 3). 

Az erőd legkésőbbi épületeihez tartozott az az épü
letcsoport, amelynek részletei a Főtér újraburkolását 
megelőző feltárás során kerültek elő. Mivel az ásatást 
a tér északi és keleti sávjára az ott levő autóbuszfor
galom miatt nem lehetett kiterjeszteni, ezért néhány 
topográfiai kérdést nem lehet teljes bizonyossággal 
megválaszolni, így pl. az erőd feltételezhető beszűkí-
tésének helye sem határozható meg pontosabban. 
Kronológiai szempontból azonban feltétlenül figye
lemre méltó, hogy a legkésőbbi római kori építési pe
riódusba sorolandó, mintegy 1,00 m falvastagságú, mo
numentális épületmaradvány alapozása alatti hulla
dékgödörből későrómai mázas kerámia került elő. En
nek a 4. század második felében végzett átépítésnek a 
során a már meglevő 4. századi épületek egy részét 
elbontották. A későrómai épületek egy részét a kora
középkorban felhasználták, más részüket visszabontva, 
új épületeket emeltek föléjük (4. kép 4). 

2. Az aquincumi polgárváros kutatása 

Az aquincumi polgárváros területén az óbudai nagy 
leletmentő munkákhoz képest szerényebb keretek 
közt folytak a kutatások, részben a polgárváros északi 
szomszédságába tervezett Pók utcai lakótelep építését 
megelőzően. A korábbi években már programszerűen 
folyó városfal kutatások során a Pók utcában feltárták 
az északi városkapu hozzáférhető részleteit, a kváde-
res kaputornyot megelőző agyagtéglás építmény nyo
maival, továbbá a kaputól keletre az északi városfal 
egyes szakaszait a hozzátartozó vizesárok szakaszok
kal. A kapun belül előkerült a legközelebb eső épület 
néhány részlete is (5. ábra 1). A Huszti út-Keled utca 
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találkozásánál az aquincumi polgárváros nyugati kapu
jából kiinduló ÉÉNy-i irányú és a nyugati városfalat 
kívülről kísérő ÉD-i irányú út kereszteződésénél került 
sor kutatásra, ahol a kiszedett nyugati városfal helye 
is tisztázódott (5. kép 2). A polgárváros romterüle
tén a romkonzerváláshoz kapcsolódó alaprajzi és pe
rióduskutatások folytak a múzeumépülettől délre az 
E-F és a C-G utcák térségében (5. kép 5). A déli 
városfal melletti tűzoltólaktanya területén végzett fel
tárás az eddig ismert alaprajzot tette teljesebbé 
(5. kép 3). A M. Antonius Victorinus-féle mithraeum 
déli oldalán levő lakóházban részletesebb alaprajzi- és 
periódusvizsgálatra is sor került, szintén a romkonzer
válási program keretében. Az 1-2. század fordulóján 
emelt épületet a 2. században jelentősen átalakították, 
az utca felé Ny-i irányban tornáccal bővítve, a ház 
DNy-i sarkánál levő utcai csatornát is nyugatabbra he
lyezve át. A 2. század végén, a mithraeum létesítése 
előtt a házban levő impluviumot betöltve újabb lakó
szobát alakítottak ki, s további bővítéseket építettek 
keleti irányban is, majd a fűtés korszerűsítésére került 
sor. A felső rétegek teljes lepusztulása miatt a 3-4. 
század fordulójára tehető átalakításoknál későbbi épí
tési periódust már nem lehetett megfigyelni 
(5. kép 4.) 

3. A polgárváros territóriuma 

A polgárvárostól ÉNy-ra, az Aranyhegyi út 43-ban 
a Mocsáros dűlőre tervezett lakótelep területén késő
császárkori kemencék és gazdasági épületek feltárása 
folyik. Csillaghegyen, a Pusztakúti út-Határ út talál
kozásánál 3. századi villa feltárása van folyamatban. 
A polgárvárost és a legiotábort összekötő út keleti ol
dalán, a Ladik utca 5-7-ben KNy-i irányú úttest és déli 
oldalán 2. századi római épület ásatására került sor. 

4. Temetők 
Aquincum temetőinek nemcsak a feltárása, hanem 

publikálásuk is nagy előlépési mutat a korábbi idősza
kokhoz képest. Több éven át folyt nagyobb arányú ása
tás a canabaetól északra fekvő Raktárréti temető te
rületén. A Kaszás dűlői lakótelep és az ott létesített 
autóbuszvégállomás építését megelőzve 197&-1985 kö
zött hitelesítették a Hampel-féle temető helyét s min
tegy 400 sírt tártak fel. A feltárás elsősorban a temető 
megsemmisítendő részeire terjedt ki, de a feldolgo
zás eredményei alapján kirajzolhatók voltak az oda te-
metkezők etnikai, társadalmi összetételének változá
sai. A Bécsi út mentén több ponton volt leletmentés 
az amphitheatrum és a Fehéregyházi út között. A tá
borvárostól nyugatra fekvő, hosszan elnyúló 2-4. szá
zadi temetőnek több parcellájában tártak fel különbö
ző rítusú hamvasztásos és csontvázas temetkezéseket, 
föld-, tégla- és kőlapos sírokat, szarkofágokat. Egy 
ókeresztény parcellából sírkamrához tartozó festett 
díszú kőlap és gazdag mellékletek kerültek elő. A 
Margit kórház bővítésekor napvilágra került verses fel
iratú szarkofágban eltemetett kislány holttestét mumi
fikálták.36 A már régebben feltárt Benedek Elek utcai 
temető további 40 sírjának feltárásával a sírok száma 
727-re emelkedett.37 A főváros déli határán, a Gaz

dagréti lakótelep építésekor eddig ismeretlen temető 
sírjai kerültek elő. A későrómai falusias településhez 
tartozó temetőt a 4. század végétől mintegy 100-150 
éven át használták. A maga nemében egyedülálló te
metőhöz tartozó telep felkutatása a jövő feladata. 

Az elmúlt nyolc év eredményei, tanulságai alapján 
a feladatok és a megoldásukkal járó nehézségek az 
alábbiakban "körvonalazhatók. 

1. A 2-3. századi legióstábor eddig feltárt részletei 
már elegendő alapot nyújtanak a rendszeres feldolgo
zásra, pontosabb topográfia és kronológia kidolgozá
sára. Természetesen, amennyiben a területen építke
zésre kerülne sor, további ásatás feltétlen szükséges 
lenne. 

2. A 2-3. századi legióstábort megelőző építési kor
szakok, a korai foglalásra vonatkozó kutatási eredmé
nyek még nem álltak össze egységes egésszé. Noha a 
meglevő anyag részletesebb vizsgálata, az új és régi 
eredmények összevetése hasznos részeredményeket 
hozhat, azonban további feltárás nélkül nehezen kép
zelhető el megbízható topográfiai, kronológiai értéke
lés. Sajnos, a nagy építkezések árnyékában folyó ki
sebb, többnyire leletmentésszerű kutatások pénz vagy 
munkáslétszám hiánya miatt a legszükségesebbre is 
alig-alig szorítkozhattak. Az egyetlen nagyobb arányú, 
ugyancsak építkezést megelőző feltárás az alatábor te
rületén a kétségtelenül számottevő eredményeken túl 
sok további kérdést is felvetett, elsősorban a legkoráb
bi periódusokra vonatkozólag. Az eredetileg néhány 
hónapos határidő miatt a munkát nem lehetett gazda
ságosan szervezni, s a határidők ismételt meghosszab
bítása a munka tervezését lehetetlenné tette. A pénz
keret időközbeni kimerülése a kutatások kényszerű le
állásához vezetett. 

3. A későrómai castrum kutatásában hasonló ne
hézségek jelentkeztek. A Főtéren és környezetében 
végzett leletmentések során, melyek a házak rekonst
rukciójával párhuzamosan folytak, még a könnyebben 
hozzáférhető középkori emlékek kívánatos mértékű 
feltárása sem „volt lehetséges. Ez fokozottabban érvé
nyes volt a középkori emlékek alatt levő, már az eddigi 
eredmények alapján is jelentősnek mondható 4. szzadi 
épületmaradványok feltárásánál is, noha azok megis
merése Pannónia későrómai hadtörténetéhez lényeges 
hozzájárulást jelenthetne. Teljesen elmaradt a Zichy 
kastély keleti frontjának átépítése során, amely az 
utóbbi években folyt, mindennemű régészeti kutatás, s 
nem kerülhetett sor előzetes feltárásra a Martos Flóra 
gimnázium bővítése során sem. Nem volt lehetőség a 
korábban — eredetileg két évre! — megszakított fel
tárások folytatására a Tanuló utca-Magyar Lajos utca 
s az Árpád híd déli felhajtója közötti területen sem, 
bár ott is jelentős középkori és későrómai épületma
radványok mutatkoztak. A terület időközben jórészt 
beépült vagy hozzáférhetetlenné vált. Végül, még min
dig nem látszik biztosítottnak az építendő Aquincum 
szálloda környezetében ismert és műemléki bemuta
tásra javasolt későrómai erődfalak és korábbi romok 
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olyan mértékű kiegészítő feltárása sem, amely ezek va
lóban korrekt megjelenítését lehetővé tennék. 

így az a már korábban jogosan fájlalt helyzet foly
tatódott tovább, hogy a múzeum mentette, amit tudott, 
de nem tarthatott lépést az építkezések ütemével. 
Amikor pedig azok súlypontja, legalábbis részben, 
Óbudáról a főváros más területeire tevődött át, ha kül
ső pénzforrás nem adódott, az óbudai kutatások gya
korlatilag leálltak. Továbbra sem mondhatunk le azon
ban a legtöbb megoldatlan problémát tartalmazó 1. 
századi és 4. századi hadtörténet kérdéseinek, a korai 
táborok és a későrómai legióstábor kutatásáról. A fel
dolgozó műnk meggyorsítása mellett feltétlenül szük
séges azoknak a minimális feltárásoknak a lehetőségét 
biztosítani, amelyek legalább a még hozzáférhető, de 
előbb-utóbb beépítéssel fenyegetett területeken még 
mindig lehetségesek. 

A műemléki bemutatások eredményei 
A korábbi évek gyakorlata szerint az alábbiakban 

röviden ismertetjük a műemlékhelyreállítási munkák 
legújabb eredményeit. 

Az Árpád híd tervezése, a környezet kialakítása 
olyan koncepció szerint történt, amely a lehetőségek 
adta kereteken belül figyelembe vette a terület régé
szeti adottságait s az emlékek feltárásán túl azok meg
jelenítését is lehetővé tette. Ezt egészítette ki a Buda
pesti Műemlékfelügyelőség kezdeményezése, amely az 
együttest a porta praetoria már régóta esedékes be
mutatásával egészítette ki. így első ízben jött létre 
Óbuda központjában olyan műemléki együttes, amely 
nem csupán egy-egy értékesebb romcsoportot tett lát
hatóvá, kényszerűen kiragadva azt történeti-területi 
összefüggéseiből, hanem a legióstábort mint egységet 
igyekszik bemutatni. A parkokban és a múzeumi ke
retek közt bemutatott romok látványát a Flórián téri 
aluljáróban kiállított dokumentatív anyag és a téma
körbe illeszkedő műtárgymásolatok teszik teljesebbé 
az ásatásoknak a helyszínen nem látható eredményei

vel. A keleti és a déli táborkapuk s a hozzájuk tartozó 
táborfalak által közrefogott területen a legióstábornak 
majd egynegyede, a jobb oldali praetentura járható be 
Óbudán. A porta praetoria romjai a Kórház utca 7-
ben, a thermae maiores romjai az aluljáróban és a Für
dő Múzeumban, a déli táborfal valamint a porta prin
cipalis dextra maradványai az aluljáróból nyíló park
ban találhatók. A via principalis nyugati oldalán, az 
óbudai üzletközpont délnyugati sarkánál az 1. cohors 
egyik átriumos tiszti házának romjai láthatók. 

A 4. századi castrum déli és keleti falvonulatának 
bemutatására, noha tervek születtek rá, ezideig nem 
kerülhetett sor. Változás e téren a közelbe tervezett 
szálloda megépítését követően várható, a környezet ren
dezésekor. A canabae északi sávjában, a Folyamőr utcai 
épületcsoport területén megindult munkákat sem kö
vethette a műemléki helyreállítás. Az oda tervezett vé
dőépületben mód nyílhatna a feltárt mozaikpadlók, fal
festmények helyszíni bemutatására. Ezek idáig nemcsak 
a nagyközönség, de a szakemberek számára sem voltak 
hozzáférhetők. 

Az óbudai római kori temetőkre a Margit kórház
ban látható kis kiállítás és a kórházkertben kiállított 
két gyermekszarkofág emlékeztet. 

Az aquincumi polgárvárosi romkertben folyó rom
konzerválási munkák mellett elkészült a polgárvárosi 
amphitheatrum műemléki helyreállítása, a Fővárosi 
Műemlékfelügyelőség megbízásából. Ugyancsak a 
BMF adott megbízást Aquincum távlati fejlesztési ter
vének elkészítésére, amely a terület általános fejlesz
tésén túl célul tűzte ki az aquincumi polgárváros egy
ségének bemutatását, a HÉV nyugati oldalán, az esz
tergomi vasút északi oldalán levő részek bekapcsolá
sával, távlatban biztosítva a kutatás és a romkonzervá
lás lehetőségét. A friss régészeti anyagok feldolgozá
sára, kiállítására a Szentendrei út-Záhony utca sarká
ra tervezett új múzeumépületben nyílhatna lehető-
ség.43 
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MARGIT NÉMETH 

Das bedeutendste Forschungsergebnis der Jahre 
1976-1980 stellte die Klärung der Topographie und 
der Bauperioden des Legionslagers aus dem 2-3. 
Jahrhundert dar, ausgedehnte Forschungen wurden 
aber auch im Raum der spätrömischen Festung, auf 
dem Gebiete der canabae und der Zivilstadt durch
geführt. Die Ergebnisse dieser Erschließungen er
örterte bereits Klára Póczy im XXV. Band der Buda
pest Régiségei (Altertümer von Budapest). Von 1981 
an war die Mehrzahl der archäologischen Ausgrabun
gen in Óbuda (Altofen) mit den Umbauarbeiten der 
Árpád-Brücke verbunden. Der Großteil der Freile-
gungskosten auf dem Areal des Legionslagers trug der 
Investor; die gute Kooperation mit den Firmen, die 
die Bauarbeiten durchführten, ermöglichte auch eine 
günstigere Abwicklung der Ausgrabungen. Anläßlich 
des 13. Internationalen Limeskongresses wurde schon 
über die Ergebnisse der neuen Ausgrabungen bis da
hin geleisteten Arbeit berichtet. Dabei sind auch be
reits die zusammenfassenden Grundrisse der neuen 
Ausgrabungen vorgelegt worden, die seither als 
Grundlage der weiteren Forschungen dienen. Ob
wohl sich der Schwerpunkt der Forschungen seitdem 
vom Zentrum Óbudas auf andere Gebiete der Stadt 
verlagerte, bestand ein Großteil der dortigen Freile
gungen nach wie vor aus fundrettenden oder den Bau-

várostól nyugatra fekvő villa publikációja: Zsidi 
P.: Újabb villa az aquincumi municipium territó
riumán, BpR XXVII (1991) 143-179. 

34. Zsidi P.: RFüz 1985,38. 
35. Zsidi R, RFüz 1987,38; P. Zsidi: Untersuchungen 

des Nordgräberfeldes der Militärstadt von 
Aquincum. A 14. Nemzetközi Limeskongresszus 
aktáiban, RLiÖ 36 (1990) 723-730. 

36. Topái J., RFüz 1984, 42; RFüz 1986, 38. Németh 
M. — Topái L: Verses szarkofág mumifikált temet
kezéssel a Bécsi úti sírmezőből, BpR XXVII 
(1991) 73-84. A Bécsi úti temetőt Topái Judit 
publikálja, a kézirat nyomdakész. 

37. Kába M, RFüz 1983,36. 
38. Zsidi P., RFüz 1984,46; Zsidi R: A Budapest XI. 

kerületi Gazdagréten feltárt 4-5. századi temető, 
ComArchHung 1987,45-72. 

39. Póczy 1984,15. 
40. Az Árpád híd körzetében bemutatott együttest 

Ágostházi László (VÁTI) tervezte, a porta prae-
toria terveit Hajnóczi Gyula (BME) készítette. 

41. Topái Judit munkája 
42. Hajnóczi Gyula tervezése. Megindultak a tábor

városi amphitheatrum romkonzerválási munkái is. 
43. Kaszab Ákos munkája, a BME Építészettörténeti 

Tanszékének bevonásával, a Fővárosi Műemlék
felügyelőség megbízása alapján. 

arbeiten vorangehenden Grabungen. Obwohl die Pla
nungen der Bauarbeiten häufig mit Einbeziehung des 
Museums erfolgt sind, fanden sich die Archäologen 
infolge mehrfacher Änderungen der Pläne oder der 
Termine oft einer unerwarteten Situation gegenüber
gestellt. Die über hundert verschiedenartigsten Unter
suchungen erschwerten zwar die Aufarbeitung der 
Funde und Befunde, doch erweiterten sich die Kennt
nisse hinsichtlich der Topographie und Baugeschichte 
von Aquincum um ein Vielfaches. 

1. Die in den militärischen Lagern und in deren 
Umgebung durchgeführten Forschungen 

Im Zuge der Baugrunduntersuchungen fur ein Ho
tel konnten der Platz sowie die Gesamtausdehnung 
eines der frühen römischen Militärlager Budapests 
bestimmt werden, und zwar des unter Vespasianus er
richteten Lagers der ala prima Tungrorum Frontonia
na. Ein unerwartetes Ergebnis war dabei die Entdek-
kung eines Steinlagers, das vermutlich gleichzeitig mit 
dem nahegelegenen Legionslager bis zum Ende des 2. 
Jahrhunderts benutzt worden war. Außerdem konnten 
die Spuren eines (oder mehrerer?) Holz-Erde Kastel
le an mehreren Stellen nachgewiesen werden, die zu
vor an diesem Platz gelegen haben. Die Tiefe der Be
funde einerseits und die Größe des zu untersuchen-
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den Areals andererseits innerhalb eines engen Zeit
rahmens machte jedoch eine gründliche Erforschung 
der früheren Perioden unmöglich. Vom Steinlager 
kennen wir nun Teile der nördlichen und der östlichen 
Verteidigungswerke sowie der Principia. Es erfolgte 
die Freilegung von Überresten der porta principalis si
nistra sowie von Teilen mehrerer Kasernenbauten. 
Aufgrund der ans Tageslicht gebrachten Straßen und 
Gebäudereste kann auch die innere Einteilung der 
praetentura des Lagers bestimmt werden. Eine weitere 
Untersuchung erfordert die Prüfung der Zusammen
hänge der vielfältigen Bebauungsspuren und Befesti
gungsanlagen, deren Entstehung an das Ende des 1. 
und in den Anfang des 2. Jahrhunderts datiert werden 
kann.6"8 (Abb. 1.) 

Nördlich vom Legionslager konnte der verschüttete 
Wassergraben eines zweiten Auxiliarlagers beobachtet 
werden. 

In den Jahren 1981-1984 arbeitete das Museum in 
erster Linie auf dem Gelände des Legionslagers aus 
dem 2-3. Jh. Die bisher publizierten Vorstellungen 
hinsichtlich des Vorgängerbaus des Legionslagers vom 
2-3. Jahrhundert veränderten die neueren For
schungsergebnisse allerdings nicht, so viel ist aber ge
wiß, daß die neuerdings erschlossenen Baubefunde in 
die früher publizierten Grundrisse nicht immer hinein
passen. Die bisherige Chronologie und Topographie 
muß also offensichtlich weiter differenziert werden, 
wozu jedoch weitere Ausgrabungen erforderlich wä
ren. Im Legionslager des 2-3. Jahrhunderts konnte an 
mehreren Stellen eine lehmige Planierungsschicht be
obachtet werden, die mit einem früheren Lager in Zu
sammenhang zu bringen ist. Unter der via principalis 
des 2-3. Jahrhunderts im Bereich von Föld-Gasse -
Vörösvári-Strasse wurden Kasernenbauten freigelegt, 
die aus dem Ende des 1. Jh. stammen dürften. 

Zum Legionslager des 2-3. Jh. ergaben sich in den 
Untersuchungsjahren eine Fülle von Detailergebnis
sen. Auf dem Grundstück Kórház-Gasse 7 kam es 
während der Konservierung der porta praetoria zu 
neuen stratigraphischen Beobachtungen und zu einer 
Ergänzung des Grundrisses (Abb. 2. 1). Die acht
eckigen Tortürme mit rundem Sockel dürften in der 
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts erbaut worden 
sein. Auch der figuratív verzierte Schlußstein eines 
Fußgängerdurchganges dieses Tores mit drei Öffnun
gen wurde gefunden; südöstlich vom Tore konnte ein 
über der aufgeschütteten fossa errichteter spätrömi
scher Bau beobachtet werden. Die Stelle der porta 
decumana ließ sich im Kreuzungsbereich von Szőlő-
Gasse und Vörösvari-Straße im Zuge einer kleinen 
Sondage bestimmen. Dabei war es möglich, die Aus
bruchgruben von drei Seitenmauern des südlichen 
Torturmes sowie die südliche Schlußmauer des nörd
lichen Torturmes und die Schichten der durch das Tor 
führenden via decumana zu dokumentieren 
(Abb. 2. 2). 

Von den drei, an der Praetoriafront und an der 
rechten Prinzipalseite der Praetentura befindlichen 
Gräben ist der äußerste, der muldenförmige Graben, 
der späteste. An der Decumanaseite ist bisher nur die

se letztere fossa bekannt (Abb. 2. 3). Der Bereich 
der Principia wurde von den Bauarbeiten nicht be
rührt, lediglich einige Mauerteile konnten in verschie
denen Gräben für Versorgungsleitungen beobachtet. 
Bei den Erdarbeiten für die Unterführung am Flóri-
án-Platz wurden die Überreste des Wohnhauses des 
tribunus laticlavius zum Großteil vernichtet, allerdings 
konnte der schon länger bekannte Grundriß ergänzt 
werden (Abb. 2. 4). Die umfangreichsten Erschlie
ßungen erfolgten auf dem Gebiete der thermae maio-
res, deren Reste in dem in der Unterführung einge
richteten Museum aufbewahrt werden (Abb. 2. 5). 
In einer kleineren Grabung wurden Teile des auf dem 
Gebiet der Praetentura befindlichen Horreums mit 
Steinpfeilern freigelegt (Abb. 2. 6). Hier konnte neben 
den Spuren von Ausbesserungen und der späteren 
Verwüstung des Gebäudes außerdem auch die schon 
andernorts entdeckte lehmige Planierschicht eines frü-

19 
heren Lagers beobachtet werden . Als Ergebnis der 
im ersten und im hintersten Scamnum des Legionsla
gers erfolgten Kasernenforschungen ließen sich die 
Abmessungen und Bauperioden der einzelnen Barac
ken und Contubernien bestimmen. In die Forschungen 
einbezogen waren auch die zwischen den Kasernen
bauten befindlichen Straßen- und Porticusresten so
wie Untersuchungen im Wohnungstrakt eines Zentu-
rios (Abb. 2. 7). Aufgrund der bisherigen Befunde 
kann gesagt werden, daß auch noch nach der bekann
ten Renovierung zur Zeit des Septimius Severus, im 
Legionslager nach der Zerstörung vom Jahre 260 er
neut größere Wiederherstellungen erfolgt sind. Außer 
der Inschrift in den thermae maiores vom Jahre 268 
wird dies auch durch die Beobachtungen bei der porta 
principalis dextra, auf dem Gebiete des Tribunenhau
ses sowie an der porta praetoria bestätigt. 

In der nordöstlichen Region der Canabae legionis, 
auf dem Grundstück Folyamőr-Gasse 14-16 konnte 
bei einer Grabung der Grundriß eines schon früher 
entdeckten Hauses ergänzt werden. In diesem Zusam
menhang wurden mehrere Mosaikfußboden aufge
nommen, ferner in situ erhaltene Teile von Wandma
lere geborgen. Die Konservierung des anspruchsvoll 
dekorierten, vermutlich einem Provinzbeamten gehö
renden Wohnhauses konnte bisher nicht erfolgen 
(Abb. 3. 1). 

Die Straßenführung in der südöstlichen Region der 
Canabae wurde bestimmt durch die Lage des schon 
früher erbauten Alenkastells und die von Norden nach 
Süden führende Straße vor der östlichen Mauer des 
Legionslagers; letztere wurde zugleich zur Hauptstra
ße dieses Teiles der Canabae. An der Westseite dieser 
Straße kamen an zwei Stellen größere Partien regel
rechter Häuserzeilen zutage. (Magyar Lajos- - (jetzt 
Kiskorona-) Gasse 4-12; Ecke Fényes Adolf-Gasse 
und Tímár-Gasse). Die mehrfach umgebauten Häuser 
waren vom 2. Jh. bis zum Ende des 4. Jh. bewohnt. 
An der Ostseite der Straße konnten stuckverzierte 
Räume freigelegt werden23"24 (Abb. 3. 2,3). 

Im östlichen Teil der Canabae, am Donauufer, konn
te der schon früher als Hafengebäude bezeichnete, an
geblich U-förmige Baukörper in seinem Grundriß deut-
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licher erkannt und nunmehr als rechteckiges Haus er
gänzt werden, d. h., es war auch von Osten geschlossen 
und die innere Pfeilerreihe findet auf der Donauseite 
ihre symmetrische Fortsetzung. Im 4. Jh. wurde es mit 
dem westlich anschließenden Gebäude verbunden. Die 
Funktion dieses Bauwerks im Castrum des 4. Jahrhun-
derts kann derzeit noch nicht bestimmt werden 
(Abb. 3.4-5, Abb. 4.1). 

Das Castrum des 4. Jahrhunderts, die sog. spätrömi
sche Festung, wurde von den großen Bauarbeiten nur 
in kleinerem Maße berührt. Eine Rettungsgrabung 
brachte auch eine neue Partie der Festungsmauer des 
4. Jh. zum Vorschein, die an der Südostecke des frühe-
ren Legionslagers ansetzt (Abb. 4.2). 

Anläßlich der Umbauarbeiten am Főtér (Haupt
platz) erfolgte die teilweise Erschließung einer der spä
testen Gebäudegruppen der Festung. Da wir wegen des 
Verkehrs auf diesem Platz auf der nördlichen und öst
lichen Fahrspur nicht ausgraben konnten, ließ sich auch 
nicht die genaue Stelle ermitteln, wo vermutlich eine 
jüngere Mauer verläuft, die das spätrömische Festungs
areal verkleinerte. Im Zuge der wohl in der zweiten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts durchgeführten großen Um
bauarbeiten innerhalb der weiter bewohnten südlichen 
Festungsareal wurden noch einige ältere Bauten aus 
dem frühen 4. Jh. abgetragen und auf ihre Stelle neue 
Gebäude errichtet29 (Abb. 4.4). 

2. Erforschung der Zivilstadt in Aquincum 
Im Rahmen der Stadtmauerforschungen wurden in 

der Pok-Gasse die zugänglichen Teile des nördlichen 
Stadttores und zugleich Spuren des früheren Lehm
ziegelbaues freigelegt, ferner auch Abschnitte der 
nördlichen Stadtmauer selbst und des Wassergrabens 
wie auch Teile eines stadtseitigen Gebäudes 
(Abb. 5. 1). Innerhalb der Stadtmauern ist der 
Grundriß der Feuerwehrkaserne ergänzt worden 
(Abb. 5. 3). Vor einer Ruinenkonservierung erfolgte 
im Knotenpunkt der Straßen E-F und C-G die Er
forschung mehrerer Gebäude-Grundrisse. Weitere to
pographische und stratigraphische Untersuchungen 
wurden im Wohnhaus an der Südseite des Mithräums 
von M. Antonius Victorinus durchgeführt, wobei die 
vom 2. bis ins 4. Jahrhundert erfolgten Umbauten ge
klärt werden konnten31"32 (Abb. 5. 4-5). 

3. Das Territorium der Zivilstadt 
Freilegungsarbeiten von Backöfen und Wirtschafts

gebäuden aus der späten Kaiserzeit sind nordwestlich 
von der Zivilstadt, auf dem Grundstück Aranyhegyi-
Weg 43, auf dem für den Bau einer Wohnsiedlung 
ausersehenen Ried Mocsáros im Gange. In Csillag
hegy (Ecke Pusztakúti-Weg und Határ-Weg) wird ei
ne Villa aus dem 3. Jh. freigelegt. Östlich von der Stra
ße, welche die Zivilstadt mit dem Legionslager ver
bindet, ist ein Gebäude aus dem 2. Jh. und eine Straße 
von Osten nach Westen beobachtet worden. 

4. Begräbnisstätten 
Neben den laufenden Freilegungsarbeiten auf den 

verschiedenen Begräbnisstätten von Aquincum hat 
bereits die Publikation der Ergebnisse begonnen. 

Nördlich von der Militärstadt wurden weitere 400 
Gräber des Gräberfeldes Raktárrét ergraben und 
publiziert. In dem Gräberfeld, das sich an der West
seite der Canabae, an der heutigen Becsi-Straße, hin
zog, konnten in mehreren Parzellen Bestattungen 
verschiedenen Ritus' freigelegt werden. Hervorzuhe
ben sind die Steinplatte einer altchristlichen Grab
kammer mit einem gemalten Christus-Monogramm 
und eine mumifizierte Bestattung in einem Sarkophag 
mit Versinschrift. Die Erschließung des Gräber
feldes in Benedek Elek-Gasse wurde weiter fortge
setzt. An der südlichen Grenze der Hauptstadt kamen 
die Gräber eines weiteren Gräberfeldes zum Vor
schein, das vom Ende des 4. Jahrhundertes etwa 
100-150 Jahre lang als Begräbnisstätte diente. 
Im Vordergrund der zukünftigen Forschungsaufgaben 
sollte die möglichst rasche und umfassende Publikati
on aller bisherigen Funde und Befunde des Legions
lagers aus dem 2-3. Jh. stehen, aneben gilt es, die Er
forschung der noch wenig bekannten Legionslager 
vom Ende des 1. und Beginn des 2. Jahrhunderts zu 
intensivieren. Recht mangelhaft sind auch noch unsere 
Kenntnisse bezüglich der spätrömischen Festung, vor 
allem, was die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts betrifft. 
Die Erforschung dieser Themenbereiche erfordert ne
ben der Auswertung des bisherig vorliegenden Mate
rials aber unbedingt auch noch weitere Ausgrabungen 
zur Klärung wichtiger Fragenkomplexe. 

Aspekte der Denkmalpflege 

Gleichzeitig mit dem Umbau der Arpád-Brücke wur
de in der rechten Prätentur des Legionslagers aus dem 
2-3. Jh. von Aquincum ein zusammenhängender Bau
denkmal-Komplex geschaffen. Die Bild- und Textdoku
mentation verbunden mit einer Präsentation von Fund
materialien in Form von Kopien in der Unterführung 
der Árpád-Brücke gibt Aufschluß über die Lage und 
Bestimmung des Legionslagers. Außerdem können in 
der Nähe die Überreste der porta principalis dextra, 
Teile der südlichen Lagermauer, ein Abschnitt der via 
principalis sowie die Ruinen eines Offizierwohnhauses 
der 1. Kohorte besichtigt werden. Die Ruinen der ther
mae maiores sind im Rahmen eines zu diesem Zwecke 
erbauten Freilichtmuseums, unter der Brückenrampe 
zugänglich. Vervollständigt wird dieses Ensemble beim 
Haus Kórház-Gasse 7 durch die restaurierten Ruinen 
der porta praétoria. Es ist geplant, die südliche und 
östüche Mauer sowie die Türme der Festung aus dem 
4. Jahrhundert und ebenso den im nördlichen Teil der 
Canabae in der Folyamőr-Gasse befindlichen dekorati
ven Gebäudekomplex zukünftig in einem Schutzbau 
gleichfalls zugänglich zu machen. Die Konservierung 
des Amphitheaters in der Militärstadt wurde in den 
vergangenen Jahren in Angriff genommen und auch die 
Konservierung bzw. Wiederherstellung des Amphi
theaters der Zivilstadt beendet. Im Auftrag des Buda
pester Baudenkmalamtes wurde der langfristige Aus
bau- und Entwicklungsplan für Aquincum fertiggestellt. 
Dieser sieht u.a. vor, die Einheit der durch heutige 
Straßen zerstückelten Zivilstadt von Aquincum besser 
zur Geltung zu bringen. Zugleich soll ein neuer Muse
umbau errichtet werden. 
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Abbildungen 

Abb. 1. Freigelegte Teile des Kastells der ala prima 
Tungrorum Frontoniana. 

Abb. 2. Erschließungen im Legionslager aus dem 2-3. 
Jh.: 1. Porta praetoria; 2. Porta decumana; 
3. Graben; 4. Wohnhaus des Tribunus laticla-
vius; 5. Thermae maiores; 6. Horreum; 7. 
Mannschaftsbaracken. 

Abb. 3. Erschließungen auf dem Gebiet der Canabae: 
1. Búvár-Gasse-Folyamőr-Gasse; 2. Magyar 
Lajos (Kiskorona)-Gasse; 3. Tímár-Gasse-
Fényes Adolf-Gasse; 4. Hafengebäude; 5. 
Serfőző-Gasse. 

Képjegyzék 

1. kép. Az ala prima Tungorum Frontoniana táborá
nak feltárt részei. 

2. kép. A 2-3. századi legióstáborban végzett feltárá
sok: 1. Porta praetoria; 2. Porta decumana; 3. 
Árkok; 4. A tribunus laticlavius lakóháza; 5. 
Thermae maiores; 6. Horreum; 7. Legénységi 
kaszárnyák. 

3. kép. Feltárások a canabae területén: 1. Búvár u -
Folyamőr u.; 2. Magyar Lajos (Kiskorona) u.; 
3. Tímár u.-Fényes Adolf u.; 4. Kikötői („csar-
nokos") épület; 5. Serfőző u. 

Abb. 4. Erschließungen auf dem Gebiet der Festung 
aus dem 4. Jh.: 1. Hafengebäude; 2. Árpád-
brücke, Westmauer; 3. Magyar Lajos (Kisko-
rona)-Gasse, Innengebäude; 4. Fő-Platz, In
nengebäude. 

Abb. 5. Erschließungen in der Zivilstadt: 1. Pók-Gas-
se, Nordtor; 2. Huszti Str.-Keled-Gasse; 
3. Haus des Feuerwehrcollegiums; 4. Wohn
haus neben dem Mithräum von M. Ant. Vic-
torinus; 5. E-F Gassen, C-G Gassen. 

4. kép. Feltárások a 4. századi erőd területén: 1. Ki
kötői („csarnokos") épület; 2. Árpád híd, nyu
gati erődfal; 3. Magyar Lajos u., belső épület; 
4. Főtér, belső épületek. 

5. kép. Feltárások a polgárvárosban: 1. Pók utca, 
északi városkapu; 2. Huszti út-Keled u.; 
3. Tűzoltólaktanya; 4. Lakóház a M. Ant. Vic-
torinus mithraeum mellett; 5. E-F utca és 
C-G utca. 
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