
SZIRMAI KRISZTINA 

ÚJABB ADATOK AZ AQUINCUMI 2-3. SZÁZADI LEGIOTABOR 
PRINCIPIAJANAK NYUGATI TRAKTUSÁHOZ 

Már másfél évtizede, hogy Óbudán, a Flórián téren, 
az üzletközpont alapozási gödrében előkerültek az 
aquincumi 2-3. századi principia kapuzatának alapfalai 
a közművekkel, az épülethez tartozó falmaradványok
kal, szintekkel, valamint úttest-maradványokkal. Eze
ket az adatokat gazdagították a principia területén az 
1975. évi régészeti megfigyelések. 

Az aquincumi legiostábor 2-3. századi principiájá-
nak északi és nyugati szomszédságában 1981-ben le
letmentésekre került sor. A geodéziai adatok össze
dolgozása után derült ki, hogy ezek már nem a prin
cipia, hanem a principia északi és nyugati szomszéd
ságában húzódó épületek különböző periódusait kép
viselik. 

Az aquincumi 2-3. századi principia kapuzatának 
víztorony-szerepét Póczy K. vázolja fel. A kapuzat da-
tálására vonatkozóan finomításokat említ a szakiroda
lom.5 

Az új scarbantiai fórumkutatások is igazolják az 
aquincumi 2-3. századi principia fórum típusú elren
dezését. 

1976-ban alkalmunk volt a Kórház utcai játszótértől 
keletre húzódó telek (hrsz.: 18 081) feltárására 
(1. kép). Kutatásunk célja: a principia nyugati traktu
sánál alaprajzi és rétegtani viszonyok vizsgálata. 

1. felület (1-2. kép) 
Mérete: ÉD-i irányban 3.40 m, KNy-i irányban: 

9.10 m. 

A déli metszet: 
Az átlagosan 1.20 m vastag újkori feltöltés alatt a 

kevert, későrómai szürke betöltés húzódott. Alatta K-
ről nézve 6-8 cm vastag faszenes réteg 1.30 m hosszan, 
ez alatt pedig 2.40 m hosszú paticsos réteg jelentke
zett. Alatta agyadpadló maradványát dokumentáltuk 
80 cm hosszúságban a fekete, bolygatatlan földön. 

A déli metszet közepe táján, az újkor alatt, a kevert 
későrómai földből 1.40 m szélességben a kiásásig hú
zódott a kiszedett, ÉD-i irányú fal alapárka. Ettől Ny-
ra, az újkori betöltés alatt későrómai kevert föld után 
10-12 cm vastag sóderes, habarcsos réteg jelentkezett, 
mely alatt vékony faszenes réteg húzódott a 4-5 cm 
vastag terrazzopadlóra, mely alatt ismét az agyagos ré
teg mutatkozott 2.30 m hosszan. Ez alatt a feltöltés 
szürke kevert, mely alatt 10-12 cm vastag sóderes, ha-
barcsos réteget találtunk a bolygatatlan fekete földön. 

A metszet nyugati részén, az újkori faltól nyugatra az 
újkori betöltés alatt a föld szürke, kevert, mely alatt 
sóderes, köves réteg mutatkozott a bolygatatlan földön 

húzódó vékony, habarcsos, köves szinten. Megjegyez
zük, hogy az említett jelenségeket egy 20 cm széles, 
40 cm mély cölöp átvágja. 

A nyugati metszet (a kiszedett KNy-i faltól 
északra) 

D-ről indulva, az újkori feltöltés alatt a szürke kevert 
föld jelentkezett 40-80 cm vastagságban, mely alatt átlag 
10 cm vastag sóderes föld mutatkozott, mely a kiszedett 
fal felé megsüllyedt. Alatta a kevert földben habarcsos, 
sóderes szinten (Atszf 103.46 m-n) 7 cm átmérőjű hypo-
caustum oszlopok lábazatai jelentkeztek. Ezeket a fűtő
oszlopokat a metszet szerint a szürke betöltés bontotta 
el (6. kép 2). A megmaradt oszlopok között 5 cm vastag 
agyagréteg, alatta 2 cm vastag faszenes réteg húzódott. 
Az alsó sóderes szint alatt vályogtéglás a feltöltés, me
lyet habarcsos, vékony korai járószint zár le. 

A felület északi részében felületileg az 5 cm vastag 
terrazzopadló Atszf 103.67 m-n jelentkezett. Ez a tégla
padló alapozását képviselte. A tegulák 23-24 mm vasta
gok. A megemelt terrazzos szint pedig már Atszf 104.09 
m-n tűnt fel. 

A kiszedett ÉD-i irányú 1.40 m széles falat a rétegtani 
megfigyelések alapján a Severus kori helyiség pusztulása 
után bontották el. È kiszedett falhoz tartozott a nyugati 
metszet szerint a sóderes, habarcsos szint 10-12 cm 
vastagságban, közel 40 cm hosszan. 

Az előkerült leletek 

1. felület nyugati fele, törmelékes réteg 1.20-1.30 m 
között: Mély tál behúzott perem-oldaltöredéke, tégla
színű Ltsz.: 78.3.1 (3. kép 1). Edény alj-oldaltöredéke. 
Kívül nyers, belül téglaszínű. Vastagfalú, jól iszapolt. 
Ltsz.: 78.3.2. Pohár perem-oldaltöredéke. Téglaszínű, 
vékonyfalú. Keményre iszapolt. Ltsz.: 78.3.3. Fül töre
déke egy bordával. Téglaszínű, jól iszapolt. Ltsz.: 
78.3.4, Tál alja. Nyersszínű alapon piros festéknyom
mal. Kopott. Jól iszapolt. Ltsz.: 78.3.5. Oldaltöredék 
többszörös hornyolással. S.szürke, keményre iszapolt. 
Vastagabb falú. Ltsz.: 78.3.6. Mélyebb tálka kihajló pe
rem hornyolt oldaltöredéke. Szürke. Ltsz.: 78.3.7. 
(4. kép 3). Tálka duzzadt perem-oldaltöredéke. Feke
te bevonatos. Ltsz.: 78.3.8. (5. kép 4). 

1. felület keleti fele, északi padka feletti betöltésből: 
-1.70 m: Edényke alj-oldaltöredéke. Szürke, keményre 
iszapolt. Ltsz.: 78.3.10. Kancsó kihajló perem-nyak-ol
daltöredéke. S.szürke. Ltsz.: 78.3.11. (4. kép 2). Edény 
kihajló perem-nyaktöredéke. V.szürke. Ltsz.: 78.3.12. 
(5. kép 1). Nyaktöredék. V.szürke, keményre iszapolt. 
Ltsz.: 78.3.13. 
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1. felület középső része, a terrazzo alatti kőtörmelékes 
rétegből: 1.90-2.10 m között: Bögre ferdén kihajló pe
rem-oldaltöredéke, kívül barnásszürke bevonattal 
Ltsz.: 78.3.14. (5. kép 3). Üvegedény alja. Sárgásfehér, 
vékonyfalú. Ltsz.: 78.3.15. 

A rétegtani viszonyok megfigyelése és az előkerült 
leletek alapján az 1. felületen előkerült a bolygatatlan 
fekete földön a legkorábbi, habarcsos települési szint 
a déli metszetben. A későbbi periódushoz tartozó szint 
már nem került elő, csak a pusztulásra utaló nyomok. 
A 2. század 1. felére és a század végére-3. század ele
jére utalnak a terrazzopadló-maradványok, melyekre 
a déli metszet és a felület északi része utal. Itt egy 
terrazzos alapú téglapadlós, központi fűtéses helyiség 
maradványa került elő, mely később terrazzopadlós 
helyiségként funkcionált. A principia későbbi periódu
saira ezen a felületen említésre méltó adatok nem ma
radtak. 

2. felület: Mérete: ÉD-i irányban 3.20 m, KNy-i 
irányban 3.20 m (1-2. kép). D-ről indulva a nyugati 
metszet mentén, a mély újkori feltöltés alatt átl. -1.60 
m későrómai szürke betöltés jelentkezett, mely meg
szakította két ízben is az alján húzódó habarcsos, az 
alatta húzódó agyagos szintet. E rétegek átl. 5 cm vas
tagok és 1.30 m hosszúak. Ez alatt a betöltés vályoggal 
kevert, melyet egy vékony habarcsos szint vált fel a 
bolygatatlan fekete földön. 

A metszet északi felében az újkori betöltés alatt At-
szf 103.98 m-n egy 40 cm széles KNy-i irányú, 3 kő-
sorból álló kőfal jelentkezett. A faltól északra, a fel
színtől mérve -2 m körül 5 cm vastag sóderes szint 
mutatkozott 60-65 cm hosszan a KNy-i irányú, kisze
dett fal déli részletig, melyet itt 30 cm szélességben 
lehet dokumentálni. A sóderes szint alatt részben ke
vert föld mutatkozott a bolygatatlan fekete földön, me
lyet kőtörmelékes föld követ. Ebbe a kőtörmelékes 
földbe mélyül — a nyugati metszet szerint — a kisze
dett fal alapárka. 

A 2. felület északi részén a habarcsos, sóderes szinten 
20 cm széles cölöp helyét bontottuk ki, mely egy későbbi, 
cölöpös felépítmény alapozására utal. A szürke, kevert 
betöltés leletanyagot nem tartalmazott. 

A 2. felületből előkerült leletek 
Az újkorral kevert rétegből 1.30-1.50 m között: Edény 

perem-nyak-oldaltöredéke. S. szürke. (Ltsz.: 78.3.16.) 
(4. kép 1). Kevert betöltésből 1.50-1.80 m között: Fültö
redék, ovális átmetszettél. Szürke, keményre iszapolt. 
(Ltsz.: 78.3.17.) Edény kihajló, megvastagodó perem-ol
daltöredékei. Szürke, szemcsés (Ltsz.: 78.3.18.) (5. kép 
2). Alj-oldaltöredék. Szürke, vastagfalú, keményre isza
polt. (Ltsz.: 78.3.19.) Mélyebb tál vízszintesen kihajló 
perem-oldaltöredéke. Peremen két vájattal. Nyersszínű, 
belül piros festés nyomával (Ltsz.: 78.3.21.) (3. kép 2). 

Rövidítések 

AAH Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 

AÉ Archaeológiai Értesítő 
BpR Budapest Régiségei 

A 2. felületen előkerült jelenségek közül a legkoráb
bi periódust képviseli a bolygatatlan fekete földön fel
tűnt habarcsos szint. Ezt később agyagos alapozású 
habarcsos szinttel újították meg az 1. század végén -
2. század elején. Ekkor épült a principia, melynek nyu
gati traktusának déli részén húzódó egyik sóderes pa
dozatú helyisége került elő. Belvilágából ÉD-i irány
ban 2.55 m, KNy-i irányban 3.15 m került feltárásra a 
déü, már kiszedett déü zárófal-részlettel együtt. E déli, 
kiszedett falrészletet KNy-i irányban a felület teljes 
szélességében követtük, ÉD-i irányban pedig 50 cm 
szélességben (6. kép 3). 

A principia későbbi periódusára utal a későbbi, 
KNy-i irányú falalap, melyhez tartozó szintre a későbbi 
bolygatások miatt nincs adatunk. 

Eredmények összefoglalása 
A legkorábbi periódusra utaló habarcsos szintet az 

1. felület déü metszetében és a 2. felület nyugati met
szetében figyeltük meg. A későbbi agyagpadló marad
ványa is jelentkezett. 

1976-ban a 2-3. századi aquincumi legiostábor prin-
cipiájának nyugati frontján dokumentáltuk a hátsó, 
nyugati helyiségtraktus keleti zárófalának újabb szaka
szát, mely 1973-ban az üzletközpont kocsibejárójának 
északi metszetében került elő (6. kép. 1). 

A jelenlegi kutatás eredményei szerint az aquincumi 
2-3. századi principia nyugati, hátsó traktusán előkerült 
egyik helyiség — a geodéziai adatok alapján is — a 
zászlószentély (fanum) déü részét képviselte (7. kép). A 
helyiség központi fűtéses volt, téglapadlóval, később 
terrazzopadlóval látták el. Az aquincumi 2-3. századi 
zászlószentélyből KNy-i irányban 5.20 m-t, ÉD-i irány
ban 1.70 m-t tártunk fel. A másik helyiségből — a zász
lószentélytől (fanum) délre —, a déli őrfülkéből (excu-
bitorium) a 2. felület szerint ÉD-i irányban 2.50 m-t, 
KNy-i irányban 3.20 m-t bontottunk ki. Padozata a met
szetek szerint terrazzopadlós ül. sóderes szint volt 
(7. kép). 

A 3. század közepére és a még későbbre utaló adatok 
ezen a területen a stratigráfiai megfigyeléseink szerint 
pontosabban már nem keltezhetők (p. o. az 1. felületnél, 
az érintett metszeteknél csak későrómai betöltést talál
tunk és a 2. felület nyugati metszeténél is ez jelentkezett 
a későrómai falalapozással együtt, melyhez tartozó járó
szint már nem maradt fent). 

Eredményeink alapján a 2-3. századi aquincumi le
giostábor principiájának nyugati traktusából jelen alka
lommal a zászlószentély (fanum) és a déü őrfülke (ex-
cubitorium) régészeti adatait ismertük meg. A zászló
szentély belvilága: ÉD-i irányban 17.50 m, KNy-i irány
ban: 10 m; a déü excubitorium belvilága pedig ÉD-i 
irányban 9.50 m, KNy-i irányban 10 m (7. kép). 

A 2-3. századi aquincumi legiostábor principiája nyu
gati traktusának teljes alaprajzi és stratigráfiai kutatásá
hoz még további feltárások szükségesek. 

MDAI Mitteilungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts 

RFüz Régészeti Füzetek 
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KRISZTINA SZIRMAI 

NEUERE ANGABEN ZUM WESTLICHEN TRAKT DER PRINCIPIA IN AQUIN
CUM AUS DEM 2-3. JAHRHUNDERT 

Anhand der Forschungen 1976 kam am hinreren 
westlichen Trakt der Principia des Legionslagers in 
Aquincum aus dem 2-3. Jh. ein Detail des Fahnensank
tuariums (fanum) zum Vorschein. (Abb. 3) Der Raum 
hatte Zentralheizung und war ursprünglich mit Ziegel
boden, später mit Terazzoboden versehen. Auch aus 
dem anderen Raum — südlich vom Fahnensanktuarium 
befindlichen, aus der südlichen Wachnische (excubito-
rium) haben wir eine kleinere Fläche freigelegt. Es han

delt sich um einen Terazzofussboden, im weiteren um 
eine Schotterschicht. 

Aufgrund unserer Angaben beträgt die Innenweite 
des Fahnensanktuariums (fanum) das in der Principia 
des Legionslagers in Aquincum vom 2-3. Jh. freigelegt 
wurde, in Richtung NS: 17.50 m, in Richtung OW: 10 m; 
die Inneweite der südlichen Wachnische (excubitori-
um) hingegen in Richtung NS: 9.50 m, in Richtung OW: 
10 m. 

Abbildungen 

Abb. 1. Lageplan der Grabung. 
Abb: 2. Grundriss und Querschnitt der Gräben 1-2. 
Abb. 3. 1-2: Schüsselbruchstücke aus den Gräben 1-

2. 
Abb. 4. 1-3: Topfbruchstüke aus den Gräben 1-2. 
Abb. 5. 1-̂ 4: Keramikbruchstücke aus den Gräben 1-

2. 
Abb. 6. 1:1. Fläche: Detail im freigelegtem Zustand 

der östlichen Wand des westlichen Traktes 

Abb. 7. 

des Fahnensanktuariums; 2:2. Fläche: Detail 
des Fahnensanktuariums mit den Überresten 
der Zentralheizung und des Fussbodens; 3:2. 
Fläche: Detail des freigelegten Wandes in 
Richtung OW und des spätrömischen Gebä
udes von NO. 
Gesamtlageplan der Principia des Legionsla
gers in Aquincum aus dem 2-3. Jh. (Aufgrund 
der Forschungen 1973,1975 und 1976). 

Képjegyzék 

1. kép Az ásatás helyszínrajza. 
2. kép 1-2. Árok alaprajza és metszetei. 
3. kép 1-2. Táltöredékek az 1-2. árokból. 
4. kép 1-3. Bögretöredékek az 1-2. árokból. 
5. kép 1-4. Kerámiatöredékek az 1-2. árokból. 
6. kép 1:1. felület: A principia nyugati traktusa keleti 

falának részlete kiszedett állapotban. 2: 2. fe-

7. kép 

lület: A zászlószentély részlete a központi fű
tés és padozat maradványával. 3:2. felület: A 
kiszedett KNy-i irányú fal és a későrómai épü
let részlete ÉK-ről. 
Összesítő alaprajz az aquincumi 2-3. századi 
legiotábor principiájáról (az 1973., 1975. és az 
1976. évi kutatások alapján). 
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AZ AQUINCUMI LEGIOSTABOR PRINCIPIAJA ES KÖRNYÉKE II. - III. SZAZAD 1973-75., 1976. 
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