
PARRAGI GYÖRGYI 

A FOLYAMŐR UTCAI RÓMAI VILLA 

1974-ben a Folyamőr utca — Búvár utca közötti te
rületen (1. kép), az Ecetgyár telkén távfűtőárok fekte
tése közben mozaikpadló része került elő. Az ásatás 
határait a még működő gyár épületei is megszabták. 
1977-ben kerülhetett sor az ásatás folytatására. 1978-
tól a villa feltárását Szirmai Krisztina folytatta és fe
jezte be. Jelen dolgozatban az 1974-ben és 1977-ben 
végzett kutatás eredményeiről számolunk be (2. kép). 

1974-ben 200 cm mélységben, 8 x 5 méteres felüle
ten különböző irányú falmaradványok jelentkeztek. 

1. sz. fal: DK—ÉNy irányú, földbe rakott kövekből 
falazva, tetejét lapos, hasított kövek borították. Hossza 
4 méter (3. kép 1). 

2. sz. fal: Az 1. sz. falból kelet felé ágazott le, tég
ladarabokból, kövekből földbe rakva; feltárt hossza 
3 méter, szélessége 45 cm (3. kép 5). 

3. sz. fal: a blokk északi végében DK—ÉNy-i irányú, 
az árokfal alá húzódott (3. kép 3). 

4. sz. fal: az árok déli részén, DK—ÉNy-i irányú, 
agyagtéglákból rakott; hossza 490 cm, szélessége 
50 cm. A falak festve és vakolva voltak (4. kép 4). 

Az 1. sz. fal Ny-i oldalán piros alapon zöld sávos 
festés, keleti oldalán vakolás, mely átterjed a 2. sz. fal 
északi falára. A 2. sz. fal déli oldalán kétrétegű festés, 
az első réteg pirossal festett háromszög minták között 
sárga foltos festés, a második rétegű festést fehér ala
pon piros és zöld keretelő sávok osztják mezőre. 

A 4. sz. fal déli oldalán is kétrétegű falfestmány lát
ható. Piros háromszögminták között sárga köralakú 
foltos festés, a második rétegben fehér alapú mezőt 
piros, keskeny sávok kereteznek. Festése megegyezik 
a 2. sz. fal déli oldalának festésével. Ez a festés jelent
kezik a blokk DK-i sarkában is. 

Az 1., 2., 3. és 4. fal által határolt terület bontása 
közben falfestménytöredékek és nagyszámú stukkótö
redék került elő. A helyiséget állatalakos mozaikpadló 
borítja. A mozaikpadlóra K—Ny-i irányú fal lett rá
építve szabálytalan alakú kövekből (3. kép 3), mely 
csatlakozik az 1. sz. falhoz, és a 2. sz. fal folytatásának 
látszik. A mozaikot keretelő szegély az északi részen 
a legszélesebb, 130 cm. Legjobb állapotban a mozaik 
Ny-i széle maradt meg. 

A fehér mező után 3 sor sötétkék, 4 sor narancssár
ga, 5 sor piros kockából keretelő sávok, élére állított 
háromszögekből álló, narancssárga kockákból kirakott 
csíkminta húzódik, majd újra sötétkék, fehér, sötétkék 
kockákból álló sávok után szalagfonatos szegély kere
tezi a képmezőt. A képmező szélén narancssárga, sö
tétszürke és fehér kövekből kialakított fonatdíszes me-
daillonok és ellentétes irányú félkörök váltakoznak 
(3. kép 2). 

A Ny-i szélen északról haladva a következő ábrázo
lásokat találjuk: balra néző bika (3. kép 4), a következő 
képmező rongált, balra haladó ló, jobb lábát felemeli 
(3. kép 6), lépegető vízimadár (3. kép 7), oroszlán hát
só része, mögötte leveles faág (4. kép 1). A két me-
daillont összekötő mező itt a mozaik belseje felé ki
szélesedik, s tovább folytatódhatott. A következő me-
dailíónban szarvas látható (4. kép 3). A keleti oldalona 
keretelő sávokon kívül a medaillonok töredékei látha
tók, az egyikben egy ugró tigris részével (4. kép 5). 

A 2. sz. faltól délre, a felület letisztítása után került 
elő a 2. számú, geometrikus mintával díszített mozaik. 
Fehér és piros keretelő sáv után fehér színű kövekből 
kirakott, élére állított háromszögek piros színű négy
zeteket zárnak közre (4. kép 2). 

A geometrikus mozaik nyugati fala párhuzamosan 
halad az 1. sz. mozaik keleti falával, a köztük lévő el
választó fal el van bontva. 

A 2. számú mozaik kikerüli a» 4. számú falat, úgy 
folytatódik Ny-i irányban (5. kép). A 2. számú moza
iktól É-ra, a 4. fal és az abból leágazó déli fal között 
fekete-fehér kockákból kirakott négyzetmintás mozaik 
került elő (4. kép 4). 

Az 1. és 2. fal külső oldalán többszörösen letapasz
tott agyagréteg jelentkezett, közepén 60 cm átmérőjű 
vörös átégetett résszel, melyben faszéndarabok is vol
tak. 1977-ben déli és nyugati irányban bővítettük az 
árkot. Az árok DK-i sarkából DK—ÉNy irányú fal ke
rült elő, 470 cm hosszúságban (5. sz. fal), melyből észa
ki és déli irányban egy-egy fal ágazik le. 

Az északra leágazó fal beleköt a 4. sz. fal déli le
ágazásába. Az 5. számú falon három rétegű festést fi
gyelhettünk meg: sárga, piros színű vonal a festés után 
sötétzöld foltos festés látható. A leomlott vakolat alatt 
a fal kváderkövekből volt rakva (4. kép 6). 

A leágazó fal mellől nagyon sok falfestménytöredék 
került elő, az egyes darabokon 3 rétegű festéssel. Az 
egyes darabokon jól láthatók a második vakolatréteg 
felrakása előtti bemélyítések. Az árok Ny-i oldalán 
előkerült az 1. sz. mozaikos helyiség fűtőcsatornája. Az 
1. sz. mozaikpadlót 20-30 cm vastagságban falfest
mény- és stukkótöredék borítja. A közel kétszáz darab 
stukkótöredék közül az egyes darabok jellemzőit mu
tatjuk be. A töredékek alapján különválaszthatók: falat 
lezáró párkányok; jeleneteket szétválasztó oszlop- és 
pillértöredékek, falfelületet beborító szőlőlevél, szőlő
fürt, és figurális ábrázolásokhoz tartozó töredékek. 

Párkányok 

Párkány része, tojássor-díszítéssel, két szélén piros 
festéssel (6. kép 1). Párkány sarokrésze, ötös tagolású, 
a felső sorban akantuszlevélsor, léctag, kanellurázott 
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párnatag, léctag után az akantuszlevélsor zárja a pár
kányt. A párkány bal oldali részén befelé forduló, pi
ros festésű falmaradvány látható (6. kép 5). Ugyanen
nek a párkányrésznek a töredéke (6. kép 5). 

Oszloptöredékek 

Pálmatörzset formáló oszloptörzsek (6. kép 2). Ka-
nellurázott törzsű féloszlop, bimbó alakú levéldíszben 
végződik. Bal szélén szőlőlevél és a fal folytatása 
(6. kép 3) kanellurázott féloszlop töredékei, alján hár
mas köteggel, fent bimbódíszben végződik, oldalán a 
falfelület darabjával (7. kép 1). Bimbó alakú oszlop
végződések (6. kép 4). Virágdíszes oszlopfej (7. kép 5). 

Szőlőfürtök és levelek nagy számban kerültek elő. 
A 16 darabból a következőket mutatjuk be: 

Szőlőlevél, — a középrészből induló levélerezetet 
mély bevágással jelezték, a levél végeinél látható a fal
mezőt keretelő tojássoros párkányrész (7. kép 2). Sző
lőlevél, keskeny formájú, szétálló levélvégekkel, mély 
erezettel (7. kép 3). Mély vonalakkal erezett levél ket
tős, vastag középrésszel, a levél széle a keretelő léc
taghoz csatlakozik. Szőlőfürtök nagyszemű, tömött 
szemekkel (7. kép 4). Bimbó és szőlőlevél, keretelő 
léctaggal (8. kép 7). 

Figurális ábrázolások 

Meztelen férfitorzó, ágyékán szalag, vastag comb
rész, plasztikus megmintázású (8. kép 9). Meztelen 
férfialak törzs-, kar- és balralépő lábrésze. Karján s a 
boka fölött pántokkal (8. kép 3). Meztelen férfialak 
hasi, comb- és vállrésze, köldökéből kiinduló pántok
kal. Vállánál levélminta, mely a vállára is átterjed 
(8. kép 8). Férfitorzó, kettős körrel jelzett köldökkel, 
másik alakhoz tartozó combrésszel (8. kép 6). Külön
böző alakokhoz tartozó láb, comb- és hasi rész, a köl
dök körül besimítással (8. kép 2). Különböző alakok
hoz tartozó váll-, karrészek, pántokkal díszítve 
(9. kép 3). Női alak torzója, melle kettős körrel jelez
ve, vállán hátára omló fátyollal (8. kép 10). A kép bal 
felső sarkában női torzó, melle kettős körrel jelezve, 
vállán átvetett ruhája. Lábfej része, elálló nagy ujjakkal 
(8. kép 4). Felső testrésze; vállát a nagyalakú kéz fogja 
át. Az ujjperecek bemélyítéssel jelezve (9. kép 4). Két 
különböző figurához tartozó kéz és alsókar töredéke 
(9. kép 5). Az egyik kezében görbevégű kés, ujjperecéi 
bevágott vonallal jelezve, a másik kezében kosár fülét 
fogja. Puttófej, léctagokkal kereteit mezőben. Pufók 
arc, vastag száj, ovális alakú szemforma, hangsúlyos 
szemöldök, kerek szemgolyók. Mély, bevágott vonalak
kal haj keretezi az arcot, mely homloka fölött csomóba 
kötött (9. kép 1). Puttófej töredéke, ovális arcforma, 
vastag száj, szeme gyöngysorral keretezve, szemöldöke 
bevágott vonalkázással jelezve, pontszerű szemgolyó. 
Haja a homlokán koszorúszerűen körbefut (9. kép 2). 

Egyéb díszítőelemek 

Ovális keretben gyümölcsábrázolások, az egyikhez 
levéldísz csatlakozik (10. kép 2). Sás formájú levéldí
szek, V alakú bevágással (10. kép 1). Léctagok, az 
egyes díszítőelemek keretelésére (10. kép 3). A stuki-

kómaradványok — egy dionysos thiasos részei lehet
tek. A töredékek között 5 férfi és 2 női alakot, vala
mint különböző alakokhoz tartozó kar- és lábrészeket 
tudtunk megkülönböztetni. A dionysosi mondakörre 
utal a szőlőlevelek, fürtök és a különböző növényi dí
szek nagy száma is. 

A menet ismétlődő alakokból áll össze, az alakok 
oldalnézetben vannak ábrázolva, kidolgozásuk egysé
ges, lapos reliefszerű. Kivétel egy férfitorzó (8. kép 9), 
mely magasságával, kidolgozásával kiemelkedik a töb
bi alak közül. A töredék 50 cm magas, plasztikusan 
kiképzett, a töredéket fedő vastag gipszréteg is lehe
tővé tette szoborszerű megmintázását. Feltevésünk 
szerint Dionysost ábrázolhatta. 

A két női alak a menet maenas tagjaihoz tartozott. 
Gyakran jelenik meg a thiasossal együtt a négy évszak 
ábrázolása, mint a kisárpási és fenékpusztai sírból elő
került scrinium lemezen , vagy a Severus oszlopon . 
Ezeken az ábrázolásokon Dionysos mindig meztelen. 
Véleményünk szerint a Folyamőr utcában is a thiasos
sal együtt jelenik meg az évszakábrázolás, erre utal a 
9. kép 5. számú fotón látható, görbevégű kést és ko
sarat tartó kéz, és a 10. kép 2. fotón szereplő gyümöl
csös kosár. 

Aquincumban Dionysos univerzális istenalak, a ter
mékenység, a vegetáció istene is, tisztelete a 3 éven
ként megismétlődő tavaszünneppel is összefüggésben 
van. A thiasos jelenet ábrázolása a római művészet 
minden ágában kedvelt volt, s az ábrázolások különö
sen a Severus dinasztia idején sokasodtak meg, ez 
összefüggésben van a kelethódító alexandriai gondolat 
újraéledésével. A táborban talált egyik oltárkövön 
Hercules illetve Dionysos alakja látható, s a szöveg 
Alexander Severus keleti hadmenetére is utal. A tá
bor praetoriumában az egyik oltárt az első centurio 
emeli. Aquincumban a stukkó mint önálló művészeti 
ág jelenik meg. Az ábrázolások az egész falfelületet 
beborították. A figurák 60-80 cm magasak is lehettek. 
A stukkópárkány gyakran a falfelület közepén húzó
dik, felette a falfestés folytatódik, mint a 6. kép 1. szá
mú képen látható töredéken. A párkányokon néha 
egymás alatti mezőkben ismétlődnek az ábrázolások, 
mint a 6. kép 5. számú fotón látható párkányrészen. 
A stukkóművészet fejlődésére a szobrászat, a fémmű
vességben használt díszítőelemek is hatással voltak. A 
9. kép 1. számú fotón szereplő puttófej hajának kidol
gozása a fémedények maszkos ábrázolásaival rokon. 

A Folyamőr utcai töredékek megmunkálása között 
nívóbeli különbségeket láthatunk. A művészien kimun
kált darabok mellett elnagyoltan megmunkált dara
bokkal találkozunk, mint a 8. kép 4. számú fotón lát
ható lábfej és a 9. kép 4. számú fotón látható kéz ki
dolgozása. 

A stukkók ábrázolása rokonságban van a csúcshegyi 
villa stukkódíszítéseivel, amit Nagy Lajos a 3. sz. első 
évtizedére keltez. 

A mozaikpadló emblémáiban ábrázolt állatalakok 
közül a párduc, az oroszlán Dionysos kísérői, de a bi
ka, a ló, a madárábrázolás is feltűnik a dionysosi mo
zaikábrázolásokon. Trierből származó Bacchus-moza-
ikon fonatdísszel keretezett emblémában oroszlán, 
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párduc, szarvas látható, az ovális alakú mezőben a 
négy évszakot ábrázoló nőalak, s középen a fiatal Di
onysos látható párduc és puttó társaságában. A má
sik Trierből származó mozaikon egymást metsző négy
zetek veszik körül a nyolcszögű középső emblémát. A 
fonatdíszes keretben madár, ló, fekvő bika látható. 
Parlasca a mozaik korát a 3. sz. 20-as éveire keltezi. 

A Folyamőr utcai mozaik keleti oldala erősen ron
gált, de látható, hogy a medaillondíszek a mozaik bel
seje felé folytatódtak, s egy párduc alakja is megjele
nik. A medaillondíszek vehették közre a középső emb
lémát, amiben valószínűleg Dionysos volt látható, az 
elképzelt rekonstrukciós rajz alapján1 (11-12. kép). 

A mozaik készítési idejének meghatározásához a 
következőket vettük figyelembe: A 2. század második 
felében tűnnek fel a képmezőkkel díszített mozaik szé
lek. A figurális ábrázolások száma a képmezőn belül 
is megnő. Különösen a severusi időkre jellemző a 
több figurális jelenet egymásmellettisége. Az egyes 
provinciák mesterei már egyéni elrendezéseket, ábrá
zolásokat alakítanak ki. 

Mind az ábrázolásokra, mind a fonatdíszekre a sok
színűség a jellemző. A 2. század második felében az 
egész mozaikpadlót fehér embléma veszi körül, ami a 
főjelenet irányában a legszélesebb. A mozaikos he
lyiség építési idejét az ábrázolás témája, a kivitelezés 
formai megoldása, s az analógiák alapján a 2. sz. vé
gére tehetjük. A 3. sz. folyamán az épületrészen belül 
átalakítások folytak, ekkor állíthatták a geometrikus 
mozaikot. Az 1. sz. mozaikpadlón lévő másodlagos fal 
egy későbbi átalakítás következménye lehet. A moza
ikot határoló falakon megjelenő falfestmények egysé
ges képet mutatnak, egy időben készülhettek de a 
többrétegű vakolás is további használatra utal. Mivel 
a Folyamőr utca — Búvár utca közötti területen feltárt 
villának az általunk tárgyalt épületrész csak kis részét 
képezi, megfigyeléseink csak erre a részre vonatkoz
nak. 

A canabae északi részén már eddig is több jelentős 
épület került feltárásra, melyek mellé most a Folyamőr 
utcában feltárt villa is csatlakozik. 
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GYÖRGYI PARRAGI 

RÖMISCHE VILLA IN DER FOLYAMŐR-GASSE 

Im Jahre 1974 kam während der Aushebung des 
Grabens der Fernheizung in dem von der Folyamőr
und Búvár-Gasse umgrenzten Gebiet, der Rand eines 
Mosaikbodens zum Vorschein. Im Laufe der Grabung 
öffneten wir einen Block im Ausmass von 8 x 5 m in 
dem Mauerreste unterschiedlicher Richtungen freige
legt wurden. 

Den Mosaikraum umgrenzten Mauer 1. von O., 
Mauer 3. von N, Mauer 4, von S. Die Mauern waren 
aus Stein gebaut, mit Ausnahme von Mauer 4. 
die aus Lehmziegeln gelegt wurde. Den Rahmen des 
freigelegten Mosaikfussbodens bildete ein parallel ver
laufendes, aus ferbigen Steinen ausgelegtes Linien
muster, dem folgte ein Streifen von auf die Kente ges
tellten Dreiecken, sodann umrahmte ihn ein Flechten
muster. Nach dem Umrahmungsstreifen folgten einan
der runde Medaillons mit halbkreisförmig ausgestal
teten Feldern, die Tiere, wie Stier, Pferd, Wasservogel, 
springender Löwe, Hirsch darstellten. Der östüche 
Teil befand sich in einem stark zertrümmerten Zu
stand, mit Verzierungsfragmenten von Medaillons und 
einem Teil eines springenden Panthers. 

Der Mosaikfussboden war mit vielen Stukkoüber-
resten bedeckt, zwischen denen sich neben Gesimste
ilen, Rumpf- und Körperteilen von Säulen, Weintrau
ben und Traubenblättern, auch Gestaltenfragmente 
befanden. 

Die Stukkoüberreste dürften Teile eines Dionysos 
Thiasos gewesen sein. Wir konnten 5 Männer- und 2 
Frauengestalten unterscheiden, ausserdem kamen 
auch zu mehreren Gestalten gehördende Bruchteile 
zum Vorschein. 

Auf den Legendenkreis von Dionysos weist die 
grosse Zahl von Traubenblättern und Weintrauben. 
Der Dionysos-Kult in Aquincum wuchs um die Wende 
des 2-3. Jahrhunderts und ebenso auch die Thiasos 
Darstellungen, welche auf Reliefs und erhabenen Me
tallmustern erschienen. Der Kult hängt mit der Diony
sos Verehrung der Severus Dynastie zusammen. 

In Aquincum ist Dionysos Gottheit der Fruchtbar
keit, der Vegetation und steht somit in Zusammen
hang mit dem alle 3 Jahre abgehalteten Frühlingsfes
ten. Wir nehmen an, dass sich die auf den Stukkos 

Abbildungen 

Abb. 1. Plan der Grabung. 
Abb. 2. Plan der Grabung 1974 und 1977. 
Abb. 3. 1: Mauer Nr. 1.; 2: Die westliche Seite des 

Mosaiks mit Medaillonverzierung; 3: Ma
uer Nr. 3. am Nordrand des Grabens; 
4: Stier; 5: Die auf den Mosaikfussboden 
sekundär gebaute Mauer; 6: Pferd; 
7: Wasservogel. 

befindlichen Darstellungen damit in Zusammenhang 
gebracht werden können, worauf auch der Obstkorb 
und das Handfragment mit dem Traubenmesser hin
weisen. 

Das mittlere Emblem des Mosaikbodens wurde völ
lig zerstört, so können wir auf dessen Thema nur fol
gern: wenn wir die auf dem Bildrand dargestellten Ti
eren, die Begleiter von Dionysos sind mit dem aus den 
Stukkofragmenten rekonstruierbaren Bild vergleichen, 
können wir annehmen, dass auch das Emblem mit der 
Darstellung des Dionysos-Kultes zusammenhängt. 

Die Entstehungszeit des Mosaiks haben wir aufg
rund folgenden festgestellt. In der 2. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts erscheinen die mit Bildfeldern gesch
mückten Mosaikränder, und auch die Anzahl der fi-
gurativen Darstellungen innerhalb des Bildfeldes 
nimmt zu. Das Nebeneinander von mehreren figurati-
ven Szenen ist besonders für die Zeit Severus' charak
teristisch. Auch die Flechtenverzierungen vermehren 
sich und werden immer bunter. Die ähnlichen Dars
tellungen der Mosaiken vin Triere, können auch auf 
die zwanziger Jahre der 3. Jahrhunderts datiert wer
den. Auch die Analogien der Stukkos weisen auf den 
Beginn des 3. Jahrhunderts hin. Aufgrund dieser neh
men wir die Entstehung des Mosaiks mit der Wende 
des 2-3. Jahrhunderts an. 

Der aus geometrischen Quadraten ausgelegter Mo
saikfussboden Nr. 2., der auf der Südseite der 2. Ma
uer zum Vorschein kam, dürfte schon später entstan
den sein, indem er die Südmauer (Nr. 4.) des 1. Mo
saikfussbodens umgehend weiterläuft. 

Im 4. Jh. wurde auf dem Mosaikfussboden sekundär 
eine Mauer aufgezogen und die Wand zwischen dem 
1. und 2. Mosaik ausgehoben. 

Von der umfangreichen Villa auf dem Areal der 
Folyamőr und Búvár Gasse wurde durch die Grabun
gen 1974 nur ein kleiner Teil freigelegt. Die Bauperi
oden können erst nach der vollständigen Publikation 
genau bestimmt werden. 

An der Nordseite der canabae kamen schon bisher 
mehrere bedeutende Villenbauten zum Vorschein, de
nen schliesst sich der nun erschlossene Villenteil an. 

Abb. 4. 1: Löwe mit Ast; 2: Geometrisches Mosa
ik; 3: Hirsch; 4: Mosaik Nr. 3. an der 
Südseite der 4. Mauer und die von der 4. 
Mauer abzweigende Wand; 5: Springen
der Tiger; 6: Wandmalerei im nordöstli
chen Mauerwinkel. 

Abb. 5. Zeichnung des Mosaikfussbodens mit 
Tierfiguren und geometrischen Orna
menten. 
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Abb. 6. 1: Mit Eierreihe geschmückte Gesims
partie; 2: Palmenstämme darstellende Sä
ulen; 3: Kanellierte Halbsäulenfragmen-
te; 4: Knospenförmige Säulenendungen; 
5: Mit Akanthusblättern geschmückte 
Gesimspartie. 

Abb. 7. 1: Halbsäulenfragmente mit Knospenen
dung; 2: Weintraubenblatt mit Gesimste
il; 3: Weintraubenblatt; 4: Weintrauben; 
5: Säulenkopf mit Blumenverzierung. 

Abb. 8. 1: Weintrauben; 2: Bauch- und Schulter
fragmente; 3: Rumpf einer Männerge
stalt, Beinteile; 4: Fussteil; 5: Weibliches 
Torso; 6: Männertorso; 7: Knospe und 
Weintraubenblatt mit Rahmenleistenteil; 

Képjegyzék 

1. kép Ásatás helyszínrajza. 
2. kép Az 1974-es és 1977-es ásatás alaprajza. 
3. kép 1: 1. sz. fal; 2: Mozaik Ny-i oldala medaillon-

díszekkel; 3: 3. sz. fal az árok É-i szélén; 4: 
Bika; 5: Mozaikpadlóra másodlagosan ráépí
tett fal; 6: Ló; 7: Vízimadár. 

4. kép 1: Oroszlán faággal; 2: Geometrikus mozaik; 
3: Szarvas; 4: A 4. fal déli oldalán a 3. számú 
mozaik és a 4. falból leágazó fal; 5: Ugró tigris; 
6: Falfestmény az ÉK-i falsarokban. 

5. kép Állatalakos és geometrikus díszítésű mozaik
padlók rajza. 

6. kép 1: Tojássorral díszített párkányrész; 2: Pálma
törzset ábrázoló oszlopok; 3: Kanellurázott 
féloszlop-töredékek; 4: Bimbó alakú oszlop
végződések; 5: Akantuszlevéllel díszített pár
kányrész. 

8: Männergestalt mit Blumenverzierung 
auf der Schulter; 9: Männertorso; 10: 
Körper einer Frauengestalt. 

Abb. 9. 1: Puttokopf in einem umrahmten Feld; 
2: Puttokopffragment; 3: Bein- und 
Schulterfragmente; 4: Auf einer Schulter 
lastende grosse Hand; 5: Messer und 
Korbhenkel haltende Hände. 

Abb. 10. 1: Blattverzierungen; 2: Obstschüssel; 3: 
Rahmenleistenteile. 

Abb. 11. Rekonstruktion von Rahmenornamenten 
des Mosaikfussbodens mit Tierfiguren. 

Abb. 12. Zeichnung des Mosaikfussbodens mit 
Tierfiguren. 

7. kép 1: Féloszlop-töredékek bimbós végződéssel; 
2: Szőlőlevél, párkány részével; 3: Szőlőlevél; 
4: Szőlőfürtök; 5: Virágdíszes oszlopfej. 

8. kép 1: Szőlőfürtök; 2: Hasi- és válltöredékek; 
3: Férfialak törzse, lábrészei; 4: Lábfej része; 
5: Női torzó; 6: Férfitorzó; 7: Bimbó és szőlő
levél keretelő léctaggal; 8: Férfialak, vállánál 
növényi dísszel; 9: Férfitorzó; 10: Női alak 
felsőteste. 

9. kép 1: Kereteit mezőben puttófej ; 2: Puttófej töre
déke; 3: Láb- és válltöredékek; 4: Vállra ne
hezedő nagyalakú kézfej; 5: Kést és kosárfület 
tartó kezek. 

10. kép 1: Levéldíszek; 2: Gyümölcsös tál; 3: Keretelő 
léctagok. 

11. kép Állatalakos mozaikpadló keretdíszítéseinek 
rekonstrukciója. 

12. kép Állatalakos mozaikpadló rajza. 

203 



204 



ÁSATÁSI ALAPRAJZ 197L-1977. 

205 



2ÖÓ 



: " • • " • • • 

• . , . 

4 

207 



FALFESTMÉNY 

ALLATALAKOS MOZAIK 

197U-es SZELVÉNY 

208 -



6 

209 



270 



111 



9 

272 



10 

213 



1 m 

11 

214 



ALLATALAKOS MOZAIK 

12 

215. 


