
MÁRITY Erzsébet 

KRONOLÓGIAI PROBLÉMÁK ÉS VÁROSSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGOK 
AQUINCUM POLGÁRVÁROSÁBAN 

A város történetét áttekintve megfigyelhető, hogy azok a 
sorsdöntő, alapvető változások, amelyeknek a telepü
lésszerkezetben és a városképben is tükröződniük kellett, 
többé-kevésbé a századfordulókhoz kapcsolhatók. 

Néhány évtizeddel a kialakulása után, az I—II. szá
zad fordulóján Aquincum tartományi székhely, majd 
municipium lett, amelynek következtében megválto
zott a település falusi jellege, valóban városias képet 
kezdett ölteni. 

A II—III. század fordulóján colonia rangot kapott 
és az egész tartományhoz hasonlóan ebben a század-

TelepüléstÖrténet 

A kutatás korábban már kimutatta és később újra 
megerősítést nyert az a nézet, hogy a polgárváros La 
Tène előzményekkel nem rendelkezett. A legkorábbi 
római leleteink a polgárváros területéről az I. század 
végéről származnak, amikor már feltehetően funkcio
nált a limes út, a város későbbi észak-déli főútja. (1. 
kép) Mellette kis gödörházas település, vicus bontako
zott ki. A szerkezetét sajnos nem ismerjük, minthogy 
az eddigi kutatások során az I. századi rétegeket csak 
ritkán sikerült tisztázni. Lakóházairól nem publikáltak 
alaprajzot, de földbe mélyített házakról olvasunk a ké
sőbbi forum területén, tímárműhely működött a Fla-
viusok korától a 90-es évekig az ún. basilica helyén. 
Traianus korával záródó leletanyagot tartalmazó göd
röket említenek a későbbi macellum térségében. Már 
az I. század végén a collegium centonariorum területe 
is lakott volt az ásató megfigyelése szerint. Ugyancsak 
I. századi rétegeket és leleteket találtak az út nyugati 
oldalán. 

A fenti nagyon kevés adat alapján azt mondhatjuk, 
hogy az I. századi településnyomok a későbbi város 
észak-déli főútja, a limes út, vagy annak előzménye 
menti sávban találhatók. Ez a korai település, amely 
tartós építőanyagokat még nem alkalmazott, észak-déli 
irányban a későbbi kőépítkezésekkel megközelítően 
azonos kiterjedésű területet foglalt el. Nyugati irány
ban a települést az Aranyárok menti temető Vespasi-
anus korával induló hamvasztásos sírjai határolták. 
Nem csak a sírok rítusa és mellékletei, de a temető 
helyének a lakóterületen kívül, útvonal melletti kijelö
lése is jelzi a római szokások alkalmazását már a ko
rábbi, még nem városi jogú település megszervezésé
ben is. 

A II. század elején alapvető változás történt; a ko
rai település jogállásában és küllemében is várossá 
szerveződött. Építményei közül néhányat továbbra is 

ban élte fénykorát, amely a külsőségekben is kifejezés
re jutott, ekkor folytak ugyanis a legnagyobb építkezé
sek a városban és a környező villanegyedben is. 

A III-IV. század fordulóján negatív változás tör
tént, Aquincum megszűnt polgári tartományi székhely 
lenni. Részben ennek, részben a 330-as évek háború
inak következtében a IV. század a város késői, hanyat
ló korszaka, amikor már kevesebbet építkeztek, silá
nyabb építőanyagokat használtak. 

használtak, így pl. a már korábban is funkcionáló fő
utat, amellyel párhuzamosan építették meg a katonai 
tábor és a polgári település vízellátását is biztosító 
aquaeductust. E két műszaki építmény figyelembevéte
lével tűzhették ki az utcahálózatot és építhették meg 
a városfalakat. Ám erről az első kőépítkezési perió
dusról ugyanazt mondhatjuk el, mint a vicusrói, hogy 
alaprajzát szisztémájában nem ismerjük, csupán né
hány részletét. 

Még a város kiterjedéséről sem állíthatunk bizo
nyosat, mert kérdéses, hogy az ekkoriban megépült vá
rosfal valójában mekkora területet is zárt körül. Az 
aquaeductustól keletre eső falszakaszt több helyen ku
tatták és a II. század elejére datálták megépülését. 
A nyugati oldalon végzett kutatások ugyanerre az 
eredményre jutottak annak ellenére, hogy különbségek 
is megfigyelhetők a vízvezeték két oldalán lévő építke
zésekben, így pl.: a nyugati oldalon kb. 60 méteren
ként négyszögletes tornyok tagolták a falat, míg a ke
leti oldalon csak egy ilyet találtak. A vizesárkok szá
mában is mutatkozik eltérés. Végül az a tény, hogy a 
nyugati oldalon nem szabályos négyszögű, hanem tra
péz formájú a fal és látnivalóan gondot okozott ennek 
a formának a csatlakoztatása a város déli kapujánál a 
másik szakaszhoz, felveti azt a lehetőséget, hogy a víz
vezeték két oldalán nem egyszerre kezdték beépíteni 
és lakni a város ma ismert egész területét. 

A falakon belüli szerkezet vizsgálatára a folyamat
ban lévő feltárások és a műemléki helyreállításhoz 
kapcsolódó hitelesítő ásatások adatainak felgyülemlé
se és közzététele után kerülhet csak sor. 

Ami a városon kívüli, város körüli struktúrát illeti, 
Aquincumban is azt a városrendezési alapelvet alkal
mazták, hogy az ipartelepeket a városon kívülre tele
pítették. A város első fazekasműhelyét, amely mécse
seket és reliefdíszes füles csészéket gyártott a 100-140-
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es évek között, a nyugati városfalon kívül találták 
13 

meg. 
Fazekasműhely működött a városfaltól délre is, 

melynek kemencéi a markomann háborúkban pusztul
tak el.14 A polgárváros legnagyobb ipartelepe a Duna 
felé elterülő széles sávban húzódott, ahol kb. 40. olyan 
kemence került elő, amelyek 160-180 között működ-
tek.15 

A városon kívül kaptak helyet a temetők is. Nyugati 
irányban folytatódott az Aranyárok-menti temető 
használata II. századi szórthamvas sírokkal. Ugyan
csak hamvasztásos sírok kerültek elő a varosból déli 
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irányba kivezető út mentén is. Keleten a késő római 
temető területén II. századi leleteket is találtak, ami 
arra utal, hogy a temetőnek volt korábbi, II. századi 
előzménye. 

Végül meg kell említenünk a városból kivezető tá
volsági utakat, amelyek a városkapuktól indultak és 
biztosították az összeköttetést más településekkel. 
Több helyen kutatták és megtalálták a nyugatra, Bri-
getioba és az északi kaputól Ulcisia Castraba vezető 
utak egyes szakaszait. 

A II. század végén, III. század elején alapvető te
lepülésszerkezeti változások történtek. Az ásatási le
írások alapján általános városrendezésre következtet
hetünk, amelynek során insularendszcrt és utcaháló
zatot tűztek ki az ekkorra már trapézformát körülzáró 
városfalon belül. 

A méretek és az arányok következetes alkalmazá
sának fellelhető nyomai utalnak az egységes koncep
cióra. (2. kép) Részben a szimmetria elv, részben az 
1:3, illetve 2:3 arány uralkodik, ami alól csak a városfal 
által határolt terület 1:2 aránya a kivétel. A trapéz for
májú város falainak hossza egyik irányban kb. 700 m, 
másik irányban kb. 350 m. A cardonak a decumanustól 
északra eső szakasza valószínűleg egyenlő távolságra 
volt a nyugati és a még meg nem talált keleti városfal
tól. A város északnyugati részén található amphitheat-
rum pedig az északi városkapu és a nyugati sarokto
rony között éppen középen állt. Ezt a kiegyensúlyo
zott, szimmetrikusnak nevezhető elrendezést az észak
déli irányban húzódó aquaeductus kétharmad-egyhar
mad arányban osztotta keleti és nyugati részre. Ugyan
ez az arány jellemzi az w^w/í/rendszert is. Ha a város 
alaprajzát megnézzük, ritmikus szabályosságot figyel
hetünk meg az utcák vezetésében, s feltételezhető, 
hogy Aquincumban is, mint általában a többi városban 
is, létezett derékszögben kitűzött í/uw/űrendszer. (3. 
kép) 

Ha a nagy fürdőt és a macellumot magába foglaló 
insula (J3) szélességét lemérjük, kb. 35 métert kapunk, 
s ugyanekkora a távolság az aquaeductus és a fenti in
sula között is. A kelet-nyugati főút északi oldalán so
rakozó hosszú házaknál is megrajzolható egy ilyen, kb. 
35 méterenkénti ritmus. A kelet-nyugati főút és az 
északi városfal közötti távolságot megfelezve kb. 105-
105 métert kapunk. Ha a déli irányban is lemérjük a 
105 métert, az E utcához jutunk, a következő 105 mé
ter a D utcánál van. így alakul ki a mellékelt ábra sze

rinti hálós rendszer. A probléma az, hogy a háló nyom
vonalai és az utca-nyomvonalak nem mindig esnek 
pontosan egybe. Maga a tény, hogy egy ilyen háló meg
rajzolható, mégis azt bizonyítja, hogy volt kitűzés és 
városrendezési koncepció, de a meglévő előzmények 
miatt nem lehetett olyan következetes, mint a deduk-
ciós városoknál. A változó szélességű utcákat hol az 
egyik, hol a másik négyszögből hasították ki és a kü
lönböző építési periódusokat jelző tájolási eltérések 
mellett ezek adták a pontatlanságokat. Egyes helyeken 
látnivalóan két insulát összevontak és összefüggően 
építettek be, mint pl. (jk4) és (lm4)-t. Ez a jelenség a 
városnak csak egy részére korlátozódik. Magyarázatát 
szintén az előzményekben, a korábbi periódusnak a ki
tűzésére gyakorolt hatásában kell keresni. Ebbe a mé
retrendszerbe valójában csak a forum insulája nem il
leszkedik, szélessége mindenképpen meghaladja a töb
bi insuláét, de ez így volt más városokban is. 

A városrendezési koncepció meglétét talán még 
jobban érzékeltetik az arányok. Egy insula mérete 35 
m x 105 m, azaz 1:3 az arány. Ahol két insulát vontak 
össze több épület szoros egymáshoz építésekor, ott 2:3 
az arány az oldalak között. Ami az egész városalapraj
zot illeti, az aquaeductustól keletre eső területen 5 in-
sula&ort tűztek ki észak-déli irányban. Ezek számának 
aránya 2:3 (2 az északi szektorban, 3 a déliben). Az 
aquaeductustól keletre 12, nyugatra pedig 8 insula fért 
el kelet-nyugati irányban. 

A fenti elvi rekonstrukciót a további ásatásoknak 
kellene pontosítania. 

Míg a II. században a városfal adta azt a keretet, 
amelyen belül építkeztek, a III. század másik telepü
lésszerkezeti változása abban állt, hogy a gazdasági 
prosperitás következtében a város kinőtte saját kere
teit, és a falakon kívülre is építkeztek. 

A korszak harmadik nagy változását a villagazda
ságok kiépülése jelentette. Az Aquincum környéki 
dombokat ekkor népesítették be a villaépületek. Ez a 
folyamat már a II. század végén elkezdődött, a mar
komann háborúk után, amikor megnőtt a rabszolgák 
száma és így volt elég munkaerő a birtokhoz. A villa
gazdaságok virágkora azonban a III. század. A buda
kalászi, békásmegyeri, csúcshegyi, testvérhegyi, 
Mocsáros dűlői, Csikós utcai 6 villák birtokméreteit 
és termelő tevékenységét nem ismerjük ugyan, de köz
ponti épületeiket feltárták, és néhány esetben gazda
sági épületeik is előkerültek. 

Az ipartelepítés továbbra is a városon kívül folyt. 
III. század végi, illetve IV. század eleji mécskészítő 
műhely működéséről tudunk a város keleti határa-
ban.27 

Ebben az időben a keleti oldalon, a mai Gázgyár 
területén temetkeztek, de találtak kőszarkofágot és 
téglasírokat a város déli oldalán is. 

Ujabb távolsági utak építéséről a tárgyalt időszak
ból nincs adatunk, azonban úthelyreállításokra került 
sor Aquincum körzetében a 230-as években. Az Ulci
sia Castraba és a mai Üröm község felé vezető utakat 

30 
javították ki a mérföldkövek tanúsága szerint. 
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A IV. század első felében a városfalakon belül 
alapvető strukturális változás valószínűleg nem történt, 
annak ellenére sem, hogy folytak építkezések a város 
különböző pontjain (lásd később), igaz néha csak sze
gényes építőanyagokból. Ezek azonban a korábbi épü
letek újjáépítését, átalakítását jelentették, a meglévő 
í/ww/örendszer és a már funkcionáló utcarendszer ke
retein belül. A század végén Aquincumban is megfi
gyelhető az a késő római korra jellemző szokás, hogy 
a városfal közvetlen közelében esetleg magában a vá
rosban temetkeztek. A határmenti zavargások okozta 
bizonytalan közállapotok elnéptelenedéshez és a város 
beszűküléséhez vezettek. A nyugati városfal közelébe 
felhúzódó késői sírok és a legújabb kutatási eredmé

nyek is azt mutatják, hogy a város egyre kisebb terü-
•5-1 

létre zsugorodott. Míg a település kialakulásánál az 
aquaeductustól keletre eső területnek volt meghatáro
zó jelentősége, addig a város végnapjaiban már a nyu
gati oldalnak jutott ez a szerep. 

Jóllehet a villaépületek többségében megfigyeltek 
IV. századi bővítéseket, átalakításokat, az esetlegesen 
hozzájuk kapcsolódó birtokrendszer változásáról saj
nos még nincsenek adataink. 

A város keleti oldalán tovább folytatódott a temet
kezés, ahol a IV. század közepéről származó, néhány 
évtizedre keltezhető sírcsoportot is megfigyeltek egy 
kis temetőkápolna körül. 

Építéstörténet 

Az alábbiakban kronológiai sorrendbe rendezve ösz-
szegyűjtöttük és közreadjuk azokat a konkrét építés
történeti adatokat, amelyeket eddig az ásatok publi
káltak és amelyekre az urbanisztikai kutatás jelenleg 
támaszkodhat. Csekély számuk egyúttal jelzi azokat 
a korlátokat, amelyek között e kutatások folyhatnak. 

II. század 

A II. század elején kezdődött a város kőépítkezése. 
Kőbe építették a városfalat, megépült az ún. basili
ca, a boltsor, a C utcai fürdő. Ez utóbbi eleve 
feltételezi az aquaeductus meglétét. Az ún. basilica 
építésekor, 110-120-ban a területén lévő kőbélletes 
kutat betöltötték, arra már nem volt szükség a vízve-
zeték megépítése után. Megépült az ún. festőlakás, 
a D utca északi oldalán lévő lakóház, az utca déli 
oldalán az ún. csarnokos épület és egy magánház, 
továbbá az északi városfal melletti lakóházak. Egy 
felirat bizonyítja, hogy a polgárváros amphitheatrumá-
nak 162-ben már állnia kellett.44 150-160 körül kezdte 
meg működését a collegium centonariorum a század 
közepén felépült épületben. Majd a II. század köze
pén átépítették a C utcai fürdőt, a század végén pe
dig a boltsort és a B utcai fürdőt. Felépült a mith-
raeum (Marcus Antoninus Victorinus). Kb. 180 kö
rül megszűnt a gázgyári fazekastelep működése. 

III. század 

A III. század elején átépítették az amphitheatrumot, 
amelyet díszpáhollyal és új felüljárókkal láttak el. 

214-ben helyreállították a Nemesis szentélyt. Ismét 
átépítésre került az ún. palaestra, az ún. basilica, a 
boltsor. Véglegesen kialakultak a C és az E utcák. 
A kelta kerek szentély is ekkor kapta ismert formá-
ját. A mithraeum (Symphorus) második periódusa is 
az említett időre esik. A század közepén felépült a 
macellum. Tűzvész martaléka lett a collegium cento
nariorum és elpusztult a festőlakás. 

IV. század 

Az ún. csarnoképületnek III-IV. századi átalakításai 
vannak és ugyancsak több átépítésen ment keresztül 
a III-IV. század folyamán az aquaeductustól nyugatra 
lévő fürdő. A korábbi épület helyére a IV. század 
elején új helyiségek kerültek az ún. palaestránál vagy 
szentélynél. Megfigyelések szerint az E-F utca sar
kán lévő lakóházat a IV. század folyamán is használ
ták. Mécskészítő műhely működött a gázgyári mun
káslakások helyén a III. század végén, IV. század ele
jén. A macellumtól délre levő fazakasműhely fölé III. 
század végi, IV. század eleji vékony falú vályogházakat 
építettek. A IV. század közepéről származó, néhény 
évtizedre keltezhető sírcsoport volt egy kis kettős óke
resztény bazilika közelében. Az északi vizesárkot be
tömték és a IV. század utolsó felében északnyugati
délkeleti vízgyűjtő csatornát építettek fölé. Ásatója 
szerint a mithraeum (Marcus Antoninus Victorinus) 
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375-ben már „eltemetve állott." 

Kapcsolat a történeti és építéstörténeti adatok között 

A 70-es, 80-as évek aquincumi eseményei adják a tör
téneti hátteret a település kibontakozásához. 73-ra kel
tezhető az az Óbudán előkerült felirat, amely Vespa-

71 sianus kori alatábor létét igazolja. Majd a 80-as évek 
végén legiotábor épült a Flórián téren. 

A polgárvárosi gyér leletanyag is ettől az időtől 
kezdődik. „Téglaszínű koracsászárkori töredékek," 

7S 
márványozott korsó, korai terra sigillata edénytöre-
dékek, római pénzek. A Pó vidéki kerámiának 
egyetlen hiteles előfordulása sincsen, csak a Drag. 35-
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36 barbotindíszes tálak képviselik az észak-itáliai 
árut.78 

A kőépítkezések megindulása a II. század elejének 
eseményeivel hozhatók kapcsolatba. Aquincum a ket
téosztott provincia székhelye lett, ahol 107-ben Had
rianus, a későbbi császár lett Pannónia praetori rangú 
helytartója, akitől a város 124-ben megkapta a muni-
cipium rangot. Elősegíthette a város gyorsabb fejlődé
sét a katonaváros számára megépített vízvezeték is. 
Kezdetben a katonaság is részt vehetett az építkezési 
munkákban. Bizonyítják ezt a II. adiutrix megtalált bé
lyeges téglái a C utcai fürdőben, a B utcai fürdő
ben és a fürdő melletti lakóházban. A D utca déli 
oldalán álló épületből pedig előkerült a //. adiutrix 
körkeretbe foglalt bélyegzője. 

Valószínűleg a markomann háborúk pusztításaival 
hozható kapcsolatba a gázgyári fazekastelep pusztulá
sa (esetleg a korai kelta templomé is), a B utcai fürdő 
170 körüli égésrétege, a boltsor és a C utcai fürdő első 
átépítése. 

A III. század elején általános városrendezésre ke
rült sor a városközpont középületeinél és az amphi-

Lakosság 

Az aquincumi polgárváros lélekszámára vonatkozóan 
nincs adatunk, azonban többféle módon következtet
hetünk rá. Hasonlítsuk például össze a katonai tábor, 
amely 6000 katonának volt az állandó tartózkodási he
lye, kb. 24 hektár területen feküdt. A' II. század végi-
III. század eleji polgárváros kb. 28 hektár területet fog
lalt el. A fentiek alapján a táborban 250 fő/ha volt a 
népsűrűség, a polgárvárosban pedig 214 fő/ha. Ez 
megfelel annak a nézetnek, hogy a táborokban mindig 
nagyobb volt a zsúfoltság, gazdaságosabb a helykihasz
nálás, mint a városokban. A tábor területének 70%-
án álltak középületek és csak a fennmaradó 30%-án 
kaszárnyák. Azért állíthatjuk ezt biztonsággal, mert 
bár a tábor nincs teljes egészében feltárva, alaprajzi 
elrendezése már oly mértékben tisztázott, hogy analó
giák alapján tudni lehet, mely részein várhatók még 
középületek, illetve kaszárnyák. A polgárvárosnak 
csak egy részén tárták fel az épületeket, így nehezebb 
kimutatni a megoszlási arányt köz- és lakóépületek kö
zött. Mégis, ha az aquaeductus-Kcieá utca-Sujtás ut
ca-Záhony utca által határolt területet, azaz lényegé
ben a mai romterületet vizsgáljuk meg, amely a város
nak csaknem egyharmada és egyben a legjobban ku
tatott része, a következő megoszlást kapjuk: A terü
letnek kb. 80%-a lakóház és csak 20%-a középület, 
annak ellenére, hogy a város központi területét vizs
gáltuk, ahol feltehetően több középület volt, mint a 
külső kerületekben. 

Tehát igaz, hogy a 6000 fős katonaság kis lakóte
rületen összezsúfolva élt, hiszen a tábor területének 
jelentősebb részét középület foglalta el. A nagyobb 
alapterületű polgárvárosban kényelmesebben, tága-

theatrumot is átépítették. Ennek több oka lehetett. A 
markomann háborúk során megrongálódott épületek 
kijavításával a város igyekezett a 194-ben megkapott 
colonia rangnak külsőben is megfelelni, s talán Septi
mus Severus látogatása is befolyásolta az építkezést. 

A III. század közepének germán betöréseihez kap
csolható az ún. festőlakás pusztulása és a collegium 
centonariorum is feltehetően a háború tüzének esett 
áldozatul. Több elrejtett éremlelet is van a polgárvá
rosban ebből az időből. 16 db-os éremlelet (Elagaba-
lus-Salonina) került elő az ún. nagy lakóházból, 18 
db „antik pénz" (II. század közepe-III. század közepe) 
a C utcai nagy fürdőből és 29 db-os éremlelet (Sep-

oc 

timius Severus-II. Claudius) a B utcai fürdőből. A 
IV. század elején több épületben folyik átépítés, amit 
talán a 330-as évek szarmata háborúi magyaráznak 
meg. 

A várost a 370-es években ismét feldúlhatták, erre 
utal a (Marcus Antonius Victorinus mithraeum-ban el
rejtett 80 db-os éremlelet (II. Constantinus-Gratia-

sabb házakban élt az 5-6000 főnyi lakosság, itt keve
sebb középület kapott helyet. 

Összehasonlításra ad lehetőséget a. forum tér és a 
principia területének alapterülete is. Az utóbbi téren 
sorakozott fel a 6000 főnyi katonaság díszszemlék és 
egyéb események alkalmával. A polgárvárosi forum 
még nincs egyértelműen tisztázva, de egy kb. 30 x 30 
méteres tér található a két főút kereszteződésénél. Je
lenlegi ismereteink szerint ez volt a város legnagyobb 
tere. Az aquincumi principia terének mérete, 30 x 35 
m, tehát a méretbeli hasonlóság ebben az esetben is 
fennáll. 

Ugyanilyen eredményre jutunk, ha az amphitheat-
rumok befogadó képességét összevetjük. A katonai 
amphitheatrumban, melynek alapterülete 11 000 m , a 
számítások szerint 13 000 fő férhetett el. A polgár
városi amphitheatrum több mint 5000 m alapterületű, 
fele akkora, mint a katonai, így valószínűleg csak 5-
6000 ember fért el benne. Például Caerleon amphithe-
atruma, amely durván 5500 m területű, tehát hasonló 
méretű, mint a polgárvárosi, 6000 embert fogadott 
be.92 

Még egy összehasonlításra kínálkozó adatunk van. 
A katonaság és a polgári lakosság fürdőzési szokásai, 
ha nem is voltak egyformák, bizonyára hasonlítottak 
egymáshoz. Az aquincumi tábor fürdője, amelynek 
alapterülete a palaestra nélkül mintegy 10 000 m , 6000 
főt tudott kiszolgálni. A polgárvárosban eddig feltárt 
három közfürdő együttes alapterülete 4000 m . Még 
további két fürdőről tudunk. Ha ezek alapterületét 
1000-1000 m2-re becsüljük, már idáig is 6000 m2 für
dőterülettel számolhatunk. Sok katonai táborban 
(Lambesis, Novaesium, Caerleon stb.) nem is volt ek-
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kora a fürdő. S minthogy a polgárvárosnak alig több 
mint egyharmad része van csak feltárva, és ehhez is öt 
közfürdő tartozott, feltételezhető, hogy még továbbiak 
is előkerülnek. 

A fentiek alapján valószínűnek látszik, hogy a pol
gárvárosban a III. században 5-6000 főnyi lakossággal 
számolhatunk. 

A településtörténeti és építéstörténeti adatok 
összegyűjtésével a városkutatás áttekintésének azt a hi

ányát igyekeztünk megszüntetni, amit a több mint száz 
éve folyó ásatások adatainak különböző helyeken, szét
szórtan történő publikálása okozott. Nem csak össze
gezésnek, hanem egyúttal a további urbanisztikai ku
tatás kiindulásának is szántuk ezt az összefoglalást, 
amelynek adatait e helyütt csak összerendeztük, cso
portosítottuk, s egyelőre csak a legkézenfekvőbb kö
vetkeztetéseket vontuk le. 
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CHRONOLOGICAL PROBLEMS AND CHARACTERISTICS OF 
SETTLEMENT STRUCTURE IN THE AQUINCUM CIVIL TOWN 

The first settlement remains in the civil town date to 
the end of the 1st century, when a vicus stood here 
with pit-dwellings. To date, the structure and extent 
of this settlement are unknown, only a few features 
(pits, pit-dwellings) and their finds are mentioned in 
the literature (notes 3-7). Cremation graves from its 
cemetery already lined the road reflecting a Roman 
tradition. 

From the beginning of the 2nd century onwards, 
stone architecture was gradually adopted, which 
means that for a while wattle and daub and a combi
nation between wattle and daub, wood as well as ma
sonry walls were constructed (note 9). The town's 
structure and the line of the city wall are only partially 
known from this time. However, this period can be 
clearly identified within the structure of certain public 
buildings. Industrial works were settled outside the 
town area (potters' settlements near Aranyárok, the 
Schütz restaurant and at the Gas Factory site; notes 
13-15) while the cemeteries were located along the 
roads leading out of town (Aranyárok, along the road 
leading south and at the site of what was to become 
a Late Roman cemetery on the east side of town; notes 
16-18). 

Large scale constructions were most intensive dur
ing the 3rd century. Within the framework of a sub
sequent town restructuring an insula system also de
veloped. This observation is also supported by the 
consistent repetition of certain measurements and 

general proportions in the town's plan (Fig. 2). The 
row of insulae measuring 35 by 105 m was measured 
from the aquaeductus. The eastern section of the town 
could thus accomadate 12 insulae and the western 8 
insulae, in an east-west direction. This arrangement 
resulted in the grid shown in Figure 3. Surviving re
mains of the preceding settlement explain why this 
grid does not always completely fit the system of 
streets. It can also be observed that this system was 
consciously developed both in the city center and 
more peripherally located areas. The mere fact that 
such a grid can be reconstructed shows that it was laid 
out according to a concept in urban planning. In ad
dition to the symmetric arrangement, the 1:3 and 2:3 
proportions are also characteristic of the settlement 
plan. Its examples include the location of cardo bet
ween the western and as yet unknown eastern city wall, 
the amphitheater's position between the cardo and the 
western city wall. The aquaeductus divides the town 
into its eastern and western sections in a proportion 
of 2 to 3. The same ratio may be observed between 
the numbers of insulae (8 and 12 respectively). The 
proportion between the sites of each insula is 1 to 3. 

Another change in settlement structure that took 
place during the 3rd century is that the town expanded 
beyond its original borders and constructions also took 
place outside the city wall (note 20). The third major 
change from this period was brought about by the de
velopment of villa farms within the town's territórium. 
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Although this process commenced as early as the end 
of the 2nd century, the heyday of villa farms followed 
in the 3rd century (notes 21-26). A lamp manufactur
ing workshop is known from that time in the eastern 
outskirts of the town. Kilns, however, had also oper
ated within the town in the area where later the ma-
cellum stood. Most of the burials took place in the 
town's eastern side as well, although stone sarcophagi 
and brick graves have been found in the town's south
ern end as well (notes 28-29). 

No structural changes took place within the city 
walls during the first half of the 4th century. Due to 
disturbances along the frontier and deteriorating 
public security, however, urban life withdrew into the 
confines of the town's former western section in the 
second half of that century (note 31). In the case of 
the villa buildings, only smaller reconstructions are 
known from this late period. There are as yet, no 
newly built 4th century villas discovered in this area. 
Burials continued on the eastern edge of the town 
while a separate group of mid-4th century graves has 
been observed around an ancient Christian chapel 
(note 32). 

In the chapter on architectural history an attempt 
was made to review all relevant data concerning 2nd, 
3rd and 4th century constructions, rebuilding and de
structions (notes 34-70). 

This is followed by a cross-examination of chrono
logical data and historical events: artifactual material 
in the civil town dates to the last decades of the 1st 
century, approximately simultaneously with the con

struction of the Óbuda ala camp (notes-78). Several 
factors must have stimulated a switch into stone archi
tecture. Aquincum became a provincial seat in A. D. 
107. The town was granted the rank of municipium in 
A. D. 124 and the construction of the aquaeductus may 
also have had a stimulating influence. The destruction 
of several public buildings as well as the potters' sett
lement at the Gas Factory site may be related to the 
devastation of the Marcomannic wars. The damaged 
buildings were rebuilt during the subsequent wave of 
reconstruction by which the town also tried to live up 
to the rank of colonia granted in A. D. 194. The de
struction of several buildings as well as a number of 
carefully hidden coin hoards may connected with Ger
manic incursions that took place in the middle of the 
3rd century (notes 83-85). The town was again laid to 
waste in the 370's as is indicated by another hoard of 
coins. 

Finally, an attempt was made to estimate the num
ber of inhabitants in the town by comparing the areas 
of the/oram axidprincipia and considering the number 
of seats in the amphitheatrum as well as the capacity 
of the town's public baths (notes 87-94). These esti
mates make it probable that one may reckon with a 
population of 5000-6000 souls in the 3rd century civil 
town. 

Erzsébet MÁRTTY t 
Historical Museum, Budapest 

Museum Aquincum 
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1. kép: 1. aquaeductus; 2. ún. palaestra vagy forum; 3. un. basilica; 4. nagy fürdő, main public bath; 5. szentély, 
shrine; 6. macellum; 7. boltsor, shops; 8. lakótömb, artisans' houses; 9. kettős fürdő, double bath; 10 ún. nagy 
lakóház, the so-called qreat house; 11. ún. festőlakás, the so-callled painter's house; 12.. deversorium; 13. collegium 
centonariorum; 14. Symphorus mithraeum; 15. M. Ant. Victorinus mithraeum; 16. fürdő, bath; 17. ókeresztény 
bazilika, sub-Roman Christian basilica; 18. kerek szentély, round shrine. 
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2. kép: Arány viszonyok a város alaprajzában. Proportions in the city plan of Aquincum 
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3. kép: Insularendszer rekonstrukció. Reconstruction of the insula-system in Aquincum 
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