
SZIRMAI KRISZTINA 

ÚJ MOZAIKPADLÓK 
AZ AQUINCUMI KATONAVÁROS ÉSZAKI RÉSZÉN 

Az aquincumi katonaváros északkeleti részén, a Búvár-Fo
lyamőr utcában az 1970-es évek elején, amikor a modern la
kótelep közműveinek földmunkáit végezték, Wellner István 
több terrazzopadlós és két mozaikpadlós helyiséget talált.1 

Később Parragi Györgyi folytatta az ásatásokat 1978-ig, ő is 
két mozaikpadlós helyiséget tárt fel.2 (1. kép) Azóta lehetőség 
nyílt néhányszor kisebb-nagyobb régészeti munkát végezni e 
területen. Ezek célja a következő volt: 1. A korábbi leletmen
tések folytatása. 2. Alaprajzi és kronológiai kutatások. 3. Az 
előkerült mozaikok, falfestmények helyszíni konzervártatása. 
A freskók leszedetése a falról, végül a kijelölt mozaikpadlók 
felszedetése.3 

Az újabb régészeti feltárások részben a Wellner I. által 
felásott mozaikos helyiségek (1-2. sz.) területén, illetve ezek
től északra és keletre voltak. Ezekkel a munkákkal párhuza
mosan a Parragi Györgyi által feltárt két mozaikpadlós helyi
séget (17., 15. sz.) bontottuk ki, valamint ezektől északra, 
nyugatra, keletre és délre is dolgoztunk (2. kép). A feltárások 
során egy terrazzopadlókkal ellátott helyiségsor mutatkozott, 
amelyhez délről egy nagyon gazdagon díszített épületszárny 
csatlakozott (2-3. kép). 

E traktus feltárt szakaszának a legnyugatibb szobája-16. 
sz. - padlója terrazzopadló volt. E szoba után a következő, 
freskókkal díszített helyiségben (17. sz.) volt az 5,80x4,80 m 
méretű állatalakos mozaikpadló4. A következő helyiségek 
ugyancsak terrazzopadlósak voltak, ezeket falfestményekkel 
látták el5 (19., 20., 14. számú szobák). 

Az épület e freskókkal, stukkókkal és állatalakos mozaik
padlóval díszített szárnyát délről egy hosszú, 2,10 m széles, 
16 m hosszú, un. hosszú folyosó (15. sz. helyiség) határolta. 
A mozaikpadlót egy cm vastag habarcsrétegre alapozták. A 
mozaikszemcsék mérete: lxl cm A hosszú folyosó (15. sz.) 
mozaikpadozata: piros-fehér mozaikszemekből áll. Minta: 
széles, fehér keret után egyszínű mozaikszemekből kirakott 
csíkok váltják egymást (4. kép). A középmezőt kisebb és na
gyobb méretű rombuszsorok és téglalapokból kirakott négy
zetek alkotják. A középmező sérült, hiányos. Javításra utaló 
nyomok is vannak. 

A hosszú folyosótól (15. sz.) délre egy 8x8 m méretű, 
nagy kőlapokkal fedett peristylium húzódott (10. sz. helyi
ség). Az oszlopokkal ellátott udvart (10. sz. helyiség) nyugat
ról az ún. rövid folyosó (9. sz. helyiség) határolja. Mérete: 
8,20x1,50 m. Padlóját mozaikpadló borítja, amelyen piros-fe
hér mozaikszemekből kis négyzeteket, nagyobb rombuszo
kat, háromszögeket és téglalap alakú motívumokat készítet
tek (5. kép). A mozaikszemeket elnagyoltan 6-7 cm vastag 
habarcsrétegbe helyezték, a mozaikkövek mérete: átl. 1,1x1,5 
cm. A padló itt is sérült, hiányos. Javításnyomok láthatók. 

Az ún. rövid folyosótól (9. sz. helyiség) délre, kissé távo
labb az épület fürdőszárnya (1-4. sz. helyiség) húzódik. A 

fürdőszárny két mozaikpadlóját még Wellner István tárta fel.6 

A nagyobbik helyiség (2. sz.) ún. svasztika mozaikpadlójá
nak mérete: 4,80x4,40 m (6. kép). A szélesebb, fehér keret
mező után a különböző szélességű keretdíszeket fekete-fe
hér, átlagos méretű mozaikszemekből állították össze. A kö
zépmezőt nagyjából négy egyenlő négyzetre osztották fekete 
mozaikszemekből kirakott vonaldísszel. Az egyik oldalon, a 
négyzetekben, fehér mezőn nagyobb méretű fekete mozaik
szemekből kiállított svasztikaminta látható. A svasztikam-
inták között fehér alapon 6-6 soros kis rombuszokból össze
állított öt nagyobb rombuszmotívum van. A középmező má
sik felén, a fehér alapon csak három svasztika és öt kis rom
buszokból kirakott nagyobb rombuszmotívum látható. A kép
mezőnek ezen a felén építették be - nem középen - a kőből 
készült, áttört díszű kőrózsát mint víznyelőt. Az ún. 
svasztikás mozaikpadlóval ellátott helyiség (2. sz.) után egy 
kisebb, téglalap alakú helyiség következik (1. sz.), melynek 
padozatát átlagos méretű fekete-fehér mozaikszemekből 
összeállított peltamotívummal díszítették. A padló mérete: 
4,20x1,60 m (7. kép). A szélesebb és keskenyebb, fekete és 
fehér keretdíszek után a peltakompozíció: a középmezőben 
egymásnak háttal elhelyezett peltamintasorok. E helyiség (1. 
sz.) a 2. sz. helyiség közvetlen, keleti szomszédságában egy 
kisebb helyiség (4. sz.) került elő, melynek padozatát 
2,80x1,80 m méretű, ún. kazettás, szőnyegimitációs mozaik 
fedte (8. kép). A 2-3 cm vastag téglaporos, habarcsos rétegre 
1 cm vastag terrazzós-stukkós réteget kentek, erre fektették a 
mozaikszemeket. A mozaikszemek átlagos mérete: 1,5x2 cm 
A mozaikpadló keretdísze: meander és rombuszmotívum, va
lamint egyszerű vonaldíszek. A középmező szélét szalagfo-
nat keretezi. A középmezőben három sorban, négy kereteit 
négyzetben azonos méretű rombuszmotívum. A felhasznált 
színek: sötétkék, piros, narancssárga, fehér. Ez az utolsó há
rom mozaik, az ún. svasztika, pelta és a szőnyegimitációs, a 
fürdőszárny (L, 2., 4., 3.) mozaikpadlóit képviselte. A moza
ikos helyiségektől (1., 2., 4.) északra egy terrazópadlós helyi
ség (3. sz.) is a fürdőszárnyhoz tartozott. 

Az aquincumi katonaváros északkeleti részén, a Búvár-
Folyamőr utcában előkerült, gazdagon díszített épület építés
története a következő: Az épület megépítése előtt az I. század 
végén, a II. század elején telepnyomok és egy alatábor véd-
műrészlete7 jelentkezett. Az épület legkorábbi része a III. szá
zad elején épült. Ezt a markomann háborúk után kijavították, 
átalakították, kibővítették, terrazzopadlókkal, falfestéssel lát
ták el A III. század elején - a virágzó severusi korban - már 
geometrikus, figurális, fekete-fehér, piros-fehér és színes 
mozaikpadlókat is elhelyeztek az újonnan renovált nagy épü
letben. Falait is újrafestették mutatós faliképekkel, és egy 
szobát stukkóborítással is elláttak. Az új, nagy, impozáns 
épület a barbár támadások során a 260-as években elpusztult. 
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Később az elhagyott épületmaradványok közé sírokat ástak, 
amelyek közül földsírok, téglalapokból, kőlapokból vagy fa
ragott kövekből összeállított sírok is napvilágra kerültek. 

Az eddig ismert 22 aquincumi mozaikpadló (9. kép) kö
zül a legkorábbiak a II. század elejére datált mozaikok. Ezek 
a helytartói palota reprezentációs keleti szárnyában talált fe
kete-fehér színű (bichromikus), geometrikus díszű mozaikpa
dozatok8. Később, a Hl. század elején készültek a helytartói 
palota további mozaikjai a fürdőszárnyból, a 45. és 63. számú 
helyiségekből Ezek az ún. perspektivikus és a tengeri jelene-
tes mozaikok, melyeken már a polichromia alkalmazása fi
gyelhető meg9. Az aquincumi katonaváros északnyugati ré
szén, az ún. Herkules-villa valamennyi mozaikpadlója a III. 
század első évtizedeinek alkotása: a geometrikus díszű moza
ikok, a Herkules-Deianeira mozaikpadló, a Dionysos-mozaik 
részletei, a fürdőszárnyból a nőifej-részlet, valamint a palae-
stra-jelenetes, ún. ökölvívókat ábrázoló mozaikpadozat'0. 

Az aquincumi katonaváros északkeleti részén, a Búvár-
Folyamőr utcában az újonnan feltárt mozaikpadlók mindegyi
ke a III. század elején működő helyi mozaikműhely terméke: 
az állatalakos mozaikpadló, a folyosók padlóját borító piros
fehér geometrikus mozaikok, az ún. svasztikamozaik. Ide so
rolható a „peltakompozíció" mozaik is és végül a kazettás, 
szőnyegimitációs mozaikpadló is A geometrikus mozaikpad
lók az itáliai előképeket idézik". A helyi műhely korabeli ké-
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szítményei közé tartoznak a helytartói palota előbb említett 
mozaikjai és a Herkules-villa mozaikpadlózatai. Ide sorolha
tók még az aquincumi polgárvárosból előkerült Birkózó-és 
Dirke-mozaik és a polgárvárosi mithraeumból származó szí
nes, geometrikus motívumokkal díszített mozaikpadló is.12 

Topográfiailag az ún. Búvár-Folyamőr utcai mozaik-
padlós épület a feltárt három udvarral, négyhelyiséges für
dőszárnnyal és a kiásott 18 szobával a sok mozaikkal ellá
tott helytartói palota és a mozaikokkal díszített ún. Herku
les-villa körzetében helyezkedik el Az új épület eddig is
mert mérete: 100x130 cm13. Ez az impozáns, új épület a 
falfestményeivel és a mozaikpadlóival együtt is képviseli a 
helytartói palotához tartozó, gazdagon díszített épületek 
egyikét, mely ugyancsak a helytartói hivatal intézményei
hez tartozhatott.14 

Az új, nagy, díszes épület területén is folytatni kell a ré
gészeti kutatásokat. Az új mozaikok egy része Aquincum
ban látható: a rövid folyosós és szőnyegimitációs mozaik
padló (4. és 9. sz.). Egy mozaikpadló még restaurálásra vár: 
a hosszú folyosó mozaikpadlója (15. sz. helyiség). Az ún. 
svasztika és az ún. „peltakompozíciós" mozaik a helyszínen 
az eredeti helyén maradt (1-2. sz. helyiség). A további régé
szeti feladatok elvégzése után az új, impozáns épület műem
léki bemutatása falfestményekkel, mozaikpadlókkal a kö
zeljövőben megvalósítható15. 
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1. kép. Kutatások a Búvár-Folyam utca körzetében (1973-1977. évek között) 

2. kép. Kutatások a Búvár-Folyam utcai épületnél 1973-1981 között. 
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3. kép. Búvár-Folyam utcai épület feltárt alaprajza (III. század eleje) 

4. kép. Az ún. hosszú folyosó mozaikpadlója. (15. sz. helyiség) 
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5. kép. Az ún. rövid folyosó mozaikpadlója. (9. sz. helyiség) 

6. kép. Az ún. svasztika mozaik. (2. sz. helyiség) 

162 



7. kép. Az ún. peltamintás mozaik. (1. sz. helyiség) 

8. kép. Az ún. szőnyegimitációs, kazettás mozaikpadló. (4. sz. helyiség) 
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9. kép. Mozaikpadlók Aquincumból. 
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