
51

BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXIX. 2005.

HAVAS ZOLTÁN

AZ AQUINCUMI AQUAEDUCTUS ÚJ ASPEKTUSAI

2003-ban szükségessé vált a szentendrei úti aqu-
aeductus egy szakaszának újbóli feltárása. Az új 
ásatás az előzetesen reméltnél bőségesebben szol-
gáltatott adatokat, számos, elsősorban építészeti 
megfigyeléssel gazdagította a római vízvezeték 
szerkezetével, történetével kapcsolatos eddigi 
ismereteinket. Két, a vezeték maradványaihoz tar-
tozó mészkő tömb kiemelésének és új műemléki 
bemutatásának régészeti előkészítésével reménye-
ink szerint szintén az aquaeductus arculatának 
gazdagodásához sikerült hozzájárulni.

ELŐZMÉNYEK

   A Római-fürdő forráscsoportja által táplált 
vízvezeték köztudottan az egyetlen olyan római 
építmény Budapesten, melynek maradványai az 
ókortól napjainkig folyamatosan láthatóak voltak 
a felszínen. Az aquaeductus kutatása ennek meg-
felelően nagy múltra tekint vissza; az építmény 
középkori és újkori ismertségére, az akkori topo-
gráfiában betöltött szerepére, továbbá 18–19. szá-
zadi felméréseire és leírásaira vonatkozó adatokat 
a korábbi szakirodalom már részletesen tárgyalta.1 
Szintén ismeretes a vezeték kőanyagának a 20. 
század elejéig folytatott kibányászása, és a műem-
lék érintettsége a szentendrei HÉV vonalának kié-
pítésében, bővítésében,2 végül pedig az M-11-es út 
1970-es években végrehajtott kiszélesítésében.3

   Mindezen tényezők összessége miatt, és nem 
csupán Kaba Melinda 1975-ös ásatása és Foerk 
Ernő 1923-ban közölt kutatásai nyomán nem 
remélhettük az új ásatás megkezdésekor, hogy 
lehetőség lesz számottevő rétegtani megfigyelé-
sekre.
   A vezeték építészeti paraméterei is régóta 
viszonylag jól ismertnek tűnhettek, a Hajnóczi 

Gyula tervei alapján, két szakaszon megvalósított 
teljes rekonstrukció a legszigorúbb műemléki 
elvek figyelembe vételével is megnyugtatónak volt 
mondható, ráadásul olyan elemmel egészítette ki 
Aquincum polgárvárosának műemléki együttesét, 
ami már-már emblematikussá vált. Ugyanakkor 
meg kell említeni, hogy bizonyos műszaki rész-
letekre vonatkozóan feltűnően nagy bizonytalan-
ságot mutatott a szakirodalom (a vízemelés meg-
oldása a forráscsoportnál, a vezeték lejtése, iható 
volt-e a szállított víz). Az elmúlt évtizedek során 
az is nyilvánvalóvá vált, hogy a műemléki bemuta-
tás két célkitűzése közül az egyikkel, a maradvá-
nyok közelről történő tanulmányozásának lehetővé 
tételével kudarcot vallott a két útpálya közti sávnak 
a város életéből „természetesen” fakadó fokozott 
elhagyatottsága, elhanyagoltsága miatt.

AZ ÚJ ÁSATÁS

   A vízvezeték 60. és 70. pillére közti szakasz4 
újbóli feltárását egy a Szentendrei úti Auchan 
áruház építéséhez kapcsolódva kivitelezett, de 
a terület hosszabb távú közútfejlesztési terveibe 
illeszkedő átalakítás, a Záhony utcai csomópont 
bővítése, új bekanyarodó sáv kialakítása tette 
szükségessé.
   Ennek megfelelően két fő feladata volt az ása-
tásnak: egyrészt az új sáv által lefedendő terület 
újbóli megkutatása a sáv alapozásának mélységéig 
(az úttest felszínétől számított 1,10 m), másrészt 
két, a felszínen fennmaradt, a vezeték maradvá-
nyaihoz tartozó mészkő tömb kiemelésének, áthe-
lyezésének régészeti előkészítése. Az ásatás cél-
jaira tehát rendelkezésre állt a Szentendrei út két 
útpályája közti füves sávon a Záhony utcától É-ra 
egy 3,5 × 40 méteres felület, mely az antik topo-
gráfiában a polgárváros déli előterében, a Schütz 
vendéglőről elnevezett fazekasműhely közelében, 
az aquaeductus nyomvonalába esik. (1, 10. kép)

 1  FOERK 1923. 35–39; NAGY 1942. 357, 383; PÓCZY 1972. 15; KABA 
1976. 225; PÓCZY 1980. 54.

 2  FOERK 1923. 35.
 3  Az ekkor végzett ásatások eredményeiről legutóbb összefog-

lalóan: PÓCZY 2003. 144–146.

 4  A pillérek számozásában Kaba Melinda rendszerét követtük. 
(KABA 1976.)
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RÉTEGTANI MEGFIGYELÉSEK

   A feltárás során beigazolódtak a korábbi boly-
gatásokkal kapcsolatos feltételezések. Az újabb 
kori földmozgatások együttvéve csaknem telje-
sen elpusztították az eredeti rétegsort a vizsgált 
szakaszon az 1,10 méteres mélységig. A nyugati 
metszet teljes hosszán és mélységében a jelenlegi 
útpálya alapozása, illetve az egykori HÉV nyom-
vonallal összefüggésbe hozható kevert, köves 
rétegek voltak megfigyelhetőek. Ezzel szemben 
keleten nagy felületen dokumentálhattunk egy 
feltöltődési és planírozási rétegekből álló réteg-
sort, melyet úgy tűnik nem érintettek az újabb 
bolygatások. Sajnos a rétegsor rétegei a mérvadó 
helyzetből előkerült datáló leletek hiányában nem 
voltak abszolút kronológiához köthetőek, ezeknek 
a datáló leleteknek a csekély száma általában is 
jellemezte az ásatást. Szintén nem volt lehetőség 
az említett rétegsor és a vízvezeték viszonyának 
elemzésére, hiszen épp a vezeték nyomvonalán 
volt teljes a bolygatás a leendő útalap mélységé-
ig. A nyugati metszet planírozási rétegeinek és 
az ásatás leletanyagának területi megoszlásában 
észlelt tendencia5 összevetéséből mégis adódik 
az a következtetés, hogy a polgárváros déli elő-
terében a vezeték környezetének feltöltődéséhez 
hozzájárult a város hulladék anyagát tartalmazó 
talajnak, vagy magának a hulladéknak a többször 
megismételt szétterítése.
   A vízvezeték maradványainak közvetlen közelé-
ben a bolygatások különböző fázisai közül számos 
pontosan azonosítható volt kezdve a Kaba Melin-
da ásatása utáni tereprendezéstől Foerk Ernőnek a 
67–68. pillérek tisztázása céljából kiásott gödréig6, 
míg más beavatkozások kevésbé elkülöníthetően 
jelentkeztek.7 
   Az első olyan réteg, melyet már csak Kaba 
Melinda árkai vágtak át helyenként, és amely épp 
a kutatás határaként szabott 1,10 méteres mélység-
ben volt nagy felületben kibontható, a vízvezeték 

megépítése utáni első lekövezett járószintnek 
bizonyult. (10–13. kép) A lekövezés valószínűleg 
eredetileg sem volt teljesen összefüggő, mára 
pedig csak nagyobb kiterjedésű lekövezett foltok 
maradtak fenn. Egyértelműen megállapítható volt, 
hogy nem egyszerűen egy a vízvezetéket kísérő 
útról, hanem a vezeték közvetlen környezetének 
burkolásáról gondoskodtak az egykori építők, 
több ponton megfigyelhető volt, hogy a kőlapo-
kat a pillérek között is lerakták.8 A felhasznált 
kőlapok mérete igen változatos, a 60 centiméteres 
nagy daraboktól egészen 5 centiméterig terjed. 
Horváth Zoltán geológus szakvéleménye szerint 
a járószint kőzetei közt uralkodóak (65%) a Szép-
völgyi Mészkő Formációba tartozó példányok, 
emellett jelentős számban van jelen a vízvezeték 
szerkezetének fő alapanyagát adó pleisztocén kori 
édesvízi mészkő (27%).9 
   A lekövezett járószint használatának időszakára 
vonatkozóan figyelembe vehető a réteg felszínébe 
beágyazódott néhány kerámia, köztük is kiemel-
ten négy rheinzaberni terra sigillata töredéke:10 
(2. kép)

   1. Drag. 33 formájú csésze aljtöredéke 
ˆMAˆRTINVS F névbélyeggel
   2. Drag. 33 formájú csésze aljtöredéke 
[ˆMAˆRTIN?]VS F névbélyeggel
   3. Drag. 37 formájú tál oldaltöredéke, rajta 
szfinx (RI–FI T. 176b).
O382–383 mesterének készletéhez tartozó motí-
vum, B áru.
BERNHARD II.c. csoport, 200–230 között.
   4. Drag. 46 (Lud. Bb) formájú csésze perem 
töredéke, oldalán körbefutó bevájt vonal.

   A fenti sigillaták valószínűleg ante quem datál-
ják a lekövezés elkészítését, és biztosan ante quem 
datálják a vízvezeték megépítését. Bár az aquae-
ductus építésének viszonya a lapköves járószint 
használata során elszórt sigillata töredékekhez elég 
áttételes, a két mozzanat időbeli távolsága nehezen 
megbecsülhető, mégis szembeötlően késői a relie-
fes darab datálása a vezeték építésének időpontjára 
vonatkozó eddigi ismereteinkhez képest.11

   A lekövezett járószint alatti rétegeket már csak 
néhány ponton, Kaba Melinda újra kibontott 

 5  A leletsűrűség dél felé haladva egyértelműen csökkenő ten-
denciát mutatott az ásatás során.

 6  Foerk 1923. II. tábla V. szelvény; A Foerk Ernő publikációjának 
(FOERK 1923) mellékleteként közölt táblák a következő kiegé-
szítéssel válnak értelmezhetővé: a szerző külön készített váz-
latokat a felszínen látható vagy kiásott maradványokról, ezek 
kicsinyített képét tévesen illesztette be a pontos felmérésen 
alapuló keresztmetszeti és felülnézeti ábrába, továbbá tévesen 
hivatkozott cikkében az ábrán beszámozott maradványokra. 
Az új ásatás által érintett két mészkő tömb az alábbi helyeken 
szerepel: II. tábla IV. szelvény keresztmetszet a 3. sz. marad-
vány felett, II. tábla V. szelvény alaprajz 5. sz. maradvány, 28. 
ábra (=67. pillér)

 7  Így például a Foerk Ernő által közölt táblán ábrázolt, a Szen-
tendrei utat az aquaeductus vonalában kísérő árok sem volt 
felismerhető.

 8  A 63–64, 64–65, 66–67, 67–68. pillérek között volt megfigyelhe-
tő a lekövezés.

 9  HORVÁTH 2004. 11.
 10  A sigillaták meghatározásáért Vámos Péternek tartozom 

köszönettel.
 11  Vö. PÓCZY 1972. 26, 28; KABA 1991. 33; PÓCZY 1995. 469; PÓCZY 

2003. 145.
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árkainak metszetében tanulmányozhattuk, datáló 
leleteket ezeken a helyeken egyáltalán nem sike-
rült gyűjteni. A korábbi ásatás árkai segítségével 
további két réteget figyelhettünk meg: a lekövezés 
alatt egy 10 cm vastag sötétbarna agyagos, mész-
habarcs darabkákkal kevert anyagú réteget, mely 
talán a vízvezeték építésével hozható összefüg-
gésbe, ez alatt pedig azt a tiszta sötétbarna agyag-
os talajt, amibe a vízvezeték pilléreit alapozták. A 
lapkövek az alaptest teteje felett 5 centiméterrel 
csatlakoztak a pillérekhez, a pilléralapok tehát 
enyhén kiemelkedtek abból a felszínből, amit az 
építési réteg alja jelez.

LELETEK

   A fentebb vázolt okok miatt a leletek túlnyo-
mó többsége másodlagos lelőkörülmények közül 
került elő. Ennek ellenére néhány tárgy már a 
teljes anyag feldolgozása előtt is kiemelt figyelmet 
érdemel. Ezek közé tartozik az ásatáson talált két 
kőemlék, jóllehet semmilyen konkrét kapcsolatot 
nem mutatnak a vízvezetékkel, vagy annak szű-
kebb környezetével.

FIGURÁLIS MÉSZKŐ FARAGVÁNY TÖREDÉKE: (3. kép)
   Az aquaeductus 64. pillérétől keletre, 80 cm 
mélyen modern, kevert rétegből került elő a 22 
cm magas, 10,5 cm széles, 9 cm vastag darab, mely 
álló ruhátlan férfialak torzója. A figura a mellkas 
felső részétől a combok felső részéig maradt meg. 
A kidolgozott oldalak és hónaljak felemelt karokat 
sejtetnek. A felsőtest enyhén balra fordul, alig 
észrevehetően jobbra dől. A lábak meglévő része 
alapján bal lábbal lépő, jobb lábra nehezedő tartás 
valószínűsíthető. A mellkas felső részének közep-
én a faragásnyomok, és a szakáll apró megmaradt 
töredéke dús, a mellkasra lógó szakállra utal. A 
hátsó rész durván megmunkált, kidolgozatlan, a 
hátközép és a fenék magasságában a test síkjából 
kiemelkedő törésfelületek láthatók. Ezek alapján 
feltételezhető, hogy amennyiben a töredék nem 
magasdomborműhöz tartozik, valamilyen alk-
almazott plasztikai díszként szolgált kőbútoron, 
vagy más hasonló alkalmatosságon. Ikonográ-
fiailag elsősorban Atlas, esetleg Marsyas jöhet 
számításba, a pontos párhuzamok összegyűjtése 
azonban még további kutatást igényel. Az anyag-
hibákból fakadó, de néhol faragástól származó 
mélyedésekben is stukkó javítás-bevonat nyomai 
fedezhetők fel. Az alapanyag, a kivitelezés és stí-
lus alapján mindenképpen helyi terméknek lehet 
tartani a faragványt.

SÍRFELIRAT TÖREDÉKE: (4–5. kép)
   A 68. és 69. pillérek közétől keletre, 70 cm 
mélyen, modern, kevert rétegből egy 32 × 43 × 10 
centiméteres, feliratot hordozó mészkőlap töredék 
került elő. A feliratból öt sor részlete maradt fenn:
   $
   [---]NI ̣A[---]
   [---]VVL(?) ° Ceio[---]
   [---]GRONTAT[---]
   [---] ° fratrˆi IV[---]
5. [---]P ̣IATE[---]
   &

   Az első fennmaradt sor pontos magassága nem 
mérhető, hozzávetőleg a második sorral egyező 
méretű betűkből áll. Az A betű után egy enyhén 
jobbra dőlő hasta alsó vége maradt fenn, mely az F, 
H, I, M, N, P, R, T betűk valamelyikéhez tartozhat. 
Az A előtti betű I és T egyaránt lehet. A második 
sor betűi 4,5–5 cm magasak. A [---]vul(?) szótöre-
dék talán a parvulus/parvula melléknévhez, vagy 
egy kicsinyítő képzővel ellátott névhez tartozha-
tott. A Ceio[–––] valószínűleg a Ceionius, vagy 
más hasonló név kezdete. A harmadik sor 4,8–4,3 
cm magas. A [–––]GRONTAT[–––] töredék értel-
mezésére sok más megoldás közt számításba jöhet 
az Egronius nomen és valamelyik TAT kezdetű 
cognomen (Tatius, Tato, Tattus, stb.), amennyiben 
feltételezzük, hogy a kőfaragó nem mindenütt 
tette ki az interpunkciót. A negyedik sor betűi 
3,7–4,2 cm magasak, az RˆI ligatúra I-je utólagos 
kiegészítés egy kihagyott betű helyett, talán ugyan 
ebből az okból marad itt el az interpunkció is. Az 
utolsó fennmaradt sor betűi szintén kb. 4 cm 
magasak.

   Másik két tárgy jóval könnyebben értelmezhető 
a vízvezeték környezetében, az ásatáson előkerült 
mécses minta és terrakotta szobor negatív minden 
bizonnyal a közeli Schütz vendéglőről elnevezett 
római fazekasműhely felszereléséhez tartozott. 
Arra vonatkozóan, hogy a műhelyben mécsek 
illetve terrakotta is készült, nem ezek az első 
adatok, két mécses minta és egy terrakotta töre-
dék szerepel az Aquincumi Múzeum leltárában 
Schütz vendéglő lelőhellyel.12

MÉCSES NEGATÍV: (6. kép)
   A mészkő torzó közelében, de valamivel mélyeb-
ben, bolygatott rétegből került elő egy firmamé-
cses készítésére szolgáló kétrészes negatív minta 
alsó részének töredéke. Mérete 7 × 8,3 × 3,2 cm, 

 12  PÓCZY–ZSIDI 1992. 31., leletári számok: 48204, 48219, 30327.
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színe kívül halvány sárga, belül vöröses sárga. 
A tondóban, melyet kettős gyűrű övez vékony 
pálcával kiégetés előtt bekarcolt ’ETERI’ felirat 
olvasható, ami egyértelműen genitivusban álló 
mesternévként értelmezhető. A névalak nem csak 
Aquincumban de másutt sem volt ismert eddig, 
talán a Hetaerus, vagy a Hetereius változatáról 
lehet szó.13

TERRAKOTTA SZOBOR NEGATÍV: (7. kép)
   A 65. pillértől északra, a bolygatott réteg alján 
találtuk a 11,5 × 7,9 × 4 centiméteres szürke színű 
negatív töredéket. A darab egy olyan kétrészes 
formához tartozik, amit egy valószínűleg fém 
pozitívról vett negatívból alakítottak ki. Hosz-
szúruhás nőalakot ábrázol két domború és egy 
homorú tagból álló ovális talapzaton. A figura 
csípő magasságig maradt fenn. Az eredeti szobor 
lenyomata jól kivehető a talapzat felső tagján, ahol 
finomabb díszítő részletek is látszanak (rovát-
kolás, tojássor) és a bal lábat fedő ruharedőn. A 
ruharedőzet nagyobb részét azonban még nyers 
állapotban egy késszerű formázó eszközzel dur-
ván átalakították.

ÉPÍTÉSZETI MEGFIGYELÉSEK

Korábbi leírások, általános paraméterek
   Az aquaeductus újra feltárt részleteinek ismer-
tetése előtt hasznos áttekinteni az építmény azon 
jellemzőit, melyek a korábbi publikációkban is 
szerepelnek, és összevetni ezeket az adatokat az 
új ásatáson tett általános megfigyelésekkel.
   A pillérek alapozása: (8, 11, 13. kép) Az alaptest 
Foerk Ernő leírása szerint három réteg (a 15 cen-
timéteres kvádereknél) vastagabb kőből épült, 60 
cm magas, az 1 × 1,60 méteres felmenő rész falsík-
jától minden irányban 30 centiméterrel ugrik ki.14 
Kaba Melinda előzetes jelentésében szintén 60 cm 
magas alaptestekről ír, melyek (minden irányban) 
15 centiméterrel szélesebbek a pillérnél,15 a mel-
lékelt alaprajzi és keresztmetszeti ábrán azonban 
jól kivehető, hogy az alaptestek nem minden 
esetben, nem minden irányban pontosan egyező 
mértékben nyúlnak túl a pillérek falsíkján.16 Bár a 
szövegben erre nem tér ki, a publikált fotókon17 
látható, hogy az alapozás 3 réteg, a kvádereknél 
kisebbre és szabálytalan alakúra tört mészkőből, 
és nem 15 centiméteresnél nagyobb kövekből 
készült.

   Az új ásatáson a 60–63. és 67–68. pillérek eseté-
ben volt lehetőségünk az alaptest tanulmányozá-
sára. Az alap kiugrása 10 és 37,5 cm között inga-
dozott, de sem pillérenként, sem irányonként nem 
bizonyult egységesnek. Általánosan megfigyelhe-
tő volt, hogy az alapozások a pilléreknél pontat-
lanabbul, szabálytalanabb kontúrokkal készültek. 
Az alapozás mélységét csak a 63. pillérnél mér-
hettük, itt elérte a 70 centimétert is. A hármas 
rétegződés itt is megfigyelhető volt, de a felület 
nagy részét habarcs, nem a benne lévő tört kövek 
adták. Az újból feltárt pilléralapok mindegyike 
szabálytalan alakú tört kövekből sok mészhabarcs 
hozzáadásával készült. Kaba Melinda újból kitárt 
ásatási árkainak metszetében vagy felületében 
(elsősorban a 63. és 67–68. pilléreknél) alapozási 
árok nem jelentkezett, az alaptesteket mindenütt 
érintetlen sötétbarna, agyagos termett talaj övezte. 
A fenti megfigyelések alapján úgy tűnik, a pillé-
rek alapozását közvetlenül az alapgödörbe öntött, 
három rétegben betömörített (csömöszölt) opus 
caementitiummal oldották meg.
   A pillérek: Foerk Ernő leírása szerint 
1,05 × 1,60 m alapterületűek, magasságuk az alap-
zattól az ívvállakig 1,45 m, amit 10 sor, átlagosan 
15 cm magas, felületesen kidolgozott mészkő 
kváder ad ki.18 Az egyes pillérek felmérése szerint 
2,60–3,00 m távolságra vannak egymástól, a pub-
likált ábrák alapján azonban, nyomon követhető, 
hogy hol az alaptestek, hol pedig a pillérek falsíkja 
közti távolságot méri és tünteti fel.19 Kaba Melinda 
1,00 × 1,60 méteres, 15 cm magas kváderekből fala-
zott, 1,45 m magas pillérekről ír, melyek 3 méteres 
közökben követik egymást.20 A későbbi ismerteté-
sek már lényegében azonos adatokat közölnek,21 
bár előfordulnak eltérések is.22

   A 2003. évi ásatás során 9 esetben volt mérhető 
a pillérek kiterjedése a vezeték hosszirányában, 
ebből 8 esetben 1 méter +/– 5 cm, 1 esetben pedig 
1,10 méter ez az adat. A pillérek szélessége egysé-
gesen 1,60 méter +/– 5 cm, a mérhető 8 esetben, a 
szomszédos pillérek falsíkjai közti távolság pedig 
szintén 5 centiméteres maximális pontatlansággal 
3 méter (8 mérhető esetben). A méretek ingadozá-
sát nagyobbrészt felöleli az a differencia, ami az 
egyes pillérek különböző pontjain vett méretek 
közt is adódhat, és lényegében az alapanyag és 

 13  Az utóbbi két név előfordulásairól: OPEL II. 181.
 14  FOERK 1923. 41; 2. ábra, ettől eltérő méreteket mutat a 18. ábra
 15  KABA 1976. 226.
 16  KABA 1976. 61. ábra
 17  KABA 1976. 235, 244. kép

 18  FOERK 1923. 39, 41; 2. ábra, eltérő alaprajzi mérteket ad a 
18. ábra

 19  FOERK 1923. 39; 3. ábra, 18. ábra
 20  KABA 1976. 226.
 21  Pl. ZSIDI 2002. 60; PÓCZY 2003. 145.
 22  Pl. PÓCZY 1980. 62.: pillérek távolsága 280–300 cm, alapterüle-

tük 160 × 110 cm.
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építéstechnika velejárója. Jól mutatja ezt, hogy 
a pontatlanság nem halmozódik hosszirányban, 
tehát nem a kitűzéstől, hanem a kivitelezéstől 
ered. Az újra feltárt szakaszon egyetlen helyen, a 
67. pillérnél volt mérhető a pillér teljes magassága, 
itt az ívváll legmagasabb pontja 1,50 méterre, leg-
alacsonyabb pontja 1,40 méterre van az alapozás 
felszínétől. A vízvezeték pilléreinek alapanyaga 
a vizsgált területen pleisztocén kori édesvízi (v. 
„budakalászi”) mészkő, a falsíkokat kváder szerű-
en megformált, átlagosan 15 cm magas kövekből 
falazták, a pillérek belseje az alaptestekhez hason-
ló öntött falazat. (8. kép)
   A boltívek: Valamennyi publikáció szabályos 
félkör mentén kialakított ívekkel rekonstruálja a 
vízvezetéket, így a pillérek 3 méteres távolságából 
nem csak a 3 méteres fesztáv, de az intradoszon 
mért 1,50 méteres sugár is következik. Ennek 
ellenére Foerk Ernő három ábráján három külön-
böző sugár szerepel: 1,45, 1,50 és 1,60 m,23 a szö-
vegben 1,50 méteres sugárra utal.24 Kaba Melinda 
és Póczy Klára szintén 1,50 m magas ívekről ír.25 
Az ívek sugarára, alakjára vonatkozóan az új ása-
tás sem hozott a korábbiaktól eltérő eredményt.
   Már Foerk Ernő is említi az íveket alkotó 45–50 
cm széles (az ív sugarának irányában), 15 cm 
vastag kőlemezeket.26 A 18. ábrán azt is láthatjuk, 
hogy egy sorba 5 darab ilyen követ raktak, ezek 
közül 3 db 35 cm széles a rajz méretezése szerint. 
Kaba Melinda azonos méretekkel írja le az íveket 
alkotó köveket, az általa közölt fotókon kivehető, 
hogy legalább kétféle méretben, egy körülbelül 
30 cm széles és egy 10–15 cm széles változatban 
készültek, és inkább öt és fél illetve öt és egy-
harmad kő került egy sorba.27 Így lehetőség volt 
az egymást követő sorok 1/2 vagy 1/3 egységnyi 
eltolására.
   A 2003. évi ásatáson nem találtunk egyetlen 
teljesen ép boltozati követ sem, a 67. és 68. pillé-
rek melletti tömbökben megtapadt törött darabok 
kőzettani vizsgálata azonban olyan tényre vilá-
gított rá, ami nem csak hogy hiányzik a korábbi 
publikációkból, de a megépített rekonstrukció 
sem veszi figyelembe. A vezeték szerkezetének 
nagyobb részét alkotó pleisztocén kori édesvízi 
mészkővel szemben az ívek köveit egy szabad 
szemmel is jól megkülönböztethető, porózusabb, 
könnyebben megmunkálható anyagból, a Rákosi 

Mészkő Formációba tartozó kőzetből készült.28 (9. 
kép) Ennek a kőanyagnak a földrajzilag legközeleb-
bi lelőhelye a Tétényi-fennsíkon van,29 azonban ha 
a Duna folyásirányával szembeni vontatás, és a 
szárazföldi szállítás mellett az ókori viszonyok-
nak leginkább megfelelő folyásirányban történő 
szállítás lehetőségét mérlegeljük, még távolabbi 
lelőhelyek is számításba jöhetnek. 
   Kétféle kőanyag hasonló alkalmazására jó pár-
huzamot nyújt Köln római vízellátó rendszerének 
fővezetéke, ahol a második periódusban a kemé-
nyebb vulkanikus kőzetből kialakított kis kváde-
rekkel borított alacsony pillérekre tufából faragott 
tömbökből összeálló íveket helyeztek.30

   Az ívek feletti szerkezeti részekre vonatkozóan 
az új ásatás alig szolgált adatokkal, egyedül a 67. 
pillér maradványait is magában foglaló mészkő 
tömb nyugati oldalán volt megfigyelhető, hogy az 
ívek kövei felett szintén öntött falazat képezi az 
építmény belsejét. (22. kép)

AZ EGYES MARADVÁNYOK LEÍRÁSA31

60. pillér: (11, 14. kép)
   Csak az alap feletti első kősor maradt meg, 
abból is hiányzik az északnyugati saroknál. Mére-
tei: alapterület: 1,00/1,02 × 1,58/1,63, az alaptest 
kiugrása É: 0,23, D: 0,25, K: 0,20, Ny: 0,10. A 60. 
és 61. pillér közti távolság: 3,00/3,03.

61. pillér: (11, 15–16. kép)
   Az első három kősor maradt meg épen. Mére-
tei: alapterület: 1,01/1,03 × 1,63/1,65, az alaptest 
kiugrása: É: 0,25, D: 0,33, Ny: 0,23. A 61. és 62. 
pillér közti távolság: 2,95.

62. pillér: (11, 17. kép)
   A pillér nyugati felén csak két kősor, keleten 
azonban az 5. kősor részlete is megmaradt. Mére-
tei: alapterület: 1,00/1,05 × 1,59/1,63, az alaptest 
kiugrása: É: 0,20, D: 0,28, K: 0,18, Ny: 0,25.

63. pillér: (11, 18. kép)
   A pillér felmenő részét teljesen kibányászták, 
csak az alapzat maradt fenn, az is részben dúl-
tan. Déli felén Kaba Melinda ásatása során kisebb 
szondával keresték meg az alapozás alját, így a 
korábbi árok újbóli kitárása után mérhető volt az 
alap 0,7 méteres mélysége. Az alaptest alapterüle-
te 1,53/1,58 × 1,95.

 23  FOERK 1923. 2, 4, 18. ábra
 24  FOERK 1923. 41.
 25  KABA 1976. 226; PÓCZY 1980. 62.
 26  FOERK 1923. 41.
 27  KABA 1976. 226; 235, 237. kép
 28  HORVÁTH 2004. 11.

 29  HORVÁTH 2004. 12.
 30  HABEREY 1972. 29; 15–17. ábra
 31  Az itt következő részben a méretadatok méterben értendők, 

a „/”jellel elválasztott szám párok a mérhető minimum és 
maximum értékét jelentik. 
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64. pillér: (12, 19. kép)
   Csak a legalsó kősor maradt fenn. Mivel Kaba 
Melinda ásatása ezt a pillért nem érintette, mi sem 
bontottunk a lapköves járószintnél mélyebbre, így 
a pillér kontúrja nem teljesen bontakozott ki, és 
az alapozás vizsgálatára sem volt mód. A pillér 
szélessége 0,98/1,00 méter. A 64. és 65. pillér közti 
távolság: 2,98/3,00.

65. pillér: (12, 20. kép)
   A teljes első és a második kősor nagyobb része 
maradt meg. 1975-ben ez a pillér sem került fel-
tárásra. Méretei: alapterülete: 1,02/1,04 × 1,55/1,58. 
A 65. és 66. pillér közti távolság: 3,00.

66. pillér: (12, 21. kép)
   Az első kősor maradt meg. Méretei: alapterü-
lete: 1,00/1,04 × 1,55/1,58. A 66. és 67. pillér közti 
távolság: 2,98/3,00.

67. pillér: (13, 22. kép)
   A pillér területének nagyrészén csak az első 
kősor maradt fenn, a pillérhez keletről csatlako-
zó tömbben megtapadva azonban megmaradt a 
pillér keleti széle, így teljes keresztmetszet áll 
rendelkezésre a pillérértől kiinduló két boltív 
első néhány kövével együtt. Méretei: alapterülete: 
0,98/1,03 × 1,59; magassága 1,40/1,50. Az alaptest 
kiugrása: D: 0,38. A 67. és 68. pillér közti távolság 
2,98/3,03.

68. pillér: (13, 23. kép)
   A pillér déli felén egy, északon két kősor maradt 
fenn. A 67. és 68. pillérek közétől nyugatra elhe-
lyezkedő tömbhöz, melyben szintén maradtak 
fenn a pillérhez tartozó részletek, egyetlen kővel 
kapcsolódik a pillér északnyugati sarkán. Méretei: 
alapterülete: 0,98/1,03 × 1,58/1,63. A 68. és 69. pillér 
közti távolság: 2,98/3,00.

69. pillér: (13, 24. kép)
   Az első kősornak csaknem egésze, a második 
kősor részlete maradt fenn. Méretei: alapterülete: 
1,10 × 1,63. Az 1,10 méteres szélesség határozott, a 
kivitelezés pontatlanságával nem magyarázható 
mértékű eltérés az eddig mért 1 méter körüli 
méretezéstől. A 69. és 70. pillér közti távolság: 
2,95.

70. pillér: (13, 25. kép)
   Az 1975. évi ásatás ezt a pillért nem érintette, de 
nekünk sem volt lehetőségünk teljes kibontására, 

csak északkeleti sarkát dokumentálhattuk. Leg-
alább egy kősora maradt fenn.

MÉSZKŐ TÖMBÖK A 67. ÉS 68. PILLÉREKNÉL (13, 22–23, 
26–29. kép)
   Már Foerk Ernő röviden ismerteti, majd Ker-
tész Pál geológiai szakvéleményére alapozva 
Kaba Melinda is leírja a vízvezeték maradványait 
kísérő amorf tömbök kialakulásának folyamatát.32 
Lényegében a vezeték által egykor szállított 
magas mésztartalmú forrásvízből kicsapódott 
mészkőről van szó. A puha, szivacsos szerkeze-
tű kőzet azokon a pontokon alkotott tömböket, 
ahol a vízvezetékből tartósan szivárgott a víz. A 
mészkőkiválások megmenekültek az aquaeductus 
köveinek kibányászása során, mivel építkezésre 
kevésbé alkalmasak, így az építmény azon elemei, 
amelyek a tömbökben megtapadtak, vagy ame-
lyeket a tömbök elfedtek szintén fennmaradtak. 
Néhány esetben az eredeti elemek csak lenyo-
mat formájában voltak megfigyelhetőek. Szintén 
részben kedvezően hatott a vezeték részleteinek 
fennmaradására, hogy ezeken a pontokon a víz 
az építmény belsejében is utat talált magának, és 
kifejtette romboló-építő hatását, a belső üregek 
falán vékony laminákban vált ki a mésztufa.33 A 
tömbök különös jelentőségét az adja, hogy épp a 
vezeték gyenge pontjait őrizte meg számunkra, 
ezek pedig több esetben vízkivételi helyekkel 
esnek egybe, vagy a vezeték pusztulásának vala-
mely fázisában a vízszállítás végpontját jelentet-
ték.
   2003-ban két ilyen tömb feltárása, és kiemelé-
sének előkészítése volt az ásatás egyik fő célja. A 
szokatlan feladat tette különösen indokolttá geo-
lógus (Horváth Zoltán), grafikus (Kardos Árpád) 
és fotogrammetriai felmérést végző szakemberek 
(Győrfy Ilona, Vajda József) bevonását a munkába. 
A tömbök értelmezése ennek a csapatmunkának a 
nyomán alakult ki.

A 67. pillértől keletre lévő tömb:
   Nyugati felét a pillér keleti széle alkotja, kivehe-
tő a pillér keleti falsíkja, mely enyhén kelet felé dől 
(a kidőlés mértéke a tömb tetején 13,8 cm). Meg-
maradt a 66–67. pillérek közti és a 67–68. pillérek 
közti ívek néhány köve. Az északi ívnek 4, a déli-
nek 6 kősorából maradt részlet. Északról látható, 
hogy az ív falazásakor a keleti falsíknál váltva 
keskenyebb és szélesebb köveket alkalmaztak. Az 
ívek feletti részen jól kivehető a falazat belsejé-
nél alkalmazott öntött falazási technika. A tömb 

 32  FOERK 1923. 36; KABA 1976. 226–227.  33  HORVÁTH 2004. 14; 3. fotó
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tetején, a falsíktól 18 centiméterre szabálytalan, 
kerekded mélyedés látható, e köré szerveződnek 
a tömb nagyobb, nyugati felét alkotó vastag mész-
tufa kérgek. A tömb alja 0,6 méterre van a 67. pil-
lér alapozása felett, észak–déli kiterjedése 1,53 m, 
kelet–nyugati kiterjedése 1,58 m, magassága 2,08 
m. A Horváth Zoltán által vizsgált kőzetminták 
90%-a pleisztocén kori édesvízi mészkő (a pillér 
kőanyaga), 10%-a a Rákosi Mészkő Formációba 
tartozik (az ívek kövei).34

A 67. és 68. pillérek közétől nyugatra lévő tömb:
   A tömb nyugati felét a másik tömbhöz hason-
ló vastag kérgekből álló mésztufa alkotja, keleti 
felén több építési illetve javítási fázis maradvá-
nyai és lenyomata figyelhető meg. A 67. és 68. 
pillérek közti ív nyugati falsíkját alkotó kövek egy 
részének lenyomata, és néhány apróbb töredéke 
maradt fenn, ezek is az ív eredeti vonalától rész-
ben elmozdulva. A lenyomatokból adódó falsík a 
pillér alsó kősorához képest 15 centiméterrel dől 
ki nyugatra. A tömb déli oldalán látható, hogy ezt 
a kidőlést egy támfallal igyekeztek megállítani 
a vezeték nyugati oldalán. (26–27. kép) További 
beavatkozások nyoma vehető ki a tömb keleti 
oldalán, a 67. pillér megtámasztására, a két pillér 
közti ív alátámasztására, illetve kihullott köveinek 
pótlására valószínűleg három, egymást kiegészítő 
fázisban falaztak a pillérek közé, az ív alá. (28–29. 
kép) Az első feltételezhető javítási fázisnak csak 
lenyomata, a további két fázisnak néhány köve is 
fennmaradt, így látható, hogy ezeket vegyes kőa-
nyagból, részben a vízvezeték ívköveinek újra-
hasznosításával készítették. A támfalakhoz tarto-
zó különböző járószintek a tömb oldalában nem 
kivehetőek. A tömb észak–déli kiterjedése 2,85 m, 
kelet–nyugati kiterjedése 1,70 m, magassága 2,95 
m, alja 0,5 méterre van 68. pillér alapozása felett. 
A Horváth Zoltán által vizsgált kőzetminták 65%-a 
pleisztocén kori édesvízi mészkő (a vízvezeték 
anyaga), 15%-a a Szépvölgyi Mészkő Formációba 
(javítás), 5%-a a Fődolomit Formációba (javítás), 
15%-a a Rákosi Mészkő Formációba tartozik (az 
ívek kövei, nagyobbrészt újrahasznosítva). 5% 
mesterséges képződménynek bizonyult.35

   A tömbben fennmaradt támasztó falazatok, 
javítások alapján úgy tűnik, a tömb kialakulása a 
javításokkal egy időszakban elkezdődött, a veze-
ték fenntartására irányuló erőfeszítések emlékeit 
pedig nehezen tehetnénk a római kornál későbbre. 
Az pedig ennél is bizonyosabbnak tűnik, hogy a 

víz szivárgása, és így a tömb létrejötte olyan prob-
lémára vezethető vissza, ami már a római korban 
jelentkezett. Ezt a képet árnyalja talán a szomszé-
dos 69. pillér szokottnál nagyobb szélessége is, 
ami esetleg arra utal, hogy a hely már a vezeték 
létesítésekor is speciális jelleggel bírhatott.

A VÍZVEZETÉK KUTATÁSÁNAK NYITOTT KÉRDÉSEI

   Számos kérdés vizsgálatára eleve nem volt alk-
almas a 2003. évi ásatás, ezek közé tartozott a 
vezeték lejtésének problémája is. A feltárt szakasz 
rövidségéből adódott, hogy a falazott kőcsatorná-
val kialakított vezetékekre vonatkozóan Vitruvius 
által előírt 0,25% és 0,5% közötti értéket figyelembe 
véve 10–20 centiméteres szintkülönbséget kellett 
volna kimutatni.36 (Természetesen ezt is csak abból 
a feltevésből kiindulva tehettük volna, hogy a lejtést 
már az alaptestek megfelelő szintezésével döntően 
befolyásolták.) A lejtés kérdése nem csak önmagá-
ban, és nem csak a szakirodalomban mutatkozó 
bizonytalanság37 miatt fontos, de hatással van egy 
sor olyan paraméterre, melyek döntően befolyásol-
hatják az Aquincum vízellátó rendszeréről alkotott 
képet. Ha például kísérlet képen 1%-os eséssel 
rekonstruálnánk a vezetéket, ez azt vonná maga 
után, hogy a terep lejtését is figyelembe véve több 
mint 10 méter magas víztornyot kéne feltételez-
nünk a forráscsoportnál ahhoz, hogy a víz a pol-
gárváros északi fala fölött átjuthasson. De hason-
lóan döntő szerepe van annak rekonstruálására is, 
hogyan történt a vízemelés a forráscsoportnál.
   Utóbbi probléma megoldása szintén nem áll 
előttünk világosan. A vezeték mentén fennmaradt 
mészkő tömbök méretéből és szerkezetéből fakad 
az ésszerű feltételezés, hogy a vezeték a római 
kor után is hosszú ideig működhetett karbantar-
tás nélkül,38 ez pedig logikusan vonja maga után, 
hogy minél egyszerűbb, beavatkozást alig igénylő 
rendszerre gondoljunk.
   Szintén bizonytalanság mutatkozik annak meg-
ítélésében, hogy iható (volt) e a Római Fürdő 
forráscsoportjának vize.39 Talán érdekes adalék a 
kérdéshez, hogy az 1980-as évek elejéig idősza-
kosan a Fővárosi Vízművek hálózatába táplálva 
értékesítették ivóvízként a forráscsoport vizét.40

 34  HORVÁTH 2004. 9.
 35  HORVÁTH 2004. 10.

 36  Vitruvius 8.6.1.
 37  FOERK 1923. 40–41: nem megállapítható, a terep a Mária kő–

Aquincum állomás szakaszon: 0,09%, Aquincum-Római fürdő 
szakaszon: 0,14%; NAGY 1942. 357: a Szőlőkert utcában feltárt 
vezeték analógiája alapján 0,7%; PÓCZY 1972. 25: 1–2%; PÓCZY 
1980. 39: 1–2%; PÓCZY 1980. 54: 4,5%; PÓCZY 1980. 62: 4,1–2%; a 
további irodalmak általában 1–2%-os esést említenek.

 38  KABA 1976. 227.
 39  NAGY 1942. 357, 364: nem iható; PÓCZY 1972. 25: iható.
 40  LORBERER 1998. 59.
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   Számos feltárt, de csak említés szintjén pub-
likált részlet közlésre vár, így a fővezetékről 
történő leágaztatások, elosztóhelyek is.41 A vízve-
zetékhez kapcsolódó speciális leleteket (pl. ólom 
és kerámia csövek, egyéb alkatrészek) is érdemes 
lenne összegyűjteni, és mint anyagcsoportot köz-

ölni, az aquaeductust feltáró ásatások leletanyaga 
is többnyire publikálatlan. Mindezen kérdések 
és problémák felvillantása talán képet ad arról, 
mennyire távol vagyunk még Aquincum vízellá-
tásának, mint rendszernek a részletes ismereté-
től.42

 41  KABA 1976. 226; PÓCZY 1980. 62, 76; PÓCZY 1984. 21; KABA 1991. 
32; ZSIDI 2002. 60; PÓCZY 2003. 145.

 42  Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik jelen dolgozat 
elkészültéhez segítséget nyújtottak: grafika: Kardos Árpád, 
alaprajz: Vajda József, Kovács Tibor, fotó: Horváth Zoltán, 
Komjáthy Péter. Külön köszönet Horváth Zoltán geológusnak.
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In 2003 due to the development  of the junction 
of Szentendrei Road at Záhony Street the rein-
vestigation of  a 40 metres section of the Roman 
Aquaduct was unavoidable. (Fig. 1, 10–13) Earlier 
excavations and other earthwork had destroyed 
most archaeological layers. In the course of the 
new research the earliest stoned pavement built 
after the construction of the aquaduct proved 
to be the first largest level for the investigation. 
Among the tasks of the excavation there were the  
hoisting and the archaeological preparation for the 
new exhibition of two chalk pieces that had exu-
dated from the water leeking from the aquaduct. 
Original fragments of the construction  of the 
aquaduct and remains of later, though still Roman 
period reconstruction and bits of supporting walls 
have survived sticking to the chalk pieces. (Figs. 

22–23, 26–29). Analyse of  stone-samples collected 
at the excavation site has shown that there were 
two types of stone used to build the aquaduct: 
one coming from nearby quarries, used frequently, 
being  freshwater limestone – whereas the other 
one, transported from a larger distance, a work-
able stone called the  limestone formation of Rá kos. 
The latter one was used to shape the vaults of the 
aquaduct. (Fig. 9) The foundation of the posts and 
the inner part of the aquaduct were made cast-in-
situ whereas  the surface was made up of small 
ashlars (Fig. 8). Among the most significant finds 
of the excavation there are a fragment of a figural 
carving depicting a male torso (Fig. 3), a fragment 
of a grave inscription (Figs. 4–5), oil-lamp mould of 
a nearby potters’ workshop (Fig. 6) and the nega-
tive of a terracotta sculpture. (Fig. 7)

NEW  APPROACH TO THE AQUADUCT OF AQUINCUM
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1. kép. Helyszínrajz

2. kép. A lekövezett járószintbe ágyazódott sigillata töredékek
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3. kép. Figurális mészkő faragvány töredéke
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4. kép. Sírfelirat töredéke

5. kép. Sírfelirat töredéke
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6. kép. Mécses negatív

7. kép. Terrakotta szobornegatív
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8. kép. Az 55. pillér délről (Kaba 1976. 244. kép) 9. kép. A 44. pillér részlete nyugatról

10. kép. Az ásatás összesítő alaprajza

11. kép. 60–63. pillérek, alaprajz
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12. kép. 64–66. pillérek, alaprajz

13. kép. 67–70. pillérek, alaprajz

14. kép. 60. pillér nyugatról

15. kép. 61. pillér nyugatról
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16. kép. 61. pillér északról 17. kép. 62. pillér északról

18. kép. 63. pillér északkeletről

19. kép. 64. pillér keletről



HAVAS ZOLTÁN

68

20. kép. 65. pillér keletről 21. kép. 66. pillér keletről

22. kép. 67. pillér nyugatról

23. kép. 68. pillér délkeletről
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24. kép. 69 pillér keletről

25. kép. 70. pillér keletről

26. kép. A két tömb délről

27. kép. A vízvezeték rekonstrukciója délről a nyugati támfallal
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28. kép. A 67–68. pillérek közétől nyugatra lévő tömb keletről

29. kép. A vízvezeték rekonstrukciója keletről a 67–68. pillérek közti támfalakkal
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BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXIX. 2005.

KOROM ANITA

ADATOK A BARBOTINDÍSZES MEREDEK
 FALÚ TÁLAK KÉRDÉSÉHEZ A KÁPOSZTÁSMEGYERI 

CSÁSZÁRKORI TELEP KAPCSÁN

Budapesten a IV. kerületben 1985–1986-ban, a terve-
zett káposztásmegyeri II. sz. lakótelep területén a 
Budapesti Történeti Múzeum Nagy Margit vezetés-
ével az építkezést megelőző ásatást folytatott.1 A 
két éves munka során közel 7000 m2-en nagy kiter-
jedésű császárkori telep nyomait tárták fel.2

   A lelőhely Budapest közigazgatási határához 
közel, a Szilágyi út, a Megyeri-patak és a Megyeri 
út által határolt nagyjából háromszög alakú sávban 
található. Ez a terület nem mondható egységesnek, 
a DK felől érkező, majd a Megyeri-patakba torkolló 
Óceán-árok nagyjából két egyenlő részre osztja. 
A D-i részen, az Óceán-pataktól kb. 70 m-re, egy 
É–D-i irányú dombhát határozottan kiemelkedő 
tetején található az 1. sz. lelőhely. Ettől É-ra, a Meg-
yeri-patakot kísérő É–D-i irányú, belső mélyedések-
kel tagolt hátságon, helyezkedik el egymástól kb. 
170 m-re a 2-es és 3-as sz. lelőhely (1. kép 1–2).
   A Káposztásmegyeri telep igen fontos elemét 
képezi a Barbaricum kutatásának. Mindamellett, 
hogy Budapesten az eddig feltárt császárkori 
telepek közül a legnagyobb kiterjedésű ismert lelő-
hely, igen közel fekszik Pannónia K-i és a germán 
szállásterület D-i határához is.3 Jelen munkámban 
a település igen kis szeletével, mindössze egy 
objektumával, a 2. lelőhely 33-as számú gödrének 
leletanyagával foglalkozom, különös tekintettel egy 
ritka edénytípusra.

 

2. lelőhely 33. objektum: megközelítőleg kör alakú 
folttal jelentkező, kissé ovális alakú, alja felé enyhén 
szűkülő oldalú, vízszintes fenekű gödör. Betöltésé-
ben középen, szabálytalan foltban kiégett agyag-
tapasztást találtak. Átm.: 105 × 114 cm, M.: 73 cm 
(1. kép 3–5). A kerámiatöredékeken kívül jelentős 
mennyiségű állatcsontot is tartalmazott: égett és 
igen töredékes ló, juh, szarvasmarha, továbbá kis 
termetű kutya és fiatal szarvas agancstöredékeit.4

A GÖDÖRBŐL ELŐKERÜLT LELETANYAG LEÍRÁSA5

   1. Gyorskorongolt, jól iszapolt, vékony falú, 
barnásszürke, külső oldalán sávosan simított táro-
lóedény egyenletesen szűkülő oldalának és egyen-
esen levágott, kissé deformálódott aljának töredéke. 
Ehhez az edényhez tartozik még számos össze 
nem illeszthető oldaltöredék. Fá.: 9,5; M.: 7,4; V.: 0,7 
(2. kép 2).
   2. Gyorskorongolt, jól iszapolt, téglavörös, rossz-
ul kiégetett, vastag falú, Drag 37-es utánzatú tál 
gyűrűstalpának és ívelődő oldalának töredéke. Erő-
sen kopott, alján nyomokban barnásvörös bevonat 
látható. Fá.: 9,4 cm, M.: 3,5; V.: 0,9 (2. kép 1).
   3. Gyorskorongolt, jól iszapolt, téglavörös, erő-
sen kopott, külső oldalán lemezesen levált felületű, 
nagy méretű edény ívelt oldaltöredéke. Feltehetően 
az előző tálhoz tartozik. H.: 8,4; Sz.: 8,7 (2. kép 3).
   4. Gyorskorongolt, jól iszapolt, barna, mindkét 
oldalán felfényezett, kopott edény profilált aljának 
és meredek falindításának töredéke. Fá.: 12,5; M.: 
1,4; V.: 0,8 (2. kép 4).
   5. Gyorskorongolt, jól iszapolt, szürkésbarna, 
mindkét oldalán felfényezett, kopott, meredek falú 
edény profilált aljának töredéke, alja koromfoltos. 
M.: 1,7; V.: 0,8 (2. kép 5).
   6. Gyorskorongolt, jól iszapolt, barnásvörös, 
kissé aszimmetrikus, mindkét oldalán és alján is 
vörösesbarna fémes fényű bevonatos, meredek 
falú mély tál, kiegészített. Erősen kopott pereme 

 1  RégFüz Ser. 1. No. 39. (1985), p. 51–52.; RégFüz Ser. 1. No. 40. 
(1986), p. 55–56.

 2  Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ásatást vezető Nagy 
Margitnak, az objektum publikálásának lehetőségéért és a 
feldolgozás során nyújtott folyamatos segítségéért, hasznos 
tanácsaiért. Köszönet illeti Csernus Erzsébetet a rajzok és a 
képtáblák összeállításában, Tóth Csillát, és Reményi Lászlót a 
fotók elkészítésében nyújtott segítségükért, továbbá Horváth 
Friderikát a feldolgozás során nyújtott tanácsaiért.

 3  Az utóbbi évek ásatási eredményei némileg megváltoztatták a 
korábban kialakult germán–szarmata határról alkotott képet. 
A 2. sz. főút ásatásakor feltárt császárkori telepek szarma-
ta–kvád kevert leletanyagot eredményezetek (KULCSÁR 1997. 
374.). Ez alapján feltételezik, hogy a Kr. u. 2–3. században ez 
a határvonal egészen a mai Budapest É-i határáig lenyúlhatott 
(KULCSÁR 2003. 81.).

 4  A telep állatcsont anyagát Takács István határozta meg. 
 5  A leletek az Aquincumi Múzeumban találhatók a 98.4.120–

98.4.127-es leltári számon.


