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ásatási rajzok) alapján csak valószínűsíthetjük 
az előkerülési helyét. A lelőhelyek a következők 
(1. kép):

   Első lépésben a fa építőanyagokat külön-külön 
nyilvántartásba vettük: a lelőhely sorszámán és a 
cölöpök darabszámán túl feltüntettük az ásatót és 
az előkerülés évét is (ld. 1–5. táblázatok: pl. RF 1.1–3 
= Római Fa 1. lelőhely, 1–3 darabok) (ld. Katalógus). A 
gerendákról leírást és rajzot készítettünk, lemértük 
őket. Ezt követően került sor a dendrokronológiai 
azonosítószámmal ellátott darabokból a mintavétel-
re: az ép példányok esetében, így a feltételezhetően 
budaújlaki (azonosítási száma: 0129) a 2000–2001. 
évi római strandi (asz.: 0130) a hajógyár szigeti 
(asz.: 0131) és a Mozaik u.-i (asz.: 0132) lelőhelyek 
famaradványainál fúrómagos mintavételre volt 
lehetőség. Két esetben a famaradványok töredékes 
állapota miatt csak fafajta meghatározásra került 
sor: Filatori gát (asz.: 10) ill. a 2000–2001. évi római 
strandi faleletek egyikénél. A nagy valószínűséggel 
az 1964-es év Római strandi kutatásai során előke-
rült épebb facölöpök végeiről fűrészelt mintákat 
tudtunk venni.

KUTATÁSTÖRTÉNET

   Az Aquincumból előkerült faanyagok kutatás-
története – a lelettípus ritkasága ellenére – hosszú 

múltra tekint vissza. Mivel – mint említettük – az 
ásatások során elsősorban hordódongákból, desz-
kákból készült kutak kerültek elő, elsősorban 
ezekkel foglakozott (és foglalkozik ma is) a kuta-
tás2. Így említhetnénk pl. Kuzsinszky B. munkáját 
az ún. Gázgyári fazekas teleppel összefüggésben 
előkerült kutak faanyagának elemzésére3, vagy 
Pető M. kutatásait, aki a polgárváros északkeleti 
sarkánál előkerült hordódongákkal foglalkozott4. 
Ezen esetekben azonban a fafajta meghatározáson 
volt a hangsúly. Készítési időpontjuk meghatározá-
sa csak lelőkörülményeik, illetve a hordódongákba 
beégetett bélyegek alapján volt lehetséges. Mai ért-
elemben vett dendrokronológiai vizsgálatra csak az 
utóbbi tíz évben nyílt lehetőség, így pl. 1994-ben, 
a Bp. II. Medve u. 4. sz. alatti feltárás során előke-

Lelőhely Ásató Év Publikáció
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Németh Margit (leletmentés) 2001. KÉRDŐ–TÓTH 2003. 5.
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Bp., III. ker. Filatori gát
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2000–2001.

LÁNG 2001. 89–95;
LÁNG 2002. 54–58.
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Lelőhely Ásató Év Publikáció

Bp., III. ker. Medve u.
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Bp., III.ker., Budaújlak Márity Erzsébet 1993. –

Biztosan azonosítható lelőhelyek (csak mintavételi lehetőség volt)

Lelőhely Ásató Év Publikáció

Bp., III. ker. Budaújlak (Bécsi út 69–71)
Márity Erzsébet (megelőző 

feltárás)
1992.

MÁRITY 1994a, 34–35; MÁRITY 
1994b, 34–35; MÁRITY 1994c, 
66; MÁRITY 1996a. 34; MÁRITY 
1996b, 34; FÜLEKY–MÁRITY 
1999. 389–392; FÜLEKY–MÁRITY 
1998. 239–245.

Bp., III.ker., Római Strandfürdő Póczy Klára 1964.

PÓCZY 1972. 15–30;
PÓCZY 1980a. 3–26;
PÓCZY 1980b. 55–60, és 
40–42.képek 

Valószínűsíthető lelőhelyek (Aquincumi Múzeumban őrzött faanyag)

 2  Az aquincumi kutakhoz legutóbb ld.: VADAY 2003. 26, 33, 39, 
43–44.

 3  KUZSINSZKY 1932. 71–87. A fafajták meghatározásához: HOL-
LENDONNER 1916. 92–94. Ld. még: 2.lábj.



FA ÉPÍTŐANYAGOK AQUINCUMBAN: RÉGÉSZETI ÉS DENDROKRONOLÓGIAI EREDMÉNYEK

91

rült két faszerkezetű objektum – valószínűleg egy 
fabéléses gödör és egy kút esetében – amelyeknek 
dendrokronológiai elemzése Kr. u. 20 körüli kivá-
gási időpontot határozott meg.5 (2. kép)
   Szintén külön kategóriaként kell kezelnünk a 
fából készült használati és viseleti tárgyakat (pl. 
fésűk, tokok, dobozok, cipőmaradványok) amelyek 
elsősorban – ám nagyon ritkán – sírmellékletként 
fordulnak elő6. Az általában csak nedves környezet-
ben konzerválódó tárgyak közül az utóbbi években 
készült el az aquincumi fafésűk értékelése7 és azóta 
is folyamatosan kerülnek elő fa használati tárgyak 
az Aquincum környéki temetőásatások alkalmával.8
   Az építőanyagként felhasznált faanyagokkal 
kapcsolatban azonban eddig kevés eredményt 
tudott felmutatni a kutatás. Ennek részben az az 
oka, hogy bár a – cölöphelyekből, lenyomatokból 
ítélve – a faszerkezetű épületek, utak gyakoriak 
voltak a római kori Aquincumban és környékén, a 
kedvezőtlen talajviszonyok miatt csak igen ritkán 
marad fenn vizsgálható állapotban pl. fagerenda.
   Egyedüli példaként az 1874–75-ben regisztrált 
római hídpilléralapokat említhetjük, amelyek az ún. 
Fürdősziget kikotrásánál jelentkeztek. A híd a bal 
parti ellenerődöt, a Rákospatak torkolatánál kiépült 
Transaquincumot kötötte össze a Hajógyári szigettel. 
A cölöprácsozatra épített, agyagos, döngölt földdel 
tömörített „vasaló” alakú pilléralapokat Zsigmondy G. 
mérte fel és rajzolta le.9 A faanyagokból, vagy egyéb 
leletekből azonban mára sajnos semmi nem maradt 
fenn, ezért a konstrukció keltezése bizonytalan.
   Múzeumunkban az elmúlt 30–35 év során a meg-
növekedett leletmentéseknek, megelőző feltárások-
nak és a szerencsés talajviszonyoknak köszönhető-
en (nedves, mocsaras környezet) több feltárásból 
származnak jó állapotú fa építőanyagok.

   A következőkben a fentiekben már csoporto-
sított ásatásokat és az ott előkerült faanyagokat 
ismertetjük. A felsorolás lelőhelyek szerint dél felől 
halad északi irányba, a római topográfiának meg-
felelően.

FA ÉPÍTŐANYAGOK ÉS LELŐKÖRÜLMÉNYEIK

   Az utóbbi évtized óbudai építkezései kapcsán 
elvégzett ásatások egyre több információt szolgál-
tatnak a katonaváros (canabae) szerkezetére, épüle-
teiről. 
   Az 1993–94 években Márity E. végzett kutatá-
sokat a canabae déli részén, Budaújlakon, a Bécsi 
út – Bokor u. zónájában (III. Bécsi út 69–71.). 
Dr. Füleky Gy. közreműködésével a hegyek és a 
Duna között húzódó keskeny parti sávon a régé-
szeti korszakok meghatározásán túl megkísérelték 
rekonstruálni a területen lezajlott környezeti válto-
zásokat is, a Kr. u. 1. sz. végétől kezdődően.10
   A feltáró szerint a régészeti adatok alapján az 
1. sz. végén nagy áradások pusztítottak itt, ennek 
hordaléka, gyökerestől kitépett vörösfenyő-törzsek, 
tölgyfagerendák, hordódongák előkerültek az 
ásatáson is. A 2. sz. elejétől azonban az eddig 
meglévő mélyebb területek, illetve a több ponton 
regisztrált Duna ág, vagy csatorna betemetődik, a 
terület feltöltődik. A romanizáció előrehaladtával, 
a gyors gazdasági fejlődés eredményeképpen a 
területen ipari létesítmények, út, temető, a hegy-
oldalon házak épülnek. Az időközben betemető-
dött Duna-ágat ismét hajózhatóvá teszik. A század 
második felétől azonban az erózió a hegyoldalról 
a sík területre mosta a humuszos talajt, így az itt 
húzódó objektumok elpusztulnak (ipartelep, teme-
tő) a csatorna (vagy folyóág) ismét betemetődik. A 
Kr. u. 3. sz. elején már lankássá vált hegyoldal alatt 
újjáépül az út, a sík terület teljesen feltöltődik, az 
egykori csatorna felett épületek állnak. Helyette új, 
a Dunára merőleges csatornahálózat épül ki. A 4. 
században a terület valószínűleg elnéptelenedik, a 
lakosság a tábor körül keres menedéket az egyre 
gyakoribbá váló barbár betörések miatt.
   Az azóta elhunyt Márity E. hagyatékának átta-
nulmányozása alapján valószínűleg a Kr. u. 1. szá-
zadi hordalékos szintből származik az az öt darab, 
végükön kihegyezett facölöp, amelyeknek dendrok-
ronológiai vizsgálata során kiderült, hogy két per-
iódust képviselnek (1. táblázat/RF1.1.–7. 3. kép): az 

 4  PETŐ 1976. 201–207. A faanyagelemzéshez: STIEBER 1976. 
209–214. Az aquincumi hordóbéleletű kutak legújabb össze-
foglalása: PETŐ 2003. 85–95.

 5  Kérdő K. feltárása. Publikálatlan, előzetes jelentés: KÉRDŐ 1995. 
19–20. A területről nyert egyéb régészeti adatok alapján azon-
ban valószínűbb a claudius kori keltezés. Az adatok jelenleg is 
feldolgozás alatt állnak : Kérdő K. szíves szóbeli közlése.

 6  Számos fa tárgy (pl. viasztábla töredéke, doboz, cipőbetét– és 
talp) került elő az Aquincum környéki múmiasírokból: NAGY 
1935. 4–5, 12–16, 20. Ugyanitt fafajmeghatározást is közöl a 
Táborhegyi múmiasírból származó fa dobozka és egyéb fa 
maradványok kapcsán: HOLLENDONNER 1935. 31–32. ld. még 
PÓCZY 1964. 178, 181–182.

 7  T. BÍRÓ 2000. 115–130.
 8  Legutóbb, 2003–ban egy fa hajtű és egy – valószínűleg – orvosi 

eszköz (spatula) fa dobozkájának(?) maradványa (III. Pók u.– 
Városfal u. – Nánási út, T. Láng O. ásatása, előzetes jelentés: 
LÁNG 2004, 82–89.)

 9  Szerkezetével és analógiáival legutóbb Németh M. foglalkozott 
részletesen: NÉMETH 1999a. 141–159. Ld. még: MRÁV 2002. 24.

 10  A feltárások eredményeirõl több helyen is beszámoltak a 
szerzõk: MÁRITY 1994a, 34–35; MÁRITY 1994b, 34–35; MÁRITY 
1994c, 66; MÁRITY 1996a. 34; MÁRITY 1996b, 34; FÜLEKY–MÁRITY 
1999. 389–392; FÜLEKY–MÁRITY 1998. 239–245. A rekonstrukci-
ót némiképp vitatja: HABLE 2002. 271–272, 75. lábj.
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egyik csoport két gerendájának anyaga kocsányos 
tölgy (RF 1.1. és 1.3:). A közel négyzetes keresztmet-
szetű cölöpök a Kr. u. 1.század közepén kerülhettek 
kivágásra (kb.59 táján). A másik csoport két tagja, 
amelyeken két-két hosszanti irányú vájat figyelhető 
meg (RF 1.4 és 1.5) és amelyeket szintén kocsányos 
tölgyből faragtak ki, bizonytalan korú: a magyar 
adatsor alapján Kr. u. 51 tájára tehető a kivágás 
időpontja, a dél-német kronológia szerint viszont 
284-ben vágták ki a fákat.11 Az ötödik példány (RF 
1.2) kocsánytalan tölgyből készült és nem volt kel-
tezhető.
   Az első, korábbi csoport 1. század közepére való 
keltezése egybevág a fent említett, és régészeti ada-
tok alapján 1. sz. végére datált áradásos réteggel. 
Itt tehát a természettudományos kormeghatározás 
alátámasztotta a régész által meghatározott időpon-
tot. A második csoport bizonytalan keltezése egye-
lőre csak tájékoztató jellegű adat, hiszen egyrészt 
nem pontosan ismert a gerendák előkerülési helye, 
másrészt azonban a magyar adatsor alapján kiszá-
molható adat, mely az 1. század közepét határozta 
meg közelebb áll a Márity E. által meghatározott 1. 
század végi áradás időpontjához.
   Ugyanezen ásató hagyatékából még két faa-
nyag-minta került elő: egy szabályos, négyzetesre 
faragott, kocsányos tölgyből készített gerenda 
töredéke, amely valószínűleg szintén budaújlaki 
lelőhelyű és a vizsgálat szerint a későbbi periódus 
cölöpjeivel lehet egykorú (RF 9.2) (ld. fent).12

   A második töredék egy szabálytalan, természetes 
formájában meghagyott feketefenyő- törzsből szár-
mazik, kivágásának időpontja a jelenlegi adatsorok 
alapján nem volt megállapítható (RF 9.1). A két 
töredék pontos lelőhelye ismeretlen, valószínűleg 
úgyszintén a feltáró által áradásos rétegként értel-
mezett szintből lettek kiemelve (ld. fent).13

   Észak felé haladva a következő terület, ahol 
lehetőség nyílt faminták gyűjtésére a Hajógyári 
szigeten álló helytartói palotától keletre húzódó 
zóna. A palotát jelenlegi tudásunk szerint Kr. u. 
2. század első évtizede körül kezdték építeni, a 
2. és 3. században többször átalakították, illetve 
hozzáépítettek.14 A teljes kiterjedésében máig sem 
pontosan ismert épületkomplexumot a diocletia-
nusi reformok idejében hagyhatták el, a feltárások 
tanúsága szerint tervszerű kiürítéssel.15 Az utóbbi 
évek alacsony vízállásai miatt az ún. Hajógyá-
ri-öböl nyugati partjánál egy észak–déli irányban 
húzódó cölöpös konstrukció került elő. A 2001. 
év első hónapjában sikerült mintákat venni a 
konstrukcióból. A Németh M. és Málik É. által 
dokumentált mintavétel során 2 db kisméretű (kb. 
1 m hosszú, 25 cm széles) félkör keresztmetsze-
tű, kihegyezett végű cölöp került elő (2. táblázat / 
RF 5.1–2: 4. kép). A megfigyelések során további 
cölöpöket és falmaradványokat is regisztráltak. A 
dendrokronológiai vizsgálat szerint mindkét darab 
kocsánytalan tölgyből készült, az elsőt Kr .u. 187, 
míg a másikat Kr. u. 130 táján vágták ki. Az épít-
mény funkcióját egyelőre nem lehet meghatározni, 
az azonban valószínű, hogy a helytartói palota kis-
zolgáló egységeihez tartozott, talán a sziget délke-
let felőli megközelítésében volt szerepe (híd, vagy 
kikötő16). A faanyagok kora alátámasztani látszik 
a régészeti adatok alapján kialakult képet, amely 
szerint a palota és csatolt részei folyamatosan 
épülhettek ki a 2. század folyamán, illetve több 
kisebb építkezés zajlott még egészen a 3. század 
utolsó harmadáig.17 (5. kép) A különböző korú 
cölöpök a konstrukció folyamatos megújításaira 
utalnak.

 11  A bizonytalanság oka az, hogy az eddig elvégzett dendrokro-
nológiai kutatások alapján a korai római időkben a dél–német 
területre összeállított dendrokronológiai adatsorok jól használ-
hatók Pannonia területén is, ez viszont nem igaz a késő–római 
korra. Jelenleg még nem határozható meg pontosan annak a 
vélhetően klímatikus okokra visszavezethető, változásnak az 
időpontja, melynek következtében megszűnik a Kr. u. 1. szá-
zadra jellemző, egész Közép–Európára kiterjedő egységes, és 
valószínűleg szubmediterrán jellegű klíma. Az eddigi eredmé-
nyek alapján úgy tűnik, hogy erre az „eseményre” Kr. u. 200 
tájt került sor. Sajnos a feltárásból származó famaradványok 
relatíve kevés évgyűrűt tartalmaztak, így nem dönthető el egy-
értelműen, hogy korai időkből származó pannoniai, vagy késői 
időből és a Duna felső folyása vidékéről származó faanyagot 
használtak fel az építők. Pannonia római kori éghajlatváltozá-
saival kapcsolatban legutóbb ld: GRYNAEUS 2004. 96–98.

 12  A minta nagy valószínűséggel a 0129004.azonosítási számú 
cölöpről lett lehasítva.

 13  A lelőhely részletes elemzését lásd: GRYNAEUS 1996. 40–41.

 14  A palota ásatási eredményeinek és periodizációjának mai 
napig legteljesebb közlése: SZILÁGYI 1958. 53–77. Építési idő-
pontjához röviden: Das Römische 1986. 107; HAJNÓCZI 1987. 
128; KÉRDŐ 1996. 30.

 15  A palota kiterjedésének megállapítására több kutatás is folyt 
az elmúlt években: KÉRDŐ 1996. 27–39; KÉRDŐ 1999. 138–141.

 16  Egy, a palotához tartozó kikötőhelyet – a jelenleg látható cölöp-
konstrukció ismerete nélkül – már Szilágyi J. is feltételezett: 
SZILÁGYI 1958. 60, 63.

 17  SZILÁGYI 1958. 58–68. A területen legutóbb 2003. évben épít-
kezéshez kapcsolódóan folyt megelőző kutatás, amelynek 
keretei között búvárrégészeti módszerekkel tárták és mérték 
fel a cölöpszerkezetű objektum maradványait. A konstrukci-
óból kiemeltek két facölöpöt is, amelyeknek dendrokronoló-
giai vizsgálata alapján egyik kivágására a Kr. u. 126–os évben 
került sor (ez egybevág a régészeti adatokkal, illetve a 2001. év 
folyamán kiemelt cölöpök adataival) a másikat azonban Kr. u. 
34–ben vágták ki. Ez utóbbi adat egyelőre nem értelmezhető, 
hiszen nem ismerünk a helytartói palota területén – és általá-
ban Aquincum tepülésrészeiből – ilyen korai létesítményeket. 
Valószínűleg másodlagosan felhasznált cölöpről van szó. 
KÉRDŐ–TÓTH 2003. 5.
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   A fakonstrukciós létesítmény feltárása egyéb, 
fontos tanulságokkal is szolgált: a munka során 
szembe kellett nézni a dendrokronológiai kor-
meghatározás alkalmazásának gondjával, vagy 
pontosabban, korlátozó tényezőjével: az előkerült 
és megvizsgált minták esetlegességével. A feltárás 
leletmentés voltából eredően nem nyílt lehetőség 
olyan minták kiemelésére, amelyek elhelyezkedé-
séből egyértelmű építéstörténeti következtetések 
lennének levonhatók. Ugyanígy esetleges, és saj-
nálatos módon alacsony, az előkerülő facölöpök 
száma, és a bennük megőrzött évgyűrűszáma is. 
Így az említett adatok tájékoztató jellegűek: jelzik 
az épületegyüttesben előforduló építési periódu-
sokat és azt a tényt, hogy ilyen maradványokra is 
lehetne számítani egy tervszerű ásatás során.
   A Hajógyári sziget északnyugati végével 
szemben, a Mozaik utcánál Zsidi P. leletmenté-
sei nyomán vált ismerté egy hídfőállás és annak 
faanyaga. Az 1978–79-ben lezajlott ásatás során 
cölöpökre épült, kváderalapozású, sokszögű fal-
konstrukció bontakozott ki, több fázissal.18 (6. kép) 
A szádfal négyzet keresztmetszetű, 20–25 cm 
átmérőjű, átlagosan 2 m hosszú, kihegyezett végű 
cölöpökből állt, amely mintegy keretül szolgált a 
kváderfalazásnak (3. táblázat /RF.3.1–10.: 7. kép). A 
feltáró számításai szerint közel 205–260 db geren-
dát használhattak fel az építményhez. Az ásatás 
során kiderült, hogy a konstrukciót egy korábbi, 
leégett építményre építették. A gerendaszerke-
zetű építmény keltezését megnehezítette, hogy a 
római rétegeket már a vizes, iszapos szinten érték 
el, innen alig származott leletanyag. Az egyedüli 
támpontot egy kissé délebbre előkerült cölöptöre-
dék szolgáltatta, amelyen még olvashatóak voltak 
a II AD jelek. A legio II adiutrixre utaló felirat 
kétségtelenné teszi, hogy katonai építkezésről van 
szó. Hasonló jelzések ismertek a Koblenz környéki 
római kori Rajna-híd faanyagáról is. A pannoniai 
viszonylatban egyelőre analógia nélkül álló szád-
falas technika legjobb párhuzamát Zsidi P. a Tyne 
folyót Chesternél átívelő római híd első periódu-
sának esetében találta meg. Ez az ék alakban kia-
lakított, erődszerű konstrukció már a Hadrianus 
falat megelőzően is állt, ami abból a szempontból 
jelentős, hogy a legio II adiutrixot innen vezény-
lik át Kr. u. 89–90-ben a Duna vonalához.19 A híd 
zónája a 2. század elejétől temetőként funkcionált, 
a hídfőállás így egy, a terület korábbi használatával 
függhetett össze.20 A gerendák természettudomá-

nyos vizsgálata megerősíteni látszik az 1. század 
utolsó harmadában lezajlott építkezést, mivel itt 
az évgyűrű-kronológia szerint legkorábban Kr. u. 
78-ban vághatták ki a kocsányos tölgy-cölöpöket.
   A palotával és elérhetőségével kapcsolatos 
további objektum lehetett a fent említett Zsig-
mondy G.-féle felmérések alapján regisztrált híd-
maradvány.
   Az utóbbi területtől északnyugatra, a canabae 
és a polgárváros közötti területen, a későbbi Fila-
tori gátnál a 1997 és 2000. évek között lezajlott 
leletmentések hoztak felszínre római kori objek-
tumokat, több periódusból.21 Az 1999–2000-ben 
lefolytatott ásatások során az őskori jelenségek 
felett régészeti adatok alapján a Kr. u. 1–2. század 
fordulójára keltezhető, valószínűleg kétperiódu-
sú katonai objektumok rajzolódtak ki, árokkal, 
paliszáddal, kapuval, cölöphelyekkel és gerenda-
szerkezetű úttal. A rendszer egésze az erős boly-
gatások miatt nem rajzolódhatott ki teljesen. A 
későbbiekben fürdőépület került a korai objektu-
mok fölé, amelyet többször átépítettek. Az ásatási 
terület északi részére átnyúlt az ún. Kaszásdű-
lő-Raktárréti temető egyik 4. sz.-i sír parcellája is. 
A népvándorlás korában pedig egy avar falu házai 
használták fel a római kori építmények romjait. A 
feltárás során több famaradvány is előkerült: egy 
feketefenyő cölöp töredéke (4. táblázat/ RF 4.) és 6 
db egyéb, kisebb kocsányos tölgyfacölöp töredékei 
(4. táblázat/ RF 4. töredékek). Régészeti adatok alap-
ján a feltáró az előkerült maradványokat a terület 
használatának 1. század végi periódusához köti, 
dendrokronológiai módszerrel azonban egyik 
darab sem volt keltezhető a maradványokban 
megőrződött évgyűrűk alacsony száma miatt.
   Az aquincumi polgárvárosból, vagy közvetlen 
környékéről egyelőre nem ismerünk jó állapotban 
fennmaradt fa építőanyagokat. Következő pél-
dánk a várostól északra, az ún. Római strandfürdő 
területéről származik. A strand kiépülésekor (már 
1959-től kezdve) és leginkább az 1964 nyarán folyó 
leletmentések során kiderült: ez a terület Aquin-
cum fő, észak–déli irányú vízvezetékének forrás-
helye.22 Az ásatások alkalmával Póczy K. összesen 
14 faszerkezetű kútházat tárt fel, ezeknek közepén 
tört fel a forrásvíz. A vizet forrásfoglalásokon és 
csöveken keresztül vezették a levélerezetszerűen 
futó kőcsatornákba, majd innen került a víz a 
fővezetékbe. A kis épületek teljesen fából épültek, 
padlószintjüket agyagos és sóderes rétegekkel 

 18  ZSIDI 1999. 257–262. 
 19  Elsõként a Szeremségbe, majd onnan Aquincumba. Az irodal-

mi adatokhoz ld.: 18.lábj.
 20  ZSIDI 1997. 281.; ZSIDI 2002. 138.

 21  ZSIDI 1998. 65–71; ZSIDI 2000. 62–75; ZSIDI 2001. 59–67. 
 22  A feltárások eredményeiről több publikáció is megjelent: 

PÓCZY 1972. 15–30; u.ő. 1980a. 3–26; PÓCZY 1980b. 55–60, és 
40–42. képek 
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szigetelték le, fölé kőlapok kerültek. A források 
körzetét szent ligetként tisztelték, erre utalnak a 
kútházakból előkerült oltárkövek, az áldozati szer-
tartás során használt üvegedények, érmék stb. Az 
ásató megfigyelései szerint az együttes kiépítése 
a 2. század közepén indulhatott meg, Aquincum 
hármas településszerkezete pedig a 2–3. század 
fordulóján már biztosan közművesítve volt.23

   A feltárások során készült fotók és a feltáró leí-
rásának tanúsága szerint a megtalálás pillanatában 
a kútházak fő fa szerkezeti elemei még jól meg-
figyelhetők voltak: a házacskák sarkain és oldalain 
négyzetes keresztmetszetű, kihegyezett végű 
gerendákat vertek le, majd ezeket keresztirányban 
deszkákkal dúcolták ki (8. kép). A hatalmas cölö-
pökben jól megfigyelhetők a csapolásnyomok.24 
Valószínűleg ezen kútház-elemek is részei az 
Aquincumi Múzeum egy 43 darabos gerendacso-
portjának. A dendrokronológiai vizsgálatra került 
hét darab cölöp mindegyikét kocsányos tölgyfából 
faragták ki. Évszámokhoz köthető pontos kor-
meghatározásra azonban nem voltak alkalmasak, 
de annyi kiderült, hogy a hét mintából négy egy-
mással jól összehasonlítható évgyűrűmintázatú 
volt, és ezek két periódust képviselnek, de kivágá-
suk között kb. 20 év telhetett el.
   Abszolút adatok hiányában csak annyi mondha-
tó el, hogy amennyiben a vizsgált darabok tény-
legesen a Római strandfürdőn előkerült kútházak 
faanyagát képeztek, akkor a két különböző időben 
kivágott fagerenda-csoport jelenléte a kútházak 
megújításra, esetleg új források befoglalására utal-
hat.
   A Római strand területén legközelebb a strand 
rekonstrukcióját megelőzően nyílt lehetőség 
régészeti kutatásokra. A 2000–2001.-ben lezajlott 
leletmentés során a legkülönbözőbb történeti 
korok emlékanyagát sikerült feltárni a terület déli 
részén.25 Az ásatásokból kiderült, hogy az 1960-as 
években lebontott nagy hírű Tóvendéglő alatt a 17. 
században lőpormalom állt, amely viszont római 
alapokra épült. Erre utaltak a másodlagosan beé-
pített szarkofágok, a szórványos római leletanyag 
és közelben közműárok ásása közben előkerült 
római kori falrészlet is. Az újkori épületek alapjai 
alatt három darab, igen jó állapotú facölöp is előke-
rült (5. táblázat/ RF 6.1–3.: 9. kép). Ezek közül kettő 
(RF 6.1–2) – az 1964-ben feltárt példányokhoz 
hasonlóan – kör keresztmetszetű, végükön kihe-

gyezettek voltak, csapolásnyomokkal (10. kép). A 
két gerenda még eredeti helyén állt, és valószínű-
leg egy kútház utolsó darabjaiként használták fel 
őket a lőpormalom építésénél (11. kép). Kivágásuk 
időpontja nem volt meghatározható, a vizsgálatok 
szerint azonban egyidősek, anyaguk – az 1964. évi 
ásatás cölöpjeitől eltérően – lucfenyő, amely az első 
ilyen lelet pannoniai viszonylatban.26 A harmadik 
darab szórványként került elő a meddőből, anyaga 
kocsánytalan tölgy (RF 6.3). A szintén kihegyezett 
végű cölöp nem volt keltezhető.
   A fenyőgerendák mellett további gerendák töre-
dékei is előkerültek, kontextus nélkül, kimarkolt 
földből ill. metszetfalból. Ezek anyaga kocsányta-
lan tölgy, kivágásuk időpontja nem volt megálla-
pítható.

A TECHNIKAI KIVITELEZÉS: MEGMUNKÁLÁS ÉS MESTEREK

   A faanyag, mint régészeti lelet mellett érdemes 
kitérni a megmunkáláshoz szükséges eszközökre 
is, illetve az ácsmesterekre is. Mindkettőre számos 
régészeti bizonyítékkal rendelkezünk.
   A mai napig legteljesebb ácsszer-
szám-leletegyüttes 1911-ben, a canabae területén 
(Szél u. 23.) egy épület terrazzopadlójáról került 
elő.27 A 42 darabból álló, a Kr. u. 2–3.századra 
keltezhető, faanyagok durva és finomabb kidolgo-
zására alkalmas eszközök közül a jelenleg tárgyalt 
építőanyagok kialakításhoz elsősorban a kivágás- 
ill. daraboláshoz szükséges szerszámokat használ-
hatták fel. Így többek között pl. a bipennis (kivágás-
hoz, hasításhoz használt bárd) az ácsbárd, az ascia 
(balta), illetve a securis (ácsbárd) és a szekerce 
nyomait volt érdemes keresni a faanyagokon. A 
vágásnyomok tanulmányozása során sikerült több 
hasonló, vagy azonos szélességű hasításnyomot 
találni: így pl. a Mozaik u.-i cölöpökön (RF 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8) a gerenda alsó harmadán, a kihegyezett 
részen 2–2.5 cm széles hasításnyomok figyelhetők 
meg. Hasonló eredményre jutunk, ha a helytartói 
palota zónájából előkerült cölöpöket vizsgáljuk 
meg, itt is 2,5–3 cm széles lehasítás nyomai lát-
szanak a cölöp kihegyezett végén (RF 5.1) illetve 
egy 4 cm széles nyom is kivehető (RF 5.2) (12.–13. 
képek).
   Ezek a nyomok azonban keskenyek, és nem 
fe lelnek meg egy, gyűjteményünkben szereplő 

 23  A munkálatok kezdete a források kerámiafoglalatai és 
a bélyeges téglák alapján keltezhetõ: PÓCZY 1972. 26. A 
közmûvesítéshez: PÓCZY 1972. 30.

 24  Ld. 20.lábj.; PÓCZY 1972. 26.
 25  LÁNG 2001. 89–95; LÁNG 2002. 54–58.

 26  Más fenyõfajta elõfordul Pannoniában (jegenyefenyõ, Abies 
alba) STIEBER 1976. 210.

 27  NAGY 1937. 155–168. Emellett ács–szerszámokat ismerünk még 
a Gázgyár területéről is, ill. egyéb ismeretlen aquincumi lelő-
helyről is: Istenek, katonák 1995. 56–57, (kat. szám: 246–249). 
Építménytől az épületig… 2002. 54.
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bárd pengeszélességének sem, készülhettek bár-
milyen szélesebb, baltaszerű eszközzel is.28

   Ígéretesebbnek tűnik az a két ferde, 10, ill. 11 cm 
széles hasításnyom, amelyek szintén az ún. Moza-
ik u.-i hídfőállás egyik cölöpjén látszanak (RF 3.2) 
(14.–15. képek). Elképzelhető, hogy ezek securistól 
származnak.
   Látható tehát, hogy azonos módszerrel alakí-
tották és hegyezték ki a cölöpöket, azonban nem 
sikerült olyan egyértelmű megmunkálási nyomot 
találni, amelyet egy bizonyos szerszámtípussal 
lehetne összefüggésbe hozni.
   Az alapanyagok és a szerszámok mellett sok 
epigráfiai (és régészeti) adattal rendelkezünk 
a mesterekre (fabri) vonatkozóan is. Kollégiu-
muknak, a collegium fabrum et centonariorumnak 
nemcsak története, székháza, és orgonája ismert,29 
de tagjainak sírkövei alapján tudjuk, hogy önálló 
kőfaragóműhelyük is volt.30 A síremlékek a cana-
bae nyugati részéről,31 illetve a polgárváros ún. 
keleti temetőjéből származnak.32 Egy töredékes 
felirat alapján korábban feltételezték még a collegi-
um dendrophorum jelenlétét is Aquincumban.33

ÖSSZEFOGLALÁS, AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE

   A régészeti és dendrokronológiai adatok össze-
vetése után érdemes közelebbről megvizsgálni a 
településkomplexumban felhasznált famaradvá-
nyokat fajuk alapján is. A mellékelt táblázatok ada-
tai alapján jól látszik (1.–5. táblázat) hogy az Aqu-
incum környékén leggyakrabban felhasznált fafaj a 
tölgy kocsányos (26 db, 72%) vagy kocsánytalan (6 
db, 16%) változata. Elvétve előfordult a feketefenyő 
(2 db, 6%) és a lucfenyő is (2 db, 6%) (16. kép).
   A tölgy (mindkét változata) a legelterjedtebb 
épületfa lehetett a római kori Pannoniában.34 

Népszerűségét nem csak az Aquincum környékén 
nyilván igen gyakori előfordulásának, hanem jó 
tulajdonságainak is köszönhette: id. Plinius szilárd-
sága miatt javasolja pl. tetőelemnek, és igen tartós 
lehetett föld- vagy akár víz alatti építkezéseknél 
is.35 Vitruvius kikötői létesítményeknél pl. gáthoz, 
mólóhoz, rakparthoz javasolja alkalmazását36 (ld. 
pl. Mozaik u.-i hídfőállás, Óbudai sziget, Hajógyá-
ri öböl).
   A két tölgyféle (kocsányos tölgy {Quercus robur 
L.} és a kocsánytalan tölgy {Quercus petraea (Mat-
tuscka) Lieblein. }) azonos éghajlatú területen nő, de 
eltérő élőhelyet kedvel37. A kocsányos változat a 
nedves területek jellegzetes fája, míg a kocsányta-
lan változat szárazságtűrő, így inkább a hegyvidé-
ki területeken honos. Azaz az objektumok készí-
téséhez felhasznált faanyag nem egyetlen helyről 
származik, nem csak egymás „közeli” fákat vágtak 
ki, a település tág környékéről szállítják a felhasz-
nálás helyszínére. A kutatás jelenlegi állása mellett 
még (!) nincs lehetőség arra, hogy a felhasználási 
szokásokon belül időbeli, vagy funkcióbeli különb-
ségeket fedezzünk föl. A kutatások továbbfolyta-
tásával, elegendő maradvány megvizsgálása után 
valószínűleg eldönthető lesz, hogy kezdetben csak 
a település szűk környékéről hozzák-e a fákat, 
vagy az építmény jellegéről függően keresik a leg-
alkalmasabbnak vélt tölgyfélét, vállalva a távolabbi 
területről, a Budai-hegység belsejéből való szállítás 
feladatát.
   A tölggyel szemben a fenyőfélék felhaszná-
lása Aquincum környékén sokkal ritkább volt, 
nyilván gyér lokális előfordulása miatt. A magas 
hegyekben élő, könnyen megmunkálható, puhább, 
ám viszonylag nagy teherbírású lucfenyőt pl. 
gerendának, árbocnak javasolja Plinius,38 föld alatt 
pedig akár vízvezeték-cső alapanyagként is hasz-

 28  Az Aquincumi Múzeumban jelenleg hozzáférhető (leltározott) 
gerendák lenagyolására alkalmas ácsszerszámok (bárdok, fej-
szék) mérhető pengeszélesség adatai: 

Szerszám Leletári szám Lelőhely Pengeszélesség

Ascia („kalapács”) Ltsz.: 53. 544 Bp. III. Szél u. 23. 6 cm

Ascia („kalapács”) Ltsz.: 50. 114 Bp. III. Szél u. 23. 7 cm

Securis (ácsbárd) Ltsz.: 20. 276 Bp., III. Szél u. 23. 7,5 és 13,5 cm

Ascia („kalapács”) Ltsz.: 30. 265 Bp., III. Szél u. 23. 7 cm

Securis (ácsbárd) Ltsz.: 30. 266 Bp., III. Gázgyár 17 cm

Securis (ácsbárd) Ltsz.: 50. 110 Bp., III. Gázgyár 13 cm

Fejsze Ltsz.: 32. 479 Bp., III. Gázgyár 7 cm

 29  NAGY 1944. 192–194.
 30  A collegium fabrum et centonariorum sírköveiről és működé-

séről: NAGY 1937. 85–94, kőfaragóműhelyéhez: BURGER 1959. 
9–26. 

 31  NÉMETH 1999b. nr. 73, 108, 127.
 32  Egy részük valószínűleg másodlagos felhasználásban: u.ott 

nr.67, 68, 85, 101, és talán 131.

 33  A töredékes felirat a Gázgyár területéről származik. Az utolsó 
két sorban szereplő COL D col(legium) d[endr(ophorum) co/] 
NTUL (it)-ra történő kiegészítéséhez: NAGY 1942. 563; illetve 
SZILÁGYI 1969. 74, 81. A követ megvizsgálva azonban úgy 
tűnik, hogy a COL betűk után következő ~ jel már az alatta 
következő sor N(ummum) szavához tartozik. A felirat adatai-
hoz és feloldásához nyújtott segítségért Németh Margitnak 
tartozunk köszönettel.

 34  PLINIUS, Nat.Hist III, 148, PRK 1990, 128. A viszonylag kevés 
számú, Pannoniára vonatkozó hasonló célú kutatás közül 
kiemelhetők a balácai villa famaradvány–vizsgálatai: a faanyag 
többsége itt is kocsányos tölgy volt: GRYNAEUS 2001. 197–202; 
GRYNAEUS 2002. 207–212.

 35  PLINIUS Nat Hist. XVI, 15, 36; XVI, 22; XVI, 218–219.
 36  VITRUVIUS V, XII
 37  Éghajlati tényezőkhöz ld. 11. lábj.
 38  PLINIUS, Nat.Hist., XVI, 18, 41–43; XVI, 19, 48; XVI, 76, 195; 

XVI, 81, 222; XVI, 82, 225.
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nálhatták.39 A fenyőfélék használata kapcsán talán 
érdemes kitérni arra is, hogy – bár a hordódongák 
nem képezték tanulmányunk tárgyát – a kutatások 
során az is kiderült, hogy azok a hordók, amelye-
ket az ásatások során másodlagosan felhasználva 
találtak meg a feltárók, nem pannoniai eredetűek.40 
A dongák anyagául szolgáló fenyők a Duna fel-
sőfolyása mentén, valószínűleg a Fekete-erdőben 
éltek. Így a dendrokronológia segítségével elvég-
zett keltezésük időrendi támpontokat adhatnak a 
kutatóknak, de a települések környezetének meg-
ismeréséhez nem nyerhetünk belőlük adatokat. 

Viszont a kereskedelmi kapcsolatok elemzéséhez 
új(abb) szempontokat nyújtanak.
   Fa építőanyagok Aquincum katonai és civil tele-
pülésrészeiről egyaránt kerültek elő keltezhető fa 
építőanyagok. A felsorolt lelőhelyek: a canabae 
déli része, a Helytartói palotának otthont adó 
Hajógyári sziget déli és északi részei, a polgár-
város és a canabae közötti terület, illetve polgárvá-
rostól északra fekvő forráskörzet régészeti alap-
okon történt keltezését alátámasztani látszanak a 
dendrokronológiai adatsorokból nyert abszolút 
dátumok.

 39  PLINIUS XVI, 81, 224. Ilyen megoldással találkozunk pl. 
Aachenben, vagy Dyfednél (Britannia), ahol a facsöveket 
agyaggal tapasztották ki, illetve végüket vas gallérral látták 
el is: WIKANDER 2000. 62. Ld. ehhez még: FORBES 1995. 150. 
Említi még : HODGE 1992. 112 . J. André szerint azonban a 
fenyõ, mint görcsökkel teli fafajta alakalmatlan a vízvezetésre: 
ld. u.ott, 419, 40.lábj.

 40  PETŐ 2003. 87. ill. VADAY 2003. 44.
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Over the last 40 years of archaeological research in 
Aquincum – especially because of more precise exca-
vation methods – an increasing number of wooden 
posts and (reused) barrel-staves have come into the 
collections of the Aquincum Museum. Since 2001, 
dendrocronological and xylotomical research have 
been carried out on all these remains. The purpose 
of the present work is to compare the absolute den-
drocronological data to archaeological information 
and try to fit these results within the chronological 
framework of Roman Aquincum. At present, this 
work only concerns the wooden-construction mate-
rials.
  The numbered and documented pieces were dis-
covered in both the civil and military settlements of 
Aquincum (Fig.1.) The posts coming from the area 
of the canabae (Budaújlak, Bécsi Road – Bokor Street) 
which were probably swept away in an enormous 
flood, were from trees cut down in the middle of the 
AD 1st century (Fig. 3). This data corresponds well 
with the opinion of the excavator based on archaeo-
logical observations, who dated this layer to the end 
of the 1st century. 
   Rows of wooden posts were observed in 2001 
when water levels in the Danube were low, on the 
western banks of the so-called Hajógyári–lagoon 
(Hajógyári island) in the area of the governor’s 
palace. Systematic research was carried out on 
these wooden remains in 2003 (Fig. 4–5). According 
to the dendrocronological data, a part of the posts 
were from trees chopped down in AD 130 while 
others were from trees felled in AD187. Thus the 
construction, which was renewed at least once, also 
corresponds with what is known about the building 
history of the palace: the complex and its adjacent 
areas were built during the AD 2nd century while 
later rebuilding took place up until the last third of 
the AD 3rd century. 
   Opposite the northwestern corner of Hajógyár 
island, on Mozaik street, stone walls resting on a 
foundation of wooden posts came to light in 1979. 
These were problably the remains of a bridge-head, 
part of the northern approaches to the island from 
the canabae (Fig. 6–7). The carefully tapered posts 
were cut in AD 78 at the earliest. Beside the intact 
posts, a fragment was also discovered with the 
name of the legio II Adiutrix carved into it leaving 
no doubt as to the role of the army in the construc-
tion. The absolute dates derived from dendrochro-
nological research supports the idea of the excavator, 
also based on the archaeological finds and historical 

data: the bridge was probably constructed slightly 
after the legio had been stationed here. The closest 
analogy – from the technical point of view – can be 
found in Chester, the previous station of the legio II 
Adiutrix. 
   In the area between the canabae and the Civil 
Town of Aquincum in the area of the so-called Filatori 
gát, excavations carried out between 1999 and 2000 
revealed parts of an early AD 1st–2nd century military 
type construction, a later bath-building, a few graves 
from the nearby Roman cemetery, semi-subterrea-
nean houses and other feaures from a village, dated 
to the Migration period (Avar). The wooden remains 
of pine (black pine) and oak (pendunculate) found 
here were unfortunately not datable. 
   Research was carried out between 1959–1964 
in the area of the water-sources north of the Civil 
Town, near the so-called Római Swimming pool. 
Sources with wooden well-houses and channels 
were discovered here. These fed the most impor-
tant north–south running Aquincum aqueduct. The 
wooden construction material of the houses was in 
good condition at the time of the discovery (Fig. 8) 
although the oak (pendunculate) posts in the muse-
um’s collection, probably belonging to these houses 
were not datable. Similarly, the new excavations 
carried out in the same place between 2001–2002 
brought to light huge, pointed, taped pine (spruce) 
and oak (durmast) could not be dated. They prob-
ably also belonged to some destroyed well-houses 
(Fig. 9–11) 
   Other observations can also be made based on the 
above mentioned wooden materials: most were care-
fully tapered with square or semi-circular cross-sec-
tions, which – based on the manufacture wear – were 
formed in the same way, although nothing remained 
of certain kinds of equipment (for example: securis, 
dolabra etc.) (Fig. 12–15). 
   The wooden posts found and examined so far, 
were mostly of pendunculate or durmast oak, rarely 
of spruce or black pine. (Fig. 16) Because of the dif-
ferent environmental preferences of pendunculate 
or durmast oak (wet and dry areas) it is probable 
that they were transported from the wider territory 
of Aquincum depending on the requirements and 
functions of the intended constructions. 
   Wooden constructing-materials were found both 
in the Civil and Military parts of Aquincum. The 
archaeological dating of the sites listed above seems 
to be supported by the absolute dates derived from 
dendrocronology.

WOODEN CONSTRUCTING MATERIALS IN AQUINCUM: 
ARCHAEOLOGICAL  AND DENDROCRONOLOGICAL RESULTS
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KATALÓGUS

Azonosító szám Ásató, ásatás éve Lelőhely Objektum Konstrukció

RF 1.1-7. Márity E.? 1993 Budaújlak?
Áradásos réteg, egykori Duna-meder, vagy 

csatorna
Uszadék?

RF Fafajta Leírás Kivágás időpontja

1.1
Quercus petrea 

(Mattuschka) Libl.
 1.47 m hosszú, 15× 20 cm-es oldalhosszúságú téglalap 

keresztmetszetű cölöp, végén kihegyezve
 Kr. u. 59 táján

1.2. Quercus robur L.
1,36 m hosszú, 13× 10 cm oldalhosszúságú téglalap keresztmetszetű 

facölöp, kihegyezett alsó részén lefaragás nyomaival
–

1.3.
Quercus petrea 

(Mattuschka) Libl.
1,73 m hosszú, 15 × 15 cm oldalhosszúságú négyzet keresztmetszetű 
cölöp, felső harmadában újkori faragás nyomai, végén kihegyzeve

Kr. u. 59. táján

1.4. Quercus robur L.
2,1 m hosszú, H keresztmetszetű cölöp (kb. 17× 13 cm) két 

szemközti oldalán egy-egy 90 cm hosszú és 10 cm széles vájattal, 
végén kihegyezve.

Kr. u. 51
(magyar adatsor)

Kr. u. 284
(dél-német adatsor)

1.5 Quercus robur L.
1,92 m hosszú, H keresztmetszetű (kb. 16× 14 cm) két szemközti 

oldalán egy-egy 90 cm hosszú és 10 cm széles vájattal, végén 
kihegyezve.

Kr. u. 51
(magyar adatsor)

Kr. u. 284
dél-német adatsor)

1.6. (= 1.4) = 9.2 Quercus robur L. Minta, szabályos, négyzetesre lefaragott cölöpből (18× 14cm)

Kr. u. 51
(magyar adatsor)

Kr. u. 284
(dél-német adatsor)

1.7. = 9.1 Pinus nigra Arn. Minta, szabálytalan, természetes formában meghagyott faanyagból –

1. táblázat

Azonosító szám Ásató, ásatás éve Lelőhely Objektum Konstrukció

RF 5.1-2. Németh M. 
– Málik É. 2001

Óbudai sziget, 
Hajógyári- öböl, 

nyugati part
Kikötői létesítmény? Cölöpsorok 

faltöredékkel

RF Fafajta Leírás Kivágás időpontja

5.1 Quercus petrea 
(Mattuschka) Libl.

1 m hosszú, félkör keresztmetszetű (r = 10 cm) kihegyezett végű 
cölöp Kr. u. 187

5.2 Quercus petrea 
(Mattuschka) Libl.

97 cm hosszú, félkör keresztmetszetű (r = 10 cm) kihegyezett végű 
cölöp Kr. u. 130

2. táblázat
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Azonosító szám Ásató, ásatás éve Lelőhely Objektum Konstrukció

RF 3.1-10. Zsidi P. 1979 III. Mozaik u. Római kori hídfőállás
Cölöpalapozású 

kőfal, külső 
szádfallal

RF Fafajta Leírás Kivágás időpontja

3.1. Quercus robur L.
2,19 m hosszú, közel 14× 10 cm oldalhosszúságú téglalap keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
–

3.2. Quercus robur L.
2,07 m hosszú, 14× 14 cm oldalhosszúságú, téglalap keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcs négyzetesre faragott
–

3.3 Quercus robur L.
2,2 m hosszú, 10× 15 cm oldalhosszúságú téglalap keresztmetszetű  

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
Kr. u. 78

3.4 Quercus robur L.
2,09 m hosszú, 10× 22 cm oldalhosszúságú téglalap keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
–

3.5 Quercus robur L.
2,01 m hosszú, 12× 11 cm oldalhosszúságú, téglalap keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcs négyzetesre faragott
–

3.6 Quercus robur L.
2,23 m hosszú, kb. Félkör keresztmetszetű (r = 8 cm) cölöp alsó része 

kihegyezett, csúcs négyzetesre faragott
–

3.7 Quercus robur L.
2,04 m hosszú, közel kör keresztmetszetű (r = 6 cm) cölöp alsó részén 

kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
–

3.8 Quercus robur L.
1,93 m hosszú, 13× 13 cm oldalhosszúságú négyzet keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
–

3.9 Quercus robur L.
1,96 m hosszú kb. 10× 10 cm oldalhosszúságú négyzet keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
Kr. u.78

3.10 Quercus robur L.
2,08 m hosszú, 16× 11 cm oldalhosszúságú téglalap keresztmetszetű 

cölöp, alsó részén kihegyezett, csúcsa négyzetesre faragott
Kr. u.78

3. táblázat

Azonosító szám Ásató, ásatás éve Lelőhely Objektum Konstrukció

RF 4. Zsidi P. 1999 III. Filatori gát Korarómai kori katonai objektum
Cölöpszerkezetű 

objektum

RF Fafajta Leírás Kivágás időpontja

4. töredékek Quercus robur L. Cölöptöredék –

Pinus nigra Arn. Cölöptöredék –

4. táblázat

Azonosító szám Ásató, ásatás éve Lelőhely Objektum Konstrukció

RF 6.1-3. Zsidi P. – Láng O. 
2000-2001. Római Strand Római kori forrásfoglalás Kútház 

sarokpillérjei?

RF Fafajta Leírás
Kivágás 

időpontja

6.1 Picea abies L. 1,73 m hosszú, kör keresztmetszetű (r =) cölöp, felületén összesen 8 
db téglalap alakú csapolásnyommal, végén kihegyzett –

6.2 Picea abies L. 1,75m hosszú, kör keresztmetszetű (r =) cölöp, felületén összesen 8 
db téglalap alakú csapolásnyommal, végén kihegyzett –

6.3
Quercus petrea 
(Mattuschka) 

Libl.

1,2 m hosszú, cm × cm oldalhosszúságú négyzet keresztmetszetű 
cölöp, végén kihegyezett –

5. táblázat
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1. kép. Aquincum településrészei a fa építőanyagok lelőhelyeivel

2. kép. Faszerkezetű objektum (kút, gödör?) feltárás közben (Bp., II. Medve u. 4.). 
Fotó: Komjáthy P.
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3. kép. Kihegyezett és vájatolt facölöpök Budaújlakról (Bp. III. Bécsi út – Bokor u.) RF1.1–5. 
Rajz: Tortoriello Fiorella, Biri Elvira

RF 1.1 RF 1.2 RF 1.3

RF 1.4 RF 1.5
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4. kép. Facölöpök a Hajógyári –öböl nyugati partjáról (rakpart? kikötő?) Rajz: T. Láng 
Orsolya, Biri Elvira

RF 5.1

RF 5.2
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5. kép. Cölöpsor részlete a Hajógyári öböl nyugati partján, feltárás közben. Fotó: Tóth J. Attila

6. kép. Faalapozású kőfal az ún. Mozaik u.–i hídfőállásnál. 
Fotó: Tóth J. Attila
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7. kép. Kihegyezett facölöpök az ún. Mozaik u.–i hídfőállásból (Bp. III. Mozaik u.) RF 3.1–10. 
Rajz: Tortoriello Fiorella, T. Láng Orsolya, Biri Elvira

RF 3.1 RF 3.2 RF 3.3 RF 3.4 RF 3.5

RF 3.6 RF 3.7 RF 3.8 RF 3.9 RF 3.10
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8. kép. Római kori kútház fa szerkezeti elemei feltárás közben (Bp., 
III. Római Strandfürdő, 1964. évi ásatás) Fotó: ArchÉrt 9. (1972), 19, 
4. kép, VI. kútház.

9. kép. Megmunkált facölöpök a Római Strand területéről (Bp., III. Római Strandfürdő, 2000–2001.évi feltárás) RF 6.1–3. 
Rajz: T. Láng Orsolya, Tortoriello Fiorella

RF 6.1 RF 6.2 RF 6.3
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10. kép. Csapolásnyomok az RF 6.2. facölöpön. Fotó: T. Láng Orsolya 11. kép. Facölöp feltárás közben RF 6.1. Fotó: Komjáthy Péter

12. kép. Faragásnyom az RF5.1 facölöp alsó részén. Fotó: T. Láng O. 13. kép. Faragásnyom az RF5.2 facölöp alsó részén. Fotó: T. Láng O.

14. kép. 10 cm széles hasításnyom az RF3.2 cölöpön. T. Láng O. 15. kép. 11 cm széles hasításnyom az RF3.2 cölöpön. T. Láng O.
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16. kép. Fafajták megoszlása Aquincum hármas településkomplexumában
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BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXIX. 2005.

LASSÁNYI GÁBOR

A HELYI LAKOSSÁG TEMETŐJÉNEK RÉSZLETE 
AQUINCUM POLGÁRVÁROS TERRITÓRIUMÁN

2001. márciusában és áprilisában szondázó jellegű 
kutatatást végeztünk a III. kerület Kunigunda útja 
39. (1. kép) szám alatt egy készülő iroda és raktár-
épület munkálataihoz kapcsolódva.1

   A terület közvetlen közelében, attól mintegy 
300–350 m-re délkeletre, a Szőlőkert utca 6. szám 
alatt, 1995-ben Zsidi Paula tárt fel leletmentés 
során, római villához tartozó épületmaradványokat 
és egy Kr. u. 3. századi temetőrészletet.2

   A Kunigunda útja 39.-ben végzett feltárás során 
7 kora-császárkori sír került elő, amelyek közül 
5 szórt-hamvasztásos rítusú, 2 pedig csontvázas 
temetkezés volt.3 (2. kép)

A SÍROK LEÍRÁSA

1. sír ( 3. kép 1)
   A sír a II. szonda nyugati oldalán helyezkedett 
el, néhány centiméterre a metszetfalba nyúlva. A 
0,7 × 0,8 m-es és 0,5–0,6 m mély sír nagymennyiségű 
faszenet és égett csontot tartalmazott.
   Melléklet: piros festésű, sárga anyagú benyomott 
falú pohár

2. sír (?) (3. kép 2)
   Az objektum a II. szonda keleti oldalán, kissé a 
metszetfalba nyúlva helyezkedett el. Mérete 1,1 × 0,5 
m lehetett. A sekély (0, 26 m) teknő alakú objek-
tum, elsősorban csak jellege alapján nevezhető 
sírnak, hiszen faszenet nem tartalmazott.
   Mellékletek: Hosszú nyakú kékeszöld, átlátszó, 
balzsamos üvegedény töredéke4 (3. kép 2.1); sárgás, 
pirosas behúzott peremű tányér töredék, feketére 
átégett agyag (3. kép 2.2).

3. sír (3. kép 3)
   Az erősen faszenes betöltésű objektum viszony-
lag magasan a II. szonda keleti metszetfalában volt 
csak megfigyelhető, de az építési munkák szüksé-
gessé tették a kiemelését. Mérete észak–déli irány-
ban kb. 0,7m lehetett, mélysége 0,3 m.
   Mellékletek: Szürke, kihajló peremű, durva fel-
ületű, grafitos kerámia pohár (3. kép 3.1); fehér, 
áttetsző falú, hosszúnyakú balzsamos üveg töredék 
(3. kép 3.2); fehér, áttetsző falú, üvegedény fültöre-
déke (3. kép 3.3).

4. sír (4. kép 1)
   A II. szondában feltárt negyedik sír a sárga kőzet-
lisztes altalajba beásott csontvázas rítusú temetke-
zés volt. A beásás foltja nem volt megfigyelhető, alja 
nagyjából az 1. sír magasságban volt. A közepes 
megtartású, 11–12 éves gyermek csontváza feküdt, 
észak–északkelet irányban, nyújtott testhelyzetben. 
Két keze eltemetéskor az alhas magaságában nyu-
godott. Melléklet nem volt a váz mellett. A gyer-
mek csontjainak felszedése után derült ki, hogy a 
sír még egy 50–60 év körüli férfi váz maradványait 
tartalmazza, amely valószínűleg egy korábbi boly-
gatott temetkezéshez tartozott. (A csontvázak rész-
letes elemzéséhez lásd „B” függelék)

5. sír (4. kép 2)
   Az 5. számú sír feldúlt, csontvázas temetkezés 
volt, a II. szondában a 4. sírtól mindössze 0,7 méter-
re helyezkedett el. A sír foltja a sárga kőzetlisztes 
altalajban nem volt megfigyelhető. A csontma-
radványok elhelyezkedése alapján a temetkezés 
nagyjából a 4. sír mélységében feküdt, és nagyjából 
észak–déli tájolású lehetett. A sírban megmaradt a 
koponya és a combcsont néhány darabja, valamint 
kisebb csonttöredékek, amelyek egy igen idős férfi 
csontvázához tartoztak. (lásd „B” függelék)

6. sír (3. kép 6)
   A 6. számú temetkezés a I. szondában a északke-
let–délnyugat irányú köves útvonal, 2. periódusá-

 1  A feltárási munkákat Dr. Zsidi Paula konzulens régésszel és 
Láng Orsolya kolléganőm közreműködésével végeztem. A 
kőanyag rajzait Kardos Árpád, a tárgyfotókat Komjáthy Péter 
készítette, a táblák elkészítésében Hárshegyi Piroska nyújtott 
segítséget. Segítségüket ezúton is köszönöm

 2  ZSIDI 1998.
 3  Az ásatás előzetes jelentése és a szondák részletes leírása: 

LASSÁNYI 2002.
 4  Leginkább a Barkóczi 201–204-es formákra emlékezett, a mi 

példányunk fehér. BARKÓCZI 1988. 115–116.


