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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.
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nak szintje alatt helyezkedett el, benyúlva a nyugati 
metszetfal alá. Mérete 0,5 × 0,6 m lehetett. A sírgö-
dör mélysége kb. 0,4 m. A szórt hamvas temetke-
zés nagymennyiségű, faszenet és csontmaradványt 
tartalmazott.
   Mellékletek: Sárga egyfülű, földszínű anyagú 
egyfülű korsó (3. kép 6.1). A korsó belső falán fehér 
lerakódást figyeltünk meg. Gyulai Ferenc vizsgála-
tai alapján a fehér lerakódás, borkő, amelynek alap-
ján a korsó bort tartalmazott. A korsó a sírgödör 
északnyugati sarkában helyezkedett el.
   Szürke, durván korongolt, durva szemcsés, áté-
gett agyagú fedő (3. kép 6.2); szürke, durva, grafitos 
felü letű tányér, benne ételáldozattal, sertéscsonttal 
(3. kép 6.3), benyomott falú, homokbeszórásos 
pohár töredék (3. kép 6.4); a 3. számú tányérból, 
bronz érem, olvashatatlan állapotban, alján a korró-
zió által konzervált textilmaradvánnyal (3. kép 6.5). 
A textil maradványok vizsgálatát Pásztókai-Szeőke 
Judit végezte. (lásd „A”. függelék)
   Fehér, átlátszó, kihajló peremű üvegpohár töre-
dék (3. kép 6.6). Fehér, átlátszó, kihajló peremű 
üvegpohár töredék (3. kép 6.7).
   A 6. számú temetkezés leletanyagának vizsgálata 
érdekes bepillantást enged a temetkezési szertar-
tás néhány mozzanatába. A hamvakat miután a 
sírgödörbe gyűjtötték, valamilyen textillel takarták 
le, ennek maradványai, a textilre helyezett érmen 
voltak megfigyelhetőek. (lásd A. függelék) Az érem 
fölé egy sertéskarajból5 álló ételáldozatot helyeztek, 
amely valószínűleg a halotti lakomán feltálalt, 
valamilyen főtt ételből származhatott. Erre utal az 
edényből előkerült többi szerves maradvány, vala-
mint a benyomott falú pohártöredék, amely való-
színűleg véletlenül került a főzőedénybe. Az étellel 
megrakott tányért, egy méretben nem a tányérhoz 
illő fedővel takarták le. A sír sarkába végül egy bor-
ral teli korsót helyeztek.

7. sír (3. kép 7)
   Ez a temetkezés szintén az I. szonda déli végé-
ben helyezkedett el, befutva a keleti metszetfal 
alá. A temetkezést egy nagyobb kő fedte le rész-
ben, amely mintegy 0,4 m-re a sírgödör alja fölött 
he lyezkedett el. A sír, amelynek mérete 0,6 × 0,7 m, 
sok faszenet és némi fémsalakot tartalmazott.
   Melléklet: firmamécses töredék (…)IS végződésű 
pecséttel. Sárga anyagú, külső felületén piros bevo-
nattal (3. kép 7.1).

SÍREMLÉKEK

   A feltárt sírokhoz tartozó síremlékeket nem 
sikerült megfigyelnünk, viszont a I. és III. szondában 
megfigyelt, nagyjából északkelet–délnyugat irányú 

út felső (2. periódus), lekövezett rétegébe beépített, 
szobrászati és faragott építészeti elemekből, arra 
következtethetünk, hogy gazdag síremlékek is áll-
tak a temetőben.
   Az útréteg megerősítésére két monumentális, 
profilált mészkőbázis töredéket (5. kép) is felhasz-
náltak,6 amelyet nem valószínű, hogy túl nagy 
távolságból hoztak volna ide. Ezek feltehetően egy 
monumentális síremlékhez tartoztak.
   További bolygatott síremlékre utal egy kevert 
rétegből előkerült urnafedő is. (6. kép 1)
   A területen talált faragott kőemlékek közül kie-
melkedik két szobordísz, az egyik egy szárnyas 
Ikarus szobor töredék, a másik tradicionális kelta 
viseletbe öltözött nő nagyméretű sírdombormű 
töredéke.

Ikarus-szobor töredék
   A mészkő szobortöredék az I. szondából a köve-
zett útréteg és az újkori bolygatás határáról került 
elő.7 (6. kép 2) A furcsa formájú mészkődarabnak, 
kezdetben csak egyik síkja tűnt faragottnak, ame-
lyik egy tenyérben kifordított bal kézfejet ábrázolt. 
A kőfaragvány részletes vizsgálata azonban vilá-
gossá tette, hogy az ábrázolás nem domborműhöz, 
hanem széttárt karú sírszoborhoz, szárnyas Ikarus 
ábrázoláshoz tartozik. A tenyér felett a csuklón 
átfutó párhuzamos csík, a mesterséges szárnyat 
a karhoz rögzítő kötél ábrázolása, a tenyér mellett 
pedig megfigyelhetőek a szárnyhoz tartozó tollak.
   A kőfaragvány formája arra utal, hogy a félkörí-
ves összekötőelem a másik karhoz vezetett, így a 
teljes ábrázolás középen függőlegesen áttört volt a 
két kar között.
   Ikarus ábrázolása, gyakori a pannoniai sírem-
lékeken,8 több példáját ismerjük Aquincumból is. 
Ábrázolásunkhoz hasonló darab került elő Budafo-
kon9 és található a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
valószínűleg óbudai lelőhelyről.10

Eraviszkusz asszony sírszobor-töredéke
   A III. számú szonda északi végében a kövezett út 
vonalától néhány méterre került elő az ásatás leg-
szebb kőemléke, arccal felfelé. A mintegy 0,28 m 
magas 0,21 m széles mészkőből készült női fej egy 
nagyméretű sírtábla síkjából erősen kiemelkedő 
 5  A meghatározást Choyke Alice végezte.
 6  A két töredék valószínű, hogy mérete alapján inkább síremlék 

bázisaként, mint párkányként szolgált. Hasonló profilált töre-
dékek Aquincumból, Intercisából és Gorsiumból: KISS 1987. 
Kat: XV. 22; XX. 35; XXII.25.

 7  A megfigyelésért köszönettel tartozom Kardos Árpádnak.
 8  ERDÉLYI 1974. 105–107
 9  Aquincumi Múzeum ltsz.:64.11.117 ; ERDÉLYI 1974. 106.
 10  MNM ltsz. 62.185.1; ERDÉLYI 1974. 105.
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sírdomborművéhez tartozott. (7. kép) Erre utal a fej 
erős frontalitása, a profilok kidolgozatlansága és a 
hátoldal viszonylag sík törésfelülete. 
   Az arcvonásokból csak a bal szem kialakítása 
maradt meg. Az arc erőteljes kopottsága arra utal, 
hogy kőfaragványt az útba beépítették, ahonnan 
aztán később az kimosódott. Az arc rekonstruk-
ciós kísérletét Kardos Árpád végezte (lásd „C” 
függelék). Ha az arcvonások meg is semmisültek, a 
faragványon jól felismerhető jellegzetes, turbánsze-
rű kelta eraviszkusz női fejfedő részlete, amelynek 
alsó textilcsíkja erőteljesen leszorította a hajat és 
csak néhány tincs bukkant ki alóla. A bennszülött 
női viselet ábrázolása sírköveken a 2. századtól igen 
elterjedt északkelet Pannoniában és a 3. századig 
elejéig folyamatosan nyomon követhető.11

A RÓMAI ÚT

   A feltárás során a I. és a III. szondában kirajzo-
lódott egy kövezett, sóderes római útvonal több 
fázisa. (2., 8. kép) A rétegtani megfigyeléseket a 
tavaszi feltárás során feltörő talajvíz meglehetősen 
megnehezítette, de az út legalább három fázisa volt 
egyértelműen elkülöníthető a metszetekben. Az 
útvonal iránya alapján könnyen valószínű, hogy a 
limesút és a Bécsi út vonalán fekvő római út között 
szolgált északkelet–délnyugat irányú összeköttetés-
ként.12

I. fázis
   A legkorábbi megfigyelhető fázist sárga kavicsos, 
sóderes útalapozás jellemzi. A talajvíz határán meg-
figyelt út nagyjából északkelet–délnyugat irányú és 
mintegy 6 méter széles lehetett (20 római láb). A III. 
szondában megfigyeltük ehhez az útréteghez tarto-
zó déli köves útpadkát. Ez a fázis korábbi, mint a 7. 
és a 8. számú sír, így valószínűleg a 2. század elején 
épülhetett.

II. fázis
   Az I. útréteg humuszos feltöltődése után az út 
megújított kövezetet kapott, amely jó állapotban a 3. 
szondában maradt meg. A kisebb kövekből készült 
kövezést, kissé haránt helyezték el. Úgy tűnik az 
út erőteljes eróziónak volt kitéve déli irányból, így 

pontos szélességét nem tudjuk meghatározni. Ez a 
fázis valószínűleg a sírokkal egykorú, vagy azoknál 
valamivel későbbi.

III. fázis
   A út utolsó megfigyelhető épített fázisát szét-
bontott síremlékekről származó építészeti elemek 
és faragványok beépítése jellemzi. A párkányzati 
elemeket és faragványokat elsősorban az útkátyúk 
és a feltöltésére és az útszélek megerősítésére hasz-
nálták fel. Az út ebben a korszakban, valószínűleg 
az erózió miatt meglehetősen szélesnek tűnik, az 
felső útréteghez tartozó kődarabok mintegy 8–10 m 
szélességben vannak szétszóródva.
   Hogy ez a fázis melyik időszakra tehető nincse-
nek egyértelmű információink, de az biztos, hogy 
az utat legalább a 4. század közepéig használták, 
amelyre több nagyon kopott follis is utal.

ÖSSZEFOGLALÁS

   A Kunigunda útja 39. alatt feltárt korai temető- és 
útrészlet fontos információval szolgál az aquincumi 
polgárváros délnyugati előterében élő lakosság etni-
kumával és életmódjával kapcsolatban. Az itt feltárt 
4 hamvasztásos sír leletanyaga és jellege alapján 
nagyon hasonlít a solymári feltárt korai temető 
sírjaihoz.13 Ez a hasonlóság különösen szembetűnő, 
ha a 6. sír, fedővel lezárt ételáldozatát nézzük.14 
A solymári sírok, minden valószínűség szerint 
romanizált eraviszkusz településhez tartoznak, 
amiről a sírokban talált nagyszámú szárnyas fibula, 
és kelta fazekas tradíciót őrző edény is tanúskodik. 
A Kunigunda úti temetőben feltárt csontvázas sírok 
felnőtt csontmaradványai mind erős fizikai munká-
ról tanúskodnak. (lásd „B” függelék)
   A temetőt használó lakosság romanizációja 
esetünkben, a municipium közvetlen közelében, 
a sírmellékletek alapján nagyon erős lehetett. A 
monumentális síremlékmaradványok, valamint 
a sírfaragványok alapján elmondhatjuk, hogy a 
környéken jelentős vagyonnal rendelkező kelta 
származású lakosok is élhettek, akik a 2. századra 
átvették a római síremlék állítás szokását, de fon-
tosnak tartották, hogy asszonyaikat tradicionális 
viseletben ábrázolják.

 11  ERDÉLYI 1974. 32.
 12  Valószínűleg ennek az útnak a déli szakasza került feltárásra 

a Raktárréten a XIX század végén. HAMPEL 1891. 52.

 13  KUCZTUR 1991.
 14  VÖRÖS 1991.
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In 2001 during a rescue excavation, we discovered 
remains of a roman cemetery and a road on the 
territory of the civil town of Aquincum. We exca-
vated seven roman graves, namely five cremated 
and two inhumed burials. The burials according to 
grave-goods can be dated to 2nd century AD. One of 
the graves (grave n6) contained a small teller with 
food offering (pork loin) and a jar with remains of 
wine. (plate 3/Kat. 6.1–3) The paved road building 
phases discovered, next to, and in some cases over-

lying the graves can be dated to 2nd–4th c. AD. In a 
later phase the dismantled elements of the grave 
monuments were used to strengthen the road. 
(plate 5.–6.) The most beautiful finding of the exca-
vation was a relief fragment from a funerary-stele 
woman represented in traditional Celtic head dress. 
The character of the cemetery and grave goods sug-
gests that this graveyard belonged to a romanised 
Celtic community who lived in the 2nd c. AD on the 
close vicinity of the municipium.

NATIVE BURIALS ON THE TERRITORY OF AQUINCUM
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A Budapest III. kerületi Kunigunda útja 39. 
szám alatt előkerült 6. számú sírból származó 
bronzérem egyik oldalán két rétegben kb. két 
négyzetcentiméternyi felületen fémoxiddal átita-
tott textilmaradványt talált az ásató (9. kép). Az 
1/1 vászonkötésű szövet két szálrendszerének (lánc 

illetve vetülékszálak amelyek mindegyikének egy 
négyzetcentiméternyi területre eső száma 16 körü-
li) fonalai azonos vastagságúak, szabad szemmel 
azonban sodrásuk nem állapítható meg. Ez egy-
kor valószínűleg a hamvakat letakaró lepel részét 
alkothatta.

A. FÜGGELÉK

PÁSZTÓKAI–SZEŐKE JUDIT: A 6. SÍRBAN TALÁLT TEXTILMARADVÁNYOK LEÍRÁSA

II. SZONDA 4. SÍR

   A sír két egyén maradványait tartalmazta:

   4/1. Infans II. korcsoportba tartozó gyermek 
töredékes koponyája és jó megtartású vázcsontjai 
(hosszúcsontok méretei jobb/bal mm: R 172/–, H 
214/210, F 293/297, T 230/230). A fogazati status-
ból és hosszúcsontokból becsült elhalálozási életkor 
10–11 év.

   4/2. 50–60 éves férfi hiányos vázcsontozata. A 
koponya a mérhető abszolút méretek szerint igen 
rövid és keskeny, a homlok középszéles, az indexka-
tegóriák szerint ultrabrachycran (a koponya méretei 
mm: M1 145, M8 137, M9 96, koponyajelző: 94,5). 
Számított testmagassága 168,91 cm, ami nagyköze-
pes termetkategóriának felel meg (a hosszúcsontok 

méretei jobb/bal mm: H–/327, F 450/450). A nyaki 
3–4. és az ágyéki 3–5. csigolyán spondylarthritisnak 
imponáló elváltozások figyelhetők meg a csigolya-
test szélein osteophytoticus kinövésekkel. A végtag-
csontokon két gyógyult törés is megfigyelhető: a bal 
singcsont típusos törése az alsó harmadban, míg 
a bal szárkapocscsont felső harmadában lényeges 
dislocatio nélküli gyógyult haránttörés.

II. SZONDA, 5. SÍR

   Maturus-senilis korú, robosztus csontozatú férfi 
töredékes és hiányos koponyája és vázcsontjai. A bal 
oldali orsócsont típusos helyen, enyhe dislocatioval 
gyógyult bajonetttörése, a L5–S1 csigolyán spondy-
larthritis nyoma látható. A csontmaradványok egy 
nagyon elhasználódott, erőteljes fizikai terhelésnek 
kitett csontozatú egyénre engednek következtetni.

B. FÜGGELÉK
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A töredék anyaga likacsos kő. Arcrésze nagyon 
sérült: zúzott, horzsolt, kopott. Orra, szája teljesen 
hiányzik, kiegészítésükre semmilyen támpontom 
sincs. Az arc jobb oldalán látható szem külső szem-
zuga, és közvetlen környéke tekinthető csak sérü-
lésmentesnek. A megmaradt részek alapján úgy 
vélem a szobor alkotója jó arány–, és formaérzékkel 
rendelkező biztos kezű mester volt.
   Először minden fontos nézetből, különböző fény-
viszonyok mellett fényképfelvételeket készítettem. 
Kiválasztottam egyet, mely a legalkalmasabbnak 
látszott arra, hogy a számítógépes munkához meg-
felelő alapot adjon (10. kép 1). A digitalizált képen 
eltüntettem a nagyobb anyaghibákat, a megmaradt 
formákat igyekeztem tovább építeni, pótolni a 
hiányzó részeket, és végül megjeleníteni az arc 
befoglaló alapformáját. A kevésbé sérült szemet 
könnyen ki lehetett egészíteni (10. kép 2). Ezután 
áttükröztem a másik oldalra, ahova jól illeszthető az 
ott látható külső szemzughoz. Ezzel kijelöltem a két 

szem egymástól való távolságában az orrgyököt is 
(10. kép 3), majd létrehoztam egy „grafikus alapot”, 
melyet az ismert pontozásos technikával fejlesztet-
tem tovább (10. kép 4).
   Reméltem, hogy találok a kőtárban olyan farag-
ványt, melyet megbízhatóan tarthatnánk e mester 
munkájának, így felhasználhattam volna az orr és 
száj pótlásához. Az azonosításhoz elsősorban a 
szem jellegzetességei adtak lehetőséget, de nem 
leltem olyan darabra, melyet bátran használhattam 
volna erre a célra. Végeredményben csak jelzésér-
tékű, ahogy én – előzetes tájékozódás után – meg-
jelenítettem a hiányzó részeket saját forma– és 
arányérzékem alapján. Úgy gondolom, itt van 
az ilyen próbálkozások határa. Olyan esetekben, 
mikor kevesebb a hiányzó rész, természetesen 
hitelesebb lehet a kiegészítés. Eredetileg ezeket a 
munkákat faragás után alapozták és festették. A 
számítógép e műveletek megjelenítésére is lehető-
séget ad.

C. FÜGGELÉK
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1. kép. Az ásatás helye Aquincum topográfiájában

2. kép. Az ásatás összesítő helyszínrajza 
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3. kép. Hamvasztásos sírok és mellékleteik

2. sír

3. sír

7. sír 6. sír

1. sír
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4. kép. Csontvázas sírok

4. sír 5. sír
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5. kép. Építészeti töredékek az útrétegből
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6. kép. Kőfaragványok. 1: urnafedél; 2. Ikarus szobor töredéke
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7. kép. Relieftöredék eraviszkusz viseletbe öltözött asszony ábrázolásával

8. kép. Az út részlete a III. szondában

9. kép. Az érem a textilmaradványokkal 6. sírból
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10. kép. A sírtábla töredék rekonstrukciós kísérlete


