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TASSI MÁRTA

RÓMAI KUTYATEMETKEZÉS AQUINCUMBÓL

2003. április és június között az Auchan Óbuda 
építkezését megelőző leletmentés folyt az aquin-
cumi polgárváros délkeleti előterében, Dr. Zsidi 
Paula és Lassányi Gábor vezetésével. A római kori 
emlékek közül került elő az a teljes kutyacsontváz, 
amelyről jelen írás szól.
   A tárgyalt állat váza (amely szinte teljesen épen 
maradt meg) az E szelvény 159-es gödör más lele-
tet nem tartalmazó betöltésében feküdt. Ebben a 
szelvényben egy több méter széles árokrendszer 
húzódott, amelyet a 2. század másodig felétől 
folyamatosan töltöttek fel polgárvárosi szeméttel. 
A kutyaváz ezen árokrendszer mellett feküdt. A 
beásási gödröt fedő rétegek, 2–3. századra datálha-
tóak, így az állat korát a feltárók az 1–2. századra 
keltezik.

AZ EGYED LEÍRÁSA

   A kutya kan1. (A csontok méreteit ld. a függe-
lékben.) Magas korát (legalább tíz éves) nemcsak 
a nagymértékben kopott fogak mutatják, hanem 
a néhány csigolyatesten megfigyelhető, felte-
hetőleg izületi gyulladás okozta csontkinövés, 
amelyek megjelenési valószínűsége az életkor 
előrehaladtával egyre nő. Feltehetőleg a szervezet 
egészére kiterjedő gyulladás miatt nőtt hozzá a 
szárkapocscsont egy része a sípcsontokhoz is. E 
két ok (érett kor és betegség) a magyarázat arra 
is, hogy a felső fogsor számos foga hiányzik, (ld. 
incisivusok, mindkét első premoláris, a bal caninus 
és a jobb második premoláris) még az alveolusok 
is benőttek. A magas életkor és a betegségének 
látható nyomai arra utalnak, hogy természetes 
módon elpusztult, megbecsült házikedvencről van 
szó. Ezt mutatja az is, hogy a tetemet gondosan 
elföldelték.
   Marmagassága2 a hosszúcsontok alapján 58 
cm. Ezzel az értékkel a közepes méretű kutyák 
közé tartozik, bár azok között viszonylag nagynak 

számít. (Viszonyításul, a mai német juhászku-
tyák átlagos marmagassága 57–62 cm) (A mai és 
egyéb római kutyákkal való összehasonlítását ld. 
1. ábra).

ÉRTÉKELÉS

   Állattani szempontból a kutyák fajtájának meg-
határozása lenne a legérdekesebb feladat, azonban 
ez a legnehezebb. A tudatos emberi beavatkozások 
hatására viszonylag hamar kialakulnak új kutya-
fajták, de óvakodni kell attól, hogy a jelenlegieket 
egy az egyben visszavetítsük a római korba. Ettől 
függetlenül, a rómaiaknál már számolhatunk szá-
mos kutyafajtával. Ekkor jelennek meg az agarak, 
a tacskók és egyéb ölebek is.3 Ezek azonban aligha 
a mai fajták közvetlen ősei. A tisztánlátást nehe-
zíti a különböző alakok egymással keveredésének 
lehetősége is. 
   A legtöbb ismeretünk a római ebekről 
Tác-Gorsium lelőhelyről származik.4 Innen ugyan-
is több tucat teljes, vagy részleges kutyaváz került 
elő, amelyek szép keresztmetszetét adják a kor 
állatainak. Bökönyi az ottani ebeket négy csoport-
ba sorolja be a koponyák és a hosszúcsontok alap-
ján. Az első csoportjába az ölebek, a másodikba a 
nagyobb tacskó méretű állatok, a harmadik, leg-
több egyedet számláló csoportba a méretben a mai 
foxterrier és a németjuhászok közé eső kutyák, 
míg a negyedikbe az agár-szerű ebek tartoznak. 
Az aquincumi kutya jellegzetességei alapján a har-
madik, legnépesebb csoportba sorolható. Amint 
az ábrán is látható, ez idáig vizsgált római lelet-
anyagokban ritkán kerülnek elő a szélsőségesen 
kicsi vagy nagy méretű állatok. Ez nem is megle-
pő, hiszen az ilyen extrém termetű állatok létüket 
a modern idők kutyatenyésztőinek köszönhetik. A 
római kutya nemcsak a korszaka, de a mai kutyák 
leggyakoribb marmagassági mérettartományába 
is beletartozik.

 1  A nem meghatározását a péniszcsont egyértelművé teszi.
 2  KOUDELKA 1885. 127–153.

 3  BÖKÖNYI 1974. 320–323.
 4  BÖKÖNYI 1984.
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   A különböző korú kutyák koponyaméreteit 
eltérő szempontok alapján, számos diagramon 
összehasonlítottam, amelyek közül most ket-
tőt mutatok be. Az elsőn (2. ábra) a különböző 
korszakból származó állatok koponyájának 
teljes hosszát (x tengely) vetettem össze a felső 
negyedik premoláris fog hosszával (y tengely). 
Az ábrán jól látható, hogy a farkasok foga aránya-
iban mennyivel nagyobb háziasított utódaiknál. A 
római kori kutyák méreteik alapján a mai állatok 
középmezőnyét alkotják, és számos példány foga 
„farkas-szerű” arányokat mutat. Az aquincumi 
egyed ugyan a mai kutyák trendvonala alá esik, 
ebben azonban az is szerepet játszhat, hogy idős 
állattal állunk szemben, amelynek fogai jócskán 
kopottak.
   A Rajna–Duna mentén lévő római lelőhelyek 
kutyáiról Joris Peters írt tanulmányt,5 amelyben 
a szájpadlás méretei alapján összehasonlította 
azokat recens ebekkel. A módszerét alkalmazva 
(amelynek lényege, hogy az állatok szájpadlásának 
szélességét elosztva annak hosszával, a kapott 
indexszám fajtákra jellemző) a kutya abba a méret-
tartományba esik, amelyben a mai fajták közül az 
agár, a németjuhász és a dobermann található. (Ez 
természetesen nem fajták szerinti megfeleltetést 
jelent, csak méret- és aránybeli hasonlóságot). Az 
aquincumi kutyalelet e két méretének egymáshoz 
viszonyított alakulását a 3. ábra mutatja.
   Az összkép itt jóval homogénebb, mint az előző 
ábra esetén. A farkasok nem különülnek el olyan 
élesen a kutyáktól, ahogy az előbbi ábrán. Szinte 
az összes római eb (köztük az aquincumi is) a 
mai kutyák trendvonala fölé esik, és közvetlenül a 
kisebb farkasok alatt helyezkednek el. Ezek a vad 
őshöz hasonló arányok az állatok külsején (már 
ami a fejformát illeti) is meglátszottak. Mindkét 
ábrán megfigyelhető, hogy a vizsgált kutya nem-
csak a római kori kutyák, de valamennyi vizsgált 
egyed középmezőnyébe esik.

KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTELMEZÉS

   A római korban a kutyák szerepe jórészt 
ugyanaz volt, mint napjainkban: őrző-védő funk-
ciójukon kívül megtalálhatóak a vadászkopók 
szintúgy, mint a pásztorkutyák, vagy az ölebek. 
Katonai célokra is felhasználták őket, támadó, 
és hírvivő állatként.6 Természetesen a különböző 

kutyafajták iránti igényt nagyban befolyásolta az 
adott település típusa. (Könnyű belátni, hogy pl. 
egy falusi településen nagyobb szükség volt pász-
torkutyákra, mint ölebekre.) A rómaiak oly sok 
kutyát tartottak városaikban, hogy megkövetelték 
a figyelmeztető jelzés kirakását a kutyás házakon: 
„Cave canem” azaz „Vigyázz, a kutya harap!”
   Bár ez jóval nehezebben lenne bizonyítható, 
nem lehet teljesen kizárni a kultikus áldozat lehe-
tőségét sem. A görögök úgy tartották, a túlvilág 
bejáratát Cerberus, a háromfejű kutya őrzi. Ezt 
az elképzelést a rómaiak is átvették. A rómaiak 
a kultikus kutyaáldozatokat megtisztulás végett 
alkalmazták. A kutya a bűnbak szerepét töltötte 
be. Plutarkosz szerint ez a szokás a görögöktől 
ered. Az ebek szoros kapcsolatban voltak több 
istennel is, így például Marssal, Hekateiosszal, 
vagy akár a vadászó Dianával. Hitük szerint a 
kutya a gyógyítás szimbóluma, és hozzásegítheti 
a lelket az újjászületéshez. Ha nem is volt széles 
körben elterjedt, de olykor előfordult a kutyahús 
fogyasztása is, (mellesleg ez szintén ismert volt a 
görögöknél) mert ez, szerintük gyógyító hatással 
bírt, illetőleg megtisztította őket a betegségektől.7 
Ez utóbbi értelmezés azonban az itt bemutatott, 
ép csontváz esetében teljesen kizárható. A meg-
figyelhető jelenségek alapján sokkal valószínűbb-
nek tűnik a bemutatott kutya házikedvenc volta, 
mint a kultikus szerepe.

KÖVETKEZTETÉSEK

   Összefoglalásként megállapítható, hogy alkatát 
tekintve a kutya meglehetősen átlagos volt, úgy 
magassága, mint koponyája erre utal. Ahogy már 
említettem, a táci kutyák legnépesebb, harmadik 
csoportjába tartozik. Ezekre az állatok marmagas-
sága 45 és 65 cm közé esik, és koponyaformájuk 
is hasonló. Jellemző rájuk a viszonylag keskeny, 
kevésbé boltozott agykoponya lapos homlokkal, és 
a meglehetősen széles orrcsont. Ami az aquincumi 
kutyát a többi eb fölé emeli, az a megkülönböztetett 
bánásmód, amelyben része lehetett. Erre utal nem-
csak magas életkora és betegségének szemmel lát-
ható jelei, hanem az is, hogy ily gondosan temették 
el. Látható, hogy fontos szerepet töltött be valaki(-
k)nek az életében. Emellett pedig újabb adalékkal 
szolgál a római kori állattartás és városi életmód 
sokoldalú, multidiszciplináris vizsgálatához.

 5  JORIS 1997. 511, 523.
 6  Internet, The partnership of dog and human

 7  Internet, Rick Strelan, Outside are the dogs and the sorcerers  
Critical Essay Biblical Theology Bulletin, Winter, 2003, Journal 
of theological studies 54 (2003): 154–57.

 8  Driesch, A. von den A guide to the measurement of animal 
bones from archeological sites. Peabody Museum Bulletin 1. 
Harvard, Massachusetts, 1976, 42–45



RÓMAI KUTYATEMETKEZÉS AQUINCUMBÓL

127

IRODALOMJEGYZÉK

KOUDELKA 1885  KOUDELKA, F., Das Verhältniss der Ossa longa zur Skeletthöhe 
bei den Saugertieren. Verhandl. D. Naturforsch. Ver. Brünn 24. 
(1885), p. 127–153. 

BÖKÖNYI 1974  BÖKÖNYI, S., Historv of domestic mammals in Central and Eas-
tern Europe. Bp., 1974, 320–323. 

BÖKÖNYI 1984  BÖKÖNYI, S., Animal husbandry and hunting in Tác–Gorsium. 
The vertebrate fauna of a Roman town. Bp., 1984.

JORIS 1997  JORIS, P. Der Hund in der Antike aus archaozoologischer Sicht. 
Anthropozoologica 25–26. (1997), p. 511, 523.

Generally, it can be said that regarding its features 
the dog was average – as it can be established both 
from its height and skull. As I have already men-
tioned, it belonged to the third group of the dogs of 
Tác. Their whihters being at 45-65 ms and the shape 
of their skull was also similar. A rather thin, less 
vaulted skull with flat forehead and a fairly flat nose 
is characteristic of them. The dog found in Aquin-

cum is distinct from the rest in the high level of 
treatment it received. It can be concluded also from 
its age and the visible traces of its illness, but the 
fact that it had been buried with such a great care. 
It is obvious that the dog played important role in 
someone’s life. And apart from all this, it provides 
further details to the multidisciplinary study of 
Roman animal keeping and urban lifestyle.

ROMAN DOG BURIAL FROM AQUINCUM



TASSI MÁRTA

128

Megnevezés (von den Driesch 19768) mm Megnevezés (von den Driesch 19768) mm

Tetőhossz (P–Op) 203,4 Foramen magnum magassága (B–O) 14,7

Alaphossz (P–B) 183 Agytok szélesség (Eu–Eu) 59,1

Neurocranium hossza (N–B) 108,4 Az agykoponya legkisebb szélesség 37,8

A felső neurocranium hossza (F–Op) 100,3 Belső szemzugok közötti távolság (Ent–Ent) 43,8

Arckoponya hossz (P–N) 100,6 A szájpadlás legnagyobb szélessége (Mol–Mol) 68,9

Arckoponya oralis hossz (P–F). 115,6 A szájpadlás legkisebb szélessége 39,2

Szájpadlás hossz (P–St) 100,8 A szájpadlás szélessége a szemfogak között 39,7

Moláris fogsorhossz (M1–M2) 19,2 Az orbita magassága 30,1

Premoláris fogsorhossz (P1–P4) 52,2 A koponya magassága saggitalis tarajjal 62,7

P4 hossz 17,4 A koponya magassága a taraj mellett 55,8

P4 szélesség 9,4 Az agykoponya magassága (B–Op) 43,4

Az agykoponya szélesség (Ot–Ot) 70,2 Az agykoponya hossza (St–B) 82,2

A cond.–k szélesség (Cond–Cond) 39 – –

1. táblázat: Az aquincumi római kutya koponyaméretei

Teljes hossz P1-M3 mag. M1h. M1sz. P1-P3 M1-M3 

Dex. 148,2 74,2 59,9 19,3 8,1 40,6 33,8

Sin. 149,4 74,7 19,3 8,3 41,2 34,7

2. táblázat: Az állkapocs méretei

Teljes
hossz

Proximális Diafízis Disztális

szélesség mélység szélesség mélység szélesség mélység

Humerus dex. 177,6 29,7 42,7 14,9 16,8 33,1 25

Sin. 177,0 42,5 15,2 16,8 33,2 25,4

Radius dex. 181,6 19,1 12,5 15,5 7,2 25,0 14,5

Sin. 180,5 19,4 12,6 15,4 7,8 24,8 14,7

Ulna dex. 207,4 26,8 13,6

Femur dex. 193,4 40,4 19,1 14,9 15,4 33,1 36

Sin. 193 40,1 18,9 15 15,3 33,3 36,1

Tibia dex. 198,3 33,9 37,7 28,5 17,6

Sin. 197,1 33,7 37,5 17,6

3. táblázat: Az aquincumi római kutya hosszúcsont méretei

McII. McIII. McIV. McV. Mt. II. Mt. III. Mt. IV. Mt. V.

Dex. Sin. Dex. Sin. Dex. Sin. Dex. Sin. Dex. Sin. Dex. Sin. Dex. Sin.

62,5 63,0 77,7 76,9 69,2 69,0 58,5 58,.6 68,8 70,5 78,6 79,5 71,7 70,5

4. táblázat: Az aquincumi római kutya metapodiumainak hossza
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1. ábra: Mai és római kori kutyák marmagasságának eloszlása

2. ábra: A felső P4 fog hosszának alakulása a koponya teljes hosszának függvényében.
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3. ábra: A különböző korszakokból származó kutyák szájpadlásának hosszának (x tengely) és a szájpadlás szélességének (y tengely) 
összehasonlítása.
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1. kép. Az aquincumi kutya koponyája (a–b)

a.

b.

c.

2. kép. Ásatási rajz


