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Bevezető Introduction 

A Budapesti Történeti Múzeum 
Aqincumi Múzeuma több mint 100 
éve folytat régészeti feltárásokat Bu
dapest területén. Az 1894-ben, a 
főváros első saját alapítású múzeu
maként megnyílt intézmény létrejöt
te is a régészeti feltárások következ
ménye volt. Míg a 19. század máso
dik felében a Magyarországon meg
alakuló városi múzeumok nagy ré
sze a gazdag magángyűjtemények 
felajánlásából létesült, addig a 
főváros múzeumának létrejöttét 
Aquincumnak, az egykori római 
provincia-fővárosnak folyamatos 
kutatása, építészeti emlékeinek 
megőrzése és a nagyközönség szá
mára történő bemutatása indokolta. 
Ez a tény 100 évre meghatározta s 
meghatározza ma is a múzeum tevé
kenységét. Az Aquincumi Múzeum 
a mai napig folytatja a főváros római 
örökségének feltárását és szakmai
lag összefogja, felügyeli annak be
mutatását. 

Az aquincumi ásatások ered
ményeiről egészen a mai napig az 
1889-ben alapított Budapest Régisé
gei tájékoztatnak. Kezdetben a pol
gárvárosra korlátozódott rendszeres 
feltárások eredményeit részletes 
anyagközlés és gyakran tanulmány 
formájában tették közzé. A két világ
háború közötti időszakban a feltárá
sok üteme felgyorsult és kiterjedt a 

The Aquincum Museum of the 
Budapest History Museum has been 
conducting archaeological excava
tions in Budapest for over 100 years. 
The founding of the first such insti
tution as a municipal museum in 
1894 was in itself the consequence of 
excavations. While during the second 
half of the 19th century the majority 
of city museums in Hungary were 
established through the donations of 
rich private collections, the opening 
of this municipal museum was justi
fied for a variety of reasons. These 
included the ongoing archaeological 
investigations in Aquincum, the cap
ital of the former Roman province, as 
well as the protection and preserva
tion of its monuments for the wider 
public. This aim has defined the 
museum's activities for the last 100 
years. To the present day, the 
Aquincum Museum has been 
responsible for recovering the Capital 
City's Roman heritage as well as pro
viding professional coordination and 
supervision. 

Results of the excavations in 
Aquincum have been published in 
"Budapest Régiségei" (Budapest 
Antiques), a journal established in 
1889. At the beginning, systematic 
excavations were limited to the Civil 
town. Results of this work were pub
lished in the form of both descriptive 



római kori topográfia polgárvároson 
kívüli részeire is. Ennek következté
ben valamennyi ásatás és leletmen
tés publikációjára már nem volt 
lehetőség. A folyóirat azonban to
vábbra is tudósított részletes ásatási 
jelentés formájában, fotó és rajz 
melléklettel az elvégzett munkákról, 
3-4 éves időszakonként. Az 1960-as 
évektől kezdődően az ásatási jelen
tések egyre szűkszavúbbá váltak. 
Ezzel együtt azonban az ásatások 
száma egyre nőtt, sőt a Budapest Ré
giségei mellett a Régészeti Füzetek 
új sorozata és az Archaeológiai 
Értesítő - német nyelven - ugyan
csak közölte az ásatási jelentéseket. 
A feltárásokról szóló tudósítások 
gyors megjelenésére egyre nagyobb 
igény mutatkozott 1973-1985 között, 
az óbudai legiótábor és a katonavá
ros szerkezetének megállapítására 
irányuló nagy óbudai ásatások 
megindulásától kezdődően. Az 
1986-94 közötti időszak a feltárások 
mennyiségében és ütemében nem 
mérhető a megelőző korszakhoz. A 
kutatás területe mára széthúzódott a 
teljes budapesti limesszakaszon, a 
katonai és a municipális territóriu
mon. A feltárások túlnyomó többsé
ge továbbra is elsősorban régészeti 
érdekeltségű - régészetileg védett -
területek beépítéséhez kapcsolódik. 
Az építkezéseket megelőző szondá
zó vagy teljes feltárások során foly
tatódik néhány korábban megkez
dett munka az albertfalvai auxiliaris 

articles documenting the material 
and analytical studies. The pace of 
excavations accelerated between the 
two world wars and investigations 
expanded to Roman Period habita
tion areas beyond the Civil town. 
Consequently, it became impossible 
to publish results from all planned 
and rescue excavations. Detailed 
excavation reports, however, could 
be still published in the journal. 
These papers summarized the work 
over periods of 3 - 4 years and were 
supplemented with drawings and 
photographic documentation. From 
the 1960's onwards, excavation 
reports have gradually become more 
laconic. At the same time, however, 
the number of excavations increased 
and in addition to "Budapest 
Régiségei" two other periodicals, 
"Régészeti Füzetek" (Archaeological 
Notes) and "Archeológiai Értesítő" 
(Archaeological Reports) also started 
publishing excavation results. In the 
latter, this information was made 
available in German. The demand for 
the rapid publication of excavation 
reports increased between 1973 and 
1985. During this time, research was 
aimed at identifying the settlement 
distribution patterns of the legionary 
fort and Military town in Óbuda so 
that large scale rescue excavations 
also got underway in the same part 
of town. The years between 1986 and 
1994 cannot be compared to the pre
vious period either in terms of the 



tábor vicusában, a vízivárosi tábor 
területén, valamint Budaújlakon, a 
katonaváros déli szélén és északi pe
remén. Lassú ütemben, figyelem-
bevéve a kimerülő régészeti "adat
bázist", folytatódnak a polgárvárosi 
feltárások is. 

Miután a jelenlegi körülmények 
között sincs lehetőség részletes 
anyagközlő publikációk gyors meg
jelentetésére, tovább nőtt az ásatá
sokkal lépést tartó, bővített tartalmú 
ásatási jelentések közzétételének 
igénye. 

Jelentős változások zajlottak le 
időközben az ásatások feltételeiben. 
Teljesen megszűntek a korábban 
egyeduralkodó nagy állami beruhá
zások, amelyekhez kapcsolódó feltá
rásokat az állam finanszírozta. A tu
lajdonviszonyokban bekövetkezett 
változások és a többnyire magánbe
ruházók által kezdeményezett épít
kezések pedig új helyzet elé állítot
ták a múzeumot: gyorsabb, rugal
masabb, intenzívebb, célratörőbb ré
gészeti módszert kell választania a 
főváros római kori régészeti öröksé
gének védelme érdekében. Az ókori 
város, Aquincum romjait rejtő 6 bu
dai kerület önkormányzataihoz 
évente átlagosan 400-500 építési en
gedélyeztetési ügy kerül, melyek 
közül összesen kb. 200 területfel
használás jut - a régészeti védettség 
kapcsán - az illetékes Budapesti Tör
téneti Múzeum tudomására. 
Ezekből az ügyekből csak mintegy 

extent or pace of excavations. 
Recently, the research area has 
included the entire limes section of 
the Budapest area both in the former 
military and municipal territories. 
The majority of excavations are still 
related to urban development in the 
areas that are of archaeological inter
est or contain protected monuments. 
In addition to test excavations and 
comprehensive rescue work preced
ing construction, investigations are 
continued at some previously 
opened sites such as the vicus of the 
Albertfalva auxiliary fort, in the area 
of the Víziváros fort and in Budaújlak 
at the southern and northern edges of 
the Military town. Excavations in the 
Civil town have assumed a slower 
pace as pressure on financial 
resources for archaeological research 
increases. Since under present cir
cumstances, the quick publication of 
detailed materials is impossible, the 
demand for expanded, up to date 
excavation reports has grown greater. 

Meanwhile, the conditions at exca
vations have significantly deteriorat
ed. Large scale development, for
merly a state monopoly that provid
ed money for rescue excavations has 
come entirely to an end. Changes in 
ownership and numerous private 
constructions presented the museum 
with new challenges. Archaeological 
methods had to become faster, more 
flexible and intensive as well as tar
get oriented in order to protect the 



12 ásatás ill . leletmentés származott 
az 1994 évben. Ezeket a feltárásokat 
annak szellemében végeztük, hogy 
Magyarország is aláírta az Európa 
Tanács a Régészeti Örökség 
Védelméről szóló Máltai Egyez
ményt. Az egyezmény 6. cikkelye 
tárgyalja a Régészeti Örökség védel
mének pénzügyi alapjait, mely sze
rint az állami és magánberuházások 
egyaránt érdekeltek a finanszírozás 
feltételeinek és intézményrendszeré
nek kialakításában. Ennek a kiala
kulóban lévő, a szakmai és a megbí
zói - beruházói szempontokat 
egyarán szem előtt tartó rendszer 
egyik elemének kell tekintenünk ezt 
a most induló sorozatot, amely a fel
tárással lépést tartva - a publikációs 
hagyományokat is figyelembevéve -
fotóval és rajzokkal is tudósít a mú
zeum ásatási tevékenységéről és an
nak eredményéről. 

capital's Roman Period heritage. Of 
the 400 - 500 resquests for building 
permission handled yearly by the 
district councils of the six Buda dis
tricts where the Antique town of 
Aquincum lies hidden, approximate
ly 200 construction sites fall within 
the province of the Budapest History 
Museum in connection with archeo-
logical protection. Some 12 excava
tions and rescue operations resulted 
out of these cases in 1994. We carry 
out our excavations in the spirit of 
the European Council's Malta agree
ment concerning Heritage protection 
to which Hungary was also a signa
tory. The sixth article of this agree
ment sets out the monetary basis for 
Heritage protection, according to 
which both the state and private 
investors are equally responsible for 
financial support and the develop
ment of the institutional system. The 
series launched here should be con
sidered as an element within the new 
research system that takes into con
sideration the viewpoints of both 
excavators and developers. Keeping 
up with the pace of excavations and 
maintaining traditional publication 
standards (including photographs 
and drawings), this series presents 
the museum's excavation activities 
and results. 

Zsidi Paula 
Director 

Aquincum Museum 



Az albertfalvi auxiliaris 
tábor vicusának 
1994. évi feltárása 

A BTM Aquincumi Múzeumának 
1994.évi ásatási tevékenysége érintet
te Budapest XI. kerületének déli ré
szét, Albertfalvát is. Ez a terület közel 
fél évszázada régészetileg és műem
lékileg védett. /Műv. Min: 8630-
80305/55 és az OMF 2238/1973.sz. 
határozatok alapján/. Az albertfalvi 
védett terület jelenleg beépítetlen 
mező, amelyet északon a Mezőkö
vesdi út, nyugaton a vasút, keleten a 
Duna, délen a régi albertfalvi temető 
határol. Aquincum és Nagytétény 
között Albertfalván már az 1940-es 
években egy árvízvédelmi gát építé-

1994 excavations at the 
vicus of the Albertfalva 
auxiliary fort 

The excavation activities of the 
Aquincum Museum branch of the 
Budapest History Museum effected the 
southern part of Budapest's XI district. 
This area has been protected from the 
point of view of archaeology and mon
uments for almost half a century, (based 
on resolutions 8630-80305/55 of the 
Cultural Ministry and OMF 2238/1973 
of the Ancient Monuments Protec
torate). At present, the protected territo
ry in Albertfalva is composed of empty 
fields bounded on the north by 
Mezőkövesdi street, the railway line on 
the west, the Danube river on the east 

jelmagyarázat: 
1: Központi 
épület 
2: Parancsnoki 
épület 

Kórház 
Kaszárnyák 
Lakóépületek 
Szentély 

7-9: Kőépületek 
10: Távolsági út 

1: ceiüral 
building, 
2: commander's 
building, 
3:hospital, 
4: barracks, 
5: houses, 
6: sanctuary, 
7-9: stone 
buildings, 
10: long dis
tance road 

1. kép 

10 



se során előkerült a pannóniai limes
hez tartozó fontos római kori tábor, 
a körülötte kialakult római telepü
léssel együtt (1. kép). Antik nevét 
nem ismerjük. 

A korábbi ásatások eredményei 
szerint (NAGY T., Budapest 
Története.I.köt.Bp.1973. 83-184.) a ró
maiak I . Claudius császár (Kr. u. 41-
54.) alatt egy 500 fős lovascsapatot 
/ala quinquenaria/ helyeztek Albertfal
vára, ahol egy palánktábor épült. 
Traianus alatt (Kr. u.98-117.) ezt 
kőtáborrá alakították át és a területét 
megnagyobbították, mert egy 
lovasezred /ala militaria/'került ide. Az 
új tábor mérete 190x210 méter volt. A 
táborból a korábbi ásatások feltárták a 
védművek részleteit: vizesárkokat 
/fossae/, kapukat, tornyokat, stb., a 
központi és parancsnoki épületet 
/principia, praetorium/, a kaszárnyák és 
a kórház maradványait. A tábor körü
li telep mérete 720.000 négyzetméter, 
amely Aquincum után Budapest leg
nagyobb összefüggő római települé
se. A településből tornácos, falfestmé
nyekkel ellátott lakóházakat, terraz-
zopadlós fürdőt, szentélyeket, a 
limesút egy szakaszát útállomással, 
gazdasági jellegű épületeket, fazekas, 
fémfeldolgozó és tímárműhelyeket 
találtak meg. 

Az albertfalvi katonai településen 
az 1. század második felétől több épí
tési periódus maradványai maradtak 
fent. A tábor és környéke véglegesen 
a 3. század közepén pusztult el. 

and the old Albertfalva cemetery to the 
south. An important Roman fort 
belonging to the Pannonian limes, 
together with the surrounding Roman 
settlement that developed around it, 
was uncovered in the 1940's between 
Aquincum and Nagytétény during the 
course of the construction of a floodwa-
ter dam (Figure 1). 

Based on the results of earlier excava
tions (T. NAGY, The History of 
Budapest, Volume I . , Budapest 1973:83-
184), under the reign of Claudius the 
First (A. D. 41-54), the Romans sta
tioned a 500 man cavalry unit (ala quin
quenaria) at Albertfalva where a timber 
fort was constructed. During the period 
of Traian (A. D. 98-117) this was turned 
iri to a stone built fort, its area signifi
cantly expanded, as the result of the 
major cavalry unit (ala militaria) sta
tioned here. The new fort measured 190 
by 210 m. Excavations revealed remains 
of ditches (fossae), gates, gatehouses, the 
central building and headquarters (prin
cipia, praetorium), barracks and a hospi
tal. The settlement around this fort, 
which was the second largest after 
Aquincum within the area of Budapest, 
covered 720,000 square meters. Features 
recovered from the area of this settle
ment included houses with verandas 
and wall paintings, a bath with terazzo 
floors, sanctuaries, a section of the limes 
road with a road station, buildings hav
ing a economic function as well as 
workshops of potters, blacksmiths and 
tanners. From the second half of the A. 



1994-ben is, mint az előző években 
a főváros ó.számú autópályájának 
Xl.kerületi Hunyadi János út-
Szerémi út között tervezett újabb 
szakasza is érintette az albertfalvi 
védett területet. (2.kép.) A közel 8 
hónapi régészeti munka során a tá
bortól kb. 150-200 méterre DNy-ra, a 
tábort körülövező településből 
/vicus/ 2000 négyzetméter méretű fe
lületet tártunk fel. 

Ez a terület, a katonai tábortól ENy-
ra, O-Szőnybe /Brigetioba/ vezető 11 
méter széles távolsági út déli széle 
mentén húzódik. Itt előkerültek a 
2.századi kőalapozású, több helyisé
ges épületek maradványai is, a hoz
zátartozó járószintekkel együtt. Alat
ta, a korai településből néhány négy
szögű, lekerekített sarkú és több, cö
löpszerkezetű félig földbemélyített 

D. 1st century onwards, evidence of 
several construction periods survived 
in the Albertfalva rnilitary settlement. 
The fort and its surroundings were 
destroyed in the middle of the 3rd cen
tury. 

Similarly to previous years, in 1994 
the protected area of Albertfalva was 
effected by the construction of Highway 
6, running between János Hunyadi 
Street and Szerémi Street in the XI. dis
trict (Figure 2). IXiring the almost eight 
months of archaeological recovery 
work, 2000 square meters of the settle
ment surrounding the fort (vicus) were 
excavated. This site was located 150-200 
m southwest of the fort itself. 

The excavated area lay along the 
southern edge of the 11 m wide long
distance road that led to O-Szőny 
(Brigetio) northwest of the rnilitary set-



3. kép 

lakóházat tártunk fel. (3.kép.) A tele
pen az említett lakóházakon kívül, 
kerek alaprajzú lakóhelyeket, kuny
hókat és a lakóépületeket kísérőjelen
ségeket is kibontottuk: gazdasági jel
legű épületeket /cölöpházak/ , ki
sebb és nagyobb méretű különböző 
formájú tároló vermeket, három sza
badtéri, kisebb kör alakú kemence és 
egy közel 50 m hosszan feltárt ipari 
létesítmény maradványait is. 

A település sűrű beépítettsége arra 
utal, hogy a tábor körüli település egy 
központi része került most elő a nagy 
mennyiségű importált és helyben ké
szült változatos leletanyaggal együtt 
/érmek és kerámialeletek, fémtár
gyak, valamint üvegedények stb./. 

A fővárosi 1994.évi autópálya-sza-

tlement. Remains of 2nd century stone 
buildings with stone foundations and 
several rooms as well as related floor 
surfaces were found here. Below these, 
several semi-subterranean houses with 
rounded comers and timber structures 
from the period of the early settlement 
were found (Figure 3). Aside from the 
aforementioned houses, round habita
tion features, huts and accompanying 
settlement features came to light. These 
included farm buildings (with posts), 
both large and small storage pits of var
ious shapes, three small open-air, round 
ovens and an almost 50 m long section 
of an industrial building. The high den
sity of occupation suggests that it was 
the central part of the settlement sur
rounding the military fort which had 



kasz építését megelőző régészeti ku
tatás során előkerült 1.-2.századi te
lepülésszerkezetre vonatkozó ada
tok gazdagítják és bővítik a pan
nóniai segédcsapat /auxiliaris/ tábor 
körüli telepekről szerzett eddigi ré
gészeti-történeti ismereteinket. 

Mint már említettük, ez a régésze
tileg és műemlékileg védett albert
falvi terület ma még beépítetlen! 
Magyarországon, a dunai limes 
mentén jelenlegi ismereteink alapján 
egyedül itt van lehetőség arra, hogy 
egy római tábor teljes egészében 
megkutatható és bemutatható le
gyen. A régészeti és műemléki mun
kák kapcsán Budapest egy értékes, 
nemzetközi hírű, szabadtéri régé
szeti parkkal, kiállítóhellyel bővített 
területtel - kultúrközponttal - gazda
godna. A terület értéke ily módon, a 
régészeti és műemléki jelleg, vala
mint a település sajátosságai /Duna, 
jó közlekedési utak stb./ révén a 
sokszorosára emelkedhet, s ezáltal a 
főváros mind kulturális, mind pedig 
anyagi értékben jelentősen gyara
podhat. 

been recovered revealing quantities of 
various imported and local wares with 
a rich inventory of other finds (coins, 
ceramics, metal objects, glassware etc.). 

Data concerning the 1st - 2nd century 
settlement organization gathered dur
ing the archaeological excavations that 
preceded the construction of the 1994 
section of the municipal highway, con
tributed additional archaeological-his
torical information on settlements sur
rounding the forts of auxiliary military 
units in Pannónia. 

As mentioned previously, the 
Albertfalva area, protected as it is by 
both archaeological and ancient monu
ments regulations, has not yet been 
developed. As far as we know, this is 
the only limes section in Hungary 
where a complete Roman fort can be 
investigated and presented to the pub
lic. In connection with the archaeologi
cal work and the reconstruction of 
ancient monuments, an open-air archae
ological park developed according to 
international standards as well as an 
exhibition area could be built here. It 
would be a new cultural center enrich
ing Budapest by multiplying the value 
of real estate in this part of the capital 
city (archaeological importance, ancient 
monuments as well as properties of the 
modem settlement such as the proximi
ty of the Danube river and important 
routes). This would add to both the cul
tural and financial wealth of the capital. 

Krisztina Szirmai 



A Víziváros római kori 
beépítettségének 
kutatása 1991-1994. 

A Víziváros területe földrajzi 
adottságánál fogva az őskortól 
kezdve kedvező lehetőségeket nyúj
tott az emberi településre őskori és 
kelta településnyomok vallanak az 
időszámításunk előtti évszázadok 
embereinek itteni életéről. 

A római korban e terület nem csu
pán helyi, hanem a római birodalmi 
határ, a pannóniai limes kiépülése 
szempontjából is kiemelkedő jelen
tőségűvé vált. Az időszámításunk 
kezdete körüli évtizedekben érte el a 
hatalmas világbirodalom végső ki
terjedését északi irányban, és határá
vá a Duna folyam vált, mely hadá
szati és kereskedelmi szempontból 
is összekötő kapocs volt a keleti és 
nyugati provinciák között. Partvo
nalán fokozatosan épült ki az a vé
delmi rendszer /legiótáborok, se
gédcsapattáborok, őrtornyok/, me
lyek feladata a barbár törzsek meg
megújuló támadásainak visszaveré
se volt. A fallal, védősánccal, árokkal 
körülvett, kezdetben föld-fa konst
rukciós, majd később kőből épített 
táborok meghatározott séma szerint 
épültek. A nagyjából téglalap alap
rajzú táborok falain a négy égtáj felé 
kapuk nyíltak, ezeket utak kötötték 
össze. E főutak kereszteződésénél 

Research into the Roman Period 
settlement patterns in the 
Víziváros area of Budapest 
between 1991 and 1994 

Due to its favorable geographical 
properties, the Víziváros area has been 
inhabited since prehistoric times. The 
centuries before Christ are represent
ed here by the presence of prehistoric 
and Celtic settlement remains. 

Düring the Roman Period this terri
tory gained in importance beyond its 
local significance. It became part of 
the Pannonian limes section of the 
Roman Empire. During the early 
decades of the first century the huge 
empire reached its greatest extent 
towards the north, the Danube river 
becoming its northern boundary. The 
river served as an importât link 
between the western and eastern 
provinces both from a military and a 
commercial point of view. Along its 
banks, a defense system was gradual
ly developed which included forts of 
both legions and auxiliary units, 
watch-towers etc. which were sup
posed to resist renewed attacks by 
Barbarian tribes. Forts first made from 
earth and timber then reinforced with 
stone structures were surrounded by 
walls, earthworks and ditches follow
ing a well-defined scheme. Gates, con
nected to roads, opened to all four car
dinal directions in each of the four cor
ners of forts having a, more-or-less, 



volt a tábor központi épülete, az un. 
principia. Ennek udvarán tartották a 
díszszemléket, ítélethirdetéseket. 
Magában az épületben volt a tulaj
donképpeni parancsnokság és a tá
borszentély a csapat hadijelvényei
vel és a hadipénztárral. A szabályos 
úthálózattal részekre osztott tábor 
belsejében meghatározott rend sze
rint helyezkedtek el a tiszti- és köz
legényszállások, a gazdasági épüle
tek stb. A táborok körül rövidesen 
létrejöttek a már nem 
alaprajzú, polgári jellegű 
települések /canabae legio-
nis, vicus müitaris/, ahol a 
katonák hozzátartozói, 
iparosok, kiszolgált kato
nák telepedtek le. A tábo
rokat jó minőségű utak 
kötötték össze, melyek 
mentén húzódnak a 
korai temetők. 

A budapesti Duna-sza
kaszon, a Nagytéténytől 
Óbudáig kiépülő táborok 
sorában (4.kép.) a legko
rábbit a Bem tér környé
kére helyezi a kutatás. 
Mivel védmúveit eddig 
nem sikerült megtalálni, 
pontos fekvése egyelőre 
nem határozható meg. Az 
500 főnyi lovas katoná
nak helyet adó lovas se
gédcsapat /ala/ tábor első 
helyőrsége a Dalmáciából 
Kr.u. 50 körüli idevezé-

szabályos 

oblong shape. The central building in 
these settlements (principia) lay at the 
crossing of the two roads. Military 
parades and announcements of sen
tences were organized in the court
yard of this building. The military 
headquarters and the fort's sanctuary 
housing the military unit's insignia 
and cash lay within the building. The 
locations of officers' lodgings, bar
racks, economic buildings etc. fol
lowed a clearly defined pattern with
in the area of the fort that was divided 
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5. kép 

nyelt ala Hispanorum I nevű csapat 
volt. Ezt a csapatot a Noricumból ér
kezett ala 1 Hispanorum Auriana vál
totta fel, mely a 2. század első évtize
déig állomásozott itt, majd Raetiába 
helyezték át. 

A katonai település emlékei a Vízi
városban már több helyütt napvilág
ra kerültek (5.kép). Az ala tábor ka
tonáinak sírkövei nagyjából a mai 
Fő utca vonalában haladó limes út 
mentén kerültek elő. A Csalogány 
utca és a Gyorskocsi utca sarkán egy 

by a regular road system. 
The forts were soon sur
rounded by settlements 
with irregular layouts 
and of civilian character 
(canabae legionis, vicus 
militaris), occupied by the 
families of soldiers, crafts
people and retired sol
diers. The forts were con
nected by good roads, 
along which the cemeter
ies were laid out. 
Research has identified 
the fort near today's Bern 
Square as the earliest 
within the series of forts 
that spread along the 
Danube's Budapest sec
tion between Nagytétény 
in the south and Óbuda in 
the north (Figure 4). The 
first personnel in this fort 
housing a 500 man caval
ry ala was provided by the 

unit named ala Hispanorum I that 
was dispatched here from Dalmatia 
around A. D. 50. This unit was 
replaced by the ala I Hispanorum 
Auriana which arrived from Noricum 
and then was moved on to Raetia dur
ing the first decade of the A. D. 2nd 
century. Monuments from the mili
tary settlement have come to light at 
various points around the Víziváros 
settlement (Figure 5.). Tombstones of 
soldiers from the ala fort have been 
found along the limes road that lay, 



nyugat felé, a Pasarét irányába el
ágazó utat és épületrészleteket tár
tak fel épületalapozás közben, az 
1940-es években. A Gyorskocsi utca 
és Medve utca között észak-déli irá
nyú út, valamint épületrészletek és 
járószintek kerültek napvilágra. A 
Külügyminisztérium új épülete 
alatt, és ettől nyugatra út- és csator
narészleteket, épületfalakat és egy 
rómaikori cölöpköteg nyomait fi
gyelték meg leletmentés során. A 
Medve u. 42. számú telken római 
épületrészleteket, a Horvát u.12-
26.SZ. telkeken római kemencéket, a 
Fő u. és a Ganz u. sarkán 
fürdőhelységes, falfestményes épü
letek részleteit tárták fel. 

Az újabb kutatások 1991-ben, a 
Külügyminisztérium tervezett bőví
téséhez kapcsolódóan indultak meg. 
A Gyorskocsi u. 26. sz. telken, a Kü
lügyminisztérium költségén végzett 
ásatás során újabb rómaikori út- és 
épületrészletek, padló- és járószin
tek kerültek napvilágra. Az előke
rült fal festmény töredékek a hajdani 
épületek gazdag díszítéséről tanús
kodnak. A járószintek alatt még ko
rábbi faszerkezetű építmény marad
ványait találtuk meg. Az előkerült 
leletanyagból a gazdag kora-római 
kerámia anyag, a fibulák/ ruhakap
csoló tűk/, és érmek említésre mél
tóak. Különösen jelentősek az Itáliá
ból és Közép-Galliából származó 
import luxuskerámia, az ún. terra 
sigillata töredékek. 

more-or-less, under today's Fő Street. 
An access road mnning to the west (in 
the direction of Pasarét district) as 
well as remains of houses were 
uncovered at the intersection of 
Csalogány and Gyorskocsi Streets as 
the foundations of a building were 
dug during the 1940's. Aroad running 
north - south and additional house 
remains with floor surfaces came to 
light in the area between Gyorskocsi 
and Medve Streets. Under the build
ing of the Foreign Ministry and in the 
adjacent area to the west, sections of a 
channel, walls of buildings and traces 
of a bunch of Roman Period posts 
were observed during the course of 
rescue excavations. Remains of 
Roman Period building were identi
fied at lot 42 Medve Street while 
Roman Period ovens appeared at lot 
12-26 Horvát Street. At the corner of 
Fő and Ganz Streets details of a house 
with bath and wall paintings were 
excavated. 

Recent research started in 1991, in 
connection with the planned expan
sion of the Foreign Ministry. At lot 26 
Gyorskocsi Street, excavations 
financed by the Foreign Ministry 
revealed additional sections of Roman 
Period roads and buildings, floors and 
habitation surfaces. Fragments of wall 
paintings brought to light here bear 
witness to the rich way in which these 
buildings could be decorated. Remains 
of an additional wooden house struc
ture were found below these habita-



Az 1991-es kutatások eredményei 
alapján, a Budapesti Történeti Mú
zeum költségvetéséből, ill. a I I . 
kerületi Önkormányzat támogatásá
val folytatódtak a feltárások 1992-
ben, a fenti telken. Az előkerült 
újabb épületrészletek és leletanyag 
igazolta a feltevést, hogy itt egy 
jelentős rómaikori település marad
ványait találtuk meg, mely az eddigi 
ismereteinkkel ellentétben még a 4. 
században is fennállt. 

E feltárással egyidőben, a Medve u. 
22-30. sz. telken régészeti objektumo
kat rongáltak meg egy magánépítke
zés földmunkáival. Az építkezés fel
függesztése után végzett kutatások a 
rómaikori település újabb fontos 
részleteit tisztázták. Ennek során uta
kat, terrazzópadlós, falfestményes 
épületek részleteit tártuk fel. 

Az újabb kutatások alapján a Bu
dapesti Történeti Múzeum kezdemé
nyezte a veszélyeztetett telkek régé
szeti védettség alá helyezését, hogy a 
várható építkezések megkezdése 
előtt azok kutatása megtörténjen. 

A régészeti védettség jogerőre 
emelkedése előtt indult meg a 
Középeurópai Hitelbank építkezése 
a Medve u. 4-14. sz. telken 1994 ja
nuárjában, így itt a kutatásokra csak 
részleges lehetőség nyílt. Azonban 
így is számos olyan fontos adat bir
tokába jutott a régészeti kutatás, 
amely a további munkák szempont
jából igen nagy jelentőségű volt. Az 
előkerült utak és épületrészletek 

tion surfaces. Of the artifactual mater
ial collected here the rich assemblage 
of early Roman Period sherds, fibulae 
and coins are worth mentioning. 
Fragments of Samian ware, a luxury 
product imported from Italy and cen
tral Gallia, are especially significant. 

On the basis of the 1991 results, 
excavations continued at this site in 
1992. That work was financed by the 
Budapest History Museum and the 
Local Government of the capital's I I 
District. The newly recovered house 
remains as well as artifacts supported 
the hypothesis that a significant 
Roman Period settlement had been 
found here which, in contrast to our 
previous understanding, survived 
here until the 4th century. 

Simultaneously with these excava
tions, earth moving damaged archae
ological features as the result of pri
vate construction at lot 22-30 Medve 
Street. Research carried out following 
the suspension of construction work 
revealed new, important details of the 
Roman Period settlement. During this 
work details of roads as well as build
ings with wall paintings and terazzo 
floors were brought to light. 

On the basis of recent investiga
tions, the Budapest History Museum 
initiated the archaeological protection 
of the lots at risk in order to guarantee 
that future construction will be pre
ceded by archaeological rescue work. 

The construction of the Central 
European Credit Bank started at lots 4-



lehetővé tették a rómaikori telepü
lésszerkezet rekonstrukcióját a Csa
logány u. - Medve u. - Kacsa u.-
Gyorskocsi u. térségében, mely a 
környező telkeken prognosztizálha
tó régészeti leletek szempontjából is 
alapvető jelentőségűek voltak. Az 
előkerült gazdag kisleletanyag /ér
mek, terra sigillaták/ Pannónia 
rómaikori megszállásának kérdésé
hez szolgáltat fontos adatokat. 

1994. május-november folyamán, a 
Medve utcai iskola bővítését 
megelőzően került sor a Medve u. 9-
13. sz. telken régészeti kutatásra a II. 
kerületi Önkormányzat finanszírozá
sával. A feltárás eredménye minden 
várakozást felülmúlt (ld. a címlapon). 

A törökkori és újkori bolygatások 
ellenére olyan jó állapotban megma
radt rómaikori út- és épületrészletek 
kerültek napvilágra, melyhez ha
sonlóak Budapest területén csak az 
óbudai legiótábor és az aquincumi 
polgárváros területén láthatók. A ke
let-nyugati irányú 5 m széles, nagy
méretű mészkőlapokkal fedett csa
tornás út mellett elhelyezkedő épü
let fala több, mint 20 méter hosszan 
megmaradt. (6.kép.) Felmenő falai 
átlagosan 60 cm magasan állnak. 
Több helyiségsorát tudtuk megfi
gyelni, melyet már a római korban 
többször átépítettek. A legkésőbbi 
átépítésből egy padlófűtéses helyi
ség fűtőfolyosójának részlete került 
napvilágra, a padlót tartó oszlopok 
maradványaival. Az ebből előkerült 

14 Medve street in January 1994, 
before the legal procedure of archaeo
logical protection was accomplished. 
Consequently, only partial archaeolog
ical recovery was possible in that area. 
Even this way, however, numerous 
data could be recorded which gained 
significance during the course of sub
sequent archaeological investigations. 
The roads and building remains dis
covered made the reconstruction of 
Roman Period settlement structure 
possible in the area of Csalogány, 
Medve and Kacsa streets which is of 
fundamental importance from the 
viewpoint of prognoses concerning 
future research in the neighboring lots. 
The rich assemblage of small finds 
(coins, Samian ware) brought to light 
here contribute important data to the 
problem of the Roman Period occupa
tion in Pannónia. 

During May to November 1994, lots 
9-13 at Medve Street were investigat
ed prior to the expansion of the 
Medve Street School. This work was 
financed by the local authority of the 
capital's district Il.The results of these 
excavations far surpassed any expec
tations (see cover page). 

In spite of Turkish Period distur
bances, numerous details of well pre
served Roman Period roads and 
buildings were brought to light. 
Similar finds in the Budapest area are 
known only in the Óbuda legionary 
fort and the Aquincum civil town. The 
5 m wide road running east to west 



6. kép 

falfestménytöredékekből az épüle
tek belső kiképzésének gazdagságá
ra tudunk következtetni. Egyedülál
ló az az első századi, kilenc darabból 
álló arany éremkincslelet, mely egy 
újkori pince padlója alatt 40 centi
méterrel került elő, s egy agyagfal
ban volt elrejtve. (7. kép.) A római 
kor legkésőbbi szakaszából néhány 
sír került feltárásra. Az előkerült 
igen gazdag kisleletanyag elsősor
ban a történeti kutatás számára nagy 
jelentőségű. Az 1994-es kutatásokkal 

was accompained by 
drainage and covered 
with slabs of limestone. 
Several walls of the build
ing located along this road 
were preserved within a 
20 m long section (Figure 
6). The average height of 
wall remains was 60 cm. A 
row of several rooms 
could be observed which 
had already been rebuilt 
several times during the 
Roman Period. Remains 
of a heating channel and 
support pillars from a 
room with hypocaust 
heating represent the last 
phase of reconstruction. 
Fragments of wall paint
ings recovered from this 
house provide evidence of 
the rich internal decora
tion of these buildings. 
The 1st century hoard 

containing nine gold coins found hid
den in a clay wall 40 cm below the 
floor of a modem cellar may be con
sidered unique (Figure 7). The latest 
phase of the Roman Period was repre
sented by a few graves recovered in 
the same area. The very rich assem
blage of small finds collected at this 
site is especially important from the 
viewpoint of historical research. Some 
two thirds of the area occupied by the 
1994 constructions could be covered 
by archaeological research. The 



unusually good preservation of ruins 
justified their protection as ancient 
monuments. The legal procedure is 
under way. Temporary protection 
(partial reburial, protection against 
winter frost) was ensured by the 
Budapest History Museum. The 
future of these monuments, as well as 
investigations in the protected area, 
however, are uncertain. Never-the-
less, it may be said that the II. District 
as well as the entire capital, has 
become enriched by a monument 
which has international significance 
as a result of archaeological research 
carried out in this area. 

Katalin Kérdő 

7. kép 

a beépítendő telek mintegy kéthar
madát sikerült feltárni. 

A romok igen jó állapota indokolt
tá tette azok műemléki védettség alá 
helyezését, mely folyamatban van. 
Ezek ideiglenes megóvását /részle
ges visszatöltés, téliesítés/ a Buda
pesti Történeti Múzeum biztosította, 
de további sorsuk, i l l . a telek többi ré
szének feltárása még bizonytalan. Azt 
azonban elmondhatjuk, hogy a kuta
tások eredményeként a II . kerület és 
egyben a Főváros nemzetközileg is 
jelentős műemlékkel gazdagodott. 



Kutatások Budaújlakon, 
az aquincumi katonavá
ros déli peremén 
Óbuda - Újlak 

1994 június 27 és december 2 között 
leletmentő ásatást végeztünk a PRO-
FORM Kft /építkezési vállalkozás/ 
tulajdonában lévő, régészetileg vé
dett területen, a Bokor u. 9,11,13-15, és 
17-19. sz. alatt /8. kép/. 1989-ben a te
rület egynegyedét /kb. 330 m2 -t /már 
feltárta Dr. Gádor Judit és Madarassy 
Orsolya. Itt és a további kb. 1100 nf-

Research in Budaújlak 
at the southern edge of 
the Aquincum military 
town Obuda - Ujlak 

Between June 27 and December 2 
1994, rescue excavations were carried 
out at lots 9, 11, 13-15, and 17-19 on 
Bokor Street, an area under archaeoo-
logical protection, owned and devel
oped by PROFORM Ltd. a construc
tion enterprise. One quarter of this ter
ritory (c.a. 330 m2) had already been 
excavated by Dr. Judit Gádor and 

kép 



en, a közeljövőben irodaház épül 
/mélygarázzsal/. A szükségessé vált 
régészeti kutatásokat a tulajdonos ter
hére, átalány fizetés ellenében, 111 tel
jes munkanap alatt végezték el a BTM 
kutatói /Dr. Gádor Judit és Pölös 
Andrea - Középkori Osztály; ill. Hable 
Tibor - Aquincumi Múzeum/ és a 
SCAVO Bt. ásatási brigádja (Itt mon
dunk köszönetet minden munkatár
sunknak, akik valamilyen fonnában 
segítették ezt az ásatást). 

Terepmunkánkat korábbi kutatási 
eredmények segítették. Elsődlegesen 
Márity Erzsébet /területünktől délre 
végzett/ ásatásait kellett figyelembe 
vennünk (Régészeti Füzetek Ser. 1. Nr. 
43 /1991/ 56-58). A Bécsi út 65,67,69, 
71, valamint Bokor u. 1, 3, 5. sz. alatti 
telkeken feltárt kb. 25 m széles és 2 m 
mély római korú csatorna megjelené
se területünk nyugati szélén volt vár
ható (8.kép. 31.obj.), tekintettel nyom
vonalának E/EK-D/DNY-i tájolására 
(az idő-közben elhunyt régésznő irá
nyításával készült dokumentáció 
alapján (in Aquincumi Múzeum). Szá
míthattunk még a csatorna környeze
tében, eltérő tájolású cölöpkonstrukci
ók nyomaira, római kutakra, tárológö
drökre, földbe mélyített putrikra, kes
keny vizesárkokra (Ugyanott: ás. 
dokum. in 1989). A várakozásoknak 
megfelelően, most is egy, a római le-
giótábor canabae-}ához közeli, 
elsődlegesen mezőgazdasági jellegéi 
övezetet tártunk fel. 2,5 - 3 m vastag 
újkori feltöltés alatt, kb. 1 m mély , 

Orsolya Madarassy in 1989. An office 
building with subterranean parking 
facilities will be built over an addi
tional 1100 m 2 surface here in the near 
future. The necessary archaeological 
investigations were financed in the 
form of a lump sum donated by the 
owner and carried out by the staff of 
the Budapest History Museum (Dr. 
Judit Gádor and Andrea Pölös of the 
Medieval Department and Tibor 
Hable of the Aquincum Museum 
respectively) as well as the earth-mov
ing team of the SCAVO enterprise. 
The help of colleagues who con
tributed in various ways to this pro
ject is acknowledged here. 

Field work was facilitated by the 
results of previous research. 
Principally, the work carried out by 
Dr. Erzsébet Márity to the south of our 
area of investigations must be men
tioned here (Régészeti Füzetek Ser. 1. 
Nr. 43/1991/ 56-58). The appearance 
of the c. a. 25 m wide and 2 m deep 
Roman Period channel identified in 
lots 65, 67, 69 and 71 of Bécsi Street 
and lots 1,3 and 5 of Bokor Street was 
expected at the western edge of the 
present excavation area (Figure 8, 
Feature 31) due to the 
North/Northeast - South/Southwest 
orientation of this feature (Based on 
the documentation prepared under 
the direction of the late Dr. Márity). It 
was also possible to predict the likely 
presence of post-constructions with 
different orientations found in the 



még újkorral kevert, barna, középko
ri talajréteg után, 50-60 cm-nyi agya
gos, sötétszürke /vagy sötétszürkés
barna/ őshumuszt találtunk. Újkori 
falkiszedések ( 8. kép. 7. és 31. obj.), 
18.századi mezsgyehatárok, középko
ri, római és őskori objektumok, mind, 
ebben a később egyenletesre elszán
tott horizontban jelentek meg, illetve 
ez a talaj töltötte meg a mélyebbre 
/intakt, sárga, meszes/ altalajba ásott 
mélyedéseket, kutakat. A bontatlan al
talaj tengerszint feletti magassága át
lagosan 101 m. 

Kútjainkban, ettől az értéktől szá
mítva 4,5 m mélyen találtuk az első 
víztartó réteget, tiszta dunai sódert. 
Geodéziai hálórendszerünket 5 x 5 
m-es négyzetekből szerkesztettük 
meg; a földmunkát sorban 5, egy
mástól eltérő méretű és formátumú 
egységben /ütemben/ végeztük, ez
zel segítve az építkezés elő
munkálatait. 

1. ütem: Az ásatási terület délkele
ti sarkában őskori vermet és őskori 
ház cölöprendszerének maradvá
nyait tártuk fel. ( 8. kép 1. obj. és 9. 
obj.) 

A veremből bronzkori kerámia és 
bronztűk, a cölöplyukakból szintén 
bronzkori kerámia került elő. A cö
löprendszer hosszanti oldalait, kes
keny "V" keresztmetszetű római árok 
/12. obj./ vágja át délnyugat felől. Az 
őskori verem és a keskeny árok kö
zött Kr. u. 2. századi hamvasztott 
/szórt/ rítusú római sírt találtunk ( 

neighborhood of this channel, as well 
as Roman Period wells, storage pits 
and semi-subterranean houses and 
narrow water-ditches (Ibid, excava
tion documentation 1989). As was 
expected, a strip from a primarily 
agricultural settlement located close 
to the legionary fort's canabae was 
encountered below a modem fill 2.5 -
3 m in thickness. The next layer was 
approximately 1 m deep made up of 
brown medieval soil mixed with 
modem remains. Following this, a 50-
60 cm thick layer of dark grey clay (or 
greyish brown) ancient humus was 
found. Modern wall deconstructions 
(Figure 8, Features 7 and 31), 18th cen
tury hedges, medieval and Roman 
Period features were all visible in this 
layer which had been evenly plowed. 
The same soil filled deeper feamres 
(depressions, wells) dug into the 
intact (yellow, CaC03 rich base). The 
altitude of intact subsoil was 101 m 
above the present sea level. 

The first water sealing layers made 
of clear Danube gravel were found 4.5 
m below the aforementioned subsoil 
surface. The geodesical grid system 
was composed of 5 by 5 m squares. 
Earth moving was carried out sequen
tially in five units of different sizes 
and shapes (stages) in order to facili
tate preparations for the construction 
work. 

Stage 1: A prehistoric storage pit and 
the post system of a prehistoric house 
were recovered in the southeastern 



8.kép. 3. obj. ). Az emberi hamvakat 
bronzveretes, -füles (9. kép) faládika-
ban, mellékletekkel együtt /agyag
mécses, fazék, bronzeszközök/ te
mették el. A piskóta alakú sírgödör, 
hasonlóan a 12. objektumhoz, EK-
DNY-i irányban fekszik. Ettől délre 
kb. 3x2,5 m-es, szabálytalan, kelet
nyugati tájolású, 1 m mély beásást 
bontottunk ki / 2. obj. / , mely hason
lóan az 1. obj.-hoz egy újkori falkisze
dés alatt feküdt. Közepén 1, négy sar
kában, kívül l - l cölöp állhatott. Lelet
anyaga: Kr.u. l.sz. végére, 2.sz. elejére 
keltezhető római / ipari és házi / ke
rámia, üveggyöngyök, vésett díszíté
sű csonttárgyak és bronzok. A 
2.objektumtól nyugatra és északnyu
gatra 2 római kutat / 4. és 5. obj. / tár
tunk fel, melyeket alul 1,5 m magas
ságig egy-egy fahordóval béleltek ki a 
kútfal védelmére. 23, illetve 12 szál, jó 
állapotban lévő deszka alkotta a hor
dók falát, abroncsaik szintén fából ké
szültek (A. T. 
HODGE Roman 
Aqueductus and 
Watter Supply 
/1992/ 52). Minden 
dongát épségben 
emeltünk ki, így kon
zerválásuk után a 
hordók helyreállítha
tók. A 4. számú kút
ból nagy mennyiségű 
kerámiatöredék ke
rült elő. A kutaktól 
délnyugatra lévő ró-

corner of the excavation area (Figure 
8, Features 1 and 9). The storage pit 
contained Bronze Age sherds and 
bronze pins. The post holes also con
tained Bronze Age ceramics. The long 
sides of the post system were transect
ed by a narrow Roman Period ditch 
with a "V"-shaped cross-section 
(Feature 12) running in a southwest
ern direction. An A. D. 2nd century, 
Roman scattered cremation grave 
came to light between the prehistoric 
storage pit and the narrow ditch 
(Figure 8, Feature 3). The human 
remains were buried in a wooden case 
with bronze fittings (Figure 9.) togeth
er with grave goods that included a 
clay lamp, a pot and bronze imple
ments. The roundish grave had two 
indentations along its long sides and 
was oriented northeast-southwest, 
similarly to Feature 12. South of the 
grave, a 3 by 2.5 m, 1 m deep amor
phous feature (Feature 2) with a east-

9. kép 



mai hulladékgödör ( 8.kép. 6. obj. ) fe
lét délről egy Árpád-kori kemence 
hamuzógödrével bolygatták meg. A 
középkori leletanyag között római 
tegulatöredékeket találtunk. Hasonló 
keveredést figyeltünk meg a 18. obj. 
esetében is ; Árpád-kori gödör alatt 2 
helyen római kori beásást figyeltünk 
meg. Szabálytalan négyzet alakú / 3 x 
2,8 m / gödre van a 17. objektumnak. 
Putri, vagy gödörház lehetett, déli 
előterében hatalmas cölöppel. Pusz
tulási rétegének tetején Hadrianus-
érmet /sestertiust/ találtunk, előlapján 
a császár felesége, Sabina képmásá
val ( lO.kép.) (D.R. SEAR, Roman 
Coins and their Values, London 1970, 
141 ; 1093 A; R.I.C. 1020; BMC 1882) az 
objektum aljáról ép főzőedény került 
elő. 

10. kép 

A15. és 16. obj.-okkal együtt ez is 
az Kr.u. 2.század első felében pusz
tulhatott el, ezt tanúsítják a belőlük 
előkerült dél-galliai terra sigillata tö
redékek. 

west orientation was opened. 
Similarly to Feature 1, it lay below a 
wall removed during the Middle 
Ages. There was a post hole in the 
middle of this feature and four others 
outside its four corners. The artifactu-
al assemblage of this feature included 
Roman Period (both industrial and 
domestic) ceramics dated to the end of 
the 1st and the begmning of the 2nd 
century accompanied by glass beads, 
bone artifacts decorated by chiseling 
and bronze objects. Two Roman 
Period wells (Features 4 and 5) were 
uncovered to the north and northwest 
of Feature 2. Each of these were lined 
with wooden barrels at the bottom in 
order to protect the well's wall. These 
barrels were made from 23 and 12, 
well preserved planks respectively. 
They were held together by wooden 
hoops (A. T. HODGE Roman 
Aqueductus and Water Supply 
/1992/ 52). Each of the staves were 
lifted up in one piece so that the bar
rels could be reconstructed following 
preservation. Quantities of ceramic 
sherds were recovered from well 4. 
Half of the refuse pit located south of 
these wells (Feature 6 in Figure 8) was 
disturbed by the ash-pit of an Árpád 
Period oven. Roman Period brick 
fragments were found among the 
medieval material. A similar mixing 
was observed in the case of Feature 18 
as well. Roman features were 
observed below Árpád Period pits in 
two cases. Feature 17 is a pit with an 



l.ütem: Melyben kö
zépkori falkiszedése
ken és 2 középkori tűz
he ly maradványon 
kívül /a 18. és 22. obj. 
mellett/, néhány római 
hulladékgödröt tártunk 
fel /14., 20., 21. obj.-
ok/. 

3.ütem: Az ásatási te
rület délnyugati sarká
ban, egy újkori pince 
/7. obj./ alapjaitól n.kép 
északra, római korú 
beásásokat /8. obj. / és egy keskeny, 
"V" keresztmetszetű vizesárkot ta
láltunk /22. obj./ . 

Ennek két oldalán északi irányban 
haladva, először keskeny, piskóta 
alakú, halvány /szürke/ foltok, 
majd hatalmas cölöpök nyomai je
lentek meg a sárga altalajban /24. 
obj./. Utóbbiakból alig került elő le
let. A 23. és 33. számmal jelzett be-
ásásokban igen sok szenült vagy ép 
állatcsontot és Kr.u. 2.sz.-i kerámiát 
találtunk. A 23. legfelső rétegéből is
mét Hadrianus-érem került elő. 

á.ütem: A terület északkeleti ne
gyedében, sűrű, szabályos szerke
zetű "talpfa"-rendszer mély nyo
mait (25. obj., 12.kép.) (WHITE, 
Greek and Roman Technology Lon-
don,1984; J. MERTENS, in 
Industrie no. 10, 1955 p.39. alapján) 
bontottuk ki , melyek egykor lecö
vekelt rönkjei valamilyen komo
lyabb felépítményt, utat (11.kép) 

irregular square shape measuring 3 by 
2.8 m. It may have been a semi-sub
terranean dwelling or pit house with 
an enormous post in the front section. 
A. Hadrian coin (sestertius) was found 
on the top of its destruction layer with 
the portrait of the emperor's wife, 
Sabina on its front facet /Figure 10/ 
(D.R. SEAR Roman Coins and their 
Values, London 1970, 141; 1093 A; C. 
65; R.I.C. 1020; BMC 1882) An intact 
cooking pot was found at the bottom 
of this feature which may have been 
destroyed together with Features 15 
and 16 in the first half of the A. D. 2nd 
century as is shown by sherds of 
southern Gaulish Samian ware found 
at the bottom. 

Stage 2: In addition to medieval wall 
removals and the remains of two 
medieval fireplaces (in the proximity 
of Features 18 and 22), a number of 
Roman Period refuse pits (Features 
14,20 and 21) were excavated. 



12. kép 

vagy épületet hordoztak. A konst
rukció nyomvonalát délkeleten, 4 
m mély, kövezett későrómai kút 
/26. obj./ vágja át (13. 
kép=193.obj., l d . még 8. kép: jobb
ra, fent ). Ennek palás kövekből k i 
rakott aknája kiváló állapotban ma
radt meg, betöltéséből pedig ép v i 
zeskorsó és nagyon sok kerámia
töredék került elő. Tőle keletre to
vábbi két kútaknát tártunk fel /28. 
obj./, egyikükben újabb fahordó 
maradványaival. Ezektől északra 
téglalap alakú, egykor szintén cölö
pökkel körülvett római beásást 

Stage 3: Roman Period exca
vations (Feature 8) and a 
narrow water ditch with a 
"V-shaped cross-section 
(Feature 22) were found in 
the southwestern corner of 
the excavation area north of 
the foundations of a mod
ern cellar (Feature 7). 
Moving toward the north 
along the two sides of the 
ditch, first narrow light grey 
spots with indentations 
then large post holes 
occurred in the yellow sub
soil (Feature 24). These latter 
hardly contained any finds. 
Features 23 and 33, on the 
other hand, contained a 
number of carbonized and 
well preserved animal 
bones as well as ceramics 
from the A. D. 2nd century. 

The uppermost layer of Feature 23 
contained a Hadrian coin as well. 

Stage 4: In the northeastern quarter 
of the excavated area the deep traces 
of a dense wooden tie system (Feature 
25, Figure 12, WHITE Greek and 
Roman Technology London,1984; J. 
MERTENS in Industrie no. 10, 1955 
p.39. after) were brought to light. The 
timbers fastened by posts must have 
belonged to a rather serious structure 
at the time of their construction which 
supported either a road (Figure 11) or 
a building. The traces of this construc
tion were transected by a 4 m deep, 



Î3. kép 

bontottunk ki . A 30. és 32. objektu
moktól /Árpád-kori beásásoktól/ 
keletre, a sárga altalajban, barnás
fekete, agyagos iszap jelezte, hogy 
megtaláltuk a Márity Erzsébet által 
korábban már feltárt nagy csator
nát vagy annak egy mellékágát 
/29. obj./, melynek 16 m szélesre 
kiszerkeszthető, legmélyebb pont
ján 1,5 m-es árka erős ívben fut a 
Bokor utca /esetleg a Bécsi út/ alá. 
Az iszap tetején Kr.u. 4.sz.-i bronz
érmét találtunk, az újkori pincétől 
/31. obj./ délre, a korábban emlí
tett kis árok /22. obj./ nyomvona
lától nyugatra, melyet itt, a már be
töltött nagy csatornába ástak bele. 

5.ütem: Az ásatás kezdetén még la
kott házrész elbontása után folytat
hattuk a 12. objektum / keskeny ró
mai korú árok, és az őskori cölöp
rendszer feltáratlan részeinek vizs
gálatát / 9. obj. / . További két kerek 
/ 10. és 11. obj./, valamint egy, sza
bálytalan téglalap alakú verem sza-

stone-lined Late Roman 
Period well (Feature 26) 
towards the southeast 
(Figure 13: Feature 193, 
see also Figure 8 upper 
right section). The slate-
lined shaft of the well 
was extremely well pre
served. Its fill contained 
an intact water jug and 
quantities of ceramic 
fragments. Two addi
tional wells (Feature 28) 

were excavated east of this feature. 
One was lined with a wooden barrel. 
Another Roman Period oblong fea
ture, surrounded by post holes, was 
excavated north of these wells. East of 
Features 30 and 32 (Árpád Period 
pits) brownish silt with a high clay 
content in the light yellow subsoil 
indicated that the channel excavated 
previously by Erzsébet Márity or at 
least a side branch of it had come to 
light there (Feature 29). The ditch of 
this channel could be delineated 
showing it was 16 m wide with a 
depth of 1.5 m. It runs in a character
istic arch below the present surfaces of 
Bokor or perhaps even Bécsi Street. A 
bronze coin datable to the A. D. 4th 
century on top of the silt south of the 
modern cellar (Feature 31) and west of 
the traces of the aforementioned small 
ditch (Feature 22) was dug into the 
channel after it had filled up. 

Stage 5: Studies of another narrow 
Roman Period ditch (Feature 12) and 



kítja meg a keskeny árkot, betölté
sükben az árokénál későbbi lelet
anyaggal. A terület hagyományosan 
mezőgazdasági rendeltetésére 
nyolc, kövezett újkori kút utal. 

of the unexcavated prehistoric post 
system (Feature 9) could be continued 
when the modem building standing 
in the excavation area was finally 
demolished. The narrow pit was inter
sected by two additional round fea
tures (10 and 11) and an amorphous 
oblong-shaped storage pit. Artifacts 
recovered from their fill are later than 
the finds that came to light from the 
ditch. The traditionally agricultural 
function of this area is indicated by 
the evidence of eight modern stone 
wells. 

Tibor Hable 



Feltárás az aquincumi 
katonaváros délkeleti 
régiójában 

A Budapest, III. Dugovics Titusz 
tér 13 - 17.SZ. alatti területen beépí
tés előtt hosszabb távra tervezett ku
tatási program keretében kezdtük 
meg 1994. szeptember végén a régé
szeti munkát. Az idei évre előirány
zott összeg öt hetes ásatást tett 
lehetővé. A rómaikori topográfia 
szempontjából is igen kiemelt he
lyen levő telken és környékén koráb
ban is végeztünk leletmentő és szon
dázó kutatásokat, illetve megfigye
léseket. Ezeknek eredményeit 
megerősítik és kiegészítik a teljes 
feltárás igényével megkezdett kuta
tás első szakasza alapján megfogal
mazható tapasztalatok. A Kr. u. 2-3. 
században a mai Flórián tér környé
kén levő legiótábor előterében, az 
ún. katonavároshoz (canabae) tartozó 
területen nagyobb lakó
házak álltak. A legkoráb- f:  

ban itt épült kőfalú épü
let alapfalait csak rész
ben sikerült feltárnunk, 
pontos alaprajzának és ^~ 
építési idejének tisztázá
sa a következő ásatási 
szezon egyik feladata 
lesz. Bizonyos azonban, 
hogy elpusztulása után a 
területet elegyengetve a 
korábbi épülettől teljesen 

Excavations in the 
southeastern area of the 
Aquincum military town 

Archaeological work began pre
ceding construction in lots 13 to 17 in 
Dugovics square in Budapest's dis
trict III at the end of September 1994 
as part of a long term research pro
gram. Financing that year was suffi
cient for five weeks of field work. 
Rescue and test excavations as well 
as field observations have taken 
place previously in this lot and its 
surroundings which are of eminent 
importance from the viewpoint of 
Roman Period topography. Results 
from that work were confirmed and 
complemented by experience gath
ered during the first phase of these 
planned excavations aimed at full 
recovery. During the A. D. 2nd and 
3rd centuries, relatively large houses 
stood in the canabae in front of the 

24. kép 



15. kép 

eltérő alaprajzú, igénye
sebb kivitelű házakat 
emeltek (14. és 15. kép). 
Falazatuk egy része a jel
legzetes ún. "halszálka
mintás" (opus spicatum) 
technikával készült, s a 
padlófűtés szerényebb, 
fűtőcsatornás változatá
nak maradványát is fel
tártuk az egyik helyiség
ben. A falakat - az omla-
dékból kibontott töredé
kek alapján - vörös, fehér 
okkersárga és türkiszkék 
színekkel mintázott fal
festmények díszítették. A 
ház berendezéséből 
mindössze egy bútorhoz 
tartozó bronz töredék 
maradt meg, sejtetve az 
itt élők tehetősebb voltát. 
Az épületektől délre, 
nem eredeti felállítási he- 1 6 ' k é p 

legionary camp that was 
located in the area of pre
sent day Flórián Square. 
Foundations of the earli
est stone building erected 
here could only be par
tially excavated. The clar
ification of its exact plan 
as well as precise dating 
will be one of the tasks 
left for the following 
excavation season. It is 
certain, however, that 



lyén került elő egy ép oltárkő (16. 
kép) melyet az aquincumi legio, a 
legio II. Adiutrix egyik tisztviselője, 
Marcus Aurelius Ingenuus cornicular-
ius állíttatott Iuppiter tiszteletére. A 
későbbi korokban az omladozó épü
leteket részben lerombolták, a ma
radványokat többször elplanírozták, 
részben a még álló falakat alapfal
ként felhasználták. 

once this building had been 
destroyed, more sophisticated vari
ously oriented houses were built on 
the leveled surface (Figures 14 and 
15). Their walls were made using the 
characteristic, so-called herring bone 
(opus spicatum) pattern. A modest 
form of hypocaust heating could be 
identified on the basis of heating 
channels found in one of the rooms. 
As is shown by fragments recovered 
from the rubble, the walls were deco
rated with paintings in red, ochre, 
white and rurquois colors. Only a 
surviving bronze fitting represents 
the furniture from this building. It is 
suggests the possibility, however, 
that the inhabitants of this house 
were relatively wealthy. An intact 
altar stone was found south of the 
buildings in a secondary position 
(Figure 16). It was erected by Marcus 
Aurelius Ingenuus cornicularius, one of 
the administrators of the legio II. 
Adiutrix in honor of Jupiter. 
Subsequently, the slowly decompos
ing buildings were either pulled 
down and levelled several times or 
their standing walls were used to 
make the foundations of new hous
es. 

Annamária Facsády 



Római kori beépítettség 
kutatása az aquincumi 
katonaváros 
északnyugati határán 

A Hunor utca - Hévízi út - Kuni
gunda utca által határolt területen, az 
itt épülő lakópark alapozási munká
latai előtt végeztünk előzetes régé
szeti feltárást. A kutatás célja az aqu-

17. kép 

Investigations concerning 
Roman Period settlement den
sity along the northwestern 
border of the Aquincum mili
tary town 

Preliminary archaeological excava
tions were carried out in the area bor
dered by Hunor, Hévíz and Kunigunda 
Streets prior to laying the foundations of 
an apartment complex there. The aims 

of this research included 
locating the northwestern 
border of the Aquincum 
Military town and estimat
ing Roman Period settle
ment density in the area. 
During the course of exca
vations it became appar
ent that the border in 
question may largely have 
run below today's Hévíz 
Street, that is, the excavat
ed area lay within military 
territory but outside the 
Military town, north of the 
town's edge (Figure 17). 
The western part of this 
area was located higher 
up and was inhabited. The 
eastern area must have 
been agricultural land but 
became marhsy once 
Roman river regulation 
and drainage works were 
abandoned. 



incumi katonaváros ÉNy-i határának 
lokalizálása és a terület római kori 
beépítettségének tisztázása volt. 

Az ásatás során kiderült, hogy a ke
resett határvonal nagyjából a mai Hé
vízi út alatt húzódhatott, így a feltárt 
terület a katonavároson kívül fekszik, 
a katonai territóriumon, a város szélé
től É-ra (17. kép. A). 

A terület Ny-i, magasabban fekvő 
része lakott, a keleti rész valószínűleg 
mezőgazdasági területként funkcio
nált, majd a római vízszabályozás és 
közműhálózat megszűnése után el-
mocsarasodott. 

A legkorábbi terepjelenségek relatív 
kronológia alapján talán még a 2-
3.századi legiótábor előtt létesültek. E -
D tájolású, cölöpszerkezetű vályogfa
las épületek nyomait sikerült megfi
gyelni, valamint egy telekhatáron lévő 
vízelvezető árok rövid szakaszát. 

A 2. -3. századi legiótábort körül
vevő canabae ÉNy-i negyedében az 
úthálózat kialakítását a tábor E-D tá
jolása és a Vörösvári völgy természe
tes ENy-DK irányának váltakozása 
szabja meg. A kétféle tájolás össze
hangolásának dinamikája egészen a 
mai óbudai utcák vonaláig nyomon 
követhető. A mai Vörösvári út, a tá
bor porta decumanaján kivezető római 
út nyomvonalát követi, ezzel párhu
zamos a tábor ÉNy-i sarkából induló 
út - a mai Hunor utca. 

Területünkhöz a legközelebb eső 
ismert római objektum a Körte utca -
Hunor utca - Raktár utca sarkánál lé-

On the basis of the relative chronolo
gy of the earliest features, it may be 
concluded that the settlement must 
have predated the 2nd-3rd century 
legionary fort. Traces of North to South 
oriented wattle-and-daub houses with 
post structures could be observed 
together with a short section of a drain
age ditch located at the edge of the lot. 

Two factors defined the orientation 
of the road system in the northwestern 
quarter of the canabae surrounding 
the 2nd-3rd century legionary fort: the 
North to South orientation of the fort 
and the natural Northwest-Southeast 
direction of the Vörösvár Valley. The 
dynamic coordination of these two 
components may be followed up to 
the present day in the layout of streets 
in Óbuda. Vörösvári Street follows the 
line of the Roman road that used to 
leave the fort's porta decumana. Apar-
allel road ran from the fort's North
western comer and corresponds to 
modern day Hunor street. The Roman 
feature located closest to the investi
gated area is a 4th century funerary 
chapel (cella trichora) found at the 
intersection of Körte, Hunor and 
Raktár Streets. It is accompanied by 
remains of buildings from the canabae 
that represent several periods. These 
buildings were oriented Northwest to 
Southeast and opened to the Roman 
road that preceded Hunor Street and 
extended beyond the city's border. 
Ruins of wattle-and-daub as well as 
stone houses oriented toward this 



vő 4. századi sírkápolna (cella tricho
rd) s az azt megelőző canabae többpe-
riódusú épületmaradványai. Ezek az 
épületek ENy-DK tájolásúak, s a mai 
Hunor utcát megelőző római útra 
nyíltak, amely a városhatáron kívül 
is folytatódhatott. A megkutatott te
rület teljes hosszában erre az útra tá
jolt, ENY-DK irányú vályog- és kőfa-
las épületnyomok, valamint további 
vízelvezető árkok kerültek elő. 

A lakott terület idővel egyre kele
tebbre terjeszkedett. A 2. sz. elején 
cölöpszerkezetú vályogfalas házakat 
emeltek, s már itt megfigyelhető az 
épületek folytonos toldozgatása K felé. 

Ezektől az épületektől K-re egy 
ugyancsak ENY - DK tájolású kőala-
pozású épület részleteit tártuk fel. Ezt 
a 2-3. sz. fordulóján átépítették, omlása 
- pusztulása a 3.sz. második felében 
következett be. A terület felhagyása 
időben megegyezik a canabae más 
pontjain megfigyelt tendenciákkal. 

A kétféle tájolású falmaradványok 
a különböző tájolású úthálózat vál
toztatására engednek következtetni. 
Az itt megfigyelt jelenségek alapján 
úgy tűnik, egy legiótábor építése 
előtt egyszerre, ugyanerre a rend
szerre fűződik fel a territórium úthá
lózata is. A korai, rövid életű, E-D tá
jolású és a későbbi ENY - DK irányú, 
a 2.SZ. elejétől a 3.sz. végéig fejlődő 
objektumok feltehetőleg a korai és a 
2-3.SZ. legiótáborok kitűzési rendsze
rét követik. 

road and additional drainage ditches 
were found along the full length of the 
excavated area. The abandonment of 
this area falls in line with trends 
observed in other parts of the canabae. 

The wall remains running in two 
different directions are indicative of 
the changes in the orientation of the 
road system. Phenomena observed at 
this site suggest that prior to the con
struction of the legionary fort, the road 
network of this territory followed the 
same system. Early, short-lived fea
tures oriented North to South as well 
as subsequent constructions oriented 
Northwest-Southeast dated to 
between the begmning of the 2nd and 
the end of the 3rd centuries 

With the advancement of time, the 
habitation area expanded increasingly 
toward the east. Wattle-and-daub 
houses with post structures were 
erected at the beginning of the 2nd 
century, and as early as that time, 
additions were continuously built on 
their eastern sides. 

East of the buildings under discus
sion here, details of a house with stone 
foundations oriented Northwest-
Southeast were uncovered. It was built 
at the turn of the 2nd and 3rd centuries 
and destroyed during the second half 
of the 3rd century. 

Orsolya Madarassy 



Kutatások az aquincumi 
canabae északkeleti pe
remén 

Az aquincumi katonaváros északi 
peremén (Budapest, I I I . kerület 
Szentendrei út-Ladik utca sarok), 
egy ESSO és közvetlen szomszédsá
gában egy ARAL töltőállomás építé
sét megelőzően került sor a két le
letmentésre, amelyek a korábbi 
évek - a területen folyt aktuális épít
kezésekhez kapcsolódó - feltárásait 
kiegészítve, egy eddig a római kor
ban ismeretlen beépítettségű terület
re vonatkozóan szolgáltak adatok
kal. (17. kép. B) 

A Kaszás dűlő - raktárréti római 
kori temető keleti szélén húzódó víz
vezeték, az azt kísérő út és a közeli 
Dunapart között fekvő területen az 
első leletmentés 1976-ban volt. Ekkor 
a 11-es főközlekedési út kiszélesítése 
kapcsán egy, a 2. század közepére
végére datálható bizonytalan rendel
tetésű épület néhány fala került elő. 
A leletmentés színhelyétől keletre -
ismét csak építkezéshez kapcsolódó 
leletmentés során - 1984-ben egy ko
rábbi, agyagtéglás-cölöpös konstruk
ciós építmény egyszer megújított 
rendszere került elő. Az építmény 
északi oldalán kelet-nyugati irányú 
úttest volt, amelybe a 4. század folya
mán egy szegényes mellékletű sírt 
vágtak. A terület északi részén 1992-
ben ismét mód nyílt a kutatásra, mi-

Research on the north
eastern edge of the 
Aquincum canabae 

Two rescue excavations took place 
along the northeastern edge of the 
Aquincum Military town (Budapest, 
district I I I , corner of Szentendrei and 
Ladik streets) preceding the con
struction of an ESSO gasoline station 
and an ARAL station close to it. 
These excavations completed the 
picture concerning the previously 
unknown Roman Period settlement 
organization in this area that has 
emerged as a result of continuous 
rescue work associated with other 
constructions in the area (Figure 17). 

The first rescue excavations in the 
territory defined by the aquaduct and 
accompanying road, running along 
the eastern border of the Kaszás dűlő 
- Raktárrét Roman Period cemetery, 
and the nearby banks of the Danube 
were carried out in 1976. At that time, 
wall remains from a building of 
unknown function, datable to the 
middle or the end of the 2nd century, 
were recovered prior to the broaden
ing of Road 11. In 1984, rescue exca
vations brought to light the ruins of a 
once renewed house with an adobe 
brick and post construction east of 
that site. A road rurvning East to West 
was identified North of this building. 
This road was disturbed by a 4th cen
tury burial that contained only mod-



vei az ESSO 
töltőállomás épí
tését tervezte a tel
ken. A négy meg
nyitott felület 
alapján a terület 
többperiódusú ró
mai kori beépített
ségére vonatkozó
lag kaptunk ada
tokat (18.kép). Új 
információt jelen
tett a 2. század 
első felére, dere
kára keltezhető 
temetőrész le t , 
melynek 20 feltárt 
sírjából négy ham
vasztásos volt. Két 
hamvasztásos sírt 
sírkert vett körül, 
s további három 
kirabolt sírkertet 
is megfigyelhet
tünk. (19. kép.) 
Sajnos a hamvasz
tásos sírokból csak 
a rablás után meg
maradt, többnyire 
kerámiatöredékekből álló leletek ke
rültek elő. A szegényes mellékletű, 
sírrablóktól kevésbé bolygatott, zöm
mel észak-déli irányítású csontvázas 
sírok a sírkerteken kívül, azok körül 
helyezkedtek el. A sírok rétege alatt 
figyelhettünk meg egy mély, észak
déli irányú árkot (fossa), amelyet 
mintegy 50 m hosszan követhettünk. 

18. kép 

est grave goods. 
Research opportu
nities again 
opened up in the 
Northern section 
of this territory in 
1992, since ESSO 
planned to build a 
gasoline station on 
this lot. On the 
basis of the four 
excavated surfaces, 
data concerning 
several periods of 
Roman construc
tion activity could 
be obtained 
(Figure 18.). New 
information was 
provided by 
details from a 
cemetery that was 
dated to the first 
half of the 2nd cen
tury. Four of the 
twenty burials 
excavated here 
were cremations. 
Two were con

tained within burial building . Two 
similar building, disturbed by grave 
robbers could be observed as well 
(Figure 19). Unfortunately, grave 
goods recovered from the cremation 
graves consist of only a few finds, 
mostly sherds, left behind by the 
grave robbers. The less well endowed 
inhumation graves were disturbed 



19. kép 

E leletmentés kiegészítésére nyílt 
módunk 1994-ben az ESSO benzin
kút kivitelezését megelőzően. Ez al
kalommal az 1984. és az 1992. évben 
feltárt felületeket kötöttük össze egy 
észak-déli irányú árokkal. Az árok
ban csaknem elértük a korai sírker
tes temetkezések déli szélét. A mind
össze két korai sír egyike a sírkerttel 
körülvett hamvasztásos sírok közé 
tartozott. Meglepően nagy mérete -
mérhető oldala mintegy 5 m hosszú 
volt - valamint a sír betöltéséből 
előkerült leletek (kalcinált csont, fa
szén, vas és bronz szegek, kisebb ke
rámiatöredékek) többszemélyes, 
helybenégetésés (bustum) temetke
zésre utalnak. E sír kertjén kívül va
salással megerősített fakoporsóba 
temették el azt a csecsemőt, amely
nek arany fülbevalója, valamint a 
mellékletként a sírba helyezett ivó
készlete, üvegedényei alapján 
(20.kép.) a temetkezést a 2. századra 

only to a lesser extent by 
the thieves. Most of the 
inhumation graves, ori
ented North to South, 
were placed outside but 
in close proximity to the 
burial building. Below the 
strata occupied by graves, 
a North to South running 
ditch (fossa) was noted. It 
could be followed for a 
distance of about 50 m. 
The 1992 rescue excava
tions could be completed 

in 1994 preceding the construction 
of the ESSO gasoline station. At this 
time a North to South trench could 
be opened linking the 1984 and 1992 
excavation surfaces. This trench 
extended almost to the Southern 
edges of the early burial enclosures. 
One of the altogether two early buri
als belonged to the cremation graves 
surrounded by wall. Both its sur
prisingly large size (the measurable 
side was approximately 5 m long) 
and the finds (calcinated bones, 
charcoal, iron and bronze nails and, 
small ceramic sherds) recovered 
from its fill suggest that several per
sons were cremated on this spot 
(bustum). Outside the burial build
ing, an infant with a gold earring 
was found buried in a wooden cof
fin that was reinforced with iron fit
tings. Grave goods found in this 
burial (Figure 20.) included a set of 
glass drinking vessels. On the basis 



20. kép 

lehet datálni. Az árokból előkerül
tek a későrómai korból származó 
csontvázas, szegényes mellékletű te
metkezések is. A két temetőrétegen 
kívül feltártuk a korarómai sírok pe
riódusához közeli - valószínűleg 
megelőző - időszakból származó 
egymással párhuzamos cölöpsort, 
amely feltehetőleg összefügg a terü
leten 1984-ben talált megújított 
agyagfalas építménnyel. Leletanyag 
a cölöplyukakból nem került elő. 

Valószínűleg éppen ezzel az épít
ménnyel kapcsolatos a Ladik utca 
déli oldalán ezévben folyt másik le
letmentés eredményeként megtalált 
római kori erődítés részlete (21. 
kép), melynek csaknem 30 méteres 
szakaszát követhettük nyomon a 
leendő üzemanyag tartályok helyén 
nyitott felület északi peremén. A ke
let-nyugati irányú, cölöpkötegekkel 
erősített, gerendákból és agyagtég
lákból épített védmú teljes szélessé
gét nem tudtuk megállapítani, mivel 
az az úttest alá húzódott. A szerke
zetből következtethető szélesség 
mintegy 5 méter lehetett. Az épít-

of these finds, the two graves cannot 
date to a time later than the begin
ning of the 2nd century. The trench 
also yielded poor inhumation 
graves from late Roman times. In 
addition to the two strata in the 
cemetery, a parallel line of posts was 
identified that is close in time to the 
period represented by the early 
Roman burials (and probably even 
earlier). It may be hypothesized that 
these rows of post holes are related 
to the renewed wattle and daub con
struction that came to light in the 
area in 1984. No artifacts were 
recovered from the post holes. 

In all likelihood, a Roman fortifica
tion discovered during the course of 
another rescue excavation on the 
southern side of Ladik Street (Figure 
21.) in the same year, is associated 
with this building. An almost 30 m 
long section of this fortification could 
be followed along the Northern edge 
of the surface opened in the future 
place of underground fuel tanks. The 
fortification system, which ran in an 
East - West direction, was built of tim
ber and mud bricks and reinforced 
by bunched posts. Its full width 
could not be measured since it lay in 
part below a modern road. On the 
basis of its structure the original 
width of this fortification may have 
been 5 m. Scarce artifactual material 
(tegula fragments usually lacking a 
stamp, a tent peg, an iron horse shoe 
and some ceramic sherds) recovered 



27. kép 

mény pusztulási rétegéből és kör
nyékéről előkerült igen szegényes 
leletanyag (többnyire bélyeg nélküli 
tegulatöredékek, sátorcövek, vas
patkó s némi kerámiatöredék) utal
nak az épület katonai funkciójára s 
rövid használati idejére. A védmű 
"terminus ante quem" -jét az a pusz
tulási rétegbe ásott hamvasztásos sír 
adja, amely a Ladik utca északi olda
lán lévő, a 2. század elejére datálha
tó korai római temető legdélebbi sír
jának felel meg. Az előkerült véd-
műrészlet valószínűleg abba a to
pográfiai összefüggésbe tartozik, 
amelybe az 1979-ben a közelben fel
tárt dunaparti hídfőállás (Régészeti 
Füzetek 33 (1980) 36.), a Ladik utca 
északi oldalán előkerült agyagfalas, 
cölöpös építmények, valamint az 
észak-déli mély árok (fossa). A terü
let stratégiai fontosságát, s így a ka
tonai objektumok létesítését is indo
kolja, hogy egy a Dunába ömlő ter-

from the destruction 
layer and the surround
ings of the construction 
suggest the military func
tion and short term usage 
of this feature. The "ter
minus ante quern" of this 
fortification is provided 

I by the grave that was 
dug into the destruction 
layer which corresponds 
to the Southernmost bur
ial from the early Roman 
Period cemetery found 

on the Northern side of Ladik Street 
dated to the 2nd century. In terms of 
archaeological topography, the seg
ment of fortification recovered is 
most probably part of the bridge 
head that was found on the bank of 
the Danube in 1979 (Régészeti 
Füzetek 33 (1980) 36), the adobe and 
post structures found on the North
ern side of Ladik Street and the deep 
North to South ditch (fossa). The 
strategical importance and concom-
mittant creation of military features 
in the area are explained by the fact 
that this site is located in the proxim
ity of a natural ditch opening into the 
Danube and near the crossing point 
to the Danube island on which the 
Governor's palace was built. This 
point also coincides with the hypoth
esized border between the military 
and municipal territories. 

The site could not be completely 
excavated. Aside from a few test 



mészetes árok közelében, a helytar
tói palotát hordozó Dunasziget 
egyik átjárójánál fekszik, s éppen a 
katonai és a municipális territórium 
feltételezhető határán. 

A lelőhely teljes feltárására nem 
került sor. Csak azokat a területeken 
folytattunk régészeti kutatást - az in
formációs szondákon kívül -, ame
lyek az építkezés következtében 
megsemmisültek. 

sondages, archaeological investiga
tions could only be carried out in the 
areas which were going to be 
destroyed by subsequent develop
ment. 

Paula Zsidi 



Római épület az 
aquincumi polgárváros 
déli városfalán kívül 

Az Aqumcumi Múzeumot körülve
vő romterület déli részén (Budapest, 
ni. kerület Szentendrei út 139.) - me
lyet évtizedeken keresztül katonai lő-
térként használtak - egy meglévő mo
dern épület kibővítésére került sor 
még 1993-ban. A restaurátor műhely
nek kialakítandó és raktározási célokat 
szolgáló új épületszárny alapozása a 
városfalon kívüli területre esett, me
lyet a szakirodalom (SZILÁGYI J. je
lentése a Budapest Régiségei XV 
(1950) 308. old.) alapján a római kor
ban beépítetlen területként tartottunk 
számon. A jelentés szerint 1944-47-ben 
a polgárvárosnak a déli városfalon kí
vül előkerült un. deversorium épületé
től keletre nem volt épület, s a jelentést 
kiegészítő rajzon is üresen maradt ez a 
hely. Az új épület alapozásának meg
kezdésekor azonban meglepetés ért 
bennünket: a városfalat kísérő 
vizesárkon kívül, melynek előkerülé
sével számoltunk, egy eddig ismeret
len, valószínűleg a deversorium 
épületével kapcsolatba hozható beépí
tett terület került elő. 

A déli városfal szerkezetének ezen 
az újabb szakaszán a már korábbiak
ban is megfigyelt jelenségeket rögzít
hettük. Előkerült a kőalapozású város
fal építését megelőző korai vizesárok, 

A Roman building out
side the Southern city 
wall of the Aquincum 
Civil town 

During 1993, a modern building was 
expanded in the southern section of the 
area where Roman ruins had been 
restored around the Aquincum 
Museum (Budapest, district III, 
Szentendrei Street 139). The founda
tions of this new wing, designed to 
house an archaeological restoration lab
oratory as well as storage facilities fell 
within an area outside the Roman city 
wall. This area had been considered 
uninhabited during the Roman Period 
(report by SZILÁGYI J. in Budapest 
Régiségei XV (1950) p. 308). According 
to this report, during the 1944-1947 
excavation seasons no buildings were 
discovered east of the Civil town's dev
ersorium building located outside the 
city wall. This area was left blank even 
in the site plan attached to the site 
report. 

Phenomena observed previously 
could also be documented in this newly 
discovered section of the southern city 
wall. The moat preceding the city wall 
with its stone foundations has also been 
found together with a subsequent ditch 
that was dug into the fill of the moat. 
Once this latter ditch had been aban
doned the foundations of a wall paral
leling the city wall were laid into its rel-



22. kép 

valamint ennek betöltésébe ásott 
későbbi árok. A késői árok betöltésébe, 
amikor az árok már nem funkcionált, a 
városfal vonalát követő falat alapoz
tak, nyilván a lazább, töltött föld miatt, 
a szokásosnál mélyebben. 

Az ettől a faltól délre felszínre ho
zott épület (22. kép) azonban nem a 
városfal vonalát követte, hanem a vá
rosba bevezető főútvonalra tájolták. A 
legalább három nagy építési periódust 
mutató épület nyolc helyiségét tártuk 
fel. A magasabban fekvő nyugati he
lyiségsor (23. kép) falainak egy része 
kiszedett állapotban került elő. E he
lyiségsor két szobájának padlóját há-

atively loose fill at a depth greater than 
was usual for that time. 

The building brought to light South 
of this wall (Figure 22), on the other 
hand, did not follow the line of the city 
wall but was oriented along the main 
road leading into town. Eight rooms of 
this building, representing at least three 
major construction periods, were found 
during the course of excavations. The 
row of rooms located at a somewhat 
higher elevation in the Western section 
is represented mostly by wall remains 
that have been largely removed (Figure 
23). The floors of two rooms within this 
row of features were made of terrazzo 



23. kép 

romszor megújított terrazzópadló bo
rította. E magasabban fekvő épület
szárny déli részéből néhány lépcső ve
zetett, a talaj természetes lejtését ki
használó hosszú helyiségbe. E helyi
ség fala az épület többi falától eltérően 
jóval mélyebb alapozású volt. Funkci
ójára belső falsíkjának vízzáró vakolá
sa, a helyiség belső szintjének megújí
tásai között használt sárga vízzáró 
agyagréteg valamint a délkeleti sarok
ban feltárt vízlefolyó utalt. Akőépület-
hez a déli oldalon egy facölöpös, fa
szerkezetű "előcsarnok" csatlakozott. 

Ez az építmény oldotta meg a vá
rosfal eltérő irányához való illeszke
dést. Az épületből igen kevés lelet
anyag került elő. Valószínű azonban, 
hogy a terület már a 2. század első fe
lében beépített volt. 

A római kori épület előkerülése nyo
mán a modern épületet átterveztettük. 
A meglévő antik falak bemutatása az 
új épületben és körülötte megoldható 
volt. Éppen e műemléki bemutatás 

and had been renewed 
three times. A few steps led 
from the Southern end of 
this somewhat higher wing 
into a long room that took 
advantage of the natural 
slope on which it was built. 
The walls of this room 
were dug significantly 
more deeply than any 
other walls in the same 
house. The function of this 
feature is indicated by the 

waterproof plastering of inner wall sur
faces and the layer of yellow clay used 
in the renovation of the inner strata in 
addition to the drainage hole found in 
the Southeastern comer. A "foyer" with 
a wooden post stmcture was attached 
to the Southernn side of this stone 
building. This construction solved the 
problem of following the line of the city 
wall. Only a few artifacts were recov
ered from this building. It is likely, 
however, that this territory was inhabit
ed as early as the first half of the 2nd 
century. 

Following the discovery of the 
Roman Period building, the modem 
house had to be re-designed. It became 
possible to display the walls preserved 
from Antiquity inside the modem 
building and around it. It was the 1994 
ancient monuments presentation that 
made the clarification of the entire 
ground plan necessary within the area 
available for study. 

Six squares and two trenches were 



igénye tette szükségessé az 1994. év
ben a római épület teljes alaprajzi tisz
tázását a rendelkezésre álló területen. 

Az előző évben feltárt épületszárny
tól keletre nyitottunk meg hat szel
vényt és két árkot. Az ásatás során ki
bontakozó alaprajz, és az előző évi le
letszegénységgel szembeni viszonyla
gos leletgazdagság egyaránt arra utal
nak, hogy ezúttal az épülethez tartozó 
külső téren, méghozzá az épület négy
szögű udvarában dolgoztunk. Az ud
var északi és keleti zárófala a városfal 
északnyugat- délkeleti irányához iga
zodott, ellentétben az elmúlt évben fel
tárt nyugati épületszárnnyal, amelyet 
a polgárváros észak-déli főutcájára tá
joltak. Miután a főútvonal korábban 
létesült mint a városfal, feltételezhető, 
hogy az udvar és az épület keleti szár
nya későbbi hozzáépítés. 

Az udvaron előkerült kis vízelvezető 
csatorna az elmúlt évben feltárt vizes 
helyiség lefolyójához csatlakozott. Talán 
éppen az épület vízellátását szolgálta az 
a vizes helyiség keleti falát kísérő fala
zat, amelynek alacsony falkoronáját 
egyenletes vízzáró vakolat borította. 
Mindezek alapján kézenfekvőnek lát
szik az épületet a deversoriumhoz tar
tozó fürdőszárnynak meghatározni. 
Azonban mindeddig padlófűtésre utaló 
nyom - eltekintve egy, a felső törmelék
ből szórványként származó hypocaus-
tum oszloptól - nem került elő. 

Az udvarnak feltételezett épületrész 
nyugati felében egy vastag, téglás-fal-
festményes omladékot tartalmazó réte-

opened East of the wing that had been 
investigated in the previous year. The 
ground plan gradually emerged. The 
relative abundance of finds showed 
that the excavation was locasted in an 
area representing an external feature of 
this building, namely its square court
yard. In contrast to the building's West-
em wing investigated during the previ
ous year, this courtyard followed the 
North - South orientation of the Civil 
town's main street. The Northern and 
eastern walls of this courtyard thus 
match the Northwest-Southeast direc
tion of the city wall. Since this main 
road was built earlier than the city wall 
it is possible that the courtyard as well 
as the building's Eastern wing were 
added to the previous building as sec
ondary features. 

The small drainage ditch discovered 
in the courtyard was connected to the 
outlet of the aforementioned room. The 
wall that paralleled the eastern wall of 
this "wet" room may have been related 
to the water supply because its low top 
was sealed by a layer of waterproof 
plastering. On the basis of these charac
teristics it is reasonable to assume that 
the building was a bath that functioned 
as a wing of the deversorium. On the 
other hand, no signs of floor heating 
have as yet been found with the excep
tion of the stray find of a hypocaustum 
pillar that was found in the upper layer 
of rubble. 

A thick layer of bricks and wall paint
ing fragments was discovered in the 



get találtunk, melyet feltehetőleg az 
épület egyik átépítése során hordtak 
oda. A törmelékben talált pénzek, vala
mint a kerámia leletek alapján erre az 
átépítésre a 3. század utolsó harmadát 
követően kerülhetett sor. Bár a falfest
ményekre nem eredeti, falról leomlott 
helyzetükben találtunk, mégis nagyobb 
összefüggő felületek összeállítása lehet
séges a vörös sávos, zöld és sárga növé
nyi ornamentikát mutató, zömmel 3. 
századi töredékekből. (24. kép.) 

Western section of the feature that was 
identified as the building's courtyard. 
Presumably, it was dumped there dur
ing one of the reconstructions. Coins 
and sherds found amond this rubble 
indicate that it may have been accumu
lated after the last third of the 3rd cen
tury. Although remains of the wall 
painting were not found in primary 
position, major contiguous sections of 
the picture could be reconstructed on 
the basis of the patterns composed of 
red and yellow bands as well as green 
floral patterns most of which date to 
the 3rd century (Figure 24). 

Paula Zsidi 

24. kév 



Képjegyzék Figure captions 

1. Helyszínrajz az albertfalvai katona tá
borról és a vicus részletéről, az 1994.évi ásatás 
helyével (Bp.XI. Albertfalva) 

2. Összesítő felvétel az 1994.évi feltárásról -
délről (Bp.XI. Albertfalva) 

3. 1. századi lakóház maradványa délről 
(Bp. X I . Albertfalva) 

4. 1. századi auxiliáris táborok Budapest 
területén 

5. Rómaikori lelőhelyek a Vízivárosban 
(Bp. I I . ker. Víziváros) 

6. A Medve u . 9-13. sz. alat t i feltárás részle
te a római kor i csatornázott úttal (Bp. I I . ker. 
Víziváros) 

7. A Vízivárosban talált 1. századi arany
érem lelet. (Bp. I I . ker. Víziváros) 

8. kép : Az ásatási terület összesítő alapraj
za (Bp. I I I . Budaújlak) 

9. kép: Faládika bronz veretes fogója (Bp. 
I I I . Budaújlak) 

10. kép: Hadrianus császár bronz pénze 
(Bp. I I I . Budaújlak) 

11. kép: Útalépítmény; a cölöpfoltok lehet
séges magyarázata (Bp. I I I . ker. Budaújlak) 

12. kép: "Piskóta" alakú cölöpfoltok in V I I . 
szelvény (Bp. I I I . Budaújlak) 

13. kép: 193. objektum, római kút metszete 
(Bp.III.Budaújlak) 

14. A z egyik helyiség északkeleti sarka 
(Bp.III .Dugovics T.tér 13-17.) 

15. A délebbi épület részlete. (Bp. I I I . 
Dugovics T. tér 13-17.) 

16. A z oltárkő előkerülésekor. (Bp. I I I . 
Dugovics T. tér 13-17.) 

17. A 2-3.sz-i legiótábor - canabae útháló
zata a ma i Óbuda topográfiájában. 

18. A z aquincumi katonaváros északi pere
mének beépítettsége az 1976-1994. évi feltárá
sok eredménye alapján (Bp. I I I . Ladik u . -
Szentendrei út sarok) 

19. Sírkertek a terület északi részén (Bp. 
I I I . L a d i k u.-Szentendrei út sarok) 

20. Római gyermeksír leletei (Bp. I I I . Ladik 
u.-Szentendrei út sarok) 

Figure 1: Site p lan o f the Albertfalva mil i
tary fort and part o f the vicus w i t h the loca
t i o n of the 1994 excavations. (Bp. X I . Alber -
falva) Explanations of symbols: I : central build
ing, 2; commander's building, 3:hospital, 4: bar
racks, 5: houses, 6: sanctuary, 7-9: stone buildings, 
10: long distance road 

Figure 2: Overv iew of the 1994 excavations 
f rom the south (Bp. X I . Albertfalva) 

Figure 3: Remains of a 1st century house 
f r o m the south (Bp. X I . Albertfalva) 

Figure 4: First century auxi l iary forts i n 
Budapest 

Figure 5: Roman Per iod sites i n the 
Víziváros area (Bp. I I . d is t r ic t , Víziváros) 

Figure 6: Detail f rom the excavations at 
lots 9-13 in Medve Street w i t h the Roman 
road and drainage system (Bp. I I . distr ict , 
Víziváros) 

Figure 7: The first century gold coin found 
i n the Víziváros area (Bp. I I . district, Víziváros) 

Figure 8: The excavation's summary p lan 
(Bp. I I I . Budaújlak) 

Figure 9: The handle o f a wooden box w i t h 
bronze f i t t ing (Bp. I I I . Budaújlak) 

Figure 10: Bronze Emperor Hadr ian co in 
(Bp. I I I . Budaújlak) 

Figure 11: Road foundations, a possible 
explanat ion for post holes (Bp. I I I . Budaújlak) 

F igure 12: Post holes w i t h indented oval 
shape in Square V I I (Bp. I I I . Budaújlak) 

Figure 13: Feature 193, the section of a 
Roman w e l l (Bp. I I I . Budaújlak) 

Figure 14: The northwestern corner of one of 
the rooms (Bp. I I I . Dugovics T. square 13-17.) 

Figure 15: Detail of the b u i l d i n g located to 
the south (Bp. I I I . Dugovics T. square 13-17.) 

Figure 16: The altar stone at the t ime of dis
covery (Bp. I I I . Dugovics T. square 13-17.) 

Figure 17: The road n e t w o r k of the 2nd -
3 r d century legionary fort and canabae i n 
re la t ion to the archaeological topography of 
Óbuda 

Figure 18: Settlement organizat ion along 



21. A cölöpös védműrendszer részlete fel
tárás közben (Bp. I I I . Lad ik u.-Szentendrei út 
sarok) 

22. A z épület alaprajza az 1993/94. évi fel
tárások alapján (Bp. I I I . A q u i n c u m polgárvá
ros) 

23. Összkép az épület n y u g a t i szárnyáról 
(Bp. I I I . A q u i n c u m polgárváros) 

24. Falfestmény részlete az épület udvarán 
feltárt omladékos rétegből (Bp. I I I . A q u i n c u m 
polgárváros) 

the N o r t h e r n edge of the A q u i n c u m M i l i t a r y 
t o w n as revealed by the 1976-1994 excava
tions (Bp. I I I .Lad ik street-Szentendrei street) 

Figure 19: Walls around the buria l in the 
area's no r the rn section (Bp. I I I . Lad ik street-
Szentendrei street) 

Figure 20: Finds from an early Roman 
Per iod c h i l d bur ia l (Bp. I I I . L a d i k street-
Szentendrei street) 

Figure 21: Detail of the for t i f icat ion system 
w i t h posts d u r i n g the course of excavation 
(Bp. I I I . A q u i n c u m , c iv i l t o w n ) 

Figure 22: The ground p l an of the bu i ld ing 
on the basis of the 1993-1994 excavations (Bp. 
I I I . A q u i n c u m , c iv i l t own) 

Figure 23: Overv iew of the bui ld ing 's 
western w i n g (Bp. I I I . A q u i n c u m c i v i l town) 

Figure 24: Detail of the w a l l pa int ing 
recovered f rom the destruct ion layer found in 
the b u i l d i n g ' s courtyard (Bp. I I I . A q u i n c u m , 
c i v i l t o w n ) 



Az Aquincumi Múzeum 1994. évi leletmentéseit az alábbi intézmények 
illetve cégek kezdeményezésére és anyagi támogatásával végezte: 

The 1994 rescue excavations of the Aquincum Museum were carried out 
on the initiative and with the financial support of the following institutions 
and companies: 

A R A L Hungária Kft. - A R A L Hungária Ltd. 
Bp. Etele út 68. 

E S S O Hungária Kereskedelmi Kft. 
Bp. Ötvös u.2-4. 

B U V A T I Budapesti Városépítési 
Tervezési Iroda Rt. - BUVÁTI Budapest City Planning Office Share Holding Co. 
Bp. Városház u. 9-11. 

Országos Műemlékvédelmi Hivatal - National Historical Monuments Office 
Bp. Táncsics Mihály u . 1. 

P R O F O R M Építőipari Kft. - Proform Construction Ltd. 
Bp. Vörösvári út 27. 

Közúti Beruházó Kft. -
Bp. Csóka u.7-13. 

Il.ker. Önkormányzat - Local Government of district I I . 
Bp. Mechwart liget 1. 

Közép-Európai Hitelbank - Central European Credit Bank 
Bp. Váci u. 15/b. 

Budapest Fó'város Önkormányzata -
Budapesti Történeti Múzeum 
költségvetési keret 

Fó'városi Fó'polgármesteri Hivatal -
Közlekedési Ügyosztály 



ABTM Aqumcumi munkatársainak 1993-94-ben megjelent munkái 

Work published in 1994 by the co-workers at the Aquincum 

Alice M . C H O Y K E : 
Állatcsontok az albertfalvai vicus 1977. évi 
ásatásából, A n i m a l bones from the Budapest 
Albertfalva Vicus 1977. Excavations 133-
136.p. (Budapest Régiségei 30.1993) 

FACSÁDY Annamária: 
A z aqu incumi terrakotta császárábrázolások, 
La representation des empereurs en terre 
cuite au Musée d ' A q u i n c u m 263-272.p. (Bu
dapest Régiségei 30.1993) 

R. FACSÁDY Annamária: 
A q u i n c u m i lepénysütő minták éremkép
előzményei. 
65-68.p. (A numizma t ika és a társtudomá
nyok. Szeged, 1994.) 

R. F A C S Á D Y Annamária: 
Trésors de Pannonié d u 2e siècle. 141-146.p. 

(Akten des 10. Internationalen Tagung über 

An t ike Bronzen.Forschungen u n d Berichte 

zur Vor - u n d Frühgesichte i n Baden -

Württemberg Bd . 45., Stuttgart, 1994) 

K É R D Ő Katal in-NÉMETH Margit: 
A q u i n c u m 1.századi katonai megszállásának 
kérdéséhez, Z u r Frage der Besetzung v o n 
A q u i n c u m i m 1. Jahrhundert 
42-54.p. (Budapest Régiségei 30.1993) 

M A D A R A S S Y Orsolya: 
Tabula gromatici az aquincumi canabaeból, 
Tabula gromatici from the canabae of A q u i n c u m 
297-316.p. (Budapest Régiségei 30.1993) 

M Á R I T Y Erzsébet: 
Kronológiai problémák és városszerkezeti sajá
tosságok Aquincum polgárvárosában, 
Chronological problems and characteristics of 
settlement structure in the A q u i n c u m c iv i l town. 
137-148.p. (Budapest Régiségei 30.1993) 

N É M E T H Margit: 
Kutatások az aqu incumi alatábor területén, 
Forschungen im Gebiet des Ala-Lagers v o n 
A q u i n c u m 

55-60.p. (Budapest Régiségei 30. 1993) 

N É M E T H Margit: 

Egy Mithras-Sol relief Aquincumból , E in 
Mithras-Sol Relief aus A q u i n c u m . 215-228.p. 
(Budapest Régiségei 30. 1993) 
N É M E T H Margit: 
Roman M i l i t a r y Camps i n A q u i n c u m . 
(Annuar io dell 'Accademia d 'Ungher ia , 
Roma, 1994,139-154.) 

PÓCZY Klára: 
La città d i A q u i n c u m sede del luogotente 
della Pannónia Inferisre. 
(Annuar io dell 'Accademia d 'Ungher ia , 
Roma, 1994, 221-232.) 

P A R R A G I Györgyi: 
Későrómai sírok az aquincumi canabae n y u 
gati részén 317-326.p. (Budapest Régiségei 30. 
1993) 

S Z I R M A I Krisztina: 
A z albertfalvai római tábor. 25-31 .p. (Régé
szeti emlékek a Xl.kerületben, X I . kerületi Ré
gészeti Füzet. 2. Bp., 1993.) 

S Z I R M A I Kriszt ina: 
Eine Pferdegeschirr - G a t t u n g m i t 
L u n u l a v e r z i e r u n g aus A q u i n c u m . 405-409.p. 
( A k t e n des 10. Internat ionalen Tagung über 
A n t i k e Bronzen. Forschungen u n d Berichte 
zur Vor - u n d Frühgeschichte i n Baden -
Wür t temberg Bd. 45., Stuttgart , 1994) 

S Z I R M A I Kriszt ina: 
Eisengefässe in den spätrömischen 



A q u i n c u m e r Gräbern, ( i n : Bronces y re l ig ion 
Romana. Actas del X I . Congress international 
de bronces Ant iquos . M a d r i d . Mayo-Iunio . 
1990. 421-423.) 

K. S Z I R M A I - M.JÁRÓ: 
Frencos from Ács-Vaspuszta. (Com. Arch . 
H u n g . 1991. 97-113.) 

S Z I R M A I Krisztina: 
Régészeti megfigyelések az ún. alberfalvai 
vicus északi részén, Archaeological 
Observations in the N o r t h e r n Section of the 
so-called Vicus of Alber fa lva . . 87-118.p. (Bu
dapest Régiségei 30. 1993) 

TORÁL Judit : 
Roman Cemeteries of A q u i n c u m , Pannónia. 
The Western Cemetery. Bécsi Road I . 
( A q u i n c u m Nostrum I . Bp., 1993.113.p. 199.p.) 

T O P Á L Judit : 
A pannóniai mázas serpenyőfogókhoz, A 
C o n t r i b u t i o n to Glazed Casserole Handles 
f rom Pannónia 245-262.p. (Budapest Régisé
gei 30. 1993) 

Z S I D I Paula: 
100 éves az A q u i n c u m i Múzeum Bp., 1994. 
4.p. (magyar, német, angol nyelven) 

Z S I D I Paula: 
A gazdagréti későrómai temető (Régészeti 
emlékek a Xl.kerületben, X I . kerületi Régésze
ti Füzet. 2. Bp., 1993. 31-37.p.) 

Z S I D I Paula: 
A római ko r i műemlékek helyzete Budapes
ten. 

Műemlékvédelem X X X V I I . 1993/1.11-24. 

Z S I D I Paula: 

M i n e r v a az a q u i n c u m i tiszteletéhez, Z u r 
Verehrung der M i n e r v a i n A q u i n c u m 
185-208.p. (Budapest Régiségei 30.1993) 
Z S I D I Paula: 
A q u i n c u m - the Capi ta l of Pannónia Inferior. 
Topography of the C i v i l T o w n . 
(Annua r io de l l 'Accademia d 'Ungher ia , 
Roma, 1994,213-220.) 
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