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• 120 éve kutatják, DE: kevés anyagfeldolgozás 

• Topográfiai és városszerkezeti következtetések: 
sokszor korábbi hipotéziseken alapulnak

• 25 Ha (K-i határa?)

• 10-15 ezer lakos (↔ Ny-i rész kevéssé kutatott!)

• Kr.u. 1.sz. utolsó negyede/ vége
– 3.sz. vége (4.század?)

• Tábor és/vagy vicus, municipium, colonia

• 4 (5?) közfürdő, 3 (4?) mithraeum, 
forum, vízvezeték, lakóépületek, utcahálózat, 
védművek



1. Megelőző feltárások, szakfelügyeletek:

• Városi régészet – „nem azt kutatjuk, amit szeretnénk, hanem amit muszáj!”

• Ütemezhetetlen munkák 

• Kivitelezéssel párhuzamosan végzett régészeti munkák

DE: 

• Tudományos, topográfiai-kronológiai keretprogram része

2. Tervásatások

• Pályázati keretből

• Romkerti  viszonyokhoz és látogatói igényekhez igazodva (ÉK-i rész)

• Látványásatás

3. Újrafeldolgozások

• Régi feltárások dokumentációjának és leletanyagának újrafeldolgozása,
revíziója

4. Műszeres lelőhely felderítés

• Geofizika, fémkeresős kutatás

• ÖAI – BTM

• Összes hozzáférhető területrészen (nyugati és keleti oldalon, nyugati előtér)
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• Északi Vasúti Összekötő híd – Solymár (6 km)

• Temetők, ipartelepek, polgárváros, villaövezet

• Beruházás-vezérelt munka: több ponton egy időben!

• Lehetőség a kutatásra : 19. század óta először…… és jó időre: utoljára 

Védművek 2.



Út, falak, védművek

Szemétgödör, 
Planírozások, 
ipari létesítmények



Gazdagon díszített épület

• 4 fázis 

• Gazdagon díszített épület(ek) – több mozaikrészlet!
• 3.sz.közepe (?) : mozaik, falfestmény, stukkó, márvány



• Beásások, gerendalenyomatok (?)

• Kerámiaanyag (korai mázas kerámia) 

→ KNY-i irányú főútvonalat követő korai jelenségsor

Korarómai objektumok



• Pontszerű kutatási lehetőségek a városfalon kívül és belül

• architektonikus elem az amphiteatrumból

• gazdagon díszített, padlófűtéssel ellátott épületrészletek

• falkiszedések, korai árokrészletek (vicus – periódus?)









• Régi ásatási anyagok újrafeldolgozása (SE rendszer, Harris – mátrix)
• Konvertálás – kapcsolódás – periodizáció - keltezés



Új adatok a településrész történetéhez és topográfiájához: vicus periódus, épületfunkciók 
(strip buildings), felhagyás

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

• 8 építési periódus elkülönítése az ÉK-i negyedben 
(1. sz. utolsó negyede – 3. sz. vége)

• Legkorábbi periódusok azonosítása (civil vicus a kelet –
nyugati főút mentén)

• Adatok a telekosztáshoz – telekszerkezethez (2. sz. elejétől)

• Leletanyag: helyiségek és épületek funkcióinak meghatározása
(ipari – kereskedelmi negyed)  



I. Épület (ún. Basilica)

• Nagy T.:  2 építési periódus (ipari, kereskedelmi funkció; basilica)
• Dokumentáció és leletanyag újraértékelése:  7 fázis (Kr.u. 1.sz. utolsó negyede – 3.sz. vége?)
• mansio; collegium - székház?

4. 
5-7.



Σ:
• Korábban elzárt (megközelíthetetlen) területrészek kutatása

• Új adatok  városszerkezethez (hosszúházak, utcák, közművek)

• Legkorábbi horizont: civil vicus (↔ katonai használat); kiterjedés!

• É-i rész geomorfológiai viszonyai

• 8 nagyobb építési periódus (1.sz. utolsó negyede – 3.sz. vége?)

• „D” utca jelentősége (fő közlekedési útvonal a Dunához) > „C” utca

• ÉK-i negyed: ipari – kereskedelmi jelleg

• Új információ a város keleti lezárásához, nyugati oldalhoz

• Épületfunkciók: enyvfőző műhely, mansio (?), collegium – székház,
magánházak



Szentendrei út és HÉV vonal felújítása    Csatornázás



• Extrém körülmények, feszített munkatempó

• Új adatok a polgárváros középső részére (4000m² !) pontszerű információk: 
- „C” utcai tabernasor falai
- épületmaradványok az „A” utca zónájában
- épületrészlet (fűtött helyiséggel) az  aquaeductus Ny-i oldalán  
- korai járószintek az É-i városfalnál
- Krempl malom

• Korábbi feltárások adatai értelmezhetővé válnak (már irányú falak!)

• Intenzív építkezés és bolygatások ellenére:  jól megtartású falak, omladékok, járószintek

• Korai horizontok vizsgálhatók



• Pályázat a déli rész rendezésére

• Városfal, ún. deversorium és 
Festőház, „G”  - „F” utcák zónája

• első feltárások: 1929-41



Védművek, deversorium



•„G” és „F” utcák: kevés útréteg  késői használatbavétel 
• Útkereszteződés: „G” vágta „F”-et, „F” zsákutca lett
• „G” utca: utolsó vizsgálható fázis - 3.sz. közepe – vége? (leletanyag, kutyacsontváz!)

Útkereszteződés



• Hosszúház: többperiódusú épület –szinteltolás
• Középfolyosó
• Festett, díszített helyiségek: freskó, architektonikus töredék
• Leletanyag: csont varrótűk, Venus terrakotta (funkció?),  karcolt vakolattöredék („ut vis” ) 
• Felhagyás:  3.sz. utolsó harmada (Salonina verete padlóról)

Festőház

1.

2.

3.

4.





Σ:
• „Későn” (2.sz. első fele – közepe) használatba vett terület: „F” és „G” utca

• 2.sz. közepe: tereprendezés megindulása 
(kemence, kőfalak)

• Áradás nyomai, terepviszonyok

• Hosszúházas beépítés a G utca D-i oldalán

• Sűrű beépítés a 2-3.században

• 3.sz. közepe - vége: felhagyás?

• Védművek visszabontása:  3.sz.

• Városfal szerkezete: kő + tégla, 3m „magas”

• „deversorium”: hosszúházak?



• Együttműködés: BTM – ÖAI
• Felmérés: nyugati városrész, nyugati városfalon kívüli terület, délkeleti rész
• Publikáció: 2014. év (ActaArchHung)
• Eredmények: utcahálózat, városszerkezet, városfalon kívüli beépítés jellege 

(kevesebb építési periódus)



Polgárváros  - nyugati rész
Fémkeresős kutatás (2013-2014)



• Új adatok a polgárváros korai történetéhez  és kiterjedéséhez (civil vicus) 

• Építési periódusok pontosítása, keltezése 
(Kr.u. 1.sz. utolsó negyede – 3.sz. vége: gödörobjektumok → kőépületek)

• Adatok a városszerkezethez (beépítés jellege, határai)

• Épület- és városnegyed-funkciók meghatározása (enyvfőző műhely, Festőház, mansio, 
ÉK-i negyed, D-i rész stb.)

• Környezetrégészeti adatok: terepviszonyok, áradások nyomai (ÉK-i és D-i városrészek)

• Adatok a település (egyes részeinek) felhagyásához : 3.sz.vége? DE: nincs háborús pusztításnak nyoma 
(ÉK-i rész, Festőház)

• Aquincumi „Toposzok”← hipotézisek,  leletanyag és dokumentációk feldolgozása nélkül 
(katonai tábor, 4.századi fázis, Basilica)




