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Zülpich (az antik Tolbiacum) Németország nyugati–észak-
nyugati részén, Aachen és Bonn között, az Eifel hegység
északkeleti elõterében fekvõ kisváros. A termékeny síksá-
gon kialakult település történeti városrészének déli pere-
mén terül el a Mühlenberg. A délnyugati irányban emelke-
dõ, keleti és északi irányban lejtõ kiemelkedésen és
környékén alakult ki a római kori Tolbiacum. A környeze-
ténél néhány méterrel magasabb térszín (kb. 184 m tenger-
szint feletti magasság manapság) mindenkor kedvezõ felté-
teleket kínált a megtelepedésre. A hely a római kortól
napjainkig folyamatosan lakott. A Mühlenbergen az antik
település helyén a középkorban vár, templom és bencés
prépostság létesült. 

A középkori templom (Peterskirche) déli, az egykori
bencés prépostság (a mai Propsteimuseum) keleti oldalánál
elterülõ Quirinus tér alatt, 1929-ben csatornaásás közben
megtalált, majd az 1930-as években, több lépésben feltárt
(1931, 1934–35) római kori fürdõ Németország legépebb
állapotban megmaradt ilyen jellegû mûemléke. A tér köve-
zete alatt álló fürdõt beton védõépülettel vették körül, s lá-
togathatóvá tették a nagyközönség számára. A védõszerke-
zet leromlott állapota, s az igény a magasabb szintû
prezentációra 1978-ban a basilica thermarum (a fürdõhöz
tartozó nagy csarnokszerû helyiség) feltárásához vezetett.

2001-re teremtõdtek meg az anyagi feltételei az ún.
Mühlenberg-projektnek, amely a városi múzeum bõvítését
és a fürdõ méltó bemutatását célozza. Ez magában foglalja
az 1930-as években napvilágra került fürdõ kiegészítõ fel-
tárását, restaurálását és a mûemlékegyüttes múzeumi be-
mutatását, valamint a kiállításhoz kapcsolódó didaktikai
program elkészítését. Az új múzeumkomplexum a tervek
szerint 2005-ben nyitja meg kapuit, s A fürdõkultúra a Raj-
na-vidéken a római kortól napjainkig címû kiállítással vár-
ja majd a nagyközönséget.

A két szakaszban kivitelezett ásatás (2001–2002) a
Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege és a Pécsi Tu-
dományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszéke kö-
zött létrejött együttmûködési szerzõdés alapján valósult
meg, Prof. Dr. Harald Koschik és Prof. Dr. Visy Zsolt irá-
nyításával. A régészeti munka három részbõl állt: fel kellett
tárni a fürdõ körül még nem kutatott részeket, újra látható-
vá kellett tenni a basilica thermarum területét, valamint át
kellett vizsgálni az 1930-as években nagyrészt feltárt fürdõ
körüli, eddig betonnal fedett sávot. A feltárás elsõ fázisa

2001. májusa és októbere, a második 2002. márciusa és de-
cembere között zajlott.

Az ásatás számos új ismerettel és tárgyi emlékkel gaz-
dagította a város történetét, illetve a majdani kiállítást. Az
archeológiai munkálatok során a – mindenekelõtt római
emlékekre számító – magyar team õskori és jelentõs kö-
zépkori emlékeket is talált.

ÕSKOR

A város területérõl és környékérõl az újkõkorból, a késõ
bronzkorból és a késõ vaskorból ismertek emberi megtele-
pedés nyomai. Közvetlenül a múzeum déli oldalánál nyitott
szelvényben, a Mühlenberg délnyugati szélénél a római ré-
tegek alatt épülethez köthetõ cölöplyukak, jellegtelen, kéz-
zel formált kerámia és kõpengék kerültek elõ. Mindezek
neolitikus megtelepedésre engednek következtetni. A kõ-
pengék alapján az elõkerült teleprész a középsõ neoliti-
kumnál nem korábbi. A Mühlenbergen és közvetlen kör-
nyékén újkõkori telep nyomai korábban nem voltak
ismertek. A város északi peremén (mai ipari park területe)
a neolitikum idején a szalagdíszes kerámia kultúrája által
hosszabb ideig használt telep nyomai váltak ismertté. Az
1980-as években a légifotózásnak köszönhetõen a város
körül két helyen is, valószínûleg a késõneolitikus Michels-
berger kultúrához köthetõ, kör alaprajzú földsánc nyomait
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fedezték fel. A késõ neolitikum végére datálható kõeszkö-
zök a városhoz közeli szántókról ismertek. A város belterü-
letén, az óvárostól keletre esõ részen a késõ urnamezõs
kultúra gödre ismert. Az egész Alsó-Rajna-vidéken elter-
jedt, Zülpich környékén túlsúlyban lévõ -ich végzõdésû
helységnevek eredetét a kelta -acum végzõdésû település-
nevekbõl lehet levezetni.

RÓMAI KOR

A Mühlenbergen és környékén a római korban a hely ked-
vezõ közlekedés-földrajzi adottságának köszönhetõen ala-
kult ki település. A római kori Tolbiacum a Colonia Clau-
dia Ara Agrippinensium (Köln), Novaesium (Neuß) és
Bonna (Bonn) Rajna menti településeket és a közelükben
lévõ táborokat a galliai hátországban fekvõ Durocortorum
(Reims) és Augusta Treverorum (Trier) városokkal össze-
kötõ távolsági utak találkozási pontjánál létesült. Tolbia-
cum jogállását tekintve vicus volt, s a közelben (kb. 35
km-re) fekvõ tartományi székhely, Köln közigazgatási te-
rületéhez tartozott. A település térbeli kiterjedése csak hoz-
závetõlegesen ismert. Határai a késõbbi beépítések miatt
nehezen meghatározhatóak: megközelítõleg az óváros déli
részén (ennek dél–délnyugati peremén emelkedik a Müh-
lenberg) és az attól délre esõ területen terült el. Az egyet-

len nagyobb, összefüggõen feltárt terület a Mühlenbergen
fekvõ fürdõ.

Tolbiacum elsõ írásos említése Tacitusnál szerepel (Ta-
citus, Historiae IV. 79): a Kr. u. 70. évnél, a batavus felkelés
kapcsán kerül szóba a település. Nevét a 3. században úti-
könyv is említi (Itinerarium Antonini 373. 4.). Az 1978-as
ásatás alkalmával az addig csak írott forrásból ismert
késõrómai erõdítés régészeti nyomai is napvilágra kerül-
tek: egy kerek, elõreugró oldaltorony maradványa a hozzá
kapcsolódó falrészlettel, valamint egy négyszögletes, om-
ladékos állagú saroktorony. A városfal még 531-ben is ép
állapotban volt, amint errõl Tours-i Gergely munkája tudó-
sít. (Historia Francorum III. 8.). Az utolsó epigráfiai adat
352-bõl származik (CIL XIII 7920), míg egy szarkofág ke-
véssel 360 utánra datálható. A korábban elõkerült érem- és
kerámialeletek alapján a romanizált település fennállása az
5. század elsõ felében biztosra vehetõ.

Korai építési fázis

A település más részein végzett leletmentõ ásatások alapján
már korábban ismert volt, hogy az antik Tolbiacum építés-
történetében három építési periódus biztosan elkülöníthetõ.
A 2001-es ásatás során egyértelmûen kimutathatóvá vált
egy, a fürdõnél korábbi építési periódus a Mühlenbergen. A
múzeum és a fürdõ közötti területen, a fürdõtõl 17 fokkal
eltérõ tájolású épület látott napvilágot. A fõfal 0,5, a közfalak
0,36–0,4 m szélesek voltak. A falak között megmaradt a já-
rószint alapozására szolgáló agyagréteg. A múzeumtól délre
5 m hosszúságban egy északnyugat-délkeleti tájolású, 0,56
m széles, enyhén domború felszínû, 0,05–0,1 m vastag dön-
gölt, apró kavicsokból álló egyenes sáv jelentkezett.

A múzeum keleti oldalának déli felénél, közvetlenül a
múzeum elõtt, a fürdõnél korábbi épületrészek felett; terraz-
zóból öntött járószint került napvilágra egy 7,5 x 3 méteres
területen, amely a múzeumépület alapozása alatt tovább
folytatódott nyugati irányban. Eredeti szélei egyik irány-
ban sem voltak meghatározhatók, és a járószinthez tartozó
falak sem kerültek elõ. Helyzete alapján egy késõrómai
épülethez tartozhatott.

Fürdõ 

A fürdõvel kapcsolatos ismereteink is bõvültek mind épí-
téstechnikai, mind pedig történeti szempontból, jóllehet
nagyobbrészt korábban már feltárt területeken dolgoztunk.

A védõépület lebontását követõen a fürdõ körüli sáv át-
vizsgálásával több helyütt kimutathatóvá vált, hogy az elsõ
periódusban emelt fõépület köré, az alapozás megerõsíté-
sére egy „segédfalat” öntöttek, melynek a magassága sehol
sem érte el a külsõ járószint nívóját. A caldarium (a fürdõ
fûtött helyisége forró vizû medencével) északi és nyugati
oldalánál egy nagyméretû folyami kavicsokból álló sávA Mühlenberg a római korban



vált ismertté, amely az épület ezen részének és a nyugatról
mellette haladó csatornának az alapozására szolgált. A he-
lyiség alapfala a nyugati oldalon a belsõ járószinttõl 2 m
mély. Mindezekbõl arra lehet következtetni, hogy a felszín
nem volt elég stabil a magas technikai követelményeket tá-
masztó fürdõ építéséhez, s ezért az alapozást többszörösen
meg kellett erõsíteni.

A caldarium keleti oldalához épített, korábban már
részben kiásott sudatoriumot (a fürdõ izzasztóhelyisége) és
az északi oldalához épített praefurniumot (a padlófûtés
külsõ fûtõhelye) 2002-ben tártuk fel. Az izzasztóhelyiség-
bõl csak a hypocaustum (padlófûtés: a fûtendõ helyiség pa-
dozata alá épített soktámaszos tér, melyben a külsõ tüzelõ-
hely forró füstgázai keringtek) terrazzo alapozása maradt
meg, melyben a suspensurát (a fûtendõ helyiség lebegõ pa-
dozata) tartó oszlopok helyének foltjai jól kivehetõek voltak.
A jelenségekbõl egyértelmûvé vált, hogy a sudatoriumot a
késõbbiek folyamán fûtõhelyiséggé építették át, felhagyva
az eredeti praefurnium használatával.

A fürdõ vízellátásáról eddig egyáltalán nem rendelkez-
tünk információkkal. 

2001-ben a caldarium nyugati medencéjének észak-
nyugati sarkánál egy kb. 4 m átmérõjû, kör keresztmetszetû
gödör került elõ, amely a megtalált felszíntõl még legalább
1 m mélységig folytatódik. Munkavédelmi okokból azonban
a gödröt nem tárhattuk fel. Az objektumról feltételezhet-
jük, hogy kútként funkcionált, és a caldarium két medencé-
jének vízellátását biztosította. 2002-ben a frigidarium (a für-
dõ fûtetlen helyisége hideg vizes medencével) délnyugati
sarkának közelében a fürdõhöz tartozó külsõ járószint ma-
gasságában két egymás mellett lévõ kút vált ismertté. A ki-
sebb négyszögletes (1,25 m x 1,4 m) és 4,55 m mély, a na-
gyobbik hatszögletes (átmérõ 2,4 m x 2 m) és 5,66 m mély

volt. Mindkettõben részlegesen megmaradtak a kútgyûrû-
ként funkcionáló összeillesztett fa dongák.

Tolbiacum fürdõje, méretét tekintve a kisebbek közé tar-
tozott. A soros elrendezésû fõépület helyiségeinek belmérete:
caldarium – 4x5 m; tepidarium – kb. 5x5 m; frigidarium –
6x5 m. A négy medence (2 caldarium; 2 frigidarium) víz-
ellátását, vízvezeték igénybevétele nélkül, a kutakkal is
megoldhatták, így nem elképzelhetetlen, hogy medencén-
ként egy-egy kút biztosította azt. (Az átépítések során épült
egy ötödik medence is, de addigra a caldarium két meden-
céjét leszûkítették, így a vízszükséglet nem növekedett.)

Az 1978-ban már egyszer feltárt basilica thermarum
területérõl csak a fürdõ védõépülete mellett érintetlenül ha-
gyott 1–1,5 m széles földsávból nyerhettünk újabb informá-
ciókat. A számos egymásra rakódott rétegben sikerült elkü-
löníteni legalább öt járószintet és egy planírozási réteget.
Mindez a többszöri átépítésrõl, megújításról tanúskodik.
(Egy alkalommal a terrazzóból kialakított járószintet fage-
rendákra fektetett fapadlókkal helyettesítik, amit késõbb
újabb terazzo járószint követ.) A legfelsõ terrazzóréteget
faszerkezetû épületek cölöpeivel törték át a római kor után.

A fürdõ vízlevezetõ csatornarendszere jórészt már ed-
dig is ismert volt. A sudatoriumtól délkeletre feltárásra ke-
rült egy északnyugat–délkeleti irányú, nagy vörös homok-
kõ lapokkal fedett vízelvezetõ csatorna, melyet korábban
középkoriként definiáltak. A csatornáról sikerült kimutatni,
hogy római, a basilica thermarum létesítése után épült, s
feltehetõleg a fõcsatorna leágazása volt.

Késõrómai városfal

A 4. századi erõdítésnek újabb bizonyítékai kerültek napvi-
lágra. Az 1978-ban feltárt kerek oldaltoronytól nyugatra,
100 római láb (kb. 30 m) távolságban újabb torony darabja
vált ismertté. Ettõl nyugatra, a Mühlenberg délnyugati pe-
remén, a múzeumtól délre esõ területen az északnyugat–
délkelet irányú késõrómai városfal 18 m hosszú szakasza
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A római fürdõ keletrõl. Elõtérben a nagy csarnokszerû helyiség és a korábbi
építési fázishoz tartozó építmények. Középen keresztben a prépostság keleti
zárófala. Hátul a befedett fürdõ fõépülete és a részben lebontott védõépület

A fürdõ frigidariumától délnyugatra megtalált két kút



került elõ közvetlenül a mintegy 0,3–0,5 méter vastag mo-
dernkori feltöltés alatt. A kb. 3,5 m széles fal helyenként
2,7 m magasan áll. Alapozásába másodlagos felhasználású,
faragott kövek is befalazásra kerültek. A fal külsõ (déli) ol-
dala nem maradt meg épen, közvetlenül a római fal mellé –
a középkori városfal helyére – modern kõkerítést építettek.
Északi oldala a prépostság építését követõen, annak déli
zárófalául szolgált. A késõrómai városfal déli oldala elé,
vagy a római fal déli szélére építették a 13. században a
középkori városfalat. A prépostság egykori délkeleti sarká-
nál a magasan megmaradt római városfal nyugati oldalát
egy késõbbi, középkori épület nyugati falaként használták
fel. A római városfal rendkívül jó állapota valószínûleg an-
nak köszönhetõ, hogy a késõbbi korokban különbözõ épü-
letek zárófalaként funkcionált. Az erõdítés más részei nem
maradtak meg ilyen jó állapotban. A Mühlenberg peremén
több helyen folytatott kutatás negatív eredménnyel zárult,
vagy csak teljesen szétmállott faldarabokra sikerült akadni.
A falak pusztulásában az idõ múlása mellett minden bi-
zonnyal a normannok is szerepet játszottak. Az omladozó
falak kõnyerõként szolgálhattak a késõbbiek során. Az em-
beri beavatkozás mellett a természet sem kegyelmezett a
késõrómai kor eme monumentális építményének. A repe-
dések, törések és elcsúszások vélhetõleg földmozgással,
földrengéssel hozhatók kapcsolatba. A késõrómai városfal
és a középkori falak egymáshoz viszonyított helyzete alap-
ján az erõdítés kétszer is ilyen jellegû károsodást szenve-
dett: elõször a népvándorlás vagy kora középkor századai-
ban, másodszor a prépostság építése után. Utóbbi
bizonyítéka, hogy az egyik repedés a mai múzeum (az egy-
kori prépostság része) déli falában egyvonalba esik a
késõrómai városfal egyik repedésével.

Utóélet

A késõrómai korban megerõdített település átvészelte a
népvándorlás viharait, nem néptelenedett el, lakossága
kontinuus maradt. A 4. században még virágzó római tele-
püléssel kell számolnunk a gazdag sír- és kerámialeletek
alapján. Az érem- és kerámialeletek még az 5. század elsõ
felében is romanizált lakosságra utalnak. A megmaradt ró-
mai lakosság együtt élt a területet uralmuk alá hajtó frankok-
kal. Az erõdített település „túlélését” minden bizonnyal a
még ekkor is fennálló közlekedési csomópont jellegének kö-
szönhette. A helyet a 6. századi frank források településként
említik: 507-ben oppidumnak, 531-ben civitasnak nevezik.
A Mühlenbergen a fürdõ még álló kõfalait faszerkezetû épít-
ményekkel egészítették ki, helyiségeit egy ideig mûhelyként
használhatták, ahol edények díszítésére szolgáló pecsétnyo-
mókat állítottak elõ állatok szarvából, agancsából. Ezt mind
a korábbi feltárások, mind a 2001–2002. évi ásatás leletei
megerõsítik. A zülpichi mûhelybõl is ismert csillag formájú
pecséttel díszített frank edények a korai Meroving idõszak
sírleletei között gyakran elõfordulnak.

Fontosabb leletek

A gazdag leletanyag egy része a fürdõkben általánosan elõ-
forduló tárgy. A rengeteg csont hajtû arról tanúskodik,
hogy a nõk is a fürdõlátogatók közé tartoztak. Az elõkerült
dobókockák és lapos csontkorongok bizonyítják, hogy
nemcsak a fürdõzés, hanem (a sport mellett) a szórakozás
is a fürdõben folytatott tevékenységek közé tartozott.
A fürdõk díszítéséhez hozzátartoznak a szobrok, reliefek,
melyek között megtalálhatók különbözõ pogány istenek
ábrázolásai is. Balnearis vagy redux melléknévvel gyako-
riak a Fortuna istennõnek állított emlékek. A basilica ther-
marum planirrétegébõl elõkerült finom kidolgozású Fortu-
na-relief is ehhez köthetõ. A fürdõkben rendelkezésre álló
tér lehetõséget kínált oltárok felállítására is. Egy oltártöre-
dék Isis tiszteletérõl tanúskodik. Említést érdemel még egy
kisméretû Merkur bronzszobor. A korábbi keresztény kõ-
templom falát a múzeum északkelti sarka elõtt modernkori
csatornaépítéssel részben elpusztították. Így kerülhetett elõ
a falból egy római oszlopfõ, amely nagyon hasonlít az ún.
Jupiter-oszlopok fõjéhez. Az elõkerült számos Argonne-
vidéki terra sigillata töredék (Rädchensigillata) legalább a
4. század végéig fennmaradt romanizált lakosságot és a bi-
rodalom más részeivel fennálló kereskedelmi kapcsolatot
tételez fel. Szintén a késõrómai kor kiemelkedõ lelete egy
I. Valentinianus aureus (aranyból vert pénz) verdefényes
állapotban. Az elõkerült három csontfésû már erõteljes
frank hatásról tanúskodik.

A TELEPÜLÉS KERESZTÉNYSÉGE
A KORA KÖZÉPKORBAN (4–6. SZÁZAD)

A település keresztény közösségének létére következtethe-
tünk a 346-ban rendezett kölni szinódus aktái alapján, me-
lyekben felsorolásra kerültek azok a – Rajna bal partján
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fekvõ – katonai táborok, amelyek körül keresztény közös-
ségek mûködtek. Ezen ókeresztény közösségek közeli el-
helyezkedése (pl. Köln, Bonn), valamint Tolbiacum emlí-
tett jó közlekedés-földrajzi helyzete szolgáltatnak alapot e
hipotézsre. Az említett jegyzõkönyveken kívül a jelzett terü-
leten korábban (pl. Xanten, Köln, Bonn, Trier) és napjaink-
ban (Karden, Boppard) folyó archeológiai feltárások is iga-
zolják az ókeresztény egyházi épületek nyomait, a
közösségek kontinuitását.

Zülpichben is, a korszak szokásainak megfelelõen, a
Krisztushívõk alkalmasint a városfalakon kívül egy teme-
tõben, vagy egy mártírsírra emelt épületben tartották szer-
tartásaikat.

A mai Észak-Rajna Vesztfália tartomány területe a
Nyugat-római Birodalom összeomlását követõen rövid ideig
az alemannok fennhatósága alá került, majd seregével a
Tolbiacum közelében elterülõ síkságon legyõzve õket
(496) Chlodvig (481–511) lett a vidék új ura. Az uralkodó
megtérését (498) követõen a kereszténység immár aka-
dálytalanul növekedhetett az uralma alatt álló területeken,
így a Zülpichben élõ közösség feltehetõleg már az 5. szá-
zad elsõ felében egy kisebb templommal (Szent Mihály
patrocínium?) rendelkezett. Nem zárható ki, hogy a hely
szent jellege a római korból öröklõdött át a keresztény érába,
azaz a keresztény templom egy korábbi pogány szentély
vagy szent terület helyén épült fel. Esetünkben Jupiter-
tisztelet valószínûsíthetõ. A 2001-es ásatás megkezdéséig a

Mühlenbergen tíz darab ún. Jupiter-oszlophoz tartozó frag-
mentum került elõ, ebbõl hármat a Szent Péter templom kö-
vezete alatt találtak (A – fentebb már említett – 2001–2002-es
ásatások alkalmával napvilágra került oszlopfõ is vélhetõ-
leg e leletegyütteshez tartozik.) Az új templom a domb leg-
magasabb pontján állt, és a kölni dóm patrocíniumát nyerte:
védõszentje Szent Péter apostolfejedelem lett. A források
ezek után a 9. századig a templomról és a település katoli-
kus közösségérõl nem közölnek újabb információkat.

ROTUNDA, TEMETÕ (8/9–11. SZÁZAD)

A Propsteimuseum és a Peterskirche közötti területet a 8–9.
századtól kezdve temetõként használták. A sírok egy részét
az 1930-as évek ásatásai, csatornázási munkái során, majd
1978-ban távolították el. A 2001–2002-es ásatás alatt 139
nyugat–kelet tájolású sír került napvilágra. Kisebbik ré-
szük (25 db) kövekkel körülrakott sír, míg az esetek döntõ
többségében egyszerû földsírokba helyezték az elhunyta-
kat. Egyetlen esetben sem találtuk biztos nyomát fakoporsó
használatának. A sírok melléklet nélküliek voltak, viseleti
tárgy is csak kettõben került elõ (egy-egy bronz fülbevaló),
amelyek az analógiák alapján a 9–10. századra datálhatóak.
A temetõ használatának felsõ idõhatárát a bencés prépost-
ság alapítása adja meg (1124). Az 1931-es ásatás alkalmá-
val egy részben a caldarium nyugati medencéjére épített
keleti irányú íves falat találtak, amelyrõl azt feltételezték,
hogy a korai középkori templom keleti apszisa. 2001-ben
sikerült megtalálni az említett fal nyugati részét és így egy
centrális építményt tudtunk rekonstruálni. E 9–10. századra
datálható rotundának a belsõ átmérõje 4,6 m volt; az épít-
mény feltehetõleg temetõkápolnaként funkcionált. Csak
részben egykorú a temetõvel, az építmény belsejében
ugyanis, az alapozás szintjében, két rétegben sírokat talál-
tunk. Ennek alapján a temetõhasználat kezdeténél jóval ké-
sõbbre tehetjük a rotunda építését, s ez némi bizonytalan-
ságot is teremt funkcióját illetõen. A kolostorhoz tartozó
kerengõ építése és a quadrum kialakítása idején vissza-
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bontották a – temetõ használatának felhagyásával funkció-
ját vesztett – centrális kápolnát.

A SZENT PÉTER PLÉBÁNIATEMPLOM
ÉS A BENEDEK-RENDI PRÉPOSTSÁG

A Szent Péter templom elsõ írásos említése (848) Wandel-
bert prümi apátnál szerepel. Regino prümi apát krónikájá-
ban a 881-es esztendõnél beszámol a normannok portyái-
ról, melyek során a környezõ nagyobb városok (pl. Köln,
Bonn) ellen intézett támadások mellett Zülpichen (Jülichen
és Neußon) is rajtaütöttek. Ezt követõen a város és castruma
hosszú idõre elvesztette jelentõségét, így például 925-ben
Flodoard reimsi kanonok történeti munkájában már olim
civitasként, azaz ‘egykori város’-ként említette. 

A templom létesítésének dátuma nem ismert. A temetõ
datálása alapján legkésõbb a 9. század elején templom áll-
hatott  a Mühlenbergen. A templombelsõben a legrégebbi
építészeti stílusjegyek a 11. század 60-as vagy 70-es éveire
keltezhetõk. Mindezek azt mutatják, hogy II. Anno alatt je-
lentõs (át)építési munkálatok folytak a templomon. 

A 2001–2002. évi ásatások során az 1124-ben Siegburg
fíliájaként alapított prépostság  épületrészei is feltárásra
kerültek. (2. kép) Az épületkomplexumot a Szent Péter
templom déli oldalához építették hozzá. Középen egy 18,5
(É) x 18,8 (K) x 18,4 x 22 (NY) méter nagyságú négyszög-
letes teret alakítottak ki. A quadrum közepén, ahogy a ko-
lostoroknál általában, egy kút állt, amely (neußi) Quirinus
tiszteletére volt szentelve. A tér nyugati oldalán álló múzeum
azonos a prépostság fõépületével. A tér keleti oldalán az

ide épített gazdasági helyiségek keleti zárófala került elõ.
A kolostor kerengõjébõl az alapozás egy része maradt meg
a templom déli és a prépostság keleti falától 3,4 m távol-
ságban, amely alapján kiszerkeszthetõ lett az egész körül-
járó. Az elõkerült leletek alapján a megtalált kerengõ nem
a kolostor alapításával egy idõben, hanem legkorábban a
14. században épült.

A Mühlenberg a középkorban II.
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