
a Te rü leT ku Ta Tás Tör Té ne Te

Azún.Testvérhegyivillaazaquincumipolgárvárosmunicipálisterritoriumán
található.Budapestrómaielőzményénekmódszeresrégészetikutatásaisorán
azelmúlttöbbmint100évbenmintegy40villagazdaságrészletekerültnap-
világra.Ezek egy része jól illeszkedik a feltételezett telekosztás-rendszerbe
(pl.aKaszásdűlő–Csikósutcai,vagyaMocsárosdűlőivillák).Nagyobbhá-
nyadukabudaihegyek lábánál,azAquincumtelepüléskomplexumátészak-
nyugati iránybanBrigetióval(amaiKomárom–Szőny)összekötődiagonális
(keresztirányú)útvonalmenténhelyezkedikel.Ezenvillagazdaságokegyike
lehetettaTestvérhegyivillais,amelyegyigenfontoscsomópontközelében
épültki:itttalálkozottamáremlítettfőészaknyugat-délkeletiirányúútvonal,
apolgárvárostnyugatfelőlelhagyófőútésvalószínűlegegy,aHarsánylejtő
irányábólérkezőútis.Aforgalmaskereszteződésmindenkorszakbantelepí-
tőtényezővolt,ennekköszönhetőenaterületettöbbrégészetikorszakonke-
resztül ishasználták:neolitkerámiaéppúgymegtalálhatóitt,mintnégyszáz
évrómaihagyatéka,illetveaközépkorésazújkoremlékanyaga.

AmaiBécsiútkülsőszakaszaésaTestvérhegydombjaközöttisíkterület
ésahegyoldalelőszöraz1930-asévekbenkerültarégészetikutatáslátóköré-
be.Azittszőlőtésgyümölcsöstművelőgazdákugyanisaszántássoránigen
sokkövet találtak, illetveegyalkalommalsírkőtöredékiskerültbeaBuda-

pesti TörténetiMúzeumba.A közeli
ún.Marhaitatónál pedig római szar-
kofág szolgált itatóvályúként.Tudo-
mányos célú régészeti feltárást első-
ként1934-benGarádySándorvezetett
aterületen,aki–atelkektulajdonosa-
inakengedélyével–előszöraBécsiút
mentisíkterületetkutatta:kisebbku-
tatóárkokat ásvakét, párhuzamos (!),
északnyugat-délkeleti irányú útsza-
kaszttalált,egyrómaikoritésegyál-
talaközépkorikéntmeghatározottmá-
sik útrészletet. A hegyoldalban
folytatott,szinténkisvolumenűfeltá-
rásaisoránpedigépületmaradványok
kerülteknapvilágra,igenjómegtartá-
súfalakkalésin situküszöbkövekkel.
Azösszefüggőalaprajzfeltárásáratö-
rekvőGarády – bár nemvoltmódja
minden telket megkutatni – három
különállóépületethatározottmeg,két
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Tóthné Láng Or so lya (1974) 
ré gész-mu ze o ló gus, az Aquin-
cu mi Mú ze um mun ka tár sa. 
Szak te rü le te a ró mai pro vin ci á-
lis ré gé szet, ezen be lül az ur ba-
nisz ti kai ku ta tá sok. Rend sze re-
sen vé gez ása tá so kat az aquin-
cu mi pol gár vá ros ban és ter ri tó-
ri u mán. 

Villagazdaság Aquincum  
territóriumán:  

a Testvérhegyi villa

T. Láng Orsolya
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lakó-ésegy–feltehetően–gazdaságiépületet(istálló,ko-
csiszín).Az épületektől délre,még szintén a hegyoldalon
hamvasztásossírokatistalált,ezekegyikeakeletiszárma-
zásúBithiniaSevera sírkertje, amelymahelyreállítva az
AquincumiMúzeumromkertjében látható. Azépületcso-
portazótamintegy,aseverusikonjunktúra idejénAquin-
cumba érkező tehetős keleti (szír?) család villagazdasága
szerepelaszakirodalomban.

Aterületenközelhetvenévesszünetután2002-benke-
rültsorismétrégészetifeltárásra,azittépülőlakóparképí-
tésimunkáitmegelőzően.A13hónapi kutatómunka során
részbenhitelesítettükGarádymegfigyeléseit,részbenpedig
agazdaságúj elemeit és azokperiódusait azonosítottuk.A
következőkben ezeket topográfiai egységenként ismertet-
jük.

a vil la

ATestvérhegykeleti lejtőjén1934-benGarádyháromkü-
lönállóépületmaradványaitvéltemegtalálni:azáltalaún.
1.és3.épületkéntazonosítottobjektumokatlakóépületnek,
míga2.épületetgazdaságirendeltetésűnekhatároztameg
(istálló vagykocsiszín).Az igen precíz dokumentációból
kiderültazis,hogyafalaknéhol1–1,5mmagasanálltak,
ésaküszöbkövekiseredetihelyükönmaradtakmeg.

A2002–2004.évekközöttikampánysoránaterülettöb-
birészénekmegelőzőkutatásamellettsorkerültahegyoldal
újbólikutatásárais,hiszenegyrésztpontosgeodéziaifelmé-
résekhíjánnem tudtuk lokalizálni amaradványokat,más-
résztalakóparképíttetőjeamaradványokfeltárást,konzer-
válásátésbemutatatásáttervezte.Célunkazépületekpontos
helyének(esetlegsarokpontjainak)meghatározásaésnema
teljesfelületűfeltárásvolt,ígyakialakítottárkokbancsaka
legfelsőrómaikoriszintekigtávolítottukelarétegeketle,a
rétegekbe,omladékokbanembontottunkbele.

AhitelesítőásatássoránsikerültazonosítaniaGarády
általmegtalált épületrészleteket,  illetveújabb falak,pad-
lók,útrészletekiselőkerültek,amelyekmódosítjákazalap-
rajzotéskérdéseketvetnekfelazegyesépületekesetleges
összetartozásávalkapcsolatban.

Az ún.1. épü let területén a falkoronák, omladékok a
mai szint alattmár igenmagasan, 50–80 cm-re kerültek
elő.TöbbpontonmegfigyelhettükGarádyárkainaknyom-
vonalátis.Ajelenkutatásittazún.III.,IV.ésV.helyisége-
ketérintette,aholigenjóállapotúterrazzo-padlórészletét,
illetve tetőomladékokat dokumentáltunk. Előkerültek a
márismertküszöbkövekis,in situ.Afalakszinténjóálla-
potbanmaradtakmeg.Kötőanyagukváltozó:agyagos,só-
deres,vagyhabarcsosvolt.Vakolat,festés,vagystukkódí-
szítésnyomátnemfigyeltükmeg.

Amár ismert alaprajzon túl további falrészletek, vala-
mintegyküszöbkőkerültelő,amelyeketerősendeformálta
hegynyomása,illetveazerózió.Afalakmelletteddigisme-
retlenpadlórészletekiselőkerültek,amelyekhelyzetükalap-
ján arra engednek következtetni, hogy az 1. és a 2. épület

egy nagyobb, összefüggő épületkomplexum része lehetett.
SzinténújinformációegyÉK–DNy-iirányúkövezettútelő-
kerülése,amelyahegyfelőlafőforgalmú,diagonálisútfelé
vezető,agazdasághoztartozóútrészelehet.Ezazútrészlet
egyúttalvalószínűlegkijelöli azépületegyütteskeleti szélét
is.

Azún.2. épü letterületénekI.ésII.helyiségétisérintet-
teahitelesítőásatás.Ittafalakszinténkidőlt,deformáltál-
lapotban kerültek elő. Nagy kiterjedésű tetőomladékokat
dokumentáltunk (tegulák, imbrexek), a II. helyiségbenpe-
digteljeshosszbanmegfigyelhetőelszenesedettfagerendák,
bennükvasszögekkel,utaltakazegykoritetőszerkezetre.

A legdélebbi,3. épü let területén aGarádySándor által
mármegtaláltfalakon,küszöbkövöntúlittistetőomladéko-
katdokumentáltunk, illetveazegyik,É–D-i irányú,Garády
általisregisztráltfalkötőanyagakéntolyanmasszívhabarcs
anyag(opus signinum)maradványaittaláltuk,amelyesetleg
vízzelvalókapcsolatrautal(medence?ciszterna?).Azépület
eddigfeltételezettnyugatiszélétőlnyugatraúj,kidőltállapo-
túfalrabukkantunk,amelyszinténmódosítjaazeredetialap-
rajzot.A hitelesítés során két esetben nem találtunk meg
olyanfalrészleteket,amelyekGarádyrajzánszerepelnek.

A szondázás alapján egyértelműnek látszik, hogy a
Garády által felmért épületeknél nagyobb, attól némileg
eltérőalaprajzúés talánegybefüggőépülettelkellszámol-
ni.Ezt látszikalátámasztaniahegyoldalbanidénelvégzett
geofizikai felmérés is, amely további falakra, illetve egy
pontonapszisjelenlétéreengedkövetkeztetni.Azelőkerült
leletanyagmégfeldolgozásalattáll,deazásatásjellegemi-
att annak zöme (építési törmelék, állatcsont, római kori
házikerámia és néhány terra sigillata töredék) az omladé-
koktetejéről,illetveaGarádyáltalmárátforgatottfelsőta-
lajrétegekbőlszármazik.Ígyazépületekpontoskeltezésére,
funkciójára és periódusaira nézve érdemi információnk
egyelőrenincs.

a Be já ra Ti PüleTegyüTTes

Ahegylábánálhúzódóterületrenagyméretűtársasházakat
tervezettaberuházó,ezértittnagy,összefüggőfelületeken
nyíltmódunkakutatásra(összesen6helyszínen).Azegyik
leendőépülethelyén,közel1000négyzetméterenigensűrű
beépítettségettapasztaltunk,különbözőfunkciójúobjektu-
mokkal. Legfontosabbnak az a bejárati-együttes tartható,
amelyvalószínűlega„villagazdasághoz”tartozott,éskerí-
tésfalakból,kapuból,bekötőútbólésegynagyobbgazdasá-
giépületbőlállt.Aterületrészrearétegsoroktanúságaalap-
ján szinte minden történeti korban gyakran érkezhetett
eróziósföldrétegahegyirányából,amelyvastagfeltöltődé-
seketeredményezett,ésamelyszükségessétetteazépüle-
tek,utakésegyéblétesítményekfolyamatosmegújítását.

A felület nyugati végében egyK–Ny-i tájolású, való-
színűleggazdaságirendeltetésűkőépületkerültelő,amely-
nekkeletihelyiségeitsikerültfeltárnunk.Akonstrukcióto-
vább húzódott nyugat felé, ez azonbanmár kívül esett a



leendő lakóház kontúrján, tovább nem követhettük. Hat
azonosíthatóhelyiségnélösszesennégyépítésifázistsike-
rültelkülönítenünk,amelyeketeróziósföldrétegekválasz-
tottakelegymástól.

Alegkorábbiperiódustfagerendáklenyomataijelentik,
amelyekösszefüggőalaprajzotsajnosnemmutattak,deaz
irányuk szerint egymásramerőleges,É–DésK–Ny-i irá-
nyúgerendáktalánegynagyobbgerendavázasépület(hor-
reum?)talpszerkezetéheztartozhattak.Akonstrukcióépíté-
siésfelhagyásiidőpontjaegyelőrekérdéses(talánaKr.u.
2. század elejére tehető), annyi azonbanbiztos, hogy fel-
számolása szándékos volt (égésre vagy pusztításra utaló
nyomnemkerültelő),ésközvetlenül ráépültekakésőbbi
kőépületkeletihelyiségei.

Akövetkezőépítésifázistegykövezett,udvarszerűhe-
lyiség jelenti, amely figyelembe vette a korábbi,már el-
bontottgerendaszerkezetesépületet is.Anagyméretű,kő-
lapokkalburkoltudvarK–Ny-iirányúoldalhosszalegalább
15méter,erreutal,hogyafelületünkkelpárhuzamosköz-
műárokban is előkerült a helyiség déli és északi fala.Az
udvarburkolataalatt egykelet–nyugati irányú,mély, tek-
nőskiképzésűcsatornátisfeltártunk.

Egy, egyelőre közelebbről meg nem határozható idő-
szakban bekövetkezett földcsuszamlásmiatt az épületben
átépítésre került sor: a feltöltődött udvar szintjét döngölt
agyagos járószintként újítjákmeg.A réteghez tartózóan a
helyiségbennégyszögalaprajzúelszenesedettfakeret-lenyo-
matokat regisztráltunk,amelyek talán ipari objektumokként
azonosíthatók.Innenegylépcsőfokosátjáróvezetettfelke-
let felé, ahol ebben az építési periódusban új, döngölt ag-
yag-éskövezettpadlóshelyiségeketcsatolnakazépülethez,
azegykorigerendakonstrukcióhelyére.Ahelyiségek funk-
ciója egyelőre nem eldönthető, az egyik, utólag beépített,
kövezett járószintű helyiségben talánvalamilyen tűzveszé-
lyestevékenységetfolytattak.Ahegyfelőlérkező„sárlavi-
nák”ismétkárokattehettekazépületben,mertkésőbb(pon-
tosan egyelőre nem keltezhetően) újabb változtatásokra
kerültsor:ahelyiségekpadlószintjeitmegújították,azegyik
helyiségben pedigU alakú, átégett, paticsos padkát talál-
tunk.Ezutóbbidr.MártonPéterarchaeomágnesesvizsgála-
tai szerint  többször, kb. 500C-onát-
égett, talán kemence része volt. Itt
azonban nem került elő olyan lelet,
amely kerámia égetőhelyre engedne
következtetni (nagymennyiségű töre-
dék, deformált darabok, vagy rostély-
részlet), így az objektum esetleg ke-
nyérsütőkemencelehetett.

Az ezt követő periódusok már
nemvoltakrekonstruálhatók,deafe-
lettükhúzódómasszíveróziósrétegek
szerintazépületlassan„eltűnt”,akö-
zép kor ban már biz to san nem hasz nál-
ták.Az egyes fázisok és a felhagyás

pontos időpontját csak a leletanyag kiértékelése nyomán
lehetmajdmegállapítani.

Azépületenkívül,dél felől egyDNy–ÉK-i irányúutat
isfeltártunk,amelykb.2méterszéles,négyrétegű,egyenet-
len felületű; az egyes rétegekmegújítására itt is az erózió
miatt volt szükség.Az utacska a hegyoldal felől érkezett,
valószínűlegagazdaságbólkivezetőútkéntfunkcionált.

Ez az út a feltárt terület középső részében előkerült
észak–déli irányúkerítésfalhozvezetett, amelyet több sza-
kaszonisazonosítottunkafeltárásfolyamán.Az50cmszé-
les, földbe rakott fal azakkori terepszintreépült, erreutal,
hogyafalaljakövetiazegykoritereplejtéstésegyszinten
vanalegfelsőútréteggel.Atelekhatárkéntfunkcionálókerí-
tésfalonnyíló, féloszloposkapufélfájúbejárathoz tartott az
út,amelynekhasználatonkívülkerüléseutánabejáratotel-
falazták.Ezutóbbinyilvánaterületfunkcióváltásávalisös-
szefügg.Azelfalazottbejáratbaegykésőbbiidőpontbanla-
pos kövekből összerótt, fedett kőcsatornát építettek be.
Szerepeszerintahegyoldaliépületekfelőlvezetteleavizet,
azokközműve lehetett.Egykis részlettől eltekintve azon-
ban,azújkoritereprendezésekmiatt,semkeleti,semnyuga-
tiiránybannemtaláltukfolytatását.

Akerítésfaleredetimagasságárólnemsikerültadatokat
nyernünk(omladékaugyanisminimálisvolt),a tetejére fa-
lazott,vízelevezetéstszolgálóimbrexazonbanarrautal,ho-
gyegyidőszakbanezvolta teljesmagassága.Aközépkor-
ban a falnak csak a legfelső kősora látszott, a folyamatos
eróziókmiatt,ésmaradványátekkormárútkénthasználták.

Azészak–déliirányúkerítésfalramerőlegesenegymá-
sik – talán szintén telekhatárként funkcionáló –K–Ny-i
irányúmásikkerítésfalatisdokumentálhattunk.Afalészak
felőlhatároltaakomplexumot,ígynemzárhatóki,hogya
gazdaságészakkeletisarkátsikerült ittmegfognunk.Afal
egyúttalagazdaságiépületészakihatárfalaisvolt,talána
tűzveszélyesfunkciójúépülettőlvédtekörnyezetét.Aszin-
ténföldberakott,talajszintreemeltobjektumnakazomla-
dékaiselőkerült,ebbőlegyHadrianus-érmetemeltünkki.

A fő kerítésfaltól keletre, azaz a gazdaságon kívül, a
bejáratzónájában földútrautalónyomokat, illetveegy fa-
szenes, kerámiatöredékekkel betöltött gödröt regisztrál-
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tunk, benne többek közöttmázas serpenyőfogó töredéké-
vel, amelymég egy antik tereprendezés része volt, talán
egyútközikátyúttöltöttekbeilyenmódon.Agazdaságból
kivezető út, illetve a fő diagonális út csatlakozási pontját
nemsikerültmegtalálnunk,valószínűlegkésőbbiterepren-
dezésáldozatáulesett,hiszenaközépkorbanittszinténfő-
út haladt, amely csak néhány, vékony apróköves, néhol
földútszerűrétegbőlállt.Arosszmegtartásmásikoka,ho-
gyarétegsorokalapjánaterületkeletfeléeredetilegemel-
kedett,azújkorbanazonbannagymértékűplanírozástvé-
geztekitt,ígyeltüntettékarégészetiobjektumokat.

a Provincia BelsejéBe vezeTő úT  
és Te me Tő rész leT

A leendő lakópark területén a fent említett hat felületből
négyben sikerült azonosítanunk amár többször említett,
GarádySándoráltalismegtaláltÉNy–DK-iirányúfőútvo-
nalat,amelyetrómaikortólakésőközépkorigfolyamatosan
hasz nál tak. 

Azút nyomvonala révén a Solymárvölgyön keresztül
az egyetlen útvonal nyugat felémár valószínűleg a római
korelőtt ishasználatbanvolt.Összesenhét,egymásonné-
mileg „elcsúszott” útszintet dokumentálhattunk–minden
esetbenkeréknyomokkal–,amelyeketaszórványosérem-
ésegyébleletanyagalapjánsikerültkeltezni.Azegyesréte-
geket a használat, illetve az eróziómiatt felhalmozódott
földréteg választotta el egymástól.A
legkorábbi útszint nagyméretűmész-
kőblokkokból állt, erről egy korai
Hadrianus-veretkerültelő.Akövetke-
ző útréteg szintén nagyobb kövekből
készült,majdfelettemáraprókavicsos
voltazútszint,errőlugyancsakHadri-
anus-veretkerült elő,de ez az előző-
nél későbbi.Az e fölött húzódó két,
10–15 cm-es kövekből álló útszintek
mégvalószínűleg római korimegújí-
táseredményei.Ezekenjólmegfigyel-
hetőkvoltakakeréknyomok.Eztkö-
vetően már középkori útrétegeket

találunk:alegfelsőszintről,amelyszabálytalanulösszerótt,
keréknyomokkal barázdált felület volt, egy15. és egy16.
századiéremkerültelő.

Az útszinteket több periódusban is vízelvezetőárkok
kísérték, illetveaharmadik,későHadrianusverettelkelte-
zett útszinthez a hegyoldalról nyugat felől érkező kisebb
dűlőútiscsatlakozott.

Atöbbpontonazonosítottútrétegeidélfelénagyjából
követikaGarádyáltal ismeghatározottútirányt,deészak
feléerőteljesenkelet felé fordulnak.AGarádyáltal„egy-
másmellettiként” értelmezettközépkori és rómaikoriút-
részéletekvalójábantehátegymáson„elcsúszott”másirá-
nyúéskorúszintek.

A római kori diagonális utat nyugat felől egy kisebb
sírcsoport kísérte összesen nyolc sírral, amelyek több ré-
tegben,amaifelszínhezképestigenmagasankerültekelő.
Beásási szintet csakegyesetben tudtunkmegfigyelni, sőt
egyes sírok jelentkezési szintjemár azújkori salakos fel-
töltés volt.Valószínűnek látszik, hogy eredetileg egy ki-
emelkedésenhelyezhettékelasírokat,amelyetazonbanaz
újkorbanlegyalultak.

Asírokategykivételévelazúthoztájolták,azazészak–
déli irányításúak,egyesetbenpedigkelet–nyugati tájolást
figyeltünkmeg.Asírokközülegyhamvasztásossírtdoku-
mentáltunk,atöbbicsontvázasrítusúvolt,egylezártszar-
kofágtemetkezéssel.Ez utóbbi az ábrázolás jellegzetessé-
gei alapján aKr. u. 3. század első harmadára keltezhető
sírládafelirataszerintC. IuliusSabinus,campaniai illető-
ségű,Capuábólszármazólegionariusnyughelyevolt(legio 
II adiutrix).Aszarkofágotfelesége,AureliaCariana(?)ál-
lította.A feliratosmezőt barokkos, kettős S kereteléssel
láttákel,kétoldalánazelhunytésfeleségeegészalakosáb-
rázolásával.Aszarkofágbankét,erősenbolygatott,hiányos
vázattaláltunk.Tetejesérültenkerültelő.

Atöbbicsontvázassírbolygatatlanvolt,keltezőértékű
leletanyagaikalapjánaKr.u.3.századközepe–4.század
első harmadára keltezhetők (III.Gordianus [?], Phlippus
Arabs,Hostilianus,Galerius [?] ésCrispuscaesar érmei).
Két sír között elszórtan előkerült egész edény (Spruchbe-
cher) üveggyöngy és egyéb kerámiaedények töredékei
azonbanarrautalnak,hogytörténhetteksírrablásoka terü-
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leten.Azantropológiaivizsgálatszerintazigenrosszmeg-
tartásúhétcsontvázassírközülhatfelnőtttemetkezésevolt,
egypedigegygyermekheztartozott.Acsontokonanatómi-
aivariációkat,patológiáselváltozásokatnemlehetettmeg-
figyelni,egyetlenfogszuvasodásosesetkivételével.

Adiagonálisútnyugatioldalánfeltárttemetőrészletti-
pografiaihelyzetenemlehetvéletlen:avillagazdaságbejá-
ratávalszembenfekvőterületrőlvanszó,aholagazdaság-
ból kivezető belső útnak rá kellett csatlakoznia a fő,
diagonális útvonalra. Így itt valószínűleg kisebb csomó-
pontotkellfeltételeznünk.

a TesT vér he gyi vil la: új ada Tok  
aquin cum TerriToriumának Tör Té ne Té hez

 
Afeltárássoránelőkerültépületek,útrészletekperiódusai,
topográfiája, illetvea sírok jól illeszkednekazaquincumi
municipium territóriumáról eddig kialakult képbe, illetve
azttovábbárnyalják.

A diagonális út kapcsánmegfigyelhető volt, hogy –
bárazérmekcsakter mi nus post quemhasználhatókfela
rétegekkeltezéséhez–azelsőkövesútebbenaformában
Aquincumvárosiasodásának,municipum rang ra eme lé sé-
nekidőszakábanépülki,majdarómaikorkoraiidőszaká-
bansűrűnmegújították(ld.akétHadrianus-érmetazelső
és harmadik szintről).Akésőbbi évszázadokbanmár rit-
kább az útjavítás, amit az is mutat, hogy 16. századig
mindösszenégyútrétegrevanbizonyíték.

AzAquincumkörnyékigazdaságokjelentősrészeefő-
útvonal közelségét kihasználva épült ki.A hegyoldalon
azonosított épületegyüttes (villa)mérete, szerepe (főépü-
let?) és viszonya a közvetlen környezetében előkerült sí-
rokkal egyelőremégnem tisztázott, de jelenlétét nyilván
szinténazútnakköszönheti.Esetlegeselőzményeirőlegy-
előrenemtudunk.

Ahegy lábánál feltárt bejárati épületegyüttes jelenleg
egyedülállóazAquincumkörnyékivillákközött,csakúgy,
mintagazdaságiépületkoraifaperiódusa.Ezutóbbitalán
egy2. századi kisebbgazdaság része lehetett és amely a
villagazdaságok3.századelejiigazitérnyeréséigfennma-
radt,azátépítés (kőbeépítés)márazújbérlőkvagy tulaj-
donosok idejénkövetkezikbe.Az iselképzelhető,hogya
villagazdaságegyeredetilegfalusiasjellegű,útmentitele-
pülésből„nőtteki”magáta2–3.századfordulóján(hason-
lópéldátlátunkerreBudaörsesetében).

AzAquincumkörnyékivilláklakóinakjelentősrészea
markomann háborúk után, illetve a severusi konjunktúra
idejénérkezőkeletibevándorlók,kereskedőkközülkerült
ki.A„villa”környezetébenfeltártBithiniaSeverasíremlék
itt iskeletiszármazásúcsaládrautal.Adiagonálisutatkí-
sérő temetőrészlet szarkofágjának felirata alapján pedig
italikuslakóvalisszámolnikellakörnyéken(bárnemfel-
tétlenülavillaperiódusában).Agazdaságok,mintemlítet-
tük, virágkorukat a 3. század első felében és a 4. század
elejénélik:aTestvérhegyigazdaságútmentisírjaiegyki-
vételévela3.századelsőfeleésa4.századelejeközékel-
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tezhetőek,azaza260körüligazdasá-
gi és politikai szempontból egyaránt
válságosidőszakotleszámítvaugyan-
eztaprosperálókorszakotidézik.

A limes-menti villagazdaságok
esetében a kutatásmár korábban bi-
zonyította a 4. századi jelenlétet is.
Ekkora labilispolitikaiésgazdasági
helyzetmiattavillákatcivil lakossá-
gukmárelhagyja,helyettükakatona-
ság rendezkedik be aDunától távo-
labb fekvő, jobban védhető
gazdaságokban (pl. Békásmegyeri
villa).ATestvérhegyi villa esetében
iskimutathatóa4.századikatonaije-
lenlét: az egyik csontvázas sírban
hagymagombos fibulával eltemetett
férfi feküdt, erszényébennégydarab
későrómai éremmel (többek között
Crispuscaesarveretei).

A fentieket alapján tehát az
Aquincum–Brigetio diagonális út
menténnagykiterjedésű, fontos cso-
mópontmellett kialakult – talán több funkcióváltáson is
keresztülment  – település körvonalai kezdenek kibonta-

kozni, amelyekből a leletanyag kiértékelését és talán to-
vábbikutatásokatkövetőenremélhetőlegmódnyílikmajd
településszerkezetirekonstrukciórais.

Szarkofágadiagonálisutatkísérőtemetőből(ÚjváriGáborfelvétele.)
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