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Falfestészeti kutatások
 Carnuntumban (Alsó-Ausztria)

 – a legújabb eredmények 

Claudia-Maria Behling

Történeti áttekintés

Az antik Carnuntum romjai nagyrészt a Bécstől mintegy 
40 km-re fekvő mai Petronell-Carnuntum települése 
alatt húzódnak (1. ábra). Az egykori római nagyváros 

kezdetei Pannonia provincia katonai megerősítésével hozha-
tók kapcsolatba. A XV. Legio által létesített, kezdetekben még 
csak fából ácsolt és földsáncokkal megerősített tábor kőbe való 
fokozatos átépítése Vespasianus császár uralkodása alatt kez-
dődött meg. Az ide vezényelt hadsereg gazdasági szükségletei-
nek kielégítésére megkezdődött a környék betelepülése. Traia-
nus császár hathatós pénzügyi támogatásainak köszönhetően 
a Kr. u. 1. század utolsó harmadára kialakult a polgárváros. 
Amikor Hadrianus császár önkormányzati jogokkal ruházta fel 
a várost (municipium), megszaporodtak a középületek, ekkor 

épült ki például a település foruma is. Carnuntum legnagyobb 
hírnevét Marcus Aurelius császár által nyerte el, aki a marko-
mann háborúk (166–180) hadműveleteit innen irányította, és 
Elmélkedéseinek egy részét is itt írta. Itt kiáltották ki Septimius 
Severust császárrá, és tartották meg később a tetrarchia híres 
császárkonferenciáját (308. november 11-én) az utódlás kérdé-
séről. A város csak a Kr. u. 5. században néptelenedett el, miu-
tán a római csapatokat elvezényelték, és védtelenné hagyták a 
települést.1 

Kutatástörténet

Az első feltárások már a 19. század első felében megindultak 
az antik város területén, melynek romjai néhány száz évvel 
ezelőttig még a felszínen is láthatóak voltak. Carnuntum és 

1. ábra. Az egykori Carnuntum kiterjedése. A településkomplexum 
keleti felében a polgárváros, nyugati felében a legiotábort övező katonaváros húzódott 

(térkép: Carnuntumi Régészeti Park, grafi ka: 7reasons)
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környékének a 19. században meginduló mezőgazdasági hasz-
nálatbavétele során kezdődött meg az épületmaradványok el-
bontása, köveik építőanyagként való újrahasznosítása végett.2 
Az első ásatások nem a városra és épületeire fókuszáltak, ha-
nem elsősorban az értékes kincsek megmentése és a császári 
múzeumba való szállítása volt a cél. A szisztematikus, tudo-
mányos igényű feltárások csupán a 20. század elejétől indultak 
meg. Az első felmérések azonban nem voltak elég részletesek 
ahhoz, hogy az akkor előkerült és a raktárakban napjainkra is 
megőrződött nagy mennyiségű leletanyagot pontosan datálni 
lehessen. Gyakran teljesen hiányoznak a lelőkörülményekre 
vonatkozó információk, olyannyira, hogy ma már nem lehet-
séges az egykori lelőhely kinyomozása. 1948 és 1957 között 
kisebb megszakításokkal Erich Swoboda és Roksanda Swobo-
da-Milenović végzett nagyfelületű feltárásokat azon a területen, 
amely ma szabadtéri múzeumként látogatható (2. ábra). Az ak-
kori műemlékvédelmi irányelveknek megfelelően a feltárt fa-
lakat betonnal konzerválták, ezáltal egy romkertet kialakítva a 
látogatók számára. A látható, konzervált falak azonban sokszor 
különböző építési fázisokhoz, tehát eltérő időpontban fennállt 
épületekhez tartoznak, s ezáltal a terület összefüggéstelen fal-
szakaszai zavaros képet nyújtanak. Az elmúlt évtizedek során 
a szabadon álló romokat az eső és a fagy megrongálta, ezért 

egy 2001-ben induló nagyszabású projekt keretén belül ezeket 
újra helyreállították.3 A koncepció ekkor már magában foglalta 
az összes kultúrréteg altalajig való vizsgálatát, így az ezeken 
a helyeken emelt építmények előzményei tanulmányozhatóvá 
váltak. Emellett természetesen az ásatási eredmények és a kü-
lönböző leletcsoportok is fokozatosan publikálásra kerülnek. 
Ennek keretén belül kezdődtek meg 2006-ban a falfestészeti 
maradványok kutatásai is.

Falfestészeti kutatások Carnuntumban

Ahogyan az a római provinciák kutatásában gyakran előfordult, 
a közelmúltig Carnuntum is fehér foltnak számított a falfesté-
szeti kutatások térképén. Henriette Brandenstein 60-as években 
íródott két tanulmányától4 eltekintve nem született publikáció 
Carnuntum falfestészetéről. Tekintettel az antik város gazdag 
és ismert történelmére, egészen meglepő, hogy az egykori fal-
díszítésekről szinte alig van tudomásunk. A 2001-ben meg-
induló feltárások során ismét falfestménytöredékek kerültek 
napvilágra, melyek jóllehet egyszínűek és kisméretű darabok 
voltak, mégis újjáéledt az érdeklődés Carnuntum falfestészete 
iránt, így például Stefan Krmnicek5 diplomamunkáját a rak-

tárban őrzött, régi ásatásokból származó falfestmény-
töredékeknek szentelte. Aprólékos detektívmunkával 
kutatta fel a festménytöredékeket őrző ládákat és a 
régi leletkísérő cédulákat, melyeken sokszor az elmo-
sódott írásokat kellett kisilabizálni. Gyakran azonban 
ezek is hiányoztak, akárcsak a ládák feliratai, ezek 
nélkül pedig nem lehetett a leletek előkerülésésnek 
pontos helyét meghatározni. Csupán azokat a dara-
bokat lehetett ásatáshoz és ezáltal épülethez rendelni, 
melyeket Brandenstein publikált a 60-as években.6 
2006-ban végre megkezdődött az úgynevezett I. és II. 
lakóházak falfestménytöredékeinek feldolgozása, ami 
egyben a carnuntumi falfestészeti kutatások alapkőle-
tételének is tekinthető.

Akárcsak a többi északi római provinciában, az 
előkerült darabok sokszor nagyon kicsik és rossz 
megtartásúak. Csak a legritkább esetekben fordul elő, 
hogy a festmény közvetlenül a megmaradt falcson-
kon, eredeti helyén található, ehelyett a legtöbbször 
kis töredékekben az épülettörmelékben találjuk őket. 
A fáradságos munka ellenére csak elvétve lehetséges 
nagyobb összefüggő felületeket összeilleszteni.7 Eb-
ből kifolyólag – ellentétben a pompeii és Róma vá-
rosi kutatásokkal – eddig még nem született a római 
provinciák falfestészetével kapcsolatban összefog-
laló, standardként kezelhető alapmű. Szerencsére az 
elmúlt évtizedekben több falfestménymaradvány is 
publikálásra került, sokszor önálló monográfi ák ke-
retén belül,8 és remélhetőleg ez a tendencia a jövőben 
is folytatódik. 

A 2006-os feltárások során terjedelmes, viszonylag 
nagyfelületű falfestményrétegek kerültek feltárásra, 
amelyek feldolgozásukkal immár Carnuntumban is 
hozzájárulnak a falfestészeti kutatások előrehaladá-
sához. Ez idő tájt egy monográfi a van készülőben, 
melyben a legújabb falfestménymaradványok tanul-

2. ábra. A romterület alaprajza (Ch. Baier – F. Humer – A. Konecny, 
„Zivilstadt Carnuntum – Haus II. Die Grabungen im römischen Stadtviertel 

des Archäologischen Parks Carnuntum in den Jahren 
2003 bis 2005”: CarnuntumJb 2007 [2007], Abb. 1. nyomán)
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mányozásán kívül nagy mennyiségű régi lelet is feldolgozásra 
kerül. Az alábbiakban néhány példa alapján megkíséreljük az 
aktuális eredmények rövid bemutatását. 

Az I. és II. lakóház9

Amikor 2006-ban a II. számú lakóház (3. ábra) leletanyagá-
nak feldolgozása megkezdődött, már világos volt, hogy kizá-
rólag kis, 3-5 centiméter nagyságú töredékekről van szó. Ke-
vés kivételtől eltekintve a töredékek egyszínűek voltak, ami 
lehetetlenné tette a megszokott, összehasonlításokon alapuló 
kiértékelést. Ugyanakkor elsősorban statisztikai módszerekkel 
érdekes információkat nyerhettünk ezekről az első látásra je-
lentéktelennek tűnő darabokról. A módszer segítségével általá-
ban az egyes színek előfordulási arányát, illetve a festmények 
egyes fázisokban és épületrészekben megfi gyelt megoszlását 
lehetett vizsgálni. Ezek alapján megállapíthattuk, hogy a leg-
gyakrabban a vörös, míg a legritkábban a kék szín fordult elő. 
Ezek a megfi gyelések megegyeznek a birodalomrész más terü-
letein tett észrevételekkel, ahol a vörös szintén a leggyakrab-
ban alkalmazott szín volt.10 A kék ezzel szemben mestersége-
sen előállított, s ezért drágább színezőanyag,11 amit importálni 
kellett, vagyis körültekintőbb felhasználást igényelt. Egy olyan 
szoba tehát, amelyet túlnyomórészt kékre festettek, tanúskodik 
a megrendelő gazdasági lehetőségeiről, illetve arról a szándé-
káról, hogy hatást gyakoroljon a szemlélőre. Ebben az esetben 
biztosak lehetünk abban, hogy nem priváthelyiséggel, hanem 
egy olyan reprezentációs célokat szolgáló teremmel van dol-
gunk, amely az épületbe látogató számára nyitva állt. A töredé-
kek nagy része a II. számú lakóház központi épületéből szár-
mazott, ami azt mutatta, hogy a levert falfestménytöredékeket 
nem sittként különítették el (például egy szemetesgödörbe, 
amint arra lentebb láthatunk majd példát), hanem a későbbi át-
alakítások során, mint építőanyagot, újra felhasználták. Ezek 
sajnos kis töredékek voltak, és meglehetősen egyszerű deko-
rációs rendszert mutattak: rózsaszín alapozáson apró színes rá-
fröcsköléssel (lásd a hátsó borító belső oldalának 1. képét). Ez 
a fröcsköléses technika jól ismert más helyekről is.12 Az eljárás 
különösen kedvelt volt, amikor a drága márványlapok hatását 
kívánták imitálni. Ezért lett sok esetben a fal legalsó lábaza-
ti zónája szabálytalanul befröcskölve. Ezáltal a padlóhoz kö-
zelebb eső falszakaszon gyakrabban keletkező szennyeződési 
foltok is észrevétlenebbek maradtak, emellett e felület optikai 
átmenetet képezett a fal és a padló között.13

Az I. számú házban (4. ábra) a kép változatosabb volt, itt 
a kisebb töredékek mellett néhány nagyobb felületű darab is 
megmaradt. A kis töredékek statisztikai elemzése lényegében 
hasonló eredményeket mutatott a II. számú háznál megfi gyel-
tekkel, ugyanakkor ezeken kívül különböző alapszínű mezők 
találkozásának részletei is napvilágra kerültek (lásd a hátsó bo-
rító belső oldalának 3. képét). 

Impozáns kivitelezést sejtet az a töredék, melyen fekete ala-
pon egy jobb kéz részlete látható (lásd a hátsó borító belső ol-
dalának 4. képét). Míg a kézfej fi nom rózsaszín tónusokkal van 
kidolgozva, addig a gyűrűsujj és a kéz kontúrja sötétvörössel. 
Az ujjak lazán egy pálcát tartanak, mely felül gömbben vég-
ződik, több helyen pedig mintha fémes elemek csillognának 
rajta. Egyelőre nem értelmezhető az a két vízszintes halvány-

rózsaszín vonal sem, melyek jobbról a pálca középrészén lévő 
lyuk alsó- és felső részéhez tartanak. A töredék bal szélén egy 
újabb vörös vonal (esetleg egy szalag széle) fi gyelhető meg. 
A fekete alapozást jobb oldalról egy világoszöld sáv követi. 
Ezen a részen a töredék éle felfelé ível, amely egy sarok vagy 
egy ajtó-, illetve ablaknyílás indítását jelzi. Az alaknak tehát 
balról kellett kapcsolódnia, ami csupán hátsó vagy profi lnézeti 
ábrázolást tesz lehetővé.

Még további öt nagyobb felületdarabbal számolhatunk, me-
lyek feltehetően ugyanabba a dekorációs rendszerbe tartoznak, 
mint a kézrészletet ábrázoló töredék. Ezeken ugyanis vörös és 
fekete mezőkből kialakított lábazati részen lévő hosszú levelű 
zöld növények és levélkehely-szerű motívumok láthatók (lásd 
a hátsó borító belső oldalának 2. képét). Egy sárga sáv után 
következett a főzóna széles vörös és keskeny fekete képme-
zőkkel, melyek ugyancsak sárga sávokkal voltak elválasztva 
egymástól. A fekete mezőket úgynevezett ernyős kandelábe-
rekkel díszítették (lásd a hátsó borító belső oldalának 8. képét), 
amelyeknek egy-egy részletét lehetett megfi gyelni. Tetejükön 
stilizált kéz vagy állatmancs-szerű motívum részlete volt ki-
vehető. Az ernyős kandeláberek tetejét gyakran díszítették 
ilyen motívumokkal esetenként pedig különböző állatokkal, 

3. ábra. A II. számú lakóház alaprajza az újabb feltárások 
megindulása előtt (térkép: Carnuntumi Régészeti Park)
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keveréklényekkel vagy emberi fi gurákkal is.14 Az ilyen jellegű 
megoldás jól ismert az északi provinciákból, és különösen a 
Kr. u. 1. században volt kedvelt.15 

Ezek a viszonylag nagyobb felületű töredékek közvetlenül 
a falról való lehullásuk vagy leverésük után másodlagos fel-

használásra kerültek a következő építési fázisban (ez a 
VI. megfi gyelhető és elkülöníthető fázis volt).16 Hogy 
ezt megelőzően mikor kerültek a falra, és meddig vol-
tak ott, egyelőre nem megállapítható. Talán az épü-
let A-val jelzett helyiségének17 V. fázisával állhatott 
kapcsolatban, melynek padlója többszínű mozaikkal 
volt díszítve. Ezt a mozaikot annak idején már Erich 
Swoboda is feltárta;18 sajnos napjainkra már csak egy 
fotó és egy vázlatos rajz áll rendelkezésünkre róla.19 
Elképzelhető tehát, hogy ezek a nagyobb töredékek 
eredetileg ennek a reprezentatív helyiségnek a falát dí-
szítették az V. fázisban, vagyis a Kr. u. 4. század első 
évtizedeiben.20 

Sajnos bolygatott, s ezért nem datálható lelőkö-
rülmények közül származnak azok a kék hátterű fres-
kótöredékek, melyeken legalább négy halat21 lehetett 
azonosítani: szemük sárga, fekete körvonallal, testük 
tarka, vörös pikkelyekkel és uszonyokkal (lásd a hátsó 
borító belső oldalának 6. képét). Mivel a római festé-
szetben az egyes helyiségek díszítése gyakran szoros 
összefüggésben állt annak funkciójával, így ebben az 
esetben a vízzel való kapcsolat hangsúlyozása alap-
ján a töredékek fürdő falát vagy falikút hátterét díszí-
tették.

A villa urbana

A villa urbanaként nevezett épületkomplexum (5. 
ábra) területén az 1950-es években Roksanda Swo-
boda-Milenović vezetett feltárásokat. Az akkoriban itt 
előkerült néhány nagyobb felületben megmaradt töre-
dék adhatta a lökést Brandensteinnek említett cikkei 
megírásához.22 Akkor még úgy gondolták, hogy a tel-
jes insula, azaz az utcák által közrezárt tömb egyetlen 
nagy lakóházat alkot, a régebbi szakirodalomban ezért 
még a „VI. számú lakóház” elnevezés alatt találkoz-
hatunk vele. Csak később azonosították három külön-
böző épületként, úgymint polgárvárosi fürdő, valetu-
dinarium (kórház) és villa urbana (ún. peristyliumos 
ház).

A 2006-os feltárások során az udvar 85-ös számú 
helyiségében egy nagy gödröt tártak fel, ami szinte 
teljesen falfestménytöredékekkel volt feltöltve. Ezek 
nagyrészt azokra a darabokra hasonlítanak, amelye-
ket annak idején Brandenstein a „71. számú apszisos 
helyiségtől délre és keletre”, illetve a „csatorna a 81. 
számú helyiségtől délre” lelőhelymegadásokkal publi-
kált.23 A megadott lelőhelyek pontosan a gödör környé-
kének felelnek meg. A 81. és 71. számú helyiségeket 
összekötő csatornába könnyen kerülhettek az említett 
gödörből töredékek, mivel ez bolygatta azokat. Ennek 
a csatornának a részletét tárta fel Swoboda-Milenović, 
így az innen származó és Brandenstein által publikált 
freskótöredékkel való azonosságra ez a magyarázat. 

A hatalmas mennyiségű töredék segítségével hi-
ányzó és eddig értelmezhetetlen festményrészleteket tudtunk 
kiegészíteni és azonosítani. Így most már tudjuk, hogy néhány 
töredék olyan mennyezeti freskóhoz tartozott, amelyen vörös 
és kék mezőkből álló nyolcszögletű motívumokkal egyfajta 

4. ábra. Az I. számú lakóház az V. periódusban
(F. Humer – A. Konecny – D. Maschek, „Zivilstadt Carnuntum – Haus I. 

Die Grabungen im römischen Stadtviertel des Archäologischen 
Parks Carnuntum in den Jahren 2001 und 2002”:

 CarnuntumJb 2004 [2005] Abb. 12. nyomán)
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kazettás kialakítás hatását próbálták elérni (lásd a hátsó borító 
belső oldalának 5. képét). Az egyes „kazetták” közepén bar-
na-sárga rozetták helyezkednek el. Ezeknek az egykori födém-
re történő felerősítését a hátoldalukon lévő deszkalenyomatok 
bizonyítják (6. ábra). Az ilyen jellegű töredékeket annak ide-
jén már Brandenstein is mennyezeti freskóként azonosította, 
ugyanakkor az újonnan előkerült darabok némileg módosít-
ják az általa felvázolt rekonstrukciós rajzot.24 A deszkalenyo-
matok vizsgálata alapján az is bizonyossá vált, hogy boltíves 
mennyezetről van szó. Ezek alapján egy igen részletgazdagon 
kialakított mennyezeti freskót rekonstruálhatunk, amely nyil-
vánvalóan több képmedalionból állt. Kör- és félkörformájú, 
illetve négyszögletes képmezőket találhatunk vörös alapon, 
amely kék és vörös girlandokkal van díszítve. Az egyes meda-
lionokon belül különböző állat- és emberalakokat ábrázoltak. 
Így például több kék keretelésű és sárga alapú, félkör formájú 
mezőt is összeállítottunk, melyekben különböző tárgyak felett 
átugró barna testű lovak láthatók (lásd a hátsó borító belső ol-
dalának 7. képét). Egy másik képen két vízimadár úszik vilá-
goskék félkörben. Ennek ugyancsak kék kerettel ellátott külső 
oldalát fehér ovális és két pötty váltakozásából kialakított úgy-
nevezett asztragalosz díszítősor övezi (lásd a hátsó borító belső 
oldalának 9. képét).

A mennyezetkompozíció központját két nagy szárnyas fi gu-
ra alkotja. Az egyik egy kissé pufók rózsaszín gyermek, akinek 
meztelen testét vörös köpeny takarja, és többszínű, nagymé-
retű szárnya kiemelkedik a kék háttérből (lásd a hátsó borító 
belső oldalának 10. képét). 

Az említett gödörből viszonylag kevés olyan töredék került 
elő, melyek felmenő falakról származtak. Több pompeji vörös 
festésű töredék mellett (melyeken bekarcolt falfi rkák részletei 
vehetők ki) néhány olyan darab is előkerült, melyeken fekete 
alapon zöld növényi motívumok részleteit fi gyelhettünk meg. 
Azonkívül néhány olyan is, melyeken építészeti elemek, pél-
dául kék és zöld színekkel kialakított oszlop részleteit azono-
síthattuk.25

A leletegyüttes különlegességét egyrészt a nagy mennyisé-
gű összeállítható festménydarabok adják, másrészt az a ritkán 
előforduló szituáció, amikor az anyag egy jól dokumentálható 
– jelen esetben földrengés okozta – pusztuláshoz köthető le-
letként kerül elő, így viszonylag szűk időtartományban tudjuk 
datálni. Miután mindkét mennyezet földrengés következtében 
vált le a fa födémkonstrukcióról a Kr. u. 4. század közepén,26 
maradványaik ekkor kerültek a gödörbe. A további feladat az 
összeillesztett (és rekonstruált) felületek egyes helyiségekhez 
való hozzárendelése, ami által talán azok funkciójára is fény 
derülhet.

A jövőre vonatkozó tervek

A villa urbana egy évvel későbbi, 2007-es feltárása során 
újabb tekintélyes mennyiségű freskótöredék került napvilágra. 
Ezek restaurálása még folyamatban van. Elsődleges átnézésük 
már megtörtént, ez alapján úgy tűnik, hogy elsősorban felmenő 
falakról származó töredékekről van szó, melyeken eredetileg 
rendkívül igényes kialakítású állatfrízt és építészeti elemekből 
álló ornamentikát ábrázoltak. A 2006-ban talált töredékek fel-
dolgozásának befejezése után a régi ásatások freskótöredékei 
kerülnek kiterítésre és díszítés szerinti kiválogatásra, hogy az-

tán a két leletanyagot az összetartozó darabok keresése érde-
kében összevethessük. A kutatásba szeretnénk bevonni a pol-
gárvárosi fürdő egykori leletanyagát is, amely mennyiségileg 
ugyan jelentősen alatta marad a villa urbanának, de az annak 
idején ezen a területen végzett feltárások érdekes eredmények-
kel kecsegtetnek az újabban előkerült freskótöredékekkel kap-
csolatban.

Tekintélyesebb mennyiségű carnuntumi falfestménytöredék 
elemzése után rendelkezni fogunk egy olyan összehasonlítási 
alappal, melyeket majd egy nagyobb egységben, a pannoniai 
falfestészet viszonylatában tudunk használni. Ezáltal remélhe-
tőleg meghatározhatjuk majd a helyi falfestészeti sajátosságo-
kat és az esetleges egyedi mintákat. Így egy további lépéssel 
járulunk hozzá a római provinciális falfestészet meghatározá-
sához és fejlődéséhez, főképp azért, mivel a carnuntumi fal-
festményleletek nagy része a késő antik időszakból származik, 
melynek ilyen jellegű emlékei máshonnak kevésbé ismertek. 
A lakosság 5. századi elvándorlása után az elhagyott város 
épületei egyszerűen összedőltek anélkül, hogy a mai Petro-

5. ábra. A villa urbana alaprajza
(Carnuntumi Régészeti Park)

Okor_2009_3-4.indd   105Okor_2009_3-4.indd   105 2009.12.03.   14:42:542009.12.03.   14:42:54



 Régészet

106

nell-Carnuntum község ráépült volna az ókori településre. Ez-
által a késő antik rétegek nagy területeken még érintetlenek, 
ellentétben az évszázadokon keresztül sűrűn lakott városokkal, 
mint amilyen Vindobona (a mai Bécs) vagy Köln, ami esetünk-
ben kétségtelenül előnyt jelent.

Így a  jelenlegi szabadtéri múzeum területén (ahol a késő ró-
mai rétegeket a korábbi feltárások nagyrészt már elbontották) 
végzett feltárások befejezése után nagyrészt még érintetlen ré-
szek állnak a további kutatások rendelkezésére. Remélhetjük, 
hogy ezáltal még többet tudhatunk meg az egykori carnuntu-
mi épületek kialakításáról, sőt, talán az eddigieknél is nagyobb 
falfestményrészletek bukkannak majd elő közvetlenül a fala-
kon is.

Vámos Péter fordítása

A cikkhez lásd még a színes mellékletet a hátsó borító belső oldalán 
(a szerző felvételei).6. ábra. Boltíves mennyezettöredék hátsó oldala

 a jól azonosítható deszkalenyomatokkal (a szerző felvétele)
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