Pozsárkó Csaba (1965) történész,
régész, a pécsi Janus Pannonius
Múzeum külsõ munkatársa, valamint a PTE BTK Ókortörténeti
Doktoriskolájának hallgatója. Érdeklõdési területe a római, illetve
késõantik történelem, mûvészet
és epigráfia.

Sopianae: a cella
septichora és környéke
Beszámoló a 2005–2006. évi
régészeti feltárásról

Legutóbbi írása az Ókorban:
A sopianaei ókeresztény Mauzóleum szimbólumai (2005/1–2).
Tóth István Zsolt (1973) történész, régész, a pécsi Janus Pannonius Múzeum munkatársa, a
PTE Történettudományi doktoriskolájának hallgatója. Érdeklõdési
területe a római fürdõépítészet, a
római hadsereg, Pécs római kori
története.
Legutóbbi írása az Ókorban:
Zülpich-Mühlenberg. Pécsi régészsikerek Németországban (2004/2).
Visy Zsolt (1944) régész, egyetemi tanár. Kutatási területe a római
régészet, ezen belül leginkább a
hadseregtörténet és a határvédelem. Több tanulmányt és könyvet
szentelt technikatörténeti és mûemléki témáknak, valamint a dákok régészetének. Több hazai és
külföldi tudományos társaság tagja, az ICOMOS Magyar Nemzeti
Bizottság Régészeti Emlékhelyek
Szakbizottságának elnöke.

Pozsárkó Csaba – Tóth István Zsolt – Visy Zsolt

A

római kori Sopianae (a mai Pécs) késõrómai, ókeresztény temetõje 2000-ben
felkerült az UNESCO világörökség helyszínei közé. A minõsítés indoka az
volt, hogy a feltárt leletegyüttes építészete és falfestészete rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti a Római Birodalom északi és nyugati provinciáinak korai keresztény temetkezési építészetét és mûvészetét. Mely emlékek is ezek? Több száz
(vagy ezer) téglasír, több tucat kõbõl és téglából épített sírkamra, melyek felett kis kápolna állt, valamint nagyobb méretû temetõi kápolnák (többapszisos épületek, mauzóleum). Ezeknek egy része festett, belsõ terük bibliai jelenetekkel és szimbólumokkal
díszített, ami tovább növeli az emlékegyüttes egyediségét, kulturális értékét.
Pécs város 2004-ben az Európai Unió társfinanszírozásában 1,5 milliárd forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert el a „Pécs világöröksége és turisztikai vonzerejének fejlesztése” címû pályázatával, amely célul tûzte ki egyrészt a már meglévõ emlékek bemutatási színvonalának emelését, másrészt bõvíteni kívánta a mûemléki látnivalók körét. A projektben központi szerepet kapott a cella septichora – a temetõ legnagyobb ismert épülete – (újbóli) feltárása és mûemléki bemutatása. Fontos szempont
volt a pályázatnál, hogy a Dóm tér alatti már ismert és bemutatott ókeresztény emlékeket az újonnan feltártakkal együtt egyetlen komplexummá fogják össze, illetve tegyék körüljárhatóvá. Ennek keretében a leletegyüttes köré vasbeton védõépület épült, amelynek
kivitelezése megelõzõ régészeti feltárást tett szükségessé.*

A világörökségi helyszín
és az ásatási terület
* A Pécs-Sopianae Örökség KhT által irányított beruházás régészeti munkálatait a Janus Pannonius Múzeum
végezte 2005 áprilisa és 2006 novembere között. A felkért ásatásvezetõ Visy Zsolt (Pécsi Tudományegyetem
Régészeti szeminárium), munkatársai Tóth Zsolt, Pozsárkó Csaba, idõlegesen Bodó Balázs, Gábor Olivér
régészek és Orbán Gábor végzõs régészhallgató. A Baranya megyei múzeumi szervezetet Nagy Erzsébet
képviselte. Az ásatás konzulensei Búzás Gergely, Kárpáti Gábor és Kikindai András régészek voltak.
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A Dráva–Száva közét, Ausztria keleti határvidékét és a Dunántúlt magában foglaló területet Augustus császár (Kr. e. 31 –
Kr. u. 14) foglalta el, de valószínûleg csak Tiberius (14–37)
vagy Claudius (41–54) szervezte tartománnyá. A Pannonia nevet a terület egyik népcsoportjáról, a pannonokról kapta. Az idõ
elõrehaladtával az egyre szélesebb körû romanizáció városok
létrejöttével járt együtt, melyek hálózata a 3. századig egyre bõvült. Az urbanizálódás mellett, a romanizáció terjedésében
nagy szerepe volt az úthálózat kiépítésének is, mely a határmenti településeket, táborokat kötötte össze a tartomány belsejében fekvõ városokkal és a Római Birodalom más részeivel. A
3. század végén – 4. század elején nagy változások mentek végbe a Birodalomban. Diocletianus (284–305) átszervezte a közigazgatást: kisebb tartományokat hozott létre, a katonai igazgatást pedig elválasztotta a polgári közigazgatástól. A mintegy
négyszáz éves római uralom idõszaka alatt a vallási élet is sokat
változott. A római istenek hivatalos kultuszát a 3. században
mindinkább háttérbe szorították a misztériumvallások. A korábban a császárkultusz megtagadása miatt üldözött kereszténység a 4. századra oly mértékben elterjedt, hogy az állam támaszává válhatott. Nagy Constantinus (306–337) engedélyezte
a vallás szabad gyakorlását, I. Theodosius (379–395) pedig
államvallássá tette (394).
A római kori Sopianae több fontos közlekedési útvonal találkozási pontjában feküdt. A 3. század végén az akkor két részre
osztott Pannonia Inferior északi felébõl létrehozott Valeria tartomány polgári közigazgatási központja lett. A város korábbi
történetérõl kevés biztosat tudunk. A legkorábbi leletek 1. század végi megtelepedést valószínûsítenek. Az ismert feliratos
kõemlékek zömében 2-3. századiak. A város ekkori közjogi
helyzete nem ismert. Sopianae a 4. században élte virágkorát,
amikor a hatalmi központtá való elõlépés jelentõs építészeti tevékenységgel párosult: ebben az idõszakban számos nagyszerû
kõépülettel gazdagodott a város. A korábbi városias jellegû te-

lepülés ekkor vált igazi várossá, közigazgatási, gazdasági, kulturális és vallási központtá.
A római kori település a mai belváros déli-délnyugati részén,
illetve attól délre feküdt. A 4. században az addig laza szerkezetû település az ekkor épített városfallal körülvett területre tömörült. Sopianae késõrómai temetõje a Magyarország területén
megmaradt legjelentõsebb ókeresztény temetõegyüttes. A római kori várostól északra terült el, megközelítõleg az Apáca
utca, Hunyadi út, az Aradi vértanúk útja és a Klimó György
utca által határolt területen. Az ismert emlékek a Széchenyi tér,
Szent István tér, Dóm tér és Apáca utca területén kerültek elõ.
A világörökségi terület körülhatárolása is az itt feltárt emlékeken alapult.
Az ásatás a cella septichora területére és a tágabban vett környékére terjedt ki: a Dóm tér keleti szélére, az ezt határoló Plébánia-Káptalani Levéltár épületegyüttes alatti részre, valamint
utóbbitól keletre és délre, a Szent István tér burkolt és parkosított területére. A régészeti objektumok egy része az ásatási területen kívül, az építési területrõl elvezetett közmûvek újonnan
létesített árkaiban került elõ.
A 2005–2006. évi ásatás a késõrómai ókeresztény temetõ területén végzett eddigi legnagyobb volumenû régészeti feltárás
volt. A mintegy másfél éves kutatás során a nagyjából 1700
négyzetméternyi területen mintegy 13 000 köbméter földet
mozgatott meg a helyszínen dolgozó régészcsapat és az építészeti kivitelezést végzõ beruházó. A munkálatokat több tényezõ is nagyban nehezítette: bár az egykori római járószint átlagosan 2-3 méterrel húzódott a mai felszín alatt, a római sírok és
kripták helyenként mintegy 4-5 méter mélységben jelentkeztek. A feltárandó terület egy része a többszintes (mûemléki védelem alatt álló) épületek alapozása alatt terült el. Ebbõl kifolyólag nemcsak a kitermelendõ földmennyiség, hanem a jelenlévõk biztonságának megõrzése is komoly feladatokat rótt a
munkálatokban résztvevõkre.

Sopianae, a cella septichora
és környéke, 2005–2006.
Az ókeresztény temetõ
alaprajza (tájékoztató jellegû,
a rajzok feldolgozása még
folyamatban)
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A cella septichora feltárás közben (a szerzõk felvétele)

Minden nehézség ellenére a kutatómunka számos új ismerettel gazdagította tudásunkat a római és középkori Pécsrõl, melyek eredményeit kronologikus sorrendben az alábbiakban ismertetjük.

Vízelvezetõ árkok (2–3. század)
Az észak-déli lejtésû terület a Mecsek déli oldalának lábánál terül el. A római kori felszínt a hegyoldalról lezúduló csapadék
vízmosásokkal, mélyedésekkel tagolta. A területen már a temetõ létesítése elõtti idõszakban tereprendezést kellett véghezvinni a település megóvása érdekében. Ennek a vízelvezetõ rendszernek a részét képezhette a megtalált három árokrészlet, melyek a hegyoldalról érkezõ csapadékot gyûjtötték össze és
vezették el. A temetõ használatának idején az árkok már nem
mûködtek, feltöltõdtek vagy betöltötték õket, ugyanis több
esetben sírok vágták át ezeket. (A csapadékelvezetés a temetõ
létesítésével nyilvánvalóan nem szûnt meg, csak a szerkezetén
változtattak.)

74 késõrómai ókeresztény sír
(4. század – 5. század eleje)*

pakolás is került. Ritkábban a sír oldalát, esetleg az alját is téglával bélelték, egy esetben terrazzóval burkolták. Különösen a
nagyméretû síroknál volt megfigyelhetõ az épített, falazott
szerkezet. Csak a legtehetõsebbek engedhették meg maguknak,
hogy kõszarkofágba temetkezzenek. Ilyenbõl csak egy került
elõ az ásatás során. Ez az elsõ olyan ép szarkofág az ókeresztény temetõben, melyet nem sírkamrában vagy kriptában, hanem egyszerûen egy földbe ásott gödörben helyeztek el.
Az elhunytat általában fejjel nyugat felé
fektették a sírba, a tájolás ritkábban délnyugat–
északkeleti, egy esetben északnyugat–délkeleti. A halottat minden esetben nyújtott
testhelyzetben temették
el, testét néha lepelbe
csavarták. A fej helyzete változatos (elõre
néz, balra vagy jobbra
fordított – törvényszerûség nem kimutatható). A kezeket sok esetben keresztbe tették a
mellen vagy a hason,
ami keresztény sajátosRómai téglasír (a szerzõk felvétele)
ságnak tekinthetõ. Az
esetek kisebb részében a kezek a test mellett nyújtva voltak. Néhány esetben az is elõfordult, hogy az egyik kéz nyújtva, a másik hajlítva volt.
A mellékletadás ritka és szegényes (néha egy-egy üvegkorsó
vagy pohár). A rabolatlan szarkofágban minden bizonnyal tehetõs ember nyugodott. Mellékletként egyetlen, szájával lefelé
fordított üvegkorsót kapott. A viseleti tárgyak (karkötõ, fülbevaló, nyaklánc, gyûrû) valamivel gyakoribbak, de közel sem
általánosak.
A megismert sírok többsége bolygatott volt. Római kori rablás kevésnél mutatható ki, ez inkább a sírkamráknál jellemzõ.
Sokkal inkább a középkori jelenségek (falak, gödrök, árkok) létesítésénél sérültek a sírok. (A középkorban a temetõ itteni területén épült fel a székesegyház és a Püspökvár.)

A korábbi hamvasztásos rítus rovására a 2-3. század fordulójától mindinkább általánossá vált a csontvázas temetkezés, a 4.
században ez csaknem kizárólagos lett.
A földsírok ritkák (8 db). A halottat ilyenkor egyszerû ásott
gödörben helyezték el, koporsóra utaló nyomok nem kerültek
elõ. A temetõ jellegzetes sírtípusa a téglasír (66 db), melynek
több altípusa van. Legegyszerûbb formája az, amikor az egyszerû földsír fölé vízszintesen fektetve vagy állítva, egymásnak
döntve (nyeregtetõ) téglákat helyeztek el. A sírgödör belsõ oldalát sok esetben bevakolták. A téglatetõt kívülrõl általában vékony mész- vagy vastag habarcsréteg borította. A téglatetõ
fölé, általában a sírgödör széle mentén néhány esetben még kõ* Ezenfelül öt korábbról ismert sírt is újra feltártunk, illetve dokumentáltunk (a
sírkamrákban talált négy síron kívül). Három további sír kora bizonytalan.
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Ókeresztény sírkamrák
(4. század – 5. század eleje)
Az északi és nyugati provinciák ókeresztény temetõiben általában nem volt jelentõsebb mennyiségû kõbõl épített temetkezõhely. Sopianae temetõjének a sajátossága, hogy itt nagyszámú
ilyen építmény koncentrálódott. Ezek kisméretû, családi sírkamrák és nagyobb, közösségi sírboltok.
De mi is az a sírkamra? Tehetõs családok temetkezõhelye
volt. A kétrészes építmény földalatti része a kripta, a tulajdonképpeni sírkamra, ahová az elhunytakat helyezték az oldalfalak
mellé falazott téglasírokba vagy ritkábban kõszarkofágba. E
fölé kis emlékkápolnát emeltek (cella memoriae). A valamivel
nagyobb méretû mauzóleumtól eltekintve az összes ilyen építmény, alkalmazkodva a terepviszonyokhoz, észak–dél tájolású,
délre nézõ bejárattal.
A kripta alakja mindig négyszögletes, a kápolnáé általában
szintén ilyen, de néha elõfordul félkör alaprajzú, illetve apszisos is. Az építményekbõl többnyire csak a kápolna alapfalai és
a felszín alatti rész, a tulajdonképpeni sírkamra maradt meg.
A romanizált lakosság távozása után magukra hagyott építmények az idõk folyamán lepusztultak, eltûntek a föld színérõl.
Az ásatás megkezdése elõtt húsz sírkamra volt ismert. Ezek
száma a feltárás folyamán néggyel bõvült. (A XX. számú feltárását is ezen ásatás során fejeztük be, folytatva Gábor Olivér
korábbi ásatását.)
A legjobb állapotban a XX. számú sírkamra maradt meg.
Dongaboltozatos kriptája teljesen ép, a kápolnának a visszabontott alapfala maradt meg. A kripta belsõ falai mellé épített
három sírt már a római korban kifosztották. A keleti sír belsejében a nyers, elsimított vakolatra vöröses okker színnel rácsmotívumot, északi timpanonjába pedig egy Krisztus-monogramot
festettek. A sírkamra fala vakolt és lesimított, de nincs lemeszelve. Ez tehát festetlen volt, a kápolnája viszont festett lehetett, ugyanis a feltárás során a sírkamra környezetében, a vastag
törmelékrétegben nagyszámú festett vakolatdarab került elõ.
A kriptába egy szûk, hosszúkás folyosó földlépcsõin lehetett
lejutni, melynek oldalfalát száraz kõfalazással erõsítették meg.
A kriptabejáratot kõfalazással zárták el, az aknaszerû folyosót
pedig valószínûleg feltöltötték, és a sírboltot csak temetések
alkalmával nyitották meg.

Római szarkofág (a szerzõk felvétele)

A XXI-XXIII. sírkamrák csak kis részletében voltak kutathatók, mivel egy 1 méter széles közmûárok vonalába estek.
A részben feltárt XXI. és XXIV. sírkamra azonos típust képvisel. A téglalap alaprajzú kripta bejáratának két oldala elé rövid
elõfolyosót falaztak. A XXIV-esnél megmaradt a bejárati akna
gödre és oldalfalazása is. A kriptájuk járószintjét tégla borította, faluk a boltindításig maradt meg.
A XXII. sírkamra kriptájának csupán északkeleti sarka vált
ismertté. Fala erõsen lepusztult. A XXIII. sírkamra kriptájának
elõkerült északi falát terrazzóval borították, elé téglasír épült.
(A fentiek mellett vélhetõleg a korábbról ismert VIII. számú
sírkamra részlete is elõkerült az egyik közmûárokban.)

Cella septichora
(4. század vége – 5. század eleje)
A pécsi ókeresztény temetõ eddig ismert legnagyobb épülete,
melyet 1927-ben közmûvesítés során találtak meg. 1938-39ben részlegesen Gosztonyi Gyula tárta- és mérte fel elõször. Az
újbóli, immáron teljes épületre kiterjedõ régészeti kutatásra
2005–2006-ban került sor.
A kelet-nyugati tájolású épület belsõ tere nyolcszög alaprajzú, melyet az északi és déli oldalon 3-3, a keletin egy félkör
alaprajzú apszis zár. Modern eredetû nevét a hét apszisról kapta. A nyugati oldal egyenes záródású. Itt került elõ az épület
2,44 méter széles bejárata.
A cella septichora hossza 22,67 méter, legnagyobb szélessége 17,45 méter, a falak vastagsága átlagosan 1-1,3 méter. Belsõ
térszintje mintegy 6 méterrel van a mai külsõ felszín alatt. Az
épületet a földbe mélyítették, így a felmenõ falak, az észak–déli
irányú terepesésnek megfelelõen, mintegy 2-4 méter magasságig a római kori külsõ térszín alatt voltak. Belsõ járószintjén
egyenetlen felszínû és vastagságú, déli irányban lejtõ habarcsréteg terült el. Az északi apszisokban e fölött talált mésztömbök
ottmaradt építõanyagként értelmezhetõk. A terméskövekbõl
épített falazat vakolatlan, melyet megközelítõleg méterenként
kétrétegû kiegyenlítõ téglasorokkal tagoltak. A falban látható
négyszögletes lyukak az építésnél használt kõmûvesállványzat
megtartására szolgáltak. A bejárat elõtt a lejtõs térszintbe vájt
(ideiglenes) lejárat földlépcsõfokai kerültek elõ, melyek mintegy 3 méter távolságon 1,5 méter szintkülönbséget hidaltak át.
A bejárat küszöbét téglákból alakították ki, melyekbõl egy az
eredeti helyzetében megmaradt.
A cella septichora építését a római korban nem fejezték be.
Ezt bizonyítják a vakolatlan falak, a vízszintes belsõ járószint
hiánya, a tetõfedõ téglák szinte teljes hiánya a pusztulási rétegben, valamint a bejárati rész ideiglenes kialakítása. Ezek alapján építésének idejét a 4. század végére – 5. század elejére, az
építkezés felfüggesztését és a város elhagyását pedig Valeria
tartomány kiürítésének idejére tehetjük, mely a 420-as években
történhetett. (A tartományt ekkoriban, de legkésõbb 430-ban
engedték át a rómaiak a hunoknak.)
A hétapszisos építményt, a sírkamrákhoz hasonlóan, temetkezõhelynek szánhatták. Sírok a befejezetlen épület belsõ terébõl nem kerültek elõ. A félig kész falazat a rómaiak 5. század
eleji távozása után pusztulásnak indult. A belsõ térbe hullott
köveket és törmeléket a felgyülemlett esõvízben leülepedett
iszapos, agyagos rétegek borították be.
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A XX. számú sírkamra kriptájának bejárata (a szerzõ felvétele)

egyik esetben a sírkamrák sírsorok között helyezkednek el
(ilyen a XIX. és XX. illetve a III. számú). Az eddigi ismeretek
alapján úgy tûnik, hogy sokkal gyakoribb az az eset, amikor a
sírok kelet–nyugati irányban, szorosan egymás mellé építve
húzódnak (ilyen sort alkot a IV., I., V.; XXII., XXIII., XXIV;
IX, XXI.), elõttük pedig járda, utcácska halad. A rendezettség
alapján valószínûsíthetjük, hogy egy-egy használatba vett temetõrészt elõre felparcelláztak. Ezzel magyarázható az is,
hogy egyetlen esetben sem volt kimutatható az, hogy sírkamra átvágott volna egy sírt. Egy-egy sírhelyre azonban néhány
esetben kimutathatóan többször is temetkeztek. (A sírok – egy
esetben 2, a másik kettõnél 3 – ilyenkor egymás fölött helyezkedtek el. A felsõ sír mindhárom esetben gyereksír.)
A temetõhasználat késõi szakaszára datálható cella septichora nem vág át egyetlen sírt sem, pedig római sírok veszik
körül (kivéve a bejárat elõtti részt, amely a beépítettség miatt
nem volt kutatható). Ezek a sírok pedig korábban létesültek,
mint a cella septichora, nem aköré rendezõdnek. Ennek az okára az ásatás eredményei alapján nem lehet választ adni.

A temetõ szerkezete
A keresztény közösségek temetõinek jellegzetessége, hogy a
sírok általában egy központi temetkezés (általában egy mártírsír) köré csoportosulnak. A római kori Pécs területérõl nem ismerünk név szerint vértanúhalált halt személyt, püspököt.
Mindeddig nem volt megfigyelhetõ központi építmény, amely
köré a temetõ rendezõdik. Ezt a szerepet a cella septichora sem
tölthette be, mert a temetõhasználat késõi fázisában létesítették,
építését be sem fejezték.
A sírok és sírkamrák elhelyezkedésében rendszer mutatható
ki. A sírok többsége soros elrendezõdést mutat, ennek iránya
észak-déli ill. észak–északnyugat – dél–délkeleti. A sírkamrák
is soros rendszerûek. Ennek két változata mutatható ki. Az

Terepfelszín
A római temetõrészlet feltárása hozzásegít az egykori térszint
hozzávetõleges rekonstruálásához. A sírok átlagos mélységébõl, a cella septichora, a sírkápolnák és kriptalejáratuk ismert
vagy kiszerkeszthetõ küszöbszintjei alapján meg lehetett határozni a kutatási terület hozzávetõleges római kori felszínének
észak felé emelkedõ síkját. A területen, a Levéltár keleti oldala
elõtt kimutatható volt egy a felszínt kelet–nyugat irányban tagoló, észak–déli irányú mélyedés. (A középkorban – nyilván
nem véletlenül – itt húzódott a Püspökvár keleti árka.)

A cella septichora (a szerzõk
felvétele)
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Sopianae: a cella septichora és környéke

Ebbõl a korszakból az ásatási területen egyetlen nyugat-keleti
tájolású sír vált ismertté, részben a III. számú sírkamra kriptalejáratába beleásva. Ezt követõen avar uralom alá kerül a terület.
A korszakhoz köthetõ jelenség nem került elõ az ásatáson.
A magukra hagyott, gondozatlan kõépítmények az idõk folyamán pusztulásnak indultak. Ezt az ásatás során elõkerült
vastag törmelékréteg jelzi. A karbantartás hiánya miatt a vízelvezetõ árkok feltöltõdtek, a Mecsek oldaláról az esõvízzel érkezõ hordalék elborította a területet. Ez az ásatás teljes területén sötétszürke, iszapos, agyagos, törmelékes rétegként jelentkezett. A korszak végére már csak néhány romos épület maradt
látható a mintegy ötszáz évvel korábbi temetõbõl.

Középkor I. – Árpád-kor (896–1242)

A keleti sír a XX. sírkamra kriptájában, a megtalálás utáni
állapotában. A belsõ felületen festett krisztogram és rácsmotívum
(a szerzõk felvétele)

Népvándorláskor (kb. 430–896)
Legkésõbb 430-ban Valeria tartomány a hunok kezére került.
A megszûnõ római uralommal a romanizált lakosság jelentõs
része is távozott Sopianaeból. Az új jövevények germán népelemek voltak, akik a temetõ kõépületeinek egy részét bizonyíthatóan lakhatásra is használták (pl. a mauzóleum esetében).

Nincs rá bizonyíték, hogy a római kori Sopianae területe õseink
érkezésekor lakott lett volna. Mindenesetre a Szent István által
1009-ben megalapított pécsi püspökség az ókeresztény temetõ
északnyugati sarkában rendezkedett be, itt épült meg a székesegyház is. Az egykori római temetõ ettõl délkeletre esõ területén lakó- és munkagödrök, valamint kemencék kerültek elõ,
amelyek a középkori Pécs legkorábbi településének részét képezhették. A területen még álló római falakat a földfelszínig
visszabontották, a felszínt elegyengették. A településrész a tatárjárás idején elpusztult; az ittlakóknak menekülniük kellett.
Egy élelmes lakos ezüstdénárjait (összesen 52 db) egy kettétört
marhalábszárcsontba gyömöszölte, majd egy kemencébe rejtette. Bizonyára életét vesztette a vész alatt, mivel a kincs a rejtekhelyen maradt.
A településhez tartozó templom az elõkerült jellegzetes
edénytöredékek alapján a megújított cella septichora lehetett.
Falazatát részben kõfalazással, részben faszerkezettel egészítették ki, belsõ padlószintjét egy szintbe hozták a külsõ járószinttel. A tatárjáráskor ez is elpusztult, amit a belsõ térben talált faszenes égésrétegek és habarcsos, meszes törmelékrétegek
jeleznek. A templomként való használatot egyértelmûen bizonyítja a cella septichora körül elõkerült sok Árpád-kori sír,
néhányban a korszakra jellemzõ „S” végû hajkarikával.
A fentiek alapján még az sem lehetetlen, hogy az 1009-ben
alapított püspökségnek ez volt az elsõ felszentelt székesegyháza. Egyelõre ugyanis bizonyíték híján csak feltételezni lehet,
hogy a mai székesegyház alatt is rejtezik egy, a római temetõhöz tartozó építmény. (Az ugyanis gyakori, hogy római kori
kultikus építmény fölé a középkorban templom épült.)

Középkor II. – Püspökvár
(13. század második fele – 1686)

A cella septichora északkeleti apszisa (a szerzõk felvétele)

A tatárjárás után kezdõdhetett el a püspöki központ várrá való
kiépítése. Az ásatási területre a Püspökvár keleti része és délkeleti sarka esett.
Már a vár építése elõtt kõépületekkel kell számolni a Dóm
téren. Több, a periódushoz tartozó falrészlet is napvilágot látott. Elõbb a székesegyház déli oldala elõtti, 45x45 méter nagyságú teret körülölelõ kerengõ készült el, amely a székesegyházzal együtt mint vár, védelmi célokat is ellátott. Ennek keleti
szárnyában folyt a feltárás. Az épület két hosszanti, egymással
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Régészet

párhuzamos, széles, maszszív fala került elõ. A késõbbi ábrázolások itt
egy nagyméretû épülettömböt jelölnek, amely
a székeskáptalan épülete, a kerengõ keleti szárnya volt.
Valamikor a 14. században épülhetett meg
e belsõ vár köré a külsõ
vár elsõ periódusa,
amelyet a 15. század
második felében egy
ugyancsak 70 centiméter vastag köpenyfallal
megerõsítettek, kiszéleA Püspökvár délkeleti rondellájának
sítettek. Ezt a tûzfegyrészlete (a szerzõk felvétele)
verek terjedése jelentette fenyegetés tette szükségessé. A keleti várfal több szakasza vált ismertté a feltárás
során. A várfal elõtt széles várárkot ástak, amely áthaladt az
ekkor már betemetõdött cella septichora fölött, de annak belsõ terében nyugatra fordult, követve a vár délkeleti sarkánál
lévõ kapu elõtti beugrást. Mivel az északi apszis beleesett a
várárok vonalába, kénytelenek voltak „V” alakban átvágni
azt. A részleteiben feltárt délkeleti rondella a külsõ vár második periódusában épült. A várárok külsõ oldala elé épített ellenfal (contrascarpa) több szakasza is ismertté vált. Az ásatás
délkeleti sarkában a Püspökvárhoz tartozó védmû három periódusa került elõ.
A Dóm téren az elsõ (a mai napig a legjelentõsebb) ókeresztény
emlék 1782-ben került elõ. Az ekkor megtalált Péter-Pál sírkamra mûemléki megóvására 1913-14 -ben került sor Möller Ist-
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ván tervei alapján. A védõépület és a sírkamrához vezetõ folyosó építésekor két újabb sírkamra került elõ és vált láthatóvá (III.
és IV. számú). 1939-ben tárták fel a már korábbról ismert Korsós
sírkamrát. 1999-tõl 2004-ig tartó folyamatos ásatáson Kárpáti
Gábor, majd Gábor Olivér vezetésével feltárásra került a kis
részletében már korábbról ismert V. számú sírkamra, valamint a
XIX. számú.
Az elnyert világörökségi cím és az emlékek gyarapodó száma
szükségessé tette a Dóm téren koncentráltan jelentkezõ emlékek
korszerû mûemléki bemutatását. E célból született a pályázat,
melynek sikeres elnyerése lehetõvé tette egy újabb sírkamra
(XX. számú) és a cella septichora feltárását Visy Zsolt vezetésével, valamint az összes itteni ókeresztény emlék közös kiállítótérben való bemutatását Bachman Zoltán tervei alapján.
A pályázat által kitûzött cél megvalósult, 2007. március
30-án megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt a Cella septichora Látogató Központ. Az idelátogató Pécs római és középkori történelmének lehet részese a bemutatott sírok, sírkamrák,
falak között barangolva.
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