Budai-Balogh Tibor (1974) régész, az Aquincumi Múzeum
munkatársa.

Késő római sírcsoport
az aquincumi katonaváros
nyugati temetőjében
Budai-Balogh Tibor

A

z úgynevezett Bécsi úti temető több kilométer hosszan
nyúlik el az aquincumi katonavárost (canabae) nyugat
felől megkerülő út mentén (1. kép). A temetőt a Kr.
u. 1. század utolsó évtizedeitől a 4. század végéig használták.
Ami földrajzi kiterjedését illeti, a betemetkezések sorát hagyo-

mányosan a Nagyszombat utcai amphitheatrumtól délnyugatra feltárt sírcsoporttól („I. sírcsoport”) szokás számítani, bár
semmi sem mond ellent annak, hogy a dél felé továbbhúzódó
ún. „limes-menti” temetőre is a katonaváros nyugati temetőjének részeként tekintsünk. Egészen a 2007. évi feltárásig hihetőnek tűnt, hogy a temető észak felé az egykori Selyemipari
Vállalat telkén (Bécsi út 269.) 1978-ban feltárt 21 sírból álló
együttessel záródik (1. kép, 2). A szakirodalomban „VII. sírcsoport” elnevezéssel illetett temetőrészlet keleti határát ugyanis
egy észak-déli irányú, habarcsba rakott kerítőfal jelölte, amely
háromszori irányváltást követően fokozatosan északnyugat felé
fordulva valóban lezárni látszott a római kori temetőt (2. kép).
Mára világossá vált, hogy a kerítőfal csupán az ottani betemetkezések határát jelölte, a „VII. sírcsoport” északi falán túl (Bécsi
út 271.) folytatott kutatás ugyanis egy újabb sírcsoport létezésére vetett fényt.

Rétegtan

1. kép. A Bécsi úti temető helye az aquincumi
településkomplexumon belül. 1: a 2007-es feltárás helyszíne,
2: az 1978-as feltárás helyszíne

A kutatott terület hegylábi környezetben, a Duna és a hegyi
patakok egykori összefolyásánál fekszik, így az altalajt alkotó, sárga színű agyagos kőzetliszt ártéri üledékként határozható meg. Régészetileg igazolható, hogy az altalajon meginduló
talajosodási folyamat legalább a római kor végéig zavartalan
körülmények között zajlott. A szervesanyag-felhalmozódás
ütemének gyorsulásával fokozatosan mind sötétebbé váló talajréteg helyenként 1,5 méterre vastagodott, a mindenkori
földfelszín hosszú ideig tartó stabilizálódásáról téve tanúságot.
Ennek fényében talán meglepő, hogy e vastag kultúrrétegen
belül mindössze egy neolitkori, egy kora és egy késő római horizontot lehetett elkülöníteni.
Az őskori területhasználat a talajosodási folyamat megindulásának igen korai fázisában volt kimutatható. Innen a Dunántúli Vonaldíszes Kerámia kultúrájának zselízi időszakához
köthető objektumok és elenyésző mennyiségű, rétegből származó leletanyag került elő. A kora római kori területhasználatot egyetlen gödörház mellett számos, jellegzetes 1–2. századi,
rétegből származó leletanyag bizonyítja. Az időben legkésőbbi
régészeti korú horizontot a késő római temető 3–4. századi sírjai képviselik.
A neolitikum és a kora római horizont közötti mintegy 5000
éves időszakot reprezentáló rétegszakasz nem tartalmazott em-
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beri tevékenységre utaló nyomokat. Ennek
Egy nagyméretű gödörházon kívül ugyanis
valószínű magyarázata, hogy a rétegszakasz
egyetlen más objektumot sem sikerült ehagyagosabb paleotalaj-szint (ún. „agyagdúhez a horizonthoz kötnünk. Egy rövid életű
sulási szint”) lehet, amely a terület erdőtagödörház viszont magában véve nem töltkaróval borított jellegére, azaz hosszú ideig
heti ki tartalommal a rómaiak megjelenése
tartó használaton kívüliségére utal.
és a temető megnyitása között eltelt közel
Az egyre sötétedő, barna színű réteg a ró200 éves intervallumot, így más magyarámai kortól kezdődően egyenletesen törmezatra van szükség.
lékessé vált, és viszonylag sok leletanyag
A dél felől szomszédos „VII. sírcsohalmozódott fel benne. A késő római kori
port” megnyitása a 2. század végén történt,
szint egészére, így a kései sírok tört kövekettől az időponttól kezdve számolhatunk a
kel fedett hantjaira is hegyi patak üledéke
kutatott területen kis volumenű szemétletelepült, amelyben újkori kerámia-, üvegrakással, illetve a sírásás vagy -rablás során
és tégladarabok voltak megﬁgyelhetők. Az
kiszedegetett embercsontok és értéktelen
üledékkel fedett felszínt újkori sár- és vízmellékletek temetőfalon történő átdobáláfolyások szabdalták fel, amelyek medrei a
sával. A „VII. sírcsoport” megnyitása makésőbbiekben megint csak dolomitmurva
gyarázattal szolgálhat az újonnan felfedeanyagú záporpatak-üledékkel töltődtek föl.
zett, bolygatatlan késő római temetőrészlet
Az újkorban megtelepedő üledék nemcsak
sírjai között szétszórva talált embercsonmegakasztotta a terület talajtani fejlődétok eredetére, ugyanakkor az egyéb lele2. kép. A Bécsi úti „VII. sírcsoport”
sét, de nagymértékű eróziós hatása révén
tek nagyjából egységes rétegbeli eloszlása
(1978)
a késő római korig visszamenően kutathakevésbé esetleges területhasználatra utal.
tatlanná tette a régészeti kultúrákat. A róA területhasználat jellegét és időtartamát
mai kor utáni területhasználat egyetlen bizonyítéka a temetőt objektumok hiányában egyelőre nem lehetséges meghatározni.
északnyugat-délkeleti irányban átszelő vízvezeték, amely nagy A kora római horizont objektumai a kutatott terület határain kímélységének köszönhetően maradhatott érintetlen. Miután a vül húzódhatnak.
vízvezeték datálása leletek vagy bármi egyéb információ híján nem volt lehetséges, korát archaeometriai módszerekkel
próbáljuk majd meghatározni. A vízvezeték létesítésének időA késő római temető
pontja fontos, mert terminus post quem adattal szolgál majd
a felszín destabilizálódására vonatkozóan, tudniillik árkának A rómaiak a legkorábbi időktől kezdve komoly hangsúlyt fekbetöltésében nem találtunk hegyi patak eredetű vagy sárfolyás- tettek a halállal és temetkezéssel kapcsolatos problémakör törból származó üledéket, tehát építésekor a felszín stabil volt, vényi szabályozására. Cicero egy megjegyzéséből tudjuk, hogy
a lejtős tömegmozgások még nem indultak meg. Mindez azt a szokásjog írásos foglalata, az ún. XII táblás törvény (a hagyojelenti, hogy a vízvezeték létesítését követően, egy pontosan mány szerint: Kr. e. 451/450) X. táblájának első helyen idézett
még meg nem határozott időpontban váltak az eróziós folya- cikkelye rendelkezett a halottégetés, illetve temetkezés Róma
matok oly mértékűvé, hogy romboló hatásukra az újabb kori megszentelt határain, pomoeriumán belüli szigorú tilalmáról.
leletanyaggal datált üledékréteg összeérhetett a késő római A tilalom Cicero által is említett tűzvédelmi, illetve kimondatszinttel. A terület rétegtani sorát az üledékre hordott mestersé- lan epidemiológiai okai nyilvánvalóak, annak ellenére, hogy
ges feltöltés zárta le.
az emberiség kórokozók létezéséről csak a 19. század közepén
Az eredeti terepfelszín a maihoz hasonló volt, azaz a hegy- értesült. A rómaiak tapasztalatból tudták, hogy a nem megfelelábi környezet fokozatosan simult a Duna folyóvízi síkságába. lően kezelt emberi és állati tetemek, és egyáltalán a halál maga
Észak-déli viszonylatban enyhe, északi irányba mutató lejtés- „ragályos” lehet. Erről tanúskodnak azon senatusi határozaről beszélhetünk, ami vélhetőleg a Duna és a hegyi patakok tok végrehajtását megörökítő magistratusi feliratok, amelyek
egykori összefolyásánál húzódó ártér enyhén hullámos jelle- a lakott terület határain belül tilalmazzák ürülék (stercus) és
géből adódik.
tetemek (cadavera) lerakását. A tapasztalatból táplálkozó félelem szakrális lecsapódását kell látnunk a halott házának tűzzel
A kora római horizont
és vízzel történő puriﬁcatiójában, és bizonyos mértékig a halott lelkének bemutatott engesztelő áldozatban is. A rómaiak
A terület római kori történetéről annyit jelenthetünk ki bizto- ősi felfogása, miszerint az élők városától határozottan el kell
san, hogy a kései temetőt legkorábban a 3. század utolsó ne- különíteni a „halottak városát” (necropolis), a világbirodalom
gyedében nyithatták meg, és 370 körül már nem használták. kiépülése után is érvényben maradt. Az elkülönítés mértékét,
Felhagyása és a felszín destabilizálódása közötti időszak tör- vagyis a halottégetők és temetők lakóhelytől való távolságát
ténete kihullott a történelemből, annál érdekesebb kérdést vet a városi jogú települések alaptörvényeikben határozták meg.
fel a terület kora római története. Az 1–2. századi érme- és A temetők kezdetben a városból kivezető utak mentén létesültárgytípusok (erősproﬁlú egygombos ﬁbula, pannoniai trombi- tek, a hosszabb élettartamú településeket azonban lassacskán
ta-ﬁbula, betűﬁbula, márványozott festésű korsó, korai legiós körbefogták a bővülő sírmezők.
áru, háromlábú edények stb.) közepes intenzitású, de egyelőA törvényi előírások alól Aquincum sem volt kivétel.
re még meg nem határozott jellegű területhasználatra utalnak. A katonavárost is idővel körülzárták nyugatról, délről, és
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3. kép. A Bécsi úti feltárás átnézeti rajza

amennyire a sajátos vízrajzi viszonyok lehetővé tették, észak
felől a temetők. A késő antikvitásban fellazult a temetők elkülönítésének szigorú elve, olyannyira, hogy az 5. századtól
kezdve magában Rómában is megkezdődtek a pomoeriumon
belüli temetkezések. Aquincumban ez a folyamat szórványosan már a 3–4. század fordulóján megindult, II. Constantius
egyeduralmától (350–361) kezdve pedig mindinkább gyakorlattá vált.
A Bécsi út 271. szám alatt feltárt sírcsoport a római szokások messzemenő ﬁgyelembevételével, vagyis a városon kívül,
attól északnyugati irányban létesült. A temetőt létesítő csoport
hagyománytisztelőnek mutatkozott abban, hogy legalább két,
de inkább három emberöltőn keresztül következetesen a városon kívül temetkezett. A régi temető folyamatos használata
a katonaváros északkeleti temetőjében még a 4. század utolsó
harmadában is igazolható.

A Bécsi úti ásatási területet a temető kerítőfalának maradványaként értelmezhető, észak-déli irányú földberakott falalapozás osztotta két részre (3. kép). A szabályosan vízszintbe rakott, igényesen kivitelezett, de habarcs nélkül rakott fal
maradványa néhol nyolc kősornyi vastagságban maradt meg.
Korábban a „VII. sírcsoport” körül is kerültek elő kerítőfalak,
azonban az újonnan feltárt, mintegy 35 méter hosszú, leágazás
nélküli szakasz nem szerves folytatása a déli falmaradványok
egyikének sem.
Az 1978-as feltárás keretében nem folyt kutatás a kerítőfaltól keletre, így a temetőn túli területhasználatra vonatkozóan
nincs adatunk. A 2007. évben kutatott felületen sírok kizárólag
a faltól nyugatra helyezkedtek el, keleti irányban – a temetőn
kívül – mindössze a már említett kora római gödörház került
elő, amelynek létesítése viszont időben jócskán megelőzte a
legkorábbi betemetkezést is.

95

Okor_2009_3-4.indd 95

2009.12.03. 14:42:48

Régészet

4. kép. Törtkövekkel lefedett sírhant (a szerző felvétele)

Az ásatás északnyugati negyedében egyetlen betemetkezés
sem történt, annak dacára, hogy az egyenes futású kerítőfal
egyértelműen utal a temető északi irányú folytatására. A sírok
számára elkülönített terület teljes kiterjedése még tisztázásra
vár, annyi azonban már most biztosan kijelenthető, hogy a kijelölt felület egészének temetkezési célokra történő igénybevétele nem történt meg. A betemetkezések sorának megszakadása
ugyanakkor korántsem zárja ki észak felé egy újabb, fallal határolt sírcsoport létezését. A kutatott terület déli részén ugyancsak találtunk temetkezésektől mentes felületet, amely alapján
feltételezhető az újonnan feltárt temetőrészlet és a „VII. sírcsoport” sírjai között egy használatba nem vont sáv létezése.
Mivel azonban a temető teljes déli zónáját feltárni nem volt
lehetőségünk, feltételezésünket alátámasztani egyelőre nem
tudjuk.
A 40 sírból álló Bécsi úti temetőrészlet némi újabb kori, véletlenszerű bolygatást leszámítva rabolatlannak bizonyult, így
hiteles, bár korántsem teljes képet nyújt Aquincum hanyatló
korszakának temetkezési szokásait illetően. Miután a feltárás
építészeti beruházáshoz kapcsolódott, a kutatásnak igazodnia
kellett a leendő házalap kerületéhez, így nem állt módunkban
tisztázni a temető pontos sírszámát. A betemetkezések északi
és keleti határát sikerült megjelölni, ellenben dél, azaz a „VII.
sírcsoport” irányában, illetve nyugat felé, az egykori római út
menti sávban nem nyílt lehetőség a temetőrészlet határának
egyértelmű tisztázására. Különösen utóbbi kutatatlansága kelt
hiányérzetet, ugyanis általános tendencia szerint a gazdagabb
sírok az út közelében helyezkedtek el. Esetünkben a feltárt
sírok bizonyítják e szempont ﬁgyelembe vételét: a mellékletekkel ellátott, igényesebb kivitelezésű sírok a temető nyugati,
délnyugati részén, vagyis a hegy tövében futó út közelében helyezkedtek el, míg a szegényesebb betemetkezések nagyjából
félkör alakban ölelték körül őket észak és kelet felől.
A késő római kori lakosság gazdasági helyzetének megrendülése és az igényszint ebből fakadó süllyedése, az erőteljesen
hanyatló feliratállítási szokás is magyarázata lehet annak, hogy
még a gondos kialakítású, mellékletekkel ellátott sírokat sem
jelölték sírkövekkel. A sírjelölés legigényesebb módozatának a
sírhantokra hordott, több esetben álkupola-szerűen összeillesztett törtkövekből álló lefedés számított. A hantokat körülbelül
két méter átmérőjű körben fedték le (4. kép). A kövezés alatt

másfél méterre húzódtak a változatos típusú és tájolású sírok.
Más esetekben nyeregtetőszerűen összeállított tetőtéglákat
(tegulae) is használtak lefedésre, de általában kő- és téglatörmeléket borítottak a sírok betöltésének felső rétegébe, illetve
magára a sírhantra. A szuperpozíciós esetek hiánya miatt feltételezhető, hogy a szegényebbek sírjait is jelölték valamely
régészetileg nem megfogható módon.
A nyugati, parcellaszerűen elkülönülő síregyüttesre az
északnyugat-délkeleti tájolás jellemző, a keleti és az északi határterületen a nyugat-keleti irány a mérvadó, míg a középső és
déli részen délnyugat-északkeleti és kelet-nyugati elrendezésű
sírokat találunk. Miután hasonló korú sírok is egymástól eltérő
tájolást mutattak, az irányok kialakításában aligha kronológiai
okok játszottak közre. A közel egyidős betemetkezések eltérő
tájolása nem sajátos jelenség, a „VII. sírcsoport” azonos korú
sírjainak irányításában is megﬁgyelhető efféle „következetlenség”.
A különböző sírtípusok igen színes képet tárnak elénk. Öszszesen 18 sír gödrét nem bélelték időtálló építőanyaggal. Általában egyszerű, fakoporsós temetkezések tartoznak ebbe a kategóriába. Azokban a sírokban, ahol csak egy réteg vasszöget
találtunk a csontváz mellett, a halottat nem koporsóba, hanem
egyszerű falapra (ferculum) fektették. A fakoporsós temetkezés alternatív módszereként egy kislányt zárszerkezettel ellátott, vasalt sarkú faládában helyeztek örök nyugalomra. Négy,
melléklet nélküli felnőtt sírban koporsószög sem került elő.
Utóbbiak közül kettőt bal oldalukra fektettek, lábaikat felhúzták (zsugorításos temetkezés; 5. kép). A legszegényebb, nyil-

5. kép. Zsugorítva eltemetett felnőtt (a szerző felvétele)
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6. kép. Tégladarabokból összeállított csecsemősír
(a szerző felvétele)

7. kép. Szarkofágutánzat (a szerző felvétele)

vánvalóan alacsony jogállású személyek a terület északi határán jutottak sírhelyhez.
Csecsemő- és gyermektemetkezésekre jellemző a tört kővel bélelt és lefedett sírgödör. Ebből a típusból összesen hetet
tártunk fel. Ugyanebbe a kategóriába sorolható nyolcadikként
az a csecsemősír, amelyet törött tégladarabokkal béleltek ki, és
egy félbetört tetőcseréppel fedtek le (6. kép). Összesen három,
tetőcserépből (tegula) épített sír került elő. Azonos méretűre
(0,58 × 0,58 m) vágott vulkáni tufalapokból négy sírt állítottak össze. A másodlagos felhasználásból származó tufalapok
minden példányának egyik oldala egységesen átégett, ezeket
következetesen kifelé, a sírgödör falával szembefordították.
Némelyik tufalap égetetlen felületén vörös festés és vakolat
nyomai látszottak. A megﬁgyelés jól illeszkedik Vitruvius tufa-típusokról írott soraihoz. Vitruvius dicsérte a tufát könnyű
megmunkálhatósága, nagy teherbírása és tűzállósága miatt, de
megjegyzi, hogy porózus szerkezete miatt nem alkalmazható fedetlen helyeken, mert a hidegnek és nedvességnek kitéve megrepedezik, és szétmállik. A sokat vizsgált Róma városi
építmények bizonyítják, hogy különböző tufafajtákból készült
részeiket valóban igyekeztek az időjárás viszontagságaitól
(esővíz, pára, fagy, zúzmara) megóvni, felületüket vakolattal,
stukkóval fedték be. Minden jel szerint a Bécsi úti temetőbe
másodlagosan elszállított tufalapok pórusainak eltömésére is
eredetileg festést és vakolást alkalmaztak.
A temetőrészlet leglátványosabb sírtípusát a másodlagos
felhasználású, faragott kövekből összeállított szarkofágutánzatok képviselik (7. kép). Ezek oldalait túlnyomórészt íves fal-fedőkövekből (loricae) állították össze, de találtunk beépítve fé-

lig kifaragott, keretelt kőtáblákat, szőlőindás domborművet is.
A domború felükkel kifelé forduló loricák által bezárt kamra
alját téglával vagy lapos kövekkel burkolták, a fej alatti résznél
olykor vakolatból párnát is öntöttek. A lefedéshez súlyos kőlapokat, egy esetben négy akroterionnal és imbrex-imitációval
díszített, nyeregtetőt utánzó, míves szarkofágfedőt alkalmaztak. A több elemből összeállított szarkofágutánzatok tökéletlen
szigetelése megakadályozta ugyan a sírok betöltődését, a víz
azonban szabadon ki-be járhatott, elmozgatta a vázak és mellékletek egy részét, és felgyorsította a csontok bomlását, amelyek így papírszerűvé, porlékonnyá váltak.
Végezetül két travertin szarkofágot, egy felnőtt- és egy
gyermekméretűt kell megemlítenünk. Utóbbi egyszerű, minden díszítéstől mentes, míg a felnőttméretű mindkét hosszoldalába szépen keretelt mezőt faragtak. Vésett felirat nem került
rá, és biztosra vehetjük, hogy festett sem, mivel ez a szarkofág sosem készült el teljesen. Belsejének egyik fele kagylós
törésű, teknős kialakítású maradt. A kidolgozatlanság miatt a
belehelyezett csontváz feje alá két különálló kőlapból kellett
párnát készíteni. Egyik szarkofághoz sem tartozott megfelelő
szarkofágfedő.
Az épített sírok számára szükséges építőanyagot legalább
három különböző forrásból fedezték. Égett tufalapok, tegulák
és különösen újrahasznosított építészeti tagozatok utalnak arra,
hogy a temetőt használó csoport előszeretettel szerezte be az
építőanyagot az elnéptelenedett külvárosi épületekből. A loricákat felhagyott sírcsoportok faláról emelhették le, a sírhantok
jelöléséhez szükséges kőanyagot sírkertfalak visszabontásából
fedezhették, bár erre a célra lényegében minden rendelkezésre
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álló kőanyagot hasznosítottak. Az építőanyag harmadik forrásaként egy felhagyott kőfaragóműhely jelölhető meg, a fentebb
említett travertin kőládán kívül több, elsősorban szarkofágutánzatokban talált félkész faragvány látszik alátámasztani e
feltételezést.
Az ásatás legértékesebb lelete, az életnagyságú díszpáncélos szobortorzó ugyancsak építőanyagként került a területre.
Az egyetlen, rendkívül jó minőségű mészkőtömbből kifaragott szobrot a sírok között hanyatt fekve találtuk meg (8. kép).
Combban letört jobb lába a törzs közvetlen közeléből, bal lábfeje a szomszédos sír törtköves lefedéséből került elő. A talapzat elülső része a lábujjakkal egyetemben ugyancsak törtkőként
hasznosulhatott, ezeket a részeket azonban nem sikerült a kutatott területen belül fellelnünk. A hiányzó fej sorsa ismeretlen, e
csonkulás akár a szobor eredeti rendeltetésének megszűntekor
is bekövetkezhetett. A feszes kompozícióba szerkesztett robusztus felsőtest feldarabolása a jelek szerint meghaladta a temetőt használó csoport erejét, így kijelenthetjük, hogy a szobrot anyagának ellenálló képessége, nagy fajlagos sűrűsége óvta
meg az utókor számára. (A díszpáncélos szobortorzó részletes
ismertetésére az Ókor egy későbbi számának hasábjain kerül
majd sor.)
Ami az emberi maradványokat illeti, két szarkofágutánzat
tartalmazott kettős temetkezést, az összes többi sírban egy
csontvázat találtunk. Huszonöt felnőtt mellett feltűnően ma-

8. kép. A temetőben talált páncélos szobortorzó
(a szerző felvétele)

gas a kisgyermekek (8) és a csecsemők (9) aránya. A felnőtt
halottakat, két zsugorításos esetet leszámítva, hanyatt fektetve, nyújtott testhelyzetben helyezték el. Ugyanez jellemző a
gyermekekre is, a csecsemők sajátságos magzatpóza életkori
sajátságnak tudható be. A csontvázak általában jó megtartásúak, leszámítva a szarkofág-imitációkban talált felnőtteket és a
fakoporsóba temetett gyermekeket. Utóbbiak csontváza a föld
nyomása alatt összelapult, és sajátságosan szétmállott. A koponyákon, vázcsontokon külsérelmi, erőszakos halálra utaló nyomokat előzetesen nem észleltünk, de ebben a kérdésben majd
az antropológiai vizsgálat mondja ki a döntő szót.
A csecsemősírok jelenléte egy római város temetőjében korántsem magától értetődő. A rómait, mint minden preindusztriális társadalmat a nagyarányú csecsemőhalandóság jellemezte.
Ennek ellenére városi temetőkben végzett feltárásokról szóló tudósításokban elvétve esik szó újszülöttek és csecsemők
sírjairól. Magyarázatként nem vehető ﬁgyelembe az a naiv
elképzelés, amely szerint a kisméretű csecsemőcsontvázak
elporladnak, és megfoghatatlanná válnak. Egyrészt, amint a
tárgyalt sírcsoport esetében is elhangzott, csecsemők számára
is építettek sírokat, így ha az elporladó csontvázak nem is, a
sírhely régészetileg megfoghatóvá válik. Másrészt, és ez a súlyosabb érv, a lebomlás nem a csontok méretétől, hanem a talaj
kémiai hatásától függ. Ahol ez kedvez a szerves anyagok megmaradásának, ott a felnőttek mellett a csecsemők csontváza is
megőrződik, és megfordítva: nagy savtartalom mellett a felnőtt
csontvázak is maradéktalanul lebomlanak.
A magyarázat tehát összetettebb. Számos régészeti adat bizonyítja, hogy térben és időben egymástól igen távol eső kultúrákban szükségesnek érezték a halott újszülöttek és csecsemők
elkülönítését a társadalom többi tagjának temetkezési helyétől.
Auctorok (Plinius Maior, Iuvenalis, Plutarkhosz, Fulgentius)
sora tanúsítja, hogy a római halottkultuszban is különbözött az
elhunyt csecsemőkkel és kisgyermekekkel való bánásmód az
idősebb gyermekeknek és felnőtteknek kijáró halotti rítusoktól. Római szokás szerint az újszülöttként vagy csecsemőként
elhalálozott gyermekeket, ahogyan Fulgentius magyarázza, az
„eresz alatt” kialakított sírban (suggrundarium), vagyis a család lakóhelyének közvetlen közelében helyezték örök nyugalomra. Kérdés persze, hogy az itáliai szokást mennyire követték a későbbiekben meghódított népek. Britanniában például
a települések határát jelölő árkokat használták csecsemők eltemetésére, mintegy szimbolizálva azok marginális szerepét a
társadalomban.
Az aquincumi csecsemőkről adatok hiányában kevés biztos kijelentést kockáztathatunk meg. A temetőkben felbukkanó
csecsemősírok elenyészően kis száma mindenesetre két következtetést lehetővé tesz. Egyrészt nem volt kizárólagos érvényű
szabály a halott csecsemők eltemetésére vonatkozóan, egyeseket a felnőttek közelében temettek el. A többséget viszont biztosan a temetőn kívül. A kérdés már csak az, hogy hol? A canabae kutatottságának szórványos jellege, az ásatási eredmények
közöletlensége, esetenként a szakszerűtlen dokumentálás, a
pontatlan megﬁgyelések, az apró csontvázak kisállat maradványokként való értelmezése egyelőre nem teszi lehetővé a
válaszadást, mindenesetre érdekes jövőbeni kutatásra kínál lehetőséget.
A Bécsi út 271. szám alatti sírcsoportban sosem temettek el
anyát és csecsemőt együtt, noha legalább egy esetben jó okunk
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9. kép. Niello-berakással díszített ezüst hagymafejes ﬁbula
(Komjáthy Péter felvétele)

van feltételezni szülő-gyermek kapcsolatot. Az elkülönítés ebben az esetben is a fentebb tárgyalt szokásra vezethető vissza,
még ha átalakult formában is. A csecsemőket két csoportban
temették el. Az egyik csoport a temető közepén, a gazdagabb
síroktól keletre, a másik a temetőfal közelében, a szegényebb
sírokon túl kapott helyet. Előbbiek talán a gazdagabb, utóbbiak a szegényebb kivitelű sírok tulajdonosainak hozzátartozói
lehettek.
A sírok közel felében se viseleti tárgyat, se mellékletet nem
találtunk. A „szegény” sírok viszonylag magas aránya a csecsemősíroknak köszönhető, amelyek tipikusan melléklet nélküliek. A felnőttsírok közül hétben nem találtunk viseleti tárgyat, sem mellékletet. A hétből hat sír a temető keleti és északi
szélén helyezkedik el, a hetedik sajátságosan a temető közepén. Kilenc sírban csak viseleti tárgyak voltak, tizenháromban
egyéb mellékletek is. A sírok összességében szegényesek, ritka
az egy darabnál több melléklet. A férﬁsírokra jellemző viseleti
tárgy a hagymafejes ﬁbula, amelyből összesen hatot találtunk
(9. kép). A női sírokat a karkötő, fülbevaló, az üveggyöngyből fűzött nyaklánc jellemzi. A vaskés és üvegedény mindkét
nemre jellemző. Érdekes, hogy tizenegy üvegedénnyel szemben mindössze hat darab kerámiaedényt – kizárólag korsó- és
pohártípusokat – találtunk (10. kép). Kerámia- és üvegedény
együtt sosem fordult elő, de a kerámiamellékletekkel ellátott
síroknak időben nagyon közel kellett állniuk az üvegedényesekhez, erre vallanak egyebek mellett a hasonló típusú hagymafejes ﬁbulák.
Pénzérme mindössze hat sírban volt. Hadrianus 125-138
között vert sestertiusa, illetve Antoninus Pius 144-ből származó denariusa óva int attól, hogy a sírokban talált pénzérméknek a keltezéskor túlzott fontosságot tulajdonítsunk. Az előbbi
esetben az üvegedények, és különösen az adott hagymafejes
ﬁbula-típus egyértelműen a 3. század végére – 4. század elejére keltezi a betemetkezést, míg a másik esetben a mellékletek
a 300–350 közötti időszakon belülre datálják a sírt. A maradék
négy, Aurelianus (270–275) és Vetranio (350) uralkodása közötti időszakból származó érme ellenben megerősíti az adott
sírok mellékletei és viseleti tárgyai alapján meghatározott datálást.
A gyermeksírok viszonylag nagy száma ellenére összesen
egy bulla került elő. A nyakban viselt bulla rejtette minden szabad születésű gyermek bajelhárító amulettjét. Az etruszkoktól
átvett szokás a késő antikvitásban is élt még, sőt, krisztogrammos példányok bizonyítják, hogy a hagyományt keresztények

is ápolták. A Bécsi úti temetőben talált egyetlen bulla mégis
inkább az ősi szokás visszaszorulásáról tanúskodik, bár kétségtelen tény, hogy bőrből is készült amulett-őrző tok.
Mécseseket, késő római férﬁsírokra jellemző övtartozékokat (csat, veret, szíjvég stb.), vagy az ókereszténységgel kapcsolatba hozható emlékeket egyáltalán nem találtunk. Ugyanígy barbár kerámia, vagy más egyéb, a provinciális lakosság
ízlésétől idegen tárgy sem került elő.
Negyven csontvázas sír került feltárásra, a kettős betemetkezések miatt összesen negyvenkét csontvázzal. Rendkívül
ritka esetnek számít, amikor egy sírcsoport nem válik már a
római kori sírrablók martalékává. Az újonnan felfedezett temető a szerencsés kivételek közé tartozik. Nem tudható biztosan, hogy kivételes helyzete a sírrablók tájékozottságának volt
köszönhető, vagy a gyakorta igen hanyagul, lényegében véve
építési törmelékkel jelölt sírhantok keltették-e eleve a raboltság érzetét, és tartották távol a kéretlen látogatókat. Bizonyos
jelek arra mutatnak, hogy a temetőt használó csoport tartott
a sírrablóktól. A csontvázakat olykor nem is a kővel lefedett
sírhantok alatt, hanem a kövezés kontúrján kívül leásva találtuk meg. A ferdén leásott, félbevágott trapéz keresztmetszetű
sírgödrök hegyesszöget bezáró tövébe ugyancsak biztonsági
okokból fektették a holttesteket. Arra is volt példa, hogy a ferdén leásott sírgödör betöltésében „enyhén bolygatott” kőbélést
találtunk, majd a további mélyítés során elértük a tényleges,
rabolatlan sírt.
Sírok bolygatására csak később, véletlenszerűen, a temető
területét átszelő vízvezeték árkának kiásása során került sor.
Ekkor három sírt vágtak át. Egy kislány nyughelyét úgy vágták
ketté, hogy valószínűleg nem is érzékelték. A második esetben
egy tegulákkal lefedett hant alatt húzódó földsír sarkát találták
meg. A fejrésznél berogyott tegulák egyértelműen arra utaltak,
hogy a vízvezeték ásói oldalsó irányból nagy mennyiségű betöltés eltávolítása árán kipiszkálták a koponyát. A harmadik,
véletlenül megtalált sírra viszont szakszerűen rászélesítettek,
és a váz térdtől lefelé elhelyezkedő csontjait kivéve mindent
elmozdítottak eredeti helyéről, beleértve a sír építőanyagának
javarészét is.

10. kép. Késő római korsó- és pohárformák
(Komjáthy Péter felvétele)
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A temetőt használó csoport túlvilágképzetére vonatkozóan
szolgálhat adalékkal a halottak lesúlyozásának szokása. A halottak visszatérésétől való félelem vezethette azokat, akik több
halottra is törtkövet vagy tegulát helyeztek, rendszerint a mellkasra, vagy a medencére és a térdekre (11. kép). A jelenség értelmezése további kutatást igényel.
A feltárt temetőrészlet leletanyaga jelenleg restaurálás alatt
áll, és még számos természettudományos, archaeometriai vizsgálat is várat magára. A vizsgálatok lezárulását követően tel-

jesebb képet adhatunk majd a Bécsi út 271. szám alatt feltárt
késő római temetőről és az azt használó népességről.
A cikk a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat BTM ásatási beszámoló-sorozatának keretében 2008. április 21-én elhangzott „Szarkofágok, csecsemők és egy páncélos szobor. Beszámoló
a katonaváros nyugati temetőjében végzett feltárásról (2007)” című
előadás átdolgozott, rövidített változata.

11. kép. Téglával és kővel lesúlyozott női csontváz
(a szerző felvétele)
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