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Az Aquincumban talált római feliratok száma felül haladja a háromszázat 
és mindezek az utolsó hónapokban napfényre került egynehányon kívül, a berlini 
Akadémia által kiadott Corpus Inscripüomim Latinarum 111. kötetében (1873) és 
az ehhez csatlakozó Supplementum-ban vannak, illetőleg lesznek közzétéve s így 
a tudományos világ használatára bocsátva. 

Helyen valónak látszik azonban, hogy ama feliratok nemcsak szakművek 
és szakfolyóiratokban (Archseologiai Értesítő) lássanak napvilágot, hanem e füze
tekben is, melyeknek feladata, a főváros régiségeit a főváros polgárai számára 
összegyűjteni. 

A midőn az igen tisztelt szerkesztő úr becses felszólításának engedve, az 
aquincumi római feliratoknak e füzetekben való közléséhez hozzá fogok, min
denek felett szem előtt tartom azon czélt, hogy e feliratokat nem csak újból kiad
jam, hanem hogy azokat a művelt, mondhatom tudományosan képzett, de római 
feliratokkal nem foglalkozó olvasó számára érthetőkké is tegyem. Azért csatoltam 
valamennyi felirathoz a teljes olvasást, más szóval az annyi nehézséget okozó 
rövidítéseket megmagyarázom, valamint a nehezebben érthető kitételeket is. 
A hol szükségesnek találtam, ott egyes pontokat bővebben tárgyalok, és ebben 
nem annyira az epigraphikai mint történeti fontosságot vettem tekintetbe. 

Határozott sorrendet a feliratok közlésében csak annyiban követtem, a 
mennyiben első sorban az aquincumi colonia községi szervezetére vonatkozókat 
közlöm, azután következnek majd annak idejében a katonaiak és végre a csekély 
jelentőségű sírfeliratok. 

1. E felirat Ó-Budán találtatott 1882-ben; jelenleg a nemz. múzeumban 
őriztetik. • ' . - , ' . 
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Olvasd: Fortunáé Aug(ustae)sacr(um);C(aius) Val(erius) Valentin(us) (duum)vir et 
C(aius) Jul(ius) Victorinus et P(ublius) Petronius Clemens aedilici(i), dec(uriones) 
mun(icipii) Aq(uincensis) aram ex voio posuer(unt) (ante diem) (tertium) Idus 

Septembr(es) Falcone et Claw co(n)s(ulibus). 

C. Val. Valentinus duumvir (egyik polgármester), C. Iul. Victorinus és 
P. Petronius Clemens volt asdilisek és tanácstagok az aquincumi municipium-
ban fogadalom következtében oltárt szenteltek Fortuna Augusta istenségnek 
szept. í-én C. lulius Erucius Clarus és Q. Sosius Falco consulok idejében, 
Kr. u. 193-ban. —• Kiadta Hampel József, Arch. Ért. 14. k. 320. 1. 

2. E felirat lelhelye ismeretlen; régebben Pesten volt Krail Pál házában, 
jelenleg a n. múzeumban van. 

Gaius Atilius Pollianus és Atilius Pollio, az első mint Aquincum tanács
noka, egyszersmind aedilise, a második mint augurja állították ezen oltárt Iuppi-
ternek és az összes isteneknek és istennőknek. 

Atilius Polianus, neve után Ítélve Polionak fia volt; Polio maga libertus, 
felszabadított rabszolga volt, és azért csak augur lehetett; ellenben fia az sedilisi 
hivatalt viselte és már ennélfogva tanácsnok volt. (Corp. Inscr. Lat. III. 3456. sz.) 

3. E felirat Ó-Budából Budára vitetett Báthor András házába (más forrá
sok szerint máshová) ; Budán volt még néhány évtizeddel ezelőtt, Uri-utcza 
40. sz, a. 
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Claudius Pompeius Faustus az aquincumi colonia tanácstagja, volt eedi-
lis, volt duumvir, a kézmívesek (ácsok, kovácsok stb.) testületének elöljárója 
s egyszersmind patrónusa, a nevezett testületet vezette egy körmenet alkalmából 
Julius 28-án. 

A felirat első sorában azt olvassuk ugyan, hogy I(ovi) o(ptimo) m(aximo), 
de Mommsen méltán megütközik abban, hogy a felirat ezen szavakkal kezdődik 
s azt hiszi, mivel a kövön e sornak nincsen nyoma, hogy egy másik feliratos 
kőnek felső darabja lehetett régebben erre illesztve és így a régi másolók ezt a 
sort is hozzá vették a felirathoz. Ez csakugyan teljes az első sor elhagyása mel
lett, ezzel együtt pedig szokatlan, sőt érthetetlen, mert hiányzik az összefüggés 
az első sor és a többi sorral, tehát azzal, a mit a felirat tulajdonképen ki akar 
fejezni. 

Hogy az utolsó sor ki van törülve, azt is csak Mommsen vette 
észre és jegyezte meg. Nagyon valószinu, hogy e sorban körülbelül ez 
állott : d(ominis) n(ostris) co(n)s(ulibus), azaz két császárunk consulsága alatt. 
E két császár, kinek neve kitörültetett, lehetett Philippus és hasonnevű-
fia (244—249), kik 247 és 248-ban voltak együtt consulok; vagy De-
eius és fia Herennius Etruscus 2^1-ben; vagy Gallus és fia Veldumnianus 
252-ben stb. 

Hogy miféle körmenetről szól e felirat, azt nem tudom. (3438. sz.) 
Budapest Régiségei. III. 19 
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4- E felirat állott: «Budse in hortis fratrum minorum S. Johannis», a hol 
Justinianus velencei követ (XV. században) azt látta és leírta. Azóta eltűnt. 

I ö O è M 
C O N S E R V A T 
C R O S C I V S 
C R I S P I N V S 
DesC-V-S-L-M 

Olvasd: I(ovi) o(ptimő) m(aximo) conservaf(ori) C(aius) Roscius Crispmus, d(e-
curio) c(oloniae) v(olum) s(olvit l(ibens) m(eriio). 

Iuppiternek, a legjobbnak és legfelsőbbnek, a ki egyszersmind megtartó, 
conservator, van ezen oltár fogadmány következtében, a mint az utolsó sorból 
kitűnik, ajánlva. A ki felállította Caius Roscius Crispinus volt, Aquincum decuriója. 

E feliratot csak a fentemlített Justinianus látta és másolta le, utána kiadta 
Muratori (13, 2) és Mommsen C. I. L. III. 3461. 

5. E felirat a múlt század elején Széchényi grófné kertjében volt felállítva, 
későbben Váczra került Migazzi bíbornok kertjébe, onnan a n. Múzeumba 
1857. decz. 1. 

I O M 
M - A V R E L 
P O M P E I V S 
D E C C O L A Q 
V - S - L - L - M 

Olvasd : I(ovi) o(ptimo) m(aximo) M(arcus) Aurel(ius) Pompeius, dec(urio) col(o-
niae) Aq(uincensis) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(ento). 

E felirat nem szorul magyarázatra. Kiadták többen, leírta Mommsen és 
kiadta III. 3437. sz. a., a hol a régebbi írók is fel vannak sorolva, utoljára 
Rómer-Desjardins 15. sz. a. 

6. E feliratos kő 1888-ban őszszel találtatott a Gellérthegy déli lejtőjén, 
egy szőlőben, a melynek birtokosa a követ a n. Múzeumnak odaajándékozta. 
Alsó része le van törve és azért csonka a felirat is. 
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Ezen fogadalmi oltár fel van állítva a legjobb és legfelsőbb luppiternek, 
a kinek közelebbi meghatározása a T betűben van foglalva. Van luppiter Tavia-
nus, ki a kisázsiai galaták területén lévő Tavia városától vette nevét s mint ilyen 
előfordul dáciai (erdélyi) feliratokon (III. 860. 1088) ; de épen azért, mert kis
ázsiai várostól vette nevét nem lehet feltenni, hogy a pannóniai Eraviskok is 
tisztelték avagy csak ismerték volna, habár ezek is, nevök után ítélve galaták, 
illetőleg celták voltak. Nagyobb valószínűséggel feltehetjük azt, hogy ők olyan 
galliai istenséget értettek ezen luppiter alatt, melynek tisztelete Galliában 
(Francziaországban) azon időben általánosan ej volt terjedve. Ismerünk ilyent 
Taranucus név alatt Scardonából Dalmátiában (III. 2804.), van deus Taranucnus 
(Orelli 2055., 2057.) és végre van Taranus nevű galliai istenség (1. Duruy Hist. 
Rom. III. 109. 1.), mely valószínűleg azonos Tanarus-sal (Orelli 2054;). Miután 
az Eraviskok is celta eredetűek voltak, — legalább a nevök azt árulja el — 
nagyon valószínű, hogy ősi hazájukban tisztelt isteneiket.Pannoniában is imádták, 
és több mint valószínű, hogy a luppiter T aranucus-nak állították ezen oltárt. 

Ezen istenségnek szól tehát a felirat eleje ; azonban nem csak általában 
tiszteletök jeléül .állították fel az illetők ezen oltárt, hanem első sorban valamelyik 
császár s családja üdvéért és jólétéért, pro salute adque (— atque) incolumitate; 
a császár neve azonban ki van törülve, úgy hogy csak megközelítőleg határoz
hatjuk a nevét. 

Első sorban tekintetbe veszszük azt, hogy a császár neve csak egy sort 
foglalt el ; tehát úgy a mint feljebb kiegészítettük : Imp(eratori) Caes(aris) vagy 
d(omini) n(ostri) . . ., a névnek tehát nagyon kevés hely jutott, is így nem is 
lehetett hosszú. Ezenkívül még néhány nyoma maradt a névnek a kitörlés 
daczára,t.i. még M-N I látszik; bizonyos ennélfogva, hogy M(arcus) Aur(elius) 

19* 
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volt az illető fejedelem praenomenje és nomenje. A cognomennek rövidnek kel
lett lenni, mert különben nem fért volna el e sorban ; Antoninus nem lehetett, 
mert ez hosszú, és így Elagabalra, ki ezen nevet viselte, kinek nevét halála után 
kitörülték, nem lehet gondolni. Rövid neve volt Probusnak (276—282) és 
Carusnak (282—283) és mindkettőnek a neveit kitörülték haláluk után. Mind
kettőnek volt családja, a mi szintén tekintetbe veendő, miután a feliraton «az 
egész fenséges ház» tota domus divina meg van említve, de Probus családjáról 
nem tudunk semmit (v. ö. FI. Vop. Probus 24), Carusnak azonban két fiát, 
Carinust és Numenanust ismerjük, mert 283-tól szintén császárok volt. Ezeknél 
fogva sokkal valószínűbb, hogy ama császár, kinek a felirat szól, Cams volt, és 
hogy a domus divina alatt két fiát és hozzájuk tartozóikat kell érteni. Ezzel a 
felirat ideje is pontosan meg van határozva: Carus maga 282-ben lett császár, 
fiai azonban még 283-ban Caesarok voltak, tehát csak trónörökösök, a mint 
egy hispániai feliratból (II. 4103) tudjuk. Ugyanazon év végén halt meg Carus, 
miután Pannoniát a Sarmatáktól megszabadította : Statim adeptus impérium Sar-
matas, adeo morte Probi féroces ut invasiuos se non solum lllyricum sed Thracias 
quoque Italiamque minarentur, ila, inter bella pariendi contudit ut paucissimis diebus 
Pannonias securitate donaverit etc. (Vop. Carus c. 9.). E pannóniai hadjárat 282 
végére vagy 283 elejére esik, a mikor a perzsák ellen indult; valószínűbb az 
utóbbi datum, 283, a mikor fiai még Caesarok voltak és ezek szerint 283-ból 
való a felirat is. Természetes, hogy ekként megtudjuk, hogy miért állították fel 
az oltárt: azért mert Carus háborúba indult, és pedig olyanba, melytől nemcsak 
a császár üdve, hanem az Eraviskok szerencséje is függött. 

Második sorban az Eraviskusokra is vonatkozik e felirat : civi(tas) Era-
visc(orum). Azt régen tudjuk, hogy Aquincum táján az eraviskusok népe lakott; 
erről tanúskodik először is Ptolemasus, a kinek térképén az a nép Alsó-Pannonia 
keleti részén, de éjszak felé lakott, alatta pedig ascordiskok ; tudva van továbbá, 
hogy a múlt században Bia táján Ravi feliratú pénzeket találtak1 s hogy e név 
szintén e népre vonatkozik. Plinius2 is ismeri őket mint Pannónia egyik népe 
és Tacitus is említi5 mint Pannónia lakóit, kik nyelv-rokonságban vannak az 
osokkal. Több feliratban is fordul elő a nevök,4 valamint két katonai elbocsátó 
oklevélben is.5 

A mi feliratunk fontossága épen abban rejlik, hogy az eraviskok civitaskt 

1 Mommsen R. M. 696. 1. 
2 f , 28, 2. 
3 G e r m . 28. 
4 p. o. C. I. L. III. 5552. 
5 n. XLII. XLVII. 
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is megnevezi, melyről eddig nem tudtunk. Ismertük ugyancsak a felső Panno
niában lakó hoick és a^alok civitasút egy alsó itáliai feliratból1 és tudtuk, hogy 
alsó Pannoniában az amantinok és sirmiumiak civitasa létezett,2 de több pan
nóniai civitasról nem tudtunk. 

Ilyen civitates említtetnek Dalmatiában is : Convenium Scardonitanum pe~ 
tűnt Iapudes et Libuniorum civitates XIIII, e quitus Laciniensis, Stulpinos, Olbo-
nenenses nominare non pigeaf . . . Narona colonia tertii conventuus . . . . M. Varró 
LXXXVIÍII civitates eo ventitasse auctor est.4 Hasonlóképen a Cottius-i alpe-
sekben voltak ilyenek: Non sunt adiectae Cottianae civitates XV, quae non fitérant 
ho sides ? valamint Belgáknál is: . . . Belgarum civiates in verba eius (Tiberii) 
adigit (Germanicus).6 Legtöbb azonban volt Hispániában: Tarraconensis-
ben 29 3.7 

De épen Hispániában a civitates nem azonosak az illető népek városaival, 
civitas nem jelent várost, hanem politikailag egyesűit népet, a mi Plinius szavai
ból kitűnik : nunc universa provincia (Tarraconensis) dividitur in conventuus septem, 
Carthaginiensem Tarraconensem Caesaraugustanam Cluniensem Asturum Lucen-
sem Bracarum. accedunt insulae, qiiarum mentioné seposita civitates provincia ipsa 
praeter contributas aliis CCXCIII continet oppida CLXX VIIII : tehát a civiiasok 
száma 293, de város csak 179 van. Azután a következő sorokban megnevezi 
külön, hogy melyik conventusban hány civitas tartozik. Tairacone disceptant 
populi XLII. . . Caesaraugusta . . . recipit populos LV. . . Carthaginem conveniunt 
populi LXV elc.,h és ebből kitűnik, hogy Pliniusnál a civitas annyit jelent mint 
populus. Ez kitűnik abból is a mit Dalmatiáról mond ; említ 14 civitast és nevez 
népeket, valamint a civitas Sirmiensium et Amantinorum sem más, mint egy egye
sített nép, különben okvetlenül civitates volna a singularis helyett 

A Pannoniában létező civitates sem lehettek másfélék, mint ilyen politikai
lag egyesűit népek, semmi esetre sem városok, habár másrészt nagyon termé
szetes, hogy az ilyen népek egy része várossal is bírhatott, a mint hogy Tarra-
conensisben több mint fele (293 : 179) oppidummú is bírt, de nem ezen oppi
dum viselte a civitas nevét, hanem a nép maga. 

1 C. I. L. IX. 5?6j. 
2 Plin. 5, 148 : alter amnis Bacuntius in Saum Sirmio oppido influit, ubi civitas Sirmiensium et 

Amantinorum. 
3 Plin. 5, 159. 
4 u. o. 142. " 
5 u. o. 1j8. 
6 Tac. Anno I. 54-
7 Plin. ?, i8. 
8 C. 2}., 24.,. 25. 
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Ez összefügg és pedig igen szorosan a római közkormán)zattal ; mert ennek 
alapját a városi kormányzat képezte úgy Italiában, mint későbben a provinciák
ban, a mennyiben a városokhoz csatoltattak a népek, popiilus vagy civitates, azaz 
contribuáltattak vagy attribuáltattak azokhoz: praeter contributas aliis CCXC1II ;' 
vagy : splendido municipio Tridento atiributi Anauni Tidliasses Sinduni2 és : rei-
publicae Tergesiinonim a divo Augusto aitributi Cami Catalique? 

Az Eraviskok is, mint akármely más civitas vagy populus, valamelyik város
hoz lehettek csatolva, s ez a város nem lehetett más mint Aquincum, a mint 
hogy Alsó-Pannonia felső részében más municipium vagy colonia nem létezett. 
Ezt azonban nem csak általában a római kormányzati rendszer következmé
nyének tartjuk, hanem ennek bizonyítékát abban is találjuk, hogy a civitas Era-
viscorum üdvéért az augur, T. FI. Titianus állít oltárt, tehát azon colonia hiva
talnoka, a melyhez a civitas csatolva lehetett; mert arról, hogy a civitasnak lett 
volna augura, szó sem lehet4 miután az auguri hivatal elejétől fogva a városi 
szervezethez tartozott. Ha tehát Titianus mint Aquincum augura az eraviskusok 
üdvéért állít oltárt, akkor a colonia és a civitas között azon viszony létezhetett, 
melyet az attributio kifejez. 

Ezen állításunknak természetes kifolyása az, hogy analog eseteket keres
sünk Pannoniára nézve, tehát oly népeket, melyek mint civitates szervezve vol
tak s ennél fogva talán municipiumhoz vagy coloniához tartoztak. Itt első 
sorban a feljebb említett délitaliai felirat jön tekintetbe, a melyben a boiok és 
és a\alok civitásai meg vannak nevezve, úgy, hogy ezeket az eraviskusok ci vi
tásával egyszerűen párhuzamba lehet állítani. Eltérés csak abban látszik, hogy a 
mi felfogásunk szerint a civitas vagy populus valamelyik városhoz tartozott, a 
boiok és azaloknál azonban ez lehetetlen, mert ezek egy praefectusnak, L. Vol-
cacius Primusnak voltak alárendelve, tehát nem municipium vagy coloniának. 
Ennek úgy is kell lenni ; mert addig mig nincsen municipium az illető civitas 
területén vagy közelében, nem is lehetett ilyenhez hozzácsatolni, s ily esetben 
a római kormányzatot prasfectusra bízták, a minthogy tudva van, hogy a praefec-
tus a rendes községi szervezetbe bele sem illik. így tehát a boiok és azalok is 
ilyen praefectusnak voltak alárendelve, mielőtt a legközelebbi municipiumokhoz 
hozzácsatoltattak. — De ennél nem kell megállapodnunk, találunk még több 
ilyen civitast Pannoniában. 

Tudva van, hogy a civitas Eraviscorum a római sereg számára ujonczokat 

1 Plin. j , i 8 . 
2 Wilm. 2842. 
3 u. o. 695. V. ö. Marq. P 19. 1. 
4 Marq. 1, 172. 1. 
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állított, a mint a feljebb idézett XLII. és XLVl. katonai diplomából kitűnik. 
Hogy az a két katona Ulpius Biausco és Oxetius az elbocsátó okmányban Era-
viscusnak neveztetik, annak szintén csak a római közigazgatás adja meg a ma
gyarázatát; mert arról szó sem lehet, hogy az «Eraviscus» név csak épen mint 
ethnikumjutott az okmányokba; ez épen olyan lehetetlen, mint manap az, hogy 
katonai okmányban oly elnevezést használjanak, mely nem hivatalos. Az Eravis
cus elnevezés is csak hivatalos lehet és ha épen összeesik valamelyik népnek 
nevével, azzal a római hivatalnok épen nem törődhetett. Csak abból magyaráz
ható e név használata, hogy az egy közigazgatási fogalom volt, abban az érte
lemben, a mint azt az imént kifejtettük. Ezen állításunkat bizonyítják a katonai 
elbocsátó levelek általában ; mert a melyekben még meg van az elbocsátott 
katona neve mellett az eredetét jelentő tulajdonnév, ott azt találjuk, hogy ezek 
a tulajdonnevek vagy: i. a provinciára vonatkoznak, pl. Pannonius Sums, stb. ; 
2. valamelyik coloniára pl. Ratiaria, Aelia Marsa stb. ; 3. népre, populusra mint 
az Eraviscus. Ha a provincia és a colonia közigazgatási terület, akkor az Eravis
cus és hasonlók sem lehet más, mert képtelenség volt azt feltenni, hogy a katona
szedésnél, hol ilyen, hol olyanféle neveket vettek hivatalos használatba. 

Ennélfogva a katonai elbocsátó okmányokban előforduló nevek, a mennyi
ben ezek Pannoniára vonatkoznak, csakis közigazgatási területet, tehát civitast 
jelenthetnek, ha van is ethnographiai jelentésök. 

Ilyenek a következők : 
1. equiti laritumaro, Andeiunis f(ilio) Varciano (II. sz. okmány, a 60. évből). 
2. ex pedite Frontoni Sceni f(ilio) Iaso (XII. sz. okmány, a 85. évből). 
3. ex gregale Mogetissae Comatullif(ilio) Boio (XXIV. sz. okmány, a 108. 

évből); 
4. ex gregale Nertomaro Irducissae f(ilio) Boio (XXIV. sz. okmány, a 113. 

évből). 
) . ex pedite Ursioni Busturonis f(ilio) A\alo (XXXIX. sz. okmány, a 1^4. 

évből). 
6. ex equite Spumari f(ilio) Biausconi Eravisco (XLII. sz. okmány, 145 —160. 

évből). 
7. Oxetio Naevionis f(ilio) Erav(isco) (XLVÍ. sz. okmány, a 167. évből). 
8. ex pedite Attae Nivionis f(ilio) A\alo (az aszári okmány, a 148. évből). 
E sorozatban a pannóniai törzsek között, melyeket különben is más írók

tól is ismerünk, megemlíttetnek: 1. az adatok; 2. a boiok; 3. az eiaviskok;4. az 
iasok ; 5. a varcianok, és látni való, hogy az itt fölsorolt civitasok hadkiegészítő 
területet képeztek, a melyhez tartozó katonák az illető civitas nevével volt beve
zetve a katonai lajstromokba és e szerint kapták elbocsáttatásukat is. 



Ugyancsak ezen neveket találjuk Ptolemaeusnál is (II. ^4, 2; 1$, 2), de 
ezeken kívül még a következőket is : a) alsó Pannoniában : az amanünokat, az 
andi\eieks\, a breukokat, a hercumaiokai, a scordiskokat; b) felső Pannoniában: 
a kylnokat, a tatobikokat, a kclctlictnokal és az oseriaiokat. 

Ptolemseus ugyan nem mondja ki, de mi azért bátran állíthatjuk, hogy 
ezek a nevek nem bírnak pusztán ethnographiai jelentőséggel, hanem mindegyik 
egy-egy civiietsnak felel meg, mely a római kormányzatban bizonyos állást 

foglal el. 
Ha még tovább akarunk menni, — és nincs okokunk ezt elmulasztani, — 

akkor azon törzsek neveit is sorolhatjuk fel, melyeket Pliniusnál (n. h. III. 
146—148.) találunk: az aivicttokat, a belgitákat, a caiarokai, a cornacatokat, a 
tauriskokat. Ezeket összeállítva a Ptolemaeusból ismert nevekkel, a következő 
sorozatot kapjuk : 

1. Aridities. 8. Catari 14. lasi. 
2. Annates. 9. Colapiani. T^. Latoviá. 
3. A\all. 10. Cornacates. 16. Oseriates. 
4. Aman fini. i 1. Cytni. 17. Scordisci. 
5. Belgites. 12. Eravisci. 18. Taurisci. 
6. Boii. 13. Hercuniates. 19. Varciani. 
7. Breuci. 

Ezen kívül még megjegyezzük, hogy az amanlinokhoz a sirmiumbeliek is 
tartoztak, ez a két nép együtt egy civiiasi képezett: civitas Sirmiensium et Aman-
tinorum (Plin. III. 148.). 

Végűi ki kell emelnünk azt is, hogy ha a Ptol.-nál felsorolt pannóniai tör
zsek civitasoknak feleltek meg — a mint hogy a római kormányzat ilyenek nél
kül nem működhetett, akkor ugyan ilyen természetűek azon nevek is, melyeket 
ugyanazon író Dacia területén ismer és felsorol. Természetes, hogy e tarto
mány viszonyai elejétől fogva mások voltak mint Pannoniában; itt meghagyták 
a rómaiak a régi összetartozandóságot, a régi néptörzseket; Daciában pedig a 
régi törzsek nevei közül csak ezek maradtak meg: Anarti, Teurisci, Costoboci, 
Biephi, Senses Q), Ciagisi és Piephigi ; római eredetűek pedig ezek : Praedaven-
ses. Rhatacenses, Caucoenses, Buridavenses, Cotenses, Albocenses, Potulatenses és 
Saldenses, és ezek, úgy látszik, a régebbi populi helyét foglalták el a római köz
igazgatásban. 

7. E felirat a két következővel együtt egy kőre vésve találtatott Békás
megyeren, körűlbelől e század elején ; néhány évtizeden keresztül a ferencz-
rendiek zárdájában volt, jelenleg a nemzeti múzeumban van. 
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Ezen oltár felállíttatott Iuppiternek, Iunonak, Minervának és a többi iste
neknek s istennőknek Vindonianus falu birtokosai által, kiknek nevei követ
keznek, t. i. Aurelius Epictetianus, Aurelius Vettianus, a ki romai lovag, és . . . 
torinus; a többi név nem olvasható. (3626 A.). 

- 8. E felirat az előzővel együtt találtatott és őriztetik : 

I T E M - M-AVR 
•A.PJCTE.TÍ.AN/1 
D E C C O L AO_ 
SACEFDOTALIS 
ÄAM DO NÄVI/ 
IN ONO RE-VIC// 

Olvasd: Item M(arcus) Aur(elius) Aepictetianu(s) dec(utio) col(oniae) Aq(uincensis) 
sacerdotalis aram donavit in (h)onore(m) vic\can(orum)\ 

Ugyancsak M. Aurelius Epictetianus, az aquincumi colonia tanácsnnoka 
ezen oltárt odaajándékozta a falubeliek tiszteletére. Hogy Epictetianus azelőtt 
már a provinciának (Pannónia inferior) papja volt, mutatja a czíme: sacerdotalis. 
(3626 B.). 
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Ezen oltár felállíttatott és felszenteltetett Aurelius Vettianus római lovag 
birtokán, ennek visszavonható beleegyezésével, a falubeliek kérelmére. 

E három feliratból megtudjuk, hogy Békás-Megyer határa az ókorban 
Aquincumhoz tartozott, annak egy részét képezte,-és pedig vicus Vindonianus 
elnevezés alatt. Birtokosai ezen vicusnak — ennek a falu szó nem felel meg 
egészen — előkelő aquincumi polgárok voltak és ezek együttessen állították 
ezen három felirattal díszített oltárt. (3626 C) . 

10. E felirásos kő találtatott i8ió-ban Budán, a Nádorkert mögött, a Duna 
partján ; jelenleg a nemzeti múzeumban van. 

9. E felirat a két előzővel találtatott. 
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Olvasd : I(ovi) o(ptiino) m(aximo) pro salute et reditu et victoria imp(eratorum) 
duorum Aug(ustorum) T(itus) Ael(ius) Celsus cum Petronia Respecta coniug(e) et 
T(ito) Ael(io) Celsino filio, kalendis Augustis dedic[a(tum)\ Macrino et Celso 

co(n)s(ulibus) ; v(otum) l(ibens) m(erito). 

Titus Aelius Celsus, neje Petronia Respecta es fia Titus Aelius Celsinus 
luppiternek állították fel ezen felirásos oltárt a két császár üdvéért, szerencsés 
visszatéréséért és győzelméért és 164-ben Kr. u. augusztus i-én szentelték fel 
M. Pompeius Macrinus és P. Iuventius Celsus consulságában. 

A két császár, a kiről itt szó van, M. Aurelius Antoninus (16i-—180) és 
Lucius Verus (161 —169); ez utóbbi 164-ben a párthusok elleni háborúval volt 
elfoglalva és erre vonatkozik a visszatérés (reditus) és győzelem (victoria). Mind
két császár van e feliratban megemlítve, mintha mindkettő a párthusi háború
ban lett volna elfoglalva, holott csak Verus vezette a hadmíveleteket; csak 
az egyik császár üdvéért oltárt szentelni nem lehetett. (343 ̂ * sz-)-. 

11. E feliratot Justinianus Ferencz, velenczei követ a XV. században má
solta le az Alba Maria temploma mellett; azóta elveszett. 

V / / / / / : / / / / ' . . 
IMP-L-SEP-SE VERI 
PIIPERTINACIS AVG 

: : ;•; • • E T • I M P • C A E • M •••'••:' -

AVR • A N T O N I N I 
.; • " :' / / V I N C ."l-.-V "i-."--

PVBLICE;. • , . . - ; , ; ; : ; : ; , : . , t 

Olvasd '.[pro salute] imperatoris L(ucii) Sep(timii) Seperi pii pertinacis August et 
imp(eratoris) Cae(saris) M(arci) Aur(elii) Antonini [aq]uinc(enses) publice. 

Az aquincumbeliek községe állította fel ezen oltárt Septimius Severus csá
szár és fia M. Aur. Antoninus császár üdvéért, valószínűleg azon alkalomból, 
hogy Aquincumot colonia czímmel tisztelte meg a császár. (3518. sz.). 

12. E fogadalmi oltár találtatott 1876-ben az úgynevezett csigadomb 
mellett, tehát az amphitheatrum tövében; jelenleg a nemzeti múzeumban 
van felállítva. 
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P R O S A L V T E - D- N-
IMP M-AVREL-AN 

TONINI • AVG 
AVRELI FLORVS-ET-M 
ERCATOR Ii VIR Q Q 
C Q AQTEMPLWV 
neÍMESIS-VETVSTAT: 
conVLA'SVW • RESfVR 

messallarE-SABICOS-VIII K IY 
d.d. /A/R-SVROSALA-

Olvasd : Pro salute d(omini) n(ostri) imp(eratoris) M(arci) Aurel(ii) Antonini Aug(usti) 
Aureli(i) Florus et Mercator (duum)viri q(uin)q(uennalicii) c[ol(oniae)] Aqfuincen-
sis) templiim [ne]mesis vetustate \con\lapsum restituer (unt) [Messalla] et Sabi(no) 
co(n)sulibus (ante- diem) VIII k(alendas) Iul(ias) [d(e)d(icante)\ Aur(elio) Suro 

sala(nario). > 

M. Aurelius Antoninus császár üdvéért megújította Aurelius Florus és 
Aurelius Mercator, az aquincumi colonia duumvirei, volt quinquennalisek a 
Nemesisnek, régisége következtében összedűlt templomát, a mely Aurelius Surus 
salariarius által felszenteltetett június 24-én Silius Messalla és Suetrius Sabinus 
consulsága alatt, 214-ben Kr. u. — Salariarius olyan katona, a ki nem rendes 
katonai zsoldot, hanem fizetést, salariumot kap, valószínűleg azért, mivel elbo-
csáttatása után ismét katonai szolgálatba lépett. (Eph. Ep. III. 431. sz.). 

13. E felirat Ó-Budán találtatott, 1857-ben a vámszedő hivatalban volt, 
jelenleg a nemzeti múzeumban Őriztetik. 

PRO SALVTE DD 
NN 

/ A X I M I A N O 
IOVO INVIC 

AVG ET MAXIMINO 
CAES 

IVLIVS VALERIA/V 
S ET AVREL MAXIM 
VS DD NN COL 

AQ 

Olvasd : Pro salute d(ominorum) n(ostrorum) \pi\aximiano Iov\i\o invic(to) Aug(usto) 
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ei Maximino Caes(are) Julius Valeria[n.\us et Aurel(ius) Maximus d(ecurio)n(es) 
col(oniae) Aq(uincensis). 

Maximianus Augustus és Maximinus Gassar üdvéért állították fel ezen 
oltárt lulius Valerianus és Aurelius Maximus. az aquincumi-i coloniának tanács
tagjai. 

Maximianus császár az, a kinek tulajdonképeni neve Galenus volt, de úgy 
látszik Diocletianus megadta neki a Maximianus nevet is. Császári méltóságot 
viselt, tehát Augustus czímet, 30 í — 31 i-ig, Maximinus pedig 307-ben jutott e 
méltóságra, elébb csak Caesar volt. Ezen körülményekből kitűnik, hogy a fel
irat 30^— 307. esztendőben készült. (3522. sz.). 

14. E fogadalmi oltár találtatott ezelőtt egynehány évvel Érden, az ura
dalmi földeken és jelenleg is Érden van a tiszttartói lak udvarában. 

L I B E R O 
PATH SAC 
M • VE. • Qloí 
D R A T V S 
DEC-MAO 
Q Q V S L-M-

Olvasd : Libero patri sac(rum) ; M(arcus) Ulp(ius) Quadralus dec(urio) m(unicipd) 
Aq(uincensis) q(uin)q(uennalicius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

M. Ulpius Qudratus az aquincumi municipium tanácstagja, volt quinquen-
nalis, Liber páternek szentelte fogadalom következtében ezen oltárt. (Arch. Ért. 
X. k. 1^3. 1.). 

115. E felirat lelhelye ismeretlen, jelenleg Budapesten a Ferencz-József
téren lévő Diana-fürdő lépcsőházában áll. 

L I B E R E I 
AVCCI • 
SINE-CASE 
XVIRCüLAQ 
PROSE-ETSV 
IS-V-S-L-M 

Olvasd : Liberei Aug(usio), C\l(audius)] S[e]neca sexvir col(oniae) Aq(uincensis) pro 
se et suis v(otum) s(olvd) l(ibens) m(erito). 
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Claudius Seneca az aquincumi colonia sexvirje Li bérnek állította fel ezen 
oltárt, saját maga és hozzátartozóinak üdvéért. 

Claudius Seneca sexvir Augustalis volt, tehát szabados, a ki tiszteletbeli, 
de nem valóságos hivatalt viselt, melylyel bizonyos kötelezettség, ünnepélyek 
(ludi) rendezése stb. volt egybekötve. (Mommsen R. St. R. III. 452—4^7. 1.). 

E feliratot 1. Mommsennél III. 3467. sz. 

ió. E feliratot már Katancsich és barátja Jakossich ismerték és írták le; 
jelenleg a nemzeti múzeumban őriztetik. 

Olvasd: Deae Nemesi Aug(uslae) pro salute Aureliae Audentiae filiae suae et pro 
sua incoliun(itate) ; Aurel(ius) Audeniius c(arator) r(ei) p(ubUcae) Aqai(ncensis) el 

sacerdos provinci(ae) Ubenti ammo suscepta \yoi\a complevú. 

Aurelius Audentius, az aquincumi község gondnoka és alsó Pannónia 
papja a Nemesisnek tett fogadalmait, leányának Aurelia Audentiának üdvéért 
és saját épségben maradásáért, hálás lélekkel beváltotta a Nemesis Augusta 
Istennőnek. (348 c. sz.). 

17. E felirat Mátyás király idejében Budán a szent Háromság temploma 
előtt volt felállítva; azóta elveszett. 
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Olvasd: Nymphis M(arcus) Foniacius Verus q(uin)q(uennalis)< sacerdofalis, dignis-
simis merítő. 

M. Foniacius Verus Aquincum quinquennalisa, ki egyszersmind a provincia 
papja is volt, a nympháknak szentelte ezen oltárt. • 

Foniacius az aquincumi coloniának quinquennalisa volt, tehát a censori 
teendőket végezte ; miután minden ötödik évben szokták összeállítani a senatus-
nak — ordo — lajstromát, az ezt végző legmagasabb hivatalnok az ötödévi hivata-
loskodástól vette nevét — azért quinquennalis. 

• Foniacius azonban előzőleg már a provincia, t. i. Pannónia inferiornak 
főpapja, sacerdos-a volt és miután hivatalos éve letelt, megtartotta a sacerdo
falis czímet. Az ilyen sacerdos a tartomány leggazdagabb és legtekintélyesebb 
embereihez tartozott, kik római lovagok voltak vagy már hazájukban a legma
gasabb hivatalokat viselték.. Teendőjük volt a császárok cultusát intézni, a csá
szár tiszteletére tartott ünnepélyeket vezetni. (Marq. IV, 504. 1.) 

A nympháknak bizonyosan azért szentelte az oltárt, mert Buda vidékének 
gyógyhatású forrásait használta és talán fel is épült vagy meg is javult egész
sége (3488. sz.) 

18. E felirat eredeti ielhelyét nem ismerjük ; azelőtt Miga^i bibornok 
kertjében volt (Verőcze m.), jelenleg a nemzeti múzeumban őriztetik. 

SIL D/M^ 
ACCMAXÏ 
MVS DIC 
C O L • A Q 
V I Q Q V 
S L M 

Olvasd : Sil(vano) d\o\m(estico) Acc(ius) Maximus d[e)c(urio) col(oniae) Aquifn-
censis) q(uin)q(uennalicius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

Accius Maximus az aquincumi colonia tanácsnoka, ki már a quinquennalisi 
hivatalt is viselte, a házat őrző Silvanusnak szentelte ezen oltárt. 

Accius Maximus az aquincumi coloniának nem közönséges tanácsnoka 
volt, hanem olyan, a ki már hazájában ,a censori méltóságot, a quinquennalitas 
hivatalát is viselte és az a méltóság a legmagasabb volt, melyet tanács
nok elérhetett, azért Maximus is a legelső rangú tanácsnokok közé tartozott 
(3492, sz.) • ' . 
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19. E fogadalmi oltár Ó-Budán találtatott 1854-ben a Krempelmalom 
közelében lévő római fürdőben ; jelenleg a nemzeti múzeumban őriztetik. 

S I L V A N O D O 
M E S T I C S A C 
L-SERAN • SEROT 
íMVS IIIIII VIRADIL 
DEC COL A Q 

V S L M 

Olvasd : Silvano dornestic(o) sac(ium) L(ucius) Seran(ius) Serotinus (sex)vir adlfec-
tus?) dec(urio) col(oniae) Aq(uincensis)v(otum) s(vloit) l(ibens) m(erito). 

L. Seranius Serotinus, ki sexvir Augustalis volt és az aquincumi tanácsnak 
tiszteletbeli tagjává választatott, Silvan us domesticusnak szentelte fogadalom 
következtében ezen oltárt. 

Serotinus mint az Augustales hat tagból álló testületének egyik tagja, liber-, 
tinus, azaz rabszolgából lett szabad ember volt és ennek következtében a tanács
nak nem lehetett valóságos, hanem csak tiszteletbeli tagja és mint olyan bizonyos 
kitüntetésben és kötelességben volt része, de nem jogokban (3497. sz.) 

20. E felirat 1882-ben találtatott Ó-Budán a Vörösvár felé vezető országút 
mellett a «Victoria» téglagyár telepén, a honnan a nemzeti múzeumba szállítta
tott s itt 14/1882. sz. a. van felállítva. Magassága r8o m., szélessége o"8o m., 
vastagsága o' 15 m. 

C^DT- C • FIL- S.ERG ANTONIVS 
b. CVLIARIS-DEC-COL-

S\ PT-AQ-LEM-DEC-M-
S VíG • O RN A MSM VM • 
FORVS-REIPVBLICAE-

D D 

A feliratot következőképen kell olvasni : 

C(aius) Tit(ius)^ C(ai) fil(ius), Sero (m) (tribu) Antonius P[e]culiaris, dec(urio) col(o-
niae) Sept(imiae) Aq(uincensis) item dec(urio) m(unicipii) S\ï\ng(idunensis), ornamen-

tum forus reipublicae d(ono) d(edit). . 

E felirat ered C(aius) Tit(ius) Antonius Peculiaristóly a kinek a rendes há
rom nevén kívül még egy negyedik neve is van : Peculiaris, a mi ép úgy 
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illik a második század végére vagy harmadik elejére, mint az a sajátság, hogy 
Antonius nem a nemzetség neve, hanem a családé. E Peculans atyja szintén 
Caius előnevet viselt. 

A néven kívül még a tribus is meg van jelölve a feliraton, azaz azon törzs —• 
más szóval alig lehet a tribust magyarázni •— melyhez tartozott ; mert minden 
római polgár egy ilyen törzshez volt beosztva és törzsével együtt gyakorolhatta 
régebben szavazati jogát. Peculiaris a Sergia tribushoz tartozott, de nem csak ő, 
hanem Aquincum is, mert a város tanácsnoka — ez volt Peculiaris — csak azon 
tribushoz tartozhatott, melyhez római szokás szerint, a város tartozott. E felirat
ból azt tudjuk meg, a mit eddig nem tudtunk biztosan, hogy Aquincum a tribus 
Sergiáho^ volt beosztva. 

Ugyancsak ezen Peculiaris volt Singidunum (Belgrad) decuriója is, de nem 
egy időben. A tanácsnoki méltóság a római császárság idejében annyi teherrel 
járt, hogy márcsak ezen oknál fogva nem kivánta senki, hogy két községben 
egyszerre legyen decurio ; de nem is lehetett, mert decurió csak a polgár;, a cívis 
lehetett, egy ember csak egy községnek lehetett polgára s egyszersmind decu
riója. Volt ugyan arra is eset, hogy olyan ember, a ki csak lakos, incola, de nem 
c'wis volt, a decuriói czímmel meg lett tisztelve, a nélkül, hogy valóságos decu
rio volt volna, csak az omamenta decurionalia-t kapta, ez azonban mindig meg van 
említve. Miután a mi feliratunkban Peculiaris egyszerűen Singidunum decurió-
jának mondatik, valósággal az is volt, de mielőtt Aquincumban letelepedett 
volna. A polgárok ilyen áttelepedése régebben csak császári engedélylyel tör
ténhetett, későbben a helytartók intézkedtek az ilyen ügyben. 

A végén azt mondja a felirat, hogy Peculiaris a község —• itt respublicának 
mondatik — piacza, fóruma számára valami díszt, omamentum-oí adott aján
dékba. Hogy mekkora volt ez az ornamentum, azt csak annyiban sejthetjük, a 
mennyiben a felirat alatt egy négyszögű mélyedés látszik, melybe az illető orna
mentum valószínűleg bele volt illesztve. Nem lehetett nagy és aligha nem bronz
ból készült. Hogy mi lehetett ezen ornamentum, arra nézve 1. a 162. 1. 

A hely, melyen e feliratos kő a rajta lévő ornamentummal állott, mint fel
jebb említettük, a község piacza, a forum volt, vagy a mint Peculiaris rfevezi a 
forus, mely alak a későbbi időben többször fordul elő. Természetes, hogy 
Aquincum helyrajzára nézve nagyon fontos volna, ha tudnók, hogy hol állott e 
kő eredetileg; mert akkor tudnók azt is, hogy hol volt Aquincum piacza, a köz
életnek központja. 

De miután a Victoria téglagyár telepen találták, azon a tájon pedig forum 
aligha lehetett, Aquincum helyrajzára nézve csak azt az egyet tudjuk meg e fel
iratból, a mit úgy is tudunk, hogy a coloniának volt piacza. 

Budapest Régiségei. III. , 21 
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2 1. E felirat a trinitariusok zárdája építéséhez a közel lévő szántóföldről 
bevitetett Ó-Budára, későbben Budán az egyetem-téren (?) volt ; jelenleg a nem
zeti múzeumban van. 

CIVLIVS SEVERVS OB HO 
NOREM MAGISTERI 
COLL-FABRVM SIIANVM 
PECVNIA SVA FECIT 
MVCLANO ET FADIANO COS 

C. Iulius Serverus a ké^mívesek (ácsok, kovácsok stb.) testületének elöljárója lelt 
és e\en megtiszteltetés viszonzásául egy Silanust állított fel Mucianus és Fabianus 

consulságában 201-ben Kr. u. 

A Silanus, görögül SSÍXTJVOC, nem egyéb mint Marsyas, a kiről a görögök 
azt regélték, hogy Apollo istennel a zenében mert versenyezni, de legyőzetvén 
az isten által megnyúzatott. Marsyasnak szobra mint tudva van Rómában a fóru
mon volt felállítva, és későbben provincziális városokban is; képe előfordul a 
görög városok pénzein is és mindig jele annak, hogy az illető város bizonyos 
határig Rómával egyenlő rangú, abban a tekintetben t. i., hogy a ias Italicum-ma\ 
van felruházva, tehát földjeitől a polgárság nem fizet telekadót. Miután Septi-
mius Severus ruházta fel Aquincumot colonia ranggal és Iulius Severus ezen 
császár idejében állította fel a Silanust, nagyon valószínű, hogy a colonia a ius 
Italicumot kapta a császártól. Valószínű továbbá az is, hogy azon ornamentum, 
melyet Antonius Peculiaris a község piaczán állított fel (1. a 20. számú feliratot), 
épen mert a forumot díszítette, ilyen Silanus volt. (3 ;8o. sz.) 

22. E felirat ó-budai eredetű és már a múlt század második felében Íratott 
le Mackó által; későbben a vámszedő hivatalban volt, jelenleg a nemzeti mú
zeumban van 

C • CORNEL- CORINTHVS 
OB AVGVSTALITATEM 
SPLENDIDISSIMO • TE M ELM 

II • PEP 

Olvasd: C(aius) Comel(ius) Corinthus ob augustalitatem splendissim\amí\ templum 
iterum [r)e[ f(ecit) í\ 

C. Corn. Corinthus mivel az augustalitas méltóságával felruháztatott a 
templomot isméit kitataroztatta. 
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Az augustalitásra nézve 1. a 158. lapot. Hogy miféle templomról szól a fel
irat, azt nem tudjuk. (3577. sz.J 

23. E feliratos kő Ó-Budán találtatott «Aquincum» téglagyár területén. 
Rómer behozatta 1869 február 9-én a nemzeti múltúmba. «A töredék, melynek 
kirúgó részei mind lefaragvák, valami épülethez volt felhasználva. így a felső 
keret közt létezett alakok is minden nyom nélkül tűntek el.». R. 

E sírkövet az elhunytak valamelyik rokona vagy örököse állíthatta fel és 
miután három személy van rajta megnevezve, legalább is három domborműves 
kép is volt eredetileg rajta. 

Septimius Victorinus Aquincum decuriója volt; a második sorban álló első 
betű, <£> egy keresztül húzott 0, mely obitus-t, néhai-t jelent. Neje volt Potentina ; 
a coniugi szokás szerint el van hagyva. A harmadik ezeknek fia Tenax, katona, 
ki alkalmasint a második legio adiutrixban szolgált. Hogy mit jelentsen a \. sor 
utolsó betűje : V, azt nem tudhatjuk, ha csak azt fel nem teszszük, hogy v(ivus) 
kezdő betűje; de ez esetben a 4. sorban Tenaci helyett Tenax-nak kellene állni, 
azt pedig nem lehet feltételezni. : ,; 

E sir feliratot semmi esetre nem állíthatta Victorinus és Potentina fia, ille
tőleg Tenax testvérje, mert nincsen semmi jele e rokonsági viszonynak, sem 
parentibus, sem jratri nem olvasható a feliraton s épen ezért valami távolabb álló 
egyéntől ered e síremlék. 

E feliratot kiadta Rómer-Derjardius 171. szám alatt és Mommsen Eph. 
Ep. II. 707. 

24. E sirkő 1888-ban találtatott házépítés alkalmából és Buresch György 
építőmester úr által a nemzeti múzeumba került s itt is van felállítva. 
A felirat felett egy meglehetős durva készítményű domborműves mellkép van, 
mely a halottat akarja ábrázolni. 

2 1 * 



À felirat legalább a Kr. utáni harmadik századból való, a betűk formája 
nem a rendes, a feliratokban használt, hanem hasonlít némileg a folyó írás 
betűk alakjához. A feliratot következőképen olvasom : 

D(is) m(anibus). Fl(avia)Matróna que v(i)x(i)t annis (quadraginta) dies..". Num(e-
rius \vagy Num(isiusj\ Petilius Clementinus dec(urio) Aqui(ncens)is co(n)i(ugi) 

| f]aciendum curavit. 

Ekként olvasva a feliratot, a következő tartalma van : A halottnak a neve 
Flavia Matróna ; — a FL után álló O betű feleslegesnek látszik, vagy legalább 
nem magyarázható; — e nő élt negyven évet, hogy hány hónapig, azt elhall
gatja a felirat, a napok számát, mert ezt is szokás kitenni, ki is akarta tenni a 
kőfaragó, de elfelejtette vigyázatlanságból, csak ennyit vésett a kőbe, hogy: 
dies azaz napot t. i élt. A követ pedig felállítatta, készíttette —faciendum curavit 
a halottnak férje, kinek nevét véleményem szerint leghelyesebben úgy olvassuk, 
a mint feljebb megkísértettem: Num(erius) Petilius Clementinus ; e név teljesen 
megfelel a római szokásnak, mert első helyen van az előnév, praenomen, Num(e-
rius) melyet már a köztársaság idejében használtak ; azután a tulajdonképeni, a 
nomen, Petilius, mely a nemzetséget, a gens-t jelölte meg és végre a cognomen a 
család neve : Clementinus. Ez a rendes név ez esetben annál érdekesebb, mert 
a császárok alatt a második és harmadik században a nevek régi használata 
tünedezett. 

Ez a Clementinus pedig Aquincumnak decuriója volt; ezt a 6. és 7. sorban 
olvassuk : DHC AQVIIS, a mi nem felel meg a rendes szokásnak, a mint a 19. sz. 
felirat mutatja: dec(urio) col(oniae) Aq(uincensis). A mi feliratunkban a col(onia) 
elmaradt, a mi szintén arra mutat, hogy a felirat a harmadik századból, vagy 
talán a negyedikből való, a mikor már a coloníának semmi jelentősége nem 
volt. Ezenkívül az Aqu(incensis) sincsen úgy kiírva, mint azt a fentebbi feliratban 
látjuk. (Arch. Ért. 318. 1.) 
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