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Az istenségek, kiknek az Aquincumi Múzeumban őrzött, újabb kőemlékeit 
most tárgyaljuk, a polytheista római vallásnak megfelelően természetesen 
számosak és különfélék. A régi itáliai isteneket a provinciákban már alig 
ismerték és ha egyik-másik, mint Liber, megtartotta eredeti nevét, abban a 
görög formában tisztelték, melyben a legtöbb római istent. 

Aquincum, mint municipium és colonia nemcsak tanácsával és tisztviselői
vel hasonlított Rómához, hanem abban is, hogy Capitoliuma volt a trias Juppiter, 
Juno és Minerva számára. Egy régebbi aquincumi felirat (C. III 14342) így 
szól: J. 0. m. Capitolino. A három istenséget együtt ugyan nem találjuk 
és csak egyszer vannak Juppiter és Juno együtt egy hatalmas oltáron említve, 
melynek középső része maradt meg, az egyik oldalán (26. kép) a csonka 
felirattal, melynek két utolsó sorában a kivakart név és egy másiknak [Coma^Jonte 
vége bizonyossá teszik a Kr. u. 220. év consulait. A kőhasáb másik oldalán 
(25. kép) az áldozás szokásos kellékei, a csésze és kancsó fordulnak elő. 
Ha nem is egymás mellett, egy kétoldalú relieftábla egyik oldalán (28. kép) 
látjuk Juppitert, balkezével a kormánypálcát, a leeresztett jobbkezében a 
villámot tartva, a másik oldalon (29. kép) Junot a kormánypálcával és 
csészével. Egy,másik hasonló tábla (30. és 31. kép) ugyanígy, de egészen 
durva kivitelben mutatja őket. 

Annál több a pusztán Juppiternek szentelt oltár. Egyszer (23. kép) a 
dedikáló egyszerűen Silvanusnak nevezi magát, másszor (21. kép) bennszülött 
volt, legalább neve, a latin nomen után álló Atta barbárnak hangzik. De 
leginkább katonák lehettek a tisztelői, mint egy nagyobb oltáron (19. kép) 
a II. segédlegio két katonája, kik testvérek voltak és az idősebbik neve 
Quintus, a fiatalabbé Quintianus. Ugyanennek a légiónak katonája, egy 
corn(icen), vagy inkább corn(iculanus) szerepel egy másik oltáron (20. kép), 
melyen a Kr. u. 236. évet datáló consulok egyike maga Maximinus császár. 
Juppiternek egy harmadik oltára (22. kép) egy katonától származik és a 
légiónak az Anton(iniana) mellékneve van. A csonka nagy oltárt (24. kép) 
Juppiternek az équités singulares dedikálták, de a felirat az egyes és nem a 



többesszámot (így: eqq.) használja. Van még egy oltár (32. kép), melyen 
azonban Juppiter és Liber pater együtt vannak említve, a nélkül, hogy a 
kettőt et kötné össze. A dedikáló a maga és a tűzoltó collegium zászló
tartóinak (vexillarii) jólétéért szentelte. A további személynevek a zászló
tartókat jelenthették. 

Minervának volt ajánlva egy talapzat (39. kép), melyen az istennő 
szobra állhatott. A felirat is, mely átokkal sújtja azt, ki a helyet berondítja, 
inkább talapzatra, mint oltárra való. A torso (41. kép), mellén az aegisszel, 
Minerva egy kis ülőszobrához tartozott. Márványból faragva van Minervának 
egy kis mellszobra (40. kép), mely görög minta után készült és valószínűleg 
idegenből került hozzánk. 

Ezen három főistenség mellett lakosságunkat nyilvánvalóan közelebbről 
érdekelték azok, kik mindennapi életükkel valami kapcsolatban állottak. Ilyen 
volt a kereskedők istene: Mercurius. A legszebb oltárunk (36. kép) neki 
van szentelve (sacrum). De csak ennyi áll rajta, a dedikáló még nevét sem 
jegyezte föl. Mercurius kőfeje (37. kép), a kalapjából kiálló szárnyakkal, kerek 
szobráról tört le. Talán őt ábrázolta egy csonka relieftábla meztelen, ifjú 
alakja (38. kép) is. 

Az emberi egészséget, a gyógyítást szolgálták Aesculapius és Hygia. 
Csupán Aesculapiusnak állított egy oltárt (1. kép), Ti(berius) Martius 
Castrensis, a II. segédlegio orvosa. Az időt a két consul helyett annak 
neve jelöli meg, aki akkor consul de(signatus) volt. Ellenben mind a két 
istenségnek szól egy másik oltár (3. kép), a dedikáló puszta nevének fel
említésével. Egy táblán (2. kép) olvassuk a feliratot, amely azonban olyan, 
mint az oltároké. Aesculapiusnak és Hygiának Aug(ushs) van szentelve. 
(sacrum) és a záróformula v. s. I. I. m. Csakhogy a dedikáló, a sírfeliratokhoz 
hasonlóan fölemlíti atyja, a tribus és szülőhelye nevét. A tábla hossznégy
szögű formája világosan mutatja, hogy egy épület falába kellett beillesztve 
lennie. Ez pedig nem lehetett más, mint a katonai kórház, mert a dedikáló 
annak egyik altisztje, opt(io) valetudi(narii), és mint ilyen a táblát elhelyezte 
(posuit). Még a napot is följegyezte. Ezt a három kőemléket csakugyan 
közel egymáshoz találták, ahol a legio kórháza állhatott. 

A szőlő és bor isteneit, Bacchust és Ariadnét a rómaiak mint Libert 
és Libérât tisztelték. Egy votivtábla (33. kép) alján olvassuk, hogy azt nekik 
egy kiszolgált katona, ex evok(ato) dedikálta. Római neve van és azt hihet-
nők, hogy Liber és Libera római istenek voltak. A tábla domborképei 
azonban Dionysost és társait ábrázolják. Jobbra áll a szőlőfürtös fejű, mez
telen Dionysos, felemelt balkezében a thyrsus, leeresztett jobbkezével a 
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csészéből bort önt a lábainál fekvő párduc szájába. Baloldalán egy satyr 
hátrafelé lebegő chlamysban és pedummal, jobbkezével, mely körül a kígyó 
csavarodik, Dionysos balkarját támasztja alá. A baloldalon á\\ mellette 
Ariadne, meztelen felső testtel, melyről a ruhája lecsúszott, és jobbkezével 
ölében egy csónakalakú (?) tárgyat tart. Balválláról a ruhája mélyen hullott 
le és ezen oldalon szintén ott lehetett kezében a thyrsus. A tőle jobbra 
látható másik kisebb alak, csípője alatt megkötött rövid ruhában, nyilván 
Silenus, jobbkezével botot tartva, balkezében serleget. Az ábrázolás, bár 
erősen sérült, annyira művészinek látszik, hogy bajosan készülhetett nálunk. 
Hozzá hasonlók Daciában és a Balkán-félszigeten találhatók, hol Liber és 
Libera tisztelete sokkal általánosabb volt, mint Nyugaton. Ezért gondoljuk, 
hogy nálunk sem lehetett Liber más, mint a thrák Dionysos és azért van 
Libernek és Liberának annyi felirata is, mert tisztelete onnan terjedt el a 
Duna völgyén hozzánk és vele együtt kaptuk legalább ezen ábrázolás min
táját. Talán ez a magyarázata annak, hogy egy másik, felirattalan kis votiv-
tábla (34. kép) éppenígy mutatja Dionysost és jobbján Ariadnét, a jobb 
kezében tartott thyrsusszal. Csak a satyr hiányzik, Silenus helyén pedig egy 
kis Pan áll. A harmadik relief (35. kép) Dionysos fejével puha kőből van 
faragva és lelőhelye ismeretlen. 

Nálunk a gazdálkodó lakosság főleg Silvanust tisztelte. Az övé a leg
kisebb oltár {48. kép). Ha a kerteket védte, mint Silvanus domesticusnak 
állítottak oltárt (49. kép), egy másikat (50. kép) egy kiszolgált katona (veteranus) 
akkor dedikálhatta neki, mikor már csak kertjében találta örömét. Az erdők 
fölött őrködő Silvanus silvestrisnek is van oltára (51. kép) és egy Abascantus 
nevű idegen dedikálta. Egy további oltárkövön (52. kép) Silvanusnak mellék
neve mag(nus) lehetett (?). A felirat rajta úgy szól, hogy aki állította, fia 
üdvéért a fogadalmat, amit tett (quod voverat) szívesen, érdem szerint be
váltotta, még pedig a név szerint említett két consul évében, Kr. u. 237-
ben. A Silvanáknak (többes számban) látszik dedikálva lenni a bennszülött 
Rosio fiának oltára (53. kép), aki azonban már a római Appius nevet föl
vette. Silvanusnak számos aquincumi szoborművéhez újabban egy kerek szobra 
(54. kép) járul, fején a mitrának látszó hegyes süveget hordja, baloldalán a 
faág, jobbkezében a kerti kés, lábainál kutya. Silvanusnak ezt a typikus 
ábrázolását mutatja az a négyszögű relieftábla (55. kép), amilyen Aquincum
ban nem az első. 

A vadászat istennőjét, Dianát találjuk egy oltárkövön (13. kép). A de-
dikálója a későkori Gaudentius nevet és Papia cognomont viselte. A II. 
segédlegio katonája volt és ex voto állította : posuit. Egy kis márványszobor-
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töredék (14. kép) női mellrészt ábrázol, a magasan övvel átkötött ruha, 
mely egyik mellét szabadon hagyja, megfelel Diana viseletének. 

Neptunusban nálunk legfeljebb a folyóvizek istenét tisztelték és ezért 
találjuk a neki szentelt oltárkövön (47. kép). 

A földgömbön álló Victoria kerek szobra (61. kép) a győzelem isten
nőjét ábrázolja, amint leszáll és ruháját a szél testéhez szorította. Szárnyai 
és karjai a felső test nagy részével hiányzanak. Egy akroteriumnak díszítésére 
szolgálhatott azon a töredéken (62. kép), melyen jóformán mást sem látni, 
mint a szélesen hátrafelé lebegő ruháját. 

Ritka és nálunk alighanem először fordul elő Venus victrix ábrázolása 
(60. kép). Ülő szobrának feje és karjai letörtek, de felismerhetővé teszi a 
mellén át lefelé menő kardheveder. Ruházata, mely egész testét fedte, mű
vészileg kezelt, finom ráncvetésével tűnik ki. 

Istenek állhattak egy kődúc négy oldalán (Viergötterstein), közülök 
az egyik (63. kép) nőalak, meztelen felső testtel, a bőségszarut tartja 
(Abundantia?), a másik mintha úgy nyújtaná oldalt kezét a késsel, mint 
Silvanus (64. kép). 

A rómaiaknál nagy szerepet játszottak a geniusok. így minden csapat
test tisztelhette a maga geniusát, főleg a legio egyes századai, a centuriák. 
Mint tehát az isteneknek, szobrok mellett oltárokat állítottak nekik. Egy 
magas oltáron (16. kép), melynek két oldalát egy-egy fölfelé futó inda 
díszíti, G(enio) c(enturiae) > áll és mindjárt utána parancsnokának (primipilus) 
neve genitivusban. A dedikáló egyik altisztje, optio eius volt. 

A szárnyas ifjú, amint a lefelé fordított fáklyára támaszkodik, a halál 
geniusát jelentette, és domborképe egy négyszögű pillér egyik oldalán fordul 
elő (18. kép). Hasonló, de csonka kődúc egyik oldalán (12. kép) a fáklyát 
maga előtt fölfelé tartva látjuk. Az aláírás aes(tas) is mutatja, hogy egy 
ugyanolyan négyszögű pillér domborképes oldalán (17. kép) a talapzaton álló 
ifjú a nyarat personifikálta. 

A bennszülött lakosságnak természetesen megvoltak a maga istenei, de 
nálunk kevésbbé találhatók, mint például Galliában és Germaniában. Epona 
is, akivel egy csonka oltáron (15. kép) találkozunk, és még inkább Suleviae egy 
másik kis oltáron (58. kép), nyugaton gyakoriak és onnan kerülhettek hozzánk. 

Mindenesetre jobban meghonosodtak nálunk a távol Keletről jött isten
ségek. Kisázsiából származott Attis, akit mint a phrygiai Cybele kedvesét 
időelőtti halálával és feltámadásával a halotti kultuszra különösen alkalmas
nak találtak. Oltárokat nem állítottak tiszteletére, hanem sírköveken és 
sarkophágokon ábrázoltak. Most Attis csonka relieffején (11. kép) kívül 
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egy kőpillér egyik oldalán (8. kép) látjuk egész alakját a typikus állásban, 
keresztbe tett lábakkal, a derekán felkötött tunicában és rajta a vállán át
vetett köpennyel, fején a phrygiai süveggel. Azok a pillérek, mint ez is, 
melyek a sírkerítés sarkait alkották, tartották Attis kerek szobrait. Az egyik 
még egészen épen maradt (5. kép), jobbkezét a pásztorbotra (pedum) téve, 
a másikat pedig, azon könyökölve, úgy tartja, mintha fejét hajtaná reá. Egy 
másik kis szobrának lábai csonkák (7. kép), de még látni, hogy a bal fel 
van húzva és arra felé nyúlt a kéz, hogy megpihenjen rajta és a pásztorbot 
végét fogja. Fejtartása egyenes és éppen csak a sapkája vall Attisra. A har
madik Attis szobornak nincs feje (9. kép) és legfeljebb annyiban más, hogy 
a pedumot nem a bal-, hanem a jobboldalán tartja. 

De Attis aligha volt több a rómaiak szemében, mint hogy a gyász ki
fejezésére szolgált. Annál buzgóbb hívei voltak a perzsa Mithrasnak, nemcsak 
azok, kik magukkal hozták tiszteletét Keletről, hanem a rómaiak is. A val
lása még leginkább megőrizte eredeti formáit. Neki van a legtöbb temploma 
és oltára. A legérdekesebb oltár (42. kép) most is az övé. Aki fiával (cum 
filio suo) szentelte neki : D(eo) i(nvicto) M(ithrae), Caelíus Anicetus, neve 
után ítélve, eredetileg görög rabszolga volt, ki felszabadításakor elnyerte a 
római polgárjogot és latin noment. Az oltárt gazdagon díszítik a figurális 
ábrázolások, melyek csak Mithrasszal kapcsolatban érthetők. Tetején, a 
magas abacus előlapján váza, a két sarkán a Mithras-kultuszból jól ismert 
fáklyatartók, akik azonban itten paizzsal vannak ellátva. Két oldalán pedig 
egyformán stilizált akanthus-díszítmények, melyek úgy néznek ki, hogy skor
pióknak is tarthatjuk. A középső törzs egyik oldalán (42 b. kép) az oroszlán, 
lábai alatt egy állattal, amint szintén előfordult a mithraeumokban, a másik 
oldalán (42 a. kép) pedig egy madár, mely azonban nem annyira hollónak 
látszik, mint inkább galambnak, csőrében nyilat tartva. A felirat alatt kivájt 
üreg, mely a barlangra emlékeztet, szenteltvíztartó volt, mint a váza, mert 
oldalán van a nyílás az ólomcső számára, melyen át a vizet bevezethették. 

Nem szólanak magának Mithrasnak, de kétségkívül összefügg vele 
az a négy oltáralakú kő, melyeket egy épületben, egymás mellett sorban 
állva találtunk és ezért azt Mithras-szentélynek tartottuk. így csak ott, ahol 
Mithrast tisztelték, állhatott az oltár (43. kép) a sziklának szentelve, melyből 
Mithras született: Petrae genetricl. Egy talapzatnak Solls ara felirata van 
(44. kép) és a rajta állott szobor bizonyára a Napistent ábrázolta, akit 
Mithrasszal azonosítottak. A Leonl dedikált kis oltár (45. kép) is könnyen 
érthető, jelentvén az oroszlán a tüzet vagy világosságot. A negyedik oltár
nak felső része, hol az állhatott, kinek volt szentelve, hiányzik (46. kép), 
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de még olvasni lehet, hogy a szintén ismeretlen dedikáló, amikor Aquincum 
még municipium, annak tanácstagja : d(ecurio) m(unicipii) A(quinci) volt, 
előbb egyik polgármestere : duumvir i(Ure) d(icundo) és talán még előbb a 
collegium fabrum elöljárója: pr(aefectus). 

Mithras ábrázolását rendesen reliefben látjuk a kisebb-nagyobb oltár
képeken, ellenben kerek szoboralakban legfeljebb a fáklyatartó ifjak fordulnak 
elő. Aki a fáklyát lefelé tartotta (Cautopates), annak szobrocskája (6. kép) őt 
oldalán a peltaalakú paizzsal ábrázolja, de csonka lábait éppúgy keresztbe 
rakta, akár Attis, akivel abban is megegyezik, hogy mindketten a keleti 
mitrát hordták. Ha csak a fej van meg (10. kép), nem is lehet könnyen 
eldönteni, hogy melyikről van szó. 

Mithras mellett a rómaiak külön tisztelhették a Napistent, főleg amikor 
Elagabalus és később Aurelianus Rómában az istenek sorában a legmagasabb 
rangra emelte. Ekkor nálunk is állíthattak neki oltárokat. De csak az egyiken 
(56. kép) olvasható egészen kiírva Sol(i)deo és híve C. Jul. Primus felszaba
dított rabszolgának látszik. A másikon (57. kép) éppúgy lehet S(ilvano) 
d(omestico), de Sol mellett szól a dedikáló Callistus görög hangzású neve. 

A syriai istenek tiszteletét dokumentálja az a nagy tábla (59. kép), 
melyet feliratai és domborképei egyaránt páratlanná tesznek. A kis keretbe 
foglalt egyik felirata Deae Syri(ae) szól, mellette az istennő álló alakja az 
orsóval és guzsallyal, fején a calathusszal, mint a vele azonos Atargatis szobra 
is a hierapolisi templomban. Alatta a nyugodtan lépdelő oroszlán, amely itt 
csak dea Syria állatja lehet. A másik oldalon eltűnt hasonló felirat minden 
valószínűség szerint Baltis nevét mutatta, a hiányzó alak pedig magát az 
istennőt. Hozzá tartozhatott a sphinx, mely mellette fekve, félig maradt meg. 
A középen áll Juppiter a kormánypálcával és villámmal, lábainál a sassal. 

A tábla alsó felét foglalja el a keret, melynek egyik oldalán most is 
megvan a díszes pelta. Ide vésték a tábla tulajdonképpeni feliratát, melyből 
megtudjuk, hogy C. Jul. Sextinus, aki magát egyszerűen bérlőnek (conductor) 
nevezi, saját költségén emelte a kaput : arcúm cum lanuis tegula tectum és 
valószínűleg azon illesztette be a táblát. Tette ezt pedig egy tanácsi hatá
rozatra : ex decr(eto) ordin(is), a bérleti szerződés értelmében secund(um) 
conduct(ionem). Az ordo szó után olvasható k nyilván a tábor mellett kelet
kezett kanabákat jelentette, emellett szól az is, hogy elöljárói a magisterek, 
kik az idő meghatározása kedvéért névszerint vannak megemlítve. A keleti 
istenségek leginkább a Kr. u. III. században terjedtek el, táblánk azonban 
még a II. századból származhatik, amikor még a conductorokat találjuk. Ezek 
a bérletből aztán úgy meggazdagodtak, hogy a közéletben előkelő állást fog-
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laltak el. Ezért adta a tanács nyilvánosan a helyet ezen formula szerint : 
l(ocus) p(ublice) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) és ezért oly díszes maga a 
tábla, csak azt nem értjük egészen, miért állította a római Sextinus első
sorban éppen a syriai istennőnek ? 

Az egyiptomiak vallásából ismeretes Ammon, de fejét a kos szarvaival 
díszítménynek felhasználva látjuk egy oszlopfőn (4. kép). 

Ha az oltárok felső része letört, az istenek neve egészen eltűnhetett, 
míg a felirat többi része megmaradt. Ilyen csonka oltáron (65. kép) olvassuk, 
hogy a különben ismert Attius Macro helytartó mint consul de(signatus) 
állította. A másik oltáron (66. kép) a dedikáló neve is hiányzik, de a con-
sulok neveiből még megállapítható a Kr. u. 229. év. A császár neve ki van 
vakarva, consultársa azonban nem volt más, mint Cassius Dio történetíró. 
A kerek oszloptörzsön (67. kép), mely valamelyik isten szobrát tarthatta, 
szintén már csak az áll, hogy a II. segédlegio jelvénytartója (signifer), ki 
Mursa városába (domo Mursa) való volt, adta ajándékul d(ono)d(edit). Az 
emlék a Kr. u. 220. évből származott, midőn az egyik consul Comazon volt 
és előtte a császár neve ki van vakarva. 

Alább az istenségek emlékeit egyenként ismertetjük, de mivel úgy 
csoportosítani, mint az előbb tettük, nem látszott célszerűnek, a neveket a 
Corpushoz hasonlóan az alphabetikus sorrendben adjuk és ha ugyanarról az 
istenről van szó, a feliratok után besoroztuk a szobormüveket. 

Az emlékek anyaga mészkő és csak ha más kő, külön említem meg. 
* 

1. Oltárkő (1. kép). Felső abacusa és párkányának jobb sarka a jobb
oldallal letört. A baloldalán azonban még látszik a lekerekített párnatag. 
A párkány fedőlapját csak éppen egy keskeny léc alkotja, maga a párkány 
lapos vályualakú és ezért a párkány csak keveset ugrik elő, pedig alatta 
még kettős léc választja el az oltár derekától. A lábazaton még több, t. i. 
négy szalag következik lépcsőzetesen egymásra a lapos vályú fölött, mely 
átmenetül szolgál a kiálló keskeny lábhoz. Az egész oltár magassága 68 cm, 
dereka 2 2 Va cm széles és 18V2 cm vastag. Feltűnő, 38 cm magas, karcsú 
dereka, melynek előlapját a felirat a vörösfestés nyomaival egészen betölti 
és így szólt: 

Aesculapio \ Ti(berius) Martius Castrensis \ 
med(icus) leg(ionis) II a(diutricis) | sub Q(uinto) Fuficio | 
Cornu | to co(n)s(ule) de(signato). 

Aesculapius, akinek az oltár szentelve van, magában ritkán fordul elő, 
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nálunk alig másutt, mint egy dunapentelei feliratban (C. III 10302). A de
dikáló nevét Aquincum-Ausgrabungen und Funde 161. 1. Timartiusnak 
olvastam, de helyette sokkal érthetőbb ez az olvasása: Ti(benus) Martius. 
Ti(berius) mint praenomen főleg a korábbi feliratokban található, Martius 
pedig elég közönséges nomen volt. A harmadik helyet a cognomen, Castrensis 
foglalja el. Ez a cognomen egy lyoni feliratban (Dessau, Inscriptiones Latináé 
selectae II 4132. 4133: Aelio Castrense sacerdoté) biztos és ezért itt is 

Castrensis cognomennek tekinthető. Másrészt azon
ban az is nyilvánvaló, hogy a castra (tábor) szóból 
szabályosan képzett melléknév és mint ilyen a követ
kező medicus jelzője (tábori orvos) lehet, annál in
kább, mert a II. segédlegio orvosáról van szó. Ennek 
csak az szólhatna ellene, hogy a jelző megelőzné 
és nem utána áll, mint rendesen szokott lenni, pld. 
medicus Ordinarius, vagy mint a Korbuly által Aquin
cum orvosi emlékei 8. 1. idézett lyoni feliratban 
(C. XIII 833 helyett valószínűleg 13, 1833. V. ö. 
Pauly-Wissowa, RE. Suppl. IV 1094) csakugyan me
dicus castrensis olvasható. 

Aquincumi feliratokban többször találkozunk 
katonai orvosokkal. V. ö. Korbuly 43. 1. Köztük 
egyszerűen medicus a csapattest említése nélkül, de 
az oltárkő felállításáról egy katonaember (evokatus) 
gondoskodott. C. 111 3413. Szintén egyszerűen me
dicus és csak szolgálati évei (stip. XIII) árulják el, 

1. KÉP. hogy katona volt. C. III 143497. T. Aurelius Nu-
merius oltárköve nemcsak militi medico szól, hanem 

hozzá van téve a legio XXII pr(imigenia) p(ia) f(idelis). C. III 14347s. Felira
tunk további része tulajdonképpen az időt határozza meg, melyben a dedikáció 
történt. Másutt rendesen a consulok nevei szolgálnak erre és ezek pontosan 
az évet adják. Ebben az esetben a sub praepositio jelenti, hogy abban az 
időben Q. Fuficius Cornutus co(n)s(ul) de(signatus) volt. Róla tudjuk, hogy 
Kr. u. 144—14Ó töltötte be a consuli méltóságot, 142-ben Pannónia inferior 
praetori helytartóságát. Ritterling, Arch. Értesítő 41 (1927) 64. 1. Könnyen 
lehetett tehát már akkor a consulságra jelölve. 

Oltárunk feliratát említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde (1934) S. 161. Képét is közölte Korbuly, Aquincum orvosi emlékei 
(1934) 9. 1. 2. kép. Száma 380. 
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2. Feliratos tábla sóskúti homokkőből (2. kép). Alakja hossznégyszögű. 
83 cm hosszú és 3 3 cm magas. Hátsó része eredetileg le volt gömbölyítve, 
mintha egy kerek oszlopot hosszában ketté vágtak volna, hogy sima lapjára 
belevéssék a feliratot. Szélei és felülete több helyen sérültek. Ezért felirata 
is a 4. sor elején kissé hibás. Kerete, keskeny pálcás és hullámos tagozassál, 
körülzárja a valamivel mélyebb mezőt a felirattal. Ennek utolsó sora azonban 
már az alsó szegélylapra került. Olvasása : 

Aesculapio et Hygi \ ae Aug(ustis) sacrum j 
T(úus) Venusius T(iti) f(ilius) Mene(nia) Aper\ 
[PJraenefsteJ opt(io) valetudi(narii) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) \ 
(ante diem quintum) kalfendasj Octobfres] posuit. 

2. KÉP. 

A szavak szétválasztására a két első sorban borostyánlevelek szolgálnak. 
Mindjárt két első sora mutatja, hogy akár oltárkövön állhatott volna, 

mely Aesculapiusnak és Hygiának szentelve (sacrum) van. Ugyanígy Aesculapio 
et Hygiae Aug(ustis) olvassuk egy aquincumi oltárkövön (C. III 3412), ame
lyen pedig sacrum hiányzik. Hasonlóképpen előfordul ennek a két istenség
nek: Asculepio et Hygiae szóló dedikáció egy másik aquincumi oltáron 
(száma 461. Lásd 73. 1.), sőt van a Nemzeti Múzeumban egy szép votivtábla 
mely kettejüket domborképben ábrázolja. Oroszlán, Arch. Ért. 41 (1927) 
112. 1. 39. kép és Korbuly György, Aquincum orvosi emlékei 35. 1. 16. kép. 
Ok ketten gyakoriabbak együttesen, mint Aesculapius magában. Hygia volt 
Aesculapiusnak kultusztársa, akiben a rómaiak a görög Hygieiát tisztelték 

Mint az oltárköveken, itt is a második helyen olvassuk a dedikáló 
nevét. Az oltárokon azonban legfeljebb pusztán a személynév három tagja, 
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a praenomen, nomen és cognomen állottak, míg ezen feliratban azokkal az 
adatokkal kiegészítve látjuk, melyek rendszerint a korai sírköveket jellemzik, 
így a nomen (Venusius) után fel van tüntetve a filiatio, az atya praenomenje 
genitivusban és f(ilius), majd a tribus (Menema) megnevezése következik, 
az Aper cognomen után pedig Praeneste, annak a Róma melletti községnek 
neve, amely ezen tribusba tartozott, és ahonnan a dedikáló, mint római pol
gár származott. Már a személynévnek ezen közelebbi meghatározása olyan, 
hogy feliratunk nem lehet a Kr. u. II. század közepénél későbbi. 

T. Venusius Aper, mint tovább olvassuk, opt(io) valetudi(naru) volt. 
vagyis a légiónak olyan altisztje, aki a kórház személyzetébe beosztva ad
ministrativ teendőket végzett. V. ö. Domaszewski, Die Rangordnung des 
römischen Heeres. Bonner Jahrb. 117 (1908) S. 45. Más optiones valetudinaru 
találhatók Dessaunál (Inscriptiones Latináé selectae 1) a 2437 és 2438 fel
iratokban, mindkettő Lambaesisban (Afrika). Ebből a feliratból azt is látjuk 
azonban, hogy az optio a kórház intézője lehetett, mert csak mint ilyen 
állíthatta a kórház isteneinek ezt a táblát és mintha fogadalmát beváltva 
tette volna, ugyanazt a záróformulát: v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) 
használta, melyet az oltárköveken olvasunk. 

Az utolsó sort utólag írhatták, azért, hogy az időt jelöljék meg, de 
csak a napot jegyezték fel pontosan (ante diem quintum) kal(endas) Octob(res). 
melyen Venusius a táblát elhelyezte : posuit. Ez időszámításunk szerint szep
tember 27-én történt. Sokkal jobb lett volna, ha a consulokat nevezik meg, 
hogy az illető évet megtudjuk. 

De bármennyire is megfelelt feliratunk szövege az oltárfeliratoknak, 
nem állhatott oltárkövön, de még votivtáblán sem. A tábla formája sokkal 
inkább amellett szól, hogy egy épületre szánt felirattal (Bauinschrift) van 
dolgunk. Ez az épület pedig, melynek falába be volt illesztve, csak a fel
iratban említett valetudinarium, vagyis kórház lehetett. És mivel ennek gond
noka, az optio, katonaember volt, nyilvánvaló, hogy ez a kórház csak a 
katonaságé lehetett. Az is bizonyos, hogy ez Aquincumban, hol a II. segéd-
legio tartózkodott, ennek a légiónak kórháza volt. A legvilágosabban említi 
az egyik aquincumi hordó bélyege : Immune in r(atione) val(etudinani) leg(wnis) 
II adi(utricis), azt jelentvén, hogy a II. segédlegio abban a kedvezményben 
részesült, hogy a számlájára érkezett áru vámmentes. V. ö. Kuzsinszky, 
A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. Budapest Régiségei XI (1932) 
81. 1. 57. kép és Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 151. Egy aquincumi 
kőfelirat is Domaszewski olvasása szerint Genio v(aletudinani) szólt és a 
kórház a II. segédlegióé lett volna. C. III 10403. 
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A tábla feliratát ismertette Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen u. Funde 
S. 161 és Abb. 127. Nemkülönben Korbuly Gy. Aquincum orvosi emlékei 
16. 1. 6. kép. Száma 379. 

A szóban levő kőemléket Óbudán 1914-ben a Miklós-utca csatorná
zásánál találták, Miklós-u. 1 előtt az előbb leírt oltárkővel együtt. Oroszlán, 
Arch. Ért. 41 (1927) 112. 1. 24. jegyz. Mivel ezt is Aesculapiusnak a legio 
II adiutrix orvosa dedikálta, feltehető, hogy ugyanabban a katonai kórház
ban állott, melyen a tábla alkalmazva volt. Most már az is valószínű, hogy 
a tábla a kőoltárral egykorú és ennek ideje pontosabban határozza meg a 
tábla korát, mint azt a dedikáló nevéből következtetni lehet, szóval a tábla 
is a Kr. u. 142. évbe tehető, mikor Q. Fuficius Cornutus mint Alsópannonia 
praetori helytartója már consul designatus volt. Maga a kórház természe
tesen már állott akkor, vagy abban az időben épült, mikor a két kő készült. 
De így aziránt sem lehet kétség, hogy ez a katonai kórház a Miklós-utcai 
1. számú ház táján állott, ott, ahol a köveket találták. Domaszewski az imént 
idézett C. III 10403 felirathoz azt találta megjegyezni, hogy a katonai kórház 
a tábor területén feküdt. Még bizonyosabb, hogy ez a Miklós-utcai kórház 
sem lehetett másutt. Idáig nem tudtuk ugyan, hogy az aquincumi tábor 
nyugoti oldala hol ment, de ha a kórház azon belül volt, a tábornak legalább 
a Miklós-utcáig kellett terjedni. 

3. Kis oltár (3. kép). 40 cm magas, derék
ban 17 cm széles és ió cm vastag. Alacsony 
abacusán kerek lapos bemélyedés, közepén négy
szögű csaplyukkal, hogy valami szoborművet bele
erősíthessenek. Azonkívül még csak a negyed
köralakú akroteriumok láthatók rajta, melyek a 
két mellső sarkán összeérnek. A párkány úgy 
az abacus alatt, mint a lábazaton sima kymatago-
zatból áll. Felirata ép és így szól : 

Asculepio | et Hygiae \ Jul(ius) Julianus \ 
v(otum) l(ibens) m(erito) s(olvit). 

Itt is, mint az előbbeni táblán, ugyanazt a 
két összetartozó istenséget találjuk. Aesculapiust 
görögül Asklepiusnak fAffxkrfiuóg) hívták és a 3. KÉP. 
rómaiak ezen néven is tisztelték (C. III 10302 
Intercisa, 11538 Virunum, 11758 Juvavum). Ennek félig görög formája a 
feliratunkban olvasható Asculepius, amint azonban más feliratok nem igen 

Budapest Régiségei. XII. IO 
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említik. Tisztelője Julius Julianus, praenomen nélkül, azonos lehet a veteranus-
sal, ki a relieftáblát (104. 1.) dedikálta. 

A záróformula annyiban más, mint rendesen, hogy a sorrend megvál
tozott és nyilván a kőfaragó elnézéséből s(olvit) a végére került. Ugyanígy 
van pld. C. III 10429 (Aquincum), 10838 (Siscia). 

Találták a Miklós-utcai 12. házban, pinceásáskor, tehát elég közel 
ahhoz a helyhez, hol az előbbeni két kőemléket, melyek azt bizonyítják, 
hogy ott kellett a legio kórházának lenni. Oltárunk annál inkább származ
hatott ugyanonnan, mert ez is a gyógyítás isteneinek van szentelve. A dedi-
kálónak nem kellett katonának lenni, a betegnek lehettek nem katona hozzá
tartozói, kik a kórházban oltárokat állítottak. 

Az oltárt említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen u. Funde S. 163. 
Száma 461. 

4. Korinthusi oszlopfő nagyobb 
töredéke (4. kép). Tetején 48 cm szé
les. A meglévő sarokrészen összeér a 
két voluta, melyeknek széles szárai 
vannak és kétfelől az oldalak közepé
ből indultak ki. A voluták alatt az 
akanthuslevélnek egy csücske látszik. 
Fölöttük csúcsban összefutnak az aba
cus oldalai, melyeknek keskeny, ho-
morúan ívelő formája volt. Az egyik 
oldala közepét díszítette Amnion feje. 
Egy kiálló, hátul letört félgömbön áll 

lapos reliefképe. Arcvonásai merevek, és főleg a két nyitott szem kidolgozása 
éles. Állán rövid körszakái, fején hajszálai kétfelé válnak. Ezek is szinte úgy 
néznek ki, mintha serték volnának. Még a fején és nem a halántékaiból 
nő ki a két kosszarv, mindegyik kifelé hajlik és egyformán befelé van kun
korítva. 

Az egyptomiaknál Ammonnak szentelt állata a kos volt és ezért a kos 
képében tisztelték. A görögök Zeussal, a rómaiak Juppiterrel azonosították 
és emberi fővel, szakállasán, de a kos szarvaival ábrázolták. A többi egyp-
tomi istenségekkel (Isis, Serapis) fogadták be Rómába és a császárkorban 
majdnem mindenütt találjuk. Aquincumban a legio IV Flavia egy magasrangú 
tisztje állított oltárt neki C. III 3463 : Hammoni I(ovi) 'o(pümo) m(aximo). 
Egy másik oltára Carnuntumból való C. III 11128 : I(ovi) o(ptuno) m(aximo) 
Ammoni. Tiszteletével terjedhettek el aztán Amnion kosszarvas képei is és 
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annyival inkább lettek kedveltek, mert nagyon jól felhasználhatták dekorativ 
célokra. Ezért látjuk mécseken, így Szombathelyen (Arch.-epigr. Mitth. II, 
16. 1.) és újabban Aquincumban is. Nagy Lajos, Aquincumi mumia-temet-
kezések 1935, 26. 1. Midőn a császárkorban a korinthusi és compositoszlop-
főket istenségek figurális alakjaival díszíteni szerették, erre Amrnon feje kü
lönösen alkalmasnak kínálkozhatott. Egy másik 
oszlopfőt Ammon fejével látunk Déván. Képét közli 
Ferri, Arte Romana sul Danubio p. 280, Fig. 362. 
Ezek az oszlopfők azonban négyszögűek lévén, a 
négy oldalon más-más istenség szokott előfordulni. 
Valószínű tehát, hogy véletlenül oszlopfőnknek ép 
az az oldala maradt meg, melyen Ammon feje állott. 

Napfényre került 1931-ben a pap földi ásatá
sok bejáratánál és a szomszédos porticushoz tartoz
hatott. V. ö. Nagy Lajos idézett dolgozatát 25. 1. 

Említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen u. 
Funde S. 99. Száma 463. 

5. Attis szobra (5. kép). Magassága 66 cm. 
Széles talapzata van, melyen Attis keresztbe rakott 
lábakkal áll, a jobb lábára támaszkodva, mögéje 
húzva ballábát, olyanformán, hogy csak ujjai érin
tik a talapzat lapját. Tőle jobbra külön kis emel
vényre van állítva a görbe végével lefelé fordított 
pásztorbotja (pedum). Felső végét a jobbkezével 
fogja, vagyis inkább ráteszi azt, hogy a balkezét 
könyökével reá támassza. A jobbkeze így rézsúto
san keresztezi felső testét, fölötte a fölemelt bal
kezét pedig úgy tartja lefelé fordított ujjakkal, 
mintha a jobb állát támasztaná alá. A kezeket a 
tunica sima ujjai takarják és a kéztőig érnek. A 
jobboldalán még látni, hogyan volt dereka körül a 
tunica felkötve. A felső, átvetett része rövidebb és 
ferdén menő ráncain alul látni, hogy befelé felhajtva voltak. Alsó része lejjebb, 
a térdéig ér, olyan ráncokat vetve, melyek nagyjában a lábak formáit követik. 
Jobbvállán egy feltűnően nagy, kerek fibula tartja össze a chlamyst, mely 
balvállára húzódik és ráncokba szedve takarja bal felsőkarját, oldalt pedig 
egészen lelóg. A fej enyhén jobbra, az álla alatt felnyúló balkéz fölé hajlik. 
Arca csupasz, fején a föveg az előrehajló hegyével a keleti mitra, hátul 

KEP. 
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mélyen a fejére van húzva, alóla göndör fürtök kandikálnak elő, homlokát 
és arcát övezve. 

Attis keleti eredetét főkép a hegyes phrygiai süveg jellemzi, azonkívül 
a bő öltözet : kezein a tunica ujjai, lábain a ráncos nadrág. A pessinusi 
Cybele vagy Mater magna tiszteletével együtt még Mithras előtt került 
Rómába és a császárkorban az egész római birodalomban elterjedt. Külö
nösen a síremlékeken látjuk gyakran ábrázolva, a sarkophágokon és sír

köveken rendesen kétszer, de csak azért, hogy a sym-
metria kedvéért egymásnak pendantjai legyenek. Kerek 
szoboralakban, mint amilyen a mienk, ritkább, ilyenkor 
a sírkerítések pilléreire állíthatták. Nagy népszerűségét 
mythosának, köszönhette ; időelőtti elmúlása szomorú
ságot keltett és újjáéledése reményt nyújtott a feltá
madásra. A szomorúság jeléül oldalt hajtja fejét és állát 
egyik kezére támasztja. Lábait mindig keresztbe rakva 
tartja. Ezen ábrázolása aztán oly typikus lett, hogy cse
kély változtatással folyton ismétlődik. 

Kiadta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde S. 93. Abb. 41. Száma 391. 

6. Cautopates (?) kerek szobra (6. kép). Magas
sága 50 cm. Feje, mely letört és utólag lett a testhez 
hozzáillesztve, nem állhatott oldalthajolva, mint Attisé, 
hanem egyenesen szembenézve fordult. Azonban szin
tén olyan hegyes süveget hord, sőt ennek előrehajló 
csúcsa még nagyobb a szokottnál és két oldalán be 
van lapítva. Az alóla kilátszó hajfürtök is éppoly elren
dezéssel szegik körül homlokát és arcának két oldalát, 
mint az imént látott Attisnál. Az arc mindenesetre más. 
Attis révedező tekintete helyett inkább gyermekes, 
mosolygó kinézése van. A test tartása és öltözete már 
ismét olyan, mint Attisnál. Lábai ugyan csonkák, de 

még kivehető, hogy lábait keresztbe rakva állott a hiányzó talapzaton. 
Az előbbi Attis-alaktól legfeljebb az az eltérés, hogy a jobblábára támasz
kodott és előtte hajolt be térdben a ballába. Az öltözet szintén csak a 
ráncvetésben különbözik némileg. így a derékban felkötött tunica rövi
debb felső része sokkal természetesebb ráncokban esik. A chlamys persze itt 
is a jobbvállon van összetűzve és a nagy kerek fibula, mely összetartja, 
annyira egyforma mindkét szobrocskán, hogy a kettőt egy műhelyben, talán 



ugyanaz a kéz készítette. A ráncok a mellen a másik oldalra húzódnak és a 
chlamys a balvállon átvetve hátúi lelógott. A szabadon álló jobbkezet a tunica 
ujja fedi és a karon át csavarodó ráncokat csinál. Ez a kéz is egészen úgy, 
mint Attisnál, a testet keresztezve átnyúl a baloldalra és ahogy Attis a lefelé 
fordított pedumot, úgy fogja egy nyélnek a végét. Kár, hogy nem tudjuk 
eldönteni, mi volt ez, itt is Attis pásztorbotja, vagy egy lefelé fordított fáklya, 
Cautopates attribútuma? Peduma lehetett ugyan Cautesnek is (Arch. Epigr. 
M itt. XVIII S. 170), ami Attis és Gautes azonosságára mutatna, de kérdés, 
hogy Cautopates tarthatott-e a lefelé fordított fáklya helyett pedumot ? Amint 
tehát idáig látjuk, szobrocskánk tartása és viselete olyan, hogy nemcsak Attist 
ábrázolhatta, hanem éppenúgy a Mithras-kultuszböl ismert Cautopatest a lefelé 
fordított fáklyával. Mindkettőnek keleti eredetét egyaránt bizonyítja a phrygiai 
süveg és bő öltözet. Ezen megegyező ábrázolásuk úgy magyarázható, hogy 
amint Mithras Perzsiából Kisázsián át Nyugat felé vette útját, Phrygiában 
azonosították Attisszal és ettől kezdve Attishoz hasonlóan ábrázolták, ha nem is 
őt magát, hanem a vele rokon dadophorokat. De Attis és Cautopates között 
mégis lehettek különbségek. így Attis ellen szólna, hogy alakunk a balkezét 
nem emeli fejéhez, hogy állát alátámassza, mint Attis teszi. Hasonlóképpen 
inkább Cautopates mellett látszik bizonyítani a félholdalakú paizs, a pelta, 
mely szobrunk baloldalán a balkezet eltakarja. Igaz ugyan, hogy Attisnak is 
lehetett (?) paizsa, mint egy trieri kőemléken látjuk (Lehner, Steindenkmäler 
S. 225), mégis jobban illett Gautopateshez, a harcias Mithras egyik mellék
alakjához. Hogy pedig szobrunk csakugyan nem lehetett más, mint Cauto
pates, elég a hasonló peltával ellátott és ugyanilyen tartásJÚ rácalmási, szoborra 
utalnunk, amely még C N T O PATES aláírásával is igazolja, hogyCautopates. 
Kuzsinszky, Magyarországi kőemlékek, Múzeumi és Könyvtári Értesítő II 
(1909) 96. 1. Ezenkívül rámutathatunk a malomdülői mithraeumból származó 
alakokra (Kuzsinszky, Budapest Régiségei V (1897) 122. 1. 25), melyek 
Cautopatest a lefelé fordított fáklyával ábrázolják és emellett a paizsot 
hordják. V. ö. 459 számú oltárkövet 118. 1, 

Ezen Cautopates-szobrunkat az Aranyárok építésénél, az előbbi Attis-
szobrocskával együtt találták, a Krempl-malomtól nyugatra. Egészen közel 
volt tehát a Krempl-malmi mithraeum és így föltehető, hogy ezek onnan 
valók. Cautopates szobra már azért is odavaló, mert ilyen szobor másutt 
nem állhatott, mint egy mithraeumban. De Attist is olyan szoros kapcsolat 
fűzte Mithrashoz, hogy a königshofeni mithraeumban valóban találtak egy 
Attist (Forrer, Das Mithra-Heiligtum von Königshofen bei Strassburg 
1915, S. 48). 
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Röviden leírta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 93. 
Abb. 40. Száma 392. 

7. Attis kis kőszobra (7. kép), lábai csonkák, magassága 41 cm. Há
tulja, mivel fal mellett vagy fülkemélyedésben volt felállítva, laposan le van 
kerekítve. Feje épen maradt meg a testén és széles gyerekarcával szembe
fordul a nézővel. Homlokát hajának apró fürtjei övezik, melyek a fejét takaró 
süveg szélén kilátszanak. Ha nem tudnók, hogy ez a süveg a keleti mitra 

volt, fejkötőnek néznők, annyira laposan van ráhúzva a 
fejre. A tetején egy kis lyuk van bevésve, melybe 
egy vasszeg lehetett beleillesztve, mint az akropolisi 
archaikus leányszobrokon, vagy ahogyan az aranyárok 
menti temetőből (104. sír) származó kőfejen látjuk 
még most is a háromágat, mely nyilván a ráakasztott 
virágfüzért tartotta. Nyaka alatt a háromszögű kivágás 
ráncai a chlamyshoz tartoztak, mely jobbvállán volt 
összetűzve és alul félköríves széllel felhúzódott a bal-
vállra. Alsó ruhája a tunica és ennek ráncos s a kéz
tőig érő ujja fedi a jobbkezét, mely éppen az Attisok-
nál szokásos módon a felső testén keresztben átnyúl 
a baloldalára, hogy markában tartsa a pedum végét. 
Még határozottabban szólna Attis mellett természete
sen maga a pedum, melyet begörbített alsó vége külön
böztet meg a Mithras-kultuszból ismert Cautopates 
szintén lefelé tartott fáklyájától. Itt azonban a balolda
lán csak a törés mutathatja a pedum helyét és leg
feljebb gyanítható végének formája. Nem kevésbbé 
jellegzetes Attisnál a pedumot tartó jobbkéz fejére 
könyökölő balkéz, amint vele alátámasztja arcát. 

Ennek a balkéznek éppen az álláig felnyúlni látszó ujja törött le, de nyoma 
annál jobban kivehető. Az alsó kart takaró ujjnak ráncai csavarszerűen 
mennek. A magasan felkötött tunicából legjobban látszik annak rövidebb 
felső része, lefelé eső ráncaival. A hosszabb alsó része, mely lejjebb, a tér
dekig ért, már csak a jobblábon látható. Attis lábai rendesen keresztezték 
egymást és éppen a lábak ezen állása teszi legkönnyebben felismerhetővé 
Attist. Itt azonban a lábak csonkasága mellett is világosan látjuk, hogy Attis 
a ballábat magasra emelve tartotta és a hiányzó lábazatból kiálló emelke
désre felrakta. Ez az alátámasztott láb Skopas művészetének egyik jellemző 
motívuma és az Attis-ábrázolások között azon aquincumi sírkőtöredéken fordul 
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elő, melyen különösen a baloldali Attis egészen így, bal lábát egy szikla
darabra feltéve, van ábrázolva. Képét 1. Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen 
und Funde 78. 1. 27. kép. Kissé magasabbra emeli egyik lábát Attis egy 
óbudai sarkophágon (a kiscelli Schmidt-kastélyban) is, de csak azért, hogy 
arra tegye kezét, mely máskor a pásztorbotot szokta tartani. Mintha ezt 
akarná vele pótolni. 

Kőszobrunk lelhelye ismeretlen. Az aquincumi múzeum Orendás Kálmán
tól kapta, akinek óbudai Vályog-u. 5. sz. házában, a padláson régóta feküdt. 
Száma 496. 

8. Négyoldalú kőhasáb, fölül és alul 
le van törve. A baloldala is sérült, nem 
sima. Ellenben a jobboldala ép és két szélén 
sima ütközőlécek állanak ki, melyek közé 
egy kőlap lehetett illesztve. Magassága 88, 
szélessége 58, vastagsága 43 cm. Egyik 
széles lapján lapos relief díszíti, mely egy 
fölül lekerekített és enyhén bemélyített fül
kében Attist ábrázolja (8. kép). Az egész 
alakból csak éppen fejének domborodása 
az arccal tört le, még meglátszik azonban 
a hegyes phrygiai süveg nyoma és a kissé 
balra hajló fej körvonala. A fejtől lefelé 
épen maradt ábrázolás kissé durva, de éles 
faragása annál határozottabban tünteti fel a 
test tartását és az öltözetet. Attis keresztbe 
tett lábakkal áll, úgy hogy a jobblábára 
támaszkodik és előtte a ballába térdben 8. KÉP. 
meghajolva ujjaival alighogy érinti a földet. 
Térdig érő alsóruhája a szokásos módon dereka körül fel van kötve és 
rövidebb felső része szétálló ráncokkal borul a függélyes ráncokban eső 
alsó részre. Ehhez a dupla tunicához tartoznak az ujjak, melyek a kezeket 
takarják. Jobbkeze a felső testét keresztezve átnyúl a baloldalra és markával 
fogja a lefelé fordított kampós pásztorbotot. Erre, a pedum végén nyugvó 
kézre könyököl a balkéz, hogy alátámassza Attis fejét. A kőhasáb Attis áb
rázolásával egy sírkerítés sarokpillére lehetett és ugyancsak Attis állhatott 
a másik sarokpilléren, a kettő közé illesztett kőlapon pedig a felirat volt. 
Aquincum-Ausgrabungen und Funde 179. 1. azt mondtam, hogy ajtófélnek 
használták. 
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A pesti oldalon került napfényre, midőn 1914-ben a Piaristák telkén 
egy római hypocaustumra bukkantak. Friedreich, A budapesti Piarista telek 
története 27. 1, Ujabban Nagy Lajos ásatásaiból (Tanulmányok Budapest 
múltjából III 1934, 13. 1.) kitűnt, hogy a Piaristák új rendháza előtt, az 
Erzsébet-emlék helyén egy Diocletianus-korabeli erőd hatalmas körfala, 
beléje épített római oltárkővel maradt fenn, de kőpillérünk távolabb a tör
melékben feküdt. 

Leírta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen u. Funde S. 179. Száma 377. 
9. Attis kerek szobra (9. kép), mely talap

zatával egy darabból volt faragva. Letört feje hiány
zik. Magassága 57 cm. A chlamys szokás szerint 
jobb vállán van összetűzve, mellét félkörívben ta
karja és balvállán át hátravetve mélyen lelóg. Bal
karját maga előtt a jobboldalra hajtva, kezével a 
jobboldalán földre támasztott pásztorbot (pedum) 
felső végét fogja. A jobbkeze reá könyökölve föl
felé nyúl, hogy fejét alátámassza. A tunica balkarja 
alatt kétrétben felkötve látszik és széles, durva 
ráncokat alkot, melyek az alsó sorban majdnem a 
térdekig érnek. A lábak csupaszak ; a jobbláb kissé 
meghajtva a balláb elé keresztbe van rakva, úgy 
hogy a lábujjak hegyével érinti a talajt. 

Attis testtartása és állása, mint látjuk, ugyanaz, 
mint a többieké, legfeljebb annyiban más, hogy 
nem a jobblábán áll és a pedum nincs a bal
oldalán, mint a 391. és 377. számúaknái, hanem 
megfordítva. 

Lázár Gáspár háztelkén (Óbudán, Filatori 
dűlő 18907 hrsz. Kaszás-u. 4 átellenében) 1935-

ben a puszta földben állva találták és ezért kiálló fejét már régen könnyen 
leüthették. Száma 504. 

10. Attis feje (10. kép), kerek kőszobor letört része. A fej és nyaka 
együttvéve 20 cm magas. Az egész szobor tehát majdnem életnagyságú 
lehetett. Kidolgozása is, mint a szép ovális arc, a száj és szemek mutatják, 
a jobb munkák közé sorozza. A homlokot hajfürtök sora övezi és még a 
fejére húzott süveg alól kilátszik. Ez az ú. n. phrygiai süveg egészen be
takarja a fejet és végei kétfelől a vállakig érhettek le. Teteje hegyes volt, 
de csúcsa letört. Attisra nem kevésbbé jellemző, hogy feje enyhén jobbra 
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hajlik, mert alatta a kezet kell képzelni, mely alátámasztani látszott, amint 
ezt minden Attis-ábrázolás mutatja. Mivel a fej ezen tartása kevésbbé világos, 
éppúgy ábrázolhatta az egyik dadophort, akikre szintén jellemző a mitra. 

Óbudán, a gázgyári munkásházak földmunkálatai hozták 1913-ban nap
fényre. 

Közli Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 91 és Abb. 38. 
Képét bemutatja Ferri is Arte Romana sul Danubio p. 188, fig. 201. 
Száma 365. 

11. Relieftöredék, Attis fejével (11. kép). Köröskörül le van töredezve, 
alul Attis állát egyenesen levágták. Hátul sima és ezért talán inkább egy 
kődúc, mint egy kőlap darabja. Legnagyobb mérete szélességben 16 cm, 
magassága 13 cm. 

10 . KÉP. I I . KÉP. 

Bár a kő kemény, orra letört és arcának balfele sérült. Ellenben két 
szeme élesen fennmaradt. Homlokát göndör haja szegélyzi és arcának jobb
oldalán végig lejön. Eltakarja a mitra, melynek előre konyult hegye azonban 
letört. Hasonlóképpen mitra fedi Mitras és a két fáklyatartó, Cautes és 
Cautopates fejét, de, ha a haj nem lóg le szabadon, legfeljebb a tarkóra 
és a vállakra van lehúzva. Attisnál a phrygiai süvegnek elálló végei vannak 
(Cumont, Textes et monuments figurés II p. 437 Attis funéraires: le bonnet 
phrygien, ill s'en détache de longs fanons qui flottent sur les épaules), es 
mint ezen töredéken látjuk, ezek lehettek a felfelé kunkorított voluták, me
lyek közül az egyik az arcának jobboldalán még tisztán kifaragva tűnik 
szembe. 

Óbudán, a Vihar-utcai késő római temetőből került elő 1933-ban. 
Száma 497-

Budapest Régiségei. XII. I I 
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12. Négyszögű kődúc, alsó része csonka, ellenben felső lapja sima és 
két négyszögű csaplyuka arra szolgált, hogy reá egy másik kőhasáb erősít
hető legyen. Magassága 75, szélessége 60, vastagsága 50 cm. Az egyik 
szélesebb oldalán csak a keret balszéle és a felső balsarok barokk kiképzése 
maradt meg. Benne Attis alakja, lábai nélkül, feje le van ütve, de rajta a 
phrygiai süveg még tisztán kivehető, kevésbbé felső testén a ruházat, nem
különben az állához emelt balkéz és alatta a jobb, mely a pedumot fogta. 
Mellette a kő baloldalán hasonló fülkében, mely fölfelé hajló körívvel van 

lezárva, egy genius vagy Eros domborképe fog
lal helyet. (12. kép). A térdein alul letört lá
bainak tartásából még kitűnik azonban, hogy 
jobblábára támaszkodva, oldalt tartott ballábbal 
állott a meztelen fiú, aki maga előtt két kezével 
a fáklyát fölfelé emeli. Hasonló Ferri, Arte 
Romana sul Danubio p. 246, fig. 299. 

Mindkét ábrázolás síremlékeken szokott 
előfordulni és ez a kődúc is minden bizonnyal 
egy sírkerítéshez tartozott. A balsarkán állott 
és kétfelől csatlakoztak hozzá a kőlapok, me
lyek az oldalait alkották. Mint a 377. és 386. 
számú kőpilléreknél, úgy itt is tehát a jobb
oldalán megvan a két kiugró léc egyike, melyek 
közé a hosszabb oldallap illesztve volt, a bal
oldalán pedig a fele áll ki, hogy a másik, kes
kenyebb kőlapot tartsa. 

Állítólag az óbudai Filatori dűlőben talál
ták és Baróti Józseftől 1911-ben szerezte az Aquincumi Múzeum. Száma 320. 

13. Kis oltár (13. kép), magassága 43 cm, derékban 15 cm széles, 
13 cm vastag. Az abacus jobbszélén vékony párnatag, a baloldali letört. 
Tetején a négyszögű lap kissé bemélyítve van az áldozatok bemutatására. 
A párkányok elég erősek, de inkább szegletesek, mint hullámosak. Az isten
ség nevét a párkányra vésték be elég kis betűkkel, a felirat többi sorai a 
kő derekának előlapján valamivel nagyobbak, de éppoly kevés gonddal ké
szültek. Olvasható : 

Deae Dianae | Licin(ius) Cau \ dentius 
Pa | pia (miles ?) leg(ionis) II ad j ud(ncis) ex vo | to posait. 

Aquincumban Dianát, mint a vadászat istennőjét, még leginkább az 
amphitheatrumban tisztelhették és Nemesisszel azonosították. C. III 10440 : 
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Deae Dianae Nemesi Aug. V. ö. 14076 (Carnun-
tum). Egy másik aquincumi felirat (C III 13368) 
Dianae et Sil(vano) silve(stri), dis pr(a)esidibus 
venation(um) szerint éppen ő lehetett elsősorban 
az amphitheatralis állathajszák legfőbb pártfogója. 
Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde 
212, 1. Mindenesetre érdekes, hogy aki ezt az 
oltárt Dianának ex voto posuit, katonaember volt. 
A nevében csak Licinius, a nomen közönséges. 
Két mellékneve közül az első helyesen Gauden-
tius, amint a későkori feliratokban, gyakran olvas
suk és már inkább a keresztények használták 
(C. III 4219 Savaria, 9589 Salonae). A másik név, 
Papia, úgy hangzik és azon a helyen áll, mintha 
egy tribusé volna. De cognomennek kellett lenni, 
mert van egy aquincumi felirat, C. III 13367 = 
3533 :et Aur(elius) Papia vet(eranus) leg. II ad., 
melyből kitűnik, hogy volt ilyen cognomen. A két 
cognomen is már annak jele, hogy a kő későbbi időből való, két vagy több 
cognomen használata ugyanis a 3. és 4. században jött szokásba. Hogy a dedi
káló mint katonaember mi volt, nem tudjuk, mert a felirat nem mondja, hanem 
csak a II. segédlegio van megemlítve, mely előtt a legvalószínűbben a miles hiány
zik, talán azért, mert a kőfaragó elnézésből kihagyta. 

Az oltárkövet az Aquincumi Múzeum 1932-
ben szerezte egy Schuster nevű békásmegyeri föld
mívestől, ki a Dunaparton találta, ahol egy késő
kori római burgus is napfényre került. Könnyen 
lehetséges tehát, hogy az oltárkő vele egykorú. 
Száma 460. 

14. Szobortöredék (14. kép). Anyaga fehér 
márvány. Egy női alak felső testrésze (torso). Feje 
hiányzik és derekán alul csonka. Magassága 14 cm. 
A balvállán összetűzött chiton jobbmellét mezte- 14. KÉP. 
lenül hagyja és alatta művészileg elrendezett redő
zettél borul a szalagra, mely magasan felkötve tartja. Míg a jobbmelle tehát 
szabadon lelóg, a betakart balmellét finom megértéssel a ruha kissé feljebb 
emeli. A chiton ráncai az övön alul úgy esnek, mintha a jobbláb tartotta 
volna a testet, míg a balláb kissé oldalt állott. 
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Baloldalán a felső testhez simuló pálca nem egészen egyenes és alsó 
vége mintha ellaposodnék, mégsem lehetett a ruhának egyik lelógó ránca. 
Mindenesetre könnyebben érthető, ha lándzsának néznők, mely jobban illik 
egy harcos nőhöz, aminő az amazon volt, aki lándzsára támaszkodik. Tudva
levőleg éppen az amazonokat, hogy női voltukat kifejezésre juttassák, ábrá
zolták egy meztelen mellel. Ámde a lándzsa, mint látjuk, nem olyan bizonyos, 
meztelen melle ellenben éppúgy lehetett Artemis-Dianának. (V. ö. Haug Sixt, 
Die röm. Inschr. u. Bildwerke Württembergs2 137. Viergötterstein b) Diana-
Artemis S. 247 mit doppelt geschürztem Chiton, der die rechte Brust freilässt.) 
Valószínűbb is, hogy az olyan szép márványszobormű, melyhez a letört mell
rész tartozott, nálunk Dianát mutatta be. 

Találták a papföldi ásatásoktól északra, a Schütz-féle 
vendéglő környékén, mikor 1932-ben ott fazekas ke
mencék kerültek elő. Száma 483. 

15. Csonka kis oltárkő (15. kép). Elül a párkány 
le van törve, úgyhogy csak alsó kiugró széle látszik. 
Azonkívül megsérült magas abacusa, nemkülönben az 
egésznek jobboldala a derekának közepéig, melyen alul 
az oltár alsó fele letörött és elveszett. Annak, ami 
belőle megvan, magassága 32*5 cm, szélessége 18*5 cm, 
vastagsága 16 cm. Az oltáron állott feliratból is alig 

15. KÉP. maradt több, mint elején az istenség neve, az sem egé
szen. Ez esetben azonban a feliratnak éppen ez a része 

a legértékesebb nekünk, mert olyan istenséget említ, akit nálunk kevésbbé 
tiszteltek. Annyi bizonyos, hogy a dedikáció 

[E]pon(a)e [Au]gust(a)e 

szólt. A dativus egyszerű E ragja AE helyett más feliratokban sem ritka. 
Míg azonban ez az istenség idáig csak az aquincumi C. III 3420 fel

iratban szerepel (v. ö. Fettich, Pannóniai matronakultusz. Az orsz. m. Régé
szeti Társulat Évkönyve. II 95. 1.), annál gyakoribb lehetett Noricumban 
(C. III 4777 Zollfeld, 5176 Cilii, 5312 Solva és 4776), a Rajna vidékén 
pedig oly általános volt, hogy tisztelete onnan annál könnyebben kerülhetett 
hozzánk, mert itt is, mint ott, kelták laktak, akik főképpen tisztelték. Epona 
ugyanis eredetileg kelta istennő volt, a lovak, öszvérek védőistensége és a 
rómaiaknál rendesen lóháton, asszonymódra ülve vagy lovak között trónolva 
ábrázolták. Galliában és Germaniában igen gyakoriak âz ilyen ábrázolások, 
ellenben nálunk még nem akadt hozzá hasonló. Az öszvérhajcsárokon, kocsi-
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sokon kívül a lovasság emberei is tisztelték, így a fönnebb említett aquin
cumi felirat a legio II adiutrix egy lovasától származik. V. ö. Zeiss, Anuarul 
institului de studi clasice II (1933 — IQ?$) P- 2$8-

Eponának feliratunkban Augusta mellékneve van, ugyanaz, mely a római 
istenségeket illette. Annyit jelent, mint fenséges (ffeßatnog) és először 
Augustus császárt hívták így, utána pedig mindent, ami a császári házra tar
tozott, végül az uralkodónak címe lett. Amikor pedig a császárt istenként 
kezdték tisztelni, még inkább viselhették az istenségek ezt a jelzőt. 

A 3. sorból mindössze három csonka betűnek felső részei láthatók, 
melyek a dedikáló nevéből maradtak. 

Az oltárkő az 1931. évi papföldi ásatásoknál a macellumtól délre fekvő 
oszlopos terem helyén került elő. 

Említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 163. Száma 451. 
16. Karcsú oltárkő (ió. kép). Magassága 118 cm, derékban 43 cm 

széles és 29 cm vastag. Csak éppen tetején az abacus kissé sérült, amennyi-



80 

ben balsarka letört. A jobbszélén azonban megvan a kerek párnatag, közepén 
egy csavart kötélszalaggal átkötve, míg homloklapján körbefoglalt rózsa díszíti. 
A felső lapon a két párnatag között egy lapos tányér volt bemélyítve. 
Az abacus alján keskeny léctag fekszik. A párkány tagozása éppolyan, mint 
a lábazaté: egy széles, lapos hornyolat (Hohlkehle), mely alul természetesen 
lefelé hajlik. Maga a láb alatta alacsony. 

Ami a közönséges oltároknál figyelemreméltóbbá teszi, a magasságán 
kívül azok a borostyánindák, melyek a középső részének, a derekának profi
lált keretbe foglalt oldallapjain fölfelé futnak és mindegyiknek széles gyö
kere van, hegyük pedig be van kunkorítva. 

Annál érdekesebb a felirata is, mely az előlapján a vörös festés nyo
maival olvasható volt és így szól : 

G(enio) (centuriae) L(ucii) Aeb(uüi) \ Certi 
p(rimi) p(ili) | Fl(avius) Ftavianus \ 
opt(io) eius. 

Az oltár egy centuria, katonaszázad, védőistenségének volt szentelve. 
A balra nyitott )> jel egy fordított, sarkos C betűnek felel meg és ezért 
mindig a centuria vagy parancsnokának, a centuriónak, megjelölésére szokták 
használni. Itt centuriát jelent, mert a G betű előtte Genius rövidítése és 
csak a centuriának, nem pedig a centuriónak lehetett geniusa. Ebben a 
rövidített formában G(enio) c(enturiae) különben elég gyakran, sőt majdnem 
rendesen így fordul elő, lévén a centuria a légiónak legjelentékenyebb tak
tikai egysége és külön geniusa volt mindegyik centuriának. Toutain, Les 
cultes païens I p. 440. Ezért a régibb sírköveken mindig megmondva szo
kott lenni, hogy az elhunyt melyik centuriába tartozott. A centuriákat pedig 
a szerint különböztették meg, hogy a parancsnokukat hogyan hívták. Például 
Castricius sírkövén (C. Ill 143492): centuria M. Turbonis. Oltárkövünkön 
sem történhetett máskép, ha azt akarták, hogv a centuria pontosan legyen 
meghatározva. Itt is tehát centuria után a centurio neve áll genitivusban : 
L. Aeb(uüi) Certi, utána p(rimi) p(ili) azt jelenti, hogy L. Aebutius Certus a 
centuriók között mint primipilus rangban a legmagasabb volt, amennyiben 
a legio első cohorsában az első centuriát vezényelte. A legio, melyet ide 
gondolni kell, természetesen csak az lehetett, mely ott állomásozott, hol az 
oltárkövet állították, vagyis a legio II adiutrix. 

A felirat folytatásából megtudjuk aztán, hogy az oltárt T. Fl(avius) 
Flavianus állította fel. Utána pedig optio eius azt jelenti, hogy a centuriónak 
volt altisztje, optio-ja,. így nevezték azokat a kiválasztott (optare-ből) katona-
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kat, kik a mi őrmestereinknek feleltek meg és főképpen a centuria irodai 
munkáit végezték. Egészen érthető tehát, hogy az optio gondoskodott a cen
turia Geniusának szóló oltárkőről. Az, hogy ő állította, nincs megmondva, 
de a hiányzó p(osuit) magától értetődik. 

A centuria Geniusának Carnuntumban is egy Flavianus nevű optio 
(Claudius Flavianus) állította az oltárt, csakhogy itt a centuriát nem a cen-
turio nevével határozták meg közelebbről, a legio XIIII gemina pedig, mely 
helyette említve van, a későbbi Philippiana melléknevet viseli. Der römische 
Limes in Österreich VI Sp. ló i . Ellenben egy másik carnuntumi felirat: 
G(enio) (centuriae) Cusini Ruft, vagyis szintén a cen-
turio nevével (u. o. V Sp. 129) még a Kr. u. 188. 
évből származik. Genio )> dedikált oltárkövek Aquin
cumban továbbá C. III 3422. 10401. 10402. 

Ha az oltárfeliratok végén a consulok nevei elő
fordulnak, még az évet is tudjuk, melyben az oltárt 
emelték, de ha hiányzanak, hozzávetőleg sem sikerül 
annyira korukat meghatározni, mint a sírkövekét. 
Némi támpontot nyújthat az írás jellege vagy mint 
itt, a centuria parancsnokának megnevezése. Mivel 
ez a későbbi időkben egyáltalában elmaradt, oltár
kövünk korábban, talán még a Kr. u. II. század kö
zepe táján keletkezhetett. 

Találták Óbudán, a Föld-utca 17. számú ház 
előtt a gázcsövek fektetése alkalmával, tehát olyan 
helyen, hol a katonaság ezen emléke már a táboron 
kívül, tőle nyugatra került elő, amerre a katonaváros 
feküdt. 

Röviden ismertettem Aquincum-Ausgrabungen 
und Funde S. 215. Száma 325. 

17. Négyszögű kőpillér (17. kép). 120 cm magas, 51 cm széles és 
42 cm vastag. Teteje hibás, de alja ép. Jobboldala sima, hátsó lapja ke-
vésbbé és részben letört. A baloldalán kiálló lécszegély tartotta a kőlapot, 
mely egy sírkerítés oldala lehetett. Ugyanilyen kőpillérnek kellett tehát a 
másik, balvégén is állani és előlapját hasonló reliefes alak díszíthette, mint 
ezen kőpilléren, mely egy meztelen fiúgyermeket ábrázol, aki jobblábára tá
maszkodik, míg ballábát könnyedén oldalt tartja. Mint a szárnyas Geniusok-
nál, jobbvállából magasan kiáll szárnya. Nyilván reá vonatkozik a talapzatán 
keretbe foglalt felirat, mely kiegészítve Aes(tas) hangzik és a nyár personifl-
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catióját jelenti. E szerint a balkéz, mint tartása mutatja, a legtöbb valószínű
séggel a letört fejen virágos kosarat tarthatott. Hasonlóképpen személyesít
hették meg a többi évszakot és ezek is a kerítés sarkain lehettek elosztva. 

Ismertette Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 179. 
Száma 386. 

18. Négyszögű kőpillér (18. kép), I I Ó cm magas, 57 cm széles és 
44 cm vastag. Két végén és három oldalán sírna vagyis ép, baloldalán azon
ban egy kiálló léc szegélyzi, mint azoknál a sarokpilléreknél, melyekhez 
egy kőlap csatlakozott és a sírkerítés oldalát alkotta. Az egyik széles olda
lán laposan homorú mélyedésben egy durván faragott és erősen rongált 

alak áll, balvállán oldalt kiálló szárnyáról azonnal 
ráismerhetünk a géniusra, aki jobbvállára hajtja 
fejét és a hóna alatt lefelé fordított fáklyára tá
maszkodik, melyen a jobbkezében tartott koszorú 
nyugszik. Egészen meztelennek látszik, mindkét 
lábán áll, de úgy, hogy ezeket egymástól kissé 
széjjeltartja. Ilyen szárnyas geniusok különösen a 
sarkophágokon gyakoriak és rendesen kétszer 
fordulnak elő, mint az Attis-alakok. Egyik leg
szebb ilyen alak látható egy dunapentelei aedi-
culafalon. Arch. Ért. 30 (1910) 253. 1. 4. kép. 
Ok is a halálra emlékeztetnek és a szomorúság 
jeléül hajtják le fejüket. Ezen kövön sem lehetett 
más jelentősége, az a sarokpillér tehát, mely a 
sírkerítés másik végén állott, valószínűleg hasonló 
geniusalakkal volt díszítve. 

Rövid leírását adta Kuzsinszky, Aquincum-
Ausgrabungen und Funde S. 179. Száma.387. 

A két kőpillért, melyeket most bemutattunk, 
együtt találták a Gellért-fürdő építkezésénél. De 

nem származhattak messziről és az eredeti helyükön is összetartozhattak. Mint 
láttuk, négyszögű kerítések sarkain állhattak és a kerítés oldalait tartották. 
Most már ismerünk egy ilyen teljes kerítést és az aquincumi múzeum előtt úgy 
állítottuk fel, amilyen egykor volt. Képe Kuzsinszky, Aquincum-Ausgra
bungen und Funde S. 220. Garády, Arch. Ért. 49, 94. 1. 58. kép. Azt is tudjuk, 
hogy ezt a kőkerítést olyan helyen találták, ahol temetkeztek és vele a sírt 
zárták körül. Kár, hogy azt nem tudjuk, hol voltak azok a sírok, melyeknek 
bekerítéséhez az itt bemutatott kőpilléreket felhasználták. 

18. KÉP. 
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19. Oltárkő (19. kép). 78 cm magas, derékban 29 cm széles és 24 cm 
vastag. Az abacus két sarka elől le van ütve, oldalai simák és így nem 
lehettek gömbölyű szélpárnái (Randwülste). A sarkokon elül legfeljebb 
akroteriumok díszíthették, melyeket a középen látható profil kötött össze. 
Letört még a párkány felső léctagjának balsarka és egész baloldala. Más
különben az oltárkő ép, párkánya egyszerű tagozást mutat és ugyanilyen a 
lábazaté is. A derekának elülső lapjára vésett felirat teljes és jól olvasható: 

l(ovi) o(ptimo) m(aximo) j kel(ius Quintus \ Ael(ius) 
Quintianus frat\res mil(ites) leg(ionis) \ II adi(utricis) 
p(iae) f(idelis) \ v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito). 

A dedikálok, kik az oltárt Juppiternek állí
tották, testvérek (fratres) voltak, mint ezt az is 
mutatja, hogy mindkettőnek ugyanazon Aehus 
családi neve (nomen gentile) van, mely mind
kettő előtt külön-külön van kiírva, a helyett, 
hogy csak egyszer, de többes számban (kell.) 
volna. Ellenben az et kötőjel hiányzik. De még 
a két cognomen is összetartozik : az egyiknél 
Quintus, a másiknál Quintianus, mely utóbbi 
Quintusból van képezve és nyilván a fiatalabb 
testvért jelentette. Quintus rendesen előnév 
(praenomen) és a kezdőbetűvel Q(uintus) rövidí
tették, de gyakran, mint itt, cognomen gyanánt 
is használhatták. Aelius elég gyakori, talán azért, 
mert így hívták Hadrianus császárt (P. Aelius 
Hadrianus) és tőle kapták az új polgárok. Ez 
a név természetesen átöröklődött, úgyhogy az 
oltár sokkal későbbi időből származhatik. V. ö. 
a 294. számú oltárkövet 236-ból, amikor a dedi
káló még mindig Aelius. Mint a feliratból aztán 
még megtudjuk, mind a két testvér ugyanazon légiónak, az Aquincumban 
állomásozó legio II adiutrix egyszerű közkatonái mil(ites). voltak és valószínű
leg Aquincumban is születtek, ahol besorozták őket. A legio a p(ia) f(idelis) 
megtisztelő jelzőket Kr. u. 70 óta viselte és Vespasianus császár tűntette ki 
velők, nemsokára azután, hogy a légiót megalakította. Bár a dedikálok 
ketten voltak, az állítmány rövidítve úgy szokott írva lenni, mintha egy személy
ről lett volna szó. 

Az oltárkő Óbudán Föld-utca 47. számú ház előtt csatornázás alkal-
Budapest Régiségei. XII. 12 
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mával került elő 1925-ben. Katonáktól származván, a tábornak nyilván a 
közelben kellett lenni, de mindenesetre a szomszédos katonavárosban állott. 

P(alóczi) E(dgár) adott először hírt róla a Pesti Napló 1925 június 23-iki 
számában. 

Közzétette Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 216. 
Száma 404. 

20. Oltárkő (20. kép), mely épnek volna mondható, ha a tetején álló 
abacus nem volna köröskörül leütve, úgyhogy homlokoldalának közepén 
csak egy kör látható bevésve. A felső párkány az egyszerű, közönséges 
kymaformát mutatja, a lábazat párkánya annyival gazdagabb, hogy közte és 
az alsó sima lap között még egy pálcatag húzódik. Az oltár magassága 
96 cm, derékban 29 cm széles és 25 cm vastag. Ép a felirata is és kö
vetkezőképpen szól : 

[IJovi o(ptimo) m(aximo) j P Ael(ius) Tertius\ 
cornficen í) leg(ionis) II adi(utricis) ex vo | to 
posuit | pro sal(ute) sua \ et suorum \ v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). [Imp Maxi \ minő et A\fricano co(n)s(ulibus). 

Első sora az istenség nevével a párkány felső lapján állott. Belőle még 
tisztán olvasható : o(ptimo) m(aximo) és így bal
felőli letört részén csak I(ovi) hiányozhat. Utána 
a deréknak érdes előlapján következik a dedi
káló neve : P Ael(ms) Tertius, aki mint római 
polgár a II. segédlegiónak altisztje volt. A fel
irat csak rövidítve CORN alakban nevezi meg. 
Ez a rövidítés kétféleképpen egészíthető ki. 
Lehetett corn(icen) és lehetett corn(icularius). 
Az előbbi a cornu (kürt) után trombitást jelen
tett, aminő Bitó a trombitával vállán egy aquin
cumi sírkövön (Budapest Régiségei VII 34.1. 25. 
és Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde S. 109), amelyen mint itt is, egészen így 
rövidítve : corn(icen) leg(ionis) II adi(utricis) 
olvasható (C. III 15159). A második esetben 
a corniculum, melyből com(icularius) szárma
zott, a sisak szarvalakú (szintén cornu) díszét 
jelentette, melyet egyesek jóviseletükért kap
tak és ennek következtében a közönséges 

20. KÉP. szolgálat alól felmentve voltak. Mint ilyenek 
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pedig segédszolgálatra be voltak osztva többnyire egyes magasabbrangú tisztek 
mellé, akik rendesen meg is vannak nevezve. Ilyenkor cornicularius azonban 
inkább a teljesebb formában fordul elő. így cornicular(ius) praefecü leg. II 
adi. (C. III 3565 Aquincum) vagy cornicul(arius) leg(ati) leg(ionis) I ad. (C. 
III 11018 Ószőny) és ugyanígy a helytartó szolgálatában: comicul(arius) 
consularis (C. III 8750 Salonae). 

Csak ritkábban szerepelnek ők is egyszerűen mint a legio katonái, de 
ekkor sem corn(icularius) rövidítéssel, hanem abban a teljesebb formában, 
mint az imént láttuk. Pld. cornicu[l(arius)] miles leg. II ad. p. f. (C. Ill 
14349e Aquincum) vagy cornicul(arius) leg. II ad. (C. Ill 10568=3496 Rákos
palota). Corn(icularius) legfeljebb egy apulumi feliratban (C. Ill 14479) f°rdul 
elő. Viszont a corn(icen), mivel a trombitás egyáltalában ritka volt, csak akkor 
bizonyos, ha megvan hozzá az ábrázolása. Tulajdonképpen nem igen lehet 
tehát eldönteni, hogy CORN a légióval kapcsolatban melyiket jelenti. 
Éppenséggel nincs kizárva sem a corn(icen), sem a corn(icularius). Aquincum-
Ausgrabungen und Funde 75. lapján még az előbbit tartottam valószínűbb
nek, főleg azért, mert a cornicularius mellett megemlítve kellett volna lenni 
a főtisztnek, kihez tartozott, a légióval kapcsolatban pedig a corn(icen) a már 
említett másik aquincumi feliratban is igazolva látszik. 

A felirat további része elmondja, hogy a dedikáló az oltárt ex voto 
posuit, vagyis akkor, miután előbb fogadalmat tett. Állította pedig pro salute 
sua et suorum és mégegyszer ismétli a szokásos módon : v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). 

Egyes oltárköveken, melyeket félig-meddig hivatalosan, legtöbbször 
olyanok állítottak fel, kik a katonaságnál vagy a közigazgatásban valami 
jelentékenyebb állást viseltek, szokás volt az időt közölni, melyben az oltár 
készült, mégpedig úgy, hogy az olvasók legalább az évet pontosan meg
tudják. E végből a rómaiak annak az évnek consulait jegyezték fel és ez 
elég volt nekik, mert az ú. n. fasti consulares a consulok listáját abban a 
sorrendben tartalmazták, amint a város alapítása óta; egymásután évről-évre 
következtek. Ezeknek sorát mai időszámításunk megfelelő éveivel 1. Klein, 
Fasti consulares (1881) vagy Liebenam, Fasti consulares imperii Romani (1909). 
Az egyik consul maga a császár volt, mert ő is viselhette a consulságot, 
hogy az évet meghatározza. Teljes neve Imp. Caesar C. Julius Verus 
Maximinus aug. és Kr. u. 235—238 uralkodott. Emlékét utódja törölte 
(damnatio memoriae) és ezért ezen kövön is nevét legalább az elején ki
vakarták. Consultársa M. Pupienius Africanus és ők ketten 236-ban voltak 
a consulok. 

1 2 * 
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Az oltárkövet a szentendrei helyiérdekű vasút «Római fürdő» állomása 
mellett 1911-ben találták. 

Ismertettem Aquincum-Ausgrabungen und Funde(1934) S. 75. Száma 294. 
21. Ép oltárkő (21. kép), a kisebb fajtából. Magassága 71 cm. Derék

ban 2472 cm széles és 18 cm vastag. Az akroteriumait csak az abacus elülső 
lapján kiemelkedő negyedköralakú szelvények jelzik. A közüket stilizált virág 
tölti ki. Egyszerű, de erősen kiálló párkánya van, a lábazata hasonló. Dere
kán a feliratos lap kissé lynkacsos, a felirat betűi egynek kivételével mégis 
elég tiszták rajta. Olvasandó : 

l(ovi) o(ptimo) m(aximo) j sacr(um) \ Aur(elius) Att(a) | 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

Az oltár Juppiternek van szentelve, amint ezt 
az utána álló sacr(um) is kifejezi. A dedikáló neve 
Aur(elius) Att(a), Praenomenje nincs, a nomen gen
tile Aur(elius), mely különösen a későbbi időben 
gyakori és bizonyára Caracalla császárra vezethető 
vissza, amennyiben az új polgárok az ő Aurelius 
családi nevét vették föl. Att(a) ebben a rövidített 
formában előfordul még másutt és egyaránt férfi 
(C. III 4472 Carnuntum) és női név (C. III 4841 
Zollfeld Noricumban) lehetett. Teljes formája Atta 
és feliratunkban talán csak helyszűke miatt nem írták 
ki egészen. Különben a második T sem tiszta. 

A nomennel együtt Atta, mint a mi feliratunk
ban, található még Szombathelyen : Vale(nus) Atta 
(Arch. Epigr. Mitt. XVI S. 29) és Ószőnyben : 
Sep(timius) Atta (C. III 11049). Két más feliratban 
(C. III 143 5 és 8249) az előnév (praenomen) is meg

van. Ezek tehát római polgárok voltak. De előfordul magában Atta egy moesiai 
feliratban (C. III 8174), ahol, mint már nem latin hangzása sejteti, kétségkívül egy 
bennszülött idegen elnevezésére szolgált. A bennszülöttek azonban azonkívül 
utána szokták tenni az apjuk nevét genitivusban, melyhez f(ilius) járulhatott. És 
éppen így fordul elő Atta egy katonai diplomán (C. III D. LX Ászárról, Komá
rom m.) : Atta Nivionis f., amikor még az is hozzá van téve : A^alus, vagyis 
annak a pannóniai kelta törzsnek a neve, amelyből Atta származott. De ezt a 
közelebbi meghatározást legfeljebb a sírköveken találjuk, nem pedig az oltáron. 

A 4. sorban v(otum) s(olvit) (libens) m(ento) az oltárkövek rendes záró
formulája. 

2 1 . KEP. 
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Az újlaki templom mellett találták 1912-ben. Kiadta Kuzsinszky, 
Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 73. Száma 332. 

22. Egy kisebbfajta oltárkő csonka maradványa (22. kép). Magas
sága 3 5 cm. Legjobban sérült meg felső része az abacusszal, ellenben a 
párkánya elül és két oldalán elég ép és két léc közé foglalt egyszerű sima 
kymaprofil alkotja. Alatta megmaradt derekának egy része a felirattal, mely 
így szól : 

I(ovi) o(pümo) m(aximo) \ Iul(ius) Firm(us) \ 
mil(es) [leg(ionis)] H [adi(utricis)] \ Anton [inianae]. 

Az oltárt Juppiternek dedikálta Jul(ius) Firm(us), ki a II. segédlegio 
katonája: mil(es) [teg(ionis)] II [adi(utricis)] Anton [inianae]. A legio neve 
ugyan nem teljes, mert a le%(io) szó hiányzik 
és nyilván a kőfaragó elnézéséből kiesett, de II 
aquincumi feliratban csak a legio II adiutrix 
száma lehet. így a II után természetesen adi 
(utrix)nak kellett állani. Hogy légióról volt szó, 
mutatja az Antoniniana mellékneve is, a mivé 
a 4. sor betűi kiegészítendők. Ezt a melléknevet 
a légiók Caracallától, ennek Antoninus neve 
után kapták és csak a császár uralkodása alatt 
viselhették (v. ö. Haug-Sixt, Die röm. Inschr. 
u. Bildwerke Württembergs3 S. 372), úgyhogy 
az oltárt is minden bizonnyal ekkor (198—217) 
állították. A dedikáló Julius Firmus elég közönsé
ges névnek látszik, de nálunk feliratilag legalább eddig még nem igen ismeretes. 

Az oltárt 1933-ban Qbudán a Föld-utca elején vízvezetéki csatornaépítés 
alkalmával találták. 

Említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde 1934, S. 163. 
Száma 472. 

23. Ép oltárkő (23. kép). Méretei: 80 cm magas, derékban 30 cm 
széles és 22 cm vastag. Csak éppen a párkány jobb sarka van kissé le
horzsolva. Az abacus mind a három oldalán sima negyedköralakú szelvények 
jelzik a sarokakroteriumokat, melyek alul egy vízszintes léccel vannak egy
mással összekötve. Felső lapja sima. A párkányon és lábazaton a szokásos 
sima kymaprofil kettős tagozást mutat és ezeket egymástól vízszintes keskeny 
léc választja el. Derekán a felirat elég nagy és tisztán olvasható betűkből 
áll. Szövege a legegyszerűbb : 

I(ovi) o(ptimo) (m(aximo) \ Silvanus \ v(otum) s (obit) l(ibens) m(erito). 
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2j. KEP. 

A luppiternek dedikált oltárt Silvanus állította azzal 
a záró formulával, hogy fogadalmát örömest, érdem sze
rint beváltotta. A dedikáló egyszerűen Silvanusnak 
nevezi magát, a puszta cognomennel. Silvanust főkép 
mint erdei istenséget ismerjük a hazai oltárkövekről és 
különösen a bennszülöttek tisztelték. Talán ezért vették 
föl oly sokan személynévnek. A Corpus III. kötete egész 
sorát közli az olyan feliratoknak, melyekben Silvanus 
mint személynév egymagában áll. Bennszülötteknél kö
zelebbi meghatározásul az apa neve szolgált, pl. C. III 
5290 (Celeia) : Silvanus lantumari f(ilius). Ha a benn
szülött római polgár lett, elébe járult a latin praenomen 
és főleg a nomen, amint egy aquincumi relieftáblán, mely 
Serapis-PJutót és lsis-Proserpinát ábrázolja, olvassuk: 
M. P(ubliiis) Silvanus. C. III 14343. Kuzsinszky, 
Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 96. Abb. 43. 

Az oltárkövet Palota-Újfaluról (Rákospalota) kap
tuk, hol Fischer Károly kertjében felállítva találtam. 

Közzétette Kuzsinszky, 'Aquincum-Ausgrabungen und Funde S 
Száma 277. 

24. Nagy oltárkő letört felső része (24. kép), mely 75 cm magas, 
nagyobb szélessége 51 cm, vastagsága 
45 cm. A párkánynak vízszintesen dupla 
tagozása van, mely egymás fölött két 
sima hornyolatból (kymation) áll. A kes
keny fedőlapon fekszik az abacus, egy 
kiálló négyszögű hasáb, két oldalán 
legömbölyített szélekkel, melyek a pár
natagoknak vagy vánkosoknak (Rand-
wülste) felelnek meg. Két homloklap
jukat voluták díszítik, csigavonalas te
kercsek, melyeknek szárai az abacus 
előlapján kis csigákban bekanyarítva 
összeérnek és a szokásos háromszöget 
alkotják. Az oltár derekából csak annak 
felső bal sarka van meg és rajta még 
egészen világosak a felirat első sorának 

24. KÉP. betűi /. O. M. Az oltár tehát a római 

44. 

Leg-
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főistennek Juppiternek : I(ovi) o(phmo) m(aximo) volt szentelve. Utána mindjárt 
a dedikálónak, vagyis annak kellett megemlítve lenni, aki az oltárt állította. 
Itt azonban 2. sor elején tisztán EQ-SING- olvasható. így egyes számban 
az equ(es) sing(ularis) természetesen csak úgy állhatna, ha egy személynév meg
előzné, annak a neve, aki mint eques singularis szolgált. Már többes számban 
érthetőbb, vagyis ha eq. helyett eqq. — équités együttesen állították az oltárt. 
De hasonlóképpen egyes számban írva szerepelnek mint dedikálok az équités 
singulares a biai feliratban (C. III 10360) is. Egy Rómavárosikövön (C. VI 
3712) pedig szintén csak egy q-vú írva olvassuk: Gen(io) eq(uitum) sing 
(ularium). Mindenesetre szokatlan az egyes szám ezen használata és ha csak 
egyszer fordulna elő, a kőfaragó elnézésével lehetne magyarázni. 

Az équités singulares tulajdonképpen a római császárok lovas testőrei 
voltak és mint a singularis praedicatum mutatja, olyan elitcsapatot alkottak, 
mely az idegen származású segédcsapatok legderekabb katonáiból állott és 
az összes provinciákból rekrutálódott, úgyhogy köztük Pannoniából és Dá
ciából is találhatók. Ám équités singulares nemcsak Rómában voltak, hanem 
a provinciákban sem hiányoztak, mert a helytartók hasonló származású test
őrséggel vétették körül magukat. A fentebb említett biai követ például 
C. Iulius Castinus helytartó jólétéért állították. Említve vannak még a C. III 
3494 feliratban: decurio ex sing(ularibus). Egy másik aquincumi kövön az 
ábrázolás (lovász, aki ura lovát kantárszáron fogja) ugyanaz, mint az équités 
singulares Augusti Rómavárosi síremlékein. Kuzsinszky, Budapest Régiségei 
V (1897) '57- l-

Analógiának felhozható annyiban egy welzheimi felirat (Haug-Sixt2, Die 
röm. Inschr. u. Bildwerke Württembergs2 392 S. 570), hogy ugyancsak Juppiter
nek a XXII. legio katonái (milites) állítottak oltárt, tehát nem egyesek. Még 
inkább tehették ezt az équités singulares, kik kisebb és zártabb testületet 
alkottak. Abból, hogy katonák a későbbi időkben, különösen Septimius Severus 
óta egyesületekbe tömörülhettek, ami régebben tiltva volt, azt következtet
hetjük, hogy oltárkövünk is ezen későbbi időkből, a III. századból való lehet. 

Sajnos, hogy a felirat folytatása hiányos. Mint a biai feliratban, itt is 
valószínűleg megnevezve kellett lenni annak, aki az oltár felállításáról gon
doskodott. A c(ura) a(gente) bekezdés helyett azonban a 2. sorban egy H 
betűt látunk. Ellenben a 3. sorból fennmaradt betűk még legkönnyebben 
[SJatur(ninus)-ra, a dedikáló nevére egészíthetők ki. 

Az oltárkövet Palota-Újfalun találták 1914-ben, midőn ott a föld alá 
temetve egy középkori (?) épületromra akadtak és abban még más római 
kövek is előfordultak. 'r\ 



96 

Kiadta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 210. 
Száma 371. 

25. Négyszögű kőhasáb, felső és alsó lapja sima és így 52 cm magas
sága biztos. Egyik oldallapján volt a felirat, de annak nagyobb része a 
kőhasáb egész baloldalával csonka. Lemérhető legnagyobb szélessége 66 cm. 
Ellenben még majdnem teljesen ép a jobb oldala (25. kép) és 84 cm hosszú. 
Szélein hornyolt keret szegélyezi a mezőt, melyet egy nyeles csésze (patera) 
és mellette füles kancsó (urceus) díszítenek, az áldozási kellékek, minők csak 
egy oltár derekán szoktak előfordulni. Hasonló reliefképeknek kellett termé
szetesen a csonka baloldalon is lenni. A negyedik, az oltár hátsó oldala 

25. KÉP. 

üres, de ezt is, mint a többi oldalakat keretbe foglalták, mert az olyan nagy 
oltár, a minőnek részét ez a kőhasáb alkotta, nem volt fal elé helyezve, 
hanem bizonyára egészen szabadon állott. 

Mindennél többet bizonyít az oltár mellett a felirat, mely, úgy mint 
az oltárok derekán, a szembe néző oldalára volt bevésve (26. kép). Sajnos, 
hogy annyira hiányos. De az 1. sor végén álló REG és az előtte látható 
I alsó szára kétségtelenné teszik a Iunom reg(inae) olvasását. És mert a felirat 
lapja sokkal szélesebb, rajta bőven elfért előtte l(ovi) o(ptimo) m(aximo) et. 
Ok ketten Iuppiter és Tuno rendesen együtt fordulnak elő. Egyszer egy 
brigetiói kőhasábon (C. III 10994), mely egy aedicula felső lezárása 
lehetett, és még inkább oltárköveken olvashatjuk, hogy l(ovi) o(ptimo) 
m(aximo) et Iunoni reg(inae) voltak dedikálva. 
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Ezen, istenségeknek szóló dedikáció 
után már csak a dedikáló neve következ
hetett, de ez hiányzik. A CVM praepo-
sitio a 2. sor végén és a 3. sor végén 
olvasható NIVG nyilván összetartoznak 
és úgy érthetők, ha a kettő között egy 
női név állott, annak a nőnek neve( aki 
a dedikáló felesége volt. Épígy következ
tethetjük, hogy a 4. sor végén fennma
radt FILIA a házaspár leánya volt és a 
cum reá is vonatkozott, úgyhogy a dedi
káló cum... [co]niug(et)[e].. .filia, azaz 
feleségével és leányával együtt állította 
a követ. Hasonlóképpen a cum praepo-
sitióval vannak a dedikálóval összekapcsolva egy nádorkerti (Buda) feJiratban 
(C. III 3432) a felesége: cum Petronia Respecta conuig(e) és egy másik oltár-
kövön (Arch. Epigr. Mitth. 13 S. 150) azonkívül a gyermekei: [cum] coniugfe 
et] Lucio [et] Ge . . . filiis. 

Az oltárfeliratokban szokott még megjelölve lenni az idő, abban a typikus 
formában, hogy az illető évnek consuljai vannak megnevezve. Már pedig itt 
az utolsó sor végén COS annyi, mint co(n(s(ulibus) és ezt a két consul 
nevének kellett (szintén ablativusban) megelőzni. Szerencsére a második consul 
nevéből megmaradt a vége ONE, aminek kiegészítése egyedül [Coma^Jonte 
lehetett, nemcsak azért, mert ilyen nevű consult (P. Valerius Eutychianus 
Comazon) ismerünk, hanem mert tudjuk róla, hogy Kr. u. 220-ban mellette 
az első consul Elagabalus császár volt és csak az ő nevét (M. Aur. Antoninus 
p. f. Aug.) vakarhatták ki az utolsóelőtti sorban. 

Mint azonban a kődúc nagy méreteiből kitűnik, egy olyan nagy oltárt, 
aminőnek ennek kellett lenni, 
nem faraghattak ki egy darab 
kőből. Legalább három külön
álló része volt. Hiányzik a 
lábazat, amelyre a meglevő kő-
hasáb, mint az oltár dereka, 
állítva volt és elveszett a felső 
párkányos rész, mely reá föl
téve koronázta. Ez aztán olyan
forma lehetett, mint a kis oltár-

Budapest Régiségei. X i l . 12 
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köveken ; mindenesetre megvoltak rajta is a két oldalát díszítő párnák, vagy 
gömbölyű vánkosok. Egy ilyent (27. kép), nemrég találtak Aquincumban. 
Hossza 90 cm, vagyis oly hosszú, mintha egy hasonló nagy oltár, vagy akár 
síremlék tetejéről (mert annak is olyan formája lehetett), letört volna Annyi 
bizonyos, hogy az ilyen nagy oltáralakú emlék, mint a mienk, nálunk nagyon 
ritka, és örülnünk kell, hogy legalább egy része van meg, mely az egészre 
következtetni enged. A legnagyobb oltár, melyet eddig Aquincumból ismer
tünk, a Nemzeti Múzeum udvarában a hozzátartozó lépcsőfokos talapzaton 
szabadon áll és Neptunusnak van szentelve (C. TII 3486). 

Ez az oltár is bizonyára Aquincumban állott, mert csak így érthető, 
hogy Palota-Újfalun találták, ahol más római kövekkel együtt egy középkori 
épület építésénél felhasználták. 

Leírása található Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 199. 
Száma 374. 

26. Kőlap, két oldalán domborképekkel. Közepén össze van illesztve. 
Fölül és alul csonka. Magassága 53 cm, 55 cm széles és 18 cm vastag. 
A jobbik széles oldallapon (28. kép) Juppiter álló alakja, feje hiányzik és 
csak nyakának alsó széle látszik. Lábai térden alul le vannak törve. A ma
gas relief hátteréül lapos félkörívben bemélyített fülke szolgál, melynek jobb
oldalán kiálló léckerete azonban le van törve. Juppiter szembenézve, meztelen 
testtel volt ábrázolva, amint ballábára támaszkodott és jobblábát alig észre
vehetően oldalt tartotta. Más ruhadarab nem lehetett rajta, mint a köpeny, 
de ezt is csak baloldalán, válláról a felső balkarja mögött lehulló ráncai 
mutatják. Ezeknek alsó széle cik-cakvonalban megy, mint a görög archaikus 
szoborműveken látni, ahol persze egészen más jelentősége volt, mint itten. 
Juppiter egyik attribútuma a kormánypálca; rúdját a földre állítva, baloldalán 
látjuk. Felső vége, melyet Juppiter csonka balkezével tartott, letört. A másik 
oldalon, a leeresztett jobbkézzel a villámot fogja, amely csak Juppitert 
illette. 

A kőlap másik oldalán (29. kép) ábrázolt nőalak Juno és ő is könnyen 
felismerhető a kormánypálcáról, melynek ugyancsak a baloldalán látható 
szárát felemelt balkezével fogta, úgy mint Juppiter. Hasonlóképpen leeresz
tette jobbkezét, de csak a kézfeje látszik, mely a közepén dúdoros áldozó
csészét tartotta. Karja eltűnik a köréje csavart fátyol alatt, mely hiányzó 
fejét takarhatta. Nyaka alatt a tunica látszik, mely jobbvállán össze van tűzve 
és a balvállán át hátra esik, oldalán cik-cakosan végződő ráncokat vetve, 
mintha nem is a tunica, hanem köpeny volna. Még jól látni azonban a sza
lagot, mellyel derekán a tunica átkötve szokott lenni. Juno, mint látjuk, 
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egészen fel van öltözve, ruhája, a tunica, bizonyára földig ért, de esak felső, 
rövidebb részén maradtak épen a ráncok. 

A békásmegyeri Dunaparton ásták ki, Freyer Gyula villájának építé
sekor 1930-ban. Kivitele oly jó, hogy a kő valószínűleg a közeli Aquincum
ból került oda. 

Leírta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 178. Képe 
Ferri, Arte Romana sul Danubio p. 206. Fig. 227, 228. Száma 429. 

Nálunk a kőlapok, melyeknek mindkét oldalát figurális ábrázolások fog
lalják el, rendszerint nagyobbak és aediculafalak vagyis kis sírkápolnák 
oldalai voltak. Egy hasonló táblát közöl Haug-Sixt könyve (Die römischen 

Inschriften und Bildwerke2 321. S. 453.) .és azt is síremléknek mondja, 
nyilván azért, mert egyik oldalán Attis alakját látjuk. Táblánk istenségei : 
Juppiter és Juno azonban inkább templomokba valók és ezért sokkal való
színűbb, hogy fogadalmi táblán állottak. A kétoldalú fogadalmi tábla minden
esetre szokatlan volt. Talán úgy lehetett felállítva, hogy forgatható legyen. 
V. ö. Leipoldt, Die Religion des Mithras S. XI. 

27. Hasonló kőlap, két oldalán ugyanazokkal az istenségekké, mint az 
előbbi. Magassága 87 cm. De nemcsak hogy erősen meg van rongálva, 
hanem ábrázolásai egészen durvák. Itt is a jobboldalán (30. kép) állott 
Juppiternek magas reliefben ábrázolt alakja. Feje, a nagyjában typikus haj
zattal és körszakállal, ép. Baloldalán a kormánypálca annyira kiáll, hogy 
annak a bemélyedésnek szélét alkotja, amelybe Juppiter be van állítva. Felső 

1 3 * 
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végének hosszúkás gombja van és ez alatt fogja Juppiter felemelt balkeze, 
leeresztett jobbkezében ellenben a felismerhetetlenségig lekopott villámot 
látjuk. Szóval a kezek tartása az attribútumokkal ugyanaz ezen Juppiter-
ábrázoláson is. Annál feltűnőbb, hogy itt Juppiter felső teste nem meztelen, 
hanem a balvállról jobbcombjáig végighúzódik a köpeny, melyet a rézsútosan 
menő ráncok egészen eltorzítanak. Hasonlóan viseli a köpenyt a Germania 
Romana2 IV Taf. X. 3. balszéli képén nem kevésbbé durván ábrázolt isten
alak. A lábak térden alul le vannak törve. 

30. KÉP. 31, KÉP. 

A kőlap másik oldalán (31. kép) ábrázolt alak oly rossz állapotban 
van, hogy alig ismerhető fel. Feje nincsen. Kezei letörtek. Legfeljebb a 
test formái, az erős csípők sejtetik, hogy nőt ábrázolt. De ha a kő egyik 
oldalán Juppiter áll, ugyanazon kő másik oldalán más nem is lehetett, mint 
Juno. Ezért legalább még annyi tisztán kivehető a testhez tapadó ráncokon, 
hogy a tunica rajta egészen a földig ért, a derekán azonban nincs átkötve. 
Az attribútumoknak semmi nyoma. 

Hidegkúton, a Várhegy nevű magaslatán találta Kaczián Péter. Lei
helye nincs ugyan messze Aquincumtól, barbár kivitelét mégis csak az ma
gyarázhatja, hogy a követ a vidéken faragták. 

Mint aediculafalról szóltam róla Aquincum-Ausgrabungen und Funde 
S. 179. Száma 400. 
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28. Oltárkő (32. kép), 72 cm magas, derékban 27 cm széles és 17 cm 
vastag. Az abacuson a kerek oldalpárnák között egy nagyolva faragott kúp
alakú oromzat emelkedik. A legépebb a jobboldali párna, melyen a levéldísz 
félig még elég élesen mutatkozik. A párkányok profiljai hullámosak és két 
sima léctag közé vannak foglalva. A felirat első sora az istenségek neveivel 
a felső párkány fedőlapján áll és olvasása : 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Lib(ero) p(atri). 
Juppiter mellé különféle istenségek (v. ö. C. Ill 11079) kerülhettek és 

legtöbbször nem nehéz az összefüggésüket felismerni. Nem oly biztos, hogy 
miért kapcsolták itt Juppiterhez Liber pátert. 
Mintha Juppitert, mint a legfőbb istent, inkább 
szokásból tisztelték, de tulajdonképpen Libernek 
akartak oltárt állítani. Vagy az is lehetséges? 
hogy Juppitert Liber páternek fogták fel és ezért 
hiányzik a kettő között az et kötőszó ? Juppiter 
Liber Itáliában csakugyan szerteszéjjel tisztelet
ben részesült (Preller — Jordan, Röm. Mytho
logie2 I S. 195) és mint egy delosi bilinguis fel
iratból (C. Ill 14203s — Dessau 9236) kitűnik, 
ugyanazt jelenti, mint Zevç 3Ekev&éçioç. Csak
hogy itt Liber páterről van szó és ez inkább 
Dionysosnak felelne meg. (V. ö. a 467. számú 
votivtábla ábrázolását 103. 1. 

A felirat tovább a dedikálókat sorolja fel. 
Elsőnek Ael(ius) Annianus van említve. O az, 
aki a maga és azonkívül a tűzoltó-egyesület 
(collegium centonariorum) zászlóvivőinek (vexillarii) 
jólétéért (pro salute) állította fel az oltárt. A 
centonarii voltak a tulajdonképpeni tűzoltók, kik 
a tüzet rongyokkal (centones) oltották. Aquincumban ez a collegium újabban 
arról a bronztábláról lett ismeretes, mely az orgonára (hydra) volt erősítve. V. ö. 
Nagy Lajos, Egy. Philol. Közi. 46, 1932, 92 sk. Említve van még egy székes
fehérvári oltárkövön (C. III 10335) ®s eSy óbudai sírkövön (C. III 3585), ahon
nan azt is megtudjuk, hogy a collegium egy temetéshez milyen összeggel járult 
hozzá. A tűzoltásban hasznos szolgálatot tehettek az ácsok (fabri) is és ezért ezek 
és a centonarii együtt alkottak egy collegiumot (c. fabrum et centonariorum), 
amelyet Aquincumban sokkal több feliratban találunk megemlítve. így C. III 
3554. 10519, továbbá Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde 167. 
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lapján publikált négy, 312. 296. 342. 340. számú feliratokban. Már a közérdek 
megkívánta tehát, hogy ezen collegiumoknak félig katonai szervezete legyen. 
Ezért voltak, mint a katonaságnál, zászlóvivői (vexillarii) nemcsak nálunk, 
hanem pld. C. III 7900 (Sarmizegetusa). Többesszámuk, mellyel feliratunk
ban és másutt (C. III 1583) találkozunk, nyilván onnan magyarázható, hogy 
a collegium több csapatra (curiae) oszlott és mindegyiknek megvolt a maga 
zászlója. A collegium aztán, mint a középkori céhek, zászlók alatt vonult fel 
a császár tiszteletére vagy temetések alkalmával. V. ö. Waltzing, Étude his
torique sur les corporations professionelles I p. 425. 

A következő öt személynévhez nem járul semmi megjegyzés. Talán ők 
voltak a zászlóvivők. De egyszerűen dedikálok is lehettek. Legfeljebb neveik 
érdekelhetnek. így Florentinus előtt ritka a Dub(ius) nomen, nemkülönben 
Septiminusé Veg(etius). Az utolsó sorban olvasható Vibul(lius) valamivel ismer
tebb ugyan, annál kevésbbé másik két neve. Az utolsó helyen álló Filumus 
nem is fért el, hanem VS végét az oltár oldalára kellett írni. A láb lapjára 
került a záró formula, amint akkor is rövidíteni szokták, ha nem voltak többen 
a dedikálok. 

Az oltárt 1911 -ben a kotrógép emelte ki a Dunából, az óbudai gáz
gyár irányában, hol más római kövekkel került napfényre. 

Rövid ismertetése megjelent Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde S. 99. Száma 306. 

29. Csonka fogadalmi tábla (33. kép), középen kettétört és több 
darabból hiányosan van összeállítva. Magassága 100 cm, szélessége 78 cm, 
vastagsága 17 cm. Legcsonkább felső része, csak a sírna keret felfelé hajló 
vége a jobbsarkon van meg és a nálunk oly jellegzetes barokk formát mutatja. 

Alatta a bemélyített mezőt négy alak tölti be, melyek elég magas relief
ben és oly mesteri kivitelben készültek, mint nálunk kevés más hasonló kő-
faragványon. Sajnos, hogy nem maradtak épen és hogy leginkább a kidom
borodó részek töredeztek le. 

A középen egymás mellett Bacchus és Ariadne állanak. Jobbra Bacchus, 
kicsorbult jobblábára támaszkodva, míg teljesen ép ballábával kissé előrelép. 
Teste egészen meztelen, fején szőlővel átfont hajzat, melynek két fürtje 
vállairól mellére lelóg. Fiatal, szép arca alsó részén erősen megsérült. Bal
kezét fölemeli és ezzel a thyrsus felső végét foghatta, de a földig érő rúd-
jából legfeljebb nyoma vehető ki. Jobboldalán fekszik a párdúc, két mellső 
lábát kinyújtva, hátsó részét eltakarja Bacchus jobblába. Fejét felfelé tartja, 
hogy Bacchus a leeresztett jobbkezével tartott kantharusból, melynek csak 
körvonalai maradtak meg, szájába öntse a bort. 
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Bacchus jobboldalán Ariadne éppoly magas ; kissé balfelé fordítja lábait, 
úgyhogy ketten egymáshoz hajolva látszanak. Ariadné feje letört, még látni 
azonban a jobbvállára és mellére leomló hajfürtjét. Felső teste meztelen. 
Ruhája lecsúszott csípőjéig és azon alul öblös ráncot alkot, alább pedig a 
lábak vonalaihoz simulva, gondosan kidolgozott ráncokban esik a földig, 
úgyhogy csupán a lábfejek látszanak. Jobbkarja könyökben kissé meg van 

3 3 . KÉP. 

hajtva, és maga előtt rézsútosan a kezében egy hosszúkás, csónakalakú, köze
lebbről meg nem határozható (?) tárgyat fog, míg balkarját, melynek felső 
részét elfedik a róla mélyen lehulló ruharáncok, éppenúgy fölfelé tarthatta, 
mint Bacchus, és kezében szintén thyrsus lehetett. 

Ezen két főalakhoz két kisebbik járul, melyek szélül állva a csoportot 
kiegészítik és kétfelől lezárják. Bacchus baloldalán egy fiatal satyr áll, ke
resztbe rakott lábakkal, a jobblábára támaszkodva, a mögéje tett ballábának 
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ujjaival pedig a földet érintve. Ilyen kecses tánclépésben látjuk Satyrt gyakran, 
amint Bacchust támogatja. Itt is jobbkarjával. Bacchusnak thyrsust tartó balkar
ját támasztja alá. Alsó karja köré egy kígyó csavarodik, melynek fejét a mar
kával szorítja. A másik, leeresztett balkezével a vállához támasztott, felső végén 
görbe pásztorbotot (pedum) fogja. Különben szintén jobbra fordítja fejét és 
fölnéz Bacchusra. Haja dúsan övezi homlokát és baloldalán a nyakába omlik. 
Teste meztelen, csupán a chlamys, melynek csücske a balvállán nyugszik, 
lebeg művészi ráncvetéssel háta mögött. 

A másik oldalon, Ariadne mellett látunk egy ugyanolyan kisebb férfi
alakot, kissé jobbra Ariadne felé fordulva. Nyilván szintén Bacchus társasá
gához tartozott; zömökebb testalkata Silenusra mutat. Feje letört, de kör
vonalai után ítélve, szakállas arca lehetett. Felső teste meztelen, a derekán 
alul körül van csavarva köpenye, mely hátulról balvállára húzva, balkarját 
egészen eltakarja; keze egy csészét tart szabadon. A köpenyen kívül rövid 
tunicát hord, mely térdig ér és combjaihoz simulva elég jól sikerült ránco
kat alkot. Jobbkarja kissé meg van hajtva ; keze oldalt mintha lefelé fordított 
fáklyát tartana, legalább formája nagyjában olyan, de nemigen lehet az, mert 
Silenushoz inkább illik a fütykös bot. 

Az egész csoport egymás mellé állított alakjaival a keret talapzatán áll, 
amelyre a felirat van vésve. Olvasásában a közepén látható törési hézag nem 
okoz nehézséget. A szavak elválasztásához pontokat használtak. 

[LJibero pat(ri) et Libefrae íjul. Iulianus 
vet(eranus) ex | fevjok(ato) v(otum) sfolvit l(ibens) [m(erito)]. 

A tábla formája és istenképei, de még inkább a felirata, mint látjuk, 
azt mutatják, hagy votiv- vagy fogadalmi táblával van dolgunk. Más táblá
kon rendesen hiányzik a felirat, mert az istenségek ábrázolásai feleslegessé 
tették. De éppen így látjuk Silvanust és a Silvanákat a felirattal (C. III 
10460) egy másik aquincumi táblán. Budapest Régiségei III ( 1891 ) 70. 1. 
VII. tábla. 

A felirat szövege táblánkon épp olyan tehát, mint az oltárköveken. Első 
helyen áll az istenek neve dativusban : Libero pat(ri) ei Libe(rae), ezután 
következik a dedikálóé nominativusban : Iul(ius) Iulianus. A praenomen el van 
hagyva, mint az oltáron (73. 1.), melyen ugyanez a személynév fordul elő. 
Végül áll a záróformula: v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

Az egyes szavakban a szomszédos betűk sűrűn ligáivá vannak, ami a 
későbbi feliratok sajátossága. így pld. a C. Ill 10471 —10473 feliratokban, 
Castinus oltárkövein, melyek a III. század elejéről valók. Ugyancsak erre az időre 
jellemző a tábla felső, barokkszerú záródása. 
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Az istenségek, kiknek a tábla szól, természetesen az oltárokon is találhatók,, 
és ezekből látjuk igazán, mennyire terjedt el nálunk Liber és Libera tisztelete. 

Aquincumban egyedül Libernek dedikálva olvassuk C. III. 3465 = 
10432: Libero patri és C. III 34641 Libero' Aug(usto), ellenben C. III 
13465 = 3466: Lib(ero) et Lib(erae) Aug(ustis) mind a kettőnek szól. A C. 
III 3506 = 10433 és 3467=10434 oltárfeliratokban csak Liberae maradván 
meg, szinte bizonyos, hogy ezekben is Liber és Libera állott. Aquincumtól 
nyugatra, Oszőnyben akadt egy oltár, C. III 4297 : Liber(o) et Lib(erae) 
Aug(usiis) felirattal, Carnuntumban C. III 14356s*: Libero patri és egy 
másik felirat, C. III 143 5650, hol azonban Fortuna és Mercurius csatlakoz
nak. Hasonlóképpen találjuk más istenségek között Liber pátert egy győri 
oltáron (C. III 11079 = 4363). Fenéken C. III 10904 = 4126: Deo sancto 
Libero. Szombathelyen C. III 10910: Libero patri. Tovább nyugatra egyre 
ritkábban találkozunk velők. Már Noricumban és Raetiában alig van, Ger-
maniában és Galliában úgyszólván semmi nyomuk. Toutain, Les cultes païens 
dans l'empire I (1907) p. 360. 

Ha azonban Aquincumtól délre fordulunk, egész sorát látjuk a helyek
nek, hol Libert vagy vele együtt Libérât tisztelték. Nekik szóló oltárok elő
fordulnak még Ettyeken C. III 10359: Libero patri et Liberae, Érden 
C. III 10377: Libero patri, Rácalmáson C. 10327: Deo Libero patri, 
Adonyban C. III 10326: Libero patri Aug. Velencén C. III 10346: Libero 
patri et Libère, Pátkán C. III 10343 szintén alighanem ugyanígy, Dunapen-
telén C. III 3329: Libero patri, Dunaszekcsőn C. III 3298: Libero patri et 
Libère, Baánon C. III 3295: deo Libero patri és C. III 3294=10275, Vin-
kovcén C. III 3267: Libero et Liberae, Mitroviczban C. Ill 3224: Libero 
et Liberae Aug(iisiis). 

Es ez a sorozat tovább folytatódik aztán egyrészt Dalmatiában, másrészt 
Daciában és a Balkánon. Roscher, Ausf. Lexikon der griech. u. röm. 
Mythologie s. v. Libera (Wissowa) S. 2030. Pauly-Wissowa RE. s. v. Liber 
pater S. 67. 

Amint látjuk, votivtáblánk felirata is azok közé tartozik, melyek Libero 
patri et Liberae, az istenpárnak szólottak. 

Liber pater régi római istenség volt (Dessau, Inscriptiones Latináé selectae 
II 3065: lovei Leibero). Még a sybillai könyvek rendelték el Ceres, Liber 
és Libera tiszteletét Rómában, de amikor a görög Demeter, Dionysos és 
Koré velők egyenlőkké lettek, Liber, mint a szőllőmívelés védője, mint a 
bor istene jelenik meg. Libera pedig megfelelt Ariadnénak, aki Dionysos 
kedvese és felesége volt, később, mint a bor istennője, elválaszthatatlan társa. 

Budapest Régiségei. XII. *4 

\ 
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Mint azonban a győri C. Ill 4363 = 11079 oltárfelirat mutatja, Liber 
pater Juppiter Juno, Minerva, Neptunus, Diana és a többi római istenek kö
zött szerepel, a dedikáló pedig L. Antonius Sabinianus cornicl. leg(ati) legi-
onis I ad. római katonaember. És éppígy római istenségnek kellett Libernek 
Jenni az összes többi oltárokon, melyeken a dedikálok majdnem kivétel nél
kül katonák, vagy római polgárok. Már pedig votivtáblánkat is Libernek és 
Liberának lui. Iulianus vet(eranus ex [evjok(ato) állította, vagyis olyasvalaki, 
akinek római neve van és kiszolgált katona (veteranus) volt. Csupán ahelyett, 
hogy utána a csapattest (legio) volna megnevezve, áll ex evocato. Ez annyit 
jelent, hogy már egyszer kiszolgált, midőn újra szolgálatra behívták (evoca
tus), de ismét elbocsátották, aminek megjelölésére való az ex és így lett 
veteranus. Mint ex evocato természetesen kiváltságos helyzetbe kerülhe
tett és egy carnuntumi felirat (C. III 111 29) tanúsága szerint centurióig fel-
vihette. Egyszerűen evocatus fordul elő a legio II. adiutrix katonái között a 
C III 3470. 3565 feliratokban. 

Azt kell hinnünk tehát, hogy Libert és Libérât nálunk is, mint római 
istenségeket fogták fel. Drexel (Germania VIII 1924, 54) szerint «sie wä
ren in der Weise altrömischen Glaubens als Gottheiten der Fruchtbarkeit 
schlechthin aufzufassen». 

Ámde Liber és Libera kultusza, mint láttuk, nem terjedt el egyformán 
a római birodalomban, úgy mint a római istenségeké. Szinte meglepően, úgy
mond Toutain (Les cultes païens dans l'empire romain I p. 3 67), gyakori 
Pannoniában és a Balkán északnyugoti részében. Hozzá tehetjük, hogy éppen 
azokon a vidékeken, hol illyrek laktak, kik eredetileg nálunk is az őslakos
ságot alkották. Mintha Liber és Libera tisztelete csak azért található itten, 
mert már az illyreknek volt olyan istenök, kit aztán Liber neve alatt (Toutain 
u. o.) tiszteltek. Még jobban terjedt el azonban Liber Daciában (Jones, Cults 
•of Dacia p. 267. Toutain I p. 365) és attól délre, hol mint thrák istenséget 
tisztelték. Domaszewski Libert egyenesen a dák főisten római elnevezésének 
tartja (Religion d. röm. Heeres S. 54.) és azt hiszi, hogy tisztelői azért le
hettek római katonák, mert helyben újoncozták őket, úgy amint azt Hadrianus 
elrendelte. 

Az oltárokon ritkán fordulnak elő az istenségek képei, melyekre az 
-oltár felirata vonatkozik. Az itáliai vagy római Libert egyáltalán nem ismerjük. 
Daremberg-Saglio, Dictionnaires, v. Liber pater p. 1191. Nálunk kivétele
sen van azonban egy oltár Ószőnyről, melynek két oldalán ábrázolások talál
hatók és az egyik a feliratban (C. III 4297) említett Libert, a másik Libérât 
«mutatja, mindegyik a thyrsust tartva, lábaiknál pedig a párdúc (Rómer-
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Desjardins, A m. n. múzeum feliratos emlékei 54. szám alatt), mint Bacchus-
Dionysosnál és Ariadnénál. A hazai emlékek között, melyeket legújabban 
Paulovics «Dionysosi menet (thiasos) magyarországi emlékeken» II. címen 
(Arch. Ért. 49, 1936) publikált, található főleg kettő, az egyik (5. 1. 4. kép) 
a dunamelléki Szekcsőről való votivtábla Lib(ero) pa(tri) dedikálva, de Diony
sos és Ariadne egészen úgy egymás mellett állva, mint a miénken, csak a 
Kajászó-Szent-Péterről származó domborképen (30. 1. 25. kép) fordulnak elő, 
melyet Paulovics síremléknek mond, holott az is votivtábla lehetett. 

Hasonlóképpen látjuk most votivtáblánkon Dionysost és Ariadnét, kiket 
a felirat Libernek és Liberának nevez. 

Még több Dionysosszobor és -relief található Erdélyben. Domaszewski 
Liberről szólva, megjegyzi, hogy a tordai domborképen kívül, melyet képben 
(Religion d. röm. Heeres Taf. III. Fig. 4. V. ö. Tocilescu, Monumentele 
epigrafice si sculpturali 1902 p. 26) bemutat, R. v. Schneider annakidején 
még további nyolc reliefet látott a dák múzeumokban (u. o. S. 54. 228. jegy
zet). Buday Árpád a Dolgozatok VII. (1916) kötetében a kolozsvári régiségtár 
három Dionysos-szoborművét ismerteti. Kettő ismeretlen leihelyű domborkép 
és csonkák, de az egyiken (7. kép) a nőies, jobb kezében thyrsust tartó Dio
nysos mellett Silenus, Satyros és egy maenas alakjai vannak. A gyulafehérvári 
szoborcsoportnál (6. kép) lehetségesnek tartja, hogy a satyr fejéről letört 
annak a kígyónak feje, amelyik a főalak (Dionysos) fölemelt jobb karjára 
csavarodva idáig elnyúlt, mint a tordai táblán, melyet a 41. lapon leír. Ana
lógiának idézi a Filow által Bulletin Bulgare III (1912) 26. lapon közölt 
22. képet. Ujabban Daicoviciu, Monumente inédite din Dacia címen az 
Anuarul pe anii 1928—1932 I. kötetében adta ki a Sarmizegetusából való 
Dionysos-ábrázolásokat, melyeket Dévában talált. A szoborcsoport (Fig. 10) 
éppúgy, mint a három dombormű, Libert és Libérât egymás mellett állva 
mutatja, az utóbbit mindig Dionysos jobb oldalán. A thyrsust Dionysos a 
bal kezében tartja, míg Ariadne jobb kezében látjuk két domborképen 
(Fig. 8. 9). A párdúc Dionysos jobb oldalán, lábainál fekszik, fejét Dionysos 
felé emelve, aki leeresztett jobb kezével a kantharost tartja. Felirata (C. III. 
79ió) csak a 8. számú táblának van és a dedikáló neve után olvassuk: 
deo Libero. 

Ilyen a mi táblánk ábrázol asa is, hozzá mégis a legközelebb áll az első 
relief (Fig. 7), mert rajta Dionysos és Ariadne mindketten balkezökkel fogják 
a thyrsust. De táblánkon ott látjuk még a satyrt és Silént. Ez a két mellékalak 
hasonlóan elrendezve a tordai reliefen (Domaszewski u. o. Taf. III. Fig. 4) 
fordul elő, melyen azonban Dionysos egyedül áll, bal oldalán a párdúccal. 

14* 
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Hasonlóképpen bal oldalán támogatja a satyr, a másik oldalon pedig egy kis 
öreg áll görnyedve, a Silén, amint maga előtt botra támaszkodik, ha nem is 
úgy, mint a táblánkon, de a bot bizonyos. 

Ezek a fő- és mellékalakok nemcsak ezeken az erdélyi emlékeken, hanem 
mindenütt, hol Dionysost és kíséretét, a thiasust ábrázolták, szinte változat
lanul ugyanazok, mint táblánkon, ahol pedig a felirat szerint Liber és Libera 
szerepelnek, szóval csak más név alatt ismeretesek. Hogy szinte nem is lehe
tett különbség köztük, azt újabban egy Stobiból (Saria, Eine Statuette des 
Dionysos aus Stobi mit bilinquer Widmung an Liber-Dionysos. Jahreshefte 
26, S. 64) való fölirat : Libero patn — /Jwyvtrq) tanúsítja, mely mintha egy 
istennek volna dedikálva. 

Dionysos Görögországból először a thrákokhoz került és mert ottan az 
istenek ábrázolására saját formákat nem teremtettek, Liber ábrázolására Dio-
nysosét használták fel. Ezért Liber mellékalakjai is tisztán görögök. Első 
látásra nem mondaná senki, hogy a domborműveken, melyeken rendesen 
hiányzik a dedikáció, lehet-e másról szó, mint Dionysosról, különösen akkor, 
ha az ábrázolás valamivel művészibb és legalább annyira emlékeztet a görög 
alkotásokra, mint a mienk. 

Csak a kígyó, mely a satyr jobb keze körül csavarodik, látszik érthe
tetlennek (Toutain I p. 3 67). Mindenesetre összefügg a Dionysoskultusz mys-
tikus jellegével (a cista mysticából előkúszó kígyó). De éppúgy lehet lokális 
eredetű és ezért találjuk más olyan emlékeken, melyek a thrák Dionysost 
ábrázolják. így a legismertebb, tordai domborképen (Domaszewski, Die Reli
gion Taf. III. Fig. 4) Dionysos a feje fölött tartja vagy, amint Kazarow cikké
ben (Pauly-Wissowa RE. 2. Reihe 11. Hlbb. Sp. 488 ff. s. v. Thrake) olvas
suk, hasonlóképpen még három bulgár emléken látjuk, az egyiken (S. 491). 
hol a satyr jobb kezével átfogja Dionysost, baljával a kígyót fogja. V. ö. 
Saxl, Mithras. Fig. 73 (Sistov). Cumont is (Arch. Epigr. Mitth. XVII S. 29) 
szól egy satyrról, aki egy viminaciumi (Drvno) sarkophág egyik oldalán 
fordul elő és karjai köré két kígyó csavarodik. 

Annyi bizonyos, hogy amint éppen a kígyó mutatja, táblánk ábrázolása 
a legközelebbi rokonságban áll azokkal, melyek Daciában és a Balkánon 
találhatók, mintha nem is nálunk készült volna, hanem onnan származott 
volna és annál értékesebb, hogy felirata Libernek és Liberának van dedi
kálva, akik e szerint a thrák Dionysosszal és Ariadnéval azonosak. Doma
szewski, Die Religion S. 5 5. 

1932 őszén a Gellérthegy oldalában, a Horgony-u. 58—64. számú házak 
lebontásánál befalazva találták és a munkások, részben azért is, mert nem 
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ismerték fel, a csákánnyal darabokra törték és megrongálták. Ismertetése 
megtalálható Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 103. 
49. kép. Leírta és képét újra kiadta Paulovics is Dionysosi menet II. Arch. 
Ért. 49 (1936) 31. 1. Szerinte Silenus nem botot tartana, inkább Herakles-
nek látszik a bunkóval. De Herakles más emlékeken (Pauly-Wissowa RE. 
s. v. Thrake Sp. 493) nem mint mellékalak, hanem Dionysos mellett, vele 
egyenrangú istenségként szerepel. Száma 467. 

30. Kis reliefkép (34. kép). Magassága 42 cm, szélessége 38 cm. 
Felső jobb sarka ép, a többi három letört. Jobb oldalán a keretet a leveles 
indákhoz hasonló faragás díszíti ; ilyen lehetett az alsó lécen is, mely talap
zatul szolgált a rajta álló figurális alakokhoz. 

A két nagyobbik Bacchust és Ariad
nét egymás mellett ábrázolja, amint Ariadne 
Bacchus bal vállára téve balkezét, nyaka köré 
fonja, Bacchus jobbkeze pedig mintha Ariadne 
jobb vállán látszanék, hogy ő meg Ariadnét 
magához ölelje. Mindkettőnek egyformán für
tös, nagy haja van. Bacchus meztelen, Ariadne 
alsó testét csupán a derekán alul lecsúszott 
ruhának nyoma tűnik fel. Az alakok felülete 
sokkal kopottabb, semhogy a részletek látsza
nának. Annál erősebben domborodnak ki a 
vastag rudak, az egyiket Bacchus a bal kezé
vel fogja fölül, míg a másikat Ariadne az ellen
kező oldalon jobbkezével hasonlóképpen tartja. Ariadnéé alsó yégén göm
bösfejű, felső vége letört, semmi kétség azonban, hogy mindegyik a thyrsus 
akart lenni. Ezen tábla bal szélén csak Ariadne mellett jelenik meg egy egé
szen kis alak : a kecskelábú Pán, fején a két kecskeszarvval. Bal kezével a 
pedumot fogja alsó végén, felső vége görbe és magasan kiáll válla fölött. 

A táblának nincs felirata, de négyszögű formája, fölül kissé lekerekítve, 
maga is amellett szól, hogy egy szerényebb fogadalmi domborképpel van 
dolgunk. Két főalakja, Bacchus és Ariadne ugyanazok, mint az előbbi táblán 
a két középső alak és semmi kétség, hogy a dedikációnak is ugyanannak : 
Libero patri et Liberae kellett volna lenni, akiket Bacchus, illetőleg Dionysos 
és Ariadne képében ábrázoltak. A kis Pán Dionysos kíséretéhez tartozott és 
természetesen más Dionysos-reliefeken is előfordul. Hamarjában két bulgáriai 
példát idézhetek: Az egyiken Souhin—Dóiból (Bulletin Bulgare VII, 1933 
p. 410) Bacchustól jobbra éppoly kis Pán látható, a másikon Sofiában 
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(Kazarow, Jahreshefte XIX—XX Beibl. S. 45 Abb. 29), Pán kecskelábakkal 
és szarvakkal szintén jobbra áll, balkezével vállán a pedumot tartva. 

Ez a tábla az élőbbemnél nemcsak sokkal kisebb, hanem domborképe 
is egészen durva, mégis Bacchus és Ariadne a balkezükben egyformán tartott 
thyrsusszal, bozontos hajuk a két relieftáblán annyira megegyeznek, hogy 
összetartozásuk legalább is valószínű. Mindenesetre érdekes a Liber-kultusz 
népszerűségére nézve, hogy a neki szentelt oltárköveken kívül ez a tábla 

Aquincumban most már a második. 
Állítólag Óbudán a Társhegyen 

(Testvérhegy vidéke) lelték és az Árpád
múzeumba bevitték, ahonnan mint letét 
az Aquincumi Múzeumba került. 

Említi kép nélkül Kuzsinszky, Aquin-
cum-Ausgrabungen und Funde S. 160 és 
utána Paulovics: Dionysosi menet (thia-
sos) magyarországi emlékeken II. Arch. 
Ért. 49 (1936) 32. L, aki szerint az 
Aranyhegyen találták volna. Száma 431. 

31. Csonka relieftábla (35. kép) 
puha kőből. Jobbfele és alsó része 
hiányzik. Magassága 93, szélessége 48, 
vastagsága 18 cm. 

Tetejét háromszögű orom alkotta, 
sírna keretbe foglalva és ezen belül a 
tympanon mezejét egy kétfelé ágazó 
akanthuslevél töltötte be. Az orom alatt 

széles léckeret fut, melyet szőlőlevelekkel és a sarkon szőlőfürttel ellátott 
hullámos inda díszített. Hasonlóképpen volt két oldalán a négyszögű fülke 
körülvéve. Benne egy jobbkezével a thyrsust tartó alak, melynek szőlő
fürtös hajú feje és fiatal, nőies arca is jól felismerhetővé teszik Bacchust. 
Mellette állhatott társa, Ariadne, de csak a baloldalán lehetett és nem tőle 
jobbra, ahogy más reliefeken, így a két előbbin is látjuk. Egészen különös 
az orom csúcsán az akroterium, mely úgy néz ki, mintha csomóba kötött 
kígyók alkotnák, melyeknek farkai a tympanon két rézsútos oldalán húzód
tak végig. Kígyók azért lehettek, mert ilyenek Dionysos más reliefjein, így 
az egyik aquincumi táblán (104. 1. száma 467) is előfordulnak, de akroterium-
nak alkalmazva, mint itten, szokatlanok. 

A táblának aediculaformája volt, mint pld. a Silvanus domesticus-
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nak szentelt votivtábláé Aquincumból (Budapest Régiségei III, 1891, 69. 
1. VI). 

Leihelye ismeretlen és római eredete részben ezért, de még leginkább 
azért lehetett kétséges, mert a budai várban fbban a kőrakásban találtam, 
mely a koronázó templom lebontásából maradt vissza és sokáig a Halász
bástyán feküdt. 

Először közli leírását kép nélkül Paulovics, Dionysosi menet (thiasos) 
magyarországi emlékeken II. Arch. Ért. 49 (1936) 32. 1., de az oromdíszről 
nem szól. Száma 437. 

32. Csinos oltár (36. kép) a kisebb fajtából. 
Magassága 78 cm, derékban 26 cm széles és 24 cm 
vastag. Különösen díszes faragásúak felső részén az 
abacus és a felső párkány magas fedőlapja. Az abacus 
teteje sima. Két oldalán a szélpárnák majdnem épek: 
középen gömbölyű szalaggal vannak átkötve, attól ki
felé stilizált levelek borítják, kerek homloklapjukat 
pedig rózsák díszítik, még megőrizve a vörös festés 
nyomait. Elől két fölfelé hajló szalag köti őket össze, 
melyeknek középen bekunkorított végeit keskeny pánt 
kapcsolja egymáshoz. A párkány felső lapján sírna 
keretben lapos háromszög jelzi az oromzatot, benne 
középen rózsa, tőle jobbra és balra egy-egy hegyes 
levél tölti ki a sarkokat. Két végén vannak az akro-
teriumok, mindegyiket negyedkörbe foglalt palmetta 
alkotja. Ezekből egy-egy levél indul ki a háromszög 
csúcsáig. Ugyanilyen akroteriumok díszítik az oldalsar
kokat és köztük itt is a bekerekített mezőben rózsa foglal helyet. Maga a 
párkány két sírna léc között kifelé hajló profilt mutat és a kő dereka felé 
keskeny vályúval zárul. Valamivel gazdagabb az alsó párkány, mert lefelé egy 
gömbölyű pálcatagja van. A derekára vésett felirat is szép, szabályos betűk
ből áll, melyek vörös festése még némi nyomot hagyott. De mindössze ennyi 
olvasható : n . . . 

Mercuno \ sacrum. 
Olyan rövid felirat, hogy az istenségen kívül még csak sacrum álljon, 

kevés akad. A dedikáló elhallgatta nevét, pedig Mercuriusnak nagy tisztelője 
lehetett, hogy ilyen díszes oltárt állított neki. Mercurius hívei főképpen ke
reskedők voltak és népszerűségéről a múzeumainkban található számos bronz
szobrocska tanúskodik. A feliratok Mercuriust nálunk kevésbbé említik, mint 

36. KÉP. 
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37- KEP. 

nyugaton, hol Maja vagy Rosmerta a társai és ezek Mercuriust mint a 
bennszülöttek istenét mutatják be. 

Oltárunk az 1912. évi papföldi kutatások során olyan helyen került 
napfényre, hol kisebb lakóházak állottak. 

Kiadta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde S. 144. Száma 337. 

33. Mercurius kőfeje (37. kép). A fennmaradt 
nyakrésszel együtt 16 cm magas. Egy kerek szobor
hoz tartozott, mely az istent talapzatra állítva ábrá
zolhatta. Orra letört, szája és szemei lekoptak. így 
az arcnak ma már széles, lapos formája van, melyen 
csak a szemöldökök és pofacsontok emelkednek ki. 
Az apró hajfürtök azonban, mint valami gyöngysor 
övezik még alacsony homlokát és arcának két oldalán 
is látszanak a kalap alatt, melynek karimája épen 
maradt és hátul mélyen lehúzva feláll. Márpedig ez 
a kalap {nexaGOc), tetején a két kiemelkedő szárny

nyal az, mely főképpen Mercuriust, mint az istenek gyors hírnökét, jellemzi. 
A szárnyak magán a fejen is lehettek és egy aquincumi terrakottafejen 
már csak nyomaik mutatják, hogy Mercurius feje volt (v. ö. Láng, Figu
rális terrakották az Aquincumi Múzeumban, Budapest Régiségei IX, 1906, 

26. 1.). 
A papföldi ásatásoktól délre épült vil

lamossági «Transformator» telkéről való. 
Száma 497. 

34. Csonka kőrelief (38. kép). A tábla 
fölül és alul letört. Magassága 23*5 cm, 
szélessége 25 cm. Jobbszélén a még kiálló 
perem domború és durva volt, balra, hol 
csak egy darabja van meg, lapos és rovát-
kos. Köztük a középen egy meztelen ifjú 
domború alakja nézett szembe, lábai térden 
alul hiányoznak, de még látni, hogy jobb

lábára támaszkodva állott, ballába pedig térdben meghajtva előre lépett. Felső 
teste is csak alig van meg félig, a hasán keresztül tört ketté és így azt sem 
tudjuk, volt-e ruhája, mely esetleg a chlamysnak felelt volna meg, úgy, 
amint Mercurius viselte. Minthogy feje sincs meg és hiányzik az attribútu
mok minden nyoma, legfeljebb meztelensége és állása sejtetik, hogy vala-

38. KÉP. 



mely fiatal férfiistenséget (Mercuriust ?) ábrázolhatott és egy fogadalmi tábla 
töredéke lehet. 

Óbudán 1913-ban a Föld-utca csatornázása alkalmával a 12. sz. ház 
előtt került elő. Száma 480. 

35. Oltáralakú talapzat (39. kép). Magassága 72 cm, derékban 30 cm 
széles, 30 cm vastag. Oltárnak azért nem nevezhető, mert nincs abacusa, 
hanem a párkányzat felső fedőlapja, a tulajdonképpeni abacus, sima, a középen 
ólommal kiöntött csaplyukkal, melybe egy öntőcsatorna vezet. Egészen bizo
nyos tehát, hogy tetejére valami szobormű 
volt állítva. A párkánya felül és alul egyfor
mán széles tagozatú. A két sima pálca közé 
foglalt kymatagot a törzstől még egy vályú 
választja el. Csonka csupán a felső fedőlap 
balsarka és elül jobboldala, ami annál sajno-
sabb, mert, mint az oltárokon látjuk, rajta fel
irat állott bevésve. Ez pedig a fennmaradt 
betümaradványokat kiegészítve egy istenség, 
MinerfvaeJ nevét tartalmazta és így nagyon 
valószínű, hogy a talapzaton elhelyezett szobor
mű is Minervát ábrázolta. 

De oltár azért sem lehetett, mert a dere
kára vésett felirat csak úgy felelne meg neki, 
ha a dedikáló neve vagy legalább az oltárfel
iratok szokásos záróformulája: v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito) állana. Itt azonban egészen 
tisztán kiírva a következő sorok olvashatók : 

Aliquit spur\ ci pelle fece\rit, habeat et\ 39. KÉP. 
superos et | inferos \ deos iratos ! ., 
A felirat értelme, hogy aki valami rondaságot akarna elkövetni, azt 

sújtsa az égi és alvilági istenek haragja ! Elején aliquid helyett áll aliquit 
(így van Dessau 7218. 7674 stb. is) és még helyesebb volna, ha siquid 
állana. Spurci a főnévként használt semlegesnemű melléknév genitivus parti-
tivusa. V. ö. C. XII 3426 si quis in e(o) mi(n)xserit spurciti(am) fecerit. 
Közönségesen stercus vagy stircus. Ez az átokszerű fenyegetés nyilván azért 
állhatott ezen a talapzaton, mert a hely, melyre vonatkozott, Minervának 
volt szentelve. V. ö. Liebenam, Städteverwaltung S. 31 Verunreinigungen 
von heiligen Bezirken, Öffentlichen Plätzen. Leginkább a temetkezési helye
ket szokták hasonló felírásokkal megvédeni. V. ö. Dessau, Inscriptiones 

Budapest Régiségei. XII. 15 
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selectae p. 937 Sepulcra eorumque iura. A felirat alján egy borostyánlevél 
(hedera) látszik. 

Óbudán a vasúti híd és a Hajógyársziget között a Dunából emelte ki 
a kotrógép 1911-ben, midőn a gázgyári Dunapartot építették. 

Ismertette Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 213. 
Száma 300. 

36. Minerva kis mellszobra (40. kép). Egy darab fehér márványból 
faragták talapzatával együtt, melynek ovális alakja és körben hornyolt oldala 
van. Belőle nő ki a mellszobor hátsó részének símafelületü támasztéka, míg 

elől a talapzaton álló gömb tartja csúcsívesen kivá
gott végét. Magassága 23 cm. 

Két vállán kis gombok fogják össze a chitont, 
mely két szélén függélyes, mellén háromszögben el
rendezett ráncokkal takarja felső testét. Csak két 
kidomborodó melle maradt simán. Feje le volt törve. 
Ovális arca Athena istennő typikus vonásait mutatja. 
Haja hullámos fürtökben hátul csomóba lehetett 
kötve. Tisztán azért nem látszik, mert a sisak magas 
taréjának hátsó vége borult rá. Homlokát is csak 
kétfelé választott hajának a széle koszorúzza, fejét 
ugyanis a hátratolt korinthusi sisak födte a hozzá
tartozó álarccal, melyen a szemek és az orr formája 
még tisztán kivehetők. A tetején azonban hatalmas 
taréjának már csak a kezdete maradt meg. Ilyen, 
korinthusi sisakkal ábrázolt Athena vagy Minerva 
nem éppen ritka a nagy görög-római szobrok között 
és kétségtelen, hogy a mi mellszobrunkhoz is ezek 

egyik-másik példánya szolgáltatta a mintaképet. Finom kivitelét anyaga, a 
márvány tette lehetővé és ez szinte kizárja, hogy idevaló származású legyen. 

A nyaka eredetileg hiányzott és azért, mikor először közzétettem a 
Budapest Régiségei III (1891) 138—139 11., nem vettem észre, hogy a fej 
és a mellrész összetartoznak. Az igaz, hogy nem is egyszerre találtuk őket, 
hanem előbb akadtunk a mellrészre és körülbelül egy évvel később a fejre. 
Mindkét darab azonban a Duna felé vezető út mentén fekvő két római 
lakóház romjai között került elő. 

Ujabban, de már úgy kiegészítve, mint a mellékelt képen látható, ki
adtam Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 91. Abb. 37. Száma 48—49. 

37. Minerva kerek szobrának törzse (41. kép). Magassága 14 cm. 
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Letört nyaka alatt a chiton (tunica) fodros széle. Elől Medusa kopott feje 
az aegis két felét kapcsolja össze, melyek a kebleket takarják. Ilyen aegist 
visel Minerva terrakotta mellszobra, mely a gázgyári fazekastelepről való. 
Budapest Régiségei XI (1932) 308. 1. 316. kép. Amint ezen látni, szélét 
alul a kígyónak apró karikákkal borított teste szegi be. Szobrunkon azonban 
ez sima és inkább az aegis vastag szegélyének tűnik fel. Csak ez lehetett 
az a két vállpánt is, melyekről Medusa feje lelógni látszik. Máskülönben 
ruházata kevésbbé érthető. Mintha a köpeny ráncai hátulról jönnének és a 
letört balkar hóna alatt húzódnának fel a balvállra és így mennek a hátán 
át jobbra, hol a jobbkar kezdete még fennmaradt. Felső teste a ruhával 
feltűnően vastag és úgy tetszik, hogy egy ülő Minerva szobrához tartozott. 

A papföldi ásatásoktól délre 1931-ben 
találták a villanyáramelosztó (Transformator) 
telep alapozásakor. Száma 435. 

38. Nagy oltár, mely egészben véve sér
tetlen állapotban maradt meg (42. kép). Ma
gassága 120 cm. Derékban 46Va cm széles 
és 43 cm vastag. Abacusa feltűnően magas. 
Tetején mély áldozati tányér, melynek kissé 
kiálló pereme van. Három oldalát elég durva 
faragású domborképek borítják. Elül a közé
pen egy kétfülű, talpas kráter áll, felénk for
dított szájnyílásával. A két sarkán egy-egy álló 41. KÉP. 
alak van ábrázolva, mindegyik egy-egy fáklyá
val, melyet a baloldalon levő (feje le van törve) lefelé, a jobbik felfelé fordít. 
Az öltözetük körülbelül egyforma. Térdig érő tunikájuk derékban fel van kötve 
és kurta köpenyük, amint a baloldali alakon jobban látni, a balvállon át van 
vetve. Sajátszerű a kerek paizs, mely a baloldali alak jobboldalán, a másik
nál inkább maga előtt tartva látszik. Az abacus két oldalát ugyanaz a stilizált 
akanthuslevél (?) díszíti. A párkányzat, mely az abacust tartja, erősen előugrik 
és két oldalán egyforma, stilizált levelek sorakoznak egymás mellé, rézsútosan 
állítva, úgy ahogy ugyanezt a rovásos díszítést (Kerbschnitt) az aquincumi 
mithraeum oltárkövein (Budapest Régiségei I 1889, 78. 1. 9) is látjuk, sőt 
Németországban (Gross-Krotzenburg). Cumont, Textes II p. 352. Fig. 223. 
Maga a párkány erősen profilálva a szokásos kymatagozást mutatja két sima 
lécszegéllyel. Az oltár derekán nemcsak a felirat van profilált keretben, hanem 
a két oldallap is, melyeken a mező közepét egy-egy domborkép foglalja el. 
Balra (42 a. kép) egy szabadon álló galamb, csőrében nyíllal, jobbra (42 b. kép) 

is* 



no 

oroszlán, tátott szájjal, amint egy hosszában, felkunkorodó farkkal ábrázolt 
állat hátára teszi mellső két lábát. Az oltár lábazatának tagozása megfelel a felső 
párkányzatnak, de természetesen fordítva van. Magas lábán három bevésett kör. 

A párkány felső fedőlapja elől sima és arra van bevésve 
D(eo) i(nvido) M(ithrae). 

Alatta a törzs feliratos lapján, melynek kerete tisztán faragott vályúprofilt 
mutat, olvassuk : 

Cael(ius) Anicetus | cum filio \ suo v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 
Mithras tisztelete annyira általános volt, hogy úgyis megértették az ő 

nevét, ha a kezdő betűvel rövidítve írták. Szinte az volna a kivétel, hogy 
Mithras egészen kiírva legyen, mint Aquincumban C. Ill 3480. 3481. Ha
sonlóképpen rövidítve vannak az őt megillető d(eus) i(nvictus)1 mint elenged
hetetlen jelzői, mert csak Mithras volt a legyőzhetetlen hatalom, mely a 
sötétségen, minden gonoszságon diadalmaskodik. Ezen ethikai vonásának kö
szönhette, hogy a katonaságon és különféle tisztviselőkön kívül főleg a rab
szolgák és felszabadítottak körében akadt a legtöbb híve. így ezen oltár 
dedikálója is, aki fiával együtt állította, görög születésű volt, neve Anicetus a 
görög ^AvíxrjToq és azt jelenti, mint a latin invictus, ahogyan éppen Mithrast 
hívták. Ez az Anicetus pedig, mint általában a hozzánk került görögök, felsza
badított rabszolga (libertus) lett és ennek jeléül viselte a patrónusától kapott 
latin Caelius nevet. Nálunk most először fordul elő Anicetus, kétszer talál
kozunk vele dalmatiai sírköveken (C. III 8289. 8857). Legújabban azonban 
Kölnben még mint servus tűnt fel. Germania 19 (1935) ^- I5 3- Más liber-
tusokról, mint Mithras tisztelőiről tanúskodnak a Kremplmalmi mithraeum 
oltárkövei (C. III 14344—6) és alább a 305. számú. 

Oltáraink rendesen legfeljebb a tetejükön (az abacuson) mutatnak némi 
ornamentális díszítményt (háromszögű oromzatot). A nagyobb oltárokon, me
lyeket leginkább hivatalosan állítottak, az oldallapok szoktak áldozati esz
közökkel (nyeles csésze, kancsó) ellátva lenni. A légritkábbak egyes isteni 
alakok. A leggazdagabban azok az oltárok vannak díszítve, melyek keleti 
istenségeknek, mint pld. Isisnek, szólnak. Nálunk ilyen oltárok azonban fő
képpen a Mithras-vallás körébe tartoznak és ezek annál érdekesebbek, mert 
ábrázolásaik a Mithras-kultuszra vonatkoznak. A rajtok előforduló dombor-
képek nem mindig újak, hanem sokszor más mithriakus emlékeken is talál
hatók, legtöbbször a Mithras bikaölését ábrázoló nagy relieftáblákon. 

Legkönnyebben felismerhetők az oltárunk abacusának sarkain álló fáklya
tartó ifjak (dadophorok), kik más oltárokon, mint Carnuntumban, a két oldal
lapon fordulnak elő. Cumont, Textes et monuments p. 491. Fig. 427. 428. 
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Majdnem egészen így párosan, pendantképpen jelennek meg a bikaölő 
Mithras két oldalán. Az egyik Cautes a fölfelé tartott fáklyával, a másik 
Cautopates, amint lefelé -tartja a fáklyát. Ami a mieinket figyelemreméltóvá 
teszi, a kerek paizsuk. így fölfegyverkezve eddig még csak nálunk a rácz-
almási Cautopates (Kuzsinszky, Múzeumi és Könyvtári Értesítő II, 1908, 
96. 1. 31. kép) ismeretes, továbbá a fáklyatartók a malomdülői mithraeum-
ból (Budapest Régiségei V 121. 1. 24, 25) és a 392. számú Cautopates-
szobor, melyet szintén e kötetben (76. 1.) mutatunk be. Ezt a katonai jel
leget kétségkívül annak köszönhették, hogy a Mithras-vallás hívei főképpen 
katonák voltak, kik Mithrastól, mint legyőzhetetlentől, maguk is győzelmet 
vártak. A két fáklyavivő azért juthatott paizshoz, mert ők is Mithrasnak, 
mint a felkelő és leáldozó napnak megszemélyesítői, míg maga Mithras a 
delelő napot jelentette. Pauly—Wissowa RE. s. v. Mithras S. 2138. 

Az abacus közepén álló kráter szintén előfordulhat a Mithras-táblákon, 
egyszer pld. az osterburkeni nagy reliefen a leterített bika alatt (Cumont, 
Textes II p. 348. Pl. VI.), máskor a bikaölő Mithras mellett a mezőben 
látjuk. Cumont, u. o. II p. 312. Fig. 170. Szerepe nem oly tiszta, de bizo
nyára a vízzel függött össze, mely Mithras híveinek a tisztálkodáshoz kellett. 
A kráter tehát mint víztartó a szentelt víz symboluma. 

Legnehezebb annak a két, egészen egyforma ábrázolásnak meghatá
rozása, melyek az abacus két oldallapján akanthus-díszítményeknek látszanak. 
De a növényi motivum ismeretlen Mithras oltárain. Talán csak a sarmi-
zegetusai oltáron (Cumont, II p. 281. Fig. 125) látjuk. Hogy ezek sem 
lehettek puszta ornamentumok, már azért is valószínű, mert az oltár többi 
ábrázolásai figurálisak. Ha mégis valami hasonló és érthető, a skorpió az, 
mely Mithras bikaölésénél nem szokott hiányozni. Rendesen a bika nemző
szerveit rágja, de azonkívül a mezőben magában állva is látható. Cumont, II 
p. 221. Fig. 51. Itt persze stilizálva van, testét az a gömb jelezheti, mely
ből a kétfelé felmenő lábai és ollói kiindulnak, csupán a farka hiányzik, 
mely úgysem fért volna el. Éppúgy nincs farka, hanem csak gömbölyű teste 
és oldalt kiálló lábai vannak Cumontnál, Textes I p. 89 közölt 2. képen. 
Cf. p. 190. Mivel pedig az abacus két egyforma oldalát tölti be, mind a 
kétszer ugyanazt a helyhez alkalmazkodó symmmetrikus elrendezést mutatja. 

Az oltár törzsén a két oldallap domborképei feltalálhatók egy másik 
Mithras-oltáron Carnuntumban. Limes in Österreich II S. 153. Fig. 46. 
Ott is a jobboldalon az oroszlán, a baloldalon madár. Fekvő oroszlánok 
legtöbbször a sírkövek tetejét díszítik, de a mithraeumokban is előfordulnak 
vagy mint kerek szobrok, vagy a relieftáblákon. Rendesen mellső lábaikkal 
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egy állat fejét marcangolják, és tulajdonképpen ugyanazt teszik, mint Mithras, 
mikor a bikát megöli. V. ö.Arch. Epigr. Mitth. 17-'(1.894) S. 26 (Cumont). 

A madárnak is az oltár másik oldalán természetesen csak úgy volt 
értelme, ha Mithrassal kapcsolatban állott. Leghamarább megérthetnők, ha 
hollónak nézzük. A Mithras-táblákon mindig ott van a holló, Mithrastól 
balra, amint hozza az utasítást a bika megölésére. A sarmizegetusai oltár 
tetején is a hollót látjuk, csőrében a levélággal (Cumont, Textes II p. 281. 
Fig. 127 un oiseau tenant dans le bec une feuille). A holló azonban hason
líthat a galambhoz (v. ö. Cumont, u. o. II p. 250. Fig. 85 vagy p. 252. 
Fig. 87 a tábla felső balsarkában), mint az oltárunkon is, hol csőrében nyilat 
tart. A nyíl egy másik mithriakus emléken a tegez mellett jelenik meg. 
Cumont, u. o. II p. 231. Fig. 62. Még ismeretesebb a nyilazó Mithras. 
Úgyis magyarázható azonban a galamb a nyíllal, hogy a levegőt képviseli, 
melyben röpül (Cumont, II p. 434). Hasonlóképpen jelentette az oroszlán 
a tüzet, a kráter pedig, mint láttuk, a vizet. 

A legfeltűnőbb bizonyára oltárunk előlapján a felirat alatt tátongó üreg, 
mely fölül legömbölyítve lévén, a barlangot juttatja eszünkbe, melyben a 
bikaáldozás történt. Ha síroltárban látunk hasonló üreget, abban a hamv
vedret helyezték el és mintha itt is a két felső sarok derékszögű kivágásai 
azért volnának, hogy oda egy fém- vagy vékony kőlapot illeszthessenek és 
az üreg elzárható legyen. De mindenesetre fontosabb a jobboldalán kívül 
látható négyszögű lyuk, mely az oltárfalat átfúrja és csak úgy érthető, ha 
azon át egy ólomcső ment és az üregbe vizet vezetett be. Ilyenformán az 
üreg víztartónak szolgált volna a szertartásnál használt szentelt víz száraára. 
Hasonló berendezést említ Dütschke (Conze közlése szerint) Arch. Epigr. 
Mitth. II S. 120: «A firenzei kő, úgymond, hátul nyitva volt és látni lehet, 
mint voltak itt a forrásvíz vezetésére való csövek belefektetve, ám a víz le
folyására hiányzott elől a lyuk, mely azt egyedül bizonyossá teheti». Sajnos, 
ez nálunk sincsen meg. Még mindig a legvalószínűbb magyarázata oltárunk 
üregének is, ha víztartónak tekintjük. Mithras oltára mégsem lehetett sír
oltár, hanem, ami szinte biztos, eredetileg egy mithraeumban állott. Hogy 
pedig itten mennyire tisztelték a forrásvizet, mutatják a Fonti perenni dedi
kált oltárkövek, aminőt az aquincumi (papföldi) mithraeumban is találtunk. 
C. III 10462. 

A poetoviói II. mithraumban a Mithrasnak szentelt oltár mellett csakugyan 
ráakadtak a forrásra. Abramic, Poetovio S. 68. Ólomcsöveket meg Ober-
winter mellett találtak. Arch. Epigr. Mith. XIV (1891) S. 67. Azt is meg
említhetem, hogy egy mithraeum podiumfalában olyan kis fülkék tűntek fel, 
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melyek szintén víztartók lehettek, Roscher, Ausf. Lexikon d. griech, u. röm. 
Mythologie s. v. Mithras (Cumont) S. 3062. 

Oltárunkat Óbudán, a szentendrei országút csatornázásánál találták, a 
vasúti átjárótól 10 méterre kifelé. Hogy ott lett volna a mithraeum is, nem 
lehetett megállapítani. De még elég közel, a Krempl-malom előtt kerültek 
napfényre annak a mithraeumnak kövei (Budapest Régiségei V (1897) 118. 1. 
19—22), ahonnan ez az oltárkő is származhatott. 

Közzétettem Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 164. Abb. 129. 
Száma 459. 

39. Ép oltárkő (43. kép), közepes nagyságú. 
Magassága 81 cm. Abacusa olyan széles kőlap, 
mint az oltár törzse. Teteje sírna és csupán elő
lapján van a két sarokakroterium : sírna negyed-
körszelvények és köztük a középen egy liliomalakú 
virág. A párkányok kevésbbé ugranak elő, a felső 
fedőlap alatt két keskeny léc között húzódik a 
lapos kymatagozás és ugyanilyen a lábazat párkány-
profilja. A törzsének 34 cm széles és 43 cm magas 
lapján a kétsoros felirat tisztán olvasható : 

Petrae \ Genetric(i) 
Alatta nagy tér üresen maradt. 
A rómaiak úgy képzelték Mithras születését, 

hogy amint az égi fény a kőboltozatnak gondolt 
égből előtör, Mithras, a világosság istene a sziklából 
születik : &GOC êx Tcéiçaç. A C. III. 7729 felirat-

43. KÉP. ban rape nains és közönségesen M. petrogenitus. 
Számos olyan kőemlék van, mely Mithras születését, 

egy sziklából félig kiemelkedő Mithrast, ábrázolja. Az aquincumi mithraeum-
ban egyik kezében fáklyát tart, másik felemelt kezével egy tőrt. Budapest 
Régiségei I (1889) 76. 1. A heddernheimi domborképen aláírása Petrám 
(ge)neftjricem (Cumont II. p. 156 Fig. 290). Érthető tehát, ha a sziklát 
mint Mithras szülőanyját tisztelték és neki oltárokat állítottak. Egy salonaei 
oltárkövön (C. III 8679) olvassuk : Pétre genetrici. A hozzánk közelebb fekvő 
Carnuntumban az oltárt (C. III 4424) Petrae Genetrici P. Ael. Nigrinus 
állította, aki magát papnak nevezi és nyilván Mithras papja volt. Oltárunkon 
ugyanez a dedikáció, de csupán ennyi. Az, hogy ki dedikálta, nincs meg
mondva. 

Találták az óbudai gázgyár jelenlegi telkén, a nagy római fazekastelep-
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tői északra, egy fal mellett állva, melyhez egy másik fal derékszögben csat
lakozott. Vele egy sorban állott még a következő három oltár. Mind a négy 
tehát még eredeti helyén, egy mithraeumban került elő és így a többi há
romnak is Mithrasszal kellett kapcsolatban lenni. 

Szó van róluk Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 207. 
Száma 328. 

40. Nagy oltárkő (44. kép), 84 cm magas, derékban 38 cm széles és 
3 3 cm vastag. Felső abacusa nincs, mintha 
nem is volna oltár, hanem talapzat, melyen 
szobor állott. A teteje azonban nem egészen 
sima lap. A párkányzat, mely koronázta, csak 
a balsarkán és oldalán maradt épen és a szo
kásos profilt mutatja. Belőle valami a jobb 
oldalán is látszik. A lábazata mind a három 
oldalon sértetlen és még tisztább rajta a pár
kányzat tagozása. A derekán tág tere volna a 
feliratnak, de ez csak két sorból áll, melyek a 
közepe táján vannak bevésve. Mindössze ennyi 
olvasható : Solis ara. 

Ezen oltárkőnek Mithrasszal való kap
csolatát a Napisten (Sol) említése bizonyítja. 
Hogy Sol a rómaiak szemében mennyire azo
nos volt Mithrasszal, mutatják a S(oli) i(nvicto) 
M(ithrae) dedikációk az oltárokon. Mintha 
azonban ezen az oltáron Sol magában szere- 44. KÉP. 
peine és Mithras társát jelentené. Ezért áll 
egyes Mithrastáblákon Mithras mellett, vagy külön is díszíti művészi alakja a 
poetoviói Mithrasoltár egyik oldalát (Abramiő, Poetovio S. 182 Fig. 127). 

Ugyancsak ez a felirat Ara Solis fordul elő azonban egy dáciai kövön 
is Soli Invido Mithrae alatt (C. III 8038). Egy oláhországi relieftöredéken 
pedig (Cumont u. o. Fig. 117) az oltáron tűz lángol (autel flamboyant) és mel
lette Mithras áll. Azt hiszem, hogy ugyanebben az értelemben veendő oltárunk 
felirata : Solis Ara, természetesen azzal a különbséggel, hogy az áldozatot Sol 
mutatja be. Analógiának felhozhatom Reinachnál (Rép. Reliefs III p. 179, 7) 
Neptun oltárát, melyen Ara Neptuni felirat alatt Neptunus álló alakját látjuk. 

Egy sorban állott az előbbi és következő két oltárkővel. Ezekkel 
együtt említettem: Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 207. Száma 331. 

Budapest Régiségei. XII. Io 
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4L Kis oltár (45. kép). 54 cm magas, derékban szélessége 17 cm, 
vastagsága 18V2 cm. Tetején az abàciisnak felső lapja kis kerek bemélye
dést mutat, melynek hátul köralakú pereme van és így az akroteriumok csúcsai 
három sarkon szabadon kiállanak. Elül a bal sarkon azonban jóformán semmi 
sem látszik és simán maradtak az abacus oldalai is. A párkányok profilja 
kevésbbé éles, de még eléggé kivehető a két sima léc közé foglalt kyma-
tagozat. A felirat a törzsnek lyukas lapján csak nehezen olvasható : 

Leoni | . . us \ (ar)am 
Olyan oltárt, mely Leoni dedikálva van, bajos volna találni. Legalább 

Cumont nagy műve (Textes et monuments) nem ismeri az istenségek között. 
Mithras felirataiban előfordul ugyan leo (pld. C. III 3415. 
4801), de ez annak a hét fokozatnak egyikét jelenti, 
melyeken a hívőknek át kellett menni, hogy a mys-
teriumokban teljesen beavatva legyenek. Így egy d(eo) 
s(oli) i(nvido) szentelt oltárkövön (Egger, Mus. Klagenfurt 
S. 50) a dedikáló neve után áll leo. Egy carnuntumi fel
iratban (Arch. Epigr. Mitth. I. S. 139) a Jegio egyik 
katonája Leo, ami azonban cognomen is lehet. Ha kö
vünkön Leo a felirat elején dativusban áll, mint valami 
istenség, akit tisztelnek, az csak az oroszlán lehet, mely 
Mithras kultuszában bizonyára sokkal nagyobb szerepet 
játszott, mint gondolnók. Az ábrázolásai elég gyakoriak 
a Mithrastáblákon és ott látjuk a 459. számú oltár (118.1.) 
egyik oldalán is. Mint Fonti perenni állítottak oltárokat, 
neki is, mint a tűz .symbolumának lehetett oltára. Minden

esetre tanulságos volna, ha egy más; Leoni dedikált oltárral találkoznánk, 
mely kétségkívül a Mithraskultusszal függött össze. 

A felirat végén olvasható am kiegészítése a legnagyobb valószínűség
gel aram, oltárt jelent, melyet a második sorban említett dedikáló állított. 
Nevének vége us volt és csak nagyon rövid személynév lehetett, mert hosz-
szabb név nem fért el az oltáron. Száma 329. 

42. Egy nagyobbfajta oltárkő csonka törzse az ép lábazattal (46. kép). 
Magassága 71 cm. Felső része és jobb oldala le van törve. A lábazat ren
des tagozású párkánya az oltár 42 cm széles és 3 5 cm vastag törzsénél alig 
ugrik valamivel elő és még alacsonyabbá teszi a keskeny láb (plinthus). 
A feliratnak a törzsön fennmaradt alsó fele így szól : 

. . . . cius j d(ecurio) m(unicipii) A(quinci) \ II vir i(ure) d(icundo) j 
pr(aefeclus) coll(egü) fa[b(rum)] \ v(otum) s(olvii). 
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Az istenséget, akinek az oltár szólt, nem tudhatjuk, de vagy Mithras 
volt vagy vele kapcsolatban kellett lenni. Azt sem tudhatjuk, hogy a dedi-
kálót hogyan hívták, a nevéből ugyanis mindössze nomenjének ez a nem 
sokat mondó cius vége látható. Reá vonatkoznak azonban a felirat többi 
sorai, melyekből kiderül, hogy mi volt az illető, aki az oltárt állította vagy 
mint a végén olvassuk, fogadalmát beváltotta: v(otum) s(olvit). Elsősorban a 
község szolgálatában állott. A D M A betűk, mint rövidítések (siglák), így 
egymásután nem éppen a rendesek, de helyben annál könnyebben voltak 
érthetők, mert Aquincumról van szó. Egy másik 
aquincumi feliratban (C. Ill 143416), mely 
különben is hasonló, már a rendes AQ(uincum) 
áll A helyett. Aquincum előtt tehát M nem 
lehet más, mint rövidítve m(unicipium), így 
aztán könnyen kitalálhatjuk, hogy a D mind
két feliratban d(ecurio) rövidített formája. 

Aquincumnak ez a megjelölése, hogy 
municipium, nem oly gyakori a feliratokban, 
mint colonia és mert a coloniánál régibb, 
annál értékesebb az a felirat, mely a várost 
még municipiumnak nevezi. Mint ilyen, Aquin
cum az Aelium melléknevet viselte és Hadria
nus császártól kapta, midőn municipium lett. 
Utoljára 193-ban szerepel így egy aquincumi 
feliratban (C. III 10398), mert egy másik 46. KÉP. 
aquincumi felirat (C. III 14344) szerint már 
198-ban colonia, úgy hogy oltárunknak ennél az évnél régibbnek kell lenni. 

A decurio a községi tanács (ordo) tagja volt, de ezzé csak azután lehe
tett valaki, hogy a város egyik főtisztségét betöltötte, szóval, miután egyik 
polgármestere volt és mint ilyen a jogszolgáltatást is ellátta. Ezért áll fel
iratunkban a második helyen ITvir i(ure) d(icundo). Az idézett C. Ill 143416 

felirat legfeljebb annyiban különbözik, hogy magában a /7 jelentése duum-
viralis lehet, ahogyan a volt duumvirt hívták. 

Aki egy városban ilyenformán a legmagasabb állást elérte, az termé
szetesen a társadalomban is előkelő szerepet játszott. Főleg a collegiumok 
igyekeztek vezetőjüknek megnyerni. Feliratunkból azt látjuk tehát még, hogy az 
ácsok céhének elöljárója : pr(aefectus) coll(egii) fa(brum) volt. Ez a collegium 
volt bizonyára a legtekintélyesebb, melyről a legtöbb felirat emlékezik meg 
és ennek elöljárója lenni a legnagyobb megtiszteltetést jelentette. A mithraeum 

16* 
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gazdagságára és tekintélyére mutat mindenesetre, ha hívei közé a város első 
polgárai tartoztak. 

Ezt az oltárkövet is Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 207 ismer
tettem, hol az előbbi hármat. Száma 330. 

43. Oltárkő töredéke (47. kép). A hátsó oszlopos folyosó falában lévén 
beillesztve, inkább kőlapnak látszik, melynek profilírozott keretbe foglalt me
zejében áll a felirat. Magassága 60 cm, szélessége 51 cm. De felső részé
ben a leütött párkány és az istenségnek szóló dedikáció kétségtelenné teszik, 
hogy oltárkővel van dolgunk. Felülete annyira lekopott, hogy a betűk rajta, 
különösen lejjebb, alig vehetők ki. Biztos mindössze a felirat kezdete : 

Neptu\no 

47. KÉP. 48. KÉP. 

Nálunk Neptunus kevésbbé jelenthette a tenger istenét, hanem inkább 
mint a bennszülöttek istenségét tisztelték, ki a folyóvizeket őrizte. így a nymphák-
kal és Danuviusszal együtt fordul elő egy vindobonai oltárkövön (C. Ill 
143 5927). De magában is állhatott, rendesen Augustus melléknévvel, pld. C. 
III 41 24 (Zalaapáti). Egyszerűen Neptunusnak van dedikálva az a nagy oltár, 
melyet neki Aquincumban C. lui. Geminus Capellianus helytartó emelt. 
C. III 3486. 

Palota-Újfaluról, egy középkori épületromból való és úgy lehetett be
falazva, hogy az idők folyamán ennyire lekopott. Száma 373. 

44. Pici oltár felső fele (48. kép), homokkőből. 14 cm magas, derék
ban 7V2 cm széles, 8V2 cm vastag. A négyszögű abacus helyén a tányér-
szerű bemélyedésnek kívülről is kerek formája van, elől kis orommal, mely 
két egymásba rakott háromszögből áll. A párkányt nagyolva, durván kifara-



125 

gott profil alkotja. Törzsének jobb oldalát egy szemben ábrázolt csésze (pa
tera), bal oldalát kancsó díszíti. Előlapján a feliratot csak éppen bekarcolták 
és ami belőle fennmaradt, nehezen olvasható : 

Silvan(o) dom(estico). 
A kerti Silvanusnak ilyen kis oltárai a házakban lehettek felállítva. 
Csak annyit tudunk, hogy a Dunaparton találták, nyilván a gázgyár felső 

végén feltárt temetőben, mint szórványos leletet. Száma 299. 
45. Oltárkő (49. kép), a nagyobb fajtából 

való. Magassága 88 cm, derékban 33 cm szé
les és 25 V2 cm vastag. Más hibája nincs, mint 
az, hogy abacusának bal sarka letörött. Teteje 
sima, oldalain virágdíszítmény. Elől középen 
rózsa (?) látszik, alatta inda, melynek fölfelé 
hajló végei a sarkokon körbe csavarva valami 
rózsaféle virágot foglalnak be. A párkányok 
egyszerűen tagolt, de tisztán és gondosan ki
faragott kymát mutatnak két sírna léc között. 
A lábazatnak párkánya megegyezik a felsőnek 
profiljával és egymástól természetesen csak 
abban különböznek, hogy a két profil ellen
kező vonalban halad. A felirat olvasása a vésre 
felé kissé bizonytalan. A legvalószínűbb : 

Sdvano | domest(ico) \ sacr(um) Poly\idus 
Aur(elii) Ani\ceti v(otum) s(olvit) l(ibens) 
m(erito). 
Az oltár a nálunk különösen tisztelt Sil

vanusnak van szentelve (sacrum). Domesticus 49- KÉP. 
mellékneve jelenti a kertek védelmezőjét és Sil-
vanust, mint ilyent említi a legtöbb feliratunk. Hívei természetesen főkép 
a gazdálkodással foglalkozó bennszülöttek lehettek. De ez nem mindig 
tűnik ki a dedikálok nevéből. így ezen oltár dedikálója egészen ismeretlen 
nálunk. Talán nem is egészen hibátlan a neve. Mintha Polyclitus elrontott 
formája volna vagy a korinthusi feliratból (C. III 544) ismert Pollidiusé. 
A görög név annál valószínűbb, ha a következő név olvasása Anicetus. Egé
szen biztos ez a név egy másik aquincumi oltárkövön, melyet szintén ez 
alkalommal ( I I Ó . 1.) bemutattunk. Itt azonban genitivusban áll, mint mindig, 
mikor az illetőnek rabszolgájáról vagy libertusáról van szó. De az az érde
kes, hogy Anicetus is, görög létére nálunk csak libertus lehetett és az 
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Aurelius nevet felszabadításakor kapta. A felirat végén a rendes záróformulát 
olvassuk. Az oltárkő az amphitheatrum déli oldalán került elő, mikor arrefelé 

az új Arany árkot ásták. Száma 389. 
46. Oltárkő (50. kép). Magassága 52 cm, 

derékban 18 cm széles és 15 cm vastag. Feje 
csonka, mert a kiálló abacus, nemkülönben a pár
kány felső lapja (a tulajdonképpeni abacus) is 
sérült, de maga a párkány sokkal épebb, mint a 
képen látni. Egyszerű kymaprofilja van, melynek 
alján a keskeny léc hiányzik. Annál tisztább a 
lábazati párkány és ennek sincs meg az a léctagja, 
mely a derekától elválasztja. Hasonlóképpen telje
sen ép négyszögű lába. A könnyen olvasható 
felírás, melynek legfeljebb egyes betűi törtek ki, 
így hangzik : 

Sil(vano) dom(estico) | 
Jid(ius) Cris | pinianfusj \ vet(eranus) 
v(otum) | s(olvik) l(ibens) m(erito). 

Ezt az oltárt is tehát Silvanus domesticusnak 
dedikálta Jul. Crispinianus. A nálunk nem igen 
ismeretes cognoment a közönséges Crispusból 

képezték, hogy megkülönböztessék az ifjabb testvért az idősebbiktől. Utána 
egyszerűen vet(eranus) kW, ami csak ritkán szokott előfordulni annak a csapat

nak megnevezése nélkül, mélynek kiszolgált katonája 
volt az illető. 

Az Aquincumi Múzeumba 1933-ban került Pilis-
Szántóról és Strbich Imre már régebben találta a csabai 
út mentén. Száma 471. 

47. Oltárkő (51. kép). 53 cm magas, derékban 
23 centiméter széles és 14 cm vastag. A felső párkány 
balsarka az abacusszal együtt letört. Lapos kymaprofilja 
még elől a legépebb. Ugyanilyen a lábazat tagozása,. 
mely mind a három oldalon megvan. A felirat, ha betűi 
kissé gyengék is, elég tisztán olvasható : 

Siha\no sd(vestri) \ Abasc(antus) \ votum \ posuit. 
Silvanus mellékneve silvesiris és az erdők védőjét, 

pártfogóját jelenti. A dedikálója azonban nem idevaló
si, KÉP. parasztember, mint várnók, hanem egy Abascantus nevű 

50. KEP. 
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görög. Az Abascantus név mégis elég gyakori a római feliratokban és ha 
nem áll magában, vagy servus, vagy libertus. Előfordul egy másik aquincumi 
feliratban is (C. III 3478) és ebben a II. 
segédlegio Cornelius Paullus nevú primipilu-
sának (centurio) szabadonbocsátottja (libertus). 

A felirat \égén votwn posait áll és nem 
solvit, mint a rendes záróformulában. Talán 
ezért is írták ki teljesen. v -

A Zsigmond-téren (III. Újlaki rakpart 
22) épült csatornázási telepen 1913-ban került 
elő. Közzétette Kuzsinszky, Aquincum-Aus-
grabungen und Funde. S. 163. Száma 358. 

48. Oltár (52. kép). Magassága 84 cm, 
derékban legnagyobb szélessége 26 cm, vas
tagsága 19 cm. Tetején alacsony abacus, 
melynek oldalai egészen simák. A csaplyuka 
egy kis szobormű megerősítésére szolgálha
tott. A párkányt, melynek baloldala és bal
sarka sérült, a szokásos kymatagozat, két sima 
léc közé foglalva alkotja. Feltűnően karcsú 
a kettétört dereka és lefelé keskenyedik, miért 
is a lábazata, mint a csonka része mutatja, a 
felső párkánynál sokkal kisebb volt. A felirat 
első sora a párkány felső lapjára került, de 
az istenség nevének ép az eleje nem maradt 
meg teljesen. Azon a szűk helyen, melyen a 
hiányzó betűk állottak, a megmaradt A/O legfeljebb SilfvanoJ-ra egészíthető 
ki. Hozzátartoznék a tisztán olvasható MAG. Éppilyen a feliratnak az oltárkő 
derekára vésett többi része. Az egész felirat eszerint így szólt: 

[Siljvano mag(no ?) \ Cl(audius) Maximi\nus 
pro sal(ute) \ Cl(audii) Probini | filifi), quod | 
voverat \ p(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). \ (Ante diem) III Idus Iuni(as)\ 
Perpetuo- \ et Corneliano co(n)s(ulibus). 

Silvanusnak rendesen olyan melléknevei vannak, melyek természetének 
megfelelnek, pld. sylvestris, domesticus. Olyan általánosak is lehettek, mint 
sandus. Legkevésbbé illethette a magnus, amivé a neve után álló MAG 
legegyszerűbben volna kiegészíthető. Egy praenestei feliratban (Dessau 4092) 
mégis, ha nem is utána, hanem előtte ezt a jelzőt olvassuk : deo magno' 
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Siivano. Lehetne azonban úgyis kiegészíteni, amint egy sisciai feliratban 
(C. III 3963) találjuk: Siivano Maglae. Csak nem igen értjük. 

A személynevek elég ismeretesek. Ellenben nem oly közönséges a fel
irat szövegezése. Azt olvassuk, hogy az oltárt Cl(audius) Maximinus a fia 
jólétéért pro salfute Cl(audii) Probim fiii(i) állította, a rendes záróformula, 
v(oium) s(olvis) (libens) m(erito) elé pedig még be van szúrva: quod voverat, 
ami nyilván az oltárra vonatkozott, melyre nézve a dedikáló fogadalmat tett. 
Máskor érthetőbb, pld. amidőn quod in bello voverat után meg van mondva, 
hogy aedem et Signum emelt (Dessau, lnscriptiones Latináé selectae I 20). 

Az idő meghatározása annyival pontosabb, hogy az év megjelölésére 
szolgáló két consulon kívül még a nap kelte is adva van. Előbb (ante diem 
tertium) Idus luni(as) áll és június 11-ének felel meg. A két consul neve 
szokás szerint a cognomina által rövidítve szerepel, az egyiknek neve Marius 
Perpetuus volt, a másiké L. Mummius Felix Cornelianus (Liebenam, Fasti 
consulares p. 29). Consulságaik a Kr. u. 237. évre estek. 

Az oltárt Óbudán, a Kerék-utcában álló 26. számú ház udvarán találták. 
Kiadta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 206. 

Száma 449. 
49. Kis oltár (53. kép). Magassága 61*5 cm, derékban 24 cm széles, 

1 5 cm vastag. Felső részén mind a három oldal párkánya le van törve, 
ellenben az abacus, tetején a lapos tányérszerű bemélyedéssel, elég ép, elül 
a közepén kis háromszög, melyet egy a csúcsától lefelé menő vonal két 

részre oszt, a sarkokon felfelé bekunkorított csigák, 
alighanem palmetták. Az oldalakon hasonló sarokdíszít-
mény. A lábazaton a tagozás csak elül van leütve. A 
felirat betűi elég élesek, legfeljebb kevésbbé szabályosak 
és hasonlók azokhoz, melyeket a bennszülöttek feliratai
ban látni. Különösen az 5 formájú dűlt, vagy kisebb a 
többinél, mint pld. az első sor végén, hol könnyen 0 
betűnek nézhető. A felirat különben hiánytalan és két
ségkívül így szólt : 

Silvanis | sacrum | Appius Ros\ionis \ v(otum) 
l(ibens) m(ento). 
Silvanis többes számban, mint az talán első gon

dolatra látszik, nem vonatkozhatik Silvanusra, az erdők 
és kertek istenére, mert csak a vele rokon és vele 
együtt említett istennők, a Silvanák fordulnak elő többes 
számban. Egy aquincumi feliratos domborképén három 
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mindenekfölött valószínűvé 

női alak ábrázolja őket (Hampel, Arch. Ért. i, 1881, 171. 1. és Budapest 
Régiségei III, 1891, 70. 1.). Rendesen ugyan Silvanabus a többes dativus 
alak, de mint éppen az imént említett kőemléken (C. III 10460) vagy egy 
vindobonai (C. III 13497) feliratban olvassuk, Silvanis is fordul elő. Feltűnő 
csupán, hogy kövünkön Silvanae nincsenek Silvanus vagy más istenségek 
társaságában, hanem az oltárt egyedül nekik állították. De nem kevésbbé 
érdekes, hogy a dedikáló tisztán római neve (a régi Appius nomen, melyet 
praenomennek is használhattak) magában áll és utána Rosionis következik, 
Rosio genitivusban, olyanformán, amint bennszülötteknél az apa megnevezése 
szokott lenni. És nincs is kétely, hogy ez a Rosio ilyen barbár név volt. 
Egy idevaló, kétségkívül pannóniai sírfeliratban (C. III 3687) ugyanígy 
Rosionis található, mindjárt utána pedig Atresso és ennek kelta hangzása 
(Hampel, Budapest Régiségei IV, 1892, 40. 1. 
teszi, hogy Rosio sem lehet más, mint 
kelta. A záróformulával az történt, hogy 
az állítmány s(olvit) kimaradt, amint ezt 
egy budai feliratban (C. Ill 3494) is látjuk. 

Az oltárkő leihelye nem ismeretes, 
de mindenesetre Aquincum. 

Könyvemben (Aquincum-Ausgrabun-
gen und Funde S. 163), hol az oltárt pub
likáltam, Rosionis mellett Rostonis-t is 
lehetőnek tartottam. Száma 450. 

50. Silvanus lapos, kerek szobra 
(54. kép). Magassága 59 cm. Egy kő
darabból van faragva széles talapzatával, 
amelyen bal lábával kissé előrelép, míg 
teste a hátrább álló jobb lábára nehe
zedik. Mellette, jobb oldalán ül a kutya, 
alakja kissé elnagyolt, de még látni, amint 
két mellső lábára támaszkodik és széles 
fejét hátrafelé fordítja, hogy Silvanusra 
föltekintsen. Silvanus a fején a szokásos 
phrygiai süveggel van ábrázolva, alóla ki
látszik göndör haja, mely homlokát övezi 
és arcának két oldalán lefelé csüng. Arca 
egészen épen maradt, lapos és úgy néz 
ki, mintha csupasz volna. Nyakán némi 54. KÉP. 

Budapest Régiségei. XII. 17 
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gyűrődés látszik, mely alig származhatik karikától. Felső ruhája, a chiamys, 
jobb vállán van összetűzve, mellén rézsút menő ráncaival a bal vállára húzó
dik fel és eltakarja bal karját, vége oldalt lelóg. Az alsó tunica térdig ér, 
a combhoz simulva ráncaival. A dereka körül felkötve szokott lenni, de ez 
nem látszik, mert elől behajtott kezei eltakarják. Jobb keze ugyanis maga 
előtt nyelénél a fölfelé tartott keskeny kampós kést fogja, a bal kéz hasonló 
tartása meg arra mutat, hogy a faágat tartotta, mely a fej magasságáig ér. 
Ez azonban oly lapos és formája annyira szegletes, hogy éppen nem hasonlít 
egy faág lombjához. De elég, hogy bal oldalán látjuk, ahol Silvanus mindig 
ilyenformán egy faágat tart. 

Találták Óbudán, a papföldi ásatásoktól nyugatra, hol 191 i-ben a bulgár 
kertészek munkaközben a mostani katonai ruharaktár táján akadtak rá. 

Rövid ismertetését lásd Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde 
S. 94. Száma 322. 

Két más Silvanusszobor is látható még az Aquincumi Múzeumban. Az 
egyik (Budapest Régiségei IX (1906) 48. 1. képpel,) a papföldi ása
tások helyén, a macellum nyugoti oldalán menő csatornában feküdt, a másik 
(u. o. 49. 1. képpel) állítólag az óbudai Dunaágból került ki. Mindegyik 
szakállas és a fej fedetlen, de míg az előbbi hosszú köpenybe van burkolva, 
a másik csak térdig érő tunicát visel. Silvanus egyedül a görbe késen ismer
hető fel, melyet a jobb kezével leeresztve, illetőleg maga előtt tart. A bot 
és virágos váza a bal kézben nem tartoztak Silvanus rendes attribútumai közé. 
Ellenben a faág egyáltalában hiányzik. Mint látjuk tehát, egyik szobor sem 
hasonlított ahhoz, melyet most bemutattunk. 

Silvanus kerek szobrai többnyire az épületek fülkéiben állottak és talán 
azért oly különbözők, mert nem voltak annyira keresettek, mint a votiv-
táblái, amelyeket aztán sokkal könnyebben is tudtak előállítani, ha egyik 
körülbelül olyan, mint a másik. 

51. Négyszögű relieftábla, mely Silvanust ábrázolja (55. kép). Magas
sága 35 cm, szélessége 25 cm, vastagsága 15 cm. Kerete nincs és ezért 
különösen felső széle egyenetlen. Csak alján ugrik elő egy keskeny léc, 
hogy talapzatul szolgáljon, melyen Silvanus áll és tőle jobbra a kutyája fek
szik, két mellső lábát előre nyújtva és elég jellegzetes fejét hátrafelé for
dítva, Silvanusra föltekint. Silvanusnak feje fedetlen, kétfelé omló haja tetején 
azonban egy bütyök látszik, mintha a süveg csücske volna. Arca körszakál
las. A tunica, mely alsóruhául szolgál, a derekán fel van kötve és két rét
ben esik; a felső, átvetett része rövidebb, míg az alsó, a lábaihoz simuló rán
cokkal, majdnem térdéig ér. A felső testét félig eltakarja a chiamys, mely 
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jobb vállán van összetűzve és onnan bal vállára húzódik át. Lábai meztele
neknek látszanak. Jobb kezét oldalt tartja és markában egy kampós kés 
nyelét fogja. A másik, bal keze a köpeny alatt lefelé van fordítva, hogy 
fölfelé tartsa a faágat, melynek hosszú, hegyes levelei vannak. 

A relieftáblának nincs aláírása, nem is szokott lenni az olyan kisebb
fajta Silvanusdomborképeken, aminő ez. Úgysem lehetett kétség, hogy egye
sek fogadalomból (ex voto) állították, amint azt más istenségeknek is tették. 

Találták Óbudán, a papföldi ásatásoktól keletre épült gázgyári munkás
házak helyén. Száma 333. 

Silvanusnak dedikált oltárok, mint lát
tuk, el ép" szén számmal fordulnak f*ln Hs a 

' o X ----- — 

neki szentelt fogadalmi táblák ritkábbak, 
mégis ők azok, melyek nálunk gyakoriab-
bak, mint másutt. 

Silvanust mint római istent az egész 
római birodalomban tisztelték ugyan, de se
hol sem annyira, mint ott, hol illyrek és kel
ták laktak, kik benne nemzeti istenségüket 
látták. De míg Dalmatiában például, a he
gyek között a görögöktől átvett kecskelábú 
Pán alakjában ismerték, és ugyanígy ábrá
zolták egyszer egy óbudai oltáron is (Rómer— 
Desjardins XI. tábla 76), Pannoniában a 
táblák inkább egy idevaló paraszt képében 
mutatják be. Ez az ábrázolás aztán Aquincum
ban annyira elterjedt, hogy a relieftáblákon 
máskép nem is ábrázolták. Csak az Aquincumi Múzeumban most már négy 
ilyen egyforma táblánk van és ezek legfeljebb a kidolgozásban különböznek 
egymástól, vagy abban, hogy ugyanazok az attribútumok, a kutya, a vincellér
kés változtatják a helyüket. A faágat azonban Silvanus mindig a bal oldalán 
tartja. A Dunaparton, Schlosser József földjén talált csonka táblán (Budapest 
Régiségei IX, 1906, 49. 1. képpel) a kést maga előtt, de már a 
második táblán, mely az óbudai Gázgyár területéről való (u. o. XI, 1932, 
181.1. 395. ábra) azt éppúgy oldalt kinyújtott kézzel fogja, mint a most bemu
tatott táblán. Feltűnőbb nála, hogy feje nem fedetlen, hanem a hegyes phrygiai 
süveg takarja. A legszebb reliefünk az Aranyhegyről származik (Budapest 
Régiségei V, 1897, 125. 1. képpel), rajta is Silvanus szakállas, öreg ember
nek van ábrázolva, fején azonban a mitra úgy néz ki, mintha inkább csuklya 
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volna, minőt a parasztok hordtak. Máskülönben is egész öltözete, lábain 
nadrág és magas cipők, a paraszt téli viseletének felelnek meg. Itt a kutya 
nem a bal, hanem a jobb oldalán helyezkedik el. Csak azon a táblán, melyet 
a Nemzeti Múzeum szintén Aquincumból kapott (Budapest Régiségei 111, 
1891, 69. 1. VI. tábla), látjuk Silvanust csupasz arccal, fiatalon. A ruházata 
azonban ezen is majdnem ugyanaz, mint a többieken, szintén nadrágot hord 
és legfeljebb a cipője más, papucshoz hasonló. Eppenígy megegyeznek az 
attribútumok, a faág és kés, jobb lábánál a fekvő kutya, amelyek tehát egy
aránt megillették a kerti Silvanust, akit Sd(vano) dom(esiico) dedikálva 

ez a tábla ábrázol, és az erdei Silvanust (Sdvanus 
silvestris), amint őt a most publikált legújabb tábla 
szakállas alakja mutathatja. Egyébként Italiában sem 
képzelték Silvanust máskép (pld. Notizie degli scavi 
VIII, 1932 p. 429 fig. 3) és hasonlóan Poetovióban 
(lásd Conze, Römische Bildwerke Taf. X. 2 S. 14) 
is, ahonnan ezen képtypusnak hozzánk jutni kellett. 

52. Oltárkő (56. kép). Magassága 79 cm, de
rékban 30 cm széles és 20X\T. cm vastag. Felső része 
elég ép : az abacus teteje sima, két oldalát a szélén 
kifaragott párnák foglalják el, melyeknek oldalt lát
ható bevágása jelzi, hogy középen át voltak kötve. 
Végüket elől körbe foglalt rózsák díszítik, köztük 
az abacus közepén fenyőtoboz. Az abacus alját képező 
keskeny lap és a párkány fedőlapja között vályuszerű 
tag húzódik, ami ezen helyen ritkán fordul elő. Maga 
a felső párkány két sima léc közé foglalt széles 
kymatagozat. A lábazat balsarka elől le van ütve, 

párkánya kymaprofil helyett vályualakú. A felirat felső részén a betűk sokkal 
jobban olvashatók, mint lefelé, hol a kő felülete kopottabb. Szövege: 

Sol(i) deo | sacru(m) C. \ [l]ul(ius) Prim(us) 
i'(otum) s(olvit) l(ibens) m(eriio), 

A dedikáció név szerint a Napistennek Sol(i) deo szól, aki azonban 
ebben a formában csak ritkán fordul elő, pld. C. Ill 8686 (Salonae) vagy 
Deo Soli Aug. (Dunapentele). Sokkal általánosabb Sol invidus. A syriai Nap
kultusz a Kr. u. II. század óta terjedt el a római birodalomban, és először 
Elagabalus (218—222) emelte állami rangra, 50 évvel később pedig Aurelianus 
császár még nanyobb pompával vette körül. 

Cumont (Textes et monuments II p. 143) a reá vonatkozó feliratokat 
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az Inscriptions des dieux solaires közé sorolja. Az idő folyamán azonban a 
küzdő és a sötétség hatalmaival vívott harcból egyre győzelmesen kikerülő 
Sol invictus lassanként azonos lett Mithrasszal és a dedikációk Soli invido 
Mithrae történnek. Ettől kezdve a katonák, kik Mithrast Keleten ismerték 
meg, márcsak Mithrast érthették Sol alatt. A Corpus indexeiben Sol nem 
is igen található máshol, mint Mithras címszó alatt. Külön legfeljebb akkor 
szerepel, ha Juppiterrel együtt van említve, vagy más, speciális nevet, minő 
pld. Sol Elagabalus (Dessau 43 30), visel. 

Minden valószínűség amellett szól tehát, hogy oltárunkon is Sol(i) deo 
Mithrasnak felelt meg. Azok az oltárok, melyek a Kremplmalmi mithraeum-
ban állottak és I(nviclo) de(o) s(acrum) (Budapest Régiségei V, 1897, 118. 1.) 
szólnak, kétségkívül Mithrasnak voltak dedikálva. 
Az egyiket C. Jul(ius) Primus libertus (C. 111 14347) 
emelte, márpedig ugyanilyen nevű C. Jul. Prim(us) 
szentelte a szóban levő oltárt is Soli deo, úgyhogy 
föltehető, hogy ezen néven sem fordulhat elő más, 
mint Mithras. A két személynév írása csak abban 
különbözik egymástól, hogy az egyik cognomen us 
vége nyilván azért maradt el, mert ugyanígy kezdő
dik a következő záróformula eleje és a kőfaragó 
egyszer (haplografia) véste ki. A két oltár összetar
tozását még az is mutathatja, hogy mindakettőnek 
abacusán a díszítést hasonló motívum képezi. A mién
ken egy fenyőtoboz áll, a Kremplmalmi nagy oltár-
kövön pedig egy ciprusfácska. A döntő bizonyíték 
arra nézve, hogy az oltárkövünk szintén a Krempl
malmi mithraeumban állhatott, persze az volna, ha 57. KÉP. 
legalább a közelben találták volna. 

De a Dunából, a hajógyársziget északi végénél kotorták ki 1911-ben. 
Közzétettem Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 76. Száma 305. 
53. Kis oltár, egészen ép (57. kép). Magassága 47 cm, derékban 

14*5 cm széles és 14 cm vastag. Magas abacusa van, melynek teteje sima. 
Előlapján a két palmettás sarokakroterium olyan nagy, hogy a középen 
összeérnek. Oldallapjai üresek. A párkányok széles és lapos kymatagozásait 
keskeny lécek szegélyezik. A felirat inkább bekarcolva, mint bevésve látszik. 
Olvasása : 

S(oli) d(eo) | Callistus \ ex voto \ v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erilo). 
Az istenség lehet ugyan Silvanus domesticus, mert éppenígy, a kezdő-
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betűkkel rövidítve fordulhatott elő (C. III 4166. 4437. 11001. 11149), és 
mint látjuk, ebben a formában elég gyakori. Mindenesetre gyakoribb volt 
azonban Sol, ha Mithrasszal azonosítjuk és hívei nem annyira Solt, mint 
Mithrast tisztelték. Már ezért is azt kell hinnünk, hogy ezen oltáron Sol 
neve alatt tulajdonképpen Mithras értendő. V. ö. az előbbi oltár feliratát 
132. 1. 

Fontosabb, hogy dedikálója, Callistus, mint görög, alig tartozhatott 
Silvanus hívei közé, hanem csak Mithras tisztelője lehetett. És ami még 
valószínűbbé teszi, Callistusnak nálunk, mint máshol is (C. Ill 12298 Augush 
libertus) bizonyára felszabadított rabszolgának kellett lenni, a felszabadítottak 
1 Pedig °ly számmal tisztelték Mithrast, hogy Aquin

cumban külön egyházközséget alkottak. 
Ezt az oltárt is a Papföldön, a gázgyári munkás

telep helyén találták, ahonnan nem messze, a Krempl-
malom táján állott a felszabadítottak mithraeuma. Buda
pest Régiségei V (1897) 118. 1. 

Az, hogy Callistus fogadalom folytán (ex veto) 
cselekedett, midőn fogadalmát szívesen és érdem szerint 
beváltotta : v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) oltárainkon 
közönséges formula volt. 

Lásd Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und 
Funde S. 163.. Száma 362. 

54. Kis oltár, mely formáját egészben véve meg
tartotta (58. kép). Magassága 48 cm, derékban 17 cm 
szélesés 15"5 cm vastag. Felső részének főleg jobb
sarka azonban csonka és az abacus a párkány felső lap

jával le van töredezve. Maguk a párkányok mind a felső részén, mind a lába
zaton elég jól maradtak meg ugyan, csak a homokkőből nem lehettek oly éle
sen kifaragva és profiljuk kissé szegletes. Ezért a homokkőbe vésett betűk 
sem oly határozottak, hanem inkább bekarcoltaknak látszanak. A feliratnak 
olvasása mindazonáltal bizonyos : 

Sulevis | sacrum | Ulp(ia) Iluri\ca v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). 

A kelta eredetű Suleviae az anyaistennők (Matres Suleviae) csoportjába 
tartoznak, de külön is mint Suleviae előfordulnak. Rómában tisztelőik a túl-
nyomólag germánokból és keltákból rekrutálódó équités singulares, kik a 
római istenek mellett a hazai isteneiket tisztelhették bennök. V. ö. Toutain, 
Les cultes païens I p. 444. A többi oltárok is, melyek említik, ott kerültek 

58. KÉP. 
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elő, hol kelták és germánok laktak. A hozzánk legközelebbi hely Raetiában 
Nassenfels, hol egy Sulevis sacrum felirattal (C. III 5900) ellátott oltárt talál
tak. Az apulumi feliratban (C. III 1156 és add. p. 1015) olvasásuk nem áll 
minden kétségen felül. (V. ö. Roscher, Lexikon d. griech. u, röm. Mythologie 
s. v. Suleviae S. 1595. 27 és Pauly—Wissowa RE. s. v.) Annál több bizony
ságot nyújt oltárunk arra nézve, hogy tiszteletük nálunk is honos volt. Aki 
állította, Ilurica az első nő, akit tisztelői között ismerünk, és az is bizonyos, 
hogy nem lehetett római nő. Mintha Illyrica volna az igazi neve (C. III 
14275x Salonae), azonban egyszer egészen úgy is, mint kövünkön, Ilurica 
olvasható, mégpedig szintén egy dalmatiai feliratban (C. III 8441). A két 
név tehát azonos és egyformán annak bizonyítéka, hogy a nő illyr származású 
volt. Az aquincumi Ilurica azonban már mint római nő az Ulpia nevet viseli, 
ugyanazt, melyet Traianus császár, bizonyára azért, mert a polgárjogot neki 
köszönhette. 

Eszerint itt is Suleviae a bennszülöttek istenségei voltak és a nevük 
semmiesetre sem tekinthető latin eredetűnek, vagyis Suleviae és Silviae 
(erdei nők) nem lehetnek ugyanazok. 

Az oltárkövet az Aquincumi Múzeum Bot István pályaőrtől kapta, ki a 
Malomdülőben találta, amidőn 1908-ban ott egy kis házat épített magának. 
Lásd Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 164. Száma 274 
(474 helyett, mint idézett könyvemben áll). 

55. Feliratos tábla istenségek domborképeivel (59. ábra). Jobboldala 
végig letört, de éppen olyan; volt, mint a sértetlenül maradt baloldala 
és így könnyen kiszámítható eredeti szélessége. Jelenleg 109 cm széles, 
magassága 105 cm, vastagsága 13 cm, olyan vastag, hogy a falba beilleszt
hető legyen. Ezért hossznégyszögű volt az alakja is. 

Felső része az isteneknek volt szánva. Középen, aediculaszerű pálcás 
keretben, tetején lapos háromszög alatt áll Juppiter egy hosszúkás, felül sima 
párkánnyal ellátott talapzaton. Abban a typikus állásban, szembenézve van 
ábrázolva, amint a legjobb görög-római szobrokból ismerjük. Egészben véve 
meztelen, legfeljebb a nyoma látszik a balvállára felhúzott köpeny csücské
nek, ha ugyan attól maradt vissza. Feje, már amennyire a kis méretek mel
lett lehetséges, elég tisztán mutatja a Juppitert jellemző dús göndörhajat és 
körszakált. A jobblábára támaszkodik, míg ballábát, térdben kissé meghajtva, 
hátrafelé tolja (Spielbein). A leghatározottabban Juppiterre vallanak az attri
bútumai, amelyeknek még a tartása is az, mint más Juppiterábrázolásokon. 
Balkezét felemeli, hogy vele szokásos módon a földre támasztott kormány
pálca gömbös végét fogja. A leeresztett jobbkezében csípője táján a villámot 
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tartja, Juppiternek ezen kizárólagos ismertetőjelét. Alatta a másik jellemző 
attribútuma : a lábánál álló és reá föltekintő sas. 

A tábla baloldalán ugyanolyan keretben, csak valamivel magasabb három
szög alatt áll egy női istenség. Éppen oly nagy, mint Juppiter és ugyan
olyan a talapzata. Szintén szembenézve van ábrázolva, de mint női alak, 
ruhásán. Dús haja van és rajta magas véka, a modius, felső szélén karimá
val. Ruhája a derekán át van kötve és kétrétben hull alá, az alsó a lábig 
ér, a felső a térdek fölött félkörívben végződik. Fölemelt kezében a nyeles 
guzsalyt tartja, mig leeresztett jobbkezében az orsó. A kezek tartása legalább 
olyan, amelyből fonásra kell következtetni, csak éppen a fonal nem látszik. 

A két istenség között vízszintesen fekvő és szélesebb kymatagozású 
keretbe foglalva olvassuk az istennőnek szóló dedikációt: Deae Syn(ae). 

Alatta egy sörényes hímoroszlán lépdel jobbra. 
Ugyanilyen, hossznégyszögű keret volt Juppiter másik oldalán és benne 

a felirat ET kezdete azt mutatja, hogy utána egy másik istenség neve kö
vetkezett, melyhez az előbbi keret második sorának JE eleje hozzátartozott. 
Ennek is tehát istennőnek kellett lenni és a hiányzó rész kiegészítése, mint 
látni fogjuk, minden valószínűséggel [Balti dejae szólhatott. 

Ezen felirat alatt itt is egy jobbra fekvő állatalak hátsó fele látszik, hátán 
pompás nagy szárnnyal és hasán több emlővel, ahogyan a sphinxet szokták 
ábrázolni. 

A tábla symmetrikus beosztása megkívánta, hogy hiányzó jobb részén 
is a feliratnak megfelelő istenkép legyen, amilyen Dea Syriáé a baloldalon. 

A baloldali keretes felirat második sora tovább folytatódott a jobboldali 
keretben. 

A tábla alsó, valamivel magasabb része tartalmazza azt a feliratot, amely
nek kedvéért tulajdonképpen a kőtábla készült. Alig hiányzik valami belőle, 
mert a jobboldalán még látszik annak a keretnek belső széle, mely a három 
oldalon széles, vályuszerű tagozassál szegélyezi. 

A betűsorok lefelé fokozatosan alacsonyabbak lesznek, úgyhogy az utolsó 
sor kis betűit már a keretre vésték. Különösen az első sorok betűi oly sza
bályosak és szépek, aminők nálunk csak azokban a feliratokban fordulnak 
elő, melyek a Kr. u. II. század közepéből valók. 

Ezt a hosszúkás négyszögű keretet a felirattal kétfelől pelták díszítették. 
A baloldalon még teljes épségben fennmaradt peltára jellemző két szarva, 
melyek közül a felső bekunkorítva háromlevű virággal végződik, az alsónak 
végét pedig a griff feje alkotja. A pelta közepére stilizált virágornamentum 
van bevésve. 
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A felirat elejétől végig így szól : 
Deae Syri[ae] et [Balti de-] 
ae pro sa- lufté Aug.] 
C. Jul(ius) Sextmus con- % 
duct or ex decr(eto) ordin(is) 
kfanabarum )) secund(um) conduct(ionem) arcum 
cum lanuis teguflja tectum 
inpendis suis fecit. Mag(istris) 
Jul(io) Viatore et Bellifcjio Firmino. 
L(ocus) p(ublwe) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). 

Budapest Régiségei. XII. 18 
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A táblát a rajta levő domborképek és feliratok egyaránt teszik érdekessé. 
A feliratok részben istenekre vonatkoznak és mint az oltárokon, a nekik szóló 
dedikációkban nevök dativusban állott. De csak az egyiké maradt meg. 

Az elején olvassuk Deae Sfrifae], akinek a tábla tulajdonképpen de
dikálva van. A rómaiak azért nevezték egyszerűen a syr istennőnek, mert 
nemcsak Bambykében, hol Atargatis néven ismerték és legtekintélyesebb 
temploma állott (ezért a város neve Hierapolis), hanem másutt is Syriában 
tisztelték. Preller, Römische Mythologie3 II S. 396. 

Rómába valószínűleg rabszolgák és kereskedők révén került és 
a Tiberis jobbpartján (trans Tiberim) volt temploma. Daremberg-Saglio 
Dictionnaire des antiquités IV p. 1592. A provinciákba tiszteletét katonák 
is hozhatták, kik Syriában szolgáltak vagy oda valók voltak. így Britan
niában egy cohors I Hamiorum tisztjei voltak a hívei (C. VII 758. V. ö. 
Domaszewski, Religion d. röm. Heeres S. $2. 58). Máshol nyugaton ke-
vésbbé találjuk. Nem is találkozunk ott oly nagy számmal syrekkel, mint 
különösen Daciában, amelynek lakosságában a keleti elem kiváló szerepet 
játszott. Syr kereskedők (Suri negotiatores) két helyen fordulnak elő a fel
iratokban, Apulumban (C. III 7761) és Sarmizegetusában (C. III 7915), hol 
a syr istenségek élén Malagbel áll. A rájuk vonatkozó felirat (C. III 7954) 
szerint P. Ael. Theimes, tehát egy syr ember, aki azonban római polgár lett, 
templomot épített nekik és a feliratot szinte éppolyan díszes, ha nem dísze
sebb táblára vésette, mint a mienk. Torma, Arch. Epigr. Mitth. VI S. 109. 
Téglás, A várhelyi Syrus templom. Arch. Ért. 26, 190Ó, 321 — 330. 1. Ugyan
onnan valók még a C. Ili 7955. 795Ó. 12580 feliratok, mindegyik Malag
bel nevével, mintha neki nem is egy, hanem több temploma lett volna. Dai-
covici, Dacia I (1924) p. 228. V. ö. Floca, I culti orientali nella Dacia. 
Ephemeris Dacoromana VI (1935) p. 222. Dea Syria tisztelete azonban ed
dig még csak Ampelumban (Veczel C. III 7864) és Hidegkúton (C. III 956) 
hagyott nyomokat. Floca u. o. p. 231. 

Daciából a syrek könnyen jöhettek a Dunán is Pannoniába, de akiket 
nálunk találunk, azok inkább katonák, mint polgáremberek. Egy újabb aquin
cumi sírfelirat is az Aquincumi Múzeumban (száma 285, Kuzsinszky, Aquin-
cum-Ausgrabungen und Funde S. 176) egy centurióról szól, aki domo Syria 
Palestina colon(i)a,e Cupüolina, vagyis Jeruzsálemből származott. A brigetiói 
Dolichenustáblát (Láng, A brigetiói Dolichenum, Klebelsberg-Emlékkönyv 99. 
1.) az I. Seleucus által alapított Zeugma (nem messze Dolichétől) tanácstagja, 
Domitius Titus dec(urio) Seleu(ciae) Zeugm(a)e állította ugyan, egy másik 
ószőnyi feliratban (C. III 43 31) pedig csupán ex civitate Zeugma szerepel, de az 
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Ószőny környéki Zselizben (C. III i 1076) látható sarkophágon említett Aelius 
Domitius, ki domo Erapuli civis Sums, a II. legio veteranusa volt. Erapuli 
nyilván ugyanaz, mint Hierapolis, ahová Dea Syria való volt. A syr elemet 
mindenesetre tömegesebben képviselték azok a csapatok, melyek nálunk tar
tózkodtak. Cumont, Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de 
Mithra I p. 247, jegyzet 8. Ezen segédcsapatok syr eredetét nemcsak elneve
zésük, hanem egyes katonák tulajdonneve is elárulja. Csak ők voltak azok 
a katonák, kik saját honi fegyverzetükkel, az íjjal ellátva (sagittarii) voltak. 
Még Aquincumtól legtávolabbra, Győrben található az ala I Augusta Ituraeo
rum sagit(tariorum), mely a Corpusban közölt LXXXIV diploma szerint Kr. 
u. 167-ben Alsó-Pannoniában állomásozott. Az Ituraeusok syriai néptörzse 
Palaestina északkeleti részében lakott és onnan származott Bargathes Regebali 
f(ilius) eqfues alae) Aug. Ituraeorum domo Ityraeus (C. III 4371). De a többi 
győri feliraton (C. III 43Ó7. 4368. 11083) kívül Budán is akadt az al(a)e 
Eturaeorum egy kiszolgált katonája (C. III 3446). Egészen bizonyosan már 
Pannónia inferior helytartója alá tartozott kezdettől fogva a cohors I miliaria 
Hemesenorum sagittariorum equitata (C. III 10304), melynek állomáshelye 
Dunapentele volt, hol feliratainak egész sora került napfényre. L. Paulovics, 
A dunapentelei római telep (Intercisa), Arch. Hung. II 1927, 54. I. 68 sk. 
Nevét a syriai Emesa után kapta, ahonnan kiegészítették. A katonák közül 
többen megtarthatták nevöket. Ilyenek C. III 103 16=3334: Marcus Aurelfi us) 
Deisan domo Hemes(a) vagy C III 10318: M. Aur. Sallumas vetferanus) ex 
tessfe)r(ario) coh(ortis) (miliariae) Hemesfenorum) domo Hemesa. V. ö. C. III 
10315. A harmadik syr csapat, melynek állomáshelye Aquincumhoz egészen 
közel, Szentendrén (Ulcisia castra) feküdt: a cohors I (miliaria) S(everiana) 
S(urorum) s(agittariorum) volt és a feliratokban a három S betű közül 
az első Severiana rövidítése, amely melléknevét Alexander Severus császár
tól (222 — 235) kapta. Szentendrén két emlékkövet is állított, melyek közül 
az egyik (C. III 3638) Alexander Severus, a másik (C. III 3639) a fele
sége, Iulia Mammaea tiszteletére szólnak. Egy felirat (C. III 10581), mely 
a cohors jelvénytartójától (signifer) származik, Leányfalun került elő. Vala
mennyien azt mutatják, mily közel jutottak a syrek Aquincumhoz. Jelenté
keny számmal, mint az exercitus Syriacus különítményei (vexillarii sagittarii) 
jöhettek azok, akik közül az egyiknek sírkövét (C. III 13483 a) Carnuntum-
ban találták. A syreknek ez a tömeges megjelenése ugyan már a Kr. u. 
III. századra esik, midőn az uralkodók maguk is a keleti, főleg sémita val
lások legbuzgóbb terjesztői voltak. De annak kezdete már a Kr. u. I. szá
zadban mutatkozhatott és mindenesetre a II. században jelentékeny lehetett. 

18* 



140 

Ilyen környezetben érthető, hogy Aquincumban Dea Syria tiszteletének 
most már a második emlékét mutathatjuk be. Az elsőt egy régebbi felirat 
(C. Ili 10393) Diasuriae szentelve őrizte meg. 

Az oltárköveken is lehetnek domborképek, melyek a feliratok isteneit 
ábrázolták. Ezen a táblán még két ilyen alak maradt meg. A balra álló 
istennő csak a tőle jobbra olvasható feliratban említett Dea Syria lehet. 

A rómaiak az idegen isteneket rendesen abban a formában ábrázolták, 
melyet a görögöktől átvettek. Legfeljebb az attribútumok különböztették meg. 

Dea Syria még leginkább Demeterhez hasonlít, akivel a rómaiak azo
nosították is. V. ö. C. VII 759: eadem mater divum Pax, Virtus, Ceres, 
dea Syria. 

Táblánkon egyenesen állva, földig érő ruhában, fején a modiusszal lát
juk, Cereshez hasonlóan. Amint azonban Lucianus (Dea Syria 31) leírja szob
rát, mely a hierapolisi templomban oroszlánokon nyugvó trónszékén ülve ábrá
zolta, fején a sugárkoszorúval és falkoronával, egyik kezében a sceptrumot, 
a másikban az orsót tartotta. Roscher s. v. Syria S. 1630. Pauly-Wissowa 
RE. Dea Syria S. 2243. Ezen attribútumok közül az orsó és a hozzátartozó 
guzsaly, mint különösen jellemzők, valóban ott láthatók, alakunk két kezében 
és kétségtelenné teszik Dea Syriát. A falkorona csak Syriában illette meg, 
mert ahol tisztelték, minden városnak védőistennője volt. A rómaiak könnyen 
fölcserélhették a modiusszal, mely jobban felelt meg egy fonó istennőnek. 
A legfeltűnőbb talán, hogy áll és nem ül oroszlánok által tartott széken, 
mint hierapolisi szobra. 

Dea Syriát sokoldalúsága (Daremberg-Saglio, Diet. IV p. i$93)köny-
nyen azonosíthatóvá tette más istennőkkel. Mint istenek anyja később össze
olvadt a phrygiai Cybelevel (Gressmann, Die orient. Religionen S. $7), kit 
a rómaiak Mater magna néven jól ismertek oroszlánok között trónolva. Az 
oroszlán tehát ezen a réven is lehetett Dea Syria állatja. Csak így magyaráz
ható, hogy táblánkon ott lépdel alatta az oroszlán. Hogy mennyire összetartoz
tak, mutatja egy hierapolisi érem is, melyet Gressmann u. o. S. 71 Abb. 
30 közölt. Rajta egy kis templom jobboldalán oroszlánoktól tartott trón
széken ül Atargatis vagy dea Syria, elől a mezőben pedig éppúgy jobbra megy 
az oroszlán, mint táblánkon. V. ö. Roscher s. v. Syria S. 1638. 

A sémi pogányság felfogása szerint az istennőnek férfi párja (paredros) 
volt és Atargatist egy Baal oldalán, mint Hadad feleségét tisztelték. Az imént 
idézett érmen is Hadad az, kit a templom másik, bal oldalán látunk. A ró
maiak persze Hadadot ezen néven nem ismerhették, hanem mint Rómában 
két összetartozó oltár mutatja, míg a Diasuriának (Dea Syria) dedikált oltár 
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(C. VI 115. 116) az istennőt két oroszlán között trónolva ábrázolja, a másik 
oltár (C. VI 117), melyen az isten két bika között ül, Juppiternek van szen
telve. Hadad helyét tehát Juppiter foglalja el és a Rómavárosi (C. VI 116. 
399) feliratban a dedikáció lövi 0. m et Deae Suriae szól. Pauly-Wissowa RE. 
Dea Syria Sp. 2239. így most már értjük, hogy táblánkon Dea Syria alakja 
mellett mit keres Juppiteré, mely nyilván azért áll a középen, mert ez a hely 
illette meg, mint a rómaiak legfőbb istenét és így került Dea Syria tőle 
jobbra, a hol Juno szokott lenni. 

Táblánkon azonban, mint láttuk, három istenségnek volt helye, mint az 
idézett hierapolisi érmen és egy újonnan, Durában talált reliefen (Jahreshefte 
27, 1932, S. 173), melyen Hadad és Atargatis között egy phalerákkal díszí
tett signum, mint a római hatalom symboluma foglalja el Juppiter helyét. 
Hasonló két, nyilván összetartozó bronzplakett ugyancsak Bulgáriából (Bul
letin de l'Institut arch. Bulgare 7, 1933 p. 414 Fig. 171. 172), az egyiken 
látjuk az ülő Iuppitert, a másikon pedig külön aediculakeretekben két ülő 
nőt és az egyik az oroszlánnal mindenesetre Dea Syria. Csak természetesnek 
találjuk tehát, hogy abban a keretben, mely nálunk a jobb oldalon egészen 
hiányzik, sem lehetett más, mint egy istennő. 

Neve épp olyan keretben állott Iuppitertől jobbra, mint tőle balra Dea 
Syriáé. A két nevet az et kötőszó kapcsolta össze és az ae végső szótag is, 
mely a túlsó oldalon levő keret második sorának elején olvasható, kétség
telenné teszi, hogy női istenségről van szó. Természetesen csak olyas valakire 
gondolhatunk, aki Dea Syriával valami összefüggésben állott, akit mellette 
tiszteltek, mint pld. Mater magnát. C. IX 6099 Brundisium : sac(erdos) Matris 
Magnae et Suriae Deae. 

A legutolsó magyar Aquincum-vezetőben (1933) még Caelestis Diana 
látszott valószínűnek, de később feltűnt, hogy ez a név hosszabb, semhogy 
a keretben elférhetett volna. Ellenben Baltis istennőé éppen beleillik : Battis 
ugyanis a ligaturákkal és utána deae első szótagja pontosan hat betűhelyet 
foglal el, amennyi a túlsó oldalon is a keretes táblácska megfelelő helyén 
található. Márpedig Baltis annyival bizonyosabb, mert ugyancsak Aquincum
ból régibb idő óta ismeretes egy felirat, mely neki és Dea Syriának szól és 
egy templom állott, melyet tehát a két istennőnek közösen emeltek. C. III 
10393: Balti diae divinae et Diasuriae (= deae Syriae) templum f(ecit) T, 
Fl(avius). 

Különben is Baltis éppolyan syr istennő volt (v. ö. Cumont, Die oriental. 
Religionen 3. Aufl. 1931 S. 103. Pauly-Wissowa RE. II Sp. 2842. Wis-
sowa, Religion u. Kultus der Römer S. 301 A. 2.), mint maga Dea Syria. 
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Az Euphrat mellékéről Osrhoenéből származott és De Syriával együtt terjedt 
el nálunk. Daciában csak egyszer fordul elő egy apulumi feliratban. Osterr. 
Jahreshefte 5 ( ^ 0 2 ) Beibl. Sp. 113: Balti caeles(ti), amely melléknévvel 
a szintén sémi Tanitot hívták Carthagóban. Jones (The Cults of Dacia p. 290) 
kelta istennőnek mondja, de téved. Zeiss Anuarul vol. Il (1933 —1935) 
p. 258. Floca, I culti orientali nella Dacia. Eph. Dacoromana 6 (1935) p. 
231 nem említi. 

Ellenben nem feltűnő, hogy Pannoniában (Schober, Grabsteine S. 219. 
Dobias, Orientálni vlivy v rimském podunaji 1928 p. 38) annál gyakrabban 
fordul elő? Az idézett aquincumi feliraton kívül egy Környén talált oltáron 
(C. III 10964 = 4273) Deae Balti Flavia Victorina pro se et suis om(nibus) 
v. s. l. m. olvasható, sőt Aquincumhoz egészen közel, Dunakeszin egy másik 
oltár került elő, melynek felirata (C. III 10574) Balti Aug(ustae) sacr(um) 
Catomus Q). Most már az sem lehet kétséges, hogy amint táblánk balolda
lán Dea Syria, jobboldalán a hiányzó keretben meg Baltis alakja állott. 

Ha egy harmadik, ószőnyi kőemléken a Balti felírás (C. NI 10973) nem 
volna bizonytalan, rajta az istennőt ülve láthatnók, az amazonok öltözetében, 
meztelen félmellel, bal kezében a duplaélű csatabárdot (bipennis), jobbjá
ban a pelta-alakú paizsot tartva. Baltis más, biztosabb ábrázolását nem ismer
jük, legkevésbbé álló alakját, melyet a magas aediculakeret feltételez és amely 
nem lehetett másféle, mint Dea Syria a túlsó oldalon. A pelta minden 
bizonnyal attribútumai közé tartozhatott. 

Még csak az a kérdés, mit keres a sphinx, melyet a jobboldalon 
látunk. Kétségkívül Baltishoz tartozott, mint a baloldal oroszlánja Dea 
Syriához. Idáig a sphinxek jóformán csak római síremlékekről ismeretesek 
és prophylaktikus jelentésük van. De mindenesetre más az értelmök, ha 
istenségekkel kapcsolatban előfordulnak, mint pld. káriai érmeken, melye
ken Aphrodite két sphinx között ül. Daremberg-Saglio, Dictionnaire s. v. 
Sphinx p. 1439. Nálunk Szombathelyen az egyik oltárfelirat (C. III 10913) 
SphinxfiJ Metili(us), egy másik (C. III 10914) Spinabus (sic) Augg. sac. 
Domilia Victorina szól. A sphinxek lehettek hímneműek és szárnytalanok, 
mint Egyptomban, Keleten azonban felső részök nő és ilyen volt a táb
lánk sphinxalakja, melyet hasa alatt az emlőkkel, hátán pedig messze hátra
felé kiterjesztett szárnnyal ábrázoltak. Ezen keleti eredete aztán könnyen 
érthetővé teszi, miért lehetett Baltis állatja, ügy ahogy az oroszlán Dea 
Syriáé volt. 

Az istenségnevek után pro salu(te) azt jelenti, hogy a táblát valakinek 
üdvéért állították, aki csak a császár lehetett. Azon a kevés helyen, mely a 
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jobboldalon a felirat végén még maradt, nem is férhetett több el, mint 
Aug(usti), esetleg AVGG, amikor két császárról volna szó és ezek Marcus 
Aurelius (161 —180) és Lucius Verus (iói—-169), akiknek uralkodása alatt 
tehát a tábla készülhetett. 

A felirat folytatása a kőtábla alsó felére esett, abba a hossznégyszögű 
keretbe, melyet két oldalán pelták díszítettek. Ezek a pelták, máskép amazon-
paizsok, mint az amazonok, kiknek fegyverzetéhez tartoztak, kisázsiai szár
mazásúak és könnyen kapcsolatba hozhatók a syriai istennőkkel, akiknek 
tiszteletére a tábla szólt. A római ornamentikában azonban annyira általáno
sak, hogy minden bizonnyal itt is csak mint díszítmények szerepelhetnek. 
Tulajdonképpen a háromszögű fogantyúkat (ansae) pótolják, melyek más 
táblák két oldalán kiállanak. Èbben a gazdagabb, zoomorph formában, amikor 
a két szarv, vagy az egyik, mint a táblánkon, griífejekben végződik, inkább 
csak a díszes emléktáblákon fordulnak elő, pld. Angliában a legio II Aug. 
kövén, melyet Zingerle, Kyknos-Relief, Österr. Jahresh. XXI—XXII (1922— 
1924) S. 245 Abb. 85 bemutat. Nálunk egy nagyobb síremléken (képe Buda
pest Régiségei VII 1900, 49. 1.) találjuk mely a Kr. u. II. századból való. 
Vele egykorú lehet a mi táblánk is. 

Már a keretnek ez a díszes kiállítása azt mutatja, hogy a tábla a nagy 
nyilvánosságnak volt szánva. 

Az oltárfeliratokhoz hasonlóan, az istennőknek dativusban álló neveire 
nominativusban következik a dedikálóé : C. Jul(ius) Sextinus. Csak az a kér
dés, hogy Sextinus római polgár létére, akinek neve tisztán latin és elég 
közönségesnek látszik, hogyan ajánlhatta a táblát syriai isteneknek. Lehet, 
hogy egyszerűen híve volt ezeknek, de mindenesetre jómódú és előkelő 
polgárnak kellett lenni, hogy ilyen szép emléket állított. 

A felirat mindössze annyit jegyez fel róla, hogy conductor. Hogy minek 
a bérlője, az nincs megmondva. Még legvalószínűbb, hogy az állami vámok 
(publicum portorium) bérlője lehetett és mint ilyen maga is megfordulhatott 
Keleten, hol megismerhette az odavaló vallásokat. Mindenesetre nagy sze
mélyzete volt és abban, mint a feliratok hosszú sora bizonyítja, sokan voltak 
rabszolgák, akik azok tiszteletét Keletről magukkal hozták. Cumont, Die 
orientalischen Religionen3 S. 97. 

A keleti istenségek nagymérvű elterjedése, mint tudjuk, a Kr. u. III. 
században történt, amikor a bérlők helyét a vámkezelés élén már procura-
torok foglalják el, kik közvetlenül a császárnak voltak alárendelve. Ez a vál
tozás Commoda császár idejében, Kr. u. 182 körül (Domaszewski, Arch. 
Epigr. Mitth. 13, 1890 S. 134) kezdődhetett, és mert még conductorról 
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van szó, feliratunknak ezt az évet megelőző időben kellett keletkezni. Ez az 
adat azért is fontos, mert eszerint a syriai istenségek kultusza nálunk már 
a Kr. u. II. században ismeretes volt. 

Sextinus azonban így sem lehetett egészen magánember, mert mindjárt 
a conductor után olvassuk, hogy ex decr(eto) ordin(is) járt el. Ordo a taná
csot jelentette, melynek tagjai decuriones voltak és ezért rendesen decretum 
decurionum áll. Ilyenkor a község (municipium vagy colonia) is említve szo
kott lenni, melynek tanácsa a határozatot (decretum) hozta. Itt természetesen 
Aquincumra gondolunk, ahol a táblát találták, de nem ezt olvassuk, hanem 
egy K betűt, amely, ha egy városnév rövidítése volt, még leghamarább a 
legközelebb fekvő Carnuntumot jelenthette, amelyet K. betűvel is írva és 
rövidítve (C. III 4539, 4554) találunk. Ámde a K betű ezen a helyen 
éppúgy szolgálhatott a canahae megjelölésére (C. Ill 1100. 1214), ahogyan 
azt a katonai városrészt hívták, mely a tábor közelében keletkezett és nevét 
az első fabódék (canabae) után kapta. 

Igaz ugyan, hogy olyformán is körülírhatták, amint éppen egy aquin
cumi feliratban (C. III 3505) olvassuk: vet(erani) et c(ives) R(omani) 
co (n) s (isi entes) ad leg(ionem) II ad(iutricem). Ez a felirat annál tanulságosabb, 
hogy nem a két duumvirt, hanem a két magistert említi, akik a canabák 
elöljárói voltak. Már pedig táblánkon is ők szerepelnek és így nem lehet 
kétség aziránt, hogy a K betűvel a canabákat jelölték. Legfeljebb az a kü
lönbség, hogy az idézett feliratban a két magister az oltárról gondoskodik, 
táblánkon ellenben azért fordulnak elő ablativusban : mag(istris) Iul(io) Via-
tore et Belli(c)io Firmino), hogy az időt meghatározzák. Akárcsak a consulok. 
Persze az évet nem tudjuk meg, említésök annyiban mégis fontos, hogy, mivel 
a canabák nem lehettek későbbiek a II. századnál, újabb adatot nyerünk 
arra nézve, hogy feliratunk sem lehet későbbi. 

Amint a két magister a canabák mellett szól, époly kevéssé mond 
ellene az ordo, mert a canabáknak is, ha a városok módjára szervezve 
voltak, lehetett tanácsuk. De éppígy előfordulhat a canabák conductora. 
Röm. germ. Korrespondenzbl. 7, S. 89. V. ö. Osterr. Jahresh. 12 (1910) 
S. 139 ff. 

Sextinusnak, mint bérlőnek, természetesen szerződése volt a bérletre 
nézve. Legalább ez a helyes olvasás: secund(um) conduct(ionem). V. ö. Dessau 
2588: secundum voluntatem testament!. Es Sextinus ennek értelmében, an
nak megfelelve arcúm inpendis suis fecit, vagyis a saját költségén állította 
a kaput, még pedig cum ianuis teguflja tectum, ajtókkal ellátva és lapos 
téglával fedve. Nem érdektelen, hogy az arcus más feliratokban sem igen 
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van magában említve. Az egyik apulumi feliratban (Österr. Jahresh. 5 Beibl. 
Sp. 114) : exedra cum arcú. Mainzban arcus et porticus (Mainzer Zeitschr. 7, 1912 
S. 12) vagy arcus cum signis (Korresp. Bl. 17, 1898 S. 203) és talán leg
inkább hasonlít C. Ili 10917: arcus aetoma (háromszögű orom), porta vatvls 
et columnis exstructae. 

Az arcus tulajdonképpen bolthajtásos ívet jelent, ahogyan Rómában a 
diadalkapukat hívták, de oszlopokról, melyek díszítették volna, nem lé
vén szó, csak valami egyszerűbb kapura gondolhatunk, aminők a vidéki váro
sokban is az utcákon keresztben vagy a fordulóhelyeken állottak. Az ajtók 
még leginkább egy elzárható városkapura mutatnak és ennek tálába illesz
tették ezt a keleti istenségek tiszteletére szóló feliratot, melynek rendeltetése 
ilyenformán az volt, ami az, épületek feliratainak (Bauinschríft). 

Ezért olvassuk a felirat utolsó sorában a typikus rövidítésekkel írva : 
L(ocus) p(ublice) d(aius) d(ecreto) d(ecurionum). Ugyanígy C. III 3487. Ez a 
hely pedig csak ott lehetett, hol a canabák voltak, mert a tanács hatásköre 
máshová alig terjedhetett. Ámde a táblát nem találták Óbudán, hol eddigi 
feltevésünk szerint a tábornak a canabákkal feküdni kellett, hanem Aquincum
nak északi részén, az ú. n. polgárvárosban. Azt mégsem gondolhatjuk, hogy 
a táblát Óbudáról cipelték volna ide. Annál valószínűbb, hogy a kapunak is 
valahol ott kellett állani, ahol a táblát találták. 

Leihelye a gázgyári munkástelepen, annak déli oldalán 1913 -ban ásott 
négyszögű szennygyüjtő akna. Itt ugyan nem akadtak olyan falak, melyek 
egy kapu maradványainak tekinthetők lettek volna, de nem is kellett a kapu
nak szabadon állani, még inkább lehetett a városfal kapuja, melyen a táblát 
könnyebb volt elhelyezni, mint egy oszlopokkal díszített diadalívalakú kapun. 
Ez a feltevés pedig azért is lehetséges, mert tudjuk (Kuzsinszky, Aquincum-
Ausgrabungen und Funde 1933 S. 13), hogy a polgárvárost csakugyan fal 
vette körül és ennek déli fala körülbelül abba a vonalba eshetett, melyben 
a tábla napfényre került. 

Előbb Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 99 publikáltam. Száma 363. 
56. Venus victrix ülő szobra (óo. kép). Hiányzó feje és nyaka nélkül 

82 cm magas. A négyszögű trónszéknek háttámlája volt és karfái lehettek. 
Alsó részén legfeljebb baloldalának váza, de láb nélkül, a jobboldalán a 
csavart keresztléc látható. 

Az istennő úgy ül rajta, hogy térdeit messze előre tartotta. Alsó testé
nek egész baloldala azonban letört. Ellenben a jobblábának csak a lábfeje 
nincsen meg. Az ülő helyzet megkívánta, hogy a nőt még inkább, mint a 
férfit, alsó testén köpenybe burkolva ábrázolják. A köpeny, melynek csücske 

Budapest Régiségei. XII. 19 
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a balválláu fekszik, hátulról a bal oldalán jön elő és vastag ráncai takarják 
a térdeket. A jobbláb térdén megfeszülnek, amint alsó lábszárához simulva 
felhúzódnak. 

Nyaka alatt egy szalag és rajta egy kis csüngődísz nyoma maradt. 
Mind a két, félig letört felső karja meztelen, a jobb valamivel jobban eláll, 
mint a bal. A felső testet a chiton borítja és szintén a balvállon van össze
tűzve ; a jobb válláról lecsúszott és a jobbmellét szabadon hagyja. Bal oldalán 

a ráncok függélyesen esnek és bal
melle alatt felkötve látszanak. Feltűnő a 
kettétört törzsének karcsúsága. A chiton-
nak finom ráncai szorosan tapadnak 
hozzá és igazán művészi kivitelről tanús
kodnak. Hasonlóképpen a jobbmellet 
szabadon hagyja egy badeni (Baden bei 
Wien) relief, mely Venus victrixet ábrá
zolja, amint az előtte álló ifjúnak egy 
sisakot nyújt. Kenner, Arch. Epigr. 
Mitth. III (1879) S. 29. Taf. IV. Szob
runkon azonban még ott látjuk jobb 
vállán a hevedert, mely mint széles, két
felől szegélyezett szalag a felső testen 
keresztben jön le derekáig, ahol ovális 
gomb díszíti és azon alól vége szabadon 
lelóg. Ezen a hevederen pedig csüngött 
volna a kard és még bizonyosabbá tenné, 
hogy fegyveres női alakkal van dol
gunk, aki nem lehet más, mint Venus 

60. KÉP. victrix. Egészen így felfegyverkezve és 
meztelen fél mellel mutatja ugyanis 

Aphroditét az athéni Múzeumban egy epidaurusi álló női szobor (Röm. Mitth. 
1902 S. 232) is, mely azonkívül mint művészi alkotás annyira hasonlít hozzá 
hogy Hekler méltán annak a mintaképnek tartotta, mely után a szobrunk 
készült. Ez legfeljebb abban különbözik tőle, hogy az istennő díszes karosszék
ben ül és mint kultuszszobor lehetett a templomban felállítva. 

Aquincumban ugyan nincs más jele annak, hogy Venus victrixet tisz
telték volna. De Carnuntumban két összetartozó felirat (C. III 1 1139. 11140) 
is akadt, melyek l(ovi) o(ptimo) m(aximo) H(ehopolitano) Venen victricï 
Commodus császár üdvéért szólnak. Venus victrixet mással nem is kapcsol-
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hatták össze, mint az uralkodóval vagy a római állammal, amint ezt meg 
egy erdélyi felirat (C. III 11 15 Marosportus) mutatja: Veneri victrici pro salute 
imperi et S. P. Q. R. Egyszerűen Venen victrici dedikált feliratok találhatók 
még Szombathelyen (C. III 4152. 4167), Spalatóban (C. III 1964. 1965). V. ö. 
Toutain, Les cultes païens I p. 384. 

Óbudán, a Pacsirta-utca csatornázásánál 1913-ban találták, és mert 
előbb a Magyar Nemzeti Múzeumba vitték, először Hekler publikálta. Arch. 
Értesítő 33, 1913, 277. 1. 

Ujabban kiadta Kuzsinszky, Aquin-
cum-Ausgrabungen und Funde S. 110. Abb. 
54. S. Ferri is közli képét Arte Romana 
sul Danubio 1933, p. 205 fig. 226 (statua 
feminile seduta). Száma 357. 

57. Victoria kerek szobra (61. kép). 
Törzsének felső része a kebleken fölül és 
így a feje is hiányzik. Magassága 93 cm. 
Talapzata lapos kőlap, belőle félig kiemel
kedik a földgolyó, melyen meztelen lábbal 
áll Victoria, egyenes testtartással és szembe
fordulva a nézővel. A chiton alsó szélét 
bokái körül látjuk. Ráncai szorosan hozzá
tapadnak lábszáraira, kétoldalt pedig el-
állanak, amint a szél hátrafújta őket. Vic
toria ugyanis éppen akkor leszállt a magas
ból. Hasonló a tunica felső része, mely a 
derekánál átkötve volt. Ennek ráncai is a 
test formáihoz illeszkednek és a hasát ki
emelve, alatta öblösen összeérnek. 61. KÉP. 

Hátán semmi nyoma a szárnyaknak, , 
mert feljebb nőhettek ki, mint amennyire a szobor megmaradt. A karok is 
úgy törtek le, hogy semmi sem látszik belőlük. De mint más Victoriaszobrok 
mutatják, fölfelé, a magasba nyúlhattak és a kezükkel koszorút tartottak. Ilyen 
Victoriaalak különösen a kisebb bronzok között elég szép számmal található, 
pld. Haug-Sixt, Die röm. Inschriften u. Bildwerke2 S. 171 n. 514. Mint kő
szobor legfeljebb az a sokkal szebb példány hasonlíthatott hozzá, mely a Metz 
melletti Sablonból ismeretes. Westdeutsche Zeitschrift 1 (1882) Taf. VI. Ez a 
typus Paionios olympiai Nikeszobrára vezethető vissza. 

A kotrógépnek köszönhető, mely még 1896-ban az esztergomi vasúti 
19* 
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híd irányában, a balparthoz közel emelte ki a nagy Duna vizéből. így került 
Rákospalotára, Fischer Károly Eötvös-utcai házába és innen az Aquincumi 
Múzeumba. 

Említi Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 160. Száma 278. 
58. Szobortöredék (62. kép), mely 21 cm magas és első tekintetre 

akroteriumnak látszik, de jobban megnézve, a csúcsban összefutó levélszárak 
ruharáncok, melyek Victoria alsó testén szélesen elterülnek, amint a földre 
szálló Victoriánál a szél hátrafújta és lábaihoz hozzászorította. Victoriát ren
desen gömbön állva látjuk, de itt négyszögű talapzata van és a reá omló ruha
ráncok között csupán az előlépő jobblába tűnik fel. Másrészt a talapzat előlap
ján látható négyszögű csaplyuk arra szolgált, hogy egy orom csúcsán minél biz
tosabban megerősíthető legyen. Szinte bizonyos tehát, hogy ezen az alapon 

Victoria alakja sem lehetett más, mint akroterium. 
Formája, mint látjuk, különösen alkalmassá tette 
erre és a példák nagy száma még jobban mutatja, 
mennyire kedvelt akroteriummotívum volt. Nálunk 
is egy templomféle épület tetejét díszíthette. 

Nagyon régi lelet ; valószínűleg a papföldi 
ásatásokból származik. Száma 436. 

59. Négyoldalú kődúc, két oldalán reliefek
kel, elől egészen ki van törve, hátul és felső 
lapja sima. Magassága 40 cm, szélessége 53 cm, 

62. KÉP. vastagsága 37 cm. Jobboldalán (63. kép) lapos 
körívben bemélyített háttér, melyből egy álló női 

alak emelkedik ki fej nélkül. A balkezével fölfelé tartott bőségszaru után 
Fortunának vagy Abundantiának látszik. Felső teste meztelen, ruhája elől a 
köldökig lecsúszott, honnan a bal karjára húzódik, míg lefelé függélyes rán
cokkal esik, úgyhogy az előlépő jobblábának formája kidomborodik. A kő 
balszéle letört és ezért jobbkezének csak felső karja van meg és úgy tetszik, 
mintha kezével az áldozó csészét tartotta volna. 

A baloldal domborképe (64. kép) sokkal csonkább és legfeljebb az 
álló alak körvonala látszik: a ruhája majdnem egészen levált testéről és csak 
baloldalán vehetők észre ráncai. A másik oldalon azonban, hol a laposan 
mélyített háttér a kő széléig terjed, a jobbkarja oldalt kifelé nyúlt és vele 
éppúgy, mint Silvanus, tarthatta a kerti kést. Csak baloldalán hiányzik a 
faág, hogy Silvanus ábrázolása teljes legyen. De ígyis több mint valószínű, 
hogy a kő baloldalán Silvanus foglalt helyet. 

Tekintve a kő vastagságát, hasonlóképpen állhatott valamely istenség 
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a kő letört oldalán, sőt hátul is, amely oldalt később simára lefaragták. 
Ilyenformán a kőkocka mind a négy oldalán volt egy istenség, mint azokon 
a köveken, melyek Németországban Viergöttersteine néven ismeretesek. 

A kőérbereki Sabina nevű templomrom kövei között találták és ezt is, 
mint néhány más római követ, akkor dolgozhatták át, midőn építőanyagnak 
felhasználták. Száma 398. 

63. KÉP. 64. KÉP. 

60. Oltár (65. kép), jelenleg 70 cm magas, derékban 30 cm széles 
és 32 cm vastag. Felső része letört, úgyhogy a párkánynak már nincs semmi 
nyoma. A lábazaton csak elül van meg a párkány : 
széles vályuprofil két gömbölyű pálcatag (torus) között. 
A lábazat oldalai le vannak simítva. A felirat eleje az 
istenség nevével hiányzik és most a dedikáló nevével 
kezdődik. 
Attius | Macro \ leg(aius) Aug(usü) pr(o) pr(aetore) \ 
co(n)s(ul) desig(natus). 

A praenomen helye kitört, mint azonban Macro 
más felirataiból tudjuk, L(ucius) volt. Ugyanez a L. 
Attius Macro előfordul a C. III 11077 oltárfelirat
ban, melyet Kis-Igmándon (Brigetio közelében) talál
tak, de ezen egyszerűen leg(atus) Aug(usti). Feliratunk
ban hozzájárul még : co(n)s(ul) desig(natus), consul-
jelölt. Macro consulatusa Kr. u. 134-re esett, ezelőtt 
kellett tehát, Kr. e. 130 körül, praetori ranggal 
Pannónia superior helytartójának lenni. Liebenam, 65. KÉP. 
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Forschungen zur Verwaltungsgeschichte I. Die 
Legaten in den römischen Provinzen S. 342. 

Találták Palota-Újfalun, egy középkori (?) 
épületrom falai között, amelyekre 1914-ben buk
kantak. Aquincumból aligha vitték oda. Az olyan 
oltár, mint ez is, a helytartó székhelyén szokott 
állani, vagy legalább ott, hol a tartománynak legio-
állomása volt. Ilyen Felsőpannoniában Carnun-
tumon kívül Brigetio (Oszőny) volt. Ausgrabungen-
und Funde S. 215 tévesen mondtam, hogy Óbu
dán a Dunából húzták ki és idáig viziúton jöhe
tett Brigetióból. Száma 370. 

61. Csonka oltár (66. kép). 52 cm magas, 
66. KÉP. derékban 30 cm széles, 21*5 cm vastag. Felső 

része hiányzik, jobb oldala mesterségesen le van 
gömbölyítve, sőt egészen végig sírna. A lábazata azonban elül és balol
dalán ép. Világosan tagolt párkánya két sima pálcatag közé foglalt hullá
mos kymából áll, melyhez alul egy lekerített pálca csatlakozik. így a felirat
ból, mint az istenség és magának a dedikálónak neve, épp a leglényegesebb 
részei elvesztek és jóformán csak a vége van meg : 

pjro salufte] \ sua et súofrj | um v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito). \ Imp(eratore) d(omino) n(ostro) ! ! ! | 
III III Aug(usto) III/ et Cassi(o) Dione co(n)s(ulibus). 

Abból, ami a fennmaradt feliratból a dedikálóra vonatkozik, a typikus 
toldás, hogy az oltárt a maga és övéi jólétéért állította, oltárköveken elég 
közönséges. A záróformula rendes. Ezután még az idő meghatározása követ-
kezhetik a két consul megnevezésével ablativusban. Elsőnek a császár neve 
állott és kezdődik a titulusaival : Imp(eratore) d(omino) n(ostro). Maga a neve 
ki van vakarva, aztán megint megmaradt Aug(usto) és a consulatus száma. 
Előtte a consul szó hiányzik, olvasása tehát : co(n)s(ule) III (tertium in annum). 
Hogy a császárt hogyan hívták, azt néha a hiányzó betűk által elfoglalt 
helyből következtethetjük ; itt egészen biztosan a második helyen említett 
consul határozza meg, akinek neve tisztán olvasható. Ez pedig Cassius Dio, 
akiről tudjuk, hogy Severus Alexander consultársa 229-ben, amidőn a császár 
harmadszor viselte a consulságot. A kivakart neve eszerint ablativusban így 
hangzott : M. Aur. | Severe- Alexandro. Dio is ekkor már másodszor volt 
consul, de először lévén rendes consul (Lübkers Reallexikon S. 292), 
/ / (Herum) nincs kiírva. Annyi bizonyos, hogy Severus Alexander consultársa 
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csak egyszer volt (Kr. u. 229-ben). Erről a Dióról tudni kell, hogy azonos 
a történetíróval, aki 80 könyvben megírta görög nyelven a római történetet 
Róma kezdetétől Severus Alexander uralkodásáig. Mint Cilicia helytartójá
nak fia, maga is előkelő állásokat töltött be, és ami minket legfőképpen 
érdekel, 227-ben Pannónia superior helytartója lett (Liebenam, Verwaltungs
geschichte S. 163) és így Pannoniáról a saját tapasztalatai alapján írhatott. 

A kő lelhelye az óbudai Viktoria (ma Bohn-féle) téglagyár. 
Kiadta Kuzsinszky, Aquincum-Ausgrabungen und Funde S. 213. Száma319. 
62. Egy kerek oszloptörzs töredéke (67. kép két nézetben), melynek 

átmérője csak 115 cm és a hiányzó oszlopfő felé kissé vékonyodik. Magassága 
jelenleg 33*5 cm. Szerencsére az a része maradt meg, melyre a felirat volt 
rávésve. Az első sorban a dedikáló cognomenje állhatott, de a betűk csak 
félig lévén meg, olvasása kérdéses. Az első betű N és a sor végén NVS 
bizonyos ; ha a közbül álló két függőleges szár közül az egyik T és I ligáivá volt, 
még talán mtinus olvasása a legtehetségesebb. A következő sorok betűi annál 
határozottabbak és egészen tisztán olvasható: 

sig(nifer) leg(ionis) II \ adi(utricis) p(iae) f(idelis) 
Antóniáé (sic l) \ domo Mur(sa) \ d(ono) d(edit) \ 
Imp(eratore) Caes(are) Antonino j Aug(usto) 
! ! ! et Comas^ote (sic l) \ II co(n)s(ulibus). 

Eszerint a dedikáló sig(nifer) leg(ionis) II adi(utricis) p(iae) f(idelis) 
volt. A sig. rövidítés ritkán fordul elő, de a legío előtt csak sig(nifer) 
lehetett. Rendesen egészen kiírva 
találjuk. A legio melléknevének 
Antommanae kellene lenni, ha he
lyette Antóniáé áll, csak a kőfa
ragó hibájának tulajdonítható. 

Feliratunk legnagyobb érde
kessége, hogy a helyet is megne
vezi, ahonnan az illető katona szár
mazott: domo Mur(sa). Mursa a 
mai Eszéknek felelt meg. Egészen 
így: domo Mursa (C. III 13374) 
található azon a kis sarkophágon, 
melyben egy ismeretlen katoná
nak Perinthusból hazahozott ham
vait helyezték el. Egy másik aquin
cumi sírkövön (C. III 3560) az 67. KÉP. 



áll, hogy az elhunyt domo Ael(ia) col(onia) Mursa való volt és ahonnan az is 
kitűnik, hogy Mursát Hadrianus emelte colonia rangra, felruházván az Aelia 
névvel, melyet ő viselt. 

Az oltárfeliratokon szokásos záró formula helyett itt d(ono) d(edit) azt 
jelenti, hogy az illető, akinek neve az oszlopon említve volt, ajándékul adta 
azt, amit valószínűleg az oszlopnak tartani kellett. A két d betű között szép 
borostyánlevél helyettesíti a pontot. 

De mint az oltárokon, ezen oszlopon is a felirat végén találjuk az 
időnek megjelölését. A két consul nevéhez kisebb betűket használtak. A ki
vakart másfél sor nyilván egy császár nevét tartalmazta, míg a másiknak 
neve et Coma\onte II sértetlenül maradhatott, és minthogy vele senki más 
nem volt consul, bizonyos, hogy a császár kivakart nevének helyén Imp. 
Caes(are) Aur. Antomno Aug. Ill olvasandó. Van az Aquincumi Múzeumban 
egy oszlopfő (képe (Budapest Régiségei V 1897, 137. 1.), mely körülbelül 
éppoly vékony oszlophoz tartozott, és a tetején levő bemélyedés arra szol
gált, hogy egy szobormű belehelyezhető legyen. A felirata szintén a törzsön 
foglalhatott helyet , de csak az évet meghatározó consulok nevei olvashatók 
az oszlopfő abacusán. C. III 10486. Ezek pedig ugyanazok. A császár neve 
itt is természetesen ki van vakarva. Csupán Comazon neve után hiányzik 
/ / (iterum), ez azonban, mint feliratunkból látjuk, legfeljebb a kőfaragó 
hibájából esett ki. V. ö. Wilmanns, Exempla Inscriptionum Latinarum II 
2273. így mindkét felirat ugyanabból az évből, Kr. u. 220-ból származik. 
Comazon consulsága a 374. számú feliratban is előfordul (97. ].). 

A légiónak Antoniniana mellékneve rendesen Caracallatól (198—217) 
ered, de Elagabalusnak (218—222) is Imp. Caesar M. Aur. Antoninus Aug. 
lévén a neve, a legio később ezt a melléknevet csak úgy viselhette, ha 
Elagabalus megújította. V. ö. a 472. számú oltár feliratát 93. 1. 

Leihelye biztos, Óbudán, a Kórház-utca csatornázásánál 1927-ben talál
ták, amiből azonban éppenséggel nem tűnik ki, hogyan tartozhatott össze a 
másik oszloptöredékkel, mely vele nemcsak formára egyezhetett meg, hanem 
mindketten pontosan ugyanabból az évből valók. Épületoszlopok nem igen 
lehettek, sokkal inkább pótolhatta ez az újabb oszloptörzs is egy istenség 
talapzatát. Száma 413. 


