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A császárkori római városok életében az amphitheatrális játékok nagy 
szerephez jutottak. Tacitus-szerint a római az anyatejjel szívta magába e 
véres játékok iránti lelkesedést, s már a gyerekek is gladiátorosdit játszottak. 
Aquincum polgári városának amphitheatrumát Torma Károly ásatta ki, a 
katonai város amphitheatrumának feltárása pedig a legközelebbi évek feladatai 
közé tartozik. Egy ilyen helyen, ahol nem is egy, hanem egyszerre két 
amphitheatrum gondoskodott a lakosság játékszeretetének kielégítéséről, a 
mindennapi élet tárgyain is vissza kellett tükröződnie e szenvedélynek. A pap
földi ásatások folyamán Kuzsinszky Bálint egy magánfürdő előcsarnokában 
birkózókat ábrázoló mozaikpadozatot tárt fel. Gladiátorokat találunk több 
aquincumi mécses díszei között, s még nagyobb számban szerepelnek a 
nyugatról importált terrasigilláta tálakon. A mi szempontunkból tekintve fon-
tosabbak azonban azok a rajzok, képek, melyek itt, Aquincumban készültek, 
mert ezek az igazi hamisíthatatlan adalékai a helybeli lakosság gladiátor
játékok iránti lelkesedésének. 

A következőkben egypár ilyen emlékről számolunk be, melyeknek 
jelentőségét fokozza, hogy különböző anyagon maradtak fenn, s készítőik 
közt a durva téglavető munkást éppúgy megtaláljuk, mint a hivatott művészt. 

Téglatöredék egy retiarius ábrázolásával. 
Az Aquincumi Múzeum V. 17 leltári szám alatt egy téglatöredéket őriz, 

mely a régi papföldi ásatásokból származik (1. kép). A töredék egy peremes 
téglának (tegula) a maradványa, jelen állapotában magassága 18*2 cm, leg
nagyobb szélessége 10*7, vastagsága 3*5 cm. A téglán durván készített rajz 
maradt meg, amelyet még a nedves agyagba az égetés előtt karcoltak be. 

A rajz nem teljes, mert a tégla csonkasága miatt a felső része hiányzik. 
Az ábrázolás tárgyát könnyű felismerni. Egy balra lépő gladiátort akart a 
kezdetleges rajz ábrázolni, s mint a vízszintesen tartott háromágú szigony 
(fuscina, tridens) mutatja, egy hálóvetőt, retiariust. A retiarius feje hiányzik, 
felső teste meztelen, csak a baloldalon láthatunk egy kis félköralakú ki
emelkedést. Ruházata mindössze egy négy részre osztott lelógó kötény (sub-
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ligaculum). Kezeit a rajzoló elhagyta. A testtől balra egy kis levélszerű rajz 
tűnik fel. A jobblábnál pedig apró vízszintes vonalak sora, mely szerintem 
bandázst akar jelezni. A tégla alsó részén még bekarcolt vonalakat láthatunk. 
De a tégla csonkasága miatt ezeknek a vonalaknak értelmet nem tudunk adni. 
A retiariusok a római gladiátorok közt már felszerelésüknél fogva is könnyen 
felismerhetők.1 A mi rajzunknál a szigony és az öv kétségtelenül retiariusra 
utal. A mellen látható kis félköralakú ábrázolás pedig nem lehet más, mint 
egy kis védőpáncél, az ú.. n. spongia. Hiányzik azonban a háló (rete, jaculum] 

és a tőr ábrázolása, melyek a rendes retia-
rius-ábrázolásoknál sohasem maradnak el. 
A mi karcolatunk a retiariust abban a pilla
natban ábrázolja, mikor hálóját már eldobta, 
s szigonyával ellenfelére rohan. 

A retiarius ellenfelei a murmillo és secu-
tor voltak. Ábrázolásaik nagy számban ma
radtak fenn, s azt lehet mondani, hogy a 
képzőművészet minden ágában és anyagá
ban megörökítették őket. Ez mutatja, hogy 
mennyire közkedveltek voltak, s ezzel ma
gyarázhatjuk, hogy Aquincumban egy tégla
vető is bekarcolta gyenge kivitelben egy ily 
retiarius alakját a nedves agyagba. Azonban 
nem ez az első téglán szerepelő retiarius-
ábrázolás, Krüger már ismertetett egy trieri 
téglatöredéket,2 amelyen a miénknél sokkal 
hűebben van visszaadva egy ilyen gladiá
tor. Mivel az ő ismertetésében a retiarius-
ábrázolások teljes irodalma, valamint felsze
relésük magyarázata is feltalálható, minden 

bővebb kitérést feleslegesnek tartottunk. Felemlítés nélkül azonban mégsem 
hagyhatjuk Wollmann tanulmányát, amelyben a mécseken látható ábrázolások 
alapján végigvezet bennünket a retiarius és secutor párviadal teljes lefolyásán.3 

I . KEP. TEGLATOREDEK 

EGY RETIARIUS ÁBRÁZOLÁSÁVAL. 

(2/3 nagyság.) 

1 Irodalmukra v. ö. Drexel cikkét a Friedländer, Sittengesch. Roms IV9, S. 260. 
2 Krüger, Ein Ziegel von der Basilica in Trier mit Darstellung eines Netzkämpfers. Römisch-ger

manisches Korrespondenzblatt, VIII (1915), S. 17—27. 
3 Wollinann, Retiarier-Darstellungen auf römischen Tonlampen. Mitteilungen des deutschen 

archaeologischen Instituts. Rom. Abt. XXXII (1917), S. 147—167. Egy charlottenaui terrakotta szobrocská
ról kell még megemlékeznünk. Germania, XIV (1950) S. 251, Abb. 10 



i 8 j 

Graffiti egy gladiator ábrázolásával a Majláth-utcából. 

1928. augusztus havában csatornázási munkálatok folytak a Majláth-utcá
ban s a 64. sz. ház előtt egy falfestményekkel díszes római fal került elő. 
A falfestménydarabok közt egy kis vörös festésű darabon * finom bekarcolt 
rajzot találtunk. A rajz töredékesen maradt meg {2. kép). Egy fiatal alak áll 
előttünk. Fejének a felső része, 
valamint testének a baloldala tel
jesen hiányzik, s lábaiból is csak 
a jobb comb maradt meg a tér
déig. Feje fedetlen volt, s gön
dör haja a nyakáig ér. Felső 
teste meztelen, derekát egy szé
les öv (balteus) és ebből lecsüngő 
subligaculum takarja, a balteus 
közepén egy női fej van bekar
colva. Jobbkezében egy rövid 
tőrt tart, s felső karján, valamint 
csuklóin védőperecek, ú. n. 
manica láthatók. A megmaradt 
jobb felső combján a bekarcolt 
vonalak mintha egy szűk' nadrá
got jeleznének, de ezt biztosan 
állítani nem merem, lehet, hogy 
a vonalak csak a test érzékíté-
sére szolgálnak. A töredékes rajz 
miatt gladiátorunkat közelebbről 
megnevezni nehéz. A hiányzó 
vakolaton mindenesetre olyan **é- 2 . KÉP. GRAFFITI A MAJLÁTH-UTCÁBÓL. 

szék pusztultak el, melyek erre bő (Eredeti nagyság.) 
felvilágosítással szolgáltak volna. 

Rajzunkon feltűnő, hogy a megörökített gladiátor szinte nőies szépség
ben jelenik meg, hosszú göndör hajjal, nőies testalkattal és finom, gyengéd 
arcvonásokkal. A gladiátorok nagy becsben állottak az amphitheatrum láto
gatói előtt, sőt a női nem is feltűnő módon kimutatta rokonszenvét velük 

1 Mag. 8'i, szél. 4-2 cm. vast. 4 cm. Alul 2 7 cm durvább vakolat, e r re 1 cm finomabb réteg, majd 
o'2— o-j cm finom meszes réteg jött, melyen a festés szerepelt. 
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szemben.1 Gondoljunk csak a pompeji falkarcolatokra, melyek a thrák 
Celadust suspirium puellarum, puellarum decus-nsk, a retiarius Crescenst pedig 
puparwn nocturnarum . . . medicus-nak nevezik.2 Az antik emlékeken gyakran 
látjuk őket olyan megörökítésben, melyek a nőiesség benyomását tükröztetik 
vissza.3 Ez utóbbiak közt az új aquincumi falkarcolat mindenesetre az első 
helyek egyikét foglalja el.4 

A töredék leihelye, a Majláth-utca, a római tábor területére esett-
Az épület kora, melyből rajzunk származik, még a Kr. u. II., századból való. 
A katonai városrész amphitheatruma már Antoninus Pius uralkodása alatt 
felépült. Az aquincumi gladiátorjátékok általános kedvelésének bizonyítéka 
ez a szép rajz, akárcsak az előbbi durva téglakarcolat. 

Thrák-gladiator, mint egy nagy edény felrakott díszítése. 

Az Aquincumi Múzeumtól nyugatra a m. kir. katonai anyagszertár (a 
régi lókórház) közelében 1929-ben egy fazekastelep maradványai kerültek 
napvilágra. Az itt készített edények közt gyakori volt az applikált-díszítésű 
fajta is. Ezek között egy kisebb töredék,5 mely egy nagyméretű vázából, 
esetleg urnából (olla) való, egy ritkább gladiátor-ábrázolással ismertet meg 
bennünket. Kora a Kr. u. II. század első fele. (3. kép). 

Az ábrázolt gladiátor teljes homloknézetben áll előttünk, s nem másr 

mint egy thrák fthraex, &p%$). Fején sisakot visel, mely középen csonkán 
maradt meg. Formáját ma már megállapítani nem lehet, ami azért sajnálatos, 
mert többféle sisak is szerepelhetett. Felső teste meztelen, balteust és subli-
gaculumot visel. Jobbkezében rövid, hajlott élű tőr (sica), balján kis négy
szögű paizs (parma), mely csak a mell védelmezésére elégséges. Mind a két 
lábán páncél (ocrea). Ezek a felszerelési darabok oly jellegzetesek, hogy 
együtt másoknál, mint a thrákoknál nem is szerepelnek. Legjellemzőbb a 
sica és a két ocrea. A thrákok viseletét és ábrázolásait megtaláljuk G. Lafaye 
«Gladiator» c. cikkében a Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités 

1 Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms.6 S. 574. 
2 Schneider, Gladiatorescímszó a Pauly-Wissowa, Real-Encylopädie der classischen Altertumswissen

schaft. Suppl. III, S. 785. 
5 Mon. ant. XIX. t. I B. 11, t. V, }.; Reinach, Répertoire de reliefs grecs et romains III, p. 405, 5. 
4 A finom vonalak gyakorlott rajzkészséget árulnak el s a rajz jellege női kezet tételez fel. így az 

sem lehet kizárva, hogy az aquincumi tábor egy magasrangú katonatisztjének műkedvelő festő leánya 
örökítette meg álmainak gladiátorát, mint ahogy a pompeji falkarcolat mondja, suspirium puellarum-k\.. 

5 Méretei: mag. 10, szél. 7*8 cm; vastagsága 0-5 — o-8 cm közt váltakozott. Az edénytöredék 
anyaga sárgára égetett agyag. A felülete érdes, a színezéséből semmi sem maradt meg, amit annak tudunk 
be, hogy a leletek itt talajvízből kerültek elő. 
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grecques et romaines II, 1587. old.-án.1 Itt a 3583. számú képen a legjobb 
thrák gladiátor-ábrázolást is láthatjuk, mely M. Antonius Exochust ábrázolja 
Traianus korából. A mozaikok,2 falfestmények3 és lámpák4 ábrázolásain kívül 
két kis bronz szobron is viszontlátjuk a thrákokat.5 

A mi darabunk egykor egy nagy edény applikált díszítése volt. Ilyen 
edényeket készítettek másutt is. Pannoniában a Vinkovciban kiásott fazekas
kemence mellett egy formát is találtak, mely egy secutort ábrázok, s 

3. KÉP. THRÁK-GLADIÁTOR EGY AQUINCUMI FAZEKAS-GYÁR BOL. 
(Eredeti nagyság.) 

1 V. ö. még Drexel id. m. S. 26? f. 
2 Hennen Explic. musivi in villa Burghes asservati, t. VII, 2, 4, 7, 9. — S. Aurigemma, I mosaici di 

Zliten, Fig. 86, 9?, 94, 95, 101. 
3 Heibig, Wandgemälde, Nr 797. Itt két kis ámor küzd egymás ellen mint thrák. — Mau, Pompeji 

S. 218, 228; Baumeister• III, Abb. 2547. Thédenat, Pompéi II, p. 97, fig. $}. (Egy sebesült thrák kegyelmet kér.) 
4 Westd. Zeitschr. I (1882), S. 165 ; Baumeister III, Abb. 2548, 2J49Î Walters, Catalogue of the 

greek and roman lamps in the British Museum, pi. XIX, 558. 
5 Reinach, Antiquités nationales. — Descr. rais, du Musée de Saint-Germain-en-Laye. Bronzes 

figurés de la Gaule romaine, p. 205, no 188; Schumacher, Bronzen zu Karlsruhe. Nr. 691. 

Budapest Régiségei. XII. 24 
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hasonlókép applikáció előállítására szolgált.1 Az ilyen edények igazi hazája 
Gallia volt, s a gladiátor-ábrázolások feltűnő nagyszámban fordulnak ott 
elő.2 Ezek között egy Trionból való edénytöredéken (most a lyoni múzeum
ban) egy thraex küzd egy secutorral.3 Az applikált díszű nagy edényekhez 
hasonlóan a délgalliai terrasigillatákon is feltalálhatjuk a gladiátor-ábrázolá
sokat, s köztük a thrákok sem hiányoznak.4 Pannoniából a legjobb thrák-
ábrázolás egy dunaszekcsői strigilisen maradt fenn, mely AVCTI mester
jelzéssel van ellátva.5 

4 . KÉP. GLADIÁTORSISAKOT ÁBRÁZOLÓ MECSMINTA, 

A KISCELL-UTCAI FAZEKASTELEPRŐL. 

(Eredeti nagyság.) 

1 Hoffiller, Vjesnik XIV (1915 — 1919J, S. 190, Abb. 107. 
2 Déchelette, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine. II, p . 294 seq., 252. 
3 U. ott. II, 297, no. 116. 
4 Déchelette $82, 584 típus. 
i Nagy L., Római régiségek Dunaszekcsőről. Arch. Ért. XLV. ( i9?i) 267 sk. old., 150. kép . 
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Gladiatorsisakot ábrázoló mécsminta a Kiscell-utcai fa^ekastelepről. 

A Kiscell-utca jj. számú ház kertjében feltárt fazekasgyár berende
zési tárgyai közt egy gladiátorsisakot (galea) ábrázoló mécsminta részlete is 

KEP. A MECSMINTÁ GIPSZONTVENYE. 

előkerült.1 A 4. képünk magát a mintát mutatja be, míg az 5. a mintából 
készült plasztelin lenyomatot. A sisak a díszes nehéz gladiátorsisakok fajából 
való. Tetején egy előreugró nyúlványa van (crista), a felső rész díszítése a 

1 Ez a telek Wastl Ferenc úr tulajdonát képezi, aki a legnagyobb készséggel adta beleegyezését 
az ásatáshoz. A minta mag. 87 cm, szélessége 8'6 cm. 
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mintába egyszerűen benyomott pontokból áll, az alsó elálló szegélye azonban 
már szőlőlevél-, fürt- és indadíszítés. Egy ilyen gladiátorsisakot utánzó mé
cses készítéséhez szolgáló forma több részből állott. Maga a felső rész, a 
tulajdonképpeni sisak is két egymásba illő darabból került ki. Nálunk ezek 
közül csak egy maradt meg. Külön minta szolgált a mécs alsó részéhez. — 
A Kiscell-utcai gyár működése Kr. u. 90—120-ig terjed. 

A gladiátorsisakalakú mécsek a ritkább példányok közül valók.1 Ez 
a tény emeli az aquincumi forma értékét, mert ez a helyi készítés mellett 
bizonyít. 

A Magyar Nemzeti Múzeumban csak egy ilyen mécses van (lelt. szá
ma 1892. 16/8Ó), mely Oszőnyből származik és a mécses fenekén NERI 
jelzés olvasható.2 Ezenkívül még C.DESSI3 és FORTIS 4 jelzések fordul
nak elő. A mi gyárunkból kikerült - teljes mécsesek fenekén is minden bi
zonnyal volt jelzés, ilyenek azonban nem kerültek még elő. Az eddig onnan 
ismeretes mécsesek FABI jelzésűek. 

A gladiátorsisakformájú mécsesek előfordulnak a nyugati tartományokban 
is. Leihelyeik London,5 Trier,6 Köln,7 Atteburg8 Xanten,9 Mainz.10 Schmidt 
és Fremersdorf ezeket itáliai, közelebbről felsőitáliai importnak tekintik. 
Valóban Itáliából került elő a legtöbb ilyen gladiátorsisakalakú mécses.11 

Koruk az I. század végére s a II. elejére esik. Az aquincumi minta a katonai 
városrész területén működő gyárból való. A katonaság pedig a korai időben 
nálunk Eszak-Itáliával van a legszorosabb kapcsolatban. Hadrianusig a legio 
II. adiutrix legénységének legnagyobb részét onnan sorozzák, s így kultúrigé-

1 V. ö. Drexel, id. m. S. 259. 
2 Dr. Paulovics István volt szíves a lelhely körülményeket számomra a leltárból kiírni, szívességéért 

e helyen is köszönetemet fejezem ki. 
3 CIL XIII 10001, n j k ; Behrens, Germania XII (1928;, S. n o — m (Mainzból). 
4 ORL jo (Lief. XXXVII ) Taf. II, 28 (Mainzi Kastellumból) és Sammlung Niessen, Coin, Taf. 

L X X X I V , 2147 (Kölnből). 
5 Walters, Catalogue of the greek and roman lamps in the British Museum, p . 64, Nr. 441. 
6 Meier, Wes td . Zeitschr I (1882), S. 165, Nr . 7. 
7 Samml. Niessen, Taf. LXXXIV, 2147; Fremersdorf, Die Denkmäler des römischen Köln Band I. 

Neuerwerbungen der Römischen Abteilung des Wallraf—Richartz-Museums während der Jahre 192J— 
1927. Taf. 60. 

8 Walters, id. m. Nr. 442. 
9 Houben und Fiedler, Denkmäler aus; Castra Vetera und Colonia Traiana 1859. Taf. X X I X , 

1, S. 52. 
10 Meier, id. h. S. 172; ORL 30 (Lief. XXXVII ) , Taf. II, 28 ; Behrens, Germania XII (1928), S. 110.; 

Grivaud de la Vincéik, Recueil pl. 26, i — y, Wagener, Handb. d. deutsch. Altert Taf. 25, 220; Emele, 
Beschreibung römischer und deuscher Alterthümer aus dem Gebeit der Provinz Rheinhessen. 2 Ausgabe, 
Mainz 18JJ Taf. 8, 2. 

11 V. ö. E. v. Mercklin, Römiche Mitteilungen XXXV1II /XXXIX (1925/24) S. 116 f., Abb. 17. 
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nyeiket is onnan elégítik ki, vagy legalább is azok mintájára igyekeznek az 
itt készült tárgyaikat előállítani. Mécsmintáink díszítése is ezzel magyarázható. 

Gladiátort ábrázoló üvegpohár a Berend-utcából. 
A Berend-utca 10. számú ház kertjében 1926 őszén került elő az a kis

méretű római pohárka, melyet az Aquincumi Múzeum Hegedűs Gyula újság
írótól kapott ajándékba. A pohárka csonka állapotban maradt reánk. Egyik 

6 . KÉP. BEREND-UTCAI ÜVEGPOHÁR. 

oldala erősen hiányos, de szerencsére az alakos ábrázolása teljes. Anyaga 
zöldes színű, magassága 54 mm, szájának átmérője 62 mm. Alsó része 
gömbalakú. 

Poharunk eredeti alakját a 6. számú képünk adja vissza, a 7. számú 
felső nézetben mutatja be, s láthatjuk a bevésett díszítését, mely egy kilépő 
s védekező állást elfoglaló gladiátort ábrázol. Ez volt a díszítés eredeti 
nézete. A 8. képünk a poharat az aljáról szemlélteti. Teljesség kedvéért 
rajzunkban is bemutatjuk a 9. képen, melyet a fenékről, azaz kívülről nézve 
vettünk fel, mely így az eredeti beállításnak tükörképét adja vissza. 
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A pohárka szája szélén két körbe futó vonal közt egymás után be
vésett, határozott formára nem törekvő, leginkább még a cursiv 6 számhoz 
hasonlítható, tisztára térkitöltést célzó ornamenseket kapunk. Ez volt a ke
ret, melynek közepét a gladiátor tölti ki, v. ö. 9. képünket. A gladiátor 
alatt egyszerű hajlott vonal érezteti a talajt, az alak két oldalán pedig be
karcolt vonalak, mint térkitöltő elemek szerepelnek. A 'díszítést kétféle 
technikával állították elő. A körvonalakat s a testtagok kiemelését vonalas 

7. KÉP. AZ ÜVEGPOHÁR FELÜLRŐL NÉZVE. 

bekarcolás hozta ki, azonfelül pedig egyes helyeken köszörülés útján be
mélyítve adtak az egésznek plasztikai külsőt. 

Gladiátorunk egy secutor vagy contraretiarius. Egyszerű sisakot visel, 
melynek forgója nincs, hogy a retiarius hálóját könnyebben kikerülhesse. 
Jobbjában kardot (gladius), baljában nagy négyszögű paizsot (scutum) tart, 
mely díszítve volt. Derekán balteus van, melyből a subligaculum lóg le. 
Bal lábán páncél (ocrea). A secutor egyike az antik emlékeken leggyakrab
ban szereplő gladiátoroknak. 

Poharunk formájával több hasonló technikával díszített példány egyezik 
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meg.1 Legjobban összevág vele egy leunai (Merseburg mellett) kis pohárr 

melyen a szájnál két vonal közt azonos bekarcolt díszítmények is szerepelnek. 
Ez a pohár Aktaeon és Artemis kalandját ábrázolja, s mint a görög feliratai 
mutatják, belső nézetre készült.2 Ebbe a csoportba még négy pohár tartozik: 
két kölni (Prometheus-3 és Lynkeus-serleg4), egy rheimsi (Atalanta-serleg5} 
és a strassburgi egy nyúlüldözés képével. Ez az utóbbi a sorozatban az 
egyetlen, melynek, mint az aquincuminak, nem volt felirata. Krüger, aki ezeket 
legutóbb tárgyalja, gyárukat Kölnbe helyezi, s készítési idejüket Kr. u. 300 
körül jelöli ki, hasonlókép nyilatkozik Kisa is. 

8. KÉP. AZ ÜVEGPOHÁR ALULRÓL NÉZVE. 

A poharak vésett díszítései közt a cirkuszéletből vett jelenetek elég 
gyakoriak. Egy trieri példányon6 több más jelenet közt egy retiarius és 
secutor küzdelmét láthatjuk. Legutóbb Fremersdorf ásott ki Kölnben egy 

1 Morin-Jeaii, La verrerie en Gaule sous l'empire romain p. 239—240. — Ezekről a díszített üveg-
serlegekről legközelebb Fremersdorf fog egy összefoglaló tanulmányt írni. 

2 Krüger, Trierer Zeitschrift IV (1929), S. 104—105; Kisa, Das Glas im Altertiime S. 660. 
3 Kisa, id. m. S. 655 ff. (Bonn. 1b. 28. (i860), T. 18. 
+ Kisa, id. m. Abb. 246, 247. 
i Kisa, id. m. 660 f., Catalogue du Musée Habért (1901) p. 72, yj. 
6 Krüger, Bonn. 1b. 118 (1909), S. i)j ff Taf. XXV; Kisa, id. in. S. 040, Abb. 2^7. 
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cirkuszdíszes poharat.1 Ez különbözik formára az aquincumitól, de szorosan 
összeköti őket bizonyos technikai vonás. Ennek a készítője is idegenkedett 
az ábrázolástól szabadon maradt tértől, s az üres részeket, mint a mi gladiá
torunk mellett is látható, apró vonalakkal, vésésekkel töltötte ki. Fremers-

9 . KÉP. A BEREND-UTCAI ÜVEGPOHÁR KITERÍTETT RAJZA. 

(Eredeti nagyság.) 

dorf ennek a pohárnak korát 320—340 közé teszi, s gyára Kölnben volt.2 

Köln üvegipara még 370 után is virágzásban volt. Termékeit messze el
szállították, s ilyennek tekinthetjük a Berend-utcában talált darabot is. Az 

1 Fremersdotf, Bonn Ib. i?5 ( i9?oj , S. í j j , Abb. 12. 
2 Fremersdorf, Die römische Gläser aus Köln (Museum und Öffentlichkeit VII) 1928, S. 12, Abb. J7. 
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aquincumi katonai város ezen területén a IV. században temető terült el 
Poharunk is a legnagyobb valószínűség szerint egy IV. század eleji sír
ból való.1 

A Berend-utcában talált pohárkával azonos formájú másik darabnak a 
töredékét 1934-ben találtuk meg, mikor az aquincumi ásatásoktól délre a 
villamosművek transzformátor-épülete mellett fekvő üres területet felástuk. 
A töredék jelentéktelen darab, magassága 3*3, szélessége 4 cm. így is erősen 
sérült a szélein s az ábrázolásból mindössze egy jobbra ugró oroszlán két 
mellső lába maradt meg. Az üveg anyaga, a vésés technikája teljesen egyező 
az előbbi darabunkéval. Ugyanabból a műhelyből került ki. Fontos annyiban, 
hogy e műhely eddig elég szép számban ismert darabjainak számát gyarapítja, 
az Aquincumba való exportja mellett bizonyít a Kr. u. IV. században s 
Köln jelentős iparára is rávilágít. Az a korai kapcsolat, mely a Kr. u. II. 
század első felében már erősen kiépült a két város között s a kölni pol
gárok (cives Agrippinenses Transalpini) tömegesen telepedtek le 2 és elhozták 
ide részint áruikat, részint itt alapítottak üzleteket, új iparágakat, ez a keres
kedelmi kapcsolat végig erős maradt, s fennállott a pannóniai katonai uralom 
összeomlásáig. 

Az újabban talált kis töredékünk egy állatheccet (venatio) ábrázoló 
jelenetből származik. Ilyen ábrázolások közkedveltek voltak nemcsak a fes
téssel díszített poharakon, melyek legnagyobb számban a balti államokból 
ismeretesek,3 hanem a vésett díszítésű példányokról sem maradnak el, melyek 
legszebb példánya Trierből ismeretes.4 

Gladiátort ábrázoló zsebkés csontnyele a Transformator mellől. 

A villamosművek papföldi transformátor épületétől délre az 1934. évi 
ásatások egyik kedves lelete volt egy zsebkés maradványa. Maga a vaskés 
elpusztult, csak a rozsdanyomok maradtak meg, valamint az alsó részén a 
megerősítésre szolgáló vasszegecske kis része. A csontnyélből csak a hátsó 
rész alsó kis darabkája pattant le még a római korban. A nyél hossza 8 7 

1 Egy formába öntött gladiátorokat ábrázoló pohár Sopronból ismeretes, melyet Diceus készített. 
V. ö. Bella, Arch. Ért. XIV (1894), 592—J94. old. Ez a pohár galliai készítmény és a Kr. u. II. századból 
való. Erre a csoportra v. ö. Kisa, id. m. S. 755 if; Bonn. Ib. 124 (1917J, S. i66 f.; Behrens, Mainzer 
Zeitschr. XX—XXI (1925/26), S. 65 f. 

2 V. ö. L. Nagy, Cives Agrippinenses in Aquincum. Germania XV (19J1), S. 260—265 ; Ein neues 
Denkmal der Agrippinenses Transaipini aus Aquincum. Germania XVI (19J2), S. 288—292. 

3 V. ö. Kisa, id. m. Abb. J44, J47 —748a. 
4 Kisa, id. m. Abb. 257a; Bonn. Jb. 118 (1909), Taf. XXV, S. 55? ff. Fig. 1 — 5. 

Budapest Régiségei. XII. 2 ) 
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cm. A io. "képünk a főoldalnézetben mutatja be az ábrázolt gladiátort, a i i. 
képen a hátsónézetet kapjuk, a 12.-en pedig elölről szemlélhetjük. Az utóbbin 
látható bevágás hossza $'$ cm, tehát ilyen hosszú volt a zsebkés pengéje, 
s mivel ez a bevágás ferde vonalban haladt, külsőre úgy nézett ki, mint egy 
mai szegedi parasztbicska. 

Zsebkésünk formája közkedvelt volt a rómaiaknál, s a nagy késtől 

10 . KÉP. 1 1 . K É P . 1 2 . KÉP. 

ZSEBKÉS CSONTNYELE ZSEBKÉS CSONTNYELE HÁTSÓ- ZSEBKÉS CSONTNYELE 

OLDALNÉZETBEN. NÉZETBEN. ELONEZETBEN. 

(culter) megkülönböztetve cultellus-nak és jua/cu cíSiov-mk nevezték. Ez 
magyarázza meg, hogy az ilyen kedveltebb zsebkés nyeleit legtöbbször díszí
tették és anyagául nemesebb anyagot választottak mint a bronzot, csontot, 
elefántcsontot, s gyakran ellátták berakással vagy ékkövekkel is. Altalános 
volt pl. a faragott csontnyelek kedvelése a legváltozatosabb növényi vagy 
alakos díszítéssel.1 

1 V. ö. S. Reínach, culter címszót a Daremberg-Saglio, D i e t . . . II, p . 1582 s e q ; Mau, culter címszó 
a Pauly-Wissowa, R E . VIII. H . B. S. 1752; Lindenschmidt, id. h. II, Taf. IV. 
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így került a mi példányunkra is egy gladiátor alakja, mely már elő
fordult a British Museum egyik bronz késnyelén is,1 de szerepelnek színészek, 
kocsihajtók stb. Gladiátorunk akárcsak a Berend-utcában előkerült pohár 
ábrázoltja egy secutor vagy contraretiarius. Fején védrostéllyal ellátott és 
forgóval (crista) díszített sisakot (galea) visel, de a forgó csak jelezve van, 
mert erős kiállása a használatot kényelmetlenné tehette volna. Rövid ruháját 
derekán balteus köti át, melyről egy subligaculum lóg le. Feltűnő, hogy 
gladiusát baljában tartja, s jobbjában a nagy négyszögű paizsát (scutum), 
melyen bevésett ferdén menő vonalak a díszítést jeleznék, jobblábán hatal
mas lábvédőpáncél (ocrea), ballábán rövid, csizmaszerű védő. ^ - Amint 
láttuk, darabunk a rendes felszereléssel ábrázolt gladiárt tüntetné fel, ha a 
viselete, a gladius, scutum és az ocrea, nem ép megfordítva volna rajta, 
így egy tükörképábrázolás áll előttünk. 

Csontkésnyelek gyakoriak Pannoniában, feltűnő sok köztük a díszes, 
de csak Mursáról került elő még egy nyél, melyen hasonlókép egy secutor 
ábrázolása szerepel, s ma az eszéki múzeum csoportgyüjteményének legszebb 
darabja. 

Walters, Bronzes in the Brit Mus. J57, 295s— 207?-
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