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AZ AQUINCUMI MÚZEUM KUTATÁSAI ES GYARAPODÁSA 

AZ 1923—193i5 ÉVEKBEN 

IÇ2J—IÇJI 
Budapest területén őskori lelet kevés 

került elő. Egy urnasírt ástunk fel az 
Aranyhegyi-árok mentén közvetlenül a nagy 
korai-római temető területén. Szórványos 
leletként a Leipziger-cukorgyár területéről is 
kapott a múzeum egy pár edényt. 

Egy nagykiterjedésű telep nyomai azon
ban előjöttek 1928-ban a Lenke-úton, midőn 
az új református templomot s a mellette 
lévő bérházat építették. Ez a telep hosszú
életű, a leletek javarésze a bronzkor II. 
periódusába tartozik. Ugyanitt több mint 30 
változó formájú putrilakást és tűzhelyeket 
tártunk fel. A tűzhelyek hulladékából szerez
tük a legtöbb leletet, különböző formájú 
edényeket, állati csontmaradványokat, kagyló
héjakat, teknősbéka hátát és szerszámtöre
dékeket. A lakóhelyek közt több csontváz 
is előkerült, melyek a munkások bemondása 
szerint zsugorított helyzetben voltak. De ez 
utóbbit, mivel távollétünk alatt ásták ki, 
ellenőrizni nem lehetett. Ennek a telepnek 
a folytatása megvan még a Duna felé, s 
egy terrasz-szerű emelkedést foglal el a 
holt Dunaág mellett. A múzeum ásatásából 
előkerült leleteket szépen egészíti ki az az 
anyag, mely a Lenke-út közeléből, a BEAC 
sportpálya építkezésekor jött elő s a múzeum 
Mihalik Sándor úr útján jutott hozzá. Ezek 
közt van egypár szép kis mészbetétes edény, 

apró csuprok és egy, a maga nemében 
kiemelkedő díszes csontzabla. 

1951-ben az Egressy- és a Cinkotai-út 
sarkán a Békési-telepen folyó földmunkák 
alkalmával került elő még egy nagy kiterje
désű őskori telep, melyet dr. Müller György 
kutatott át. Több tűzhely-, lakóházmarad
vány konstatálásán kívül leletekben e telep 
keveset nyújtott. Egypár ép edény és töre
dékek azonban innen is előkerültek, melyek 
az őskor több korszakából valók, a zöme 
azonban a bronzkor ízlésére vall. 

Nagyobb siker kísérte a múzeum római
kori kutatásait. Itt már programmszerűen 
dolgozhatott s ennek megfelelően a követ
kezőkben vázolhatjuk a magunk elé tűzött 
teendőket. Főcélunk volt Aquincum topo-
graphiájának és történetének tüzetesebb meg
ismerése. A régi rendszeres ásatások és 
véletlenül felszínre került épületeknek s 
maradványoknak egy nagy térképen való 
lerögzítése után már körülbelül adva is volt 
az a keret, melyet egyrészt kitölteni, más
részt minden irányban bővíteni kellett az 
újabb kutatásoknak. így fokozatosan elérke
zünk a város határainak pontos megállapítá
sáig, útjainak kijelöléséig s a temetők hely
rajzi fekvésének a tudatáig. A katonai és 
polgári város területén belül az egyes épületek 
feltárása, a keresztező utcák kijelölése a 
városképet magát fogják adni. De ezen 
belül fontos az is, hogy a település korát 
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s a különböző korszakok emlékeit is meg
állapítsuk s egymástól szétválasszuk, mert 
csak így jutunk el a város fejlődéstörténeté
nek megismeréséhez. Ennek az utóbbi cél
nak az eléréséhez segítenek a leletek, melyek 
korban könnyebben meghatározhatók, s azok 
segítségével azután útmutatást kapunk az 
épületek, temetők stb. korának datálását 
illetőleg, s tovább menve alapul szolgálnak 
Pannónia tartománynak s vele együtt hazánk 
római korának nagyobbmérvű és alaposabb 
megismeréséhez. Mivel ezek a kutatások 
szerves kapcsolatban vannak a múzeummal, 
általában azt veszik természetesnek, hogy 
az előkerült leleteknek, műtárgyaknak kell 
a kutatás eredményességét bizonyítani. A 
valóságban azonban legtöbbször megfordított 
a helyzet. Egy-egy rendszeres ásatás, mely 
utak feltárását, lakóépületek kiszabadítását 
tűzi ki célul, leleteket nem eredményez. A 
nagy világraszóló leleteket a véletlen hozta 
legtöbb esetben napfényre, a tudományos 
kutatásnak pedig meg kellett elégedni egy-egy 
jól sikerült fényképfelvétellel vagy a város
képet bővítő alaprajzokkal. A kettő azonban 
mégsem zárja ki egymást, mint azt mi is 
tapasztaltuk, de sohasem szerves tartozékai 
egymásnak. 

Az ásatások helyének kijelölése lehet 
tervszerű vagy önkényes. Tervszerű akkor, 
ha valamit keresünk, pl. egy út folytatását, 
tábor fekvését stb. Önkényes, mikor a 
véletlenül felszínre kerülő emlékek irányítják 
egy-egy helyre a figyelmet. Ez az utóbbi 
szokott megtörténni akkor, midőn házalapo
kat csinálnak, csatornákat építenek vagy 
gázcsöveket, villanykábeleket fektetnek le, 
s a munkások útjába kerül egy-egy fal, 
vagy leleteket találnak. Aquincum fontosabb 
városrésze, a katonaváros a mai Óbudán 
terült el, mely be van építve. Itt ásatást 
végezni nem lehet, csak akkor, ha köz
munkák folynak, s akkor is csak azokkal 
karöltve. Elmondhatjuk, hogy a legutóbbi 
időben, midőn nagyarányban folytak ilyen 

munkálatok Óbudán, ezek jelölték meg a 
múzeum kutatási helyeit. 

Mivel a kutatásaink mindig helyhezkötöt
tek voltak, beszámolónk is e szerint fogja 
felsorolni az új topographiai eredményeket 
és a felszínre került leleteket. 

Aquincum polgári városrészének északi 
határát az amphitheatrumtól délre eső s 
kelet-nyugati irányban haladó nagy fal jelzi, 
melyet Torma még a iábor falának nézett. 
Kuzsinszky mutatta ki; hogy nem más 
ez, mint egy korai megerősített várostípus 
körfala. A Torma által részben feltárt fala
kat több helyen keresztárkokkal újból át
kutattuk s a fal korát a talált leletek, 
terrasigillaták stb. a II. század első felébe 
helyezték. 1931-ben előkerült ennek a falnak 
egy befelé eső kis négyszögű tornya, mely 
ép az amphitheatrum észak-déli tengelyének 
irányába esik. A városfal követhető a régi 
Krempl-malom északi végének megfelelőleg 
a Szentendrei-útig. A városfalon kívül, attól 
északra fekszik az amphitheatrum. Az amphi
theatrumtól nyugatra kb. 30 m-re a nyugati 
kapujától 1931-ben épületmaradványokat 
tártunk fel, melyek egy nagy kiterjedésű 
fallal körülvett területhez tartoztak. Ebben 
az épületben egyelőre a gladiátor-kaszárnyát 
sejtjük. A fallal körülvett terület keleti oldala 
109* 16 m, az északi falat 42-20 m hosszúság
ban ástuk fel, de a nyomai még legalább 
150 m-en mutatkoznak, a déli fal felásott 
hossza 139*50 m. Ezen a nagy területen 
belül kb. a középen egy négyszögű torony 
alapfalai kerültek elő. A további ásatások, 
a falakon belül eső részek feltárása után 
tudhatjuk csak megállapítani igazi rendelteté
sét, s eldönteni azt, hogy nem egy kisebb 
táborszerű építménnyel állunk-e szemben. 

A Krempl-malom területe már a város
falon belül esett, s e mellett 1925-ben a 
Római-fürdő vizének új medret ástak. Ekkor 
sok falfestmény, mozaikszemek, terrasigillata 
csésze alja SEVE RI'M jelzéssel, díszes terra
sigillata külső falán COBNERT[VSF] jel-
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zéssel, egy másik ilyen darab SA[TTO] jel
zéssel kerültek elő. A Szentendrei-út mellett 
a kihányt kövek közt egy római négyszögletes 
tégla is előkerült kurzív írással : Tus \ casia \ 
Avitus. 

A civil város területén belül, a múzeum
tól nyugatra a HÉV új sínpárjának lefekteté
sekor 1929-ben a sínek helyét előbb felástuk. 
Épületmaradványok kerültek elő, s köztük 
apró leletek, mint pl. bélyeges terrasigillata 
töredékek: CIPPI-M, BELATVLLVSF, 
MATIIRNV[S], M.EMVSVSFÉ. Az új 
állomásépület alapozásánál egy vízvezetéki 
pillér jött még elő s annak az útnak a 
folytatása, mely a múzeum bejáratától a 
Duna felé halad. A múzeum környékén 
a már felásott városrészen belül 1929-ben 
felástuk a macellumtól délre eső s a régebbi 
ásatások alkalmával elhagyóit területet is. 
Itt több építésréteget konstatáltunk. A leg
alsó részen egy fazekastelep maradványa 
tárult fel sok anyaggal. Kiemelendő többek 
közt egy szép terrakotta-szobor Abundantia 
ábrázolásával, több terrakotta töredék, sok 
mécses, alsó fenekükön fenyőág és FAB1 
jelzéssel. A gyár terrasigillata-termékeinek 
jelzései MAXIMINI, TIFLORLORNT, 
INNIAMAIVS. Ezen kívül a Drag. 37. 
tálak kívül benyomott díszítéssel vannak el
látva. Ez a gyár a III. század közepén égett 
le s akkor a helyét elplanírozták és feléje 
újból építkeztek. A gyártól délkeletre egy 
pincét szabadítottunk ki s benne egy több
emeletes világítótorony maradványait leltük, 
melyeket összeilleszteni s kiegészíteni sike
rült. Ezen a környéken volt egy oszlopos 
terem is, melyet később átépítettek s benne 
egy öntőműhelyt rendeztek be, mely mel
lől egy díszes bronz kandelábermaradványt 
szedtünk fel. A legalsó rétegből egy Epona-
nak szentelt oltárkő töredéke jött elő. Az a 
széles út, mely ezen épületcsoport mellett 
halad, mint az út felszíne alatt talált érmek 
mutatták, végleges formáját csak a III. 
században vette tel. 

Az út nyugati oldalán fedett oszlopcsarno
kon belül üzletek sorakoztak egymás mellé. 
Az egyik ilyen üzletet 1931-ben részben 
kitisztítottuk s az alsó rétegben nagyon sok 
díszes terrasigillatát és bélyeges töredékeket 
találtunk. Ezekben a terrasigillatákban egy 
leégett edényüzlet maradványát kell látnunk, 
melyet az új felmagosított padozat alá töltő
anyagnak használtak. A kereskedő (negotiator 
artis cretariae) üzletében csak galliai, még 
pedig majdnem kizárólag lezouxi gyárosok 
anyagát tartotta. Ezt bizonyítják a díszes 
cserepek s az azokon talált bélyegek : 
ALBVCI, CINTVSMVSF, Criciro (retr. 
kurzívírás), [C] O B N E RT V [SF] (élesen 
elüt a rheinzabernitől), PATERNI (retr.). 
A sírna edények bélyegei: AVENTINI-M, 
[C]IPPI-M, PRISCINIM, CONOLI-M, 
BORILLIOF. Ez az üzlet Hadrianus idejé
ben éghetett le, mert a mesterek javarésze 
az ő uralma alatt dolgozott s ilyen árukat a 
viszonteladók sokáig nem tartottak raktáron. 

1930-ban a gázgyári újabb lakóházépítke
zésnél (111. csoport jobbszárny) kevés fal jött 
elő, s a leletek azt mutatták, hogy ezt a részt 
a III. század elején már nem lakták, hanem 
egy szabad tér lett volna, mely a nem mesz-
sze fekvő peripteros-templomhoz tartozott. 
A leletek közt volt sok bélyeges terrasigillata 
(HIILIINIVS -i CSSER, PATERCINI, 
OADG-ATIS.F,SOLIOFEC,CVRCI.MA. 
REGINI-M, CAMVLIM), mécses FOR-
TIS és VI CT jelzéssel és érmek. 

A civilváros épületei nem szakadnak 
meg a mithraeumtól keletre fekvő mélyedés
ben sem. Ezt bizonyítva láttuk, mikor 
1928-ban a gázgyári kantintól délnyugatra a 
sportpálya helyét felástuk. Összefüggő nagy 
épületet nem tudtunk ugyan feltárni, de ami 
előkerült, abból meg lehetett állapítani, hogy 
ott is egy nagy közfürdő volt, melynek az 
egyik apsisos termét teljesen kiszabadítottuk. 
Lelet kevés volt. Egy fibulatöredéken kívül 
terrasigillatákat találtunk, köztük egy díszí
tett darabon VERECVNDVS bélyeget. 
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Épületek voltak a Szentendrei-út alatt is, 
s az aquaeductusig a terület be volt építve. 
Az ásatások területétől délre a mezőőri lak 
átellenében, mikor a HÉV második sínpár
ját építették, 1929-ben egy lakóház marad
ványai jöttek elő. 1931. október és novem
ber havában a Szentendrei-út vízvezetéki és 
csatornázási munkálatainál a Schütz-féle 
vendéglőtől északra az úttest 1*5 m széles
ségben lett megbolygatva. Itt mindenütt falak 
jöttek elő. Legtöbb keresztben, de a villany
áram-elosztótelep környékén az úttesttel 
egy vonalban. Ez a fal azt mutatná, hogy 
a múzeum területén a római út nyugati 
oldalán húzódó boltsor az aquaeductus felé 
fallal lett volna lezárva. Az áramelosztótelep 
közelében agyaggyár és mécstelep marad-

' • •«•• 1 i" A - 1 LVCIVS, ványai jöttek elo. A mecseken p 

FORTIS, C O M E S és L-NARI jelzések 
voltak. Az agyagedények, főleg a nemes 
terrasigillaták és a pannóniai benyomott 
díszű edények oly nagy számban kerültek 
elő, hogy ezt csak azzal magyarázhatjuk, 
ha a boltok legtöbbjeiben ezekkel keresked
tek. A terrasigillaták közül igen sok, egy
két kis rész kivételével, egészen összeállítható. 
A lakóházakban fűtési szerkezetek is voltak, 
a falakon díszes falfestmény és elő jött több 
stukkó párkánytöredék. Az egyik helyiség
ben egy életnagyságú, Aesculapiust ábrázoló 
márványszobor torzóját találtuk, sajnos, a tűz 
a márványt nagyon megviselte. Kb. ioo-ra 
tehetjük a terrasigillata edények bélyegeit. 
A múzeum bejáratánál lévő római út folyta
tása is megvolt. Ettől északra egy hosszú 
terem nyolcszögű téglamozaikkal volt ki
rakva. A hozzácsatlakozó másik helyiségben 
egy márványkar s apró terrakotta szobor
töredékek jöttek elő. Ezzel szemben feltűnő, 
hogy bronz-, vastárgyak és érmek nagyon 
kis számban voltak találhatók. 

A civil város déli határa a Schütz-féle 
vendéglő mellett a gázgyár felé betorkoló 
útnál keresendő. A villanyáram-elosztótelep 

19 51. évi építkezése szép leleteket is ered
ményezett; e terület még a városfalon belül 
fekszik. A telep építkezéseinél kb. 6—7 m 
mélyre mentek le. Épületfalak kerültek elő, 
s különböző nagyságú helyiségek. Az egyik 
helyiség alatt pince volt. Ebben a pincében 
találtuk meg az egyetlen, ókorból reánk 
maradt orgonát (hydraulus). Ez az or
gona a felső helyiségben állott s annak le
égése alkalmával zuhant le a pincébe. Az 
orgonából megmaradtak a bronzalkatrészek, 
az alsó rész, melyben a levegő és víznyomás 
szabályozását szolgáló berendezés volt, el
pusztult. Az orgonának 13 billentyűje volt, 
melyek 4—4 síphoz szóltak, így a sípok száma 
összesen 52. A hangszabályozásra ezenkívül 
4 regiszter szolgált. Az orgona el volt látva 
egy bronztáblával, mely az ajándékozó nevét 
örökítette meg. Ebből tudtuk meg, hogy 
az orgonát (hydram) G. Jul. Viatorinus, az 
aquincumi városi tanács tagja, volt aedilis 
és a collegium centonariorum praefectusa 
ajándékozta a fenti céhnek Modestus és 
Probus consulsága idején, Kr. u. 228-ban. 
Ugyancsak a pincéből jött elő egy bronz
szobrocska, mely a háromfejű Cerberust 
ábrázolja, amint teste köré kígyó tekerődzik. 
A kutya foga, szeme és nyaklánca ezüst 
berakás. Innen való egy kétlángú bronz
mécses is. Ez a terület nagyon gazdag kerá
miai leletekben is, amit annak köszönhetünk, 
hogy egész mélyre hatoltak le. A mécsek 
bélyegei: FESTI , CDESSI, VICT. Van sok 
pannóniai benyomott díszű edény. A terra
sigillaták közt előforduló bélyeges fenekek 
a következők: MASCVLIM, s ennek a 
külső fenekén bekarcolva kurzív írással 
Adiutor, MACIIRATIF, C O S T I O P R F E , 
FIRMV[S], VIRILISM, MERINVS-F, 
P A T E R N I N I O F , VICTORIN[VS], VIC-
TORINVSFE, SEVERVSFECIT, DIVI-
CATVS. A reliefdíszes darabok közt ki
emelkedik egy korai délgalliai Drag. 37 
tál, melyet egésszé sikerült kiegészíteni. 
A reliefdíszes darabokon szereplő bélyegek : 
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AVGVSTVSF (háromszor), COMITIA-
LISF, PERGAMVS, CERIALISF (retro
grad kétszer), BFATTONÍ (retr.) stb. 
Egy tál peremtöredékén bekarcolt írást, 
[MJONTANVS, találtunk. Egyéb felemlí
tésre méltó tárgyak még egy antefixum, 
Minerva torzó mészkőből, egy nagy korin-
thusi oszlopfő, egy ólomkulcs. 

A civilváros falától nyugatra sem szakad 
meg az épületek sora. 1929-ben a HÉV 
új sínpárjának a fektetésénél e#v s/ent u % -

mellékletet tettek a sírba, ezután a sírt kő
lapokkal befedték és halmot hánytak feléje. 
Csontvázsír kevés volt, de ezek már egy 
későbbi korba valók, mikor e temetőben 
csak egyes betemetkezés fordul elő. Sír
köveket alig találtunk. Előfordul a síroltár 
is két esetben. Rendes azonban a cippus. 
Lucilia sírkövét egy nagy fenyőtoboz díszíti. 
T. Plotius Pampilus-nak, a legio II adiutrix 
katonájának a sírkövén koszorúdíszt kapunk, 
a tympanonban pedig Meduza-főt. Ez a 

szerű épület jött elő, nem messze tőle 
pedig egy kővel szépen kirakott favissa. Ezt 
üvegtöredékek, terrasigillata csészefenék 
AVENTINIM jelzéssel, reliefdíszes sigillata-
darabok s durvább edények töltötték meg. 
Ugyancsak ezen a környéken, valamivel 
közelebb a m. kir. katonai anyagszertár
hoz (a régi lókórház) egy fazekastelepre 
bukkantunk. Előkerült két kis kemence és 
egy kút. Ez a gyár elsősorban mécseket 
gyártott. Már korábban is behoztak e vidék
ről 20 db mécsmintát. Specialitása volt a 
díszes fogójú serleg, applikált díszü edény 
(a díszítések közt egy thrák gladiátor is elő
fordult) és vörösszínű pannóniai bonyomott 
díszű edények készítése. De gyártott eze
ken kívül durva konyhaedényeket is. Kora 
Traianus és Hadrianus uralkodásának az 
ideje. 

A régi lókórháznál kezdődött a civilváros 
legkoraibb temetője, melynek felásásával 
1926-tól 1928-ig minden-évben több hóna
pot töltöttünk el. A temető felásott része 
az Aranyhegyi-árok két oldalán az eszter
gomi vasút óbudai állomásépületéig húzódik. 
Összesen 261 sírt bontattunk fel. 50 eset
ben a sírokat fallal körülvett családi sír
kertekben találtuk (area macerie cincta). 
A temető kora Vespasianustól Antoninus 
Pius uralkodása végéig terjed. Altalános volt 
a halotthamvasztás. Urnasírt csak egy párat 
találtunk. A halottakat általánosságban ko
porsójukkal együtt a sírban égették el s az 
elégetés után a hamvakat érintetlenül hagyva 

Budapest Régiségei. XII. 

katona Celeiaban született (natione Noricus) 
s Alexandriában halt meg, sírkövét örököse 
állította. Ez egy kenotaphium tulajdonkép
pen, mert a sírkő alatt sír nem is volt. 
T. Magius Clemens a legio X gemina vete-
ranusa volt, s sírfelirata a sírkert falába volt 
beerősítve. Egy feliratos kőről megtudjuk azt 
is, hogy a kölni polgárok (cives Agrip(p)inen-
ses) egy sír építéséhez 72 dénárt adtak össze. 
Legszebb kőemlékünk azonban az a bika
szobor, mely még 1922-ben került elő az új 
árok ásásánál s minden valószínűség sze
rint egy síremlék tetejét díszítette. A sírok
ban legtöbb esetben változatos melléklete
ket találtunk. Ezek egy része az Aquin
cumi Múzeumban négy szekrényben már ki 
van állítva. A sírmellékletek tükrözik vissza 
a temetkezés idejének igazi kultúráját. 

Temető volt a civilvárosból délre vezető 
út mentén is. 1931-ben a Szentendrei-úton, 
a Schütz-vendéglő előtt, csatornázás alkal
mával egy sírkőtöredék került elő, egy 
klinén fekvő alak, mely típus a keleti szarko
fágok tetején fekvő elhúnytábrázolásokat jut
tatja eszünkbe. Nem messze e helytől Czin-
koczki György földjén (h. szám 19362) meg
találtuk az utat, s mellette két durván fara
gott szarkofág és egy téglasír került elő, 
melyekben azonban melléklet már nem volt. 
A gázgyár területén is kerültek elő sírok, 
így 1925-ben az új szénörlőtelep alapásá
sakor két durva szarkofág és egy csappal 
ellátott sírkő maradványa, melyet egy col
legium állíttatott. Az egyik sírban egy ép 
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terrasigillata tálat és két kis lepénysütő 
mintát találtak, az egyiken a koson ülő 
Mercurius, a másikon Danaé ábrázolása 
látható. 

A római tábor egy része átnyúlt a Hajó
gyár-szigetre is. A szigetről 1929-ben a 
cohors VII Breucorum és a legio II adiut-
rix bélyeges tégláinak töredékeit hoztuk be 
a múzeumba, melyeket a sziget oldalán 
nyúló Dunaparton találtunk. Innen való egy 
téglatöredék LÉGII ITA. bélyeggel, melyet 
az Árpád-múzeum adott át a gyűjteményünk
nek. A Leipziger-gyártól északra a Duna
parton, ahol a Danubius-csónakház van, egy 
vastag római fal áll ki. Mellette alacsony 
vízálláskor a part tele van téglatöredékekkel, 
melyek közt sok a salak s a rosszul égett 
tégla. Ez arra enged következtetni, hogy a 
közelben egy téglaégető-műhely lehetett. 
Fekvése igen kedvező, közel lévén a régi 
Dunához, könnyen szállíthatták szét vízi-
úton a téglákat. 

A Leipziger-gyár területe már a városon 
kívül feküdt, mert ott sírok jönnek elő. 
1922-ben késő-római téglasírokból szép üve
geket, ládavereteket, aranykapoccsal felsze
relt gagát karkötőt, aranygyűrűt stb. kapott 
a múzeum. A téglákon előforduló bélyegek : 
LE HAD, LEGIIAD és APVALE14TINI. 
Sírokból származhattak azok a leletek is, 
melyeket a múzeum 1928-ban vásárolt össze 
a munkásoktól, akik a gyárból a Dunához 
kivezető nagy csatorna építésén dolgoztak. 
Van köztük egy tömör aranygyűrű ametiszt
kővel, melybe egy ülő alak van bevésve, 
egy üvegmécses, füstölőcsésze, apróbb edé
nyek, mécsek ATI M ETI, CASSI, FORTIS, 
VICTORI | (retr.), L- L- C, M-L-L jel
zésekkel és többlángú díszesebb mécsek 
maradványai. 

A laboron belül, eltekintve a Hajógyár
szigeten felásott fürdőktől, rendszeres ásatás 
csak a Florián-téren volt, melyet Mária Teré
zia korában Schönwisner foganatosított. Itt 
van a közismert hypocaustum. 1926-ban, 

mikor a járda felette beszakadt s egy ré
szének aláfalazása vált szükségessé, öt darab 
téglabélyeg került elő a legio II adiutrix 
névrövidítésével. 1930-ban az út szélesítésé
nek tervével kapcsolatban a hypocaustu in
ról is gondoskodni kellett. Ekkor lebontot
ták a feléje épített modern bolthajtást s 
a környékét felástam. A régi helyiségtől 
északra előjött még egy kisebb-nagyobb 
mészkőlapokkal kirakott medence, déli olda
lán is megvan a folytatása. 30 bélyeges tégla 
volt az ásatás eredménye. Van köztük : 
VPPIVl/t . ., [CJOHVIIBR, míg a többi 
mind a legio II adiutrixtól való. 

A tábor belsejének nagyszerű kereszt
metszetét adta az 1928. évi Majláth-uícai 
csatornázás. Az egész utca hosszában falak 
jöttek elő, legtöbb keresztbe ment s volt 
köztük szép tarka festésű is. A festménye
ken előfordul karcolás, mint pl. REBVS ; 
egy darabon pedig hegyes eszközzel bekarcolt 
művészi kézre valló, nőies szépségű gladiátor
ábrázolást kaptunk. Ezekkel együtt díszes 
stukkókat isszereztünk. Gazdag volta kerámiai 
anyag. Előfordulta Pó-vidéki Drag. 25 alakú 
terrasigillata, s Aquincum területén most ta
láltunk először Drag. 29 alakú táltöre
déket. Terrasigillata bélyegek a követke
zők : tányérokon VER [VS?], GIP[PI.MJ, 
CINTVGNATV, dísztálon VERVSFECIT, 
. . RINVSFE, [CENSJORINI (retr.). 
Ezeken kívül 88 darab díszes terrasigillata-
töredéket gyűjthettünk össze, egy amphora-
fülön DOMS jelzést találtunk. A legio II 
adiutrix 38 bélyeges téglával szerepelt, ket
tőnek a jelzése [COHJOBTI és VR . . . 
Kőemlék csak két darab került elő. Az 
egyik egy nagyobb táblának háromszögű le
zárása, Medúza-fej maradványával, míg a 
másik egy kerek szobor, s a mellső lábai 
közt ökörfejet tartó oroszlánra támaszkodó 
alak töredékét mutatja, aki a mellette lévő 
pásztorbot és szőlőfürt miatt a bacchikus 
körbe tartozik. 

A kórhá^utcai 1927. évi csatornázások-
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nál vastag falak jöttek elő. A 16. számú 
ház előtt egy kerek oszloptöredék feliratot 
tartalmazott (szobortalapzat?), mely a legio 
II adiutrix egy mursai származású centurió-
járól tesz említést mint állítóról, a consulok 
nevei közül az első, a császár neve Elaga-
balus ki van törölve, a másik Comazon 
(Kr. u. 220). Az 50. számú ház előtt egy 
csatornából két téglát szedtünk ki, az egyi-

I FŐTT ken LXGPF, a másikon A n í bélyegek 

olvashatók. A felhagyott temető helyén a 
vásárcsarnok építésekor hasonlókép épület-
nyomokat konstatáltunk és a legio II adiu
trix bélyegét. De ugyanitt előkerült egy 
égetett sír is, mely peremes téglából négy
szögalakra volt összeállítva, kettőn bélyeg 
a légiótól (az egyik lábalakú). A kerékutcai 
csatornázáskor (1928) is jöttek elő tárgyak, 
így terrasígillata bélyegek: M M OF, 
RIPANV[S] és több pannóniai benyomott 
díszítésű edény. 1931-ben a 26. számú ház 
udvarán egy oltárkövet ástak ki, melyet 
Perpetuus és Cornelianus consulsága idején 
(K. u. 237) Cl. Maximinus állíttatott fiá
nak az üdvéért. 

Épületnyomok a Raktár-utca keleti része 
felé, illetve attól északra már nem jelent
keztek. De délre mindenütt találtunk. így 
a Vihar-utca: 12/a. számú ház előtt egy római 
vízvezeték került elő, mely k-ny-i irányban 
haladt a kórház utcai felhagyott temető felé. 
A vízvezeték terrazzóba ágyazott két egy
más mellé helyezett csőből állott s az egész 
téglákkal volt lefedve, egyiken tabula ansa-
tás keretben LEGIIAD. 

A raktárutcai városi házak előtt a par
kírozásra szánt területet 1930-ban ástuk fel. 
Az I. számú gruppban egymás felett öt épí
tésréteg volt. A legfelső egy ókeresztény 
cella trichora. A különböző kultúrrétegek 
szétválasztásánál az apró leletek és a tégla
bélyegek tettek nagy szolgálatot. A bélye
gek közt a legio II adiutrix példányain kívül 
szerepeltek a legio I adiutrix, a legio Xgemina 

bélyegei, s volt több későkori, pl. FIG-SAB 
és FIG-IVES. Innen már 1927-ben is szerez
tünk régiségeket, mikor a városi házak előtti 
tért egyengették. Legértékesebb az a bronz 
katonai elbocsátólevél (tabula honesta mis-
sionis), mely Kr. u. 222-ből való s Alexander 
Severus állította ki az I—X prœtori cohorsok 
számára. Épületnyomok jöttek elő a Hunor
utcában történt gázcsőfektetések alkalmával. 
A Solymári-utcában 14. és ió. számú házak 
előtt csatornamunkálatok alkalmával falak 
között egy mészkőszobortalapzatot találtunk 
(1927.). A szomszédos Szőlőkert-utcában is 
mindenütt jöttek elő falak és terrazzopado-
zatok. A 43. és 53. számú házak közt az út 
közepén egy római vízvezeték maradványa 
látott napvilágot. Ez két csőből állott s be 
volt ágyazva. Mivel egyes helyeken falak 
voltak alatta s niveau-ja is magasabb volt,. 
a házak padozatainál, így itt egy később kori 
földfeletti vízvezetékről lehet csak szó. A 
leletkörülmények nyomán ennek építését a 
IV. századba kell helyeznünk. Az előkerült 
téglabélyegek közt volt CO H VII BR . ., 
. . G . SAB, CNSATSS, . . . MPORA, . . 
ICEN, [VALEN]TINI, és 9 db a legio 
II adiutrixtól. Egy feliratos töredék is elő
került, mely Jupiter optimus maximus-nak 
és Minervának volt ajánlvav- A Jöldutcai 
csatornázások idején 1925-ben a 47. számú 
ház előtt Ael. Quintus és Ael. Quintianus 
testvéreknek s a legio II adiutrix katonái
nak az oltárköve látott napvilágot, mely 
Jupiter optimus maximusnak volt ajánlva. 
Az 53. számú ház udvarában egy sírkő
töredéket járdakőnek használtak. Az 1927-ben 
a S\ölö-utcában ástunk ki apró római régi
ségeket, melyek római falak mellől kerül
tek ki. 

A katonai város déli határát a Király
domb elnevezés alatti elliptikus formájú ház
csoport jelzi. 1925- és 1926-ban a viador
utcai oldalon ásatást rendeztünk, s előkerült 
a második amphitheatrum külső és belső 
körfala. Leletek egy fibulatöredéken és egy-
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pár érmen kívül nem kerültek elő Annál 
örvendetesebb volt, hogy a viadorutcai 
csatornázások 1027-ben egy feliratos kő-
emléket hoztak felszínre, mely nem lehet 
más, mint ennek az amphitheatrumnak az 
építési felirata. A keretes feliratos mezőt 
kétoldalt egy-egy földgömbön álló Victoria 
tartja, s alattuk pedig a legio II adiutrix 
jelvényei, a pegazusok állanak. A feliratot 
a legio II adiutrix állította Antoninus Pius 
császárnak IV consulsága idején. Feliratunk 
így a mellett bizonyít, hogy ezt az amphi-
theatrumot szemben a csigahegyi civil amphi-
theatrummal a katonaság látogatta, s maga 
is építtette. 

A fenti leletek jelezhetik már a katonai 
városrész kiterjedését. A nyugati irányban a 
Bécsi-út felé eső terület temetőül és gyár
települ szolgált. 

A Kiscell-utca 77. és 79. számú házak 
udvarán egy fazekas telepet ástunk fel. 
1928 és 1929-ben hosszabb ideig dolgoztunk 
a feltárásán, mely még ma sincsen befejezve. 
Találtunk két kemencét, egy kutat, s a ke
mencékből kikerült edénytöredékeket. Kor
határozás szempontjából fontos tudni azt is, 
hogy itt kellett egy katona; téglaégetőnek 
is állani, mely a legrégibbek egyike lehetett. 
A bélyeges téglák közt szerepel a legio X 
gemina és a legio IV Flavia termékei is. 
A zöme azonban a legio II adiutrixtól való, 
melynek itt számtalan korai bélyegváltoza
tait találtuk meg. A fazekas-gyár maga min
denféle edényt készített, kezdve a durva 
konyhaedénytől az applikált díszü terrasigil-
lata vázákig. A mécsek bélyegei FABI, a 
dörzsölő tálakon LONGIALICFMFLIB és 
MARTIFEC bélyegeket találunk. Előkerült 
egy kis kerek mécses készítéséhez szolgáló 
tömör mécsminta és egy gladiátorsisakot 
utánzó mécsminta is. A kiásott gazdag lelet
anyag csak ezután kerül feldolgozásra. A gyár 
kb. Kr. u. 120-ig dolgozott. 

A katonaváros környékén több helyen 
találkoztunk temetkezés nyomaival. Már 

említettük az északra eső temetőt a Leip
zigern ukorgyár területén. A legkoraibb 
temető a Bécsi-út mentén terült el. Az új 
városi bérházak építkezésénél (86. szám) 
égetett sírokból terrasigillata csészék és kor
sók kerültek elő. Innen került elő 1927-
ben M. Egnatius . . . moricus-nak, a legio 
II adiutrix katonájának a sírköve, aki Lug-
dunumban született és Liminus Rufus század
jában szolgált. A 102/a számú ház udvarán 
1930-ban egy szarkofágot ástunk ki, melyet 
fallal vettek körül. A felirat Aur. Stratoni-
cusról, a légió 1 adiutrix katonájáról emlé
kezik meg, aki a helytartó vezérkarához 
volt kirendelve. 

A késő korban nem temetkeztek rendsze
resen, ezért találni oly sok egyes sírt. Tégla
sírok kerültek elő a Goldberger-gyár Lajos
utcai házában 1924-ben. Mellékletük egy 
arany fülbevaló, egy bronz karperec és egy 
sárgás mázú korsó ; az egyik téglán bélyeg 
fordult elő : EGIIV. A Kenyeres-utca 32. 
számú ház udvarán talált, melléklet nélküli 
téglasír 6 tégláján volt bélyeg : 5 darabon 
FRIGERIDVSVPDVXAPLLPP, egy pél
dányon pedig VPLVPPIV1/10DB\ A //. 
ker. Káplár-és Fillér-utcák sarkán épült MÁV 
bérház alapásásakor is téglasírra akadtak ; 
a téglákon bélyeg nem volt. melléklet pedig 
-) bronz karperecből és egy gyűrűből állott. 

Nagyobb késő-római temető terült el a 
Raktár-útiól északra és a szomszédos utcák 
területén. Ehhez a késő-római temetőhöz 
tartozott a városi bérházak előtt feltárt cella 
trichora is, mely e temető keresztény jelle
gét bizonyítja. A Berend-utcában a 2. és 4. 
számú házak előtt csatornázáskor egy kő
lapokból összeállított sír fedőlapja másod
szor felhasznált sírkő volt. Sept. Vetius 
Papirianusnak, a legio I adiutrix Samosa-
taeból származó centuriojának emeltette fia, 
Vettius Varenus a felszabadítottja, Vettius 
Epictetus útján. A 10. számú ház kertjében 
sírból kerülhetett elő az a díszes, kölni 
gyárból származó pohárka, melyen egy tá-
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madó gladiátor vésett rajzát kapjuk. 19 31 -ben 
a Vihar-utcában, midőn a Guttmann és Fe
kete-gyár udvarán csatornáztak, apró tár
gyak kerültek elő. Volt köztük terrasigillata 
CAMISSAFECIT, LVCANYSF (retr.) jel
zéssel, mécses fenék CDESSI felirattal, de 
magunk is kiástunk ott egy téglasírt. Ebben 
a sírban két csontváz feküdt egymásnak 
megfordított helyzetben. Az egyik csontváz 
karján három egyszerű bronzkarperec volt. 
A sír korát datálja az egyik tégla bélyege : 
QVAOiîlBV^G. A Vihar-utca aç. számú 
házának alapásásakor 5—6 késő-római tégla
sír került elő. Két téglán a legio II adiutrix 
bélyegének a maradványát találtuk. A sírok 
környékén csak durva cserepek voltak. A 25. 
számú háztól a 14—19. számú házakig az 
út közepén csatornát fektettek le. Innen egy 
felsőitáliai applikált díszű edénytöredéket, 
több délgalliai terrasigillata darabot is kap
tunk, melyek e terület korai megszállása 
mellett bizonyítanak. Volt azonkívül több 
későbbkorú terrasigillata is, valamint sima 
edények bélyegekkel, de ezek közül csak 
egy ép : MARTINVS. 

A késő-római korból származnak azok a 
sírok is, melyeket az Óbudát környező 
hegyeken találtunk. A Táborhegyen, nem 
messze a Schuster-féle vendéglőtől egy kő
lapokból összeállított sírban egy múmia 
maradt meg. A sír tetejének levételekor 
a friss levegő hatása alatt hamar szétesett, 
de azért elég nagy darabokat sikerült meg
mentenünk a gyantával ragasztott vászon 
burkolatából. Egy idősebb nő feküdt itt, 
ékszereivel együtt, mely két db aranyozott 
fülbevalóból, 82 db ezüsttel bevont elefánt
csont-gyöngyből, bronz- és csonthajtűkből 
állott. A vászon közt egy bronz varrótűt 
találtunk, mellyel a halott leplét varrták 
össze. A sírban találtunk azonkívül két 
parafabetétes bőrszandált, egy fadobozban 
szivacsot és üvegedények maradványait. 
A halott mellé adott érem Alexander Severus 
korából való. 1929-ben az Árpád-malom 

felett kb. 200 m-re, Untisz Mátyás földjén 
is előjött egy kőlapokból összerakott sír, 
melyben két csontváz volt. A síron kívül 
egy bronz kannát és egy nagy bronz tál 
maradványait találtuk. Nem messze e hely
től Horváth Endre András telkén egy késő
római sírhoz egy nagy oltárpárna tagját is 
felhasználták. A kiscelli Schmidt Miksa-kas
tély mögött egy új ház alapozásakor két 
szarkofágot ástak ki, melyek egyikén pelta 
díszítéses üres feliratmező volt. A sírokban 
melléklet nem volt. A szarkofágokat Schmidt 
Miksa szerezte meg. Az Aranyhegy 22,615. 
helyrajzi számú telkén Schmidtbauer nyűg. 
hajógépész birtokán 1927-ben egy durva 
szarkofág jött elő, melyben két csontváz 
volt minden melléklet nélkül. Nincs kizárva, 
hogy a feketeszínű horpasztott oldalú edény 
(Faltenbecher), melyet az útkaparó munká
sok a Csúcshegyről hoztak be, szintén sír
ból származik. 

Budapest területén kívül, a közvetlen 
szomszédságból, mely azonban még a római 
Aquincum alá tartozott, kevés emléket sze
reztünk. Hidegkúton, a Várhegy nevű magas
lat teíején a telektulajdonos egy két olda
lán díszített aedicula-falat ásott ki, az egyik 
oldal Juppitert, a másik Junót ábrázolja. 
Ugyanez az ábrázolása annak az aedicula-
falnak is, melyet Békásmegyeren vettünk meg 
s ott Freyer Gyula villájának építésekor ta
lálták. A Kamara-erdő melletti Sabinának 
nevezett középkori romok átkutatásakor több 
római kőemlékre találtunk. Volt közöttük 
három felirattöredék, egy két oldalán díszes 
kőhasáb (az egyik oldal Fortunát mutatja), 
és egy sírkő elvágott darabja. Budafokról és 
Albertfalváról Mihalik Sándor ajándékozott 
pannóniai benyomott díszes edénytöredéke
ket és egy RESATVS . . . jelzésű fenék
maradványt. 

Ajándékozás és vétel útján is gyarapo
dott a gyűjteményünk. Első helyen kell 
említenünk az Árpád-mú^emot, melynek igaz
gatója, dr. Palóczi Edgár tanár készséggel 
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engedte át gyűjteményének azokat a tár
gyait, melyeknek megőrzésére az Aquincumi 
Múzeum a hivatottabb. Megkaptuk így azt 
a kis mészkőreliefet, mely Bacchust és 
Ariadnét ábrázolja, baloldalon egy kis faun 
alakjával. Lelték a Társhegyen. Egy mészkő 
krátertöredék díszítése táncoló satyrból áll. 
Ez a darab a Nemzeti Múzeumban lévő 
s a múlt század közepén a Hajógyár-szige
ten talált nagy kráterhez tartozik. A mi 
darabunk a PacsirtamezŐ-utca 62. számú 
háza előtt jött elő csatornázás alkalmával. 
A kisebb tárgyak közt van egy Minerva
fejet ábrázoló terrakotta, sírleletből szár
mazó gladius és egy serpenyőfogó töredéke 
[L-AjNSIDIOD jelzéssel. 

Alexander Severus perinthosi koloniális 
medaillonját, melynek hátlapja az elhagyott 
Ariadne megtalálása, dr. Lehóczky Jenő úr 
a Leipziger-gyár területéről szerezte s ne
künk ajándékozta. A X. ker. Kőbányai-út 
44. számú ház udvarán 1 m mélyen Isis 
istenasszony 31 mm magas ólom mellszob
rocskáját ásták ki, melyet Zeidler Ottó ven
déglőstől szereztünk meg. 

Hivatalos úton került a múzeumba a II. 
ker., Fő-utca 38. számú ház udvarába be
falazott s már korábban ismertetett sírkő, 
mely Claudius Sever(us)ról, az ala Hispano-
rum prima lovasáról emlékezik meg (v. ö. 
Kuzsinszky, Múzeumi és Könyvtári Értesítő 
II. (1908) 89—90 old.). A Bimbó-utca 2. 
számú ház udvarán már régóta állhatott az 
a mérföldkő, melyet a gróf Majláth-féle 
bérpalota építésekor Hoepner Guido kir. 
tanácsos úr útján kaptunk meg. A mérföld
követ Trebonianus Gallus és Volusianus 
uralkodása alatt Kr. u. 251-ben állították 
fel, lelhelyét nem ismerjük. Egy fejnélküli 
tógás férfialakot ábrázoló szobrot Zala 
György szobrászművész ajándékából bírunk. 

Kutatásaink közben népvándorláskori sí
rok vagy tárgyak nem kerültek elő. Később
kori, valószínűleg a honfoglalást követő 
időből való az Újlaki-téglagyár csillaghegyi 

telepén talált 3 csontvázsír, melyek közül 
csak az egyiknél találtunk két rossz ezüst 
halantékgyűrűt. Ugyancsak ilyen halánték-
gyűrű fordult elő a S^őlő-utca 24.. számú ház 
mögött a habarcsgyár területén 1925-ben 
egy gyermeksírban. 

Középkori kereszt-jelzésű cseréptöredé
ket, egy vas sisakot, kardot, melyek ásatá
saink közben a felső rétegben találtattak, a 
Halászbástyán alakult új testvérmúzeumunk
nak adtunk át, viszont mi is elhozattunk 
onnan egy mithológikus relieftöredéket, mely 
aediculában Bacchust és Ariadnét ábrázolta, 
de ma már csak Bacchus töredékét mutatja. 

* 

1932—1935 
1932. és 1935. közti zártabb ásatási idő

szak az Aquincum környéki limes kiépíté
sének megismerésére fontos jelentőségű. 

Az aquincumi castrum történetének és 
topographiájának pontosabb megismerését 
segítette elő az 193 5. évi nagy vízcsőlefektetési 
munkálat. A Kulcsár-utca és a Szentlélek-tér 
kereszteződésénél előkerült a tábor déli fala, 
mely kelet-nyugati irányban húzódott a Cál-
vin-utca irányában a református egyház terü
lete felé. A délnyugati saroktornyot a Cál-
vin-utcában kell keresni, az ott felásott közép
kori épületmaradványoktól északra. A Lak
tanya-utcában a tábor északi falára és az 
árokrendszer nyomaira akadtunk a folyam
őrségi laktanya bejáratával átellenben. A fel
hagyott zsidó temetővel szemben, ahol már 
korábban egy régi falból másodlagos fel
használásban a helytartók által felajánlott 11 
oltárkő került ki, apsisos épületmaradvány, 
hypocaustumus fürdőhelyiségek, vízvezetéki 
ólomcsövek láttak napvilágot, melyek a prae-
toriumhoz tartozhattak. 

Az aquincumi tábor kiépítésének korára 
rámutat egy dénár-lelet (29 db), melyet a 
Laktanya-utcában egy római falban elrejtve 
találtunk, a pénzek utolsója szép fenntartású 
több Traianus-dénár. Sok volt a tégla-



271 

bélyeg is. Természetesen ezeket az utcák 
neve és házszámai szerint őrizzük. A legio 
II adiutrix eddig még nem ismert változatai 
is előkerültek. Nem hiányoznak más csapat
testek téglái sem a legio I adiutrix, legio 
Ilii. Flavia, cohors VII. Br. Ant. és Sever.-
tól. Előfordultak még QVADRIBV (és 
retr.), . .] ININF. Az apró leletek a póvidéki 
Drag. 25 alakú terra-sigillata töredékek
kel kezdődnek s végigvezetnek a IV. század 
utolsó évtizedéig. 

A tábor belsejében más helyen is kerül
tek elő épületnyomok és téglabélyegek csa
tornaépítkezéskor (Föld-utca, Miklós-utca). 

A külső Szentendrei-úton négy késő 
római sirt ástunk ki, melyek a tábor árkán 
kívülestek. 

Aquincumtól északra a legközelebbi na
gyobb castellumot Szentendre (Ulcisia castra) 
területén kutattuk át. Nagyságát pontosan 
megállapítottuk és két tornyát, melyek Dio-
cletianus korából származnak, — fel is ástuk. 
Feliratos kőemlékek sem hiányoztak s ezek 
legfontosabbika a helyi csapattest, a cohors 
I. (miliaria) n(ova) S(urorumJ sfagittariorum) 
egyik decuriójától származik, akinek egy kis 
képmezőben az álló ábrázolását is kapjuk. 
Jobbkezével lova kantárszárát fogja, baljá
ban íját tartja. — A téglabélyegek közt a 
legio II. adiutrix több változattal szerepel, 
fontosabb ennél azonban a cohors co nova 
Surorum sagittariorum teljes sorozata. Elő
fordul a cohors I. Ulpia két példányban és 
az I. Valentinianus erődépítési korszakának 
számos változata. Folytattuk a tábor melletti 
késő-római temető feltárását. Másodlagos 
felhasználásban sok korai sírkövet találtunk, 
melyekből egy szentendrei kis lapidariumnak 
vetettük meg az alapját. 

A szentendrei castellum két ellenerőd
jét újból átkutattuk (1955). Az egyiket a 
Szentendrei-szigeten a Horányi-csárda alatt 
teljesen feltártuk s a Rómer által felmért 
alaprajztól eltérő új burgus-formát állapítot

tunk meg : egy központi négyszögű torony
ból kétoldalt falak vezetnek el, melyek 
kisebb tornyokban végződve az oldaltáma
dást biztosították. Lelet cserepeken kívül 
csak téglabélyegekből állott. Típusaik a követ
kezők : APVALEI4TI14I , . . . » ] LE14TJ-
NITRI, APIOVINI, FRICERIDVSVP-
DVXAPVALEN, ] DVX. A burgus 
építése I. Valentinianus uralma alatt történt. 

A másik hídfó-burgus a horányival átel
lenben, a Duna balpartján fekszik a duna
keszi régi révhá^ területén. Itt csak egyes 
falak irányát lehetett megállapítani. Ellen
ben sok téglabélyeget találtunk, köztük 
új típusokat is: OFARNNAXENTIAVIN, 
OF ARNMXENTIARP, FRIGERI -
DV2V . . . , OFARNVRSICINIMG, 
TERENTIANUS . . . , ARBO . . . , 
LEGLCMAGaATVRNINS, LEGXG-
CVRCICINICEl/LL. Építési kora egyidőbe 
esik a horányi társáéval. 

A Duna jobbpartján Szentendréhez leg
közelebb esik a Derra-patak torkolatától 
délre talált és a horányi burgussal lényeg
ben azonos alaprajzú őrtorony. Már csak az 
alap falakat találtuk meg s bélyeget is, csak egy 
imbrexen, de azt is töredékeden. . . L4IO.£ID. 
Valentinianus korából származik. 

Átellenben, a Szentendrei-sziget keleti 
oldalán egy kerek őrtorony felerészét térké
peztük le, melyet Rómer is ismert már. 

A budakalászi Duna-parton a Lupa-csárda 
közelében egy nagyobb négyszögű őrtorony 
feltárásán j évig dolgoztunk. Alaprajza : a 
bejárat két oldalán lépcsőfeljárat, a kapu 
előtt kenyérsütőkemence, belsejében négy, 
tetőt tartó pillér, lakófülke. A négyszögű 
őrtornyot erős építésű terraszszerű előépít-
mény veszi körül. Mivel az egész őrtornyot 
feltárhattuk, gazdagabb leleteket kaptunk, 
s megmaradt az őrség megégett gabona
készlete is. A kb. 1500 db. bélyeges tégla 
a következő típusok között oszlik meg, 
mindenik számos alfajjal : APLVPPIA-
NORD, FRIGERIDVSVPDVXAPLLPP, 
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FRIGERIDVSVPDVXAPVALEl/I , FRI-
G + R I D V S V P D V X , APVALEI4T1MI, AP-
VALE14TIN1TRI, APIOVINI, APS . . , 
. . REN . . . . A falba beépített téglabélyegek 
világosan bizonyítják, hogy csak Frigeridus 
vezérsége alatt épülhetett. Pusztulása 378 
körül a gót betöréssel hozható kapcsolatba-
Falait azonban csak a középkor folyamán 
hordták széjjel. Leletek közt több feliratos 
és figurális szobortöredék szerepel. Az épü
let egyik pillérébe befalazott oltárkőnek, 
melyet már eredetiben megtalálni nem sike
rült, a feliratát a mészhabarcslenyomatból 
megfejtenünk lehetett. 

Egy őrtoronynak kellett állni a békás
megyeri Puszta-templomtól északra is. Ró
mai nyomokat (maltert, téglát stb.) találtunk 
is, de maga az Őrtorony a közelben még 
föld alatt lappang. 

Békásmegyeren a Kossuth Lajos-üdülőtelep 
85. a számú háza alatt egy kisméretű (8* 10 
x 8 ' i o m) négyszögű őrtoronyban a legio 
II. adiutrix késő-kori bélyegeit szedtük fel 
s ezek szerint építése Diocletianus uralmá
val hozható kapcsolatba. 

Ettől nem messze délre, a Kossuth Lajos
üdülőtelep 5Q. számú telkén a Duna-csónak
ház előtt egy korábbi őrtorony kiszedett falai
nak helyét mérhettük csak fel. Itt a legio 
II. adiutrix és a cohors miliaria nova Surorum 
sagittariorum bélyegtöredékei jöttek elő s 
nincs kizárva, hogy a Corijmodus-féle bur-
gusok egyikével állunk szernben. 

Az aquincumi polgárvároshoz legköze
lebb fekszik az OHK veekend-hálának 
építésekor előkerült kis burgus (Kossuth 
Lajos-üdülőtelep 21.). Teljesen feltártuk. 
Előkerült egy beépített oltárkő is, melyet 
Jupiter tiszteletére az ala Fjrontoniniana decu-
riója állított. A téglabélyegek így oszlanak 
meg: 3 db. leg. II. ad., 7 db. Jovinus, 
25 db. Luppus (Luppianus), 9 db. Frige
ridus, 44 db. Frigeridus-Valentinus, 140 db. 
Valentinus. Építése Frigeridus korába esik. 

Ezen őrtornyokkal szemben a Duna bal

partján is lehettek Őrtornyok. Ilyet figyelt 
meg Salamon az újpesti Sas-csárda helyén. 
Ezek felkutatása a jövő kutatások feladata 
lesz. Akkor kellene mégegyszer átkutatni az 
aquincumi castrummal szemben, a Rákos
patak torkolatánál már több mint 100 év 
óta ismert balparti erődöt, mely első kiépí
tését Commodus korába viszi vissza. Valen-
tinianus alatt csak kijavították. 

Amilyen sűrűn, 2 - 3 km. közökben meg
találtuk Aquincumtól északra Szentendréig 
a limes kis erődítményeit, ugyanilyen szám
ban kell megtalálni délre is az erődöket 
Nagy-Tétényig (Campona). 

Eddig azonban csak a lebontott Tabán 
helyén ,1935 ~^en került elő Frigeridus kisebb 
méretű őrtornyának helye (v. ö. Tanulmá
nyok Budapest múltjából IV). A Duna bal
partján az Eskü-téren a régi Piarista-rendház 
területén egy nagyobb castellumnak északi fala 
és tornya látott napvilágot s ennek épebb ré
szei a föld alatt beboltozva láthatók. Építése 
Diocletianus uralkodási ideje, s pontos évét is 
tudjuk Idatius Fasti-jából : Kr. u. 294. (v. ö. 
Pestváros eredete. Tanulmányok III). 

* 

Újabban gazdag leletek kerültek elő az 
aquincumi tábor canabaejának területén a 
Vihar- és a környező utcákból. 1932-ben 
Vihar-utca 24. száma előtt egy kőlapokból 
összeállított késő római sirban két feliratos 
kőemléket találtunk. Az egyik sírkövön az 
elhunyt neve L(ucius) Val(erius) Seutes dfomo/ 
Bessus, akinek temetési költségeihez a col
legium) fab (rum) is hozzájárult. A másik sír
kövön ismét szerepelnek az Agrippifnenses 
Trajnsalpifni.. .] (v. ö. Germania 16(1932) 
288 ff). 1933-ban a Vihar-utca szabad tér
szerű végét egészen feltártuk. Késő római 
sírok, sírkápolnák, korábbi épületromok ala
kos festéssel és stukkókkal kerültek elő. 
1935-ben az úttest alatt épületmaradványok 
több átépítés nyomaival, gazdag festmények
kel és stukkókkal jutalmazták a kutatást. Sok 
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téglát gyűjtöttünk a legio II. adiutrix válto
zatos bélyegeivel. 

A S%él- és Szellő-utcák sarkán két kis 
szentély egy nagyobb templomkörzet részei 
lehettek. Innen apró oltárkövek, agyagmé
csek és terrakották voltak a kis leletek. 

A Szellő- és Kerék-utcák sarkán római 
épület maradvány hypocaustummal és több
szörös átépítéssel látott napvilágot. Teljes 
alaprajz nem alakult ki, de a téglabélyegek 
világosan beszélnek a többszörös átépítés 
mellett. A legio II adiutrix félholdalakú és 
keretezett bélyegei mellett megtaláltuk a 
későkoriakat is: . XERPAN1NF, és egy 
már Szekcsőről ismert monogrammot, mely 
az előbbi rövidítése is lehet. 

Ezekből az utcákból, valamint a Korház
utcában felhagyott temető területéről a ház
építkezések és közmunkák alkalmával elő
került sok szórványos leletet nagy szeretet
tel és áldozatkészséggel Fehér Ödön járás
bíró úr neje mentett meg számunkra és aján
dékozott múzeumunknak. Ajándékai között 
van többszáz érem és terra sigillata, kő-
emlékek, kameák, bélyeges és bekarcolt 
írású téglák, terrakották, pannóniai szürke, 
benyomott díszű, valamint zománcos edény
törmelékek, falfestmények, stukkók stb. 

A Bécsi-út 170—172 sz. alatt, a Magdalin
vegyészeti gyár udvarán két, kőlapokból össze
állított késő-római sírt jelentettek. Két kő 
feliratos volt. Korai sírkertek vagy aediculák 
falába voltak eredetileg behelyezve. Az egyik 
FI. Licinius, a canabae decuriojának és csa
ládjának emléke, a másik csonka sír kövön 
Savariaról történik említés. 

A Selmec^i-utcában az új evangélikus temp
lom alapásásakor 1935-ben két fazekaske
mence jött elŐ. A durva házi edények mellett 
csak benyomott díszű, szürke anyagú pan
nóniai áru fordult elő. Az egyik kemence 
mellett egy háromfülű bögrében közel 800 
ezüst dénárt emeltünk ki, mely eddig a leg
nagyobb aquincumi éremlelet. Az érmek utol
sói Hadrianus korából valók s jelzik a ke-
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mencék működési idejét is. Később e helyre 
temetkeztek. Két, kőlapokból összeállított 
csontvázsír került elő. Az egyik mellékletei 
két Probus, két Aurelianus és egy-egy Taci
tus és Diocletianus korából való ezüst érem, 
ládaveretek alakos dísz nélkül, két arany 
fülbevaló, aranyvégű ezüst hajtű, csontkar
perec stb. 

Szép eredménnyel kecsegtet a katona
város amphitheatrumának 1935-ben elkezdett 
nagyobbméretű feltárása, mely a táborvá
ros alsó határát jelzi. A Nagyszombati-utca 
(régi Határ-utca), Szőlő-utca és a Viador
utcai részeken az eddigi ásatások alapján 
megállapíthattuk az észak—déli irányú nagyobb 
külső átmérőjét, mely 120 m s így jóval 
nagyobb, mint a csigadombi polgárvárosi tár
sáé. Csak jelentéktelen apró leletek kerül
tek elő, középkori épületmaradványra eddig 
nem akadtunk. 

* 

A polgárváros területén az utóbbi években 
is sok lelet járult hozzá a polgári kultúra 
alaposabb megismeréséhez. Az elektromos
művek transformátor-épülete és a Schütz-
vendéglő között több épület maradványait 
tártuk fel. Legértékesebb lelet egy csont
bicska nyele gladiátort ábrázoló faragásával. 

A Schütz-háztól délre eső szántóföldön 
fazekas-telep részét ástuk ki. Előkerült két 
kemence és egy kút. A kemencékben meg
találtuk a kiégetett edényanyagot. Könnyen 
sikerült összeállítani s egy részük a mú
zeumban négy tárlót tölt meg. A kemencék 
pusztulása és gyors feladása a markomann 
háborúkkal hozható kapcsolatba. 

A transformátor bejárata előtt egy kerek 
kis épület (szentély) falait találtuk kerámiai 
leletekkel együtt. 

A gázgyári lakatos műhely építésekor 
(1933 okt.) négy szarkofágot találtak, volt 
egy téglákból épített sír is. Elszórva bélye
ges téglákat szedtünk össze a sírok mellől : 
APVA . . , . PVALE14 . . . , VRSIN . . , 

35 
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LEG . . , SA (kerek monogramm), FIG . , 
. . IG-SAB. 

A Külső-Szentendrei-úton megkezdett víz
vezetéki csöveket 1935-ben a Nánási-úton is 
folytatták. A Krempl-malom körül egy oltárkő 
töredéke fJunonJi reg(inae) kezdettel és egy 
bronz kulcs került elő. Ahol a gázgyári ala
gút átvezet, két fazekas kemencére akadtak, 
melyek a Kuzsinszky által publikált nagy 
gázgyári fazekastelephez tartoztak. Edény
töredék alig fordult elő, de figyelmet érde
mel egy világító torony külön készült felső 
tető lezárása tetején sassal. Oldalain be
karcolva kereszt, svastika, tekerőző kígyó 
és kráter láthatók. 

A gázgyárhoz lefektetett vízvezető-csöve
zés alkalmával is voltak apró leletek, így 
egy agyag oscillum Abundantia alakjával és 
egy dörzsölőtál pereme FLOS és egy virág 
jelzéssel. 

A polgárvárostól nyugatra a bolgárok föld
jén (Petkow Dimitar) egy mértföld kő alsó 
része jött elő ab Aq. mp. II. jelzéssel Tib. 
C. Claudianus helytartósága idejéből. 

A Csúcshegyen egy villát tártunk fel. Is
mertetése a jelen kötetben található. Más 
hegyvidéki leletekről beszámoló olvasható az 
«Aquincumi mumia-temetkezések» c. dolgo
zatomban (1935). 

Egy kis szarkofág a Rózsadombon S^emlő-
hegyi-út 23 szám alatt jött elő, melyet Aur. 
Deipas állított 9 hónapos kisleányának, Aure
lia Aurelianak. 

Az Ürömi-u. 10. számú ház építésekor a 
munkások késő-római téglasírt találtak s be
lőle egy kis fekete bögrét szerzett a múzeum. 

A római leleteink az Aquincumi Múzeum
ban nyertek már részben elhelyezést s ismer
tetésük szerepel Kuzsinszky Bálint legújabb 
németnyelvű kalauzában. Ez fel is ment, 
hogy több szórványos feliratos kőről is külön 
megemlékezzem. Jelen alkalommal a topo-
graphiai alapon álló összefüggő zárt leletek 
fontosságára óhajtottuk a figyelmet felhívni. 

* 

Nem mondhatjuk, hogy az őskori lele
teink száma megközelíti a római anyagunkét. 
Mindenesetre azonban a fővárosunk őskorára 
olyan leleteket menthettünk meg, hogy egy 
újabb összefoglalást adhatott róluk Tompa 
Ferenc, melyben az újabb leleteket is fel
sorolva kapjuk (Tanulmányok . . . IV). 

Legszebben van képviselve az őskori kul
túrák folytonossága a Tabánban. A La Tène 
kultúra utolsó szaka itt átmegy a római ura
lom idejébe s a helyi bennszülött telep tovább
élését mutatja (v. ö. Tabán a régészeti ása
tások világában. Tanulmányok . . . IV). 

Szegény a népvándorláskori és honfoglalás-
kori leletanyagunk is. Figyelmet csak a 
Mexikói-úton talált kard érdemel (Pest
város eredete. Tanulmányok III). 

* 

Az ásatásaink alkalmával különös fontos
ságot tulajdonítottunk a magyar középkor 
monumentális emlékeinek feltárása mellett 
az apró leletek megmentésének is. 

Békásmegyeren a Puszta-templomtól északra 
két középkori lakóházat találtunk a XV— 
XVI. századból. Értékes leleteket a páncélos 
lovas-alakokkal díszített kályhacsempék nyúj
tanak, valamint a vasszerszámok. 

Óbudán a Főtéren végzett vízcsőlefekte
tésekkel egyidőben folytatott ásatások egy 
nagy háromhajós bazilika alapjait eredmé
nyezték a XIV. század végéről. A szentély
lezárást a dohánygyár udvarán találtuk meg. 
A falakba beépített római és kora-román 
építészeti faragványokból többet mentettünk 
meg. 

Középkori falak jelentkeztek a Laktanya
utca elején és még több helyen középkori 
kerámiával. 

A Calvin-utcában Lux Kálmán egyet. m. 
tanár folytatta a korábbi ásatásokból már 
ismeretes templommaradványok feltárását. 
Előkerült a megerősítésre szolgáló nagy 
templom-erődfal kőfaragó jelekkel, valamint 
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sok faragott kőemlék. Nem hiányoztak a 
római emlékek sem. Késő-római sírok mel
lett a tábor déli vallumában Resatus bé
lyeg és késő La Tène cserepek együtt jöt
tek elő. 

Tabánban lakógödrökben és veremrak
tárakban több száz középkori edényt gyűj
töttünk. Különálló, gazdag anyagot mentet
tünk meg a törökkori kerámiából. 

Az Eskü-téren folytatott ásatások is, — 
bár nem oly ép állapotban — nyújtottak 
középkori anyagot. Nagyméretű kályhacsem
péket kaptunk a brandenburgi címerrel. — 

Nagy Lajos. 

Az ala I Hispanorum újabb 
emléke Aquincumban. 

Arkay Bertalan műépítésznek a Város
major-utca 54. sz. háza kertjében évek óta 
római feliratos kő áll. Felirata ismeretlen. 
Ujabban dr. Nagy Lajos, a Fővárosi Régé
szeti Intézet igazgatója fedezte fel és jegyezte 
le. Igazán lekötelező készséggel és önzet
lenséggel engedte át ismertetését, amiért 
hálás köszönetemet fejezem ki neki. 

A kő, amely felirata szerint sírkő, és űj 
adattal szolgál Aquincum Kr. u. I. századi 
megszállásához, valamint az akkori benn^ 
szülött lakosságról való névkincsünket is 
gazdagítja, Budán került elő. Az Árkayak 
ősrégi építész-család, s a kő egyik régebbi 
vállalkozásuknál jött napfényre. Ekkor be
vitették házuk udvarára. A leihelyről már 
többet nem tudnak, de az valószínűleg nem 
más, mint a római hadiútmenti, legkorábbi 
katonatemető, ahonnan a többi legrégibb 
aquincumi sírköveink is származnak. (Ku-
zsinszky, Aquincum, 1934, 11. 1.) Ez a te
mető pedig a Fő-utca, Zsigmond- és Lajos
utca vonalában terült el. A kő anyaga : 
budavidéki (budakalászi) mészkő. Ez is arra 
mutat, hogy az eredeti lelhely az «ager 
Aquincensis». 

A kő felső része letört. A megmaradt 
rész szélessége 77 cm, magassága 111 cm. 
A földbeásott része lehet kb. 40 cm, vas
tagsága 22 cm. A feliratos mező, amelynek 
magassága 64, szélessége 53 cm, egyszerű, 
hornyolt keretben foglal helyet. A betűk 
szabályosan vésettek, s elütnek a korai 
aquincumi felíratok cursiv írástypusától. 
A csonka szöveg a következő : 

ATTVTttSf-ffU 
LVCIVS-ANN-XL 
STIPXXII-H-S-E 
TRANCO-IOR/t-
LETMAPÍSIVS-

hE- POS 
Olvasása : [. . . eques] alafej HispfanorumJ 

pr\i(maej] Lucius annforumj XL I stipfen-
diorum) XXII h(ic) sfitusj efst.J \ Tranco Jörne \ 
l(ibertus) et Mapisius \ hefredes) pos(uerunt). 
Azaz ; Itt nyugszik Lucius, az I. hispániai 
lovas-segédcsapat katonája élt, 40 évet, 22 
évi szolgálat után. A sírkövet állították 
Tranco, Jóra szabadonbocsátott szolgája és 
Mapisius, az ő örökösei. 

A kő állítási kora a betűjelleg, a h-s-e« 
formula és a szövegezés alapján a Kr. u. 
I. század. Szűkebb időhatárokat az esetben 
kapnánk, ha sikerülne az elsősorban meg
nevezett csapat kilétét és itt tartózkodási 
idejét pontosabban megállapítani. 

Az első sor olvasása : ala(e) HispfanorumJ 
pri(mae) bizonyos, noha az utolsó betűknek 

35* 
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már csak a legalsó része vehető ki a törés 
helyén. A számnak betűkkel éspedig aprfa-
vel való rövidítésére a legközelebbi példánk 
éppen ugyancsak Aquincumból, ugyanezen 
csapattól ered. A Kuzsinszky Bálinttól 
ismertetett feliratban ; « Claudius Sever(us) \ 
Icepni f(ilius) | Vangio messicius \ eques alafej 
Hisp(anorum)pri(mae) . . .», Múz. és Könyv
tári Ért. II, 89. 1., 19. ábra = Aquincum, 
1934, 209—210. 1. = Final/, Arch. Anz. 
1909, 290. Ugyanígy CIL VII. 510: 
. . . genio alae prifmaej Hispano\rum As-
turum . . . Már ez is sejteti velünk, hogy 
ama 4 hispániai ala : a. I. Hispanorum 
Asturum, a. I. Hispanorum Arvacorum, a. I. 
(Hispanorum) Auriana, a. I. Hispanorum kö
zül, amelyek a Cichoriustól (Paul/- Wissowa-
Kroll, Realencyclopedie der klassischen 
Altertumswissenschaften I. 1894, 1231.) 
összeszedett hispániai lovascsapatokból Pan
noniában jártak, az egyszerű, «I. Hispano
rum» nevű segédcsapat veendő a legvaló
színűbb számításba feliratunknál. A csapat
szám után nincs hely az oly fontos Auriana, 
Arvacorum vagy Asturum jelzőknek, ame
lyek pedig fontos megkülönböztetésül szol
gálnak, és a többi segédcsapatok nevei kö
zött a legfontosabbnak látszanak, amelyeket 
nem igen hagyott volna el a kőfaragó. 
«.Auriana» jelzőről Stein, Die kaiserlichen 
Beamten u. Truppenkörper i. r. D . unter 
d. Prinzipat, Bécs, 1932, 141. 1. 

Vegyük sorra ezeket a hispániai benn
szülött lovascsapatokat. A hispániai asturok 
törzséből állított csapatok közül az ala I. 
Hispanorum Asturum Britanniában, az ala 
I. Asturum Daciában szerepelt állandó hely
őrségként a Kr. u. II—III. sz.-ban. A régi 
katonaelbocsátó diplomák és felíratok alap
ján Cichorius, RE. I. 1894, 1231. Az újabb 
diplomák: Rev. Arch- 1929, 97; 1930, 37 
ugyanezt az eredményt adják, különben sem 
hagytak semmi más emléket egész Panno
niában. Az ala II Asturum (Cichorius még 
csak britanniai emlékeket ismert tőle: R E . 

I. 1894, 12? 1) biztos nyomot hagyott hátra 
Aquincumban, egyedülit egész Pannoniá
ban, tehát a III. sz.-dal kezdődő angliai 
állomásozása előtt megfordult itt, de fel
iratunknál ez a csapatszám nem jöhet tekin
tetbe. A felírat : «Reginus Trouce\tissae 
ffiliusj domo Tr\ever(isJ annofsj XXX 
se\squiplicfariusj alae AurfianaeJ I | siipen-
diofrumj V hfic) sfilusj efst) \ Receptus ses-
quiplflicariusj alae AsturufmJ II fralter idefmj 
heres | posit. Kuzsinszky, Bp. R. VII. 1900, 
3 I = Aquincum, 1934» I04> 29- ábra = 
CIL. Ill 143498 = Hofmann, Militärgrab
steine 90, Fig. 63. Schober, Die röm. 
Grabsteine nr. 57, 32. 1. Egyébként tény
leges szolgálatban elesett (?) katona sír
kövéről és látszólag csapatösszevonásról, 
máskülönben nem szerepelt csapatok együt
tes ittlétéről van szó, mintha erre háborús 
szükség szolgáltatott volna okot. Az át
meneti tartózkodás ideje tehát Domitianus 
háborús kora is lehetne. 

Az ala I Hispanorum Arvacorum csak 
Pannoniában hagyott nyomot (Cichorius i. m. 
1221). A tartomány kettéosztása utáni időből 
való diplomák a nyugati fél : Pannónia supe
rior limesén könyvelik el jelenlétét. Tehát a 
kettéosztás előtt járhatott volna Aquincum
ban is. Cichorius és Schober (i. m. nr. 271, 
123. 1.) a CIL. Ill 10514. sz. feliratot: 
«Nertus \ Dumnotali \ ffiliusj veter anus \ ala 
HispfanorumJ I ses\quipflicariusj Lingaus\ter 
annforumJLX \ slipfendiorumjXXXVI \ h(ic) 
sfitusj efst) | Valens fráter \ tfitulumj mfemo-
riaej pfosuitj» eme segédcsapattól származ
tatja. Mivel veteranus sírkövével van dol
gunk, ez az egy emlék még akkor sem 
lenne elég bizonyíték a lovascsapat aquin
cumi táborozására, ha a feliraton szereplő 
ala Hisp(anorum) I.-án valóban az a. I. 
Hispanorum Arvacorumot kellene értenünk. 
Azonban maga Cichorius emeli ki, hogy a 
«Hispanorum» pótlék csak a II. sz.-ban 
jelenik meg az a. I. Arvacorum nevében. 
Az aquincumi, I. századi feliraton pedig 
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Hisp(anorum) név áll, tehát veteránunk nem 
az arvacusok csapatában szolgált. Mi az 
arvacüsok lovascsapata táborhelyét Arra-
bonaba tesszük, ahová a Dráva—Száva kö
zéről vezényelhették fel, amikor Domitianus 
alatt a Duna felső vonala mentén kitört a 
háború a germánokkal. Erre vonatkozólag 
igen fontos a győri sírkő CIL. Ill 4373 : 
Crispas Mac [. . .] Siscianus eq [. . .] alae I 
Aravac(orum) \ an(norum) XXXV stifpen-
diorum) XV \ hficj s'itus) erst) \ Januarius 
dec(urio) \ hferes) pfosuitj. A katona szolgá
latban esett el, a tisztje temetteti el, itt van 
az egész csapat. A «Siscianus» jelző a halott 
neve mellett illetőséget jelent ; a csapat 
15 évvel előbb Siscia körül járt. A csapat 
másik köve valóban délen jött elő. CIL. Ill 
3286: «Niger I Batai'o\nis f(ilius) Su\einus I 
eques \ ala Ara\vacorum \ annorum XXXVII \ 
stipendio\rum XVII \ h(ic) s(itus) est \ Mar-
cellus et I Pubiius consobrini idem here\des 
posuerunt». 

Az ala I. (Hispanorum) Auriana Cicho-
rius (i. m. 1248) és Stein (i. m. 124—125) 
fejtegetései szerint az I. sz.-ban Noricum-
ban, a II. sz.-ban Raetia limesén cirkált. 
A történetében eddig megnyilvánuló héza
gok indíthatták Koethet (Trierer Zeitschrift 
10, 1935, 48—49.I.) ama feltevésre, hogy 
Aurius csapata azonos az ala I. Hispano-
rummal. Ez a vélemény azonban nem min
denben helytálló. Az ala I. Auriana Kr. u. 
107. és 147. évi raetiai tartózkodásával 
szemben az ala I. Hispanorum ugyanekkor 
a Balkánon szerepel. A CIL. Ill D . XLVI = 
XXXII I p. 1977, a. 129 és az újabban 
talált 144. évi diploma szerint (Rev. Arch. 
1935, 234, n. i n ) Délbulgáriában. 

Az ala I. Auriana Kr. u. 70 és 107 közt 
járt Pannoniában. Erre mutat a már emlí
tett aquincumi feliratos köve is. Kuzsinszky 
Bálint (Aquincum, 1934- 80—81. 1.) szerint 
a kő abból az időből való, amikor még 
Aquincum ala-tábor volt, és a később Rae-
tiába vezényelt ala Auriana itt táborozott. 

Új kövünket mégsem származtatjuk az ala 
Aurianatól, mivel a fontosabb Auriana jelző
nek semmi nyoma sincs rajta. 

A többiek kizárásával így jutottunk el az 
ala I. Hispanorumhoz. Eme lovascsapat moz
dulatai egyenes irányúak nyugatról kelet 
felé. A Julius—Claudius ház uralkodása alatt 
még Trierben, majd Wormsban állomásozik. 
Cichorius i. m. 1248; Stein i. m. 140—-
141 ; Ritterling, Bonner Jahrbücher 114/115, 
1906. 172. A Flaviusok alatt, valószínűleg 
a germánok és jazygok elleni háború miatt, 
került Aquincum vidékére. Traianus a dákok 
ellen vette igénybe. Végül Moesia inferior-
ban tevékenykedett. A még I. századi jel
legű, Tunger-származású katonának készí
tett sírfelírat: CIL. Ill 123Ó1 szerint ez az 
út Germániából Moesiába 30—3 S év alatt 
történt meg. 

Az ala Hisp(anorum) pri(ma) újonnan 
ismertetett kövünkkel együtt már 4 emlék
kel rendelkezik Aquincum földjén. Leg
fontosabb Cladius Severusé, amellyel kap
csolatban Kuzsinszky a Claudius névből 
arra következtet, hogy Aquincumot már a 
Kr. u. I. sz. derekán, Claudius—Nero alatt 
ilyen bennszülött lovascsapatok szállották 
meg. A másik két régebbi felírat: CIL. Ill 
1051 j . 10514. Valószínűleg ez az első 
állandó helyőrség itt. Domitianus háborúi 
alkalmával számos lovascsapatot vezényel
nek a veszélyes helyzetben levő Duna
könyökbe: ala I. (Tungrorum) Frontoniana, 
ala I. (Hispanorum) Auriana és ala II. As-
turum nevűeket mindenesetre. A háború 
után az ala Frontoniana maradt aztán itt. 
Kuzsinszky Bálint három feliratos emlékét 
ismeri; Aquincum, 1934, 175. 208. 209. 1. 
Leihelyek : a pesti, eskütéri castrum, a 
csillaghegyi burgus, Óbudán a Bécsi-út. 
V. ö. Friedrich, A budapesti piarista telek 
története, 1914, 28. 1. Azonban az ala 
aquincumi állomásozására vall a CIL. Ill 
D. X X X I X = XXVÎ (p. 869), 113. évi 
diploma is, amelynek címzettje aquincumi 
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nőt vett feleségül, mint az ala Frontoniana 
lovasa. 

A feliratunkon szereplő nevek közül Lucius, 
a katona neve semmit sem árul el nekünk. 
A többi három : Tranco, Jóra, Mapisius 
bennszülött nevek, eraviscusok, Luciusnak 
itteni gyászoló baráti köre és örökösei. 
E nevek nem fordulnak elő a CIL. index
köteteiben. Mapisius és Tranco az újabb 
feliratokon sem jött elő. Holder és Krahe 
sem ismerte és vette fel az utóbbiakat. Jóra 
Holdernél a Jura-hegység nevének a vál
tozata. Alt-celtischer Sprachschatz II94—9 5.1. 
Eszerint a keltákra jellemző név. A nevet 
magát a pannonok egyik lovascsapatának a 
tagja is viselte. Jóra Lisri f(ilius) eque\s alafe) 
Pannonioru\m I signifer natio\ne Golailus ann\ 
forum) XXII hficj sfitusj efstj. Dobó, 
Pannóniai vonatkozású külföldi feliratok, 
Diss. Pann. 1. sor., 1., 18 1., 244. Ez az 
ala állandóan Afrikában táborozott. Jóra nem
zetisége e szerint : Golailus, amelynek kilétét 
nem tudtam megállapítani. A CIL. III. D. 
CI. sz. (p. 2p864) diploma revíziójánál (fény
képe Jahreshefte d. Ost. Arch. Inst, i, 164) 
kitűnt, hogy ezen a Lora név Jóra is lehet, 
de a szokatlan Jóra helyett inkább Lora-t 
olvastak. Ezzel szemben a diplomán pl. a 
«duxissent», «équités», «filiae», «eius», «Eme-
ritae» szavakban a biztos í-nek alul még 
világosabb vízszintes szára van. Ez alapon a 
CL sz. diploma Lora nevét Jora-ra kell módo
sítanunk. Ezzel pedig arra az eredményre 
jutunk, hogy az Jóra név az illyrek közt is 
előfordul, mivel délpannoniai illyr területe
ken szerepel a diploma esetében. Az aquin-
cumvidéki eraviscusok illyr maradványokra 
telepedtek {Nagy Lajos, Archaeológiai Érte
sítő 1930, 243. l.j, de a kelta hódítók az 
urak. A gazdag Joraban is inkább keltát 
kell feltételeznünk Lucius sírkövénél. Ezzel 
szemben a délvidéki illyreknél szereplő kelta 
nevek a két nép keveredésére vallanak. 

Szilágyi János. 

Két római denárlelet 
Aquincumból. 

Az 1935. év folyamán, a főváros épít
kezései során láttak napvilágot a követke
zőkben ismertetett, római ezüstpénzeket tar
talmazó éremkincsek, amelyek jelenleg az 
Aquincumi Múzeumot gazdagítják. 

Jelentőségüket — numizmatikai vonatko
zásaikon kívül — azon adatok növelik, 
melyeket egyrészt a Traianus-Hadrianus kora
beli pannóniai ezüstpénzforgalom rekon
struálásához, másrészt Aquincum topográfiájá
nak tisztázásához szolgáltatnak. 

Az első, nagyobbik 563 darabból álló 
lelet megtalálásának körülményeiről Nagy 
Lajos barátom volt szíves tájékoztatni, hozzá
fűzve becses topográfiai és archaeológiai 
megfigyeléseit, miáltal leletünk a numizma
tikai szempontokon kívül eső oldalról is 
értékes megvilágításba került. 

19 jç tavaszán a Selmeci utcai evangélikus 
templom építése alkalmával, az alap kiásása 
közben római kultúrrétegre bukkantak. Amint 
Nagy Lajos mondotta, Óbudának ez a része 
már az aquincumi castrum territóriumához 
tartozott. Ugyanis a római tábor déli fala 
a Kulcsár utcától keletre húzódik a Kálvin 
utcai református templom területe felé; a 
Selmeci utca ettől mintegy 500 méternyire 
esik. Ezt a területrészt temetőnek és ipar
telep számára használták fel, s így a Selmeci 
utcában épült evangélikus templom helyén, 
a Kr. u. II. század elején, Traianus és 
Hadrianus uralma alatt, itt egy kisebb fazekas 
műhely működött. 

Az alapozáskor egy római edényégető 
kemence került elő, amelynek anyaga jelleg
zetesen egyesítette magában a helyi kelta 
kerámia tradícióit az új, északitáliai és rész
ben nyugatról jött római elemekkel. Ezt a 
fazekas telepet névvel ellátnunk nem lehet, 
mert a terra-sigillata utánzatú edényein mester-
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jelzést nem találunk. A mesterjelzést ugyanis 
a tányérok belsejébe nyomott levél díszíté
sek pótolták. 

Ugyanott egy másik kemencét csak rész
ben lehetett feltárni, mert javarésze kívül 
esett a templom alapfalainak területén. Az 
itt előkerült cserépanyag megegyezik az ép 
kemence leleteivel. 

Eremleletünk az ép edényégető kemence 
mellett, egy háromfülű köcsögben — mely
nek formája Hadrianus uralmának idejére 
utal •— került napvilágra. Ez a terület mint 
ipartelep már a II. század első felében meg
szűnt ; föltehető, hogy a tulajdonos hirtelen 
halálozása folytán. Ugyanis ezen a területen 
olyan leletek, amelyek a II—III. századra 
utalnának már nem kerültek elő. A IV. 
század közepétől kezdve itt egy temető volt ; 
több későrómai kőlapokból összeállított tégla
sír bizonyítja ezt, melyek gazdag mellékle
tekkel, arany ékszerekkel, ládaveretekkel 
voltak ellátva, melyeket pénzek is datálnak. 

Az ép edényégető kemence mellett talált 
denárlelet a következő köztársasági és csá
szárkori római pénzeket tartalmazta : 
Dénár a római köztársasági pénzverés 

II. periódusából. (Kr. e. 217— 
197) ~ „ . „ . ..„ .... „ 1 db 

Római köztársasági dénárok a trium
viri monetales-ek nevével ,„ _ 47 « 

Numidia, I. Juba „, „, . M .... .,„ 1 « 
M. Antonius légiós denárai „„ __ „„ 22 « 
Augustus „,, „ „„ „ „ . „ 1 « 
N e r o „„ .... .... ,„ ,„ . .. „„ 5 « 
A polgárháború kora„„ „„ „_ _ .... 1 « 
Galba„„ „„ „„ .... .... .... .... ,. „ „, „„ 4 « 
Otho „. _ _ _ „ _ ™ 3 « 
Vitellius „ r .... ., .... .... .... .... 6 « 
Vespasianus _ _ „ . „„ .,„ .... .... 85 « 
Ti tus .... .... .... .... „,. .,„ .... .... .... . . „ , . . . 12 « 
Domitianus „ .... ,„„ „ .... 73 « 
Nerva„. .... „ „„ „ „„ „ „ 19 « 
Lyciai Traianus drachmon „_ _ „„ 1 « 
Traianus „„ ,„„ „ _ „„, „,„ 147 « 
Hadrianus .... .... .... .... .... .... 135 « 

Míg a leletben lévő köztársasági pénzek 
a hosszú forgalombalétük által annyira le
koptak, hogy emiatt sok, teljesen megha
tározatlan is akad köztük, a császárkor pén
zei általában igen jó állapotban maradtak 
fenn. 

Sőt a lelet utolsó évtizedeiből vannak 
olyan kitűnően konzervált darabok, amelyek 
a tisztítás után teljesen azt a benyomást kel
tik, mintha csak ma kerültek volna ki a 
pénzverdéből ( 1. mellékelt képestábla Traia
nus és Hadrianus korabeli denárait). Ez a 
körülmény is arra enged következtetni, hogy 
leletünk tán éppen az aquincumi fazekasmes
ter féltve őrzött vagyonát képezte. 

A lelet a maga egészében érdekes képet 
ad arról, hogy miféle ezüstpénzek voltak 
forgalomban a pannóniai limes északi vidé
kén és Aquincumban, éppen a római hódítás 
első évtizedeiben. 

Egy egészen korai köztársasági dénár 
mellett nagy számmal szerepelnek a «trium
viri monetales»-ek veretei, amelyek a köz
társasági pénzverés zömét teszi ki. 

Időrendben következnek utánuk Marcus 
Antonius triumvir úgynevezett légiós denárai, 
amelyeket Kr. e. 31.-ben, még az actiumi 
csata előtt veretett, majd Agustusnak egy 
denára. Ezután egy igen hosszú pauza követ
kezik ; a római pénzverésnek több, mint 
egy fél évszázadát kitevő korszakából egyetlen 
dénár sem szerepel leletünkben ! 

Még a köztársasági pénzverés utolsó kor
szakával egyidős az az afrikai, numidiai I. 
Juba dénár, mely leletünk tanúbizonysága 
szerint itt szintén forgalomba volt. Sem pan
nóniai, sem a szomszédos provinciák lele
teiben hasonló darabok tudomásunk szerint 
nem fordultak elő. Majd következnek a 
császárok denárai, Nérótól kezdve, mind 
nagyobb és nagyobb tömegben. A legtöbb 
példány természetesen leletünkben szereplő 
utolsó császároknak, Traianusnak és Hadria-
nusnak idejéből származik. 

A numidiai ezüstpénzhez hasonló kuriózum 
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az a kisázsiai, lyciai drachmon, amely Traia-
nus korában készült. A következőkben még 
visszatérünk rá, hogy miként válhattak a 
pannóniai pénzforgalom tényezőivé e távoli 
országok veretei. 

Leletünk részletes képét adja, kronoló
giai sorrend szerinti felsorolásban a követ
kező összeállítás : 

Kr. e. 21J—19J közt. 
i. Köztársasági dénár, Grueber * BMC $2. 

o. cf. 431 sz. (XV. t. 7. sz.) azonban 
a dioscurok lovainak hátsó lábainál maszk 
jegy, Babelon 2 47. o.cf. 20. sz. .,„ 1 db 

Kr. e. 20g. 
2. Publ. Aelius Paetus, B. 3. sz. „„ 1 « 

Kr. e. 200. 
3. Pinarius Natta, B. 2. sz. „, „_ 1 « 

Kr. e. 12g. 
4. C. Minucius Augurinus, B. 3. sz. 1 « 

Kr. e. 94. 
5. Lucius Memmius, B. 1. sz. 1 « 

Kr. e. go. 
6. Quintus Titius, B. 1. sz. 1 « 
7.. C. Vibius Pansa, B. 1. sz. „„ „„ 1 « 

Kr. e. 8g. 
8. L. Calpurnius Piso, av. Apollófő, 

rv. teljesen elkopott s így a Babe
lon szám már pontosan nem hatá
rozható meg. __ 1 « 

Kr. e. 88. 
9. M. Fonteius C. f., B. 9. sz. ,,„ ™ 1 « 

10. L. Titurius L. f. Sabinus, B. 1. sz. 1 « 
Kr. e. 84. 

11. Cn. Cornelius Lentulus P . f. 
Marcellinus, B. 54. sz. ,„_ 1 « 

12. C. Marius C. f. Capito, B. 7. sz. 1 « 
Kr. e. 83. 

13. P . Furius Crassipes, B. 7. sz. ™ 1 « 

1 H. A. Grueber : Coins of the Roman Re
public in the British Museum. London, 1910. 

2 B. = E. Babelon : Description Hist. et. Chron 
des Monnaies de la République Romaine. Paris 1885. 

Kr. e. 82. 
14. C. Licinius L. f. Macer, B. 16. sz. 1 db 

Kr. e. 7g. 
15. Q. Caecilius Metellus Pius impe

rátor, B. 43. sz. „ ~ 1 « 
Kr. e. 74. 

16. C. Naevius Balbus, B. 6. sz. „„ „ 2 « 
17. A. Postumius A. f. Sp. n. Albinus, 

B . 7. sz. „ ™ „„ 1 « 

Kr. e. 64. 
18. C. Postumius At B. 4. sz 1 « 
19. L. Roscius Fabatus, B. 1. sz. „_ 1 « 

Kr. e. 58. 
20. M. Aemilius Scaurus, B. 8. sz. 1 « 

Kr. e. 54. 
21. L. Scribonius Libo, B. 8. sz. „„ 1 « 
22. L. Cassius Longinus, B. 10. sz. 1 « 
23. P. Fonteius P. f. Capito, B. 17. sz. 1 « 

Kr. e. 4g. 
24. Manius Cordius Rufus, B. 1. sz. 1 « 

Kr. e. 46. táján. 
IS- C. Iulius Caesar, B. 10. sz. „„ 1 «< 

Kr. e. 45. 
26. L. Valerius Ascisculus, B. 16. sz. 1 « 
27. C. Vibius C. f. C. n. Pansa, B. 

18. sz . „ „„ „. ™ ™ _ ™ 1 « 

Kr. e. 44. 
28. L. Sepullius Macer, B. 1. sz. „,. 1 « 
29. Meghatározhatatlan, teljesen el

kopott köztársasági pénzek ,„, „., 17 « 
30. Numidia. I. Juba Kr. e. óo—46. 

av. diadémos, szakállas mellképe 
jobbra, a válla mögött sceptrum, 
előtte R E X IVBA. Rv. 8 oszlopú 
templom. (L. Müller «Numisma
tique de l'ancienne Afrique.» III. 
42. n. 50.) ,„, „„ ,_ „„ „_ „. i « 

Marcus Antonius légiós denárai. 

Kr. e. 31 > 
31. C O H O R T I U M PRAETORIA-

R U M . B. 102. sz. _ „„ _ _~ 1 db 
32. LEG. Ill, B. 107. sz, ™. ~ ~ ~ 2 « 
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33. LEG. V, B. n o . sz. „„ .„. . i db 
34. LEG. VI, B. i n . sz. „„ „„ ™ „ 
35. LEG. VII, B. 113. sz.  
36. LEG. XI , B. 118. sz. _ „ ™ „ 
37. LEG. XII , B. 119. sz. _ _ «, 
38. LEG. XIII, B. 121. sz. _ _ „ 
39. LEG. XVII. CLASSICAE, B 

128. sz. „ . „ 
40. LEC. XIX, B. 133. sz. „„ „„ _ 
41. LEG. XX, B. 135. sz. __ __ _ 2 « 
42. Kopottságuk miatt közelebbről meg 

nem határozható légiós dénárok. 8 « 
A 22. drb. légiós dénár közül 14 
drb. kursiv ellenjegyekkel van 
ellátva. 

Augustus. 
Kr. e. 12. 
43. M.—S. x 327. sz. C. 2 141. sz. 1 db 

Nero. 
Kr. u. 63-68, 
44. M.—S. 45. sz. C. 119. sz. „~ _. 1 « 
45. M — S. 52. sz. C. 314. sz. ™ 1 « 
46. M.—S. 53. sz. C. 318. sz. 1 « 
47. M.—S. 56. sz. C. 320. sz „„ 2 « 

A polgárháború kora. 
Kr, u, 68-69, 
48. SALUS ET LIBERTÁS. Minerva 

áll jobbra, jobbkezében lándzsát, 
baljában pajzsot tárt. Rv. SPQR 
koszorúban. M.—S. 21. sz. C. 
(Galba alatt) 418. sz. „„ „ 1 « 

Galba. 
49. M.—S. 22. sz. C. 236. sz.,„ „. i « 
50. M.—S. 16. sz. C. 201. sz. ~. „~ 1 « 
51. M.—S. 20. sz. C. 288. sz. „ 1 « 

Kr, u. 69, 
52. M.—S. 

Otho. 

12. sz. C. 17. sz. 

1 M.~S. = H. Mattingly and E. Sydenham: The 
roman imperial coinage, London, 192J. 

2 C. = H. Cohen: Description historique des 
monnaies frappées sous l'empire romain. II. ed. 

Vitellius. 

$3. M.—S. 2. sz. C. 18. sz. ,,„ „„ 3 db 
54. M.—S. 24. sz. C. m . sz. ,„„ „, „„ 2 « 
55. M.—S. 18. sz. C. 47. sz. 1 « 

Vespasianus. 

Kr, u. 69—71, 
56. M.—S. 266. sz. C. 226. sz. „,, ,„ I a 
57. M,—S. 5. sz. C. n. h. ™ „„ ™ 1 « 
58. M.—S. 10. sz. C. n. h. 11 « 
59. M.—S. 9. sz. C. n. h. (Rv. álló 

Pax) . i « 
óo. M.—S. 26. sz. C. 542. sz. „„ „„ 1 « 

Kr, u, 70—71. 
61. M.—S. 30. sz. C. 43. sz. „ 8 « 

Kr. u, 72—73. 
62. M.—S. 37. sz. C. 561. sz „ 2 0 
63. M. —S. 39. sz. C. 566. sz. „ . 2 « 
64. M.—S. 50. sz. C. 574. sz 1 « 
65. M.—S. 42. sz. C. 45. sz. „_ „„ 2 a 
66. M.—S. 49. sz. C. 563. sz.™ __ 1 « 
67. M.—S. 52. sz. C. 618. sz. 5 « 

Kr. u. 73> 
68. M.—S. 65. sz. C. n. h. (mint 

dupondiust Cohen leírja 87 sz. 
alatt.) „ . ™ 4 « 

69. M.—S. 67. sz. C. 431. sz.„„ „„ _ 1 a 
70. M.—S. 66Jb. sz. C. 516. sz. _ 1 « 

Kr. u. 74. 
71. M.—S. 75. C. 362. sz. 3 « 
72. M.—S. 84. sz. C. 390. sz. ™. _~ 1 « 
73. M.—S. 7j. sz. C. 364. sz. „„ _ 6 « 

Kr. u. 75. 
74. M. - S. 90. sz. C. 336. sz. „„ 12 « 
75. M.—S. 91. sz. C. 367. sz. 1 « 

Kr. u. 76. 
76. M . - S . 98/6. sz. C. n. h. _ ,„. 1 « 
jj. M.—S. 99/a. sz. C. 121. sz. „ 7 « 

Kr. u. 77~78' 
78. M.—S. 103. sz. C. 125. sz. „„ 1 « 
79. M.—S. 107. sz. C. n. h. „ . 3 « 
80. M.—S. 110. sz. C. 116. sz. _ 1 « 
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Kr. u. 78—79. 
81. M.—S. 124. sz. c. 122. sz— I db Kr. 
82. M.— S. 131. sz. C. 28. sz. I « 101. 

83. M.—S. 132. sz. C. 54- SZ — I « 102, 

Kr. u. 79. Kr. 

84. M.—S. 113. sz. C. 550. sz. „, I a 103. 

104. 

Kr. 
85. 
86, 

Kr. 
87. 
88. 

Kr. 
89. 

Kr. 
90. 

Kr. 
91. 
92. 

Kr. 

93-

Kr. 
94. 

95-
Kr. 

69. 

Kr. 

97-
98. 

Kr, 
99. 

100. 

Divus Vespasianus. 
(Titus uralma alatt.) 

u. 80-81. 
M.—S. 59/a. sz. C. 144. sz. 
M.—S. 63. sz. C. 497. sz— _ 

Domitianus mint caesar. 

u. 73> 
M.—S. 232. sz. C. 664. sz— 
M.—S. 238. sz. C, 47. sz .' 

u. 76. 
M.—S. 242. sz. C. 49. sz. _ 

u. 77—78. 
M.—S. 248. sz. C. 30. sz. _ 

u. 79. 
M.—S. 246. sz. C. 393. sz— 
M.—S. 243. sz. C. 384. sz. _ 

u. 80. 
M.—S. 50. sz. C. 397. sz. „„ 

Titus mint caesar. 

u. 74. 
T CAESAR — I M P VESP. A 
caesar babérkoszorús feje jobbra. 
Rv. P O N T I F — T R P O T Titus 
ül jobbra, baljában ágat és jobb
jában pálcát tart. M.—S. n. h. 
(A 179. sz. alatt, mint aureust 
ismeri.) C. n. h. „—. __ .... .... 

M.—S. 176. sz. C. ioó. sz— 

sz. C. 162. sz. 
"• 75^ 
M . - S . 185. 

u. 77-79-
M.—S. 197. sz. C. 67. sz. „_ 1 
M.—S. 208. sz. C. 334. sz. .... 1 

u. 78—79. 
M.—S. 220. sz C. 104. sz— 1 
M.—S. 218. sz. C. 17. sz— .,„ 1 

Kr. 
105, 
106, 
107, 
108, 
109. 
110. 

Kr. 
i n . 
112, 

Kr. 
113. 

Kr. 

114. 
115, 
116, 

Kr. 
nj, 
118, 
119. 
120. 

Kr. 
120. 
121, 

Kr. 
122. 
123. 
124, 
125, 

Kr. 
126. 
127. 

Kr. 
128, 

Titus augustus. 
u. 79. 
M. — S. 6. sz. C. 276. sz. „.. 
M.—S. 9. sz. C. 2Ó8. sz. _ „ 

u. 80. 
M.—S. 22/fl. sz. C. 301. sz— 
M.—S. 27/a. sz. C. 321. sz. „ 

Domitianus augustus. 

u. 81. 
M.—S. 4. sz. C. 552. sz. .... 
M.—S. 19. sz. C. 577. sz— „ 
M.—S. 18. sz. C. 570. sz. .... 
M.—S. 23. sz. C. 564. sz— ... 
M.—S. 41. sz. C. 412. sz. — 
M.—S. 11. sz. C. 54. sz— ... 

u. 82. 
M.—S. 32. sz. C. 610. sz. „„ 
M.—S. 28. sz. C. 593. sz— ... 

u. 85. 
M.—S. 70. sz. C. 187. sz. ™ 

u. 86. 
M. S. 81. sz. C. 202. sz— „. 
M.—S. 87. sz. 210. sz— ..„ „~ 
M.—S. 89. sz. C. n. h— „. „ 

u. 87. 
M.—S. 91. sz. C. 217. sz. ~~ 
M.—S. 92. sz. Ç. 218. sz— „ 
M.—S. 94. sz. C. 23. sz— „_ 
M.—S. 108/a. sz. C. 236. sz.^ 

u. 88. 
M. —S. 109. sz. C. 234. sz.„„ 
M.—S. 110. sz. C. 233. sz. ... 

u. 88-89. 
M.—S. 135. sz. C. 148. sz— 
M.—S. 137. sz. C. 252. sz. „ 
M.—S. 138. sz. C. 253. sz— 
M.—S. 139. sz. C. 251. sz. „ 

u. 90. 
ML—S. 147. sz. C. 261. sz— 
M.—S. 149. sz. C. 260. sz. -. 

u. 90—91. 
M.—S. 154. sz. C. 264. sz. „. 
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Kr. 
129. 
130. 

Kr. 
IJI. 
132. 
Kr. 
i?5-
134. 
135. 
136. 
137-
138. 
Kr. 
139. 
140. 
141. 

Kr» 
142. 

Kr. 
145. 

y. 9*. 
M — S. 
M.—S. 

M.—S. 
M.—S. 

u. 92—93 
M.—S. 
M . - S . 
M.—S. 
M.—S. 
M.—S. 
M.—S. 

u. 93-94 
M . - S . 
M.—S. 
M.—S. 

u. 94* 
M.—S. 

db 
57. sz. C. 270. sz. „„ 
69. sz. C. 271. sz.™ 

66. sz. C. 273. sz. _ 
68. sz. C. 272. sz. „„ 

71. sz. C. 280. sz. ,„ 
72. sz. C. 281. sz. ,„ 
74. sz. C. 278. sz. „ 
71. sz. C. 280. sz. _ 
62. sz. C. 281. sz. „ 
74. sz. C. 278. sz. ™ 

75. sz. C. n. h. „ 
76. sz. C. 284. sz  
78. sz. C. 282. sz. ,„ 

1 db 
1 « 

1 « 

1 « 

3 « 
1 « 

2 « 

2 « 

3 « 
1 « 

1 « 

1 « 

1 « 

144. 
145. 
146. 
Kr. 
147-
148. 
149-
150. 

Kr. 
151. 
152. 
Kr. 
153. 
154 

179. sz. C. 285. sz— 
u. 95-
Hibrid veret. Av. megfelel az 
M.—S. 175. sz.-nak, a rv. M.—S. 
186. sz. (C. 288. sz.). Migaz av. 
bélyegzővas a Kr. e. 93—94 év
ből származik, a rv. a 95. évben 
készült. „„ „„ ,„ „„ ,,„ „_ „„ „„ 
M.—S. 186. sz. C. 288. sz. _ 
M.—S. 187. sz. C. 289. sz. _ 
M.—S. 188. sz. C. 287. sz. „„ 

"• 95-96* 
M.—S. 190. sz. C. 292. sz. „„ 
M,—S. 191. sz. C. 293. sz. _ 
M.—S. 192. sz. C. 291. 
M.—S. 19; 

u. 96. 
M.—S. 
M.—S. 

sz. 
. sz. C. 290. sz. 

Nerva. 

sz. C. 16. s7. ,,„ 
sz. C. 132. sz. _ 

i«; )) 
156, 

u. 97. 
M.—S. 13. sz. C. 6. sz. „„ 
M.—S. 14. sz. C. 20. sz. „ 
M.—.S 15. sz. C. 29. sz.™. 
M.—S. 16. sz. C. 66. sz. „ 

157. M.—S. 17. sz. C. 79. sz.— ,.~ 1 
158. M.—S. 19. sz. C. 113. sz._ „„ 2 
159. M.—S. 24. sz. C. 48. sz „,, 3 
160. M.—S. 28. sz. C. 71. sz. ,,„ „„ 1 
161. M.—S. 31. sz. C. 117. sz. „„ 1 
162. Egykorú hamisítvány. Av. IMP 

NERVA CAES AVG I M P P P 
COS IUI. Babérkoszorús fej 
jobbra. Rv. COS III PATER 
PÁTRIÁI (sic). Az Av. portré 
ábrázolása a római verde stílusától 
egészen idegen ; a szem ábrázo
lása hibás. 

Traianus. 
Kr. ü. 98. 
163. Lycia ingenere, drachmon B M C 

p. 39. n. 9. sz. „. ,„. _, 1 
164. S.* 3. sz. C. 592. sz. „„ „„ ,„, 1 
Kr. u. 98—99. 
165. S. 10. sz. C. 302. sz „ „„ 1 
166. S. 13. sz. C. 252. sz. „ . „„ 3 
167. S. 15. sz. C. 301. sz.™ „„ 2 
168. S. 20. sz. C. 295. sz. „„ „,, „,, 2 
169. S. 24. sz. C. 209. sz . 2 
170. S. 26. sz. C. 206. sz. „„ 1 
171. S. 27. sz. C. 203. sz „„ „„ 2 
Kr. u. 100. 
172. S. 29. sz. C. 227. sz 
173. S. 34. sz. C. 219. sz. „„, _ 
.174. S. 38. sz. C. 223. sz.™. ™ „„ 
Kr. u. ioi—102. 
175. S. 40. sz. C. 234. sz. ,„. „„ 
176. S. 41. sz. C. 228. sz. ,,.. „ 
177. S. 46. sz. C. 239. sz. „„ „. 
178. S. 47. sz. C. 248. sz. „_ „ 
179. S. 48. sz. C. 240. sz. „„ _ 
180. S. 51. sz. C. 241. sz. „ 3 
181. S. 52. sz. C. 246. sz. „ „ 1 
Kr. u. 103—in. 
182. S. 79. sz. C. 514. sz.™. ™. „,, „„ 1 
183. S. 85. sz. C. 537. sz. „ „. „„• 4 

1 S. = Paul L. Strack: Untersuchungen zur rö
mischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. 
I—II Bd. Stuttgart 1951—19} J. 

I « 
I « 
1 « 

I « 
4 « 
2 « 
1 « 
4 « 
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184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 

197. 
198. 
199. 
200. 
201 . 
202. 

203. 
204. 
2 0 ) . 
206. 
207. 
208. 
209. 
2IO. 
21 I. 
212. 

Kr. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
.220. 
2 2 1 . 
222. 
2 2 3 . 

S. 88. sz. C. 378. sz. „, „ „ 
S. 89. sz. C. 376. sz. „ „„ „, 
S. 93. sz. C. 400. sz. „ 
S. 94. sz. C. 417. sz .„_ 
S. 101. sz. C. 462. sz. „,, 
S. 102. sz. C. 467. sz.„„ „„, „„ 
S. 105. sz. C. 412. sz. ,„, . 
S. 109. sz. C. 394. sz.,„ „„ _ 
S. 112. sz. C. 94. sz. „ . _ 
S. 124. sz. C. 63. sz „„ __. 
S. 127. sz. C. 76. sz. ,„, „ 
S. 128. sz. C. 27. sz. „, _ „„ 
S. cf. 128. sz., de a hát felől 
nézett, paludamentumos portré
val. C. cf. 74. sz. „„ „„ „„ „„ „„ 
S. 
S. 
s. 
s. 
s. 
s. 

30. sz. C. n. h. „, ,„ 
32. sz. C. 69. sz „ ,„ 
33. sz. C. 68. sz. „„ ,„, „„ 
38. sz. C. 98. sz.,™, „_ . 
44. sz. C. 85. sz. „_ ,„ „_ 

cf. 144. sz., de ez a mell 
felől nézett, paludamentumos por
trét 
S. 
S, 
S. 
S. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

I db 224. 
I « 225. 
I « 226. 

3 « Kr. 
1 « 227. 
1 « 228. 
2 « 229. 
1 « 230. 
1 « 231 . 
1 « 232. 
3 « 2 3 3 . 
1 « 

1 « 
3 « 
3 « 
3 « 
2 « 

pus. C. cf. 85. SZ. 
45. sz. C. 86. sz. 

sz. C 47 
49. sz. C. 
51. sz. C. 
U. sz. C. 

81. sz. 
87. sz. 
84. sz. 
89. sz. 

56. sz. C. 120. sz. „ 
57. sz. C. 118. sz. „_ 
58. sz. C. 121. sz. „ 
69. sz. C. 196. sz.,,,.. 
63. sz. C. 644. sz. „ 

U. 112 — HÓ. 
S. 187. sz. C. 372. sz. ,,„ 
S. 189. sz. C. 451. sz. ,„ 
S. 159. sz. C. 577. sz. „„ 
S. 196. sz. C. 497. sz. M 

S. 197. sz. C. 558. sz.,,„ 
S. 212. sz. C. 140. sz. „„ 
S. 227. sz. C. 276. sz. 
S. 228. sz. C. 279. sz. „ 
S. 230. sz. C. 270. sz.„„ 
S. 233. sz. C. 273. sz. „ 
S. 235. sz. C. 125. sz. ,,„ 

1 « 

3 « 
3 « 

3 « 
4 « 
6 « 
1 « 

1 « 

1 « 

3 « 
1 « 

4 « 
j « 

2 « 

2 « 

1 « 

1 « 

2 « 

2 « 

2 « 

2 6 

7 « 

Kr. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
Kr. 
240. 
241 . 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 

S. 248. sz. C. 315. sz. „~ 4 db 
S. 25J. sz. C. 191. sz.,„, „„ „„ 1 « 
S. 252. sz. C. 190. sz. ~ 3 » 

u. 115—II J. 
S. 241. sz. C. 277. sz  
S. 243. sz. C. 271. sz. „„ 
S. 253. sz. C. 188. sz  
S. 256. sz. C 193. sz. __ 
S. 257. sz. C. 150. sz.™ „ 
S. 258. sz. C. 314. sz. 6 
Egykorú hamisítvány, borított dé
nár ; az érem magja bronz. Stí
lusa jó. Av. IMP. TRAIANO 
AVG. G E R DAC PM T R P 
COS VI P P . Babérkoszorús 
mellképe jobbra, Rv. DANV-
VIUS. — COS V P P SPQR 
O P T I M O P R I N C . A fekvő 
Dunaisten. L. Strack III. Anhang 
No. 10. (296. o.) ; hol a modenai 
gyűjteményből citálja.,.„ ,„ ,„ „„ 1 

Hadrianus. 
u. 117. 
S. 3. sz. C. 250. sz. , 3 
S. 14. sz. C. 749. sz. „. . 
S. 33. sz. C. 252. sz. „ 
S. 36. sz. C. 877. sz. „_ ™ ,„ 
S. 38. sz. C. 1015. sz.. ,~ _w . 
S. 39. sz. C. 1027. sz. „„ „„ „. 

u. 11Q—123. 
S. 59. sz. C. 131. sz. ,~, „„ „ 
S. 60. sz. C. 212. sz. ,„, .,„ ,„ 
S. ó i . sz. C. 255. sz. „„ „„ „ 
S. 63. sz. C. n. h. „ 
S. 64. sz. C. 600. sz. ,„ 
S. 69. sz. C. 817. sz. ,,„ 
S. 70. sz. C. 908. sz. „,„ „.., . 
S. 73. sz. C. 913. sz. „„ ,„, „. 
S. 74. sz. C. 906. és 907. s?. 10 
S. 75. sz. C. 906. sz. 1 
S. 76. sz. C. 1199. sz. „. 2 
S. 79. sz. C. 1353. sz. 3 
S. 80. sz. C. 1324. sz. ,,„ 4 
S. 82. sz. C. 1485. sz. „„ ,„ L. 2 

1 
„ 2 

2 
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2 54- S. 95. sz. C. 1073. sz. _ ,„ 1 db 
255. S. 97. sz. C. 1062. sz._ _ „_ 1 « 
256. S. 105. sz. C. 1174. sz. „,. „_ 3 « 
157. S. 107. sz. C. 1120. sz.,„ ,„. ,M 2 « 
258. S. 110. sz. C. 1149. sz. , 2 « 
259. S. i n . sz. C. 1143. sz.„ 1 « 
260. S. 112. sz. C. 1155. sz. 3 « 
261. S. 113. sz. C. 1093. sz „ 1 « 
262. S. 117. sz. C. 1140. sz. „ 2 « 
263. S. 119. sz. C. n 16. sz.„_ 1 « 
264. S. 121. sz. C. 1103. sz. „„ „„ 6 « 
265. S. 124. sz. C. 1152. sz.„~ .„, .,„ 1 « 
266. S. 125. sz. C. 1153. sz. 1 « 
267. S. 127. sz. C. 1131. sz. „„ „„ ,„10 « 
Kr. u. 123—128/g. 
268. S. 179. sz. C. 358. sz. ,„ 7 « 
269. S. 183. sz. C. 353. sz. „„ 17 « 
270. S. 187. sz. C. 465. sz. „ 1 « 
271. S. i65. sz. C. 381. sz. ,„, „„ „„ 1 « 
272. S. 167. sz. C. 328. sz. „„ 3 « 
273. S. 169. sz. C. 374. sz. ~~ 1 « 
274. S. 171. sz. C. 392. sz. „,, „„, _ 4 « 
275. S. 174. sz. C. 341. sz. ™ 2 « 
276. S. 177. sz. C. 390. sz. „„ „„ _ 9 « 

A lelet legrégibb darabja az a dénár, 
amelyik Grueber *• szerint a római köztársa
ság pénzverésének II. periódusában, a Kr. 
e. 217—197 évek közt verettetett. Ezt követi 
47 dénár a triumviri monetales-ek korából. 
A köztársasági pénzek sorát Marcus Anto
nius triumvir rossz ötvözetű pénzei, légiós 
denárai zárják be, amelyek tömegesen jön
nek elő a hasonló korbeli leletekben is. 

E jelenségnek egyedülálló magyarázata, 
hogy míg a régi, nehezebb pénzláb alapján 
vert, azonban a hosszabb használatuk által 
súlyúkban s így értékükben erősen meg
csökkent köztársasági dénárok sokáig forga
lomban maradtak a velük körülbelül egyenlő 
értékű rossz ötvözetű Marcus Antonius-féle 
légiós dénárokkal, addig a császárkor első 

1 V. ö. Grueber id. m. 50. o. «Series II, with 
moneyers' symbols». 

veretei — amelyeknek belértékük nagyobb 
volt — lassankét a forgalomból ki lettek 
vonva. 

Nero redukálja a dénárt úgy súlyában, 
mint finomságában (súlya 1he fontra, ezüst
tartalma pedig 90%-ra szállt alá). Ennek 
az újfajta Nero korbeli dénárnak belértéke 
megfelel, egy régi, kopott s így csökkent 
súlyú vagy egy rossz ötvözetű Marcus Anto
nius-féle légiós dénárnak. Ez a magyarázata 
egyúttal annak, is, miért csak Nero dénárjai
val kezdődik zárt leleteinkben a császárkori 
ezüstpénzek sora. 

Feltűnőbb azonban, hogy I. Jubának, 
Numidia királyának (uraik. Kr. e. óo—46.) 
egy ezüstpénze is volt a leletben. Ezek a 
távoli veretek — tudomásom szerint — 
még sohasem fordultak elő hasonló korú, 
zárt leleteinkben. 

Felbukkanásának legkézenfekvőbb magya
rázata a korabeli római dénárral egyező súlya 
és nagysága. Ez tette ugyanis lehetővé, hogy 
egy még oly kevéssé kulturált provinciában, 
mint amilyen a Traianus korabeli Eszak-
pannonia lehetett, a kurrens pénzek közt 
elfogadták. Ilyen pénzek ugyanis az itáliai 
hasonló korú leletekben nem fordulnak elő. 

így magyarázható a lyciai és az amisosi 
drachmonok szereplése is az ilyen összeté
telű éremkincsekben. Ilyenek főként Germá
niában és Pannoniában; szoktak előkerülni. 
Már Regiing is felismerte ezek fontosságát 
és nagy gonddal gyűjtötte össze mindazon 
leleteket, amelyekben ilyenek fordultak elő. 
Összesen 9 zárt leletet sorol fel 1912-ben 
írt cikkében, 2 amelyekhez — csak Pannónia 
területéről — azóta még a következő, új 
leletek csatlakoznak : 

A győri 3 lelet, 3 lyciai drachmonnal. 1915 

2 Kurt Regiing : Römischer Denarfund von 
Fröndenberg. Zeitschrift f. Numism. XXIX (1912). 
Sonderabdruck, p. 47 ff. 

3 Lovas Elemér ismertette a győri szent Benedek
rendi katholikus gimn. 1915 —16 évi értesítőjében 
(29. o. skk.) 
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szeptemberében találták Győrtől délre, a 
szentmártoni országút közelében. 

A wallerniI lelet, egy lyciai és egy ami-
sosi drachmonnal. 

Ezekhez csatlakozik a sorainkban ismer
tetett aquincumi lelet, amelyben szintén volt 
egy lyciai drachmon. 

Ide sorozandó még a pannóniai limesen 
kevéssel kívüleső vyskovcei (az Ipoly bal-
partján) leletet,2 amelyben 1 Domitianus és 5 
Traianus korbeli lyciai drachmon volt. 

A császárok veretei egyébként Róma ver
déjének gyártmányai. Kivételt csak egy da
rab képez ; a 48. sz. Galliában vert dénár 
a 68/69 évi polgárháború korából. 

• 
A második óbudai denárleletet — amely az 

aquincumi tábor kiépítésének datálása szem
pontjából különös jelentőséggel bír — a 
Vízművek csatornahálózatának lefektetése 
alkalmával, 1955. június 29-én, a Laktanya
utca 26. számú háza előtt találták. 

Nagy Lajos megállapítása szerint ez a 
terület a római tábor közepére esik. Tőle 
északra körülbelül 50 méternyire, a fölha
gyott zsidó temető mellett, egy régi római 
falból bontották ki egyszer azokat az oltár
köveket, amelyeket Kuzsinszky3 publikált. 
Ezeket mind helytartók állították és ezért 
másutt nem is állhattak, csak a praetorium-
ban. Különben a vízvezetéki ^csőfektetések 
alkalmával a praetorium falaira is rátaláltak, 
amelyek mozaikokkal és hypocaustummal is 
el voltak látva. 

Itt egy jófalazású kőfalból került a szó
banforgó, 29 darabból álló denárlelet elő, 
ahova talán a tábor valamelyik katonája 
rejthette el. 

1 Alphons Barb : Ein römischer Münzfund aus 
Wallern (Burgenland). Mitteilungen der Num. Ges . 
in W i e n Bd. XVI (1927) p . 10 if. 

2 Vojtech Ondrouch : Der römische Denarfund 
von Vyskovce. Bratislava, 1974. 

5 Kuzsinszky Bálint : Római feliratos kövek 
Ó-Budán. Arch. Ért. IX. (1889) J96 skk. 

A lelet jelentősége mindenesetre az, hogy 
bizonyítja, hogy a castrum falának kőből 
való kiépítése Traianus uralma végén, Kr. 
u. 115—117 évek közt, már befejezett tény. 

A lelet a következő véreteket tartalmazta ; 

Kr. 
I . 
2 . 

Kr. 
3-

Kr 
4-
5-

6, 

e. 82. 
L. Farsuleius Mensor, B. 2. sz. 1 db 
Erősen kopott, meghatározhatat
lan köztársasági dénár. Av. Apollófő. 
Rv. Quadriga (Calpurnia ?) ,„ _ 1 « 

e. 36-34-
Marcus Antonius, B. 76. sz. — 1 « 

Marcus Antonius tirumvir légiós 
denárai. 

e. J J . 
LEG. III. B. 106. sz. (ellenjegyes) 1 « 
LEG. XIII . B. 121. sz. (ellenje
gyes) _ _ „„ .... .. _ _ 2 « 
Kopottságuk miatt közelebbről meg 
nem határozható légiós dénárok, 
(köztük 6 db ellenjegyes) _ 

Galba. 
Kr. u. 68-69. 

7. M.—S. 20. sz. C. 288. sz. .... 

Vespasianus. 
Kr. u. 75-79-

8. M.—S. 124/a. sz. C. 222. sz. 

Titus. 
Kr. u. 79> 

9- M. .—S. 9. sz. C. 268. sz 

Domitianus. 
Kr. u. 88- •89. 
10 . M. .—s. 140. sz. C. 250. sz 

Nerva. 
Kr. u. 97> 
1 1 . M .—s. 15. sz. C. 6. sz. „ 

Traianus. 
Kr. Ü. 103 — n i . 
1 2 . S. 94- sz. C. 417. sz. 
I?. s. 1 2 7 . sz. C. 76. sz.„„ „„ 
14. s. 155. sz. C. 68. sz. J, .. 
15. s. 148. sz. C. 85. sz.„. ,„ 
16. s. 158. sz. C. 121. sz. „ „ 
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Kr. u. 112—ii6. 
17. S. 187. sz. C. 372. sz „„ ,„„ „„ 1 db 
18. S. 222. sz. C. 105. sz. _ ,,„ „„ 1 « 
19. S. 227. sz. C. 276. sz.„„ „, ,, 1 « 
20. S. 235. sz. C. 152. sz. 1 « 
Kr. u. 115—117. sz. 
21. S. 259. sz. C. 193. sz 1 « 

A császárkori dénárok mind Róma verdé
jében készültek. 

Mivel a lelet utolsó darabja Traianus 
uralmának végéről, a Kr. u. 115—117 év
ből származik, lehetséges, hogy e dénárokat 
azon szarmata támadás alkalmával rejtették el 
a praetorium falában, amelyről Spartianus a 
«Vita Hadriani» 3. fejezetében emlékezik meg. 

Jónás Elemér. 

Egy újabban felfedezett, Buda 
1686-OS ostromát ábrázoló képről. 

Egész csodálatos, hogy Budának a török
től való visszafoglalását a kortársak a kor 
festőivel nem festették meg. Alig egy két 
képről tudunk. Könyvet, hadászati, történeti 
munkát, verseskötetet, regényt több százat 
ismerünk, amely a kereszténység szempont
jából oly fontos eseménnyel foglalkozik, sőt 
metszet is számos fordul elő, épúgy, mint 
érem, valamint a hadvezérek arcképei. így 
hát különösen örvendetes számunkra, hogy 
Milanóban, a Caproni gyűjteményben egy 
festmény merült fel, melynek tárgya a ránk 
nézve jelentős ostrom. 

A H. Heinrich Faust képet ismerjük, 
melyen Lotharingiai Karoly diadalmenetét 
látjuk és amely szoros kapcsolatban áll a 
bécsi Kunsthistorisches Museum színes gyap
júból szőtt falkárpítjával, azzal, amelyiknek 
tárgyával mint tudjuk megegyezik és ame
lyet La Malgrangeban a XVIII. század ele
jén készítettek.1 Az ugyancsak a bécsi gobe-

1 Horváth Henrik : H. Heinrich Faust és a bécsi 
gobelinek. Tanulmányok Budapest múltjából. I. köt. 
p. 61—75. 

linekkel kapcsolatos két, az innsbrucki Hof
burg egyik termének építészeti keretébe 
helyezett képek kölcsönös viszonyát a La 
Malgrange-beli Charles Mitte műhelyéből 
származó falkárpitokkal, még közelebbről 
nem ismerjük. 

A közelmúlt években a Fővárosi Múzeum 
Ernst Lajos gyűjteményéből egy vászonra 
festett olajképet (1. kép) vásárolt, amely
nek tárgya Buda 1686-os ostroma. Jelen
téktelen művészeti munka, szürkés zöld, 
élettelen színű kép, amelyen csak a bal 
alsó részben válik ki a tompa szinek közül 
egy vörös sátor. Egy pillantás a képre el
árulja, hogy nem valami nagyszabású, ere
deti művel állunk szemben, amit egyébként 
a középtéren fekvő, térképszerűen távlatot 
alig éreztető budai Vár különösen bizonyít. 
A festmény egy karc után készült, amely 
Gio. Giacomo de Rossi: Teatro della guerra 
contro il Turco című, a török eseménye
ket metszetes képeken bemutató, folio for
mátumú mű 17. lapja. Ezen a lapon a budai 
vár alatti harcok tetőfokát látjuk, éspedig 
nyugatról, a Vérmező mögötti dombok tá
járól. A Vár és Pest térképszerűen foglal
ják el a főhelyet. A támadó seregek, gya
logosok, lovasok, tüzérek izgalmas munká
ját, a sok helyt folyó küzdelmet kitűnően 
érzékelteti a lap készítője. Balról lent feje
delmi sátor, ez előtt hadvezérek kara, mint 
Staffage, amelyet jól egészít ki az ágyúk 
állása, lovak és katonák sürgés-forgása. Egy 
felírás meg is magyarázza ezt a fontos he
lyet, amely szerint: «QUARTIERE DEL 
SEREN°DUCADILORENA»-t látjuk, míg 
ezzel szemben a jobboldalon az «ACCAM-
PAMENTO DE BAUARI»-t. A két tábor 
között védelmi vonal, sáncok és bástyák : 
«LINEA DI CONTRAUALLATIONE 
CON RIDOTTI», mint a felírás magya
rázza. A Dunán naszádok és a hajóhíd 
roncsai. A metszet középső terének bal
szélén valami mocsárszerű hely, amelyet 
«MARASSO»-nak nevez az illusztrátor. 
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A lapnak címfelírása is van fent középen, 
egy barokkos kartusban: «PIANTA E T 
ELEVATIONE DELLA REALE CITTA 
E FORTEZZA Dl BUDA CAPITALE 
D E L R E G N O D'VNGARIA ASSEDIATA 
DALL ARMI DELLA CAC. CES. M* 
DI L E O P O L D O P° I M P E R A T O R E LI 
20 G I O G N O 1686. NEL A N N O X° 
F E L I C E P O N T I F I C A T O DI N. S. 
PAPA 1 N N O C E N T I O XI. E PRESSA 
LI 2. S E T T E M B R E 1686». A cím alatt 
számjelzések, amelyek a seregek állását 
magyarázzák. A karc bal felső részén 
zászló, melyen a betűjelzések topográfiai 
utalások. 

Ezzel a sok eseménnyel zsúfolt lappal 
mindenben megegyezik a Fővárosi Múzeum 
fentebb említett festménye, csak a cím és 
a magyarázatos írás maradt le róla. A karc
ról készült festmény bágyadt színeivel, vas
kossá vált vonalaival nem közvetíti azt a 
művészi hatást, mint az eredeti, üde, moz
galmas, fekete-fehér ellentétdús, rajzos 
grafikai lap. A De Rossi kiadványban ezen 
a Vedután kívül még két budai ostromkép 
található éspedig a ió-ik és a 18-ik lapok, 
amelyek éppúgy, mint a legtöbb budai 
XVII—XVIII. századbeli látkép csak nagy
jából tartanak igényt a topográfiai hűségre. 
A Teatro della guerra címlapját, amint azt 
lent baloldalon a felírás : Vin. Mariotti 
delineauit, et sculp, elárulja, Mariotti készí
tette. A mű többi lapján ezt a jelzést sehol 
sem találjuk, a címlap technikai megmun
kálása és stílusa azonban annyira megegye
zik a többi lappal, hogy bátran feltételezhet
jük, hogy az egész mű illusztrálását Mariotti 
végezte. Erről a Mariottiról, bár kitűnő 
grafikus volt, keveset tudunk. 1603-ban 
Pozzónak a perspektíváról szóló munkájá
hoz ő készítette a metszeteket. Ismerünk 
egy Ignazio és egy Vinzenzo Mariottit. Né
melyek azt tartják, hogy mindkettő tulaj
donképpen ugyanazon személy. Ignazióról 
feljegyezték, hogy 1675-ben született, ezek 

szerint tehát a Pozzo-féle könyvhöz készült 
metszeteket 18 éves korában készítette. 

A Mariotti karc után készült a Fővárosi 
Múzeum-beli kép, amely amint már emlí
tettük művészeti szempontból jelentéktelen, 
azonban kultúrhistóriai jelentősége fontos. 
A legújabban Milanóban felbukkant Buda 
visszafoglalását ábrázoló festmény sem valami 
zseniális kiválóság kezemunkája (2. kép), 
mégis minden kulisszaszerűsége ellenére fes-
tőiség nyilvánul meg benne. Ez a nagy
méretű vászonra festett ostromkép a 78 
napig tartó küzdelem egy drámai momentu
mát örökíti meg. Szulejmán nagyvezér 70 
ezer főnyi felmentő serege akar a Várban 
szorongatottak segítségére lenni. Amint tud
juk az ostromlók külső támadás ellen épí
tett védelmi vonalát a török felmentő sereg 
nem tudta áttörni. Csak egy egész jelenték
telen számú janicsárnak sikerült a Hűvös
völgy felől a Várba bejutni. Azt a pillana
tot örökítette meg a milanói kép ismeretlen 
festője, amidőn a törökök egy magaslatról 
megpillantják a keresztények erős védő
övezetét és a vár ellen éppen folyamatban 
levő támadást. A keresztény seregek a ma
gas védősáncok mögül csatarendben sora
koznak fel. Dragonyosok vágtatnak, gyalo
gosok oszloprendben menetelnek, dunai 
naszádok és hadihajók megütköznek és az 
ágyúk piszkos füstje az egekig tör. Feszült
séggel teli, izgalmas mozzanatok töltik ki az 
egész teret. A pest-budai oldalt éppúgy, 
mint a Margitszigetet pontonhidak kötik 
össze. A kép túlságosan zsúfolt ; ennek a 
festménynek a sokat akarás a hibája. Az 
apró jelenetek miniatürszerü precizitása el
vonja a lényegtől a figyelmet. Az odapepe
cselt házacskák, sáncok, emberek, lovak, 
katonák, külön-külön megfigyelve igen szóra
koztatóan hatnak. 

Budát, Pestet valami szokványos metszet
ről rajzolta le a festmény ismeretlen alko
tója, de nem valami exakt módon s ahogy 
eljátszadozott festés közben, szabadjára en-
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(Milano. Gianni Caproni tulajdona.) 
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gedte fantáziáját. Képzeletének nekirugasz
kodása főként a Gellérthegyen-túli fantasz
tikus hegyekben nyilvánul meg. Az alkotás 
fővonásaiban természetesen egyezik a való
sággal, különösen a Vár sikerült jól, úgy-
amint előttünk elterül, körülbelül a Rózsa
domb tetejéről nézve. A kép felírása egy 
kis fehér táblán a következő : 

BVDA VNGARIA 
C PVT EX 

Ezt a többé-kevésbé elmosódott írást mi így 
egészítjük ki : BVDA VNGARIA C A P U T 
EXPUGNATA. 

Ha jól megfigyeljük az alkotást, azt kell 
megállapítanunk, hogy eredetileg" nem is 
képnek készült. A Gianni Caproni tulaj
donát képező festmény tulajdonképpen go
belin-terv. Az egész mü előterét leszámítva, 
halványzöld, sárga, kék, szürke színével, 
mély távlatot kifejező rajzos tájékával a gobe
lin-terv céljait szolgálja. Hogy pedig a táv
latot a mű mestere fokozza, az előtér fáit, 
figuráit a jobboldal puskapor-füstös felhőit 
sötét színekkel festette. De az egész mű 
dekoratív célzata, a színek összeállítása mind 
azt bizonyítják, hogy ez a vászon egy fal
kárpit vázlata. Ha ehhez a festményhez mi 
a XVII. századvégi, XVIII. századeleji idő 
szokványos gobelinkeretét hozzáképzeljük, 
mondjuk gyümölcsfüzéreket, harcieszközök
kel: szablyákkal, puskákkal, dobbal, kürt
tel, sassal, oroszlánfejjel megtűzdelve s ha 
ennek a keretnek közepére címert is kép
zelünk, úgy kész a teljes gobelin, amely
nek azután már megbocsájtjuk, hogy a 
városkép egy kis poetica licentiával készült, 
túlzással, épúgy mint a korabeli versek, 
amelyek olyan kedvesen nagyotmondók, mint 
azt De'Angelis, La Mandola című művé
ben «Sereniss. Dúca di Lorena»-hoz írja : 

«Buda a te: védi i fulmini che scaglia 
Ne le viscère tue Giove terreno : 
Questi è Carlo il Buglion, Marte in battaglia 
Che fa sentirsi i terremoti in seno». 

Mennyire egy a hangja a versnek és a gobe

lintervnek. De hiszen létrejöttük ideje is 
megegyezik. 

A XVII. század végéig, a XVIII. század 
elejéig visszanyúló terv sorsát napjainkig nem 
tudjuk követni. Nem ismerjük, nem is sejt
jük, hogy a firenzi Arazzi szövődé, amely 
1738-ban megszűnt, vagy a római S. Michèle 
a Ripa-ban működő műhely részére készült 
elgondolásnak, a Caproni tulajdonát képező 
ostromképnek ki a mestere s kinek a szá
mára, megrendelésére készült. 

Dr. Ja)c\ay János. 

A pesti ötvöstárgyak jelzése 
a XVIII . Szásádban. 

A XVIII. századi pesti ezüstművesek 
készítményein szerepelő városi hitelesítő bé
lyegek változatai nem ismeretlenek a szak
irodalomban (1. Iparművészet Könyve III. 
26. 1. ; M. Rosenberg, Der Goldschmiede 
Merkzeichen 2. (1911) c. műve azonban 
figyelembe sem jöhet). A városi hitelesítő
jegyből vont korhatározások azonban ma 
már tarthatatlanok ; ennek oka a bélyegek 
gyűjtésének egyoldalúságában rejlik, mely 
nem terjeszkedett ki éppen Pestre nézve 
a levéltári kutatások alapján álló, mint egye
dül elfogadható hiteles ellenőrizésükre. 

A törökök elűzése után Pest nem lendül 
fel oly hamar, mint testvérvárosa, Buda. 
Budán még a török uralom alatt is virágzó 
ötvösségről van tudomásunk. 1689-ben a 
budai városi tanács elismeri az aranyművesek 
és puskaagykészítők ideiglenes közös céhé
nek előljáróválasztását, s az erről szóló leirat 
Buda és Pest városok művészi aranyműve
seinek és puskaagykészítőinek van címezve 
és négy aranyműves nevét tartalmazza (Elias 
Lakazkonez, Nikolaus Lakazkoniz, Michael 
Juritsih, Martinus Shrekonizh). E nevek 
közül egy sem fordul elő a pesti polgárok 
anyakönyvében, e mesterek mind a négyen 
budai katotikus rácok, különben az okmá-
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nyon lévő Pest kiírás később korbeli, idegen 
kéztől származó betoldás. így ezen első 
okmányt, mely pesti ötvösöket is említene, 
nem fogadhatjuk el hitelesnek, csak Budára 
nézve (Főv. Levéltár, Privilégia diversorum 
contuberniorum 50 sz. csomag). Pesten a 
török kiűzése után nem alakul új ötvöscéh, 
a középkori virágzó ötvöscéhnek emlékét 
sem ismerik. A letelepedett ötvösök nem 
lesznek társtagjai más helybeli iparoscéhek
nek. Ez az iparág a XVIII. század első 
évtizedeiben a legelhanyagoltabb, de ezt a 
gazdasági körülmények is indokolttá teszik 
(v. ö. Arch. Ért. 1904. 394. 1.). 1691-től 
1759-ig csak egyes ötvös-névvel találkozunk, 
de így is 19 nevet könyvelhetünk el. Azon
ban a céhbe való tartozás nélkülözhetetlen 
volt, mert ez volt az alapja készítményeik 
finomságának ellenőrizésére. 

A pesti ötvösök felett való ellenőrzés joga 
a budai céhet illette meg: az I. Lipót által 
kiadott privilégium (Századok, 1877. 809. 1.) 
3. pontja szerint a budai fő- és székváros 
ötvöscéhének preminent-iája és praerogativá-
ja, azaz elsősége van az összes 1696-ig 
felszabadított és jövőre felszabadítandó ma
gyarországi részek ötvöscéhei felett. E jog 
tényleges gyakorlásának bizonyítéka, hogy a 
budai ötvöscéh megmaradt inas- és legény
naplóiban pesti mesterek is szerepelnek inas
fel vétellel és legény felszabadítással. Mivel 
önálló pesti céh nem létezett, s a mesterek 
a budai céhnek voltak « Landmeister »-jei, 
1759-ig a pesti ötvöstárgyakon nem keres
hetünk pestvárosi hitelesítőjegyet. A mester 
névbetűi mellett a budai városi hitelesítőjegy 
szerepel, vagy csak az ezüst finomságát jelző 
13. szám. 

1759-ben Pesten 8 ötvös tartózkodik. 
Ugyanekkor a kisórakészítokkel és az óra
tokkészítőkkel együtt önálló céhet alakítanak. 
1760 ban kapták meg a királyi megerősítő 
privilegiális levelet (Századok, 1877. 811. 1.). 
Ettől az időtől kezdve pontosan vezetett 
naplójuk (Haubt-Protocol Eines Löbl. der 

Gold und Sielber Arbeither Mittels ; in 
welchem der Herren sebst betrefende Zwy-
schpaltigkeiten sambt anderen unterschied
lichen Arten zu ersehen. Főv. Múzeumban) 
az ötvöstárgyak hitelesítéseit is megemlítik. 
Ez azért fontos, mert a pesti városi hitele
sítőjegy, mely a város címeréből vett egy 
tornyos várkapút és 13. finomsági számot 
ábrázol, évszám jelzést nélkülöz 1818-ig. 

1760. márc 2-i előljáróválasztáskor a két 
céhmester mellé «Zaichenmeister»-t is válasz
tanak, aki ellenőrzi a munkák finomságát. 

1761-től kezdve a jelző- vagy próba
mester a városi hitelesítőjegy mellett ellen
őrző betűt alkalmaz, mely az ABC-ből van 
véve sorrendben. A városi hitelesítőjegy 
mellett szereplő betűk így 1818-ig pótolják 
az évszámjelzést. 

Az évjelző betűk időrendi felosztása a 
céhnapló szerint a ezüstárgyakon a követ
kező (az aranytárgyak jelzése más volt, s 
a betűk is másképpen mentek) : 

1761 máj. 24 
1762 jún. 23 
1763 jún. 12 
1765 jún. 16 
1767 jún. 19 
1768 jún. 13 
1774 jún. 12 
1781 júl. i 
1783 okt. 27 
1785 okt. 4 
1787 dec. 9 
1792 dec. 9 
1796 dec. 8 

•N. 
O. 
P. 

1816 dec. 26. p . 
1818 dec. 15. 
1818 dec. 15-től A . 

rövid ideig. 
* Itt négy betűre a pontos bejegyzés megszakad. 
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Miután az ellenőrző betűk segítségével 
pontosabb időpontokhoz jutunk, a mester
névbetűket is helyesen lehet feloldani. 

Jelen alkalommal csak egypár nevesebb 
ötvös műveinek megemlítésére szorítkozunk. 

i . Aranyozott ezüst kehely, a budapesti 
vízivárosi plébánia tulajdona. Kuppáján ro
kokó kartusban 2—2 angyalfej szárnyak 
között. Talpa három részre van tagolva, a 
tagolásoknál egy-egy angyal dombormű feje 
áll ki, a mezőkben pedig rokokó kartus
ban Szt. Ignác, Xaveri Szt. Ferenc és Szt. 
Alajos trébelt mellképei foglalnak helyet. 

Jelzése: 

Mivel ellenőrző betű még nem szerepel, 
a mű 1759—1760 közt készült. 

Mestere Fauser József. 1751-ben kap 
pesti polgárjogot, 1759-ben a céhalapító 
mesterek közt szerepel, 1761- és 1762-ben 
másod céhmester és jelzőmester. Meghalt 
1762-ben. 

2. Ezüst tejeskanna, a Fővárosi Múzeum 
tulajdona. Nemes formájú, minden díszítést 
nélkülöz. 

Készült 1761 és 1762 közt. 

Mestere Schätzt József. Bécsből jött 
Pestre, hol 1757-ben kapta meg a polgár
jogot. 1759-ben a céhalapító mesterek közt 
szerepel. 1763-ban főcéhmester, 1765-ben 
alcéhmester. Meghalt 1767-ben. Üzletét 
felesége egypár évig tovább vezette. 

3. Aranyozott ezüst kehely, a Fővárosi 

Múzeum tulajdona. Korábban ismertette 
Csányi Károly, a budapesti kehelykiállítás 
alkalmával (Múz. és Könyvt. Ért. 1913. 
129. 1.) mint Joseph Prandtner művét. 

Jelzése : 

Készült 1774 és 1781 közt. 

Mestere Paschberger József. Prágából köl
tözött Pestre. 1762. okt. 28-án iktatják a 
céhbeli mesterek sorába. 1763-ban megszerzi 
a pesti polgárjogot. 1768-ban másodcéhmes
ternek választják. 1774—1781 közt főcéh
mester. 1783—1789 közt ismét főcéhmester. 
Meghalt 1790-ben. A legkiválóbb pesti ötvö
sök egyike. 

Egy gazdag növényi díszítésű aranyozott 
ezüst kelyhe a budapesti józsefvárosi plébá
nia tulajdona. Jelzése azonos a Fővárosi 
Múzeum kelyhével. Talpában ezenkívül a 
következő bevésés olvasható : 

InTeR loseF sToT ZN 
B;EST Den 12 noveM: 1778 
(In der Josef Stadt zu Pesth den 12 novem : 1778.) 

Azonos jelzésű ezüst tömjéntartója 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. 

4. Ezüst cukorszóró, a Fővárosi Múzeum 
tulajdona. Hordóalakú, áttört díszű fedővel. 

Jelzése : 

Készült 1810 és 1816 közt. 
Mestere Prandtner József. Budai születésű. 

1783. márc. 30-án Schwager Mihály János 
Ötvösinasa lesz, aki korábbi 18 hónapi tanu
lási idejét is beszámítja. 1785. jún. 11-én a 
céh legénnyé szabadítja fel. 1791-ben elhunyt 
mesterének elveszi leányát és örökli apósa 
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üzletét, s ugyanakkor céhmester is lesz. A 
legtermékenyebb és legkeresettebb pesti 
ötvösmester. Meghalt 1837-ben. Legszebb 
alkotásán, két ezüst dísz:vázán (a Fővárosi 
Múzeumban) az 1829-es pesti hitelesítőjegy 
és a fentebbi monogramm mellett egy másik 
monogrammja is szerepel (a váza képe 
közölve Magyar iparművészet 1915, 34. 1. 
43. ábra): 

Jelzése: 

Mivel Pesten 9 mester nevében szerepel 
az I P kezdőbetű, ezért korábban minden 
ilyen monogrammot Joseph vagy Johann 
Prandtner-re oldottak fel. De ezeket a 
monogrammokat ma már szét lehet osztani 
a különböző mesterek között. Prandtner 
János, ki tovább virágoztatta a Prandtner 
nevet. 1828-ban lesz céhmester, s nevét 
mindig nyomtatott betűkkel egészen írja ki. 

5. E^üst evőkanál, a Fővárosi Múzeum 
tujajdona. Stilizált virágdíszítésű véséssel el
látva. 

Jelzése : 

Készült 1805 és 181 o között. 

Mestere Fischer Lipót. Idegenből jött 
Pestre^ hol 1795-ben polgárjogot kapott, s 
ugyanakkor felvették a céhbe is. 1806. dec. 
22-én főcéhmesternek választják. Meghalt 
1809-ben. Egy ezüst feszülete (átlagmunka) 
a budapesti VIII. kerületi plébánia tulajdona. 
Jelzése a fenti városi hitelesítőjegy és mo
nogramm, míg az ellenőrző betű M. Özvegye 
az üzletet 1812-ben eladta Kronberger Fri
gyesnek. 

6. E\üst cukortartó, a Fővárosi Múzeum 
tulajdona. Trébelt és cizeláit növénydíszítés
sel van ellátva. 

Készült 1816—1818 közt. 

Mestere Giergl Alajos. 1817. febr. 2-án 
a céh tagjai közé veszi be. Működése a 
XIX. század első felét tölti be. Korai művei
ben nemes ízléséről és fejlett technikájáról 
a legelismerőbben nyilatkozhatunk. Legszebb 
műve egy 17 cm magas ezüst urnája a Fő
városi Múzeumban a pesti ötvösség való
ságos remeke. Ez utóbbi fedelén 1818-as, 
talpán pedig 1822-es pesti hitelesítőjeggyel 
és a fenti monogrammal van ellátva ; ezen
kívül talpán a következő bevésés olvasható: 
Verfertigt von Aloys Giergl bürgl : Silber
arbeiter in Pesth im Jahre 1818. (Képe 
közölve Magyar Iparművészet 1915. 34. 1. 
44—45. ábra.) Egy aranyozott ezüst kelyhe 
az V. kerületi plébánia tulajdonában van. 
Jelzése egy csonka pesti városi hitelesítőjegy 
és a következő monogramm : 

Talpán bevésve olvasható : In Usus neo 
erectae Parochialis Ecclesiae Leopoldinae, pie 
devovit Antonius Martinelli Electaa Civium 
Pesthiensium Communitatis MembrurrhAnno 
Domini 1817 <y>. Ezenkívül külön kiírt jelzés-
Fecit Aloysius Giergl Pestini. 1817. 

Giergl rendesen a Fővárosi Múzeum ezüst 
cukortartóján is látható névjelzést használta. 
Elete vége felé azonban ez megváltozik. így 
egy 1846-ból való ezüst szelencéjén, mely a 
Batthyány—Hunyady díj számára készült 
(jelenleg a Főv. Múzeumban), már nyom
tatott betűs neve szerepel: 
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Még csak azt óhajtjuk megjegyezni, hogy 
a Q betű, mely 1816 és 1818 közt volt az 
ellenőrzőjegy, két változatban fordul elő. 
Gyakoribb a Giergl-féle cukortartón is lát
ható fordított P alak: *í; de előfordul a 

a rendes alakú betű is : Q. Ez utóbbi lát
ható egy ezüst sótarton (FŐv. Múzeumban), 
mely IB monogrammot visel, s mestere 
Joseph Plettl vagy Blettel, aki 1785-ben lett 
a céh tagja. Nagy Lajos. 


