
S Z I L Á G Y I J Á N O S 

LEGÚJABBAN TALÁLT ÍRÁSOS E M L É K E K 
AQUINCUM É L E T É H E Z 

Az 1942—1944. évek folyamán, közismert 
okokból, majdnem teljesen szüneteltek a 
közmunkák, építkezések és házbontások 
Budapest azon területén is, ahol Aquincum 
maradványai rejlenek a földben. Ezért ezen 
időből az Aquincumi Múzeum egyáltalán 
alig egypár római feliratos kőemlékkel gya
rapodott. Ezek főkép vallástörténeti vonat
kozásúak. Óbuda néhány helyén rendszeres 
ásatást is volt azonban alkalmunk folytatni. 
Ezek is napfényre hoztak egy-két feliratos 
kőemléket. Ezen ásatásaink részletes ismer
tetésé előtt ezúttal azon feliratos kőemlé-
keink bemutatását is előre bocsátjuk, ame
lyek Aquincum vallási életéhez szolgáltatnak 
új adatokat. 

Óbudán a Tavasz-utcában, ahol az épülő 
óbudaihíd budai feljárója helyén az 1943. 
év folyamán bontottak le a déli házsort, 
az 1944. esztendő első heteiben húztunk 
néhány kutatóárkot. A 12. sz. árkunkban 
(Polgár-tér, 1944.11. 16.) került elő az 1. sz. 
képünkön látható oltárkő-töredék. Mintegy 
egyhatod rész maradt meg (a feliratsoroknak 
értelem szerint elképzelt hosszúságából 
következtetve) a kotabla^feliratos mezejéből. 
A megmaradt kőtöredék magassága 43-7, 
vastagsága 10-3 cm. A betűk magasságai 

. 30—32—35 % között váltakoznak. 
A felirat első sora szerintünk kb. így egé

szíthető ki : I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) 
pro sal(ute) impp(eratorum) Caess(arum)]. 
A második sorban valószínűleg ez állott : 
L(ucii) Sefpftimii) Severi pii Perí(inacis) 
et M (arci) Aur(elii)]. A harmadik sort 
kísérletképen a következőkép egészítjük ki : 

Anft(onini) Aug(usti) et P(ublii) Sep' 
(timii) Getae Caes(aris) ]. A negyedik, 
hatodik és legalsó sor kiegészítéséhez semmi 
támpontunk nincs. Az ötödik sorban az 
aquincumi állandó helyőrség, a leg(io) 
[II ad(iutrix) p(ia) f(idelis). ....], a I I . 
kötelességteljesítő, hűséges, segítő gyalog
dandár neve rejlik, amely ezen, építési 
emléktáblának látszó feliratos kőtöredék 
szerint Septimius Severus császár (i. u. 
193—211) és (két?) fia (Caracalla bizonyo
san megnevezve, Geta esetleg) boldogulásáért 
épített valamit (Iuppiter istenségnek szen
télyt?) avagy azt kijavította. 

Feliratos kőemlékünk hosszúkás tábla
alakja, külső formája, rozettával díszített 
kerete, csekély vastagsága magában tekintve 
arra utal, hogy rendesebb építmény homlok
zatára szánva készítették. Az első sort egy 
istenség neve kezdi. A kő nem oltárformájú, 
tehát építettek valamit az istenségnek, 
köszönet vagy fogadalom végrehajtásaként, 
s így magára a kőre nem igen vonatkozhatik 
a felajánlás. Ha császárnevet olvasunk ki az 
első három sorból — ami máskép nem lehe
tett —, akkor a L. Se. . . rövidítések csak 
Septimius Severus császár nevében szerepel
hetnek. Ez esetben pedig a harmadik sor 
elején az An. . . . betűk, mint az Antoninus-
szó kezdő hangjelei, már egy másik császár 
nevéhez tartozhatnak,1 aki Septimius Severus 
császár mellett csak valamelyik fia lehetett : 
Caracalla, aki őt a világbirodalom trónján 

i Az Antoninus-szó Septimius Severus császár nev i 
közt a feliratokon nem szokott előfordulni : CII< 
III p. 2430 és 2640. 
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1. kép. 
Oltárkő luppüer istenségnek a Polgár-térről. 

2. kép. 
Oltárkő Aquincum területéről. 



követte (i. u. 211—217) és a tragikus sorsot 
ért Geta. A 18—20 betűs sorhosszúságokat 
elfogadva, mind a két császárfiú neve helyet 
találhat a felirat első három sorában. Bbben 
az esetben pedig építési emléktáblánk állí
tásának ideje : I. u. 209—211, Geta rövid 
ideig tartó szereplésére való tekintettel.2 

Aquincum I. újjáépítése egyik mozzanatát 
örökíthette meg ez az építési emlékkő (közel 
három évtizeddel az elpusztulás után). 

felelően nem lephet meg bennünket, hogy a 
római Capitolium fejének hódoló oltárkövek 
közül mások is előkerültek a legutóbbi három 
év folyamán. így többek közt Garády Sándor 
juttatott be gyűjteményünkbe egy csonka 
oltárkövet, amelyet a Hidegkúti-úton őriz
tek megelőzőleg. A megmaradt kis töredék 
(2. kép.) feliratából4 ma már csak néhány 
betűt láthatunk, de az első sorban az I(ovi) 
O(ptimo) szavak után kizárólag csak 

3. kép. — Oltárkő Terra Mater-nek és Iuppiter-nek. 

Az ókori itáliai világbirodalmat (polgárai 
hite szerint) fenntartó Iuppiter istenség hiva
talos tiszteletének és jelentőségének3 meg-

2 Geta rövid ideig tartó Caesar-ságánah a kezdő
pontjához : CII+ III 14361 és p. 2642. 

3 Ehhez részletesen ld. Brelich A. szellemes és világos 
áttekintését (I^aureae Aquincenses . . . Kuzsinszky-
Emlékkönyvl., 1938, 64—72). A Iuppiter istenség
nek való oltárkőállítás jogaihoz és a helymegválasz
táshoz (a táborban) legutóbb : Budapest története 
I. k. 2. r. (1942), 406. old. (Nagy T.). 

M(aximo)-szó rövidítése, azaz még egy 
M-betű állhatott. A felirat másik két sorában 
a fogadalmát teljesítő elődünk nevei követ-' 
keztek : Aur(elius) Merev [. . . . . ? ] . 

A szülő és eltemető anyaföldistenség, Terra 
Mater tiszteletével összekapcsolva is nem 

4 A kőtöredék magassága 37, vastagsága 28, széles
sége 30-5 cm, A betűk 4*5—4-8 cm magasak. 
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egyszer ajándékoztak fogadalmi oltárkövet 
Iuppiter-nek ezen vidék ókori lakosai.5 Bgy 
ilyen, Iuppiter-nek és Terra Mater-nek állí
tot t oltárkőről, amely szintén a legutóbbi 
évek folyamán került napfényre Aquincum 
területén, már említést tettem.6 (3. kép) 
Az anyaföldistennő tisztelete természetesen 
csak elföldelő temetkezés vidékén virágzik. 

4. kép. 
Oltárkő Aquincumból luno istennőnek és 

»ezen hely« genius-ának (?). 

Nagyon gyakran tisztelik Iuppiter isten
séget luno és a helyet védő genius, illetőleg 
Fortuna társaságában, amint erről számos 
feliratos oltárkő tanúskodik. Óbudán a 
5 Néhány szóval is szépen világította meg Terra 

Mater lényegét Brelich A., i. m. 57. E gy pécsi 
oltárkövön az anyaföldistennő ásót, esetleg dombor-
képpel díszített," háromszögalakú lapban végződő 
lándzsát t a r t a kezében. I<d. ezen kérdéshez : 
Láng N., I^aureae Aquincenses (Kuzsinszky-Emlék
könyv) I I . r. (1941), 178. Terra Mater-hez m é g : 
Budapest tör ténete 1.2. (1942), 396.old. (NagyT.) . 

6 Budapest Régiségei X I I I . , 1943, 356 és 535, 30. kép . 
A kőemlék magassága 27, szélessége 30 cm. 
A be tűk magasságai 6—7 cm. 

Majláth-utcában talált csonka kőemlék7 

(4. kép) feliratos mezejében a felső két 
sort kivakarták és olvashatatlanná bevag
dalták. Első gondolatra a kivakart sorokban 
ezen a kövön is mindenekelőtt Iuppiter nevét 
keresnők, mivel a megmaradt második sor
ban világosan luno neve, az első olvasható 
sorban pedig [h]uiusqu(e) loc [i] -szavak 
láthatók.8 Már most »ezen hely« miféle 
istenségének lehetett szentelve ez az oltárkő, 
a második és a harmadik (megmaradt) sor
ban megnevezett luno regina* (luno isten
királyné) mellett? A kivakart két első sorban 
két istenség neve is helyet találhatott. 
Szabad-e p. o. így kiegészítenünk :10 [Tute-
lae genio h]uiusqu(e) loc[i]? Avagy inkább 
a következő kiegészítések tetszenek : [I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) Genio h]uiusqu(e) loc [i], 
illetőleg : [. . . . Fortunáé h] uiusqu(e) 
loc[i]? Azonban luno megnevezését csak 
Iuppiter szokta megelőzni az istenségek fel
irati felsorolásaiban,11 másrészt luno nevének 
a [h]uiusqu(e) loc [i]-szavak, illetőleg a 
Genius vagy Fortuna neve előtt kellene 
lennie, ha szokásos és szabályszerű felsoro
lással állnánk szemben. Feliratunk meg
fogalmazása e szerint összekuszált, és ezért 
indokoltnak látszik arra gondolnunk (noha 
kivételességet feliratok kiegészítésénél a leg
végső esetben szabad feltételezni), hogy a 
kivakart sorokban mégis Iuppiter neve volt 
olvasható, amelytől így luno nevét »ezen 
hely« genius-a (vagy : Fortuna-ja) megneve
zése ez alkalommal kivételesen elválasz
totta.12 Kőemlékünkből egyébként két oldalt 

7 Először képben bemuta tva és megemlítve : Buda
pest Régiségei X I I I . , 1943, 350, 532 és a 18. kép. 
Magassága : 40, vastagsága 32, szélessége 29 cm. 
A be tűk magasságai : 2—3*5 cm. 

8 A H-betű első álló szára letört. A két u-betű (a 
második és a harmadik, v-alakban írva) az S, 
illetőleg a Q-betű fejéhez vésve. A loci-szó végén 
az I-betű szintén letört . 

9 A megmaradt második sorban IVNONI-szó u tán 
még R-betíí lá tható világosan, a regina-szó máso
dik (E) betűje már letört. A kötöredék alján, ahol 
az leginkább hasadozott , még a gin-betűket (a 
regina-szó közepe) és az oltárkövet állító földink 
nevének első betűi t vehetjük ki. (PVP . . .?). 

io V ö. p . o. : CIIv I I I 4445, lb. Carnuntum. 
n l , d . CII, I I I indices, p . 2511—2512. 
12 Mégis valószínűbb, hogy a hely genius-a (védő

szelleme?) volt megnevezve, akinek elsősorban az 
elvezényelt ka tonák áll í tottak fogadalmi oltár
követ ; legutóbb : Radnóti, Eaureae Aquincenses 
(Kuzsinszky-Emlékkönyv) II-, 1941, t ab . VIII /1—2. 
À genius fogalmához: Brelich A., i. m. 85—86. 
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csak egy-egy betűnyi tört le, de alul több 
sor magasságáig hiányos. 

Óbudán, a Tavasz-utcában került nap
fényre egy oltárkő-töredék, amely, sajnála
tosan, csak ezen egypár betűt mutatja :13 

MINERVÁÉ 

Ezzel tovább emelkedett a Minerva isten
nőnek készített aquincumi kőemlékek száma. 
Az ókori itáliai világbirodalom védő istenség-
hármasa (a capitoliumi trias : Iuppiter-Iuno-
Minerva) harmadik tagja is kellő tisztelet
ben részesült tehát Aquincumban, de esetleg 
az itteni őslakosság egyik ősi istennője kul
tuszát rejti a Minerva-név.14 Egyébként a 
kézművesek védőjeként is kaphatta Minerva 
ezt a kőoltárt. 

Közelebbi felvilágosítással tartozunk arra 
az oltárkőre vonatkozólag is, amely a Tábor-
hegyi-úton került elő. Képét már közöltem.15 

Feliratának a szövege eredetileg a következő 
volt : Libero P(atri) \F elix\[v (otum): s(olvit) 
l(ibens) m(erito)].16 Az elnyomott tömegek 
egyik jellemző istenségére utal ez a kő-
oltárka. 

Albertfalváról az 1944. év nyarán került 
be az Aquincumi Múzeumba egy homokkő-
oltárka (5. kép), amely mindenekelőtt kis 
méreteivel17 tűnik fel. Kivitelében a leg
egyszerűbb, feliratának az írása kurzív-
jellegű. Ezen föld bennszülöttjétől (?) kelta 

is Kőtöredékünk magassága 35, szélessége 30, betűi 
magassága 4 cm. 

14 Minerva lényegéhez és emlékeihez: Brelich A., i. 
m. 89—90 és 167. j . ; Minerva bennszülött jelle
géhez : Budapest története I. 411. old. (Nagy T.), 
legújabban előkerült emlékeihez : Nagy Lajos, 
Budapest Régiségei XII., 1937, 115, 41. kép 'és : 
I,aureae Aquincenses IL, 1941, 186. 

15 Budapest Régiségei XIII., 1943, 344, 531 és 14. 
kép. Az oltárkő magassága 54, szélessége 30—22, 
betűi magassága 3*5 cm. Az oltárkő azon darabjai, 
amelyeken a felirat harmadik sorának a betűi 
voltak olvashatók, az első elolvasás és a múzeumba 
való beszállítás megtörténte közti idő folyamán, 
sajnálatos módon, elvesztek. 

16 Liber atya pannóniai tiszteletéhez és jellegéhez, 
valamint emlékei áttekintése: Brelich A., i. m. 
113—117 (római jellege ellenére is illirszerű 
nyersebb, ősi ízt viselt itt magán) és : Kuzsinszky, 
Budapest Régiségei 12, 1937, 101—102, 105, vala
mint legutóbb : Budapest történetei., 1942, 414— 
419. old. (Nagy T.). 

17 Magassága 23 cm., szélessége 8 cm., vastagsága 
9-5cm., betűi magasságai 2-5—1*5 cm. közt válta
koznak . 

istennőnek18 (Epona-nak) állított fogadalmi 
kőemlék ez, nem első tanúsága19 Epona 
tiszteletének Aquincum iöldjén. Oltárkövünk 
lefelé keskenyedni látszik. Majdnem épség
ben került újra napfényre. Egyik oldalán egy 

5. kép . 
Oltárkő Epona istennőnek 

Albertfalváról. 

betűnyi rész tört le belőle. Feliratának az 
olvasása : Epon [e] j sac[r(um)] | C(aius) 
Iufl(ius)] J Vita[l(PJius (?. . . .tus?) \v(o-
tum) s(olvit) [l(ibens) mferitaeJJ.E/itelme: 
Epona-nak szentelve teljesítette a fogadal
mát [szívesen, mert az ezt megérdemelte] 
Caius Iulius Vitatus (Vitalius?). 

18 Epona jellegéhez v. ö. Pauly—Wissowa, R—E. 
címszavát. A magyarországi kultuszára vonatkozó
lag Láng Nándor cikke jelenik meg rövidesen. 

19 Ü L III 3420, lh. : Aquincum. 



6. kép. 
Dis Pater-nek és Proserpina-nak (alvilági istenpár) 

állított oltárkő. 

Az első sor (Epone) hibás írású részeshatá
rozói alakra való kiegészítése, egyéb hasonlósá
gok alapján, teljesen bizonyos. Ellenben nyilt 
kérdés marad fogadalmat teljesítő elődünk 
harmadik nevének a kiegészítése. A Vitatus-
cognomen eddig — tudomásom szerint — 
nem ismeretes a rómaikori feliratok név
kincsében. A Vitalius-cognomen (cognomen 
— harmadik személynév) is a legritkább, 
de előfordul.20 Ha az ötödik sor elején levő 
betűt nem fogadhatjuk el I betűnek, akkor 

20 Ld. a CII, III névmutatóit. 

mégis a Vitatus-cognomen mellett kell állást 
foglalnunk. Ha pedig Vitatus-szót olvasunk, 
akkor a megelőző (negyedik) sort épnek 
kell tekintenünk, ez esetben tehát még 
egy (letört) 1-betűt nem kell feltételez
nünk. A legalsó sorban a V-betű után 
erősen dőlt S-betűt látok, amelyek után 
talán nem is vésték ki a fogadalmi fel
iratokat lezáró formula [V. S. L. M. = 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritae)] második 
felének a két betűjét. 

Epona tisztelete az ősi keltaság virág
zására vallhat (a római uralom idejében is). 
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7. kép. 

Oltárkő ismeretlen istenségnek a Calvin- és Tavasz-utca sarkáról. 

Óbudán, a Veder-utca elején (Raktár
utcával való találkozásához közel), a Gutt-
mann és Fekete-féle textilgyár úgynevezett 
Iván-kapuja előtt, gázcsőfektetés alkalmá
val az úttest alatt, kb. 1-5 m mélységből 
egy feliratos oltárkő került elő. Néhány 
méterrel ettől pedig egy küszöbkő. Felső lap
jában tojásdadalakú (12 és 14/5 cm tengely), 
tányérszerű bemélyedés. Párkányán három 
oldalról díszítés. Az oltárkő21 (6.kép) felirata 
révén több szempontból felkelti érdeklődé
sünket. Felirata : V(otum) s(olvit) l(ibens) 
2i Magassága 47, vastagsága 16—18-5, szélessége 

17-5—22 cm. Betűi magasságai 2—2-5—3-5 cm 
között váltakoznak. Ezen oltárkő típusához Id.S: 
Hampel, Arch. Ért. XXIX., 1909, 34. o., 19. ábra. 

m(eritis) | Dito (sic!) patri et I Prose I rpi-
nae Ae | milius Her(mes) | pro fili(i)s suis. 
Értelme : Dis atya és Proserpina (isten
ségeknek) szívesen teljesítette a fogadalmát, 
mert azok megérdemelték, Aemilius Hermes 
az ő fiaiért. 

Feltűnő (feliratszerkesztési nézőpontból), 
hogy az oltárkőfeliratokat lezáró szokásos 
kifejezés (v. s. 1. m.) ezen a kőemléken a 
feliratos mező fölé, eléje, a felső, kiugró 
peremre került. Nem hihető, hogy hozzá
értő, gyakorlott mesterember faragta ki 
oltárkövünket, mert szétrakott, nagy betűk
kel kezdte az írást, aztán, amikor látta, 
hogy nem áll rendelkezésére a felirat befej e-
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zesehez elégséges mezó, kisebbekre vette es 
összesűrítette az alsó két sor betűit, de még 
így is kiszorult három szóval az oltárkő 
lábazatára, sőt a záró formulával (v. s. 1. m.) 
vissza kellett mennie a feliratos mező fölé. 
Nyelvileg is hibás a felirat (Dito patri, 
helyesen : Diti patri). Nem született latin 
ember tehát Aemilius Hermes nevű elődünk, 
aki ezzel az oltárkővel fogadalmát teljesí
tette, már a neve (Hermes) után ítélve sem 
római, hanem görög vagy kisázsiai. Szerepel 
más rómaikori feliratokban is, de a Duna 
völgyében, tudomásom szerint, a Balkánon 
és Dacia-ban volt divatos.22 A Dis atya és 
Proserpina istenségpárnak való hódolat is 
érthetőbb görögös nevű egyén részéről.23 

Aemilius Hermes hálája Dis atya és 
Proserpina istennővel szemben, mint az 
alvilág uralkodóival szemben nyilvánul meg, 
nem pusztán a félelem hódolata, hanem »pro 
fili(i)s suis«, vagyis fiai meggyógyulásáért 
kőbevésett köszönetnyilvánítás. Dispater 
(Pluto) és Proserpina?1 (Persephone) gyó
gyító szerepe az antik világbirodalom más 
feliratos emlékein25 is megörökítést nyert. 

Dis atya és Proserpina istenségpárnak ez 
az elsőnek megismert feliratos oltárkő
emléke, tudomásom szerint, Aquincum föld
jén. Azonban tiszteletük elterjedését a tar
tományi fővárosban már eddig is több meg
talált domborképes fogadalmi tábla és 
szobrocska hirdeti.26 Oltárkövünk lelőhelye, 
illetőleg közvetlen szomszédsága, már meg-

22 CLL I I I 1228, 1808, 8087 ; lh. : Apulum, Dalmatia 
Ratiaria. 

23 A Dis a t ya és Proserpina istenségpárnak felaján
lot t oltárkövek és domborképes táblák készítői 
közt gyakori a görögös nevű. Néhány közeli példa : 
Sarmizegetusa-ból, Kuzsinszky, Arch. Ér t . 1907. 
évf., 119—-121, Caius Valerius Zeno-tól »Dito 
pa t r i et Proserpinae« ; a Rajnavidéken, Nesselhauf, 
B e r i c h t . . . 27, 1937, 106. n. 198, Caius lulius 
Agelaus-tól »Plutoni et Proserpinae«. 

24 Isis és Proserpina, illetpleg Dispater^ és Serapis 
alakjainak az összeolvadásához, a vallási képzetek 
és istenelképzelések ókori összehasonulása korában, 
l d . : Kuzsinszky, Arch. É r t . 1907. évf. 126. 129. 

25 í g y p . o. : A CIL I I I 11923 sz. fogadalmi feliratot 
(Raetia, Bajorország) »pro salutem suam et 
suorum«, »a saját és családja meggvógyulásáért«, 
egy bonni oltárkövet (Bonner J b . 135, 1930, 22) 
»pro himine suo«, »látása rendbejöttéért« aján
lo t ták fel ennek az istenségpárnak. Pluto-hoz és 
Proserpina-hoz, mint gyógyító istenségekhez ld. 
m é g : Siebourg, Bonner J b . 138, 1933, 124. 

25 Pannonia-i , illetőleg aquincumi emlékeik át tekin
tése : Kuzsinszky, előbb i. m. 119—127; Aquin
cum, 1933, 44. 

előzőleg is ajándékozott az utókornak 
Dispater-Proserpina tiszteletére utaló kő-
emléket,27 az ismert fogadalmi kőtáblát az 
istenségpár domborképével. Ez a hely már az 
egykori legiótáboron kívül esik, sőt esetleg 
a tábormelletti kolónia házain is túl. A Vihar-
és Raktár-utcák környékén Nagy Lajos 
kutatásai szerint28 késő rómaikon temető 
sírjait és építményeit tárták fel. Egyébként 
Kuzsinszky Bálint** oltárkövünk lelőhelye 
közelében, az Isis-Serapis, Iuppiter-Iuno 
domborképeivel díszített kőtáblák alapján, 
sírkápolnát vagy kis szentélyt tételezett fel. 

A Calvin- és Tavasz-utcák sarkán 1943. 
nov. 8-án vettük ki a legfelső földrétegből 
a 7. képen bemutatott kőemlék-töredé-
ket.30 Egy nagy fogadalmi oltárkő bal alsó 
negyede ez. Pelső része az istenség nevé
vel letört, de az alsó sorban a v. s. [1. m. ] 
(votum solvit libens merito) formula bizo
nyítja, hogy fogadalmi oltárkővel van dol
gunk. Az ötödik sor elején, szerintünk, egy
szerűen Mus sérv (us), Mus (»Egér«) rab
szolga van megnevezve.31 »Mus« rabszolga, 
gazdája és fiai (a megmaradt második sor
ban az IORVM-szórész alighanem [fil]io-
rum-szóra egészítendő ki) egészsége helyre
jöttéért32 fejezhette ki háláját az illető 
istenségnek. Az antik világban a rabszolga
tartó gazdák és szolgáik között itt, a határ
vidéken olykor megnyilvánuló patriarkális, 
családias viszony újabb tanúságtétele ez 
a feliratos kőemlék ? (Patriarkális rabszolgaság 
maradványa a helyi őslakosság körében?) 

27 A Vihar-utca 13 szám előtt feliratnélküli kis oltár 
is napfényrekerült : Budapest Régiségei 5, 106, 
113; 9, 50; Nagy Lajos, Budapest története I . k. 664. 

28 Nagy Lajos i. m. 364, 469—470. 
29 Arch. Ér t . 1907. évf. 129. 
30 A kőemlék legnagyobb szélessége 26-5, magassága 

34*5, vastagsága 12-8 cm. A be tűk magassága 6, 
4-8, 4-4 cm. 

3i Az M- és V-betűket, valamint az E- és R-hangjele-
ket egymásbakapcsolva vésték ki. A legalsó sor
ban az oltárkő-feliratokat lezáró, szokásos kifeje
zés (v. s. 1. m.) második felére való kiegészítés v i t a 
tárgya nem lehet. A feliratos mező megmaradt 
részében még betüösszekapcsolások (ligaturák) : 
A- és E-betűk az első sorban, V és M a másodikban, 
E és T a harmadik sorban. 

32 A feliratos mező letört elején a birtokos esetek elé 
ugyanis »pro salute . . .« kifejezést képzelünk el 
az istenség neve részeshatározói esetén kívül. 
A megmarad t első sor végén F és I , a harmadik 
sorban LI . ET.SEC [undi ?], a negyedik sorban 
IORIS . F (ilü?) szavak és rövidítések olvashatók. 
A rabszolgák gúnyos elnevezéseihez : Saalfeld, 
H a u s u . Hof in Rom, 209. o. 
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Eddig két kőemlékről33 tudtunk, amelyek 
Aquincum-ban élő rabszolgákat neveztek 
meg, ami feltűnően kevés esetet jelent a 
tartományi székhelyen bizonyosan nagy
számban élő rabszolgák tömegéhez képest. 

tus-ok (szabaddá nyilvánított rabszolgák) 
és volt uraik (patronus-védnök) közt az 
írásos kőemlékek eseteiben Aquincum-ban 
valóban megállapítható családias, bajtársias 
viszonyt illeti, erre vonatkozólag azt kell 

8. kép. — Fogadalmi kőoltár 
Liber és Libera istenpárnak. 

9. kép. A kőoliárka felirata. 

Nyilván nyomorúságos szegénységük nem 
engedte meg, hogy kőfaragó műhelyekben 
tegyenek megrendeléseket. Ami pedig a liber-
33 A CH< III 3500 fogadalmi kőoltár Corinthus nevű 

pénzverdéi munkástól (nummularius) Silvanus 
istenségnek (az elnyomott néprétegek védője!), 
a másik Ingenuus, az itteni vámállomás ellenőre 
feleségének a sírfelirata (Arch. Ért. 1940. évf., 176. 
old., 55. sz. 

hangsúlyoznunk, hogy vagy kivételességek 
mindezek az írásos adatok, vagy pedig itt, 
a határvidéken, a félelmetes jazig nyilak 
lötávolában, a folytonos életveszedelmek köze
pette alakulhatott ki kivételes összetartás, 
együttérzés gazda és a volt szolga között. 

A 8 számú képen mutatjuk be azt a 
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fogadalmi köoltárt34, amelyet 1949 elején 
szereztünk meg az Aquincumi Múzeum 
számára.35 Feliratát36 (9. kép) a következő
képpen olvassuk : 

Libero p(atri) et Lib(erae) Aug(ustis) | 
Ael(ius) Karus (Rarus ?) | b(ene) f (iciarius) 
leg(ati) | pro salute { sua et suor(um) | 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritis) J Agri-
cola I et Clemen | tinó co(n)s(ulibus). 

Vagyis : a fenséges Liber atyának és 
Libera istennőnek Aeliüs Karus, legió-
parancsnoki (?) segédtiszt, saját és övéi 
(családja ? katonái ?) üdvéért (megmene
küléséért ?) Agricola és Clementinus consul-
sága idején szívesen teljesítette fogadalmát, 
mert az istenségek kiérdemelték azt. 

Liber37 és Libera istenpár (más néven 
Dionysos, ül. Bacchus és női párja : Pro- ' 
serpina vagy Persephone) az elnyomott nép
rétegek védője és vágyaik, törekvéseik kifeje
zője. A két consul megnevezésével meg
határozott év : I. k. u. 230. A fogadalmát 
teljesítő tábornoki segédtiszt nem visel 
ritka nevet, ha az valóban Karus-nak olva
sandó. A Rarus-név már ritkaság számba3 8 

menne. 
Kőoltárfeliratunk a katonák közti bajtár-

sias együttérzés újabb tanúságának tekin
tendő, ha a »suorum«-szó értelmét így fog
juk fel : »katonái«, mert ezen értelmezés 
szerint a katonatiszt válságos helyzetben 
nemcsak a saját, hanem a kötelékébe be
osztott katonái megmeneküléséért is tette 
fogadalmát. 

Még 1913-ban egy csonkult feliratos kő
tömb39 került (az óbudai dunaparti római
kori temetőből) az Aquincumi Múzeumba. 

34 Mag.: 85, tetőlapja 39 cm széles. 
35 Némethy Nándor dr festőművésztől, ak i a Fel-

vinczy-út 21/23 sz. házaknál mente t te meg azt 
kb . 35 évvel ezelőtt és azu tán Bimbó-út 109 sz. 
házában őrizte mostanáig. 

36 Egybekapcsolt be tűk a feliratban : E és T , A és 
V, I , és V, E és M és E , V és S. Az S-betű felső 
részéhez, kicsinyített módon ír t U-hoz : Arch. 
É r t . 1941. évf., 25—29. old. (Barkóczy I,.). 

37 Részletesebben : Budapest tör ténete 1/2. k. 
(1942), 413—19. old. (Nagy T.). 

38 A kezdőbetű K-val í rva is többször ismeretes már : 
CID I I I p . 2384. has. A Rarus-cognomen eddig 
egy esetben fordul elő a CID I I I területén (n. 
8076, 27.). 

39 l e l t á r i napló : 348. sz.. Méretei : mag. 60-5, 
szél. 59, vast . 13 cm, betűinek magassága : 
48—52 m m . 

Kőtömbünk (10. sz. kép) feliratának az 
értelme szerint sírtáblának készült. Felül 
és alul csak néhány cm széles sáv tört le 
belőle, de egyik oldalán mintegy egy har
mada hiányzik.40 Feliratunkat a következő
képen egészítjük41 ki : 

[D(is) M(anibus)] [ [aur(eliae ?)] TER-
TVL(lae) j [ann(os)] X X X I I I | [au] Pv(elius) 
AVVO | [de] C(urio) ALAK I | [thra] C(um) 
AN(toninianae) | [con(iugi)] pi(i)ssimae | 
[viv]VS P(ecit). 

Magyarul: A'urelia (?) Tertulla halotti 
árnyainak, (meghalt) 33 éves korában, 
Aurelius Avvo, az Antoninus császárhoz tar
tozó I. thrák lovas zászlóalj tisztje, nagyon 
jámbor feleségének életében csináltatta.42 

A Tertulla-név ismeretes más feliratból43 

is. Tudomásom szerint Avvo személynév44 

eddig még nem fordult elő latin feliratban. 
Azonban nőnemű45 párjaival (Avva, Ava, 
Abva) már találkoztunk, sőt az ősillír46 és 
keltának gondolt személynevek között hang
történeti változata : (Abbo) régtől ismere
tes. Ezen alakja: Avo Hispania-ban folyó-
név, a keltai7 szóhasználatban személynév 
és rag is. 

Első gondolatunk az, hogy a le nem tört 
betűcsoport (CAN) nem más, mint a nép
név eleje, és így az ala I. CannenefatiumiS 

40 A háromszorosan hornyol t keretnek, a felfutó 
folyondárral, a kőtömb baloldalán is meg kellett 
lennie, amiként az jobb szélén lá tha tó . 

4i Felül (nagyobb sorközt és nagyobb be tűket 
feltételezve) csak a D(is) M (ambus) ^sírfelirat-
kezdő formula törhete t t le. 

42 A megmaradt első sor végén a V-betű a fényképen 
jól láthatólag össze van kapcsolva egy D-hangjél
lel. A hatodik sorban (pissime piissimae helyett,) 
az első i a P-betűt magas í tha t t a meg. M és É 
egybekapcsolva. 

43 CID I I I 14367, 1 ; Claudia Tertulla (Memoirs of 
the Amer. Acad, in Rome 10, 1932, 74 -.^Sanders, 
Some inscriptions in Rome). 

44 Fenntar tással tételezünk fel Tertulla-nál Aurélia 
nomen-t . 

45 CI I , I I I 5663,10576,11302 ; Schulze, Zur Geschichte 
latéin. Eigennamen, 16—17. old. 8. j . : Avva 
(latin). 

4S Krähe, I+exikon altillyr. Personennamen, 1. o.; 
CID I I I 12014, 1. Holder, Altceltischer Sprach
schatz, 6. old. 

47 Holder i. m. 315—316. o. Avus és Avo mester
nevek : Oswald, Index of pot ters ' s tamps on terra 
sig., 36—37. old. 

48 A Cannenefates a mai dán föld ókori őslakói. 
A megnevezett ala germániai táborhelyéről 
került el Pannóniába, ahol az I . század végétől 
a I I I . századig Gerulata (Oroszvár) volt állandó 
állomáshelye : Wagner, Die Dislokation der röm. 
Auxiliarformationen . . ., 24—25. CAN-betühár-
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(civium Romanorum), frízek I. 
római polgárjoggal kitüntetett lovas zászló
alja lehetett talán azon ala, amelynek tagja
ként Aur. Avvoi9 ezt a sírkövet nejének 
készítette. Azonban ennek a csapattestnek 
eddig nem ismeretes emléke Aquincum-ból. 

Mivel tehát ezen szavak: [de] C(urio) 
ALAE I CAN(nenefaíium) betűi nem tölt
hetik be feliratunk szóbanforgó két sorát, 
ezért más ala nevét kell keresnünk, amely 
a megmaradt ötödik sorba jobban bele
illeszthető. A CAN-betűcsoportot két szó 
töredékes rövidítésére választhatjuk szét, 

mással kezdődik a CANtabri-népnév is, de ala 
Cantabrorum egyáltalán nem ismeretes ; Cicho-
rius, P. W.-R. B-, Ala c , 1224—1270. hasábok. 

49 Aur(elius) Avvo decurio (30 főnyi vagy ennél 
nagyobb lovasszakasz parancsnoka). A katonai 
decurio-ranghoz : Fiebiger, P. W.-R. E-, decurio 
c, 2352. hasáb. 

és így épp kitöltődik a negyedik és ötödik 
sor: [de]C(urio) ALAE I [ [Thra]C(um) 
AN(toninianae).5 ° 

Ez a sírkő tehát a balkáni thrák lovas 
íjász zászlóalj aquincumi emlékeinek a 
gyarapodását jelenti. 

A Kórház-utca az Aquincum-i katonai 
kolónia (legiótábormenti város) területére 
esik(?). A Szeretetház helyén bélyeges téglák 
mellett került elő az a tégla, amelyen be
karcolva három sor betű olvasható (11. kép). 

Arra kell gondolnunk, hogy ókori elő
dünk két nyers téglába karcolta be írni
valóját (játékos kedvében), de a másik 
tégla még nincs a birtokunkban, amely a 

50 Az AN(toniniana)-jelző megadja a síremlék 
készítésének az idejét : I. k. u. 211 és 222 között. 

10. kép . 
Sírkötöredék balkáni lovastiszt feleségének. 
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meglevő mellé téve ennek értelmét kiegé
szítené. 51 

Karcolatfeliratunkat kísérletképpen az 
alábbi módon egészítem52 ki : (Szögletes 
zárójelek közt a hiányzó feliratfél.) 

LKG(io) [II ad(iutrix)] 
P(ia) F(idelis) [? AB] 
Iv(ius) RESP(e)C[tus ?] 

»A II . kötelességteljesítő, hűséges dandár, 
Aelius Respectus . . .« 

A felirat végén az faeJL(ius) RESP(e) 
C\tus] névre53 való feloldást teljes fenntar
tással közlöm. 

A másik54 téglakarcolat (12. kép) olva
sása55 szerintünk a következő: DVLIA 
(IVLIA?) LlC(inii) L(iberta) CLA 

VDIVS DVBITA 
TVS.(in) COH(orte) VII 
(h)ASTATVS S(eptimus ?) 
Az első betűk töredékesek és elmosódot-

tak. A Dulia-nőnév56 a Latin Felirattárban, 
a Dunavidékre vonatkozó kötetekben, nem 
fordul elő. A rangsorszám57 kite vese nem 
épp felesleges, különösen akkor, ha tisztünk 
(a hölgye előtt) rangjával is hatni akart. 

sí A karcolatos írásmező mag. 23 cm, a be tűk 4 3 — 
73 m m magasak. 

52 í rónk pót vonalkával több be tű t értelmetlenül 
megtoldott , ami különben megfelel a folyóírás 
cifrázási sajátságának. í g y íves vonalkával meg
pótolva egybefolyik az í, és a P , aláhúzásban 
részesül a z ' F , valamint az alsó sor P-je is. A G-
betű lábánál muta tkozó kis merőleges vonalka 
pedig egyszerűen a G-betü su tán visszahajlított 
végének is tekinthető. 

53 A név gyakori : CII, I I I 817, 3240, 3910. Az utolsó 
sorban ez is kiolvasható volna : (he)RES P(onen-
dum) C(uravit), »állíttatta (a sírfelirattéglát) az ő 
örököse«, de a heres-szónál ilyen kiegészítési mód 
feltételezése erőltetet t lenne. A RES-betűcsoport 
előtt biztosan pont található, ez előtt pedig a 
csonka be tű vagy I vagy I , töredéke, ezért még
sem tekinthet jük téglánkat érdekes esetnek : 
sirtáblapótléknak. 

54 A karcolatos írásmező mag . 10, hossza 19-5 cm. 
Betűi 17—38 m m magasak. A kis tégla méretei : 
20-8 x 20 X 7-7 cm. 

55 Azaz : »Dulia (Julia?), Licinius szabadonbocsátott 
rabszolgája, Claudius Dubitatus, (a légió) hetedik 
zászlóaljában (rangsorban) hetedik századparancs
nok«. 

56 A kelta és illír névanyagban sem ismeretes a 
Dulia-név. Más kérdés, van-e köze a Dulia benn
szülött női névnek a Duilius-a ősi latin családnév
hez? Vagy t a lán ez a rabszolganő a dulia-ról 
(görögül : duleia, Thesaurus linguae I^at.: »servi-
t u s hominum«) nyerte elnevezését? 

57S(ecundus) vagy S(extus) rangsorszámnak nem 
lenne értelme a hetedik legiózászlóalj centuria-
parancsnokai közt . Iyd. Parker, The R o m a n 
legions, 33, centuriótáblázatát . 

A római birodalmi legio58 (mai fogalmak 
szerint nagyságban dandárnak felel meg) 
hatvan gyalogos centuriáját ugyanennyi 
centurió vezette, de ezek nem voltak egyen
rangúak, 5 9 hanem a hadrendi és hadiszemlei 
felállásban egymásnak alárendelve, láncolat-
szerűén rangsorolva voltak. 

Hatáskörben a centurióságok őrnagy
alhadnagy rangoknak felelnek meg mai szem
mel nézve. Claudius Dubitatus a legmaga
sabb rangú húsz pilus és a szintén maga
sabb rangot képviselő húsz princeps, vala
mint az első hat cohors (zászlóalj) hason
lóan hastatus-rangú, de rangidős hat cen-
turiótársa mögött a 47.-ik ranghelyen*0 büsz
kélkedhetett a csapatvezénylő tisztek sorá
ban, az itteni légión belül. 

Peremes (tetőfedő) tégla töredékén talál
ható egy karcolatírás (13. kép), amelynek 
talányain érdemes gondolkoznunk.61 A két
soros írás eleje (úgy érzem, mintegy a fele) 
letört. Az első sor62 végén a CONIV betű
csoport kiegészítése kérdéses. A második sor 
kiegészítése63 szerintünk így hangzik : 

58 Önálló őslakos cohors-ra, p . o. a cohors VII 
(Breucorum) nevű (hetedik breukusz zászlóalj, a 
breukuszok a Szávavidéken laktak) csapat
testre nem gondolhatunk feliratunk kiegészítésé
nél, noha ez állomásozott Aquincumban (Tanul
mányok Budapest múltjából, IX . , különnyomat 
17. old.), mivel hastatus-centuriórang csak légió 
szervezetében képzelhető el. 

59 A centurió rangokhoz és ezen rang jelentőségéhez 
legutóbb : Budapest t ö r t é n e t e i , kötet , 1943, 512. 

60 A centuriókról i t t e lmondot tak nem érvényesek 
a római birodalom utolsó két évszázadára (i. k. 
u. I I I . század derekától), amikor annak had
szervezete alapelemeiben megváltozott . Iyd. ehhez: 
Grosse, Röm. Militärgeschichte von Gallienus, 
13—15, 115—-8. Különben a centurióságok nem 
pusztán legénységi becsvágyaknak fenntar to t t 
t iszti rangok voltak, legalább is a császárság 
ko rában a felsőbb és alsóbb tisztikar már nem 
különült el olyan szigorúan két osztályra, min t 
előbb. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst I I . 
(1921), 174. Egyébként a tégla vagy cserépedény 
karcolat (esetleg festve) írás gyakran fordul elő a 
rómaikor hagya tékában . Felhívom a figyelmet 
két á t tekintésre : Kubitschek, J ah rbuch f. Alter
tumskunde 5, 1911, 242 a-b hasábok és : Bücheler, 
Bonner Jahrbücher , 116, 1907, 298—301. 

ei Az írásos mező mag. 10-6, hossza 25-2 cm. A be tűk 
2-3—5-1 cm magasak. 

62 [ad hoc sepulchru] M(?) CONTV(lerunt) vagy : 

contulit [ezen sírhoz] »összegyüjtött(ek)«? I lyen 
kiegészítés esetében arról lehetet t szó a tégla-
karcolatos írásban, hogy valakinek a temetéséhez 
(vagy más célra?) összeadtak bizonyos összeget a 
második sorban megnevezett csapattest katonái. 

63 Az első hangjel jellegzetes rövidítés a kőfel-
irat í rásban a centurió-szó helyet t , t e h á t a C-betű 
leegyszerűsített formája. Nehézséget az utolsó 
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11—17. kép. — Téglába karcolt írások Aquincuni-l 



C(oho)RS I I I SICAMB(rorum), azaz : »a I I I . 
sicamber (gyalogos) zászlóalj84 . . .«. 

A germán sicamberek, sugamberekből leg
alább öt ilyen önálló zászlóaljat65 (500 vagy 
1000 fő) állítottak fel az ókori római biro
dalom hadseregébe. Ezen karcolatos tégla66 

egyáltalán az első tanúság erről a csapat
testről, de különlegesen érdekes napfényre
kerülése Aquincum-ban, mert az itt állott 
rómaikon városnak a neve Apianus és Bon-
finius szerint Sicambria volt (nem pedig 
Aquincum), és ezt az az állításukat egy koholt 
felirattal67 igyekeztek támogatni. Ez a felirat 
ügyetlen és felesleges hamisítás, amelyet még 
jó ügy érdeke sem indokolt, de téglakarco
latunk igazolja, hogy az egyik sicamber 
zászlóalj mégis Aquincum erődített táborában 
állomásozott egy ideig, ebben az esetben 
pedig itt valóban építkezhetett, csak persze 
Sicambria68 nem lett Aquincum-ból. 

íráskarcolatos téglánk,69 amennyiben nem 
játék vagy fogalmazási gyakorlat volt, 

betű olvasása okoz. Ez magában tekintve fordí
to t t S-nek látszik első megnézésre, de írónk az 
S-betűket előzőleg kétszer rendes ta r tásban írta, 
és különben sem fordított meg más be tű t sem. 
Azonban az irogatás vége felé cifrázásba kezdett , 
így az I-hangjel u t án az A és azlVI (egybekapcsolva, 
ligatura) különös alakot nyertek, de már a C-betű 
felső szárát is e l rántot ta a következő be tű fölé, 
mintha először i t t aka r t a volna befejezni írni
valóját és az S-betűt eléje ej tet t vonalkával D-
szerűvé te t te . 

64 Fel tűnő ezen germán alakulatok tagjaitól szár
mazó írásos emlékeken az, hogy a csapatnév 
írása mindig hibás. CIL, I I I 600 : cohors I Sygamb-
rum ; V I I I 9363 : c. Sigambrorum ; V I I I 9393 : 
c(o)h(o)rtis quar te Sucambrorum pedis sing.; VIII 
9045 : c. I U I Syngb. Tacitus : . . . Sugambrae 
cohortis . . . (Ann. IV. 47.). 

65 Cichorius, P . W. R. E-, »cohors« c , 333—4. h. 
66 Bélveges tégla sugamber cohors-tól : CIL. I I I 

12529 (Moesia inf.): COH. I. SVG VE. Talán ezek 
az edénvbélyegek is suc(amber) köteléktől szár
maznak": C • T • SVC, C • T • S ( C I L, I I I 12014; 
546 ? 

67 A CIL I I I a hamisí tot t feliratok sorában 183 szám 
a la t t közölte (p. 19) : Legio sicambrorum | hic 
praesidio col | locata c iv i ta tem | aedificaverunt | 
q u a m ex suo nomine Sicambriam | vocaverunt. 
Humanis tá ink azt ál l í tot ták, hogy ezt a feliratos 
követ akkor talál ták, amikor Mátyás király korá
b a n Óbudán Beatrix királyné palotája alapozási 
földmunkálatai t végezték. 

68 A sicamber nép történetéhez és lakóhelyéhez : 
Schönfeld, P . W.-R. E . »Sugambri« c , 659—662. 
h. (A Rajna jobbpart ján, a Westerwald-tól É-ra). 
Suet. Octav. 21. c. A Sicambria-Aquincum kérdés
hez még : Eckhardt S., Minerva VI. , 1927, 157—201 
o. (Egy középkori monda életrajza, francia
országi elterjedése, a magyar Sicambria^monda). 

69 Más vélemény szerint ez a tégla barakfélén állha
to t t emlékkő helyett . A cohors I I I Sicanb(rorum) 
neve előtt ilvesf éle szöveget karcolhat tak be a nyers 

téglasiv-feliratul szolgálhatott, tehát rendel
tetését illetőleg is érdekes és ritka eset. 
Egyszerű, szegény katona vagy hozzátar
tozója sírját jelölhette ez az írásos tégla. 
A bennszülött segédzászlóaljak katonái e 
szerint (legalább részben) olyan sanyarú 
anyagi helyzetben éltek, hogy családjuk 
tagjainak, vagy esetleg maguknak is, nem 
voltak képesek kő-sírfeliratot készíttetni, 
hanem meg kellett elégedniök téglasír
irattal. Még az egyszerű eltemetés költ
ségeit is a bajtársak összetartása gyűjtötte 
össze. * Egy ep, hasábalakú téglán70 a 14. képen 
közölt három sor bekarcolt írás olvasása71 

szerintem a következő : SAL (u) TI AV j 
VISVO | SAE(utans ? salve?) 

Azonban értelmes szöveget72 mutat, meg
lepetésünkre, ez a bekarcolt írás akkor is, 
ha megfordítjuk a téglát, és a karcolatot 
visszafelé olvassuk: 

TVS [ CAS(s)I(i) T(ibertus) | AVITVS 
A szöveg e szerint megfordított helyzet

téglába : [ad epulajm vagy [ad t abe rna ]m contu-
. [lit] . . . Bennem azon feltevés ellen, hogy ez a 

téglaírás sírkövet pótolt , csak annak a megfonto
lása kel te t t volna bizonytalanságot, vájjon két-
három nap a la t t lehet-e írásos téglát kiégetni, 
hogy készen legyen az az eltemetés idejére. Vár
helyi Rezső téglagyári igazgatót kérdeztem meg 
ez i rányban való megnyugta tásunkra . Szerinte 
egy tégla kiégetése 2—3 nap a la t t technikailag 
lehetséges, a rómaikori kezdetlegesebb égető 
kemencékben is. Bizonyosan olyan téglát ve t tek 
igénybe, amelyik már hosszabb ideje száradt a 
napon. Valóban aránylag széles és lapos vajato
k a t m u t a t n a k téglaírásunk betűi , m á r pedig 
széles, lapos bevágódás a már félig-meddig 
kiszárí tot t téglán marad a bekarcolásTnyomán. 
Szakértőnk hangsúlyozta, hogy 2—3 n a p a la t t , 
csapadékmentes napsütésben vagy műszárí tóban 
kiszárad a tégla, ké t hé t a la t t pedig szellős, 
fedett helyen is. A m a i körkemencében két n a p 
a l a t t ég k i a tégla. 
Mindezek meggondolásával mégis téglasírfelirat
nak hisszük írásos téglánkat . Sírfeliratszerű tégla
karcolatokat különben ismerünk a szombathelyi 
(CIL I I I 11411) múzeumból és Carmmtum-ból is 
( C l I y l H 11451). 

70 Eh.: Krempl-malom (1928). Az ép later méretei : 
26-5 x 26-3 x 4-7 cm. Az írásos mező 22-7 cm 
magas, 19-7 cm széles. Betűi magasságai 4-2-—7 
cm közöt t ingadoznak. 

7i Az első sorban az S és az T közöt t az A és az L, 
összekapcsolva. 

72 Első próbálkozás téglakarcolatunk olvasásához : 
Bud. Rég. X I I . k., 263. old. A L(ibertus)-szó 
kezdőbetűjét természetszerűleg szolgáltatja — a 
mi olvasásunkban — a lambdaszerűen ír t A-betű. 
A folyóírás betűinél nem is meglepő, cikornya-
szerű kacsok teszik lehetővé, hogy az L esetleg 
fejére ál l í tot t T-t, a C-betű O-t jelenthet megfor
dí to t t ta r tásban. 



ben73 folytatódik : »Avvisuus-nak üdvöz
letéül, üdvözli őt Avitus, Tuscassius fel
szabadított rabszolgája«. 

Szerencsét kívánó™ üdvözlő levéllel van 
talán dolgunk, amelyet szegény anyagi 
helyzetének megfelelően téglára írt7 5 jobb 
sorsra érdemes, felszabadult rabszolga-elő
dünk? Vagy csak íráspróbálkozás, ill. játék 
ez? Különös értelmességet mutat libertus-
ősünk, amikor ilyen talányt volt képes 
szerkeszteni, de az akkor fennálló társadal
mi76 rendben képtelen volt (Avitus) olyan 
gazdasági helyzetbe felemelkedni, hogy üd
vözlő írásához értékesebb anyagot, táblát 
szerezhessen be? 

Kz a szegényes, szerencsét kívánó tégla
írás tehát esetleg az ókori értelmiség sanyarú, 
elnyomott helyzetének a tanúsága Aquin
cumból. Nem először fordul elő antik 

feliraton ez a név.77 Illír (őslakos)78 név. 
Viszont a másik két név (őslakos) keltákra79 

jellemző. Avitus volt gazdájának a neve 
Tuscassus60 vagy Tuscassius. 

B szerint a volt illír rabszolga (Avitus) 
mellett megnevezve látjuk a kelta gazdát, 
Tuscassus-t és a szintén kelta Avvisuus-t, 
akinek lekötelezettje lehet illír ősünk. Áz 
illír őslakos tömeget politikailag és gazdasá
gilag elnyomó keltaság hatalma nyilvánul 
meg it t kicsinyben a két kelta úr és az illír 
szolga közti viszonyban. 

Az Aquincumi Múzeum jelenleg még öt 
darab íráskarcolatos téglát őriz. Kettőt 
ezek közül már közöltek81. A további három 
példány feliratait a 15—17. képeken mutat
juk be. Néhány betűből álló csonka szöve
geik értelmet nem nyújtanak.82 

73 Az olvasásban ezt a sorrendet kell t a r t anunk 
írástechnikai megfontolás alapján is. A folyó-
írásban á l ta lában az írás és a sorok elején ve tünk 
nagyobb, magasabb betűket , a sorok vegük felé 
keskenyednek. Már pedig ezen az alapon a saluti-
szóval kell kezdenünk az olvasást. 

74 Jókívánságot kifejező téglakarcolatok ismeretesek 
máshonnan is. így p . o. Carnuntum-ból (CIL IIT 
14360, 5) és a nyugatpannóniai Kajárból (CIL 
I I I 11467). 

75 A téglán a betűvájatok keskeny, mély bevágást 
mu ta tnak , tehá t a még teljesen nyers, ki nem 
szárí tot t agyaghasáb felületébe karcol ta be 
Avitus gratulációját. 

76 A szabaddá nyi lvání tot t rabszolgák tömege 
(libertus-ok) és a szabadosok II.-ik nemzedéke 
(libertinus-ok) azonban olyan képviselőket is 
felmutat, akik iparűző vagy kereskedői ügyes
ségükkel kiemelkedően megvagyonosodtak. Pél
dákkal nem is kell szolgálnunk ehhez. 

77Fl(ävius) A v i t u s : Bud. Rég. IV. k., 136. old., 
t ehá t Aquincum-ban is kedvelt. 

78 Krahe, id. mű 14. old. 

79 A Tusca és Casia szavak külön-külön kelták : 
Holder, id. mű 823. és 2020. old. Ez a szó így össze-
téve még nem ismeretes. Az Avvisuus-uév sem 
fordul elő a CIL I I I cognomen-áttekintcsében. 
Azonban Holder (id. mű 315. old.) a kelta hely
nevek sorában Avisio-t ismer (Monaco és Nizza 
között) . 

so Cassius gyakori önálló személynév (CIL I I I P-
2385), ugyanígy Tuscus is (CIL H I p . 2415). 
I lyen nevek : Casius, Casus egészen ismeretlenek 
a Corpus inser. Lat in . I I I . k.-ében. 

8i Rajzban minden megjegyzés nélkül : Bud. Rég. 
1, 1889, 164. old. 

82 Az utolsónak közölt íráskarcolat igen r i tka 
t ípusú téglán található. A peremszegélyéktől 
eltekintve a téglácska szélessége és hossza 7—7, 
vastagsága 2—2-2 cm. Az egyik végén szabályos 
félkörű lyuk (átmérője 4-5 cm), de lehet, hogy a 
tégla eredetileg kétszeres nagyságú volt, a lyuk 
pedig teljes körformájú. Jahn (Anz. für Schweiz. 
Alterturnsk. 11, 1909, 308—311. o.) Vindonissa-
ból (Windisch) említ ilyen fényáteresztő vagy 
szellőztető tetőtéglákat. 
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СИЛАДИ ЯНОШ 

ВНОВЬ НАЙДЕННЫЕ РУКОПИСИ О ЖИЗНИ АКВИНКУМА 

Предшествующий Будапешту во времена 
римской эпохи Аквинкум впервые был вы
строен в конце I. столетия после н. э. 
Вторгнувшиеся сарматские язиги и герман
ские квады гористых местностей два раза 
опустошили и сожгли его до самого осно
вания, (около 170, вернее 250 гг.) Для пер
вого восстановления его нужны были де
сятки лет. Так напр. одна из обудайских 
строительных памятных плит (1. картина) 
может свидетельствовать о с о в е р ш е н н о м 
строительстве в 109-211 годах. Аквинкумский 
легион „П. вспомогательный дандар", нахо
дившийся здесь в продолжении 3-х столетий 
воздвигнул в то время, или вернее лишь вос
становил святилище официально чтимому бо
жеству Юпитера. 

Несколько надписей на каменных алтарь-
ках служат данными о религиозных поня
тиях жителей Аквинкума и его гарнизона. 
Родительница и хоронительница богиня мать-
земли („терра-Матер", 3. картина), гений 
сего места" (покровительница), поддержатель 
империи Юпитер (как правящая мудрость). 
Минерва (знание наук и промышленности, 
символ научного ведения войны, покровитель
ница кустарей). Либер патер („Отец Либер", 
по иному: Дионисис или Бахус, божество 
угнетенных масс, символ борьбы против 
принуждений 8—9. картина) культ конеобраз-
ной богини кельтского туземства Епоны в 
Аквинкуме, все это подтверждается камен
ными памятниками. 

Отсталость врачебной науки древних вре
мен дает возможность предполагать, что в 
случаях тяжелых болезней наши предшест
венники римской эпохи обращались к исцел
яющим божествам. Таким образом остался 
нам этот каменный алтарек, который Аеми-
лйус Хермес наш, греческого или малоазиат
ского происхождения (судя по имени) пра
дед, воздвигнул, (6. картина) исцеляющим 
в стране смерти, божественной паре (отцу 
Дис и богине Прозерпине), в знак благодар

ности за исцеление своих сыновей, „тк. кк. 
боги это заслужили". Помогло самовнушение! 

Показанный на картине 7. остаток камен
ного алтаря является единственным руко
писным каменным памятником в Аквинкум-
ском Музее, который называет „Сервусом". 
живущего в Аквинкуме невольника. Наш 
предшественник раб, по имени Мус („Мышь") 
в благодарность за исцеление своего хозяина 
и его сыновей воздвигнул его по данному 
обету некоторым божествам. Вообще, на 
каменных памятниках, имеем сведения еще 
о двух рабах, живущих в Аквинкуме о чекан
щике монет, о рабочем по имени Коринтус 
и Ингенуусе, о контролере таможни), хотя 
вероятно кроме этих двух жило там множе
ство иных невольников, как в одном из важ
нейших мест невольничьего рынка древних 
времен. Очевидно жалкая беднота не позволя
ла остальным невольникам делать заказы в 
мастерской каменотесов и таким образом 
имена их не остались увековеченными на 
камнях. 

Каменный алтарьчик (на картине 8.), воз
двигнутый божественной паре Либер и Либере 
свидетельствует памятью о духе товарище
ства и дружеских отношениях между воен
ными ; алтарьчик этот воздвигнут был адью-
тантом генерала (в 230г.) в память „своего и 
своих соратников спасения". Как видно зтот 
наш предшественник-офицер глубоко принял. 
к сердцу судьбу и спасение своих товарищей 
из критического положения. 

Видимая на 10. картине надгробная плита 
свидетельствует о древней связи между Бал
канами и землей нашей родины : около 215 г. 
после н. э. командир взвода „№ I. Тракского 
кавалерийского батальона" сооружает ее жене 
своей в Аквинкуме. Траки древние жители 
теперешней Болгарии. Они были известными 
кавалеристами и стрельцами из луков. 

Автор знакомит нас с такими кирпичами, 
на которых выгравированы были письмена. 
На нетоторых-же просто в шутку солдаты, 
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работающие при отделке кирпичей, выгра
вировали на свежих кирпичах следующие 
слова: Аеллис (?) Респектус, таким образом 
лишь свое имя и название своей воинской 
части (11. картина). На другом кирпиче 
12. картина) Клавдиус Дюбитатус, при своем 
имени приписал и свой чин (47-ой по чину 
между командующими офицерами в бригаде 
60-ой центурии") и одно женское имя, кото
рая была несомненно избранница его сердца 
(Дулия или Иулия?) Впрочем Лициниус от
пустил на свободу свою рабыню: (Лицинии 
Либерта) и перед которой хотел похвастаться 
своим чином. 

В Легионе римской империи соответству 
ющей теперешней бригаде прибл. составом 
в 8000 человек (над 60 пехотными) центу-
риими начальствовало столько же центурио, 
которые однако, согласно военному уставу 
начальствовали и над подведомствованными 
им начальниками остальных рот. Чин цен
турио не только соответствует чину тепереш
него младш. сержанта или капитана — как 
принято понимать — но и кругу деятель
ности младшего лейтенанта-подполковника. 
Наш герой был в чине мл. лейтенанта по 
военному уставу легиона. 

Кирпич, заменяющий надгробный памят
ник с выгравироваными письменами (на 

картине 13.) по всей вероятности отмечает 
могилу простого, бедного солдата, или его 
родственника, двухстрочные письмена на об
ломках оставшейся черепицы дополняем так : 
„ на эту могилу (?) было собрано  
динариев, III. сикамбер пехотный батальон". 
Сикаберы (Сугамбры) — германское племя, 
жившее в то время вблизи Райна, Этот 
гравированный с надписью кирпич свидетель
ствует о том, что национальные, туземные 
солдаты вспомогательного батальона нахо
дились в таком нищенском материальном 
положении, что ни членам семьи, ни самим 
себе не могли изготовить надлежащие памят
ники и принуждены были довольствоваться 
кирпичными памятниками с надписью. С дру
гой стороны и между военными было това
рищеское, дружественное отношение, свиде
тельством чего является сбор денег на похо
ронные расходы. 

Аввисуусу (кельтское туземное имя !) шлет 
привет Авитус, Тусказус освобожденный не
вольник. Перед нами находится приветству
ющее письмо с пожеланием счастья, кото
рое ввиду бедного материального положения 
было написано на кирпиче и которое с уди
вительной ловкостью сочинил наш остроум
ный, освободившийся невольник-предшест
венник. (14), 

КАТАЛОГ КАРТИН : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Каменный алтарь божеству Юпитера. 
Каменный алтарь Юпитеру 
Каменный алтарь Терра-Матер-е и Юпитеру. 
Каменный алтарь Юнону и „на этом месте" гению. 
Каменный алтарь богине Епоне. 
Каменный алтарь Диспашеру и богине Прозерпине. 
Каменный алтарь неизвестным божествам. 
Каменный алтарь, выстроенный по обету отцу Либеоу и богине Либере. 

Обломок надгробного памятника жене кавалерийского офицера. 
Письмена выгравированные на кирпиче (игра). 
Письмена выгравированные на кирпиче (имена освобожденной невольницы и офицера). 
Письмена выгравированные на кирпиче (надпись на надгробном кирпиче). 
Письмена выгравированные на кирпиче (бедное приветствование). 
Письмена выгравированные на кирпиче. 
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J Á N O S S Z I L A G Y I 

CONTRIBUTIONS EPIGRAPHIQUES À LA VIE D'AQUINCUM 
(Extrait.) 

Pour examiner le terrain, nous avons fait 
creuser quelques fossés dans la rue Tavasz à 
Óbuda où l'on venait de démolir une rangée 
de maisons pour faire place à l'escalier du 
futur pont Árpád. C'est là que nous avons 
mis au jour un fragment d'un autel en pierre 
(fig. 1). Ce n'est que la sixième partie de son 
inscription que nous ayons pu retrouver. 

A notre avis, la première ligne de l'inscrip
tion est à compléter de la manière suivante : 
I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) pro sal(ute) 
im(peratörum) Caes(arum)]. Pour la ligne 
2 on pourrait proposer la leçon que voici : 
L(ucii) Se[p(timii) Severi pii Pert(inacis) et 
M(arci) Aur(elii)]. A propos de la ligne 3 on 
serait tenté d'adopter la leçon hypothétique 
suivante : An[t(onini) Aug(usti) et P(ublii) 
Sep(timii) Getae Caes(aris)]. En ce qui 
concerne les lignes 4"et 6 ainsi que celle d'en 
bas, nous ne possédons aucun point d'appui. 
La ligne 5 cache le nom de la garnison per
manente d'Aquincum, la leg(io) [II ad(iutrix) 
p(ia) f (idelis). . .'] qui, selon le témoignage de 
cette plaque commemorative(?), doit avoir 
construit ou fait restaurer quelque chose 
[peut-être un sanctuaire voué au culte de 
Jupiter pour le salut de l'empereur Sep
t ime-Sévère et de ses (deux?) fils.]. Il est 
certain que Caracalla a été mentionné par 
notre t e x t e ; quant à Géta, sa , mention 
n'est que vraisemblable. 

La forme oblongue et mince de Ce monument, 
ainsi que son cadre orné de rosettes nous suggè
rent l'idée qu'il était destiné à figurer sur le 
fronton d'un édifice plus ou moins remarqua
ble. Si nous admettons de lire le nom 
d'un empereur dans les trois premières 
lignes, l'abréviation L. S e . . . ne peut se 
rapporter qu'à Septime-Sévère. Dans ce cas 
les lettres An. . . qu'on rencontre au début 
de la ligne 3, doivent faire partie du nom 
d'un autre empereur, sans doute d'un fils 

de Septime-Sévère (cf. CIL I I I p. 2430 et 
2640). Si l'on évalue à environ 18 ou 20 
lettres la longueur d'une ligne, on peut 
ranger dans les trois premières lignes les 
noms de tous les deux fils de l'empereur. 
On peut en tirer des conclusions décisives 
à l'époque de la pierre en question : 
rien d'empêché de la considérer comme la 
plaque commemorative d'un édifice bâti de 
209 à 211 après J.-Chr., c'est-à-dire aux 
années où Géta jouissait du titre de »césar« 
(cf. CIL I I I 14.361 et p. 2642). 

C'est le regretté Alexandre Garddy, qui 
à confié à notre collection le fragment d'un 
autel en pierre (fig. 2), conservé auparavant 
à Hidegkúti-út. Sur ce morceau de pierre on 
ne peut déchiffrer que quelques lettres : à la 
première ligne, après les lettres I(ovi) 0(pti-
mo) l'abréviation M . . . doit se rapporter a 
M(aximo). Dans les deux autres lignes de 
l'inscription on rencontre le nom d'un 
certain Aur(elius) Mercu(. ... . ?) qui semble 
avoir accompli un voeu. 

Un autre fragment de pierre d'autel a été 
mis au jour dans la rue Tavasz. Malheureuse
ment on n'y voit que le mot : MINER VA E. 

C'est en été 1944 qu'on a transporté 
d'Albertfalva au musée d'Aquincum un petit 
autel en grès (fig. 5), qui attire l'attention 
surtout par ses proportions minuscules. 
C'est un monument fort simple ; son 
inscription est d'un caractère cursif. Sur un 
de ses côtés on constate le manque d'une 
lettre ce qui ne nous empêche pourtant pas 
d'établir la leçon suivante : Epon [e] J sac-
[r(um)] | C(aius) Iu[l(ius)] | Vita[l?]ius | 
(Vitatus?) v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(eri-
tae)]. Il n'est pas douteux qu'on doit lire 
»Epone« dans la première ligne ; sans doute 
avons-nous affaire à un datif mal orthog
raphié. Beaucoup plus suspect est le nom de 
personne qu'on rencontre à la ligne 3. Autant 
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que je sache, le nom de Vitatus n'est pas 
attesté par d'autres monuments épigraplii-
ques et même la variante Vitalins est des 
plus rares. Si nous ne considérons pas la 
lettre placée au début de la ligne 5 comme 
un I, on doit quand même admettre d'y lire 
Vitatus. Il s'ensuit que la ligne précédente 
peut être considérée comme entière, sans 
supposer la disparition d'une lettre. Dans 
la dernière ligne je crois déchiffrer après le 
V un S renversé ; les deux dernières lettres 
de la formule finale des tablettes votives 
(V. S. L. M.) semblent n'avoir pas été gra
vées sur la pierre. 

Une autre pierre à inscription (fig. 6), 
retrouvée dans la rue Vihar (quelques mètres 
plus loin on a mis au jour un seuil en pierre) 
mérite notre attention pour plusieurs raisons. 
La leçon en est la suivante : V(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(eritis) } Dito (sic!) patri 
et ! Prose | rpinae Ae j milius Her (mes) | 
pro fili(i)s suis. Il est surprenant de voir que 
la formule finale (v. s. 1. m.) est placée en 
haut, sur le rebord saillant de la pierre et 
qu'elle précède par là l'espace réservée 
à l'inscription. Ce fait, ainsi que l'aspect 
général des lettres inégales (trop grandes au 
début, elles se rappetissent vers la fin) 
semblent renvoyer à un auteur peu versé 
dans l 'art épigraphique. En outre, il est 
évident que l'individu nommé Aemilius 
Hermes n 'était pas un Romain ; c'est en 
Dacie et dans la Péninsule Balkanique que 
son second nom, à savoir Hermes, se rencontre 
souvent (cf. CIL I I I 1228, 1808, 8087). 
L'inscription qu'il offre au père Dis et Pro
serpina est vouée • aux divinités de l'enfer 
pour la simple raison que celles-ci avaient 
guéri ses fils : c'est à quoi fait allusion le 
terme »pro filiis suis«. Inutile de dire qu'il y a 
aussi d'autres inscriptions romaines vouées 
à Dispater (Pluton) et Proserpina (Perse
phone) en tant que dieux de la médecine (cf. 
CIL I I I 11.923 ; Bonn. Jb. 135, 1930, 22 et 
138, 1933, 124) ; à Aquincum c'est pourtant 
le premier monument de ce genre. Ceci ne 
veut nullement dire que le culte de ces divi
nités ait été inconnu à cette capitale 
provinciale ; bien au contraire, on y ren

contre des tablettes votives ornées de 
reliefs et des statuettes qui suffisent à prouver 
la popularité de leur culte. Il y a quelques 
années, on a déjà retrouvé dans le voisinage 
même de cette pierre munie d'inscription un 
autre monument orné du relief des deux 
divinités et un autel minuscule sans inscrip
tion. Sous ce rapport il convient de signaler 
aussi le fait que l'endroit où tous ces objets 
ont été mis au jour est situé au delà des 
limites du camp légionnaire, et peut-être 
même en dehors de la zone habitée de la 
colonie formée auprès du camp ; les tablettes 
de pierre, ornées des reliefs à.'Isis et Sérapis, 
d'une part, et de Jupiter et Junon, de 
l'autre, ont suggéré à Kuzsinszky l'idée d'y 
supposer l'existence d'une chapelle funéraire 
ou d'un petit sanctuaire (Archaeol. Értesítő, 
1907, 129). 

C'est au coin des rues Calvin et Tavasz 
que nous avons réussi à déterrer un fragment 
de pierre, reproduit sur la fig. 7. C'est le 
coin gauche inférieur d'une grande pierre 
d'autel. En haut on ne voit plus le nom de 
la divinité à laquelle elle était vouée, mais 
la formule finale insérée dans la dernière 
ligne (v. s. [1. m.]) suffit à prouver le carac
tère votif du.monument. Au début de la 
cinquième ligne on lit le nom de Mus 
serv[us~\ ; il s'agit là probablement d'un 
esclave ayant exprimé sa gratitude pour la 
guérison de son maître et des fils de celui-ci, 
comme le semblent prouver les lettres 
. . .IORVM (probablement : [filjiorum). 
Ce monument est, à coup sûr, un témoignage 
de plus des liens affectueux qui rattachaient 
parfois les esclaves à leurs maîtres. 

Dans le cimetière romain d'Őbuda, situé 
sur la rive gauche du Danube, on avait 
découvert en 1913 la tablette de pierre 
munie d'une inscription (fig. 10). 

Voici la leçon complétée de cette inscrip
tion : [d(is) m(anibus)] [aur(eliae?)] TER-
TUL(lae), [ann(os)] XXXII I [au]R(elius) 
A W O , [de]C(urio) ALAE I, [thra]C(um) 
AN (toninianae), [con (iugi) ] PI (i)SSIM (a) E, 
[viv]VS P(ecit). 

A la ligne 1 on constate le manque de 
la formule D(is) M(anibus), mais le carac-
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tère légitime de sa restitution ne pourrait 
être mis en doute. Le cognomen Tertul(la) 
est attesté aussi par une autre inscription 
romaine (CIL, I I I 14367) ; à la ligne 6 la 
forme pissime (au lieu du génitif ou du 
datif piissimae) suffit à montrer qu'il s'agis
sait certainement d'une femme. 

Autant que je sache, le nom de personne 
Avvo n'a pas été retrouvé sur d'autres 
inscriptions latines. Les formes féminines 
du même nom sont pourtant depuis long
temps connues (Avva, Ava, Abva, CIL I I I , 
5663, 10.576, 11.302); même la variante 
Abbo figure parmi les anciens noms de per
sonnes illyriens. L'origine illyrienne de cet 
officier ne devrait nullement nous sur
prendre: n' appartenait-il pas à une troupe 
de caractère thrace? 

La question la plus importante est 
soulevée par la ligne 5, dont seules trois 
lettres (CAN) nous sont parvenues. 
C'est ici que semble avoir figuré le nom de 
la tribu, au sein de laquelle les soldats de 
ce bataillon avaient été recrutés. Si l'on 
considère le groupe CAN d'une manière 
isolée, on pourrait penser soit à Canne-
nef atium, soit à Cantabrorum. L'ala I Canne-
nef atium, c'est-à-dire le Ier bataillon de 
cavalerie des Prises se trouvait réellement 
sur le territoire de la Pannonié, au 
camp de Gerulata (Oroszvár), mais une ala 
1 Cantabrorum n'est point connue parmi les 
unités de l'armée romaine. Au point de vue 
épigraphique, toutes ces solutions sont 
pourtant caduques : si l'on avait écrit 
devant les lettres CAN le .mot ala, la déno
mination officielle n'aurait point rempli 
l'espace que nous observons sur la pierre. 

En réalité le groupe CAN doit être inter
prété comme l'abréviation de deux mots 
qui remplissent parfaitement la ligne 5. 
C'est ainsi que nous obtenons la dénomina
t i on / [thraJC(um) AN(toniniana) que nous 
connaissons grâce au témoignage d'autre» 
monuments épigraphiques d'Aquincum. 

C'est à l'époque de Caracalla (211—217 
apr. J.-C.) ou de Héliogabale (218—222) que 
l'épithète d'AN(toniniana) paraît sur les 
inscriptions après les noms de troupes impé

riales ; dans notre cas elle sert à indiquer 
d'une manière encore plus précise la date 
de l'érection de cette pierre tombale.. 

Nous voudrions signaler à l'attention des 
archéologues aussi quatre inscriptions gravées 
sur des briques et retrouvées à Aquincum. 
La première (fig. 11) est très incomplète : la 
moitié du texte semble avoir été gravée sur 
une autre brique qui n 'a pas encore été 
découverte. Voici la leçon que nous propo
sons (mettant entre crochets les parties qui 
manquent) : 

LEG(io) [II ad(iutrix)] 

P(ia) P(idelis) [? Ae] -.'•.'• 

L(ius?) RESP(e)C[tus?] 

La seconde inscription (fig. 12) s'est con
servée presque intacte. La leçon en est la 
suivante : 

DVLIA (IVLIA?) LIC(inii) L{iberta) CLA 

VDIVS DVBITA 

TVS (in) COH(orte) VII 

(h)ASTATVS S(eptimus). 

Les premières lettres, conservées d'une 
manière fragmentaire, se sont effacées. La 
première lettre reste douteuse. Le nom 
Dulia n'est pas attesté dans les volumes 
relatifs à la région danubienne des monu
ments épigraphiques. Reste à voir, si ce 
nom de femme indigène peut être mis en 
rapport avec Duilius, ancien nom de famille 
latin. L'interprétation de la dernière lettre 
n'est pas moins douteuse. Toutefois, une 
indication hiérarchique du type S(ecundus) 
ou S(extus) ne serait nullement motivée, 
quand il est question des centurions de la 
septième cohorte (Parker, The Pvoman legi
ons, 33). La présence de l'épithète S(epti-
mus) fait voir que Claudius Dubitatus occu
pait dans la hiérarchie des 60 centurions de 
la légion la 47e place, précédée des vingt 
premiers pili, des vingts principes d'un 
rang supérieur et même de six centurions 
hastati des premières six cohortes (batail
lons) . 

Sur la troisième brique nous voyons une 
inscription qui est d'une importance consi-
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dérable pour l'histoire militaire de l'empire. 
Nous en proposons — malgré l'état très 
détérioré de la brique et le manque de la 
moitié des lettres •— la leçon suivante (fig. 
13). 

. . . m coniu[gi] | c(oho)rs I I I Sicamb-
(rorum). 

Une autre leçon, également possible, 
serait la suivante : [ad hoc sepulchrujm 
contuflit] . . . c(o)h(o)rs I I I Sicamb(rorum). 

Quelle que soit la leçon que nous pré
férions (»à la femme de . . . m« ou »ramassé 
pour cette tombe par le I I I e bataillon d'in
fanterie des Sicambres«), nous avons à faire 
au brouillon d'une épitaphe ou peut-être à 
une pierre tombale d'une exécution parti
culièrement rudimentaire. Ce qui importe, 
c'est le renvoi au bataillon ethniquement 
homogène des Sicambres ou Sugambres 
germaniques, bataillon dont l'existence n'a 
été jusqu'ici attestée par aucun monument 
épigraphique. La présence à Aquincum 
d'une troupe de Sicambres nous fait penser 
à la dénomination Sicambria donné par les 
humanistes médiévaux précisément à cette 
ville romaine située à proximité de Buda
pest. Pour étayer de preuves cette concep
tion, on a même fait paraître une prétendue 
inscription latine qui aurait contenue le nom 

de Sicambria. La découverte de cette brique 
munie d'inscription suffit à prouver qu'une 
troupe de 500 ou 1000 hommes des Sicam
bres rhénans s'était réellement trouvée à 
Aquincum y construisant, peut-être, même 
des édifices. 

A propos de la leçon de la ligne 2 de cette 
inscription, il convient de faire remarquer 
que le premier signe ( < ) passe pour une 
forme simplifiée de C, abréviation de cen-
turio. Les restes de la seconde lettre pour
raient être identifiés avec la partie inféri
eure d'un H, appartenant à l'abréviation 
de cohors. La dernière lettre est tronquée : 
les deux petits demi-cercles de la lettre B 
ont disparu. Les lettres A et M présentent 
une ligature. 

Au point de vue de la technique de 
l'écriture il est pourtant à signaler l'inscrip
tion reproduite sur la fig. 14, dont la seconde 
ligne doit être lue en renversant la position 
de la brique : 
SAL(u)TI AV | VISVO lSAL(utans? SALve?) 

(sens normal) 
TVS CAS(s)I L(ibertus) AVITUS 

(sens opposé) 
Ce qui veut dire : »Pour le salut d'Avvi-

suus, en guise de salutation de la part 
d'Avitus, esclave affranchi de Tuscassus.« 
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