
NAGY TIBOR 

KŐFARAGÁS ÉS SZOBRÁSZAT AQUINCUMBAN 

Merészségnek tűnhet, hogy a teljes emlékanyag korszerű publikációját megelőzően az aquincumi 
kőfaragás és szobrászat összefoglaló áttekintésére vállalkozunk. Tesszük ezt egyrészt abból a meggondolás
ból, hogy az aquincumi domborművek és szobrok anyagának Espérendieu munkájához hasonló kiadása 
a közeli jövőben nem várható,* másrészt az ide vonatkozó kőemlékekkel való évtizedes foglalkozás megér
lelt néhány olyan gondolatot, melyet a további kutatás szempontjából időszerűnek látszik már most írás
ban körvonalazni. Annál is inkább, minthogy az utóbbi években az anyagtól távolabb álló szakemberek 
részéről is több értékes észrevétel, hozzászólás hangzott el főként műhelykérdésekben, melyek az Aquin-
cum-kutatás részéről állásfoglalást kívánnak meg. A terjedelem kötöttsége és egyébirányú elfoglaltságunk 
sem engedte meg, hogy minden kérdést részleteiben is kifejtsünk. Örömmel vettük, ahol az eddigi irodalom 
ez alól felmentett. Munkánkban igyekeztünk élesebben szétválasztani a kőfaragás szempontjából fontosabb 
központok, a táborok és a táborok körüli telepek, valamint a polgárváros műhelyeinek körét, ugyanakkor 
felkutatni a különféle műhelyek összefüggéseinek lehetőségeit. E kérdések ma még távolról sem zárhatók 
le. Ennek ellenére időszerűnek tartjuk, 25 évvel a legutóbbi összefoglalás után, a problémák állását a leg
újabb kutatások világánál áttekinteni s egyúttal újabb, történelmi szempontú szintézis lehetőségeit felvá
zolni. Ennek keretében csupán érinthettük a helyi kőfaragásban megnyilvánuló „provinciális" tendenciákat, 
melyeknek részletezőbb kidolgozására a műhelykérdések, valamint a szomszédos területekkel fennállott 
kapcsolatok tisztázása után kerülhet sor. Az irodalmi apparátusban a legszükségesebbnek ítélt adatokra 
szorítkoztunk. Ugyancsak takarékosan kellett bánnunk a képanyaggal, amely többnyire csak illusztratív 
jellegű lehetett. 

E L Ő Z M É N Y E K 

A helyi eraviszkusz műveltség központjai az időszámításunk kezdete körüli évtizedekben ismerték 
a kőfaragás mesterségét, szerszámkészletét. Erről egyelőre azonban csak azok a helyi mészkőből faragott 
kétrészes malomkövek tanúskodnak, amelyeket a Tiberius idejében felhagyott gellérthegyi telep lakóházai
ban találtak. Kőből faragott domborművek, szobrok, egyszóval a kőfaragóművesség művészi igényű emlék
anyaga viszont eddig hiányzik a budai és a pesti oldal kelta telepeinek hagyatékában. Ennek kapcsán gon
dolhatnánk arra, hogy a helyi kőfaragás csupán az egyszerű használati tárgyak előállítására szorítkozott, 
míg a szobrászat a fa anyagot használta. Lucanus a galliai kelták fatörzsekből kinagyolt, formátlan isten
szobrairól tesz említést.1 Nemrég a Saint-Germain-Sources-Seine melletti Sequana-szentélyben 190 darab 
fogadalmi faszobrocskát találtak2, melyek kora nem megy túl az i. sz. I. sz. középső évtizedein. Férfi-és női 
szobrocskák mellett a gyógyulásért felajánlott láb- és karrészek és egyéb ex vöto-tárgyak kerültek elő 
nagyobb számban. Nagyon valószínű, hogy fából faragott kultuszszobrok, valamint fogadalmi szobrocs
kák a Duna vidéki keltáknál sem hiányoztak. Néhány dunántúli kelta telep azonban a kőszobrászat emlé
keit is fenntartotta. Szentendréről mészkőből faragott medvefejű ülő állatszobrot tartunk számon,3 amely 
a részletek gondos faragása ellenére sem provinciális műhelymunka. A foglalás előtti időben készült és 
a Rhône völgyi Noves-ből ismert szörnyállat4, az ún. Tarasque családjába tartozik. Nem kétséges, hogy 
a medveszobor bennszülött szentélyben állott. Még érdekesebb a Badacsony melletti Lábd községben őrzött 
kettős fej,5 amely a „Ianus"-fejjel koronázott négyhasábos holzgerlingeni kőpillér6 példájára egészíthető ki. 
A szárazföldi keltaság hitvilágában is kimutatható kő és kőpillér kultuszának ilyen hermaszerű megfogal-
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mázasához a kettős fejű görög Her mész-ábrázolások7 szolgálhattak mintaképül. Massilia közvetítésével 
előbb Gallia és a Rajna vidéke, majd innen a széles területeket összefogó oppidum műveltség időszakában 
a Duna-vidéki keltaság kaphatta kézhez ezt a kultikus herma-formát. 

Egészen valószínűtlen mármost, hogy amikor a kisebb dunántúli kelta telepek szentélyeiben kőszobrok 
álltak, az eraviszkusz törzsi központban a szentélyek berendezésénél nem kapott volna szerepet a kőfaragás. 
Az emlékanyag hiánya a kérdést nem zárja le. Ma még azonban nem lehetséges, hogy a bennszülött kőfara
gás, valamint a római foglalás első századában megjelenő kőemlékek kölcsönös viszonyát tanulmányozzuk. 
A kőfaragásban a bennszülött háttér csak az I. sz. végétől ad életjelt magáról, eltérően az agyagművességtől, 
ahol a bennszülött hagyományok az oppidum-időszaktól kezdve nagyobb törés nélkül egészen a század 
végéig, a kisebb telepeken a II. sz. elejéig nyomon követhetők. 

R E L I E F P L A S Z T I K A 

1. SÍRKÖVEK 

Az I. századi római kőemlékek legkorábbi figurális csoportja a budai auxiliaris tábor késő Claudius-
Nero-Vespasianus-kori helyőrségéhez, az ala Hispanorum prima nevű alakulathoz kapcsolódik. E cso
portnál alig valamivel idősebb, sőt részben egykorú, a két flottakatona Csillaghegyen talált, felül lekerekí
tett sima sztéléje,8 melyek még nélkülözik a figurális díszt. Mindkettő az egyszerű itáliai sztélét képviseli, 
melynek alkalmazása Itália egyes vidékein az etruszk foglalástól egészen a Flaviusok koráig követhető.9 

ÉK-Pannónia területén ez az egyszerű sírkőforma még a századforduló körüli években megtalálható.10 

A flottakatonák sírköveinél korábbi időből, az I. sz. első évtizedeiből a kutatás mindössze egyetlen kőem-
lékre hivatkozhatott, az óbudai ala-tábor sima léccel kereteit építési feliratára11. Erről azonban kitűnt, 
hogy az egyik Vespasianus korában itt állomásozó ismeretlen nevű lovascsapat hagyatékához tartozik.11/a 

A katonai kőfaragás e szerény igényű emlékeihez csatlakoznak időben az ala Hispanorum prima 
említett sírkövei. Időrendi megítélésükhöz szükséges megemlíteni, hogy e lovascsapat Claudius uralkodása 
első éveiben még a Scarbantia—Vindobona útvonal mentén fekvő Nagymarton (Mattersdorf)-Borbolya 
(Walbersdorf) körzetében állomásozott,12 ahol a negyvenes évek elején egy ismeretlen nevű lovas
egységet váltott fel. A hispán csapatot valószínűleg a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején helyezték 
át Aquincumba, ahol a hetvenes évek közepéig maradhatott. Az ala Vespasianus utolsó éveiben már a moe-
siai sereghez tartozott. A csapat emlékanyagához tartozó aquincumi lovas sztélék kora—Claudius-, sőt Tibe-
rius-kori keltezése így aligha képezheti gyümölcsöző vita tárgyát. 

Az ala Hispanorum prima közel 25 esztendős itteni tartózkodása idejéből eddig öt sírkő került elő. 
A teljesen ép Nertus-sztélé (1. kép)13 Ti. Claudfius] alsó részében csonka sírköve (2. kép)14 és a kőfaragás 
szempontjából kevésbé jelentős három további feliratos töredék.15 

A Nertus-sztélé felépítésében, a mellékjelenetek témaválasztásában, szorosan csatlakozik az ala Scubu-
lorum borbolyai kőemlékeihez, Ti. lui. Rufus itáliai műveltségű mestertől készített sírkövéhez, valamint en
nek helyi utánzatához, Petronius Rufus síremlékéhez.16 A Nertus-sztélé az idézett borbolyai kövek gyengébb 
kvalitású kelet-pannóniai változatának tekinthető. A borbolyai sztélék az itáliai típusú sírkövek két legfon
tosabb alkotóelemét, a mellképes fülkét, és a feliratos mezőt, pillér-, illetve oszloparchitektúrába foglalták, 
míg a járulékos táblaképeket csupán sima léckcretes mezőkben helyezték el. A Nertus-sztélé átvette ugyan 
a borbolyai sírkövek csavart oszlopos, illetve kannelurás pillérektől képzett architektúráját, ezt azonban 
nemcsak leegyszerűsítette, hanem megcserélte és egyúttal eredeti funkciójától — a két főmező kiemelése — 
megfosztotta. Elhagyta továbbá a borbolyai sírkövek oromzatkiképzését és a kisméretű portréfülke íves 
lezárásával koronázta meg a sztélét. Lehet, hogy ebben közvetlen itáliai mintaképek is közrejátszottak. 
Az inkább eltérő műhelygyakorlatból és kó'faragásbeli tudáskülönbségből adódó eltérések ellenére az 
aquincumi és a borbolyai kőemlékek szorosan Összefüggnek. Egymás mellé állítva Ti. lui. Rufus, Petronius 
Rufus és Nertus síremlékeit, világosan leolvasható, hogy először a nyugat-, majd a kelet-pannóniai kőfara
gók kezén hogyan formálódott át, egyszerűsödött le az itáliai típusú mintakép. Ebből a szempontból a fel
iratos mező alatti táblaképek összevetése, amelyre most részletesebben nem térhetünk ki, különösen tanul
ságos. 

A borbolyai körnek egy másik kelet-pannóniai változatát ismerjük meg Ti. Claudfius] töredékes sírem-
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1. kép. Nertus, Dumnotalis f., kiszolgált lovaskatona 2. kép. Ti. Claudius lovaskatona sírkőtöredéke Budáról 
sztéléje Óbudáról Fragment de la pierre tombale de Ti. Claudius, soldat 

Sètle de Nertus, Dumnotalis f., vétéran de cavalerie, de cavalerie, trouvée à Buda 
trouvée à Óbuda 

lékében (2—3. kép). E sírkő vön az architektúra-keretelés teljesen hiányzik. Az ábrázolások és a felirat min
den tektonikus elhatárolás nélkül következnek a sztélé sima felületén. A forgó rozettával díszített lapos 
háromszögű oromzat alatt ovális kagylós fülkében az elhunyt arcmása kapott helyet. E kagylós fülkénél 
a borbolyai koplasztikához vezető szálak éppannyira nyilvánvalók,17 mint a fülke alatt lépésben ügető ló 
hátán ábrázolt elhunyt képtípusánál, amely más fogalmazásban ugyan, de megtalálható a kisázsiai C. Petro-
nius borbolyai sírkövén.18 Egymás mellé állítva C. Iul. Rufus, C. Petronius és Ti. Claud[ius] sírköveit, jól 
leolvasható, hogy a csatajelenetben ábrázolt és Rajna-vidéki előképekre visszavezethető lovas harcos19 mel
lől mint hagyták le először a mellékfigurákat, majd az egyedül maradt vágtató lovas az aquincumi sztélén 
további módosítással, hogyan adta át helyét lépegető lovasnak. 

Többszörös áttétellel valószínűleg ugyancsak a Rajna-vidékről talált utat Pannóniába Ti. Claud[ius] 
sírkövének következő ábrázolása: tálcát tartó szolgalány s vele szemben szolgafiúnak csak nyomokban 
megmaradt alakja. A két alakra egyszerűsített halotti lakomaábrázolásnak ez a legkorábbi kelet-pannóniai 
jelentkezése, későbbi láncszemek hiányában, aligha szolgálhatott a II. sz.-ban és a Severusok korában ked
velt két vagy többalakos lakomaábrázolások mintaképéül. Az utóbbiak kelet-balkáni előképekre vezethetők 
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3. kép. Részlet Ti. Claudius sírkövéről 
Détail de la pierre tombale de Ti. Claudius 

vissza. Ti. Claudfius] sírkövén a halotti lakomaáb
rázolás különben ugyanazt fejezi ki, mint a Nertus-
sztélé viaskodó kakaspárja, és a borbolyai sírkövek 
egyező jelenetei. Gladiátorpár harca, állatviadal 
vagy halotti lakoma, a sírkövek szimbolikus nyel
vén mind azonos tartalmúak: mindegyikük az el
hunyt elvesztése felett érzett bensőséges mélygyászt 
kívánja kifejezni.20 Amennyiben ez az értelmezé
sünk helytálló, úgy aligha vitatható, hogy Ti. 
Claudfius] sírkövén az előképeken még a feliratos 
mező alatti sávban ábrázolt pietas-jelenet került a 
portréfülke alá. A feliratos mező alatt tehát már 
csak a földbeillesztésre szolgáló üres felület követ
kezett, mint a városmajori töredéken, melyet az osz
loparchitektúra hiánya és a felirat egyszerű kerete
lése, C\. Severus feliratos töredékével együtt, a Ti. 
Claudfius] sírkő családjába sorol.[t] malogerfus] sír
kövéről, amely a jelek szerint elkallódott, közeleb
bit nem tudunk.21 A mondottak alapján a hispán 
lovascsapat fennmaradt sírköveinek két változata 
különíthető el: 1. a Nertus-sztélé, amelyre a gazdag 
architektúra keretelés jellemző; 2. a Ti. Claudfius] 
sírkő és családja, amely viszont a felső-itáliai Iulius-
Claudius kori sztélék példájára teljesen eltekint az 
architektúra alkalmazásától. A két változat egy
máshoz való időbeli viszonya stílusjegyek alapján 
nem tisztázható. A sírköveket különböző kéz farag
ta, a képhagyományozás azonossága azonban vala
mennyi sírkövet összekapcsolja. A sírfeliratok szö
vegezése is azonos, csupán a záróformula mutat 
két változatot, amire jogosan figyeltek fel.22 

Nertus, valamint Cl. Severus sírkövein azt ol
vassuk, hogy az örökös az elhunyt emlékének fel
iratos követ állított (titulum memoriae posuit). Ezzel 
szemben a városmajori töredéken és ]A]maloger-
(us) sírkövén röviden csak annyi olvasható, hogy 
az örökös állította (heres posuit). Az ilyen látszó
lag apró fogalmazásbeli eltérések igen sokszor ta
nulságos összefüggésekre mutatnak rá. A borbolyai 
köveken és a hispán ala egyetlen nyugat-pannóniai 
sírkövén csupán a második változat, heres posuit, 
fordul elő. Ebből az következne, hogy az ala aquin
cumi sírkövei közül a városmajori, valamint a József 
hegyi töredék tartozna a legkorábbiak közé, mint
hogy szövegrészükben megőrizték a Scarbantia 
környéki nyugat-pannóniai sírkövek gyakorlatát. 

4. kép. Lovaskatona mellképes sírkőtöredéke Budáról 
Fragment de la stèle funéraire d'un soldat de cavalerie, avec 
buste, trouvée à Buda 



A városmajori töredék, mint említettük, Ti. Claud[ius] sírkövének családjához tartozik. Az ugyancsak ide 
sorolható Cl. Severus töredéken, valamint az eddig még egyetlen példányban képviselt Nertus-sztélén ezzel 
szemben egy új, teljesebb formula olvasható. Mindkettő tehát valamivel késó'bbi a városmajori töredéknél. 

A t.m.p. formuláról legutóbb kimutatták,23 hogy ennek használata Carnuntumból, à légió XV Apol-
linciris köréből talált utat i. sz. 63 előtt Kelet-Pannóniába. Az emlékanyag szerint azonban nem az ala Hispa-
norum príma honosította meg Aquincum és környékén ezt a formulát, mint gondolták. A hispán csapat 
idehelyezése után egy ideig még a Scarbantia környéki gyakorlatot folytatta és csak később tért át a car-
nuntumi formulára. Az utóbbi megjelenése az ala későbbi sírkövein, szerintünk az itt talált környezet 
számlájára írható. E revivalszerű folyamatot és ezzel együtt a korai sírkövek műhelyének kérdését a követ
kezőkben foglalnánk össze. 

A hispán lovascsapat előtt Carnuntum körzetéből idehelyezett ismeretlen nevű ala tartózkodott a 
budai táborban. Kezdetben e lovascsapat kőfaragáshoz értő katonái, majd később ezek közül a katona
városba települt veteranusok készítették eluhnyt katonabajtársaik sírköveit. A sírfeliratokon ők honosítot
ták meg a t. m.p. formulát. Amikor az ismeretlen ala-t a hispán csapat idehelyezésekor máshová vezényelték, 
a tábor körüli vicus-ban élt veteranusai, amire számos példa idézhető, csak részben követték az eltávozó 
alakulatot. A hispán ala kezdetben ugyancsak saját mesterembereivel dolgoztatott. Amikor azonban rövide
sen ezek közül is letelepedtek egyesek az auxiliaris vicusban, bevonhatták az eltávozott ala itt maradt és 
kőfaragásban jártas veteranusait az új műhelybe, talán a sírfeliratok elkészítését bízva elsősorban rájuk. 
Ilyen utakon kerülhetett a carnuntumi formula a Nero korában nálunk meghonosodott Borbolya-típusú 
sírkövekre. 

Az ala Hispanorum I távozása után a késő Flavius-kori sírplasztikának, a Domitianus uralkodása idején 
használatos sírkőtípusoknak mintegy keresztmetszetét nyújtják a budai Vigadó építésénél talált sírkövek. 
A legio és a melléje osztott lovascsapat 92/3. évi 
harcokban elhunyt katonáinak sírkövei kerültek itt 
elő.24 

Az ala sírköveket egyetlen töredék képviseli 
(4. kép).25 E sírkő felépítése : mellképes fülke, csa
vart oszlopoktól kereteit lovas jelenetes keskeny 
mező, majd a valószínűleg ugyancsak architektúra
kerettel rendelkező feliratos mező, a Nertus-típusú 
sztélékkel gyökeret vert sírkőformát fejleszti tovább. 
A korábbi gyakorlattal szemben új elem anaisz-
kosz-szerű mély fülke és az abban elhelyezett mell
kép. A korábbi sztélék kagylós vagy íves lezárású 
kis fülkéi az elhunyt arcmásával első ízben adják 
át a helyet az ugyancsak Itáliában kialakult tágas 
mellképes fülkének. 

Nemcsak egy-egy részletében, hanem egész fel
építésében is az aquincumi környezetben három új 
sírkőtípus jelenik meg a legio II adiutrix Vigadó téri 
emlékanyagával. 

1. M. Valerius Marcel(l)usnak az egyszerű fel
iratos táblát (titulus) rozettás oromzattal bővítő sír
köve (5. kép).26 A Rajna- és a Duna-vidéki tartomá
nyokba egyaránt Felső-Itáliából talált utat ez az egy
szerű sírkőforma az I. sz. folyamán. 

2. L. Fulvius Secundus koszorús sírköve,27 (6. 
kép) amely a rozettás, háromszögű oromzat és a fel
irat közé illeszkedő nagyobb mezőbe felső részén 
kis ovális pajzzsal (clipeus) díszített nagy babérle
vélkoszorúthelyezett. A sírkő jellemző koszorúdísze 
ismételt leegyszerűsítés végső eredménye. A sima 
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5. kép. Az italikus M. Val. Marcelus légionárius sírtáblája 
Budáról 

Pierre tombale du légionnaire M. Val. Marcelus, un italique, 
trouvée à Buda 



pajzsból kiemelkedő mellkép, az itáliai imago clipeata, került át először a sírkövekre, mint levélkoszorús 
medaillonba foglalt portré. Ezt a fázist rögzíti többek között a budai Várban talált itáliai típusú sírkő, 
amelyről később még szó lesz. További leegyszerűsítés a mellkép elhagyása. 

3. A koszorús kövek kerülték az alakos ábrázolást. A Vigadó téri kövek közül ennek az anikonikus 
tendenciának ellenkező irányú megnyilvánulása Castricius teljes alakos sztéléje (7. kép) .28 Az akantuszlevél-
lel díszes oromzat, valamint a kymation keretes feliratos rész közé iktatott fülkében az elhunyt álló alakját 
látjuk teljes fegyverzetben. A Castricius-sztélé faragója a Rajna-vidéken Claudius óta igen gyakori teljes 
alakábrázolást ültette át Kelet-Pannóniába. 

A Vigadó téri kövek nem egy műhelyben készültek. A mellképes fülkére és lovasalakos közbenső sávra 
tagozódó sírkőtöredék ala katona síremléke. Beosztásában, keretelésében és lovasalakjával ez a sírkő nem 
választható el előzményeitől, a Nertus és Ti. Claudius típusú sztéléktől, melyek hagyományait a hispán 
csapat eltávozása után tovább dolgozó ala műhely tartotta fenn. Ugyanakkor ennek az ala műhelynek 
formakincse a század utolsó évtizedeiben az íves lezárású mellképes fülkével gazdagodott. Nem valami sajá
tos, hanem a Duna menti katonai műhelyeket érintő általánosabb jelenségről van ezzel kapcsolatban szó, 
amint azt pl. Oplus Laepocus Aexilvas kömlődi sírköve29 is mutatja. A budai töredék az utóbbival külön-
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6. kép. M. Fulvius Secundus légionárius koszorúdíszes sírköve Budáról 
Pierre tombale, ornée d'une couronne, du légionnaire M. Fulvius Secundus, 
trouvée à Buda 

7. kép. Castricius Victor, comói légióskatona sztéléje Budáról (részlet) 
Stèle de C. Castricius Victor, légionnaire de Como, trouvée à Buda (détail) 



8. kép. P. Tarrutenius Proculus, a legio II adi-kiképző tiszte
sének sírköve 

Pierre sépulcrale de P. Tarrutenius Proculus, instructeur 
gradé de la légion II adi 

ben a mellkép kidolgozása és a haj stilizált kezelésé
ben is feltűnő hasonlóságot mutat. Egyik említett 
sírkövet sem keltezhetjük az I. sz. első felére. A bu
dai töredék rozettákra felaggatott virágfüzére a szá
zad végére jellemző' és elválaszthatatlan a Flavius-
kori dekoratív falfestészetben is újjáéledő girlando
mániától. 

A legio Iladiutrix katonáinak Vigadó téri sír
kövei nem illeszkednek az ala sírkövek formakö
rébe. Nem használják az architektonikus keretelést, 
és a közbeiktatott keskeny képsávoktól is követ
kezetesen elzárkóztak. Felirataikon egyetlen egyszer 
sem fordul elő az ala sírkövek t. m.p. formulája. A 
legióskatonák sírkövei ugyanekkor azonos méret
arányaikkal (valamivel több vagy kevesebb, mint 
1 : 3), az oromzatok egységes kiképzésével, felület
beosztásukkal nem szakíthatok el egymástól, hanem 
zárt emlékanyagot képviselnek. Egyetlen műhely 
termékei, de különböző kőfaragók munkái. 

A legio II adiutrix 92/3-ban nemcsak különít
ményével, hanem teljes létszámmal vett részt a bu
dai oldalon folyt harcokban. Amennyiben P. Tar
rutenius Proculus sírkövét (8. kép)30 is ezekre az 
évekre keltezzük — amit a korai sztéléforma támo
gat —, úgy a teljes legio idehelyezése a legcseké
lyebb mértékben sem vonható kétségbe. Ha ugyanis 
e sírkő állításakor a legénység katonai kiképzését 
irányító evocatus, továbbá a táborparancsnok iro
dájának vezetője (cornicularius praefecti legionis) 
és a többi irodista (immunes et discentes) is Aquin
cumban tartózkodott, akkor a táborparancsnok s 
vele együtt a teljes legio állomáshelye sem kereshe
tő Budán kívül. Másutt bővebben kifejtjük, hogy 
a Csalogány utcától É-ra, a Király-fürdőig nem
csak ala, hanem legio tábor is elhelyezhető.31 

Az átmenetileg Aquincumban tartózkodó legio 
keretében állandó beosztású, nem alkalmi felada
tonként összeválogatott katonai kézművesek (fabri) 
dolgoztak s ezeket a többi légiónál eddig még ki 
nem mutatott, a centuriához hasonlítható külön 
szervezetbe fogták össze. Bizonyítéka ennek az egyik 
II. sz. első feléből származó aquincumi feliraton 
említett doctor fabrum beosztású katona.32 Hason
lót egyedül a tengeri flottánál ismerünk. Nagyon 
valószínű ezért, hogy a 60-as évek végén flottaka-

9. kép. A Rajna-vidéki Reginus lovaskatona sírtáblája Budáról 
Pierre tombale du soldat rhénan de cavalerie, Reginus, trouvée 

à Buda 



tonakból szervezett légiónál, módosítással, a kézműveseknek ez a flotta keretében biztosított szervezete 
élt tovább, ami lehetővé tette, hogy a legio kézművesei a katonai szolgálat terhei alól részben mentesített 
katonák (immunes) nagyobb szakmai jártasságot, gyakorlatot sajátítsanak el. Nem merészség ezért, ha 
arra gondolunk, hogy a későbbi polgárváros jelentős collegium fabrum et centonariorum szervezetét is 
ezek a nagy gyakorlattal rendelkező kézműves veteranusok virágoztatták fel. Az I. sz. 90-es éveiben a 
légiónak ezek a már több évtizedes gyakorlattal rendelkező kőfaragói készítették a Vigadó téren elteme
tett katonák sírköveit. Semmi sem szól amellett, hogy az ala műhelyre bízták ezt a munkát. 

Független az aquincumi kőfaragó műhelyektől Reginus, az ala Auriana I elhunyt lovaskatonájának 
nagyméretű sírtáblája (9. kép)33, amely felépítésével, oszlopoktól kereteit feliratos mezőt lezáró sasmadaras 
oromzatával noricumi sírkőtípust képvisel. Időben szorosan a Vigadó téri kövekhez csatlakozik, minthogy 
a Domitianus-kori háborúk után e csapatot már Raetiába helyezték át. 

A Domitianus-kori sírkövek után a II. sz. elejéig a helyi kőfaragóművességben kisebb hiatussal va
gyunk kénytelenek számolni. Kevés számú, töredékes kőanyaga alapján ugyanis ma még nem ítélhető 
meg a legio IUI Flavia közel tíz éves itteni tartózkodásának kőfaragóművessége. Az átépített vízivárosi 
auxiliaris tábor helyőrségének, az ala Frontoniana nevű batavus csapatnak, I. századi sírkövei ugyancsak 
még hiányoznak. Az ala legkorábbi lovassztéléi, a 101 végén —102 elején idekerült legio XGemina sírköveivel 
függenek össze. Ez utóbbiak viszont rávilágítanak arra, hogy az óbudai legio tábor melletti canabae-ben 
a 90-es években kialakult kőfaragó műhely, a helyőrségváltozásoktól függetlenül, töretlenül folytatta mű
ködését a legio X Gemina ideérkezéséig. 

M. Valerius Fidus 102—106 közé keltezhető sírköve34 a réginél tetszetősebb, új arányaival (1 :2) 
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10. kép. M. Val. Fidus, a legio X Gem. katonájának sírköve 11. kép. T. Fl. Bonio lovaskatona sírköve Dunaújvárosból 
Óbudáról Pierre sépulcrale du soldat de cavalerie T. FI. Bonio, trouvée 

PierresépulcraledeM. Val. Fidus, soldat de la légion X Gem., à Dunaújváros 
à Óbuda 



a legio II adiutrix-tól meghonosított koszorús sírkö
vek törés nélküli hagyományozását példázza (10. 
kép). Az oromzatban a századforduló kedvelt tim
panondíszét, az összekapcsolt delfinpárt faragták 
ki. Már korábban megfigyelték, hogy a legio-műhely 
arányaiban módosult koszorús sírkő változata szol
gált mintaképül T. FI. Bonio, valamint Cusides az 
ala Frontoniana lovaskatonái, sírtábláinak.35 A 16 
évi szolgálat után elhunyt Bonio sírtáblája36 (11. 
kép) a 104—5. évek valamelyikére keltezhető, 
amennyiben elfogadjuk, hogy a bój Nertomarussal 
együtt akkor sorozták, amikor a Domitianus-kori 
germán-szarmata háborúk előestéjén a későbbi 
Felső-Pannonia területéről töltötték fel az akkor 
még Cárnuntum körzetében állomásozó batavus 
lovascsapat állomány keretét. Mindkét lovaskatona 
sírkövét a legio műhelyben faragták ki vagy az 
auxiliaris vz'cusban dolgozó műhely teljesen a legio-
műhely hatása alatt állott. Elképzelhető még, hogy 
a nagyobb kapacitású legio-műhely szállított mező
beosztással kifaragott sírköveketazala műhelynek, 
amely azután a feliratot és a képmező ábrázolását a 
megrendelőnek elkészítette. A két utóbbi lehetőség 
egyike mellett szólhat a két ala sírkő sajátos keresztrózsás oromzata és a felirat t.m.p. formulas lezárása. 
Mindkettő Adnamata és Absucus Aquincumból Intercisába elkerült bennszülött sírkövein is megtalál
ható.37 E bennszülött kövek apró levelű vékony kötésű koszorúdísze azonban aligha készülhetett a festői 
hatású, nagyleveles koszorúkat faragó legio-műhelyben. A lovaskatonák, valamint a bennszülöttek említett 
sírköveit ezért a magunk részéről is a vízivárosi tábor telepére lokalizálható ala műhely termékeinek tartjuk. 
Flaus Blandi filius, valamint Malsus és Clitugenus pillér-, illetve oszloparchitektúrába foglalt mellképes 
sírkövei38 egyrészt a Domitianus-kori architektúra-keretelés átöröklődését, másrészt új, a canabae felől 
jövő ösztönzések átvételét jelzik. 106 után, amikor a tartomány átszervezése következtében, esetleg a 
106. évi szarmata támadás tanulságait is leszűrve, a vízivárosi tábort feladták és új ala tábort jelöltek ki 
Campona területén, ahová helyőrségként az ala Frontoniana-t áthelyezték, a budai ala műhely is feloszlott. 
Aquincum területén a t. m.p. formula, valamint a kereszt alakú rózsa későbbi szórványos felbukkanása más 
műhelyhez csatlakozott ala kézművesek munkájára utalhat. A nagytétényi Tersio-sírkő oszlopos fülkébe 
állított lovas alakja,39 amely mint kőfaragói munka is gyenge minőségű, már ottani helyi készítmény. 

Az óbudai, majd budai ala műhely közel hatvan éves tevékenysége a korai bennszülött sírkövek szem
pontjából döntő jelentőségű. Az albertfalvai ala tábor még fel nem tárt temetőjének sírkőanyaga a jelenlegi 
megítélést lehet, hogy módosítja. Mai ismereteink mellett azonban határozottan úgy látszik, hogy az era-
viszkusz civitas területén a bennszülött lakosságtól annyira kedvelt mellképes fülketípus, a lovas harcos, 
illetve a calo jelenetes képsávból átformált vadász-, valamint kocsijelenetek elterjedésének egyik kisugárzó 
központja az ala műhelyben jelölhető meg. A II. sz. első évtizedeiben ennek a műhelynek hagyományában 
készültek pl. Scorilo és ([L]ucus Ate(filius) óbudai, valamint Matomarus albertfalvai hármas beosztású 
kocsi-, illetve vadászjelenetes sztéléi (12. kép).40 Az Intercisába (Dunaújváros) elkerült Demiuncus-sztélé41 

és ennek szentendrei párhuzamai — valamennyi helyi, bennszülött kőfaragók kezétől származik — viszont 
már annak az új műhelynek ösztönzéséről tanúskodnak, amely nem sokkal 106 után a canabae-ban ki
alakult. 

Az ala műhelynél jóval tovább, legalább az Antoninusok koráig, dolgozott a 90-es években megalakult 
legio-műhely. Az óbudai táborban 106—7 után bekövetkezett helyőrségváltás nem jelentett törést a műhely 
tevékenységében. Ti. Claudius Satto veteranusnak a 110-es években faragott koszorús köve (13. kép)42 

még ebben a műhelyben készült. A korábbi évekhez képest a sztéléforma megnyúlott kissé és a feliratos 
mezőt keretelő sima lécek is szélesebbé váltak. A Satto-kő arányaiban készült, de nem e műhely terméke, 

12. kép. A bennszülött Matomarus és felesége sírkőtöredéke 
Albertfalváról 

Fragment de la dalle tombale des indigènes Matomarus et sa 
femme, trouvée à Albertfalva 
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Varius Pudens veteranus sírtáblája.43 À feliratos mezőt körülfogó szőlőinda, a későbbi aquincumi kövek 
kedvelt keretdísze, itt jelenik meg első ízben. A szőlő, borostyán stb. indakeretelés, balkáni, kisázsiai 
elemek betelepülése, a legio II adiutrix közel másfél évtizedes észak-balkáni tartózkodása révén kerülhetett 
az itteni kőfaragóművesség díszítőelemei sorába. 

A legio-műhely késő Traianus—kora Hadrianus-kori terméke Bebius Valens koszorús köve.44 Bebius 
sztéléje archaizáló arányaival megközelíti a Domitianus-kori koszorús kövek nyúlánk formáit. A koszorús 
és a feliratos mezők azonos méreteivel ugyanakkor világosan folytatja a Satto-kori műhely gyakorlatát. 
A klasszicizáló kymation keretelés ugyancsak ebben az összefüggésbe tartozik. A Bebius-sztélé valószínűleg 
a legio-műhelyhez csatlakozott egyik ala kézműves készítménye. Erre utalna a koszorús mező alig észreve
hető félpilléres keretelése és a felirat /. m. p. formulája. A Bebius-sztélé köréhez kapcsolódnak T. Tullius 
libertus, valamint P. Albucius és Attius Respectus koszorús kövei,45 melyek már a II. sz. 30-as éveibe 
vezetnek át. 

A canabae koszorús köveket faragó műhelye Hadrianus idejében kizárólag a katonaváros polgári 

13. kép. Tib. Satto, a legio X Gem. veteránusának sírköve 
Stèle funéraire de Tib. Satto, vétéran de la légion X Gem. 

14. kép. Traianus-kori mellképes sírkő felső része Óbudáról 
Partie supérieure d'une pierre tombale, avec buste, de l'ère de l'empereur 

Trajan, trouvée à Obuda 



származású vezető rétegének és hozzátartozóinak, 
valamint a megtollasodott libertus elemeknek dol
gozott. Ezek a régebbi telepes családok még Had
rianus idejében is konzervatív módon ragaszkod
tak a Domitianus—Traianus-kori egyszerű sírkő
formához, amelyen a polgári kitüntetést jelző és e 
jelentésében még teljesen el nem homályosult ko
szorúval fontosnak ítélt társadalmi tevékenységü
ket kívánták kifejezésre juttatni. 

A katonaváros hagyományos formákat képvi
selő koszorús kövei mellett a II. sz. első évtizedei
nek emlékanyagában határozottan elkülönül a ka
tonai sírkövek új hangvételű és kidolgozásában is 
elég színvonalas csoportja, amely az eddig megtár
gyalt műhelyekhez nem kapcsolható. Jellemző erre 
a csoportra az oszlop-, illetve pillérarchitektúrába 
foglalt mellékes mező, amelyet felül palmettás orom
zat zár le, középen kis rozettával. Az ide sorolható 
egyik töredékes sírkő, a legio II adiutrix legkorábbi 
temetőjében került napvilágra.46 A másik óbudai le-
lőhelyű darab is valószínűleg innen származik (14. 
kép).47 Az utóbbi mellképes portréját tipikus Traia
nus-kori hajviselettel faragták ki; az elhunyt arc
mása is a Traianus-kori portrék sorába illeszkedik. 
E sírkövek a legio II adiutrix idehelyezése után, 
Traianus uralkodásának második felében készültek. 
Mint említettük, nem kapcsolhatók a régebbi legio-
műhelyhez. Az emlékanyag arra mutat, hogy a 
canabae-ban 110 körül újabb műhely alakult meg. 
Lehetséges, hogy a nemrég érkezett Legio letelepült 
kézműves veteranusai alapították. 

Az új műhely formakincse részben egészen 
friss itáliai ösztönzésű. Sírköveinek keretelése ugyan 
összefüggést mutat azzal az ismételten megtárgyalt óbudai sztélével, amely az elhunyt mellképét a fülke
architektúrán belül külön íves lezárásű belső architektúra-keretbe foglalta, felül pedig gazdag tagozású 
oromzattal zárta (Í5. kép).48 Az elhunyt képmása alapján ez a sírkő valamivel korábbi, mint a nem sokkal 
106 után megalakult új műhely, amely ezek szerint a belső fülkés kőemlék műhelygyakorlatától vehette 
át a mellképes, valamint a mellékjelenetes mezőket összekapcsoló oszloparchitektúrát. 

Az említett belső fülkés, szélisten-protómés sírkő viszont a legszorosabb kapcsolatban áll azzal a 
művészi színvonalú márványsztélével, amelyet az I. sz. végén, vagy a századforduló körüli években egy 
kitűnő képességű, valószínűleg felső itáliai vándormester készített (16. kép).49 A szélisten-protómés sírkő 
faragója, gyengébb kvalitásai ellenére is, olyan szorosan csatlakozik az itáliai mester egyetlen ránk maradt 
művéhez, hogy jogosan felvethető, a szélisten-protómés sírkövet a vándormester egyik itteni tanítványa 
faragta. Ulpius Enubicus Intercisába került síremléke50 is ebben a körben készült. 

Az itáliai mester felépítésben hibátlan, a részletek finom kidolgozásában bravúros technikai készségről 
tanúskodó alkotása különben nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is a mintakép erejével hatott a II. 
századi aquincumi, elsősorban a katonaságnak dolgozó kőfaragóműhelyekre. Jelentősége a borbolyai kö
vek I. századi mintaadó szerepéhez mérhető. A Flaus-kő faragásánál pl. már az ala műhely mintaképül 
vette az itáliai sírkő fülkés architektúráját, amelynek hagyománya érvényesül Attius Respectus Hadrianus-
kori sírkövén is. A Satto-kő faragója a koszorú szalagjainak játékos hullámvonalát próbálta utánozni — 
kevés sikerrel. Részletes elemzéssel kimutatható, hogy M. Furius Rufus koszorús sírkövénél (17. kép)51 

amely Traianus uralkodásának második felében készült, ugyancsak ez a nagyhatású itáliai sztélé szolgált 

15. kép. Szélisten protomés fülkés sírkőtöredék Óbudáról 
Fragment d'une pierre funéraire avec niche et avec repré

sentation des dieux de Vents, trouvé, à Óbuda 
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közvetlen mintaképül. A Rufus-kő műhelyével szo
ros kapcsolatban áll Brogimara gellérthegyi sírkö
ve.52 Az utóbbinál a babérkoszorúba foglalt mell
képnél megint csak az itáliai típusú márványsztélé
hez vezetnek a szálak. 

A katonáknak és a bennszülött vezetőrétegnek 
dolgozó új legio-műhely kialakulására az itáliai mes
ter tanítványai gyakoroltak nagyobb hatást. Az 
oszlopoktól kereteit egyenes lezárású fülke mellett 
a magas domborműben faragott mellkép utalhat 
erre. Az új műhely viszont nem vette át a dísze
sebb kiképzésű, Medusa-fejes oromzatot, hanem 
megtartotta a rozettával kitöltött régi típusú egysze
rű timpanont. A műhely virágzása Traianus későbbi 
éveire tehető, működése azonban átnyúlóit a hú
szas évekre is. Hatása Aquincum környékén is meg
található, pl. Valerius Crescens gellérthegyi és Sa-
bina albertfalvai egyszerűbb kivitelű sírkövein (18. 

16. kép. Itáliai típusú márvány sztélé a budai Várból 
Stèle de marbre italiote, trouvée dans le chateau de Buda 

17. kép. M. Furius Rufus koszorús sírköve Óbudáról 
Stèle funéraire avec couronne, de M. Fúrius Rufus, trouvée 

à Óbuda 

kép).53 Az előbbi mellképes fülkéje a Traianus-frizu-
rás óbudai sírkő hagyományában készült, ennél vagy 
egy évtizeddel később, Val. Crescens homlokba fé
sült és gerezdeken tagolt hajkezeléséből ítélve. A 
Sabina-sírkő — a legkorábbi sarokakrotérionos 
sztélé Budapest területén — Tib. Satto sírtáblájá
nak arányait, valamint Cusides és Adnamata sírkö
veinek keresztleveles rozettáit őrzi. Éles faragása, 
amely több albertfalvai kőemlék sajátja, az ottani 
vicus-ban működő műhely készítményei közé utal
ja. Az óbudai műhely félig kész darabjának tekint
hető viszont az ürömi felirat nélküli palmettás sa-
rokdíszű koszorús kő.54 Ez utóbbi műhely nem volt 
hosszú életű. Felbomlását valószínűleg a polgár
városi collegiumok megalakulása siettette, mely a 



18. kép. Sabina mellképes sírköve Albertfalváról 
Stèle funéraire avec buste de Sabina, trouvée à Albertfalva 

kézműipari tevékenység számára is kedvezőbb elő
feltételeket teremtett a polgárvárosban. Helyét 
Hadrianus későbbi éveiben az a műhely foglalta el, 
amely a szélisten-protómés kő, és végső fokon az 
itáliai mester hagyományait tisztábban megőrizte. 

E műhely stílusát legszebben Aelius Quintus 
ezredkürtös (cornicen) sírköve (19. kép)55 képvi
seli. A Medusa-fővel, tengeri csikópárral díszes 
oromzat, a tagolt és indafrízt hordozó párkány, a 
méllképes fülke kiképzésével együtt, ahonnan a sar-
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kokban elhelyezett kis delfinek sem hiányoznak, a 
legszorosabb kapcsolatot árulja el az itáliai ván
dormestertől meghonosított sztélé felépítésével és 
díszítőelemeivel. Az archivoltot tartó konzolok a 
Traianus-kori fülkearchitektúra gyámpillérjeinek le
egyszerűsítését jelentik a profilált fejezetekre. A mell
képes fülke alatt közbeiktatott kétalakos áldozati 
jelenet, az indakereteléssel hasonló utakon, Traianus 
későbbi éveiben talált utat a helyi kőfáragómű-
vességbe, ahol az aquincumi kőfaragás egyik jel
lemző jelenetsávja lesz a későbbi időkben. Aelius 
Quintus sírkövét az elhunyt ezredkürtös haj- és 
szakállviselete a II. sz. 30—40-es éveire keltezi. 

Az említett sírkő profilált konzolokon nyug
vó fülkeív-keretelését a régi típusú Rajna-vidéki 
teljes alakábrázolással kapcsolta össze P. Aelius 
Mestrius optio Hadrianus-kori sírköve (20. kép),56 

amely szerkezeti felépítésében és a mezők keretelé
sében ugyanakkor szoros rokonságot mutat a pol
gárvárosi collegium-köveket készítő műhely egyik 

19. kép. Ael. Quintus, a legio II adi. egyik kürtösének sírkő
töredéke Óbudáról 

Fragment de la pierre tombale d'Ael. Quintus, clairon de la 
légion II adi., trouvé à Óbuda 



20. kép. P. Ael. Mestrius, a legio II. adi optio-jának sírköve 

Stèle funéraire de P. Ael. Mestrius, „optio" de la légion 
II adi., trouvée à Óbuda 

21. kép. C. Caereius Sabinus veteranus, collegiumi tag sírköve 
Pierre tombale du vétéran C. Caereius Sabinus, membre du 

collegium 

22. kép. M. Lucillius Germanus signifer sírkövének töredéke 
Óbudáról 

Fragment de la pierre tombale de M. Lucillius Germanus 
signifer, trouvée à Óbuda 

darabjával, C. Caereius Sabinus sztéléjével (21. 
kép).57 A Mestrius-sztélé merev frontalitásban és 
kontraposzt nélküli álló tartásban kifaragott teljes 
alakábrázolása M. Lucillius Germanus signifer 
Traianus-kori (22. kép),58 valamint Castricius már 
említett Domitianus-kori sztéléjén (7. kép) keresz
tül a korai legio-műhely körébe vezet, mely utóbbi 
a britanniai és Rajna-vidéki mintaképek ismeretében 
elsó' ízben honosította meg ezt az álló alaktípust 
Aquincumban. Hofmanntól eltérően59 Mestrius sír
kövét e nyugati eredetű, és elsó'sorban a tényleges 
szolgálatban elhunyt légióskatonák megörökítésére 
használt képtípus legkésőbbi TI. századi képviselő'-



23. kép. Aur. Bitus-t, a legio elhunyt kürtösét és fiát ábrázoló 24. kép. P. Ael. Lucus, a legio II adi. yeteranusának sírköve 
sírkő Óbudáról Óbudáról 

Pierre tombale représentant Aur. Bitus, clairon décédé de Pierre tombale de P. Ael. Lucus, vétéran de la légion II 
la légion et son fils, trouvée à Óbuda adi., trouvée à Óbuda 

jenek tartjuk, amelynek Hadrianus uralkodásának évtizedei után egyelőre nincs folytatása az aquincumi 
sírkőplasztikában. E körben vagy száz évvel később, közvetlen előzmények nélkül, revivalszerűen tűnik fel 
újból ez az akkor már archaikusnak számító képtípus, ugyancsak egy tényleges szolgálatban elhunyt ka
tona, Aurelius Bitus ezredkürtös (cornicen) és fia nagyméretű sírtábláján (23. kép.)60 

A Mestrius-és a Bitus-sztélék megalkotása közötti időben, az Antoninusok korában, az álló alak új 
típusa kapott helyet az aquincumi sírkőplasztikában. P. Aerius Lucus veteranusnak a század középső 
évtizedeire keltezhető sírkövén (24. kép)61 az immár hagyományossá vált Medusa-fejes oromzat alatt, 
féloszlopokkal kereteit mezőben, szorosan zárt kontraposztos álló tartásban látjuk a tógába öltözött el
hunyt alakját, amint jobbjával a széles ívben lehulló felső ruha szegélyét fogja. A fellazított, könnyed 
tartásban ábrázolt elhunyt domborműve a kora császárkori itáliai sírszobrokon keresztül a görög művészet 
késő eklektikus — kora hellenisztikus szakaszába vezet, azi. e. IV—III. századokba, amikor megalkották ezt 
a szobrászati típust. Az aedicula-ban álló Lucus alakja még tisztán idézi a rokon fogalmazású császárkori 
sírszobrokat, melyek egyik közismert aquincumi példája, az ún. fogás szobor (79. kép) e típus fiatalabb 
változatát képviseli. A sírplasztika és a reliefművészet között elmosódottabb a kapcsolat a gázgyári Duna-
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parti temető egyik nagyméretű díszes sírtábláján (25. 
kép)62, ahol a Mestrius-sztéléhez hasonlóan konzo
loktól tartott fülkeív alatt ábrázolták kontraposzt
ban állva az elhunyt katonát. Az archivolt feletti 
felület nagyobb, hegyes levelű rozettái egyrészt a 
Mestrius-sztélé, másrészt Caereius Sabinus koszorú
díszes sírköve felé mutatnak. Az Antoninus-kor mű
vészetének perszonifikációkat kedvelő és már M. 
Furius Rufus sírkövén érződő barokkos hangulatát 
idézi fel a katonai körszínház építési felirata (26. 
kép)63, ahol a háromszögű fülekkel díszes feliratot 
(tabula ansata) egy-egy lebegő Victoria alakja tartja. 
Alattuk a legio pajzsállatát, a szárnyas Pegasust 
faragták ki. Hasonló barokkos kereteléssel találko
zunk Furius Rufus említett sírkövén (17. kép), ahol 
delfinek fölött kis géniuszok fogják a rozettadíszes 
koszorút. A II. sz. első két harmadában Aquincum
ban is egészen közönségesek voltak azok a kisebb 
sírépületek homlokzati párkányába illesztett felira
tok, melyek állatfejes amazon-pajzsokban (pelta) 
végződő keretdíszeit meztelen kis géniuszok tart
ják.64 Ezek közül T. Flavius Magnus centurio feli
ratos párkányrésze Furius Rufus sírkőműhelyében 
készült. Kompozícióban az utóbbi hagyománya ér
vényesült az amphitheatrum feliratán is. Ebben az 

25. kép. Nagyméretű sírtábla felső része a gázgyári teme
tőből 

Partié supérieure d'une dalle tombale de grandes dimen
sions, trouvée dans le cimetière près de l'usine gazière 



összefüggésben említhetjük a meztelen géniuszok
tól tartott mellképes medaillonokat, melyeket a III. 
századi aquincumi síremlékekről, részben pedig sír
kertek anyagából ismerünk65. (27. kép). Ez az 
Aquincumban tipikus sírdíszítmény végső kicsen-
dülését jelenti azoknak a síroltárokra állított ferde 
tetős mellképes medaillonoknak, melyek a II. sz. 
elején Noricum felől találtak utat Aquincumba (28. 
kép). Az eddig ismert példányok a canabae teme
tőiből származnak66 és a katonavárosi műhelyek
hez kapcsolhatók. A II. századi medaillonok átmé
rője megközelíti az 1 métert, míg a későbbi, III. szá
zadi darabok alig haladják meg az 50 cm-t. E kisebb 
medaillonokat, mint pl. az egykori Almássy-féle 
gyűjteményben fennmaradt kagylós medaillont, a 
nagyapoldi darabok példájára, valószínűleg sírká
polnákban helyezték el. Szabadon álló sírpilléreken 
való elhelyezésüket ez utóbbi kisázsiai eredetű em
lékcsoport hiánya, valamint a ferde tetős oromzat 
elhagyása sem támogatja. A II. sz. folyamán a kü
lön medaillonba faragott mellkép divatja Aquin
cumból Intercisába is elkerült67. Ezzel a II. századi 
kelet-pannóniai csoporttal függnek össze a dáciai 
példányok, melyeket Schober, majd Florescu gyűj
tött össze és dolgozott fel.68 A III. sz. folyamán e 

28. kép. Mellképes médaillon az Óbuda, Filatori temetőből 
Médaillon avec buste, trouvé dans le cimetière Filatori 

à Óbuda 

27. kép. Mellképes médaillon a Magyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményéből 

Médaillon avec buste, de la collection du Musée National 
Hongrois : 

29. kép. P. Plotius Pampilus sírköve az Aranyhegyi árokmenti 
temetőből 

Pierre tombale de P. Plotius Pampilus, trouvée dans le cime
tière près de la fossée Aranyhegy 
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sírdíszítmény különálló csoportja alakult ki a makedóniai Strymon folyó völgyében, melynek kapcsán 
a kutatás6y jogosan számol nyugati, Itália felől érkezett ösztönzésekkel. 

A polgárváros területén a kőfaragóművesség — a katonai teleppel ellentétben —, nem tekinthetett 
vissza I. századi előzményekre. A városi jogokat még nélkülöző vicus Aranyhegyi árok menti korai teme
tőjében előkerült legkorábbi sírkövek a legio-műhely II. sz. eleji gyakorlatát őrző helyi műhely készítményei. 
E csoport legszebb képviselője T. Plotius Pampilus, a legio II adiutrix Traianus parthusok elleni háborújá
ban elhunyt katonájának jelképes sírköve, kenotaphiuma (29. kép)70, amely arányaiban, a koszorúszalag raj
zában szorosan kapcsolódik Valerius Fidus legalább 10 évvel korábbi koszorús sírkövéhez. Kemény faragá
sával és arányainál fogva Pampilus kenotaphiuma azonban nem illeszthető be a legio-műhely egyidős koszo
rús sírkövei sorába. A Satto- és a Bebius-kő tanúsága szerint az utóbbi műhely ekkor már arányaiban 
jóval nyúlánkabb és lapos faragású koszorús köveket készített. A későbbi polgárváros területén, a II. sz. 
első évtizedében, talán a legio X Gemina betelepült veteran usai közreműködésével alakult meg az a műhely, 
amely a legio-műhely akkori gyakorlatát meghonosította és amely még egy évtizedig konzervatívan ragasz
kodott a koszorús sírkő kora traianusi formájához. Ez a polgárvárosi műhely készíthette T. Magius Cle
mens, kiszolgált katona, egyszerű tabula ansatás sírfeliratát (titulus).11 Ugyanakkor a helyi, bennszülött 
vezető réteg családjainak is dolgozott.72 

Új fejezetet nyitott a helyi kőfaragásban Baei[ ] Fronto veteranus nem sokkal 124 után készült nagy
méretű sírköve (30. kép).73 A töredékében is jelentős darab a szelisten-protómés óbudai kőemléken keresz
tül a már többször idézett itáliai mester alkotásához csatlakozik. A Fronto-kő segítségével alkothatunk 
magunknak fogalmat arról, milyen lehetett a szelisten-protómés, valamint az ettől függő Traianus-kori 
legio-műhely mellképfülkés nagyméretű sírköveinek elveszett feliratos és ezt követő alsó képsávja. A Fronto-
sírkő legalsó képsávjában — ahol az itáliai mester sírkövén a kantharost megragadó griffeket találjuk —, 
a hasonló gondolatkört kifejező dionysosi jelenetet faragták ki, mely sajnos csak nyomaiban maradt fenn. 
Az itáliai mester szőlőindás oszlopai a leegyszerűsítést kedvelő másolóknak szinte felkínálták a feliratos 
mező növényindás keretelését. Amit azonban a Fronto-kő faragója a feliratot keretelő indadísz hallatlanul 
finom rajzával nyújt, az a növényindás keretelésnek aquincumi környezetben eddig egészen egyedülálló 
művészi színvonalú teljesítménye. A mellképes fülke és az alatta húzódó sokalakos képsáv aránya a szel
isten-protómés és a hatása alatt dolgozó legio-műhely készítményeivel azonos. A szelisten-protómés sírkő 
közvetlen hagyományozása érvényesült az áldozati jelenet széles álló tartásban faragott szolgafiúján, a bal
jával oldalt kitett pálcával. A szelisten-protómés sírkő lándzsát tartó meztelen lovászlegényét másolta itt át 
a Fronto-sírkő. Az utóbbi mellképes fülkéje pillérjén kifaragott csavart testű delfint is olt látjuk a szelisten-
protómés sírkő oromzatán, ahol még a századforduló körül kijelölt szerepüket játsszák. Az M. Baei[ ] Fronto 
sírkő mellképe töredékességében is a szelisten-protómés kő mellképének részletekbe menő hű másodpéldá
nya. A két sírkövet 20—25 év választja el egymástól. Időrendi akadálya tehát nem volna, hogy e két átlagon 
felüli domborműves kőemléket azonos mester korábbi és későbbi munkáinak tartsuk. Az alakok relief
kezelését tekintve azonban valószínűbb, hogy a Fronto-kő a szelisten-protómés kő mesterének műhelyében 
tanult helyi kézműves alkotása. Az utóbbi acanabae legjobb kőfaragó hagyományait közvetítette a későbbi 
műhelyeknek. Ebben jelölhető ki fontos szerepe. 

A Fronto-kővel lazább kapcsolatban állónak látjuk a Nemzeti Múzeum valószínűleg óbudai lelőhelyü 
domborműves töredékét,74 amelyen a letört mellképes mező alatt két sávban elrendezett halotti lakoma
jelenetet faragtak ki. A töredék lapos indájú keretdísze a collegium-kövek 50—60-as éveinek indadíszével 
tart rokonságot. A felső képsáv sajátos csavart orsós dísze egyszerűbb formában Claudia Iustina II. sz. 
közepe táján készült sírkövén75 ismétlődik. Ez utóbbi sírkövön a felső testével jobbra forduló, bal játszó 
lábát kissé hátra húzó, arányaiban a polykleitosi kánont idéző szolgafiú alakja elválaszthatatlan attól a dél-
nyugat-pannóniai—noricumi kultúráramlattól, amely az Antoninusok korában a katonai körszínház mezte
len Apollon szobrát, és a mitologikus tárgyú domborműveket közvetítette hozzánk. A Nemzeti Múzeum 
idézett töredékes sírkövén az állatküzdelmet mutató frízszalag a Viktoria téglagyár egyik mellképes táblájá
hoz (31. kép) vezet.76 Ez utóbbi az amphitheatrális játékadással való kapcsolata miatt nem lehet korábbi 
a II. sz. 50—60-as éveinél. A Viktória táglagyári domborművön, amelynek áldozati jelenetsávja a Baei 
Fronto kő hasonló kompozíciójához csatlakozik, valamint a mitológiai domborműveken jelennek meg 
első ízben feltámasztott lábú szolgafiúk, Attisok. A mitologikus domborművekkel egy műhelyben készült 
164. évi nádorkerti oltáron77 sem véletlenül találjuk meg az ugyancsak feltámasztott lábú Victoria alakját. 
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30. kép. M. Baei [ ] Fronto veteranus díszes sírköve 
Pierre sépulcrale ornée du vétéran M. Baei [ ] Fronto 

121 



__ s 31. kép. Háromalakos-állatfrízes sírkő töredéke a Viktória-temetőből 
Fragment d'une pierre tombale avec représentation de la lutte des animaux, trouvée dans le cimetière Victoria 

Az Antoninus-kori klasszicizmus időszakában az 
aquincumi sírplasztikába is az áttételek hosszú so
rán keresztül átformálódva és leegyszerűsödve 
Polykleitos, Lysippos szobortípusai kerültek az 
aquincumi sírtáblákra, szarkofágok oldallapjaira. 
Az aquincumi reliefplasztika a II. sz. 50—60-as évei
ben nemcsak tematikában gazdagodott, az új, klasz-
szicizmus szellemében dolgozó műhelyek színvonala 
is emelkedett. Aquileiai tanultságú kőfaragó keze
munkáját ismerték fel Iulius Iulianus sírkövének ke
mény faragású plasztikus indadíszében (32. kép). E 
kőfaragóval hozták kapcsolatba a Március 15. té
ren előkerült klasszicizáló oromzat szárnyas genius 
mellképét is,78 amely a sírköveket koronázó szár
nyas Harpya-mellképek79 haláldémonná szelídülése. 
Nem lehetetlen, hogy e kőfaragó kezemunkája az 
az intercisai sírtábla, amelyből a delfines oromzat 
maradt fenn.80 

Ezzel a Délnyugat-Pannónia és Noricum köz
pontjaitól közvetített klasszicizáló iránnyal szem
ben a régebbi tematikát folytatja az a két polgárvá
rosi kőfaragóműhely, melyek nagyjából a 20-as évek 
végétől kezdve egészen a Marcus-féle háborúkig 
gondoskodtak a kézműipari társulások tagjainak 
sírköveiről.81 Készítményeik, a koszorúdíszes, nö-

32. kép. Iul. Iulianus sírkőtöredéke 
Fragment de la pierre tombale de lui. Iulianus 



33. kép. Sírkő felső része, kölni típusú oromzattal Óbudáról 
Partie supérieure d'une pierre tombale, du type coloriais, trouvée à Óbuda 

vényinda keretelésű feliratos mezőt mutató sírtáblák színvonalasa kidolgozást illetően is eléggé közepes. 
Javulást a 60-as évek táján készült köveknél látunk, pl. L. Vepintania sírkövén,82 ahol a sikerült növényi 
keretdísz faragója a Fronto-kő műhelyének alkotásait tarthatta szem előtt. A collegium-tagok számára fara
gott köveket a kutatás helyesen két műhely között (A és B) osztotta szét. Az egyik műhely (A) sírtábláira 
a kölni típusú oromzat a jellemző (33, kép), amelynek mintáit valószínűleg a város ipari és kereskedelmi 
életében nagy szerepet játszó kölni polgárok, a cives Agrippinenses Transalpini közvetítették. Helyi előz
ménynek számíthat a Ti. Claudius Satto sírköve (13. kép), amelynek oromzatán már megjelenik a palmetta-
dísz. A másik műhely (B) a helyi kőfaragóművesség hagyományos sarokakroterionos, palmettás és rozetta-
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. 34. kép. C. Secconius Paternus collegiumi tag sírköve 
Pierre sépulcrale de C. Secconius Paternus, membre du colle

gium 

35. kép. Lucilia Restituta fenyőtoboz-díszes sírkőtöredéke 
Fragment de la pierre tombale avec cône de pin, de Lucilia 

Restituta 

díszes oromzatát tette magáévá (34. kép). A két mű
hely nem egymást követően, hanem jórészt egyidő-
ben dolgozott. A „B" jelzésű műhely köréből eddig 
csak a Hadrianus—Antoninus Pius uralkodása évei
ben még szét nem vált collegium fabrum et centona-
riorum tagjai részére készített koszorús kövek is
mertek. Az „A" jelzésű műhely, a collegium\ culto-
rum mellett, ugyancsak a még egységes collegium-
nak dolgozott, de a collegium 60-as évekre tehető 
szétválása után is faragott sírköveket az új szervezet
ben jelentkező collegium fabrum tagjai számára.83 A 
jelenlegi anyag alapján tehát nem a ,,B", hanem az 
„A" műhely dolgozott tovább. E műhely egyik leg
későbbi darabjának tarthatjuk M. Herennius Pudens 
koszorúdíszes sírkövét, amelynek a II. sz. első har
madára javasolt keltezését a felirat alapján sem fo
gadhatjuk el.81 

A collegiumi tagoknak készült típussírkövek 
mellett a mellképes sztélék különféle változatai ta
lálhatók meg a polgárváros emlékanyagában. Gya
koriak a kagylódíszes sírkövek, amelyek Medusa-
fejes oromzatát tölgyfatoboz és fekvő oroszlánpár 
díszíti. E csoport legjobb képviselőit a Duna-parti 
temetőből tartjuk számon, amelynek későrómai kő-
lapos sírjaihoz jórészben az Aranyhegyi árok menti 
temető sírkőanyagát használták fel. A síroroszlá
nokkal, álló kis Attis-alakokkal, mint Baei[ ] Fronto 
föntebb idézett sírkövén, tölgyfatobozzal, melyet 
Lucilia Restituta sírkövén85a mellkép helyett a kép
mezőben faragtak ki (35. kép), a Kisázsiában ottho
nos, de a császárkor első századai folyamán a biro
dalom nyugati tartományaiban a városi lakosság 
körében elterjedt Magna Mater vallástól kölcsön
vett elemekkel gazdagodott a II. századi aquincumi 
sírművészet. A formai kölcsönvétel egyik útvonala 
Aquileián keresztül vezetett; de kisázsiai telepesek, 
katonák is hozzájárultak elterjedéséhez. Természe
tes, hogy az Attis-alakos vagy az oroszlánoktól őr
zött sírkövek, sírkertek elhunytjaiban a legritkább 
esetben láthatjuk e misztériumvallás hívőit. A kép
típusok eredeti gondolati tartalma akkorra már fel
oldódott az általános sepulchrális szimbolikába. Az 
oroszlánpár sírt őrző, bajt elhárító szerepe és az at-
lisi halálhoz hasonlítható elmúlás felett érzett mély
séges gyász fejeződik ki jelképesen e sírköveken.86 

Az eddigiekben áttekintett, többnyire hármas 
tagolású mellképes sztélék mellett a század végéig to
vábbéltek az egyszerűbb sírkőformák. T. Aurelius 
Numerius és katonatársának a 160—70-es évekre 
tehető cippusa87 egyszerűségében az I. századi itá
liai sírkövek mellé állítható. A valószínűleg nori-
cumi Sallustíus Sabinus és felesége a Reginus-
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36. kép. Ötalakos családi sírkő a Hunka dombról 37. kép. Női portré síremlékről (Polgárváros, Malomdűlő) 
Pierre sépulcrale de famille, avec cinq bustes, trouvée sur la Portrait de femme sur un tombeau (Polgárváros, Malom-

colline Hunka dűlő) 

sztélétől már ismert noricumi sírkőtípussal örökítették meg a század végén elhunyt gyermekük emlé
két.88 

Caracalla korában működő polgárvárosi kőfaragó munkáját ismerhetjük fel a Szentendre melletti 
Hunka dombon előkerült ötmellképes sírkőben (36. kép).89 A mellképes mező női arcmásaival azonos fara
gású, kesernyés lemondást tükröző női fejet tartunk számon ugyancsak síremlék részeként a polgárvároshoz 
tartozó Malomdűlőből (37. kép).90 A lelőhely kapcsán érdemes felidéznünk, hogy a Malomdűlőben, még 
a múlt század végén, kőfaragóműhely raktárkészletére bukkantak.91 Homokkőből faragott oltárok, pajzsos 
fáklyatartók, ökörfejet marcangoló oroszlán szobrai és egy festett trachit oszlop került ekkor napvilágra. 

A Severusok idejében a sírkőplasztika másodvirágzását élte Aquincumban. Elsősorban a helyi szárma
zású lakosság vezető rétege ragaszkodott a hagyományos sztéléformához és ezzel együtt a hamvasztásos 
temetkezéshez. A korhasztásos rítus és ezzel együtt a kősirládák, szarkofágok használata a katonaság, vala
mint a bevándorolt nyugati és keleti családok köréből csak lassan nyert tért a lakosság többi rétegénél. 
A polgárvárossal egyezően hasonló jelenségeket tapasztalunk a II. sz. végétől felfejlődő canabaeemlékanya-
gában. 

A Marcus-féle háborúk után a katonavárosban dolgozó műhelyek közül az egyik legérdekesebb, amely 
készítményeire műhelyjegyként a kőfaragó szerszámkészlet munkaeszközeit, kőhasító csákányt, kőfaragó 
kalapácsot, vésőt, körzőt stb. faragta ki. Sírkövek, több darabból álló nagyobb sírépítmények, valamint 
szarkofágok kerültek ki e műhely köréből. Működésének közelebbi időpontját, a III. sz. első évtizedei, 
megadják a Vörösvári út sarkán előkerült sírépületrész mellképes portréi.92 A műhely kezdetei azonban 
visszanyúlnak á II. századra. A katonavároson kívül eddig még nem találkoztunk készítményeivel. 

Az előbbinél színvonalasabb műhely alkotása a Március 15. téri mellképes sírkőtöredék (38. kép).93 

Korát jelzi a feliratos mezőt keretelő barokkos dísz, amelynek megfelelőit a 200 körül, valammt a III. sz. 
első évtizedeiben készült sírkőládákon találjuk meg. Az áldozati jelenet megfogalmazásában sírkövünk 
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38. kép. Háromalakos családi sírkőtöredék a Március 15-e téri tábor anyagából 
Fragment d'une pierre tombale avec trois bustes de la collection du camp militaire sous la Place 15 Mars 

szorosan csatlakozott a II. századi aquincumi műhelyek klasszicista hagyományaihoz. A feltámasztott lábú 
szolgalány alakja, a Viktória temető hárommellképes töredékén (31. kép) keresztül, egészen a mitologikus 
domborműveket készítő műhelyig vezet. A szolgalány alakja az ismert előképek ellenére sem hat sablono
sán. Minden részletezést kerülve, szinte impresszionista frisseséggel mintázta meg ezt az alakot a művész 
névre sem érdemtelen kőfaragó. A mellképes fülke térhatásra törekvő, egymás mögött különböző síkokban 
elhelyezett férfi-és női alakjaival e sírkő faragója sikeresen oldotta fel a korábbi háromalakos sztélék mell
képeinek merev egymásmellettiségét, amivel a korábbi műhelyek még nem tudtak megbirkózni. A sírkő 
egészét tekintve jellemző vonásként emelhetjük ki a lágy, puha kidolgozást, az éles kontúrok kerülését, 
amely az ábrázolásoknak határozottan festői jelleget kölcsönöz. 

Még a III. sz. első harmadában készült Aurelius Aulupor nagyméretű díszes sírköve (39. kép),94 amely 
a sztélék hagyományos tektonikus felépítését kitűnően felhasználta illuzionista hatás eléréséhez. Az álló 
alakoknak beillő magas mellképek a rácsos mintával díszített keskeny mező felett mintegy díszes balusztrád 
mögül emelkednek ki. Sírkövünk a kelet-balkáni emlékekkel mutat kapcsolatot. A sarokakrotérionokban 
kifaragott maszkok pedig valószínűleg a szarkofágplasztika ösztönzésére mennek vissza. 

A Severusok uralkodását követően készültek még olyan nagyméretű sírtáblák, mint Aurelius Bitus és 
fiának síremléke (23. kép), továbbá olyan erőteljes faragású mellképek, mint a III. ker. Elöljáróság épületé-
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'M-ZJi 

nek bontásából származó háromalakos töredék.95 A 
század közepe táján még gondos faragást mutat Va
lerius Verus másoló írnok (librarius) mellképes tö
redéke.96 A felirat azonban itt már nem a korábban 
szokásos hosszúkás függőleges, hanem fektetett 
hossznégyszögű mezőben jelentkezik, minden keret
dísz nélkül. Még jellemzőbb Aur. Eufemianus sír
táblája (40. kép), ahol már az alakos ábrázolás is el
marad és a fektetett sírtáblát lezáró oromzatban az 
I. századvégi sírköveket idéző egyszerű rozettás le
véldísz jelentkezik. Nagyon valószínű, hogy a felira
tos mező ilyen átalakítása a szarkofágok fektetett 
feliratos tábláinak ösztönzésére történt. Egész vilá
gosan leolvasható ez az összefüggés az ismeretlen 
nevű joghallgató (scholasticus) alig valamivel ké
sőbbi, de már egészen durva faragású töredékéről, 
ahol a feliratot tabula ansatas fektetett mezőben 
helyezték el.97 A változások hasonló irányát mutat
ják az intercisai síremlékek, ahol a IV. századi egysze
rű sztéléhez vezető átmenet is nyomon követhető.98 

A IV. századi sírkövek nélkülöznek már min
den figurális és ornamentális díszt. A császárkori 
sztélé az átalakulások eme végső fázisában elérkezett 
oda, ahonnan kiindult, az egyszerű feliratos titulus
hoz. Aquincum területén a változásoknak eme végső 
fázisát Flavia Calvena Fótra került sírköve pél
dázza.99 

39. kép. Aur. Eufemianus sírtáblája Óbudáról 
Dalle tombale d'Aur. Eufemianus, trouvée à Óbuda 

40. kép. Àur. Aulupor sírköve Óbudáról 
Pierre tombale d'Aur. Aulupor, trouvée à Óbuda 



41. kép. Évszak-ábrázolás a Gellért-téri sírkert egyik sa- 42. kép. Az egyik Dioskur alakját mutató sarokpillér Kiscell-
rokpillérén bői 

Représentation de l 'été sur un pilastre cornier d'un Pilastre cornier montrant la figure d'un des Dioscures, trouvée 
clos enfermant des tombes, à la Place Gellért à Kiscell 

2. S Í R K Á P O L N Á K 

A sírkövekhez csatlakozva említhetjük a három oldalról zárt sírkápolnákat, melyek oldalfalai egy-egy 
domborműves kőlapból álltak. A felső-itáliai mintaképekre visszavezethető az aquincumi sírkápolnák100 

külső oldalain szomorkodó Attis vagy az elhunyt foglalkozására utaló jelvény, míg belső oldalaikat a ha
lotti lakomajelenetből kiszakított áldozó férfi és. nő homloknézetben ábrázolt álló alakjai díszítették. Az 
elhunyt vagy az elhunytak mellképeit, illetve álló alakos domborművét a hátsó fal belső oldalán faraghat
ták ki. A kerek sírszobrokat inkább a nyitott, oszlopoktól tartott kápolnákban helyezték el. A három oldal
ról zárt sírkápolnákat felül vízszintes kőlappal fedték. Az egyetlen ilyen ránk maradt aquincumi fedőlapon 
középen kerek medaillonba foglalt szakállas maszkot faragtak ki.101 Nagyobb síremlékek oromzatán, anti-
thetikus oroszlánok közt gyakori a szakállas maszk, amelynek Kybelé és Attis körével fennállott kapcsolatára 
is utaltak.102 Az aquincumi sírkápolnák fedőlapját díszesebb oromzat, pl. tölgyfatobozzal koronázott piramis 
alakú tag, kétoldalt fekvő oroszlánokkal, zárta le. Az aquincumi síraediculák kora a II. sz. és a következő 
század első évtizedei. 

Mint már ismételten rámutattak, a síraediculák magasabb, tömör talapzaton, többnyire kőfallal 
körülzárt sírkertekben (areae macerie cinctae) álltak. Mind ezeknek, de még inkább a méreteinél fogva a sír
kápolnáktól független kőlapos sírkerteknek sarokpilléreit a kifelé néző két oldalon ugyancsak a sírszimbo
lika képeivel, fáklyát tartó geniusok, évszak-perszonifikációk (41. kép) szomorkodó Attis vagy a dionysosi 
kor derűsebb táncoló alakjaival, illetve a Dioskurok domborműveivel (42. kép) díszítették.103 

A síraediculák felépítésével azonosak az istenkultusszal kapcsolatos kisebb kőlapos kápolnák. Békás
megyerről, illetve a hidegkúti Várhegyről tartunk számon olyan aedicula falakat, melyek egyik oldalát 
Iuppiter, míg a másikat Iuno álló alakjai foglalják el.104 A békásmegyeri oldalfal az Antoninus-kori klasszici-
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záló stílusirányt képviseli, míg a durvább faragású hidegkúti oldalfal helyi felfogású Iuppiter ábrázolása, 
a mell előtt átvetett köpeny merev párhuzamos redőivel, a III. századi Rajna-vidéki négyoldalas dombor
műves pillérek (Viergöttersteine) hasonló ábrázolásaival tart rokonságot.105 

3. KŐKOPORSÓK 

A korai sírkövekkel egyidőben, elvétve, hamvasztásos sírmellékletet tartalmazó, durván faragott kisebb 
hossznégyszögű kőládákkal (Aschenkisten) is találkozunk. Az Aranyhegyi árokmenti temetőből ismert pél
dányok,106 Nyugat-Pannónia és Itália hengeres falú ossuariumáival szemben lehetséges, hogy már a keleti 
kőkoporsós temetkezés ösztönzéséről tanúskodnak. Szervesen azonban nem függnek Össze az Aquincum 
területén pannóniai viszonylatban aránylag korán, a II. sz. közepe táján, a korhasztásos temetkezéssel 
együtt fellépő díszesebb és nagyobb kőkoporsókkal, szarkofágokkal. Az utóbbiak lapos, kőbe faragott 
kerevetet, klinét vagy háztető formát utánzó lefedésükkel kétségtelen, hogy végső fokon a görög-kisázsiai 
szarkofágokra vezethetők vissza. A II. sz. közepe táján Aquincumban meghonosodott kőkoporsók formái 
és főként a díszítése azonban — mint látni fogjuk — nem vezethető le közvetlenül keletről Itália közvetítő 
szerepének figyelmen kívül hagyásával. 

AI I . sz. második felében az aquincumi szarkofágok még kisszámú csoportot alkotnak a hamvasztásos 
rítust követő sírkőállítás akkor még általánosnak mondható gyakorlatával szemben. A korhasztásos, csont
vázas temetkezést kísérő szarkofágok használata szélesebb körben csak a II. sz. végétől kezdve terjedt el 
Aquincum és a Közép-Duna vidékén. Azonban rövid idő alatt, a III. sz. első felében a szarkofágtemetkezés 
már háttérbe szorította a sírkőállítás gyakorlatát. 

A legkorábbi aquincumi szarkofágok közé sorolható L. Valerius sima, díszítés nélküli sírládája, 
amelynek felirata még az ,,itt nyugszik" (hie situs) formulát használja.107 A korai csoportba tartoznak a 
Filatori temető mitológiai jelenetes szarkofágjai, melyek faragását a 164. évi nádorkerti oltár dombor
művei alapján a II. sz. harmadik negyedére tehetjük. Valamivel későbbi ezeknél Pia Celerina szép girlandos 
sírládája108 és egy másik, kőből faragott párnás kerevettel, klinével fedett szarkofág töredéke.109 Italikusok 
vagy legalábbis a birodalom nyugati tartományaiból származó katonák, asszonyok a legkorábbi aquincumi 
szarkofágok halottai. Az elhunytak sorában keleti elemek eddig teljesen hiányoznak. A legio Kisázsiából, 
Balkánról sorozott katonáinak a II. sz.-ban még sírkövet állítottak. Hasonlóképp a különböző társadalmi 
állású balkáni, orientális telepesek. 

Aquincumban a szarkofágtemetkezés már a II. sz. középső évtizedeiben az egyszerű kőláda formát 
használta. Ennek nincs profilált vagy sima talapzati része, lábakon sem áll, mint a görög-kisázsiai kő
koporsók, hanem közvetlenül az alsó lapjával feküdt a földön. Az ekkor már sablonszerű egyszerű láda
formával szemben a láda külső oldalainak díszítése viszont a II. sz.-ban még igen változatos, széles skálájú. 

43. kép. Pia Celerina kőkoporsójának előoldala 
Plat de façade du sarcophage de Pia Celerina 
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44. kép. Pia Clerina szarkofágjának keskeny oldala 
Plat de côté du sarcophage de Pia Celerina 

45. kép. Márványszarkofág fülkés része Léda alakjával 
Partie avec niche du sarcophage en marbre, contenant la 

figure de Léda 

L. Valerius szarkofágja előlapján mindössze a pro
filált keretbe foglalt felirat található. Pia Celerina 
sírládáját viszont mind a négy oldalon lapos fara
gású dombormű díszíti (43—44. kép). Az előlapon, 
a feliratos mező két oldalán, kantharosból kinövő 
szőlővenyige fölött rozettákra aggatott girlandokat 
látunk. Kettős borostyánlevél füzért faragtak ki a lá
da hátoldalán. A két keskeny oldalt pedig íves lezá-
rású kazettás ajtókkal, a Hades-kapu jelképével töl
tötték ki. A mitológiai jelenetes szarkofágoknál az 
előlapot és két keskeny oldalt díszítették. A Filatori 
temetőből származó egyik töredékes darab110 elő
oldalán két alakos fülke, valószínűleg a Dioskurok 
alakjaival, fogta közre a csavart vonalú dísszel ke
reteit feliratos mezőt. A kőláda egyik keskeny olda
lán Iphigenia, Orestes és Pylades, míg a másikon 
Apollón jelenlétében Marsyast megnyúzni készülő 
szkíta háromalakos jelenetét faragták ki. Egy má
sik, pontosabb lelőhelyet nélkülöző márványszarko
fágon, melynek darabjait szétfűrészelték,111 felül ún. 
noricumi volutával lezárt fülkében, Ganymedes, il
letve Léda alakjai kereteitek a feliratos mezőt (45— 
46. kép). A keskeny oldalakon Iphigenia menekülé
sét Taurisból, illetve PalJas Athéné jelenlétében Me-
dusát lefejező Perseus mítoszát örökítették meg 
(47—48. kép). E mitologikus szarkofágok felvetik a 
készítő műhelyek kérdését. 

A II. sz. közepe táján a szomszédos Noricum 
egyik jelentős kulturális központjából, Virunumból 
kőfaragók, egy vagy több mester települt Aquincum
ba, ahol műhelyt alapítottak. Az Antoninusok korá
nak nagy aquincumi építkezései, az arnphitheatru-
mok, forumok stb. szobrászati díszítése komoly 
munkalehetőséget nyújtott számukra. A virunumi 
műhely alkotásának korábban már felismert Apol-
lón-szerű szobor (49. kép),112 amely a 154—161 közt 
felépült katonai körszínházat díszíthette, arányai
ban és felépítésében édes testvére az említett 164. évi 
nádorkerti oltár113, valamint a mitologikus szarko
fágok isten- és héroszalakjainak (47., 50. kép). Az 
Apollon szobor lehet, hogy még az anyaműhelyben 
készült ; a többi említett darabot azonban már az 
idetelepült virunumi műhelyrészleg faragta. Ez az 
utóbbi ugyancsak klasszicizáló stílusban dolgozott 
és nemcsak az i. e. V—IV. századi szobrászati elő
képeket felújító álló alakokat honosította meg 
Aquincumban, hanem a noricumi környezetből ma
gával hozta az alakos fülkék jellegzetes volutás le
zárását, amelyet nem véletlen, hogy az idézett szarko
fágokon és oltáron találunk meg legkorábban.114 

Ugyanakkor újat is alkotott, a feliratokat keretelő 
csavart vonalú díszt, amely nem egyéb, mint a nori-



46. kép. Márványszarkofág fülkés része Ganymedes alakjával 
Partie avec niche d'un sarcophage en marbre, contenant la 

figure de Ganymède 

cumi volutának a IL századi aquincumi sírépüle
tek feliratos tábláin gyakran alkalmazott állatfejes 
amazonpajzs kereteléssel történő kombinációja, to
vábbfejlesztése.115 Az új keretdísz, amely az aquin
cumi dekoratív kőfaragás mintakincsére a következő 
évszázadban tipikus maradt, a műhely egyik készít
ményén, a többször idézett 164. évi oltáron jelenik 
meg első ízben. Korábbinak és erősebben a nori-
ciumi hagyományba ágyazottnak érezzük azt az 
egyszerűbb csavart vonalú keretdíszt, amely az Iphi-
genia—Apollón-jelenetes szarkofágon maradt meg. 

Ugyancsak e nagyhatású műhelynek tulajdo
nítjuk a két szélső alakos fülkéből és középső fel
iratos mezőből álló hármas tagolású szarkofágtí
pus meghonosodását Aquincumban. Véleményünk 
szerint e hárommezős beosztás nem vezethető le a 
Poetovio és környéki kőládákból (Aschenkisten),116 

melyek az aquincumi szarkofágok szóban forgó cso
portjánál későbbiek és egészen gyenge kvalitásúak. 
Az utóbbiaknak a síroltárokkal felvetett kapcsolata 
is erőszakolt. Fülkés Attisoktól kereteit jelenetet 
ugyanakkor ismerünk már a Baei Fronto kő műhe
lyéből (30. kép). A virunumi származású műhely 
azonban nem az itteni helyi előképekre nyúlt vissza, 
hanem a Felső-Itáliában akkor már meghonosodott 
kisázsiai oszlopszarkofágok leegyszerűsített szké-
májához, amely a gazdag oszloparchitektúrát a la-

47. kép. Iphigenia menekülését ábrázoló dombormű márványszarkofágról 
Relief représentant la fuite d'Iphigénie, sur un sarcophage en marbre 



48. kép. Perseus Athéné jelenlétében megöli Medusát. Dombormű márványszarkofágról 
Persée tuant Méduse en présence d'Athénée. Relief d'un sarcophage en marbre 

49. kép. Az óbudai katonai körszínház márványtorzója 
Torse en marbre de l'amphithéâtre militaire à Óbuda posabb pillérekkel cserélte fel, ugyanakkor a felület 

tagolásából a középső', valamint a két szélső fülkét 
tartotta meg. Az aquincumi műhelyhez tartozó egyik 
még közöletlen óbudai szarkofágtöredéken (51. 
kép)117 a női alakos fülke külső szegélyén még ott 
találjuk a pillérfejezet maradványát, amely a műhely 
későbbi darabjain már nem szerepel, a sima kereteit 
fülkéknek adva át helyét. 

A klasszicizmus szellemében dolgozó műhely
től természetesen nem idegenek a mitológiai témák, 
amelyek az Antoninus-kori klasszicizmus idején nem 
az érmek hátlapjai,118 hanem mintakönyvek révén 
jutottak el az igényesebb provinciális műhelyekhez, 
meglepő egyezéseket produkálva távolabbi terüle
tek, mint pl. Gallia és Pannónia mitologikus dom
borművei között. A galliai, pannóniai és legújabban 
a noricumi Sempeter területéről119 ismertté vált II. 
századi mitologikus domborművek nem egymástól 
függnek, hanem olyan közös forrásra vezethetők 
vissza, amelyet Aquincumba a virunumi származású 
műhely közvetített. Ennek a műhelynek alkotása 
Róma város mitikus alapítására utaló Mars—Rhea 
Sylvia relief, a trójai mondakörből vett Menelaos 
és Helena jelenetes táblával (52. kép) és a Trója— 
Róma gondolatkörbe egyelőre nem illeszkedő 
Theseus és Ariadne domborművei (53. kép)120 vala
mint az Oidipus-relieffel. Ezeknél valamivel később
re tennénk a sírépülethez tartozó nagyméretű 



Theseus-domborművet (54. kép), amelynek talap
zatán a virunumi alapításúval összefüggő, de ké
sőbbi műhely kőfaragó jegyei, ácsfejsze (ascia) és 
körző jelennek meg.121 

. Témája miatt itt említjük meg az egyik polgár
városi műhelyben készült és ugyancsak sírépítmény
hez tartozó domborműves kőlapot,122 amely a fia 
holttestét Achilleustól kikérő Priamos jelenetét áb
rázolja (55. kép). A kőfaragó szerintünk olyan min
taképet másolt, amely nem az Ilias híres utolsó fe
jezetének előadásán alapult, hanem az ókorban szé
les körben elterjedt Diktys regényben és Malalasnál 
olvasható változatot dolgozta fel.123 A térdeplő Pria
mos mögötti női alakban így Achilleus későbbi ked
vesét, Polyxenát látjuk, a tábla hiányzó bal oldali 
részén pedig Priamos ajándékokkal megrakott ko
csija vagy ehhez hasonló jelenet állhatott. E nagy
méretű dombormű az Aranyhegyi árokmenti temető 
egyik sírépítményéhez tartozott. 

Visszatérve a kőkoporsókhoz az aquincumi 
szarkofágok korai, II. századi csoportjában a bal-
káni-kisázsiai területek közvetlen ösztönzése alig ve
hető észre. Az említett területről Felső-Itália köz
vetítésével, az ottani műhelyektől már átalakítva, 
leegyszerűsítve kerültek hozzánk a korai sírláda 
formák és ezek domborművű díszítése. Az áttelepült 
virunumi műhelyrészlegtől újjáalkotott mitológiai 
jelenetes szarkofágok mellett a korai aquincumi 
szarkofágok legérdekesebb darabja, Pia Celerina 
girlanddíszes kőládája sem egyenesen Keletről ho
zott mintaképek után készült, mint korábban gon
dolták, hanem készítője a kisázsiai girlandos szarko
fágok Itáliában meghonosodott változatát vette át, 
alaposan átalakítva a helyi gondolatvilágnak és íz
lésnek megfelelően.124 A Hades-kapu ábrázolás elem
zése a használt mintaképek eredetét is eldönti.125 

Első ízben csak a II. sz. vége felé jelenik meg olyan 
kőemlék, amelynek közvetlen keleti, balkáni, kis
ázsiai kapcsolatához semmi kétség sem férhet. A pol
gárváros déli temetőjéből származó klinészarkofág 
ez (56. kép),126 amelynél az anyagán kívül egy olyan 
részlet, mint a kerevet kőmatraca alatt felirattal el
látott hosszú keskeny tagozat megléte is elárulja, 
hogy nem az itáliai-nyugati másolatok, hanem az 
eredeti kisázsiai klinészarkofágok egyik helyben át
faragott példánya jutott ránk. E klinészarkofágnak 
azonban nincs meg a folytatása a III. századi aquin
cumi kőládasírok csoportjában, amely a helyi sírkő
plasztikánál erőteljesebben elzárkózott a kereveten 
nyugvó halott görög-kisázsiai ábrázolásmódjá
tól.127 

A III. századi aquincumi szarkofágok már sem 

50. kép. A 164. évi nádorkerti oltár Mars alakja 
Figure du dieu Mars de l'autel de Nádorkert, de l'an 164 

51. kép. Mészkőszarkofág töredéke Óbudáról 
Fragment d'un sarcophage de calcaire, trouvée à Óbuda 



52. kép. Mészkőszarkofág oldallapja Menelaos és Heléna alakjával, Óbudáról 
Pan d'un sarcophage de calcaire avec figure de Ménélas et Hélène, trouvée à Óbuda 

53. kép. Mészkőszarkofág oldallapja Theseus és Ariadne 
alakjaival Óbudáról 

Pan d'un sarcophage de calcaire avec les figures de Thésée 
et Ariadne, trouvée à Óbuda 

formában, sem díszítésben nem hoznak újat. A pel-
ta-,128 illetve ansa-díszes szarkofágok (57—58. kép) 
csoportja is visszanyúlik a II. századba. Ezek mel
lett elég egyhangúan ismétlődik a két fülkével, illet
ve ennek későbbi változatával, a kissé előreugró 
sima sarokpillérekkel határolt háromosztású felira
tos szarkofágtípus. A keskeny oldalakat már nem 
díszítik, legfeljebb a műhely kőfaragójegyeit vésik 
rá és a többalakos mitológiai jelenetek is elmarad
nak. A díszített előoldal fülkéinek kedvelt jelképes 
alakjai a fáklyára támaszkodó geniusok, Attisok, 
ritkábban a szarkofágot állító vagy oda temetkező 
családtagok teljes alakos ábrázolásai (59. kép). Ér
dekesek a kiugró sarokpilléreket mutató szarkofá
gok (60—61. kép). E csoport legkorábbi példája 
a Perinthusban elhunyt légiós katona ossuarium-
jellegű sírládája129 a II. század végéről. Úgy véljük, 
hogy az Aquincumban közönséges Testvérhegy-tí
pusú sírkertek (areae macerie cinctae) homlokzati 
megjelenése hatott ösztönzőleg a kőkoporsók ha
sonló kiképzésére (62. kép). 

A töretlen II. századi hagyományokkal szem-



54. kép. Theseus és Minotaurus küzdelmét ábrázoló sírtábla Óbudáról 
Dalle tombale représentant la lutte de Thésée contre le Minotaure, trouvée à Óbuda 

55. kép. Priamus Achilleustól kiváltja fia holttestét (Sírtábla) 
Priame rachète le corps de son fils, d'Achille (Dalle tombale) 



56. kép. Kliné-szarkofág töredéke a polgárváros anyagából 
Fragment du sarcophage en forme de kliné, de la collection de la ville civique 

ben erősebben módosult a III. századi szarkofág-
temetkezés társadalmi háttere. Most is a katonák, 
főként a tisztek, tisztesek és családtagjaik vezetnek; 
mellettük azonban a városi tanácstagok, orvos, jog
tudós, gazdag libertus s mindezek hozzátartozói, 
egyszóval a katonai és polgári vezető réteghez tar
tozók azok, akik Aquincumban a III. sz. első felé
ben a hamvasztásos rítussal együttjáró sírkőállítás
ról áttértek a kőládasíros korhasztásos temetkezés
re. A feliratos emlékanyag alapján százalékosan is 
kimutatható, hogy a keleti tartományokból, ahol a 
kőládasíros csontvázas temetkezésnek nagyon régi 
hagyományai éltek, a Marcus-háborúk után bete
lepült balkáni, görög, kisázsiai, szíriai elemek ná
lunk is aránylag nagy számban temetkeztek kőko-
porsókban, míg a helybéli lakosságnak csak a ve
zető rétege tért át az új gyakorlatra.130 Ennek nem
csak gazdasági, hanem a konzervatív vallásos hie
delmek világában gyökerező rugói is voltak. A gö-
rög-orientális elemek a már korábban meghonoso
dott szarkofágtemetkezés III. századi elterjesztésé
ben játszottak jelentősebb szerepet Aquincumban.131 

Az aquincumi kőfaragó műhelyek, vagy az in
nen elvándorolt kőfaragók készítették az Intercisá-
ban nagyobb számban, a Duna-könyöktől délre fek-

57. kép. Pelta dísszel kereteit szarkofágtöredék 
Fragment d'un sarcophage, encadré d'ornaments peltes 



58. kép. Sex. Pompeius Carpus antiochiai orvos ansa-díszes köládája 
Coffre de pierre avec ornaments ansa du médicin d'Antioche, Sex. Pompeius Carpus 

59. kép. A Rózsa-dombi szarkofág 
Le sarcophage de la Colline des Roses 
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60. kép. Csavart keretdíszes szarkofág előreugró sarokrészekkel 
Sarcophage avec ornaments tordus, comme cadre, et angles surescarpés 

61. kép. C. lui. Magnus, a leg. X Fretensis katonájának kőkoporsója 
Sarcophage de C. lui. Magnus, soldat de la leg. X Fretensis 



62. kép. Családi sírkert a Testvérhegy dűlőből 
Clos enfermant les tombes d'une famille, trouvée dans le lisière Testvérhegy 

vő többi Duna-menti telep anyagában pedig szórványosabban előforduló II. sz. végi — III. századi 
szarkofágokat.132 A Duna-könyöktől Ny-ra viszont különálló kört képviselnek a brigetiói szarkofágok, 
melyeknél az aquincumi impulzusok mellett a II. sz. végén, dél-pannóniai műhelyek felől kapott közvetlen 
ösztönzéssel számol jogosan a kutatás.133 A sarokakrotérionok maszkos kialakítása, illetve alakos ábrá
zolásokkal való kitöltése, a középső lekerekített antefix felületén az elhunytak mellképeinek elhelyezése, 
az utóbbi összefüggések mellett szólhat. Az aquincumi szarkofágokon ezek a tetőn elhelyezett figurák hiá
nyoznak. A Bogdáni úti sarokmaszkos szarkofág134 brigetiói ösztönzésre utal, amely Aquincum köz
vetítésével Intercisába is eljutott. Aligha véletlen ugyanis, hogy az ottani sarokmaszkos szarkofágba a 
legio I adiutrix tisztese temetkezett a feleségével.135 

A hármas beosztású aquincumi szarkofágok legkésőbbi keltezhető példánya Aelius Martialis és fele
sége Balassagyarmatra került sírládája (a. 264).136 A III. sz. utolsó évtizedeiből és a következő század első 
feléből már csak egészen durva faragású szarkofágokat ismerünk, előoldalra vésett sírfelirattal. Az utóbbi 
gyakran el is marad. A III. sz. végétől kezdve a szarkofágok elhelyezése is megváltozik. Már nem a föld 
színére rakják le az utak mentén vagy a sírkertekben, mert a III. sz. utolsó harmadának tapasztalatai alap
ján, az ismétlődő barbár betöréseket követő bizonytalan belbiztonsági állapotok között nem egy szarkofá
got feltörtek, kifosztottak, hanem beássák a földbe, mint a korai, hamvakat tartalmazó kisebb sírládákat.137 

Ezzel a szarkofágok díszítésének igénye is természetesen a múlté lett. A kőfaragói tudás hanyatlása 
mellett ez is nagymértékben hozzájárulhatott a legkésőbbi sírládák egészen egyszerű, díszítetlen voltához. 

4. OLTÁRKÖVEK 
Az aquincumi kőfaragóművesség hagyatékában gazdag anyag képviseli a kódtárokat, melyeket ren

deltetésük szerint három csoportba, síroltárokra, fogadalmi oltárokra és szoborművet tartó oltártalapza
tokra oszthatunk. Mind a három emléktípus Itáliából, Aquileia és Nyugat-Pannónia közvetítésével hono-
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64. kép. FŐM CapitoJino-nak ajánlott sima oromzatú oltárkő 
63. kép. Sima párkánnyal lezárt luppiter-oltár . , (Aquincum, polgárváros) 

Autel de Jupiter avec moulure üsse P i e r r e d ' a u t e l avec faîteau lisse, dédiée à IOM Capitolino 
(Aquincum, ville civique) 

sodott meg Aquincum területén. A sírkőállítás gyakorlatának korai elterjedése miatt azonban az itáliai 
síroltárok nem tudtak gyökeret verni nálunk. Mindössze két egyszerűbb példányt tartunk számon az 
Aranyhegyi árok menti temetőből.138 Valószínűleg síroltárokat koronázott a Filatori temető egyik dombor
műves kerek medaillonja is.13** Több mint háromszáz darabot számlál viszont a fogadalmi oltárok cso
portja. Ezekkel fogadalmukat váltották be a katonák és a legkülönbözőbb társadalmi állású polgári fog
lalkozású emberek. A legkorábbi fogadalmi oltárok az I. sz. végéről jutottak ránk. Ezeket az itt állomásozó 
legio IV Flavia táborparancsnoka és az ala Frontoniana egyik tisztese állította.140 Az egyik legkésőbbi oltár
kő pedig a 305—308. évek valamelyikére, valószínűleg 307-re keltezhető.141 Ezt az aquincumi tanács két 
vezető tisztségviselője (duoviri) emelte az uralkodó császárok üdvéért. A kereszténység elterjedésével, 
a Constantinus-féle dinasztia évtizedeiben az antik vallásosságban gyökerező oltárállítás gyakorlata is 
megszűnt. 

A pannóniai oltárok korábbi osztályozása142 kapcsán lényegében az aquincumi fogadalmi oltárok 
forma és díszítés szerinti rendszerezése is megtörtént. Az utóbbi 50 év leletei is megerősítették, hogy az 
aquincumi fogadalmi oltárok négy típusba, ezen felül számos változatba sorolhatók: 

1. egyszerű párkánnyal lezárt oltárok (63. kép), 2. a sima kockaszerű oromzattal (abacus) koronázott 
oltárok (64. kép), 3. felül hengeres, párnás tagokkal (pulvini) (65. kép), illetve 4. sima vagy palmettás sarok-
akrotenonokkal díszített (66. kép) oltárok. Megoldásra várnak viszont az időrendi és műhely kérdések, 
amelyeket a következőkben röviden csak érintünk. 

A jelenleg rendelkezésünkre álló emlékanyagban az I. sz. legvégén tűnik fel a sima oromzattal rendel
kező oltár, míg a másik három oltártípus legkorábbi keltezett példáit csak a II. szd. húszas éveiből 
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66. kép. Ékvéséses levélsorral díszített Adonis-oltár palmettás 
sarokakrotérionnal 

Autel d'Adonis, orné de guirlandes de feuilles, avec gravure 
cunéiforme, à une acrotérion de coin avec palmettes 

ismerjük.143 A hagyományozás hézagosságára való 
tekintettel azonban elhamarkodottan ítélnénk, ha 
az említett adatokból az egyes típusok megjelenése 
között ilyen nagy időközre következtetnénk. Sok
kal valószínűbb, hogy legkésőbb az I/II. sz. forduló-

65. kép. T. Clementius Silvinus párnatagos Iuppiter-oltár- jától kezdve a különböző típusok már ismertek vol-
köve Óbudáról tak Aquincumban. A sima oromzatos oltár mind-

Pierre d autel, articulée en forme de coussins, dediee à , , , , ... _ , ,,, 
Jupiter par T. Clementius Silvinus. Trouvée à Óbuda három évszázadon keresztül egyformán megtalál

ható. A II. századi párnás és akroterionos oltárok 
számaránya nagyjából azonos. A II. sz. végétől kezdve azonban az akroterionos oltárok különböző válto
zatait találjuk meg nagyobb számban. Az akroterionos oltárok nagyobb divatját különben a túlnyomó
részt III. sz.-i intercisai oltárok144 eloszlása is megerősíti. A párnás oltárok Gallienus uralkodása éveiben 
másodvirágzásukat élik. E késői csoport legszebb képviselői T. Clementinus Silvius és P. Aelius Aelianus pár
nás oltárai, melyek azonos műhelyben készültek.145 Ennek a Gallienus-kori aquincumi műhelynek munkás
ságát egészen a 280-as évekig követhetjük. M. Aur. Valentinianus helytartó oltára még ebben a műhely
ben készült. 

A korábbi műhelyek közül a II. sz. középső évtizedeiben dolgozó virunumi műhelyrészleg alkotásának 
könyvelhető el a korábbiak folyamán már többször idézett nádorkerti oltár. Tudomásunk szerint ez a 
legkorábbi aquincumi oltárkő, amelynek oldalain a felirat szövegével tartalmilag összefüggő teljes állóalak 
ábrázolást faragtak ki (50. kép). E műhely kezdeményezését a III. sz. első harmadára keltezhető díszesebb 
aquincumi oltárok kisebb csoportja folytatja. A 231. évben Severus Alexander üdvéért emelt Hercules-



67. kép. Áldozó szolgafiú ^domborműve az óbudai Adonis- 68. kép. Áldozó szolgalány alakja az óbudai Adonis-oltárról 
T. ,. f ,, • , oltárról Relief d'une servante immolatrice, sur l'autel d'Adonis 
Relief d'un jeune domestique îmmolateur, sur l'autel d'Ado- à Óbuda ' 

nis, à Óbuda 

oltárkő,146 amelynek kétoldalán a nagysándori ideálok után törekvő császárnak különösen kedves istenpár, 
Hercules és Dionysos alakjait faragták ki. Valószínűleg ugyanez a két istenalak díszítette a szemlőhelyi 
töredékes oltár147 oldalait. Az egyik legdíszesebb aquincumi oltáron, melyet az aquincumi colonia császár
tól kirendelt felügyelője, Aur. Audentius emelt Nemesisnek, leánya megmenekülése alkalmából,148 az egyik 
oldalon Nemesis-Fortuna, a másikon meghatározatlan női alak domborművét kapjuk. Adonisnak, a byb-
losi ifjú istennek ajánlott III. sz.-i oltárkövön149 szűk nyakú kancsót (urceus) és nyeles serpenyőt (patera) 
tartó szolgafiú, valamint tálban ételt vivő hosszú hajú, rövid ruhás szolgalány alakjai láthatók (67—68. 
kép). A kancsó és a nyeles serpenyő, mint az áldozatbemutatásra utaló edények, külön is gyakran elő
fordulnak az aquincumi oltárakon. Az egyik legszebb ilyen együttest az Elagabal kori háromrészes oltár 
oldalán találjuk meg.150 A legtöbb aquincumi oltár oldalai azonban simák, nélkülözik a díszítést, legfeljebb 
az oromzaton, a párnatagok vagy akroterionok között találunk szerényebb ornamentikát vagy jelképes 
díszt. Itt említhetjük az egyik igen finom kidolgozású oltárkövet, amelyet Mercuriusnak ajánlottak.151 

Ezt a darabot Baei Fronto sírkövének műhelyéből származtatjuk. A II. sz. végén és a III. sz. első harmadá
ban gyakori a párkány ékvéséses levélsorral díszítése. Ilyen oltárok készültek pl. a Malomdülőbe lokali
zálható polgárvárosi műhelyben,152 amely úgy látszik a II. sz. végén épült szentélyek számára dolgozott. 
M. Ant. Victorinus mithraeumának ékvéséses levélsorral díszített oltárai ugyancsak ennek a műhelynek a 
köréből származnak.153 A Marcus-féle háborúk utáni időben jelennek meg nagyobb számban az oltár
szerű talapzatok, ahol az oromzat fedőlapjába mélyített tányér helyett sima felületet, vagy csaplyukak he
lyét találjuk. Istenszobrokat állítottak ezekre vagy közvetlenül vagy hengeres oszlop közbeiktatásával. Egy 
ilyen kisebb oszloptöredéket, illetve oszlopfejezetet a 220. évből tartunk számon.154 Alig valamivel idősebb 
ennél a Szépvölgyi úti helytartói villa területéről származó Iuppiter-oszlop, amely pannóniai talajon első íz
ben hívta fel a figyelmet ennek az emlékcsoportnak fontosságára.155 



5. DOMBORMŰVES FOGADALMI TÁBLÁK 
Az oltárkövek után a domborműves fogadalmi táblákat említhetjük röviden. Kidolgozását tekintve az 

átlag fölé emelkedik az óbudai legio-tábor kórháza területéről, valószínűleg a gyógyító isteneknek emelt 
szentély anyagából származó fogadalmi tábla (69. kép).156 A magas domborműben kifaragott alakok Aescu-
lapius-t és Hygieia-t a mitologikus domborművekről ismert testarányokkal és könnyed álló tartásban, jobb 
lábon a testsúllyal, ábrázolják. Az istenpárt nemcsak Aesculapius és Hygieia gesztusai, hanem — amennyire 
a sérült felületből kivehető —, egymás felé forduló fejtartása is szervesen összekapcsolja. A ruházat kezelése 
klasszicizáló, de a dombormű faragójának képességeire mutat, ahogy a ruházat alól áttetsző testidomokat 
érzékeltetni tudta. E II. sz. középső évtizedeire keltezhető domborművei szemben nehézkesnek hat a Nem
zeti Múzeum Óbudáról vásárolt Aesculapius és Hygieia domborműve,157 amely a III. sz. első harmadára 
tehető közepes műhelymunkát képvisel (70. kép). Közel egykorú ezzel a Nemzeti Múzeum Iuppiter és luno 
alakjait magas domborműben elénk állító mészkőtáblája.158 Amíg az előbb említett Aesculapius és Hygieia 
domborművön az ellentétes kontraposztos álló tartás még némi kapcsolatot teremtett az istenpár között, 
addig a Iuppiter-Iuno domborművön az alakoknak már ez a lazább szerkezeti összefűzése is hiányzik. Bál-
ványszerű merev frontalitásban tekint kifelé a tábla jobb oldalát elfoglaló luno istennő, akitől jobb felé 
kissé elfordulva széles kontraposztos tartásban áll Iuppiter; az isten arcmásába silénosi vonások kevered
nek. A fülkés lezárást jelző noricumi voluta az aranyhegyi kisméretű Dis pater és Proserpina domborművön 
is feltalálható. 

A homloknézetben ábrázolt ülő alakok megoldása szempontjából érdemelnek figyelmet az 1 m-t 
meghaladó, aránylag nagyméretű, Vihar utcai táblák159. Ismeretes, hogy a görög-hellenisztikus reliefművé
szet az ülő alak szigorú frontális ábrázolását kerülte160. Az utóbbi legkorábbi, művészi igényű példáit Itáliá
ban az i. sz. I. sz. középső évtizedeiből ismerjük. ÉK-Pannóniában az I. sz. legvégén és a II. sz. elején benn
szülöttsírköveken tűnnek fel az első ülő alakábrázolások,161 ahol azonban még oldalnézetben, csupán a fel-

69. kép. Aesculapius és Hygieia domborműves táblája a légiókórház területéről 
Dalle avec relief d'Esculape et Hygiée, du terrain de l'hôpital de la légion 

143 



70. kép. Aesculapius és Hygieia domborműves táblája Óbudáról 
Dalle avec relief d'Esculape et Hygiée, trouvée à Óbuda 

ső testével a képsíkba fordulva, faragták ki az elhunytat. így látjuk Aicca sárisápi sírkövén és a legutóbb 
Ercsiből közölt sírtáblán. Az ülő alak egyik legkorábbi frontális ábrázolását Batta Vibi f. óbudai sírköve102 

tartotta fenn a II. sz. második harmadából (71. kép). A kőfaragó a súlyos ruházat mögé rejtette és az ölbe 
fektetett kezekkel kerülte meg a felső lábszárak rövidüléséből (skurz) adódó kőfaragói problémákat. A Vihar 
utcai Iuppiter-Iuno tábla faragója már biztosabb kézzel oldotta meg a nyitott lábtartásban ülő alakok fron-
talitását. Különösen az ülő Iuppiter-alak megmintázása mondható sikerültnek. 

Gyengébb kivitelű munka a szinkretisztikus alvilági istenpárt ábrázoló másik dombormű (72. kép), 
ahol a Dis pater-Sarapis-Succellus vonásait viselő isten mereven oldalt kinyújtja lábát. A két darab a külön
böző kvalitásuk ellenére is egy műhelyben készült, sőt azt is valószínűnek tartjuk, hogy mindkettő raktári 
darab volt. A kézfejek faragása, a sceptrumot illetve paterát érintő hosszú mutatóujjak a Viktória-temető 
előbbiek folyamán már említett egyik háromalakos domborművén (31. kép) és egy Folyamőr utcai sírtáblán 
jelennek meg újból.103 Az említett darabok műhelyével fennálló szoros kapcsolat a Vihar utcai táblák készí
tési idejét is megadja. Mindkettő a II. sz. végén, III. sz. elején készülhetett. 

Balkáni, thrákiai mintaképek után készült a Horgony utcai Dionysos és Ariadne dombormű,104 

amelynek korát az alsó szegélyen olvasható felirat is a III. sz. első harmadában határozza meg. 
Külön csoportba foglalhatók össze a nagyobb számban ismert Silvanus-domborművek, melyek a helyi 

parasztember viseletében, kerti kést és leveles ágat tartva ábrázolták az eraviszkusz terület egyik főistenét. 
Valamennyi aquincumi Silvanus-ábrázolás közül az aranyhegyi domborműves tábla165 erőteljes, robusz
tus Silvanusa a legsikerültebb (73. kép). A kecskelábú görög Pán alakjában jelenik meg előttünk Silvanus 
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71. kép. Batta Vibi f. sírköve Óbudáról 
Pierre tombale de Batta Vibi f., trouvée à Óbuda 

73. kép. Silvanus-dombormű az Aranyhegyről 
Relief de Silvain, trouvé sur la colline Aranyhegy 

*Èt\ 72. kép. Alvilági istenpár domborműve a Vihar utcából 
Relief, représentant les dieux plutoniennes, trouvé dans la rue Vihar 



az egyik aquincumi oltáron.166 A Filatori temető tábláján167 az erdei isten a görög-hellenisztikus mintaképek 
frisseségével vezeti a Silvanákkal összeolvadt nimfák karát. 

Nem térhetünk ki részletesen valamennyi kultikus domborműre, melyeken az említetteken kívül más 
istenségek (Diana, Dea -Syria, Venus, Mithras) vagy perszonifikációk (Fortuna, Virtus) alakjait találjuk. 
Megjegyeznénk azonban, hogy a sokszor csak elnagyoltan kifaragott kultikus domborműveken festéssel 
pótolták a hiányzó részleteket. A festés különben elválaszthatatlan kiegészítője az aquincumi relief plaszti
kának is. A mitologikus domborműveknél a hátteret és az alakok ruházatát különböző színű festéssel emel
ték ki. A sírkövek mellképeit, alakos ábrázolásait vagy szepulehrális tartalmú ornamentális díszeit a jobb 
daraboknál ugyancsak festéssel színezték. Ezt mindig szükséges szem előtt tartanunk, amikor a földbekerü
léssel színeitől megfosztott domborműveket újból viszontlátjuk gyűjteményeinkben. 

II . K Ő S Z O B R Á S Z A T 

A háromdimenziós szobrászati alkotások száma aránylag csekély Aquincum területén. A köztereken, 
épületekben, főként a szentélyekben, kápolnákban elhelyezett kerek szobrok leginkább ki voltak téve poli

tikai változásoknak, társadalmi megmozdulások-
74. kép. Császárszobor töredéke a helytartói palotából 

Fragment d'une statue d'empereur, au palais du gouverneur nak. A zsarnoknak (tyrannus) bélyegezett ural
kodó szobrait eltávolították a közterekről, szenté
lyekből. A kereszténység belső forradalomnak is be
illő uralomra kerülése pedig az antik szentélyek szob
rászati díszével végzett rövidesen. Aquincum terü
letén eddig nem került elő olyan gazdagabb raktár
lelet, mint a romániai Constanza területén, ahol egy 
antik szentély teljés inventárját vagy 30 márvány
szobrot, oltárkövet találtak meg elrejtve.168 Aquin
cumban M. Aur. Pompeius sacerdotalis lakóházá
ban kerültek napvilágra márvány szobortöredékek. 
Minerva mellképe, és egy lapos faragású nagyobb 
méretű márványfej169 sejteti, hogy a vezető réteghez 
tartozó aquincumi családok magánházaiból sem 
hiányoztak a művészi igényű szobrászművek. Nem 
lephet meg, hogy a kézműiparosok aquincumi szék
házából sem hiányzott az ipari tevékenység patro-
na-jának tekintett Minerva márványszobra.170 Leg
feljebb az igényesség szembeszökő, amellyel társulá
sok és rangosabb emberek a helyi műhelyek alkotá
saival szemben a nemes anyagú, klasszicista ízű, im
port szobrokat részesítették előnyben. A legszebb 
ilyen import darab, amelyet eddig Budapest földje 
adott, az Országház alapozásakor előkerült IV. szá
zadi hellenisztikus márványfej, valószínűleg Hygieia-
szobor töredéke.171 A szobrászati anyag gazdagabb 
gyűjteményét őrizhette a helytartói palota, amely
nek fülkés dísztermei nem képzelhetők el szobrá
szati díszítés nélkül. Az aquincumi épületek sorá
ban belső kiképzésében is a legdíszesebbnek ítél
hető palota anyagából azonban mindössze két em
lítésre méltó szobormű jutott ránk. 

Az udvartérbe épült szentély emberméretnél na
gyobb tógás császárszobor (74. kép),172 faragója a 
ruharedők márványanyagot kívánó, részletekbe 



75. kép. Nemesis-Niké szobor a helytartói palotából 76. kép. Sírszobor Óbudáról Medea alakjával Statue funé-
Statue de Nemesis-Niké, au palais du gouverneur raire représentant la figure de Médée, trouvée à Óbuda 

menő kidolgozását mészkőben igyekezett megvalósítani. Nagyobb figyelmet érdemel a palota másik 
szobrászati maradványa, Nemesis-Niké mészkőszobra (75. kép).173 Ez a Nemesis szobor földrehulló hosszú 
ruhájával, könyökben meghajlított bal karjával, felfelé irányuló merengő tekintetével csak egészen távoli 
rokonságban áll a nagy hatású rhamnusi és smyrnai kultuszszobrokkal.174 Kontraposztos tartásában azok
tól eltérően a bal lábon nyugszik a testsúly,mint a carnuntumi Artemis-Nemesis szobornál.175 Baljában 
földgömböt tart, amely a Niké-típus ismeretét árulja el. Lábainál a nyolcküUős kerék és a griff, valamint a 
jobbjában tartott fáklya közönséges attribútumai. A szobor semmi utalást sem tartalmaz az amphitheat-
ralis játékok úrnőjére, mint pl. a scitarjevói dombormű.176 A palotai szobor a helytartó feladatköréhez 
nagyon is illő Niké-Nemesist állítja elénk kétségtelenül méltóságteljes tartásban, azonban az attribútu
mok kissé túlzott halmozásával. A helyi mészkőből faragott Severus-kori szobor technikai szempontból 
az átlag fölé emelkedik és a klasszicizáló stílus egyik elég jó képviselőjének tekinthető. 

Összehasonlításul elég csak egy pillantást vetnünk Medea szobrára,177 amely valószínűleg sírszobor volt 
(76. kép). A gyermekei meggyilkolásának gondolatával viaskodó Medea álló alakjánál a kőfaragó a rendel
kezésre álló hellenisztikus-itáliai mintaképek ellenére sem tudott megbirkózni a kilépő bal lábhoz simuló, 
középütt pedig tömötten lehulló ruha redőzetének anyagszerű megoldásával. Még kevésbé sikerült ez a pol
gárvárosi körszínházból származó kisméretű női ruhás szobor faragójának.178 Viszont jókezű kőfaragó mun-
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77. kép. Nőiruhás sírszobor a Testvérhegyről Statue 78. kép. Victoria mészkőszobrának töredéke + 
funéraire d' une famme drapée, trouvée à Testvérhegy Fragment de la statue de Victoria, en pierre calcaire 

kaja az egykori Diana-fürdőből számontartott női ruhás szobor, mely a halikarnassosi Mausoleion Artemis 
típusát követi.179 Kidolgozatlanságában is közvetlenebbül hat, mint a palotai Niké-Nemesis. 

A III. sz.-ban az új útkeresés érdekes példáját nyújtja a majdnem életnagyságú testvérhegyi női ruhás 
szobor (77. kép).180 E sírszobor faragója a mélyebben árkolt felső köpeny szobrászati kezelésével szemben 
az alsó ruha redőzését szinte festői eszközökkel csupán bemélyített vonalakkal jelezte. Stílusban ugyanezt 
a kettősséget figyelhetjük meg a glóbuson álló Victoria-töredéken (78. kép).181 Amint azt egy augsti dombor
mű példázza, a győzelem istennője kerek pajzsot tartott feje fölött. 

Az álló szobrok sorát az egyetlen jobb fenntartású aquincumi férfiruhás szoborral182 zárhatjuk le 
(79. kép). Görög filozófus vagy szónok alakjában heroizált elhunytat ábrázolt. A szobor eredetileg nyitott 
sírkápolnában állhatott. Testvérpéldányát a grazi Johanneumban felállított donauwitzi sírkápolna anya
gából ismerjük.183 Az aquincumi szobor kéztartásában azonban a vatikáni gyűjteményekben őrzött ruhás 
szobor184 körének hagyománya is érvényesült. Jobb kezével ui. a mell előtt széles ívben (sinus) átvetett tóga 
szegélyét fogja. Az aquincumi szobor ruharedőzésének kemény, merev vonalait valószínűleg festés egészí
tette ki, amit a jobb láb előtt ki nem faragott ruharész a bizonyosság fokára emel. 

A testvérhegyi szoborhoz hasonlóan, anélkül, hogy műhelybeli összefüggést láthatnánk a kettő között, 
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79. kép. Sírszobor, tógás férfi álló alakjával 80. kép. Róma istennő ülő kultusz-szobra Óbudáról 
Statue funéraire d'un homme debout portant une toge Statue assise de culte de la déesse Róma, trouvée à Obuda 

sajátos kettősséget mutat Roma istennő trónuson ülő mészkő szobra (80. kép), melyet Óbudán, a katona
város déli negyedében találtak.185 A mintaképet jól visszaadó kontraposztos lábtartással, valamint a kissé 
hátrahúzott jobb lábra feszülő köpeny finomvonalú redőzésével szemben zavarólag hat az oszlopszerű ma
gas derék és a felső ruha eléggé egyhangú redőzése. A szobor környezetét az aquincumi kőfaragóművességen 
belül még nem sikerült körülhatárolni. Eltérő a másik ismert női ruhás szobortöredék,186 valamint az aquin
cumi műhelyekkel kapcsolatba hozott intercisai luno szobor187 kidolgozása. A Roma szobor, stílusjegyei 
alapján, késő II. századi munka az Antoninusok korából. A kiegészítéssel együtt közel 1 m magas szobor, 
lelőhelyét tekintve valószínűleg a canabae déli negyedének valamelyik szentélyében állott. Emellett szólhat, 
hogy á központi kormányzat a Roma-kultusszal elsősorban a tartományok lakosságát, nem a katonaságot 
igyekezett a fennálló rendhez kötni. 

A kisebb méretű, többnyire az 50—60 cm-t sem meghaladó kultuszszóbrok közül Silvanus, valamint 
a Mithras valláshoz kapcsolódó Cautes meg Cautopates szobrocskákból rendelkezünk gazdagabb sorozat-
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81. kép. Az aquincumi Symphorus-szentély kultusz-szobra 
Statue de culte du sanctuaire de Symphore à Aquincum 

tal. A Silvanus-szobrokat a városban és annak környékén kisebb kápolnákban helyezték el. A szobrok leg
többje közepes műhelymunkát képvisel. Külön is felemlíthető azonban a polgárváros É-D-i főútvonala 
mentén, a húscsarnok magasságában előkerült és igen erőteljesen megmintázott III. századi kis szobor, 
amelyen a vörös festés nyomai is megőrződtek.188 Silvanus öltözéke, a szokásos leveles ág helyett baljában 
tartott furkós bot, az útvonal mentén felállított kápolnával együtt határozottan arra utal, hogy e szobrocska 
Silvanus, valamint a helyváltoztatás, útrakelés felett őrködő Vertumnus vonásait egyesítette. 

A fáklyát tartó aquincumi Cautes és Cautopates szobrocskák sajátosságaként említhető meg, hogy 
amazonpajzsot (pelta) tartanak másik kezükben. Ez nem utal határozott műhelyre, hanem e misztérium
vallás tanításának helyi színeződésével függ össze,189 amely Korübantes-szerű kísérőkként tekintette Mithras 
segítőtársait. 

A Mithras vallás emlékanyaga tartotta fenn különben a legszebb aquincumi szoborcsoportot, az égi 
bikát skorpió, kutya és kígyó jelenlétében feláldozó Mithrast (81. kép).190 A talapzattal együtt közel másfél 
méter magas a Symphorus mithraeumnak ez a kultuszképe. Oldalról nézve egészen keskeny, reliefszerű a ki
dolgozás, amely az Aranyhegyi árokmenti temető bikaszobrával (82. kép) ellentétben, mint szobormű, csak 
elölnézetből hat. Eredetileg festéssel fokozták a szobrászati eszközökkel elérhető hatást. A nagy síkokkal 
megformált erőteljes bikatesttel szemben szembetűnő az állat hátára térdeplő ifjú isten nyúlánk alakja. 
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82. kép. Bikaszobor az Aranyhegyi árokmenti temetőből 
Statue de taureau du cimetière près de la fossée d'Aranyhegy 

83. kép. Mithrasfej mészkőből az óbudai Gázgyár területéről 
Tête de Mithras, en pierre calcaire, du terrain de l'usine 

gazière à Óbuda 

84. kép. Juppiterfej Aquincumból, mészkő 
Tête de Jupiter, en calcaire, à Aquincum 

Mithras széles ívben kiterített köpenye (chlamys) a 
fejét hátravető bika mellső részének men nyiségi ellen
súlyát képezi. A szabálytalan ötszögbe szerkesztett 
szoborcsoport hagyományos ábrázolásán helyi mű
helygyakorlat stílusjegyei tükröződnek. 

A hullámos hajkeretbe foglalt erős állú ovális 
arc, távolba néző tekintetével együtt a gázgyári 
munkáslakások helyén előkerült Mithras-fejjel ro
kon (83. kép).191 A köpeny omegaszélű redőit az 
Aranyhegyi patak Cautopates-szobrának192 ruháza
tán találjuk viszont/Mindkét alkotást emellett a 
vonalakkal jelzett redőzés is összekapcsolja. A két
féle stílus keveredését föntebb, a testvérhegyi női ru
hás szobron is megfigyelhettük. AI I . sz. végén és a 
III. sz. első évtizedeiben ez az átmeneti stílus jelenti 
a szembefordulást az Antoninus-kori klasszicizmus 
hagyományaival. A lapos, síkszerű, tehát festői áb
rázolás, és a részletek vonalakkal jelzése, azok a 
részben bennszülött hagyományokra visszavezethető 
sajátosságok, amely felé a provinciális szobrászat 
törekedni kezd. A klasszikus mintaképek mindin-
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85. kép. Filozófusfej Aquincumból 
Tête d'un philosophe, trouvée à Aquincum 

kép. Marcus Aurelius császár képmása a Contra-
Aquincum-i erődből 

Portrait de l'empereur Marc-Aurèle, trouvée dans la forte
resse de Contra-Aquincum 

kább elvesztik új alkotásokra serkentő erejüket. A 
II. sz. végétől kezdve a reliefplasztikában is ha
sonló törekvéseket figyelhettünk meg. Mint a Bu
dapest Története c. munkában kifejtjük, a falfesté
szetben is új kifejezési módok törnek utat ekkor. 
Általánosabb érvényű jelenségről van tehát szó, 
amelyet a Marcus-féle háborúkat követően a társa
dalom rétegződésében bekövetkezett változásokkal 
hozhatunk áttételesen kapcsolatba. 

A portrészobrászat legjobb anyaga a mellképes 
és teljes alakos sírköveken maradt meg, ahol az el
hunytak arcmásait realisztikusan, gyakran magas 
domborműben faragták ki. Ennek egy-két példáját 
a sírkőplasztika áttekintésekor bemutattuk. Szo
borművekhez tartozó fejek közül a klasszicista íz
lésre jellemző II. századi Iuppiter-fejet idézzük (84. 

86. kép. Női fej Albertfalváról 
Tête de femme, trouvée à Albertfalva 



kép), amely a Bryaxis-nak tulajdonított otricoh Zeus családjához tartozik.193 A felfelé elkeskenyüló arc
részt keretező hajtincsek elrendezése, valamint a száj- és orr-rész az Otricoli-típus változatának tekinthető 
lanuviumi Zeus-fej hagyományait őrzi.194 E Zeus-fejjel érdemes összevetni a nagyjából azonos méretű III. 
századi ún. filozófusfejet (85. kép).195 A tagolatlan haj-és szakállviselet az aszimmetrikus, de biztos kézzel 
mintázott arc, boltozatos homlok alatt mélyen ülő árnyékolt szemek aklasszikus, impresszionista törek
vések érvényesülését jelentik. Bizonyos ikonográfiái vonások Sophokles portréira emlékeztetnek.196 E filo
zófusfejnél valamivel későbbi a homokkőből faragott albertfalvai női fej (86. kép),197 amely lehiggadtabb 
formaképzésével a század középső évtizedeiben keletkezhetett. 

Az említhető császárportrék közül helyi műhely alkotása Marcus Aurelius embernagyságúnál valami
vel nagyobb, mészkőből faragott fiatalkori arcmása (87. kép).198 Az elnagyoltan tagolt hajkorona más egy
korú alkotásokkal együtt újólag aláhúzza, hogy a II. század hatvanas éveiben a futófúrót az itteni helyi 
műhelyek még nem használták. A császárok hivatalos képmásait központi műhelyekből küldték szét a tar
tományokba, ahol azután a helyi műhelyek sokszorosították. Az említett Marcus-fej ilyen másolat. 
A polgárvárosi Basilica területén előkerült III. századi márványfej199 viszont a tartományi székhelyre kül
dött eredeti példányt képviselheti. E bizonytalan körvonalú fej, felfelé vetett tekintetével, jellemző szakáil
és bajuszviseletével a III. sz. középső évtizedei valamelyik uralkodójának arcmását őrizte meg. A későbbi 
időszak említést érdemlő anyaga még hiányzik. 
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T. NAGY 

TAILLE DE PIERRE ET SCULPTURE À AQUINCUM 

S C U L P T U R E D E S S T È L E S 
F U N É R A I R E S 

Les primières vestiges de l'usage des stèles 
funéraires à Aquincum se retrouvent dès le milieu 
du Ier siècle. C'est la garnison du camp des troupes 
auxiliaires de Buda de l'époque de Néron et de 
Vespasien, Vala Hispanorum I, qui nous légua lès 
stèles funéraires les plus anciennes. Les stèles funé
raires de cette troupe de cavalerie se rattachent aux 
stèles de Borbolya aussi bien par leur composition 
que par le choix des scènes secondaires. Elles se 
divisent en deux variantes : 1. La première se carac
térise par la richesse de l'encadrement architectural 
(fig. 1) et rappelle la stèle funéraire de Ti. lui. 
Ruf us de Borbolya (Walbersdorf), l'oeuvre d'un 
maître de formation italique. L'autre variante est 
représentée par la stèle funéraire de Ti. Claudius 
(fig. 2—3.), à la quelle l'encadrement architectural 
fait complètement défaut. Ces stèles funéraires 
furent réalisées par l'atelier de Vala qui fonctionnait 
probablement dans le vicus auxiliaris, et qui, dès 
la fin du siècle, travailla aussi pour la classe diri
geante de la population locale. 

Les stèles funéraires des soldats de la legio II 
adiutrix et de la troupe de cavalerie adjointe, 
tombés à l'ennemi dans les combats de 92—93, 
reflètent l'enrichissement des formes de la scuplture 
des monuments funéraires de l'époque tardive des 
Flaviens. Ces pierres, mises au jour sur l'ancienne 
place Vigadó à Buda, ne sont pas à attribuer à un 
seul atelier. Le fragment portant un buste et sous 
celui-ci une figure équestre (fig. 4.) doit être l'oeuvre 
de l'atelier de Pala, lequel continua à travailler 
après le départ de la troupe hispanique, alors que 
les stèles funéraires des légionnaires (fig. 5—8) 
furent exécutées par les artisans tailleurs de pierre 
(fabri), ayant une expérience de plusieurs dizaines 
d'années, de la légion à effectif complet détachée 
à Aquincum. C'est dans le second groupe des 
monuments de pierre qu'apparaissent, pour la pre
mière fois à Aquincum, la représentation du portrait 
en pied du défunt et le type de stèle ornée d'une 
couronne de lauriers, représentation préférée au 
IIe siècle. La stèle funéraire de grandes dimensions 
de Reginus (fig. 9) réalisée d'après des modèles du 
Norique est indépendante des ateliers locaux de 
i'ala et de la légion. 

La stèle funéraire de M. Val. Fidus, soldat de 
la legio X Gemina, dont la date d'exécution se situe 
entre 102 et 106 (fig. 10) nous renseigne sur la 
transmission sans faille de la tradition des stèles 

funéraires à couronne introduite par la legio II 
adiutrix. Cette stèle à couronne modifiée dans ses 
proportions servit de modèle aux stèles funéraires 
de T. FI. Bonio (fig. I l) et de Cusides, soldats de 
Vala Frontoniana qui devient être exécutées dans 
râtelier de Vala en activité jusqu'à l'époque de 
Trajan. 

La relève de la garnison qui eut lieu vers 106 
n'apporta pas de modifications dans l'activité de 
l'atelier de la légion. Les stèles à couronne du 
vétéran Ti. Satto, datant des alentours de 110 (fig. 
13) de même que celle de Bebius Valens réalisée 
une dizaine d'années plus tard portent témoignage 
de l'existence de l'atelier. Les stèles à couronne 
de T. Tullius, libertus, de même que de P. Albucius 
et d'Attius Respectus se rattachent à la stèle funé
raire de Bebius et marquent la transition aux années 
30. Cet atelier travailla à l'époque d'Hadrien ex
clusivement pour le compte de la classe dominante 
des canabae, et des éléments affranchis qui firent 
fortune. 

Vers 110, un nouvel atelier se constitua dans 
les canabae. Il fut fondé tout probablement par les 
vétérans, anciens artisans (fabri). de la legio IL 
adiutrix, arrivée tout récemment à Aquincum. La 
pièce représentative de l'atelier est le fragment de 
stèle ornée d'un buste à coiffure de soldat de l'épo
que de Trajan (fig. 14). L'activité de l'atelier tra
vaillant pour le compte des soldats et des couches 
dirigeantes de la population locale peut être suivie 
jusqu'à l'époque d'Hadrien. L'atelier se rattacha à 
des influences toutes récentes transmises de l'Italie 
en partie par l'entourage des ateliers de la stèle 
funéraire ornée des protomés des Vents (fig. 15). 
Cette dernière était en rapport étroit avec la stèle 
de marbre d'un haut niveau artistique (fig. 16) 
réalisée vers 100 par un maître ambulant très doué 
et venu tout probablement de l'Italie septentrionale. 
L'ouvrage faisant preuve d'une brillante compétence 
technique dans l'exécution délicate des détails, 
exerça, comme modèle, une influence considérable 
à Aquincum, au IIe siècle. L'importance de cette 
stèle peut être mise en parallèle avec celle des 
pierres de Borbolya du Ier siècle. 

Lorsque les anciens ateliers avaient cessé de 
travailler, les disciples de ce maître ambulant fon
dèrent un nouvel atelier dans les années 20 et 30 
de ce siècle. Le style de cet atelier de l'époque 
d'Hadrien et d'Antonin est le mieux représenté par 
la stèle funéraire du clairon Aelius Quintus (fig. 19) 
exécutée dans les traditions de la stèle du maître 
ambulant italique, aussi bien dans sa composition 
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que dans ses éléments ornementeaux.L'arc reposant 
sur des consoles profilées de la stèle du clairon se 
retrouve aussi sur la stèle de P. Ael. Mestrius, 
exécutée dans les années 30—40 (fig. 20). Dans l'art 
de la taille de pierre d'Aquincum, les traditions de 
représenter la figure à peine en contre-poste remon
tant jusqu'à l'époque de Domitien — étaient encore 
bien vivaces (figures 22—23). La stèle de P. Ael. 
Lucus (fig. 24) et une autre de grandes dimensions 
(fig. 25) rappellent les impulsions venues des sculp
tures funéraires de l'époque impériale qui, à leur 
tour, remontent oeuvres de l'art grec. 

L'inscription relative à la construction de l'am
phithéâtre militaire (fig. 26) nous rappelle, avec les 
deux figures de la Victoire planant dans l'air, l'at
mosphère agitée, un peu baroque, de l'art de l'épo
que d'Antonin, où les personnifications étaient très 
populaires. Nous trouvons un encadrement égale
ment un peu baroque sur la stèle, d'une exécution 
plus rigoureuse, de M. Furius Rufus (fig. 17). La 
stèle avec inscription du centurion T. FI. Magnus, 
ornant le tympan frontal d'un monument funéraire, 
devait être réalisée dans le même atelier. Ce sont 
de petits génies qui tiennent, même au IIIe siècle, 
les médaillons à buste posés sur les monuments 
funéraires. Le médaillon à buste, comme élément 
indépendant des ornements des monuments funé
raires (fig. 27—28) arriva, par ailleurs, au début du 
IIe siècle du Norique à Aquincum, où il se retrouvait 
encore au IIIe siècle. 

Dans le quartier civil, au nord de la ville mili
taire, le premier atelier connu se constitua dans les 
premières décades du IIe siècle, peut-être avec la 
participation des vétérans de la legio X Gemina 
y établis. Cet atelier emprunta à l'atelier de la légion 
le type des stèles à couronne (fig. 29). 

L'atelier travailla aussi pour les familles appar
tenant à la couche dominante de la population locale 
de la cité. La stèle aux grandes dimensions et d'un 
fini artistique (fig. 30) de Baei Fronto, réalisée peu 
après 124, oeuvre d'un maître qui avait étudié à 
l'atelier de la stèle aux protomés des Vents (fig. 15) 
marque un nouveau chapitre dans l'art de la taille 
des pierres de la cité. La stèle funéraire de Baei 
transmit les meilleures traditions de la taille des 
pierres des canabae aux ateliers de la cité. 

Parmi ces ateliers, il convient de mentionner 
deux qui, depuis la fin des années 20 jusqu'aux 
guerres de Marc-Aurèle, exécutèrent à peu près 
toutes les stèles funéraires des membres des collegia 
artisanaux. Le premier atelier, dit atelier A, est 
caractérisé par des stèles funéraires aux tympans 
dits de type de Cologne, dont les modèles avaient 
été transmis de Cologne à Aquincum par des civiles 
venus de Cologne (cives Agrippinenses Transalpini) 
qui jouèrent un rôle très important dans la vie 
industrielle et commerciale de la cité. L'autre, dit 
atelier B, adopta le tympant traditionnel à palmettes 
et rosaces de l'art de la pierre locale avec acrotères 
(figures 33—34). 

Les diverses variantes des stèles à buste répar

ties en trois zones et les stèles ornées fréquemment 
d'une niche en forme de coquille, etc. peuvent être 
attribuées à plusieurs ateliers. Là, on employait 
avec préférence les éléments ornementaux symbo
liques, empruntés à la religion de Magna Mater, 
tels glandes (figure 35), un lion sur chaque côtés, 
petites figures d'Attis. Les formes de stèles simples 
ne cessaient d'être l'objet de préférence jusqu'à la 
fin du siècle, comme p. ex. le cippe funéraire de 
T. Aur. Numerius et de son camarade, dont l'exé
cution peut être située à 160—170, ou bien la stèle 
de Sallustius Sabinus et de sa femme sur laquelle 
on distingue nettement le type du Norique. Les 
provisions d'un atelier en pleine activité dans les 
années du tournant du siècle ont été retrouvées 
dans le quartier septentrional de la cité. C'est dans 
la proximité de cet atelier que fut mis au jour une 
tête de femme taillée dans une pierre calcaire (fig. 
37), dont les traits un peu amers se retrouvent aussi 
dans les bustes féminins d'une stèle de la proximité 
d'Ulcisia castra (fig. 36). Cet atelier de la cité tra
vailla à l'époque de Caracalla. A l'époque des 
Sévère, la sculpture des monuments funéraires 
connut à Aquincum un regain d'activité. C'est avant 
tout la classe dominante de la population locale 
qui était très attachée à la forme traditionnelle des 
stèles. Tout comme les monuments de la cité le 
matériel des canabae, en plein développement dès la 
fin du IIe siècle, témoigne d'événements identiques. 

Après les guerres de Marc-Aurèle, l'un des 
ateliers, le plus important peut-être, travaillant dans 
la ville militaire, a gravé dans ses produits la marque 
de l'atelier, les outils du tailleur de pierres: la pioche, 
le tapeur, le burin et le compas. Hors de l'enceinte 
des canabae, les produits de cet atelier n'ont pas 
encore été retrouvés. Le fragment de stèle à buste, 
provenant de Contra-Aquincum, est le travail d'un 
atelier d'un niveau artistique supérieur (fig. 38). 
Par cette composition, l'atelier a repris les traditions 
classicisantes de l'atelier qui produisait des reliefs de 
sujets mythologiques, alors que, dans l'exécution, 
ce premier suivit une tendance pittoresque. La stèle 
somptueuse, de grandes dimensions, d'Aur. Aulu-
por à été également exécutée encore dans les pre
mières dizaines d'années du IIIe siècle (fig. 39). 
Cette dernière révêle l'existence de ses rapports 
avec les monuments connus des régions orientales 
des Balkans. Après le règne dés Sévère des stèles 
funéraire de grandes dimensions ont été encore 
réalisées, tel le monument funéraire p. ex. du clai
ron Aur. Bitus et de son fils (fig. 23). Vers le milieu 
du siècle, les stèles révèlent une forme plus tassée et 
sous l'influence des sarcophages, le champ d'in
scription commença à s'approcher de plus en plus 
de le forme allongée. La technique de la taille des 
pierres montre elle aussi, des marques de la déca
dence (fig. 40). Les stèles du IVe siècle sont déjà 
dépourvues de tout décor figuré ou ornemental. La 
stèle de la basse l'époque romaine, dans le dernier 
stade de son développement, retrouva sa forme 
originale, le simple titulus. 

158 



SCULPTURE DES SARCOPHAGES 

Dans le second tiers du IIe siècle, parallèlement 
à la diiïusion de l'usage de l'inceneration, les sarco
phages en pierre deviennent de plus en plus nom
breux. Cependant, l'ensevelissement dans des sarco
phages ne mit pas fin à l'usage de l'érection des 
stèles que vers la fin du IIe siècle. Dès le début, 
c'est la forme de caisse simple qui a été utilisée 
comme sarcophage. Au IIe siècle, les côtés exté
rieurs des caisses montraient une assez grande 
variété d'ornaments. Le sarcophage de Pia Celerina 
(fig. 43—44) fut ornée sur les quatre côtés de bas-
reliefs. Les sarcophages ornés de scènes mytholo
giques (fig. 45—48, 52—53) étaient décorés sur le 
côté frontal et sur les deux côtés courts. Au point 
de vue artistique ce deuxième groupe révêle plus de 
qualités. Ces sarcophages furent exécutés par une 
filiale de l'atelier de Virunum travaillant dans la 
ville militaire dans le troisième quart du IIe siècle, 
qui, en renouvelant les figures de la grande sculpture 
des Ve et IVe siècles a.n.è., introduisit à Aquincum 
non seulement les figures en pied, mais apporta 
de son entourage du Norique la composition à 
encadrement à volutes, caractéristique des figures 
en niche, en transformant ce motif en une ligne 
spiralée créa un nouveau motif à la baroque. 
L'introduction du sarcophage à trois comparti
ments composés de deux niches à figures sur les 
côtés longs et d'un champ central à inscription peut 
être elle aussi attribuée à cet atelier de grande 
influence. C'est cet atelier qui transmit à Aquincum 
les sujets mythologiques dans lesquels le cycle de 
Troie-Rome occupait une place de choix (fig. 52, 55). 
Dans le groupe des premiers sarcophages d'Aquin
cum du IIe siècle, on n'observe guère l'influence 
directe des régions balkaniques et de l'Asie Mineure. 
Le sarcophage à ornament de guirlandes de Pia 
Celerina prit pour modèle la variante implantée en 
Italie des sarcophages à guirlandes de l'Asie Mi
neure. Le seul sarcophage à klinê (fig. 56) n'eut pas 
d'imitateurs dans la sculpture des sarcophages du 
IIIe siècle, celle-ci étant plus réfractaire que la 
sculpture des stèles funéraires à la représentation, 
répandus en Grèce et en Asie Mineure, du défunt 
reposant sur le lit de mort. 

Les sarcophages du IIIe siècle n'apportèrent 
du nouveau ni dans leur forme ni dans leurs orne
ments. La catégorie des sarcophages aux orne
ments à pelta ou à anse (fig. 57—58) prit elle aussi 
ses racines au IIe siècle. Parallèlement, nous retrou
vons à satiété le type de sarcophage à inscription, 
divisé en trois compartiments, et à deux niches, ou 
à piliers simples un peu en saillie. La composition de 
ce type de sarcophage s'inspirait des sépultures 
entourées en forme rectangularie de dalles sculp
tées (area macerie cincta) du type de Testvérhegy 
(fig. 62 cf. fig. 60). Le pièce à trois compartiments 
d'Aquincum qui d'après la date de l'exécution de
vait être la plus récente est le sarcophage d'Ael. 
Martialis et de sa femme avant la monarchie de 
Gallien. Après cette pièce il n'existe que des sarco

phages grossièrement sculptés à inscription gravée 
sur le côté frontal et même l'inscription fait déjà 
défaut aux sarcophages tardifs du IVe siècle enfon
cés dans la terre. 

P I E R R E S D ' A U T E L 

Par l'érection des stèles, l'usage des pierres 
d'autel funéraires italiques ne put s'enraciner à 
Aquincum. Nous n'en connaissons que deux pièces 
en tout de la cimetière de la fossé d'Aranyhegy de 
la cité. Le groupe des autels votifs se compose par 
contre de plus de 300 pièces. Les divers types se 
sont répandus à Aquincum et dans les régions de 
cette ville dès le tournant des Ier et IIe siècles. 
L'autel à tympan simple (fig. 64) se rencontre 
jusqu'au IVe siècle. La proportion des autels ornés 
de coussinets ou à acrotère (fig. 65—66) est, plus ou 
moins, la même au IIe siècle. Des le début du IIIe 

siècle, le nombre des autels ornés d'acrotères aug
menta, alors que la mode des autels avec coussinet 
connut un regain à l'époque de règne exclusif de 
Gallien. 

La plupart des autels d'Aquincum manquèrent 
d'ornaments des deux côtés. La première pierre 
d'autel, qui portait sur les deux côtés des représen
tations figurées en rapport avec le texte de l'inscrip
tion, était l'autel de Nádorkert de l'an 164 (fig. 50) 
exécuté par le filiale de l'atelier de Virunum. Cette 
nouveauté semble avoir été reprise plus tard, car 
un petit groupe d'autels portant des ornements plus 
riches la suivirent. Ces autels datent de la première 
moitié du IIIe siècle (fig. 67—68). 

Des piédestaux d'autel apparurent dans un 
nombre plus important dans les temps qui suivirent 
les guerres germano-sarmates de Marc-Aurèle: sur 
ceux-ci furent érigées des statues de dieux ou d'em
pereurs soit sur une base inscrite, soit sur une petite 
colonne. Le meilleur représentant en est la colonne 
de Jupiter haute de 6.5 provenant de la villa du 
gouverneur de la rue Szépvölgy actuelle. 

E X - V O T O À R E L I E F S 

Les plaques de la rue Vihar dont les dimensions 
excèdent un metre (fig. 72) méritent l'attention par 
la représentation assez bien réussie des figures 
assises vues de face. Ces reliefs ont été exécutés 
dans les années autour du tournant des IIe et IIIe 

siècles par l'un des ateliers de la ville militaire où 
on taillait aussi des stèles. La plaque taillée en haut 
relief de Jupiter et de Junon du Musée National 
Hongrois, de même que le relief représentant les 
figures d'Esculape et d'Hygie (fig. 69—70) révêlent 
une technique différente que celle de la taille des 
pierres. La plaque de relief représentant Esculape 
et Hygie connue par l'enceinte du valetudinarium 
de la légion, exécutée sous l'influence des tendances 
classicisantes du milieu du IIe siècle, mérite toute 
notre attention par la représentation artistique des 
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vêtements. La plaque de Dionysos et d'Ariadné au 
rue Horgony présente l'imitation des modèles arri
vés des régions orientales des Balkans. Parmi les 
nombreux reliefs de Silvain le mieux réussi est 
peut-être la figure robuste de ce dieu que porte le 
relief d'Aranyhegy (fig. 73). Les détails omis des 
reliefs souvent sommairement sculptés ont été 
complétés par la peinture. Par ailleurs, la peinture 
était, aussi sur les stèles plus importantes ou sur les 
sarcophages à scènes mythologiques, un complé
ment quasiment obligatoire de la sculpture de relief 
d'Aquincum. 

S T A T U E S D E M A R B R E 
E T D E P I E R R E 

Le nombre des oeuvres plastiques dépassant 
le niveau des pierres sculptées locales est à Aquin
cum relativement modeste. Une partie de ces oeuvres 
composée de statues ou de bustes de marbre a été 
importée en Pannonié. Deux bustes de Minerve et 
une tête de marbre d'une taille plate ont été mis au 
jour dans la maison de M. Aur. Pompeius, membre 
de la classe dominante de la colonie, respectivement 
du siège des drapiers. La plus belle pièce de ces 
oeuvres importées, un tête de marbre, faisant partie 
pe la statue de Hygie du IVe siècle a.n.è., fut mise 
au jour au cours des travaux de fondation du 
Parlement. Nous connaissons des statues d'origine 
locale du matériel lapidaire du palais du gouverneur 
qui était l'un des plus somptueux édifices à Aquin
cum. Le sculpteur d'une statue d'empereur un peu 
plus grande que nature (fig. 74), s'efforça de rendre 
dans un calcaire d'origine locale — non sans peine 
et avec peu de résultats — les détails des plis du 
vêtement. Cet ouvrage aurait demandé du marbre. 
La statue de Némésis-Nikê du palais (fig. 75) 
n'accuse qu'une parenté très lointaine avec les sta
tues cultuelles de vaste influence de Rhamnos et de 
Smyrne. Elle est le représentant médiocre du style 
classicisant de l'époque des Sévère. La statue de 
femme drapée, connue par les bains de Diane 
d'autrefois, malgré son exécution inachevée dénote 
un artiste bien somptu au métier. 

La statue de femme vêtue du Testvérhegy, 
datant du IIP siècle, un peu plus petite que gran
deur nature (Fig. 77), présente un exemple intéres
sant des expérimentations et des recherches des 
nouvelles formes d'expression. Contrairement aux 
techniques sculpturales des plis de la palla, creusés 
plus profondément, les creux des plis de la tunique 
ne sont indiqués que par des lignes d'un effet pitto
resque. Cette même dualité du style s'observe sur le 
fragment de la Victoire debout sur le globe (fig. 78). 
L'énumération des statues en position debout se 
termine par les statues héroiques d'hommes drapés 
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représentant le défunt sous la figure d'un philosophe 
ou d'un orateur grec (fig. 79). Dans l'attitude de la 
statue, nous retrouvons les traditions d'un cycle de 
statues de la collection du Vatican. Les lignes rigides 
et dures des plis du vêtement furent complétées par 
des retouches peintes. 

La statue en calcaire de la déesse de Rome, 
assise sur un trône (fig. 80) est un travail du IIe 

siècle, de l'époque des Antonin. La statue, avec son 
attitude aux jambes en contre poste, se tenant fidè
lement aux modèles de même qu'avec les plis aux 
lignes harmonieuses de la palla collée à la jambe 
droite ne s'harmonise pas avec la représentation 
conventionnelle de la taille trop haute, telle une 
colonne, et du vêtement. Les petites statues de Sil
vain, de Cautes et Cautopates, dont la hauteur ne 
dépasse guère 50—60 cm, représent pour la plupart 
de travaux d'atelier assez médiocres. 

Le plus beau groupe des statues d'Aquincum 
est la statue cultuelle du mithreum de Symphorus 
de la cité (fig. 81). Vue de côté, la statue est plutôt 
un relief et ne donne l'impression d'une statue que 
vue de face. Les marques de style local, en usage 
à l'atelier, se reflètent dans la représentation tradi
tionnelle du groupe composé dans un pentagone 
irrégulier. Ces marques se traduisent avant tout dans 
l'exécution plane. Ce groupe exprime aussi le style 
de transition de l'époque des Sévère qui s'opposait 
dans ces temps-là aux tendances classicisantes de 
l'époque des Antonines. Après la seconde moitié du 
IIP siècle les ateliers d'Aquincum en décadence 
manquaient déjà de la force nécessaire pour réaliser 
des oeuvres plastiques remarquables. 

Les meilleurs pièces de la sculpture des bustes 
nous sont légués par les stèles funéraires à buste ou 
à figure entière ou les traits des défunts ont été taillés 
avec réalisme, souvent en haut-relief.»La coiffure des 
femmes, la coiffure et la barbe des hommes (tout 
en omettant sous ce rapport les stèles funéraires de 
la population locale), suivaient la mode de l'époque. 
Parmi les têtes, représentant en elles-mêmes une 
valeur artistique, c'est celle de Jupiter du IIe siècle du 
type de Zeus d'Otricoli (fig. 84) qui se signale par le 
goût classicisant. La tête à peu près du même 
format que celui de l'un des "philosophes" du 
IIe siècle (fig. 85) exprime, par contre, des tendances 
impressionnistes de la sculpture. Certains traits 
inconographiques nous rappellent les bustes de 
Sophocle. Le buste de Marc-Aurèle jeune (fig. 87) 
n'est qu'une copie locale bâclée des bustes officiels 
de l'empereur envoyés dans les provinces d'un 
atelier central. La tête de marbre mise an jour sur 
l'emplacement de la basilique de la colonie d'Aquin
cum dut être le buste officiel d'un empereur du milieu 
du IIP siècle, envoyé au chef-lieu de la province. 
Dès le milieu du IIP siècle, la source de la sculpture 
locale des bustes semble être tarie. 
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