
SZILÁGYI JÁNOS 

KÖZÖLETLEN KŐFELIRATOK AQUINCUMBÓL 

Í.Óbudán, a Meggyfa u.-ban (az aquincumi canabae, a katonai város É-i szélén) 1959 tavaszán. 
(54 cm m.) homokkő oltárka került elő, római kori lakóház egyik helyiségének ÉK-i sarkánál. A kelet felől 
melléje épített szoba ajtószintje alá állították fel, hogy a küszöbkövet pillérként tartsa.1 A megtaláláskor 
a felirat betűinek a vájataiban a vörös festés nyomai még fennmaradtak (1. kép). Az 5. sorából ugyan 
4 betű teljesen kimorzsolódott, de a felirat egyszerű és szabályos megszövegezése alapján a kiegészítés nem 
állít nehézségek elé : v 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) | Sarrius (?) avagy: S(extus ?) Arrius (?) | Super ve | t(e)ranus | [leg(ionis)] 
II [a(diutricis)] p(iae) f(idelis) | v(otum) s(olvit) l(aetus) l(ibens) 
E kőoltárkával tovább nő a Iuppiter-nek emelt fogadalomteljesítések száma,2 Kelet-Pannónia főváro

sában is. Problematikus a 2. sor olvasása, esetleges szétkülönítése. Két lehetőséget vetek fel: 
a) Egyetlen névvé (nomen-né) olvassuk egybe az egész sort, aminthogy e sor betűit — szóelválasztó 

köz nélkül — vésték egymás mellé. De a Sarrius-nomen-ie példát máshonnan sem ismerek.3 Ám ismeretes 
a Sarus-utónév (cognomen) Pannóniából4 (a Sarrus vagy Sarrius nevek Kajanto I. összeállításában sem 
fordulnak elő), és ismertek a Sarro és Sárra férfi utónevek, a Sarrum és Sárra folyónevek Galliából.5 Ezek
ből könnyen képződhetett volna Sarrius családi név, aminthogy a gall és germán tartományokban gyakori 
szokás volt az, hogy az apa utónevéhez jelzői végződést ragasztottak, és a fia így jutott nomen-hez.6 

A szóban forgó fogadalomteljesítő utóneve : (Super) pedig a leggyakoribb a birodalom nyugati tartományai
ban,7 ahonnan veteránunk egyébként is származhatott. 

b) A 2. sor olvasására másik lehetőség az, hogy a kezdő S betűt külön vesszük tekintetbe, és előnév 
(praenomen) rövidítésének tekintjük. Az így megmaradt Arrius szó igen gyakori családi név8 (nomen). 
Ez esetben a fogadalomteljesítő hármas nevet viselt: S(extus) Arrius Super. De a Spurius, a Servius, a Salvi-
us avagy a Statius előneveket is rövidítették S betűvel. Soproni S. szerint is ez az olvasat valószínűbb: 
S. Arrius . 

A veteranus szó rövidítése olyatén, hogy csak egyik magánhangzóját (a második E-t) hagyták el, nem 
igen jellemző sem korszakra, sem területre.9 Inkább feltűnhetik az, hogy a felirat záróformulájából elhagy
ták az M rövidítést [:m(erito)], noha hely lett volna a kövön a kiírására. A hasonló esetek10 a középduna
vidéki térségben Dalmatia-ra jellemzőek, amint erre Mócsy A. figyelmeztet. 

A fogadalomteljesítés — szubjektív megítélésünk szerint — i. sz. II. sz. 2. felében történhetett.11 

2. Budapest déli határa mentén, a Kamaraerdőben 1967 őszén talált K. Kába Melinda egy csonkult 
oltárkövet, amelyet jelentősebb történeti háttere fontosabbá, de felirata első két és fél sorának letörése, 
elveszése számos probléma forrásává tesz.12 (2/a. kép). 

Ez esetben, a kiegészítés és értelmezés tekintetében, a felirat végétől visszafelé haladjunk, ahol a sorok
ból csak az első és második betű tört ki, ahol probléma nem merül fel. Az utolsó két sorban a fogadalom
teljesítés idejét örökítették meg: [P]raesente et Albi[n]o co(n)s(ulibus) (ante diem) XV Kal(endas) Iul(ias). 
C(aius) Bruttius Praesens és C(aius) Ali. Albinus (több consuli áttekintés13 szerint) i. sz. 246-ban végezte 
ezt a közfunkciót. 

A végétől számított 3. és 4. sorok kiegészítése sem kétséges : \su\mptibus [su]is v(otum) s(plvif) l(ibens) 
m(eritó). E két formulának nincs egyedi jelentősége. A megelőző három sorban áll a fogadalomteljesítő 
neve, katonai rangja, és ezek eseteiben már találgatások merülhetnek fel. 

A fogadalomteljesítő családi neve (nomen), felülről számítva a 4. sor közepén, biztosan: [U]lpius. 
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Az utóneve (cognomen) — az 5. sor elején — egyforma jogosultsággal lehet: [C]arus vagy [V]arus (ezekre 
sok példa akad14), vagy éppenséggel a ritka [Cl]arus stb. A fogadalomteljesítő két neve után a funkcióját 
jegyezték fel (három szóban). Ezek közül az első rövidítés kiegészítése vitán felül állóan egyszerű: opt(io); 
annál kérdésesebb a hozzá kapcsolódó birtokos jelző eset; két lehetőséget vetek fel: 

a) A T-be (az 5. sor végén) halványan, határozatlanul belekarcoltak volna egy R betűt, és a ligaturával 
ez a rangjelzés olvasandó : opt(io) stra[t]orum co(n)s(ularis viri). Lammert F. hangsúlyozza áttekintésében,15 

hogy lovászok a helytartói székhelyen is egész osztagot számlálnak, de „optio stratorum"-ot ő sem ismer. 
Más áttekintésekben sem regisztrálnak ilyen parancsnoki funkciót.16 

b) Nagyobb a valószínűség arra, hogy a T-be nem kapcsoltak bele R betűt, hanem a kimorzsolódás 
stb. játékából tűnik fel úgy, mintha (halványan) R betűt (talán utólag ?) iktattak volna e birtokos jelzős 
szóba. Ez esetben a fogadalomteljesítő katonatiszt ezt a funkciót viselhette : opt(io) sta[t]orum co(n)s(ularis 
viri). Ugyan konkrétan ilyen rang sem fordult még elő a kőfeliratokon,15 de vele rokonfogalmak már köze
lebb ismeretesek. 

Az egyszerű stator-ok is tiszthelyettesek, törvénykező tényezők17 (afféle tábori csendőrség ?) voltak. 
A helytartó stator-ai egész osztagot tettek össze (élükön praefectussal).18 Sőt ismeretesek már „centuriones 
statorum", és Rómában a vigiles (őrzászlóaljak) egyik optio-ját a st(atores)-kötelékbe helyezték át.19 

De miért és kinek hódolt [U]lpius [V]arus (? Cams ?) 246. VI. 17-én, akár a helytartói lovászoknak, 
akár a tiszthelyettes csendőröknek volt a parancsnoka, centurio-jelölt rangban? A megelőző szavak adhat
nának erre választ, de részint elvesztek azok, részint töredékesen maradtak fenn. A kiegészítést nehezíti, 
hogy a kőfaragó mester sűrűn, sőt szokatlan egybekapcsolásokban alkalmaz ligatúrákat: D + E , R + E , 
A + E , T + E, A-f-L stb. egybeírásokat látunk, és így bizonytalan, hány betű iktatható a kitört sorrészekbe? 
(2./b kép.) ^ ^ 

Feliratunk elején e betűk maradtak meg: ET. \ LVIL | M.ÄDEREN [ Mf° a fény
képen optikai csalódás (bizonyos fotobeállítás következtében), ha a 2. sor végén [v]exil.. .-betűcsoportot 
olvasnánk (ami a vexillationum-kiegészítést tenné lehetővé); azL-betű melletti és az F-betű alatti likacsok
tól avagy véletlen belevagdalástól el kell tekinteni. Induljunk ki a 3. sor végén és a 4. sor elején kivésett 
szóból, amelyből még a legtöbb betű látható; ez alighanem így egészítendő ki: ad(há)eren [tiu]m. Feltehet
jük, hogy a kőfaragó elhagyta a h és az a betűket, és a 4. sor elején (a letört részben) is rövidített, két betű 
egybevésésével, amiként szintén halmozta a ligatúrákat a 3. sor fennmaradt részében. Két betű bőven elfér 
a 4. sor letört részében ! 

Az adhaerens dicsérő jelző idevágó jelentései (a fogadalomteljesítés avagy a hadjáraton levés hátteré
ben, ami pedig nyilvánvaló!): festhangen, nie weichen21, anhangen, manere, una esse i. q., consentire, 
obsequi, oboedire stb.22. Az írás sajátosságában szinte azonos eset az ókorvégi kőfelirat23 „adesit" ige
alakja (szintén /z és a nélkül!), értelmi háttér tekintetében pedig talán Ammianus használta az „adhaesurus" 
alakot24, közelálló párhuzamként. 

Válságos hadi helyzetben kik tarthattak ki hűségesen a római birodalom vezetői avagy hadijelvényei 
mellett i. sz. 246-ban, a Kamaraerdő terében? Gondolhatunk-e pl. — az ad(ha)eren[tiu]m jelzőalakhoz 
genitivus-os főnevet keresve — holmi vil[icoru]m kiegészítésre? Vilicus-ok mint hősök? De a 3. sor letört 
részében sem férne el 5 betű, még akkor sem, ha ezekből két-két betűt ligatúrában kapcsolt volna össze 
a kőfaragó. Első kísérletként azt vetjük fel, hogy számnév állott talán itt: LVI ( = 56), mint egy osztag 
(különítmény?) létszámának a megörökítése; utána pedig azon csapattest neve veszett el, amely valami 
akció elvégzésére küldötte volna ki ezt a válogatott legénységet. 

Éppen 246-ban 20 főnyi osztag vitézkedett az itáliai Intercisa-nál25, tehát az 56 fo nem elképzelhetet
lenül kis harci egység; különben is a letört helyen egy M vagy C is állhatott itt mint számnév. Úgy vélem 
•ezért, hogy ilyesféle csapatalakulat tevékenykedhetett itt mint ad(ha)erens: . . .[mil(itum) n(umero)] LVI 
l(egionis) . . . [ . . . m ] . . . 

A mii betűcsoport helyett felvethető a vex(illariorum) kifejezés is26. Az osztagot kiküldő légió neve 
m-betűvel végződik. Ha a germániai IM(inervia)-ra gondolhatkun, ebben az esetben ez a csapattest már 
másodízben irányított volna ide rendhelyreállítók ülönítményt27, és nevének az első tagját folytatták volna 
a következő sor elején, ahol az letörött, ilyesképpen: . . .LVI l[eg(ionis) I] M{inerviae... ?). Nincs kizárva 
az sem, hogy a 3. sor elején megmaradt m-betű a [Ger]m(anicianarum)-jelzőnok a tartozéka (példa ilyesmire 
kiküldött osztaggal kapcsolatban Sirmium-ból ismeretes28); ezen feltevés keretében a tárgyalt helyen ez 
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állhatott: . . .LVI l[eg. Ger]m.(=legionum Germani-
cianarum), aminthogy i. sz. 207 körül is a négy ger
mániai légió küldött ki válogatott csapatot. 

A szóban forgó korszakban azonban más lé
giók is irányíthattak ide osztagot, amelyeknek a 
nevei m-betűvel végződnek. Mindenekelőtt a szom
szédos tartományból a X. gemiina) — Vindobona-
ból — avagy a XIIII. Gem. (Carnuntum-ból) küld
hettek ide leghamarabb különítményt29, de a Deutsch 
Altenburg-Petronell-i táborban állomásozó légió
nak a neve, hosszúsága folytán, kevésbé jöhet tekin-
tetbe.Ugyanebből az okból lenne eroltetett,ha Dacia 
egyik légiójára (iXIIL gem.) vagy Cappadocia hely
őrségére (:XII. Fulm.) avagy Hispánia légiójára 
{'.VII. gem.) esne a választásunk, és valamelyikük 
nevét próbálnánk beleszorítani a letört, 2—3 betű
nyi helyre. 

A 2. sorban fennmaradt betűcsoport (:LVIL) 
éppenséggel szétkülöníthető volna ezekre a rövidí
tésekre is: . . . l(egionis) VI L . . . avagy: . . .l(egio-
nis) V 1 1 . . . , de ilyesféle nevű légiók nem léteztek! 

A felirat letört első sorainak a kiegészítése ta
lán a végtelenségig találgatható. Esetleg itt is az 
I.O.M. felajánlás állott, miként az előbb tárgyalt 
oltárkövön, avagy így kezdődött a mi feliratunk is: 

1. kép. Légiói veterán kőoltára Iuppiternek 
Steinaltar eines Legionsveteranen, dem Jupiter gewidmet 

2a. kép. I. sz. 246-ban hűségben megmaradt osztag dicséretét 
örökíti meg kőoltáron egy centuriojelölt 

Ein Centurioanwärter verewigt auf einem Steinaltar das Lob 
einer im Jahre 246. u. Z. treu gebliebenen Truppe 

2b. kép. Kiemelten az előbbi felirat kérdéses része 
Der problematische Teil der vorangehenden Inschrift her

vorgehoben 
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„Herculi et Victoriae"; ehhez a fennmaradt et kötőszó olyasféle fogalmat kapcsolt volna, ami a különít-
ményosztagosok derekasságát személyesítette meg? Gondolhatunk ilyesféle personificatio-kra : [genio? vir-
tuti? fidei ? stb.]30; esetleg a,,[pro salute] et [reditu]31, illetőleg „ . . . [adventu]"32, avagy a „[pro salute] et 
[incol (umitate)]"33 stb. formulákra. Egyik példában34 szintén opt(io) emelt kőoltárt „Herculi victori . . ." . 

A találgatások folytatásánál fontosabb és szükségesebb ezen fogadalomteljesítés történelmi hátterének 
a vizsgálata. A stator-ok (strator-ok?) parancsnoka nem igen egyéni hálából vésette kőbe elismerését 
246. VI. 17-én a szóban forgó osztag hűségéért. Ugyanis nem egyedül ez a centuriójelölt emelt ebben az 
évben, ill. ezen év táján kőoltárt Aquincum terében. Fitz J. szerint35 „valószínűleg", ill. „legkésőbb"36, 
Dobó Á. szerint37 bizonyosan 246-ban állították az aquincumi légiói tábornál a kőoltárt38 „Marti Victoriae 
Fortunáé r ed . . . " . A 244—249. évek valamelyikében emelték (az Aquincum nevű településcsoport és 
erődítmény körzet déli előterében!) a kőoltárt39 „I. o. m. T. pro salute adq. incolumitate...", amely sok 
hozzászólásra adott okot40. 

Ugyanezen kőoltár lelőhelyén került elő az a („Mars Gradivus"-nak emelt) kőoltár, amelynek a fel
iratában (a 246-ban hűségesnek bizonyult vexillatio-kkal ellentétben !) Moesia inferior tartomány hűtlen 
vexillatio-i elleni győzelméért örökíti meg háláját Clodius Celsinus41. Alföldi A. szerint42 261-ben, Egger R. 
és Saxer M. szerint 238-ban43, Radnóti A. véleménye alapján44 253-ban, Stajerman E. M. szerint45 Ingenuus 
vagy Regalianus idejében ment végbe ez a csata a balkáni különítményekkel. Minthogy nehézségek mind
egyik keltezéssel szemben fennállanak, nem kizárt az a lehetőség sem, hogy éppen az ellencsászárok mellett 
kitartó, vagyis a győztesen maradt császárral szemben hűtlen különítményekkel ellentétben volt indíték 
a hűségeseknek bizonyuló egyik osztag iránti elismerésre! E szerint a „Mars Gradivus-nak" emelt kőoltár 
is 246-ban készült volna? 

Ezen kőoltárok lelőhelyei körzetében természetszerűleg pénzkészleteket is elrejtettek. A Tácon talált 
éremkincs46 legkésőbbi veretei a 244—246. évekből valók, a Bakonyszombathelyen lelt pénzgyűjtés i. sz. 
248 körül kerülhetett a föld mélyébe47. Legutóbb Werner J. szögezte le: „. . .Gruppen gleichzeitiger 
Münzschätze sind Zeugnis von Unruhezeiten (Kriegen oder sozialen Unruhen) . . ."48. 

Már Schmidt L.49 figyelmeztet arra, hogy Philippus császár 246 körül a Germanicus („germánverő") 
jelzőt érdemelte ki: „... .Der Titel Germanicus bezieht sich woh/ auf Kämpfe des Kaisers gegen Germanen 
an der oberen und mittleren Donau . . . , von denen sonst jede Kunde fehlt . . ." . Stein E. világosan fejti 
ki50, hogy 245-ben a carpus-ok (dák néptörzs) betör a Balkánra; a császárnak személyesen is meg kellett 
jelennie (246 tavaszán ?) a válságos hadszíntéren ; 247-ben győzelmet arat a betörők felett, és ekkor meg
jelenik a „Victoria Carpica" dicsőítés az érmeken51. Barkóczi L. úgy látja, hogy 247-ben a carpus-ok 
nemcsak Daciát dúlták végig, hanem támadásuk „mintha az Aquincum-Brigetio határszakaszt is súlyo
sabban érintette volna52". Fitz J. még határozottabban ír: „ . . . a dunatérségi harcok . . . győzelmes 
befejezése után Philippus 246-ban a Germanicus maximus jelzőket nyerte el Carnuntum-Brigetio-
Aquincum legioi e harcokkal kapcsolatban érdemelték ki a Philippiana kitüntető jelzőt A Brigetio-
Aquincum-Annamatia útszakaszok a betört quadok rombolásai nyomán szorultak felújításra53 . . . " . 

De a redux jelző (: „hazavezérlő") — Fortuna istennő neve mellett —, a 246-ban emelt aquincumi 
kőoltáron54 arra mutat, hogy P.A(l)fius Avitus helytartó csapatai a távoli tartományokban harcoltak (mi
után Kelet-Pannoniából kiküldték azokat). Katonai osztagok hűségének a megdicsérése kevésbé helyén
való a betörő ellenséggel szemben, mint a törvényes császár ellen fellázadt csapatokkal szemben. Inkább 
belviszály leküzdésére vezényelhettek Aquincum térségébe különítményeket (a keletre irányított haderő 
helyébe), i. sz. 246 elején, esetleg a megelőző év folyamán. 

3. Az aquincumi (korábbi és későbbi?) legioi tábor északi védőfala közelében (1968-ban) került elő 
egy kőoltár töredéke, amelynek a feliratából csak az utolsó három sor maradt fenn55. (3. kép.) 

A kőfaragó egybekapcsolta az A és a V, az A és az E meg az L betűket. A megmaradt csonk kiegészí
tése okoz némi nehézséget, bár a MAXIMO szó utolsó betűinek az alsó vonalrészei fennmaradtak : 

. . . . Aug(ustis?) Maximo 
II et Aeliano 
co(n)s(ulibus) 

Ebben az esetben a lelőhely lehet az egyik jelentősebb körülmény. Toutain J. már figyelmeztetett56 

arra, hogy olykor azon a helyen teljesítették a fogadalmat, ahol az istenség „segítő kegye" megnyilvánult. 
Ahogyan mind szélesebben alakulnak ki az erődített tábor sánc- és védőfalvonulatai (Aqüincum-ban), 
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valósággal fogadalmi kőoltárok sorai kísérik azo
kat, csakhogy hol annak előterében, hol a bástyák 
belső tövében kerülhetett sor válságos helyzetekre. 
A tárgyalt, újonnan talált felirattöredék is beleil
leszkedik a fogadalomteljesítések láncolatába57. 

Természetesen (ehhez a megállapításhoz) csak • 
az eredeti helyükön (esetleg az eredeti felállítás köz
vetlen közelében) talált kőoltárkákat vehetjük figye
lembe, és a másodlagos felhasználás eseteitől elte
kintünk. A lelőhelyeknek már az első feltérképezé- B 
sénél feltűnik, hogy a táborerőd keleti védőfala tö
vében nem találtak fogadalomteljesítés-megörökíté
seket. Ez a védőfal alighanem a Kis-Dunaág men- ^ " 
tén vonult, és úgy látszik, hogy harcokra ezen az ol- 3- kéP- L sz- 223-ban állított kőoltárcsonk (a légiói erődfal 

• v .., , ..,.. r r i közelében) 
dalon nemigen került sor, meg különítmények sem Fragment eines im Jahre 223 u. Z. gestellten Steinaltars (in 
gyakran indulhattak ki a keleti kapun, ill. ebből az d e r N ä h e d e r Legionsfestung) 
irányból sem igen érkezhettek vissza. 

A megmaradt feliratrész első rövidítése (AVG) sokféleképpen egészíthető ki58. Ha ez birtokos jelző 
eleje volt: Aug(usti), ebben a változatban a legkülönfélébb funkcióknak a megnevezéseit zárhatta le. 
Amennyiben (a consulokkal meghatározott év előtt nagyobb valószínűséggel !) a nap pontos megjelölésébe 
tartozik bele mint az Augustae-hónap rövidítése, e változatban is több lehetőség között választhatunk. 
Lehetett ablativus-esetben álló jelző, valamelyik naptári határnaphoz tartozóan, vagy pedig az Aug(ustas)-
szónak a rövidítésével állunk szemben, amely elé az „ante diem.. ."-kifejezés képzelendő el, sokféle sor
szám lehetőségeivel. 

Fontos azonban az, hogy a két consul neveit határozottan egészíthetjük ki, és így biztosan állapít
hatjuk meg a fogadalomteljesítésnek az évét. L. Mar. Maximus (másodízben) és L. Rose. Aelianus i. sz. 
223-ban viselték a consuli tisztséget59, vagyis Alexander Severus uralkodásának az elején. E császár még 
alig második éve állott a római birodalom élén, és a szakirodalom általános megítélése szerint elődjének 
rövid idején belül jelentősebb harci esemény nem történt Pannóniában.60 De hát Elagabal császár és hívei 
megölésének a hírére (222. III. 11-én) nem mozdult volna meg a külső ellenség vagy az elnyomott réteg 
Pannóniában? Valóban a kiterjedtebb életveszély fennállására utalóan (ebben a válságos időben, az inter
regnum idejében) szaporodtak a fogadalomteljesítések Aquincum térségében. Az óbudai temető területén 
három katonatiszt61, ismeretlen ponton Aquincum colonia két tanácstagja62 ugyanebben az évben, a 
Miklós u. 6. táján a 222—224. évek között63 emelt hálából kőoltárkát. Alighanem szintén i. sz. 223-ban 
örökítette meg ismeretlen személy kőbe vésetten a köszönetét64, egy fegyvertárőr és legalább hat társa, 
a Kunewalder-téglagyár területén. Ugyancsak i. sz. 223-ban építették fel — a tagok közadakozásából — 
az egyik collegium lakomaházát65; a feliratban nem hangsúlyozzák, hogy lerombolódott épület új meg
építéséről lett volna szó, de mindenképpen a császári Victoria iránti hódolattal állunk szemben. 

4. Ugyancsak annak a villának a terében (III. Meggyfa u.), amelyet az aquincumi katonaváros északi 
peremén tártak fel, került elő (1958 őszén,—az egyik kutatóárkunk felső kevert rétegében — egy kőoltárka, 
nagyon porózus felülettel (4. kép). 

Négysoros feliratából egy-egy betű morzsolódott le: az 1. sor kezdetén, ill. a 3. és a 4. sor végén66. 
De az is lehetséges, hogy a kőoltárka tetején, az előreugró fejezeten egész sornyi betű kopott le. 

A felirat kiegészítésére a javaslatunk: 
[Mithrae? Soli?] | [i]nvicto deo Aeli(us) | Calvis[i] | us ex v(oto) [f(ecit)] 
Az invictus jelzőt viselték ugyan a fogadalmi kőoltárok felirataiban más istenségek is, így pl. Hercu

les67 több esetben, de általánosabban Mithras alakját ruházta fel ilyen nagy bizalommal tisztelőinek a 
hite68. A fogadalomteljesítő személy egyéni neve (Calvisius) első előfordulás Pannoniában, eddig ilyen 
nomen vagy cognomen ismeretlen itt69, de a Calvius nomen-re két példát is regisztrál Mócsy A.70, Pannónia 
egyéb részeiből. A név Észak-Itáliából indult ki. A Calvisius mint cognomen Noricum tartományban 
bennszülöttnek a neveként szerepel71, és Comum tanácsának az egyik tagja is ezt a nevet viselte72. 

A kőoltár keltezésére határozott támpontjaink nincsenek73. Legutóbb Callies H. utalt arra, hogy a 
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deus vagy a dea (értelmező névszók) használata (istennevek mellett) elsősorban a III. sz.-ra mutat74; maga 
a villa, amelynek a terében előkerült ez a kőoltárka, az i. sz. III. sz. kezdetén épült ki, és 270 körül a van
dal invázió pusztította azt el75. A III. sz. derekán (vagy valamivel később?) alighanem Mithras-szentély 
állhatott a közelben (a légiói canabae, a hozzátartozók városa) északi peremén. 

A kőoltárkát állíttató személy nem jegyeztette fel a foglalkozását. Nem lehetetlen, hogy azonos volt 
azzal a P. Ael. Cálvi... b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) leg(ionis) II adi(utricis)-szel, aki i. sz. 217-ben Beográd-
ban emelt kőoltárt, hálából azért, mert hazatért Caracalla parthushadjáratából76. Ha ezen a kőoltárkán 
valóban Cülvi[us] volt a cognomen, nem pedig Calvi[sius] — az aquincumi felirat példájára —, Vagyis 
nem azonos a két kőoltárka állíttatója, ebben az esetben is feltehetjük az egyenesági leszármazást közöttük. 

5. ,,A papföldi macellum-tól délnyugatra, az útkereszteződésnél levő taberna-ból" (még 1931-ben) 
mentette meg Kuzsinszky B. az aquincumi gyűjtemény számára azt a néhány betűs kőfelirattöredéket 
(5. kép), amelyről adatcédulát készített (:453 sz. nála), de kiegészítésével élete végéig adós maradt.77 

Nagy Lajos saját kezűleg ilyesféle kiegészítést jegyzett fel erre az adatcédulára: „collegiumi schola ... suis 
refecit". Az ő feltevését követjük a kiegészítésben : . . . [sch] olamc[oll(egii... ] [impendi(i)s s]uis [refecit...] 

Ez a collegiumi székház azonban még feltárásra vár (az É—D irányú főutca nyugati járda-porticusa 
mögött?). Sajnálatosan letört a felirat azon része, ahol a collegium konkrét meghatározását vésték kőbe. 

6. Nem maradt fenn Kuzsinszky B. adatcédulája egy másik, szintén csak néhány betűs kőtöredékről 
(6. kép), amelyet Nagy Lajos igazgatósága idején az aquincumi múzeum irodaépületének a keleti falában 
rögzítettek.78 Lelőhelye bizonytalan. Javaslatom a kiegészítésre: yrla[e] (?) yrea[e] (?) . . . [Antjonia.. 
. . [puellae inno]centi 

Az 1. sor utolsó előtti betűjéből, ami biztosan megmaradt: L, az itt támadt mély és széles lyuk foly
tán; e lyuk által az E betű közép és felső (vízszintes) szárai is elveszhettek. Az utolsó betű végéből pedig 
a beléje kapcsolt E betűt vagdalhatták ki. A 3. sor elején (az E betű előtt) a kivagdalt C betű félkörvonala 
elég jól kivehető. Az innocens dicsérő jelző (ha végignézzük a „laudationis luctusque formulae" sorát79), a 
puella, uxor, mulier, filius szavakhoz társul leggyakrabban. Ezért a letört helyre elsősorban a puellae 
főnevet javasoljuk. Az Antónia szó itt az anya 2-ik neve lehetett; ha családi név lett volna, még a 3. sor 
elveszett részében helyet kellene szorítani a cognomen-e számára is, már pedig a puellae (filiae) szó mellett 
nemigen marad hely annak is. Viszont az Antónia szó gyakori cognomen Pannoniában is80, különösen 
a II—III. sz. fordulójától kezdve. Aquincumból szintén ismerünk már hasonló nevű személyeket. Barkóczi 
L. hangsúlyozza81, hogy ezek a nevek keletiek. Ezért nem lepődhetünk meg azon, hogy az elhunyt „ártat
lan leányka", akinek . . . Antónia emelte ezt a sírtáblát, szintén (külsőleg is) keleties nevet viselt, amely 

yrla vagy yrea betűcsoporttal végződik. 
7. Kába Melinda óbudai feltárásánál talált82 (7. kép) egy sírkőcsonkot. A feliratnak, amelyet kettős léc 

és egyszerű borostyáninda keretez (8. kép), mintegy kétharmad része maradt fenn. Talapzatából is letör
tek83 (mind a két oldalából). A sírkőbe a feliratot nem mesterember véste, kezdetleges kurzív írással van 
dolgunk. A feliratcsonk kiegészítését akadályozzák a szabálytalanságok és egyenetlenségek a betűk és sza
vak elhelyezésében. A betűk magasságai különbözőek (57—59—64 mm m.), szélességeik még erősebben 
térnek el egymástól84. A közök az egyes betűk között 37—48 mm között váltakoznak85 (a talppontjaik 
között!). Megesik, hogy a szavakat keskenyebb köz választja el egymástól, mint némely betűt86 a szavak 
belsejében. A felirat kiegészítéséhez bemutatunk olyan felvételt is (9. kép), amellyel a különösen kérdéses 
utolsó előtti sort felnagyítva hozzuk. Javaslatunk a kiegészítésre : 

. ..mu[s] . . . | an(norum) xxx[ h(ic) s(itus est)] | Eutte(tia?) Mafxima] | p(onendum) c(uravit) b(ene) 
[m(erenti)] 
E szerint az elhunyt neve, aki 40 (?) éves korában halt meg, a mus-betűhármassal végződik. Ezen név 

kiegészítése találgatható volna a végtelenségig (Firmus ? Philumus ? stb. volt?). A síremléket állíttató nő 
második neve bizonyos (az M-betűbe belekapcsoltak egy .^-betűt). Annál problematikusabb első nevének 
a kiegészítése, magyarázata. Az Eutte(ia) =Eute{id) nomen lenne elsősorban kézenfekvő, de ilyen családi 
nevet nem találtam egyáltalán, £wífe(=Eute)-szógyökér nincs is a latin nyelvben87. Eutte(tius) —Eute(tius) 
nomen nőnemű alakjára kell tehát kiegészítenünk? Volt olyan consul88, akinek az egyik nomen-je így hang
zott, de Degrassi A. úgy vélte, hogy alighanem a Lutetius név helyett írták tévesen az Eutetius-noment. 
Végül is főleg az a figyelemre méltó, hogy létezett Eucii, Euthiones nevű germán89 nép. A római birodalom 
nyugati részéből ismeretes Euta Materna^; ennek mintájára Euttefa ?)=Eute(a ?) lehetett Maxima első 
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neve? Esetleg görög származású névvel állunk szemben, az evesia. (—az egyenes vonal) szó mesterkélt 
származékával? 

8. Nagy Lajos Kőérbereken talált egy mészkőtömb-töredéket91; másodszor talapzatként használták 
fel (még a római korban). Nagy Lajos eredeti adatcédulája fennmaradt; a bal szélén és az első sorban telje
sen elmosódott, mintegy felerészben ránkmaradt feliratot (10. kép) a megtaláló így betűzte ki: 

[ . . .n] Ius[ . . . ] | [an]n . XL. h [ . . . . ] ] [ . . . ]na.Fa[. . .] | [.. .].Firm[...] | [.. . ]ur .P[ . . . . ] 
Nagy L. a legfelső sorban aziV és/betűknek a felső végeit, az Kés az S betűknek az alsó részeit regiszt

rálta még. A 3. sor végén (az i^-betűpár után) olyan betűt látott, amelyből a függőleges szárnak a teteje 
volt meg, a 4. sor elején (a .F/ftM-betücsoport előtt) egy betű utolsó függőleges szárát észlelte Nagy L.; 

DNY-i részében) 7. kép. Eutte. Maxima állíttatta sírkő csonkja (a katonai várostól északra kialakuló 
Fragment der Steintafel über den Bau temetőből). Eredeti fekvés a sírban 
des Kollegiumsitzes (im südwestlichen Fragmentées von Eutte. Maxima gestellten Grabsteines (aus dem nördlich der 

Teil der Zivilstadt) Militärstadt errichteten Gräberfeld). In situ im Grab 

4. kép. A „legyőzhetetlen istennek" emelt kőoltár 
Der „unbesiegbaren Gottheit" gestellter Steinaltar 

6. kép. Görögös nevű leányka sírtáblájának a töredéke 
Fragment der Grabtafel eines Mädchens mit griechischem Namen 
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ugyanezt látta az 5. sor kezdetén 
is (az VR-betűpár előtt). Mi úgy 
véljük, hogy a legalsó sor köze
pén . . . VB betűpár áll, különben 
csak egyetérthetünk kiváló kuta
tóelődünk olvasatával. 

Eszerint alighanem [Iu]n(ius) 
Iusftus? Iustinus? stb.] sírtáblá
jával lehet dolgunk, ő hunyt el 
40 éves korában; a 2. sor letört 
részében bizonyosan ez a formu
la fejeződött be: h(ic) [s(itus) 
e(st)]. . . A felirat többi része 
úgy értelmezhető talán, hogy a 
sírtáblát többen állíttatták; 
[Fortu]na (Id. a 2. sor végét és a 
következő sor elejét) avagy 
[An]na ?, valamint [Iu]n(ius) 
Firm[us? Firminus?92, vö. a 4. 
sort] meg F a . . . Az l u s . . . betű
csoporttal kezdődő személyne
vek93 közül leggyakoribb a 
Ius[tus], másodsorban a Ius[tinus] 

cognomen. Az [An]na személynév igen ritka94. A Fa... betűpárral kezdődő személynevek95 közül, mint
hogy a harmadik betű B vagy I vagy H vagy L, esetleg M vagy N lehetett, az igen gyakori Fa[lco] vagy Fa 
[bianus] jöhet elsősorban tekintetbe. A harmadik sor letörött részébe, a FA-betűpár folytatásaként éppen 
helyet találna a fa[mula eius] kiegészítés is (ebben az esetben a . . . na-\égű nevet viselő személy az elhunyt
nak szolgálója lett volna, és csak ketten gondoskodtak yolna annak végtisztességéről). A legalsó sorban 
az . . . F£-betűpárt alighanem így egészíthetjük ki : [t]ub(icen).96 De miféle testületnek volt a kürtöse ? A leg
utolsó betűből megmaradt csonk P vagy R avagy D része lehet, biztosan nem L betűnek a tartozéka, tehát 
nem légióban fújta a kürtöt [Iun]n(ius) F i rm. . . A legnagyobb valószínűséggel P volt az utolsónak, részben 
fennmaradt betű, ezekkel a kiegészítési lehetőségekkel: p(atri ?); pfarentibus ?); p(osuerunt ?); p(ro 
pietqte ?). Jól ide találna értelmileg ez a formula is : b(ene merenti). 

De ha Nagy L. látta helytállóan (a megtaláláskor!) az utolsó sor vitatható betűit, és mégis Fi?-betűpár 

8. kép. Maga a sírkőtöredék 
Das Grabsteinfragment selbst 

9. kép. A sírfelirat felnagyítottan 
Die Grabinschrift vergrößert 

10. kép. [Iu]n(ius) Ius[tus]? sírtáblájának a csonkja 
Fragment der Grabtafel des [Iu]n(ius) lusftus] ? 
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olvasandó itt, ebben a változatban az [A]ur(elius) családi név (nomen) maradványával lenne dolgunk, ami 
után az egyéni név (cognomen) kezdőbetűjét kellene vélnünk a P vagy D vagy R betűben. Ebben az eset
ben az sem elképzelhetetlen, hogy egy lovas segéd csapattest nevének a részével találkozunk itt, ilyesféle 
kiegészítéssel : . . . [alae A]ur(ianae) P(rimae), és F i rm. . . ebben szolgált volna. 
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Christentum I. (Klagenfurt 1962) 209; Rev. Arch. 346 

(1949) 213. o., 151. sz. (egyéb irodalommal); Saxer R., 
id. m. 51. o., 42. sz. 292. j . (egyéb irodalommal). 

44 Folia Arch. 6. 1954. 60—61. o., 68. j . (Radnóti A.). 
45 E. M. Stajerman: Die Krise d. Sklavenhalterordnung im 

Westen d. röm. Reiches (Berlin 1964) 433. 
46 Num. Közi. 64^65 (1965—66) 13 (Fitz J.). 
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47 Fitz J., uo. 14. o., 6. j . ; Pannónia története (Budapest 
1963) 107 (Barkóczi L.). 

48 Jahrbuch f. Num... . 2(1950—51) 137 V/. Werner). 
49 L. Schmidt: Gesch. d. dt. Stämme bis z. Ausg. d. Völ

kern. 1/1. (Berlin 1904) 59. o., 5. j . Fitz J. (Num. Közi. 
64—65. 1965—66. 14) fegyveres összecsapást feltételez 
i. sz. 245-ben a quadokkal. 

50 PW-RE X. (Stuttgart 1919), Iulius/386, 761—62 (E. 
Stein). 

51 PW-RE XII. (Stuttgart 1925), Legio c , 1338 (E. Ritter
ling). Az i. sz. 245, 246, 247. években kiadott végszabad
ságoló diplomákat (CIL XVI 149—152) olyan katonák 
kapták, akik „pie et fortiter militia functi sunt". 

52 Barkóczi L.—Bona I.—Mócsy A.: Pannónia története, 
106—107, 

53 PW-RE Suppl. X. (Stuttgart 1965), Alfius/5, 14—15 
(Fitz J.). További irodalom: Dobó Á., id. m. id. hely. 

54 CIL III 10436. 
55 A III. László u. útteste helyén húzott (VI. jelű) kutató

árokból került elő. 
56 Ch. Daremberg—E. Saglio : Dictionnaire des Antiquités 

. . . V. Paris (1909) 976, Votum c. (J. Totain). 
57 Az ismertetett feliratcsonk lelőhelye szomszédságában tel

jesítettek pl. fogadalmat Silvanus conservator-nak (közö-
letlen kőoltárkán), deus Silvanus-nak meg luno reginá
nak, és [genio] huiusq(ue) loc(i)-nak: Bp. R. 13 (1943) 
346, 350. Az északi táborkapu előterében „invicto Mi-
thrae", illetőleg egy ismeretlen istenségnek végeztek foga
dalomteljesítést : A. Hekler: Arch. Ért. 28 (1908) 285 
(a és b); RA 164 (1910) 441 (n. 127). 

Ha a Majláth (= Szentendrei út) utca 42 előtt, a Miklós 
u. 36 táján megállapított (Sz. Póczy Klára és Pekáry 
T. által ismertetett) vö//«w-nyomok irányvonalát meg
hosszabbítjuk keleti irányba (a Duna felé), a Laktanya 
u. 22 vagy 24. sz. telkeken át a Laktanya u. 27. sz. telek 
(= egykori zsidó temető) közepének tartunk neki. E sze
rint az ún. praetorium-oltárkövek is — B. Kuzsinszky: 
Arch. Ért. 9 (1889) 396. —; Bp. R. 5 (1897) 128. —; 
Aquincum... Budapest 1934. 195—199 — a tábor védő
falának tövében feküdtek, az egyik periódusban. E foga
dalmi felajánlások szóltak • „Marti Victoriae Fortunáé 
red(uci)": CIL III 10436; „urbi Romae": CIL m 
10470; „I(ovi) o.m. et dis deabusque omnibus": CIL III 
10424; „Fortunáéhuius loci": CIL III 10399; „Minerváé 
victrici": CIL III10438; „Dis et genio prov. Pannóniáé" : 
CIL III 10396; „I(ovi) o.m.": CIL m 10415; „lunoni 
caelesti": CIL III 10407; a „defectores et rebelles"-t 
legyőző helytartó dicsőségére: CIL III 10471—73. 

A légiói tábor nyugati védőfalának a közelében (külső 
vagy belső tövében?) [Silv]anus mag (nus) -nak, illetőleg 
egyszerűen Silvanus-nak meg egy ismeretlen istenségnek 
teljesítettek fogadalmat: Kuzsinszky B., Aquincum... 
(Budapest 1934) 206; Bud. Rég. 12. 1937. 127—28; CIL 
III 13 370 = H. Dessau, ILS 3516 = Klio 46. 1965. 341 
(Nagy T.). Számszerint a legtöbb fogadalomteljesítés 
a helyét változtató erőd déli védőrendszerei közelében 
ment végbe: „I(ovi) o.m." 4 esetben (CIL III 15 157; 
Bud. Rég. 12. 1937. 93 — Kuzsinszky B.; uo. 13. 1943. 
343, 346; Arch. Ért. 94. 1967. 76, 79). 

Egy-egy esetben szólt a fogadalom „Telesphoro" (Bud. 
Rég. 13. 1943. 356 — Szilágyi J.), meg „...[Fortunáé] 
Aug. ceterisque dis huiusce loci" (CIL III 3417 = PW-RE 

Suppl. IX. Valerius /333/ a, 1429,1431 — Fitz J.), illetőleg 
„Minerváé" (Bud. Rég. 14. 1945. 456). 

Nem maradt meg a segítségül hívott istenség neve: 
Kuzsinszky B.: Aquincum.,. 215; Bud. Rég. 12. 1937. 
16; Arch. Ért. 78. 1951. 47. tábla, 3. kép (Szilágyi J.) ; 
uo. 135. o.; Acta Arch. Hung. 11. 1959. 257 (Fitz J.) ; 
Bud. Rég. 20.1963. 27—28, 41 (Nagy T.). 

A III. Föld u. 17 előtt (gázcsőárokban) került elő 
a „g(enio) (centuriae) L. Aeb. Certi . . ." emelt kőoltárka 
(száma az új naplóban: 63. 10. 79). (Ez a lelőhely a légiói 
erőd későbbi, délebbre eltolt periódusában a déli kapuzat 
belső előterébe esik). • 

58 E rövidítés kiegészítésében Mócsy A. volt segítségemre. 
59 CIL III p. 661 ad n. 5460; W.Lîebenam: Fasti consolari 

(Bonn 1909/28) a Maximo-szó után nem jelölik a másod-
ízbeniséget: CIL III 14565; Dessau H., ILS 2356; 3156; 
3621 ; 7075); A. Degrassi: I Fasti cons. (Róma 1952) 62, 
222. 

60 RE IL 15. Hb. (Stuttgart 1955) 391—404, 397 (Varius . 
Avitus) 10. 

61 Tesserarius, signifer, c. arm.: CIL III 10 476 cf. p. 232821. 
62 CIL III 10481 (Újabban hurcolhatták el Lacházára). 
63 Új naplósz. az aquincumi múz.-ban: 64. 10. 169. 
64 CIL III 10529 (a CIL munkatársa még i. sz. 184-ből vagy 

187-ből való származást is lehetségesnek tartja). 
65 „Pro sal. d.n. Aug. collég. Victorianorum cocinato-

r ium.. ." : BR 8. 1904.166 (Kuzsinszky B.) ; uő., Aquin
cum... (Bp. 1934) 187—8. 

66 A kő 19 cm sz., 20 cm v. Új napló: 64. 10. 166. 
67 H. Dessau, iá. m. p. 532. 
68 Uo. 545. Legújabban Mithras és deus invictus azonosságá

hoz: Mócsy, Pannónia 737 (RE Suppl. IX.). 
69 A. Mócsy Bev. 153, 308. 
70 Uo. 153. /. Kajanto (The latin cognomina, Commentatio-

nes human, litterarum, Helsinki 1965, 36. 2) Sardinia-ra 
utal (143. o., „Cognomina derived from Gentilicia"). 

71 CIL III p. 2384, 2631. 
72 F. Miller: Das röm. Reich u. seine Nachbarn (Frankfurt 

a. M. 1966) 140. 
73 A végformula (EX VF) sem jellemző korszakra. CIL III 

p. 2589: „ . . .ex voto passim" 
74 H. Callies: Die fremden Truppen im röm. Heer d. Prin

zipats, BRGK 45. 1964. 135. o., 10. j . 
75 Wellner L, id. hely. 
76 Année épigr. 1964. (Paris 1965) 107. o., 261. sz. 
77 Régi napló: 1931/14; új napló: 64. 10. 229. 
78 A kő 12,5 cm sz., 16,4 cm m. 
79 CIL III p. 2595. 
80 CIL III p. 2380. Mócsy A., Bevölkerung... 164. o. 
81 Barkóczi L., A. Arch., id. m. 305. o. 
82 III. Benedek Elek u.-ban (174 sz. sírban, 1968. aug.). 

Köszönettel tartozom Kába M.-nak, hogy e sorok írójá
nak engedte át a sírfelirat ismertetését. 

83 A talapzat sz. 77, h. 88 cm. A feliratos mező 53,7 cm sz., 
fennmaradt magassága 28 cm. A sírkő 21 cm v., 82 cm 
széles. 

84 Pl. az E szélessége 28, a H 31, a V (felül) 53, az M 50, 
ill. 84 mm (felül, ill. alul). 

85 Pl. az A és N között 48, az M és V között 37, a T és T 
között (természetesen a felső hasta-k közében) 14 mm 
a táv. 

86 Pl. 36 mm a köz két szó között. 
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87 Thesaurus Linguae Latináé V. 2. fasc. 1 (Lipsiae 1931) 
1081. has. E. Georges, Ausführt, lat.-dt. Handwörterbuch 
(Basel 1951), 2480—81. 

88 CIL III 8753. A. Dégrossi, id. m. 11. 
89 L. Schmidt: Gesch. d. dt. Stämme... (Berlin 1904). 

1/1.384. 
90 CIL XIII/5 (Berlin 1943) 4373. 
91 A sorszám Kuzsinszky B.-nál: 394; új naplószám: 

64.10.77. A kőcsonk méretei: 64,5x54x18 cm, 
92 Egyéb változatok, lehetőségek: CIL III p. 2392. 
93 lus . . . kezdetű cognomen-ek más példái: Dessau, ILS III 

p. 206. 

1. In Óbuda wurde der eine Schwellenstein 
einer am nördlichen Rand der einstigen Aquincu-
mer Militärstadt stehenden Villa als Pfeiler von 
einem aus Sandstein gefertigten, kleinen Altar (Abb. 
1) mit der sechszeiligen Inschrift: I(ovi) o(ptimo) 
m(aximo) Sarrius Super ve t(e)ranus[ leg(ionis) II 
a(diutricis] p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) l(aetus) 
l(ibens) getragen. Für den Personennamen Sarrius 
würde dies das erste Vorkommen sein3-4, weshalb es 
anzunehmen ist, daß dieses Wort in zwei Teile ge
teilt gelöst werden muß : auf den Buchstaben S, als 
eine Abkürzung irgendeines Vornamens (:Servius? 
Salvius? Spurius? Statins?) und auf den Familien
namen Arrius. Der Dedikant war vielleicht S(extus) 
Arrius Super und das Steinaltärchen dürfte in der 
zweiten Hälfte des 2. Jhs u.Z. gestellt worden sein. 

2. Am südlichen Rand der Hauptstadt Buda
pest kam ein fragmentierter Steinaltar in seiner 
Inschrift mit ungewohnten Buchstabenverbindun
gen zum Vorschein (Abb. 2a). Unser erster Versuch 
zur Ergänzung heißt: . . . et . . .LVI l(egionis) [I.?] 
M(inerviae?) ad(ha)eren [tium] [U] fpius [V] arus 
opt(io) sta[t]orum co(n)s(ularis viri) [su]mptibus 
[su]is v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) [P]raesente 
et Albi[n]o co(n)s(ulibus) (ante diem) XV Kai 
(endas) Iul(ias) ( — 17. Juni 246 u. Z.). Der problema
tischste Inschriftenteil wird auch vergrößert vorge
führt (Abb. 2b). Der erste Buchstabe des Beinamens 
des Dedikanten, eines Offiziers ist ausgebröckelt; 
dieser dürfte der damals gleichfalls häufige Name14 

[C]arus oder z. B. der seltene [Clj arus gewesen 
sein. Es scheint, daß man am Ende der 5. Zeile in 
das T schwach auch einen Buchstaben R eingeritzt 
hat und es dürfte demnach [Ujlpius [Vjarus (?) 
opt(io) str[at]orum cos.. heißen, also wäre er der 
Kommandant der Reiterabteilung des Statthalters 
gewesen sein. Jedoch gibt es für eine solche Funktion 
kein Beispiel.16 Mit dem Amt der opt(io) sta [t] orum 
cos. (ungefähr Befehlshaber irgendeiner Feldgendar
merie?17-18 verwandte Funktionen19 sind schon vor
gekommen. "Auf eigene Kosten" huldigt der Cen-
turioanwärter mit Befehlsgewalt in der südlichen 
Gemarkung von Aquincum der sich in schwerer 

94 Csak 1 példa rá: uo. 168. o. 
95 Uo. p. 193. Fab... betűkkel kezdődőszemélynevek: CIL 

III p. 2391. 
96 Egyszerűen [s]ub elöljáró szócska állott volna a felirat

csomók alján, és utána az ablativusban levő kifejezés 
egészen letört volna? [p]ub[lice] (= „nyilvánosan, köz
költségen, az állam által, a közösség által") szó volt itt? 
Avagy [c]ub[icularius] (= Kammerdiener; H. Menge: 
Lat.-Dt. Schulbuch2 Berlin 1911,186,616—7. o.) foglal
kozást űzött volna a felirat utolsó soraiban megnevezett 
személy? 

Lage treu erwiesenen Truppe, die eventuell nur 56 
Häupter gezählt hat. Die Zahl könnte auch höher 
gewesen sein, wenn wir annehmen, daß vor dem 
Zahlwort (:LVI) — im abgebrochenen Teil-—ein 
Buchstabe M oder C als Bezeichnungen größerer 
Zahlen fehlt. Der Name der die Abteilung entsandten 
Legion läuft mit dem Buchstaben m aus. Hier kann 
vor allem die germanische Legion I M(inervia) in 
Betracht kommen, da diese schon früher Ord
nungstruppen hierher entsandt hat27; in diesem 
Falle denken wir an eine derartige Ergänzung wie : 
. . . [mil(itum) n(umero)] LVI 1 (eg (ionis) I [M 
(inerviae). Jedoch auch andere Ergänzungen können 
in diesen ausgebröckelten Inschriftenteil hineinpas
sen: haben die 1 [eg(iones) Ger[m(anicianae28)] 
hierher Truppen entsandt oder hat sich vielleicht 
die l[eg(io)X. ge] m (ina), letztere aus der nahen 
Stadt Vindobona29) bezüglich ihrer Hilfsbereitschaft 
geäußert? An der Inschrift des Steinaltars dürfte 
anlautend eine so ähnliche Dedikation verlorenge
gangen sein wie : „Herculi et Victoriae" oder "genio 
et virtuti", eventuell „fidei . . . " usw.30-34 Auf 
die tatsächlich vorhandene Krise verweist (im Be
reich von Aquincum im Jahre 246 u. Z.), daß 
mehrere Dedikationen aus diesem Zeitalter und 
Raum aufrechterhalten geblieben sind35-40 sowie daß 
im Bereich dieser Steinaltäre in den Jahren 244—8 
u. Z. auch Münzbestände verborgen wurden46-*47. 
Auch Kaiser Philippus hat das Attribut Germanicus 
um das Jahr 246 verdient49-53, also man dürfte den 
größten Teil der Truppen von Aquincum gegen die 
Quaden bzw. nach dem Nahen Osten abkomman
diert haben und zur Bekämpfung der zufolge der 
Schwächung der hiesigen Garnison entstandenen 
inneren Unruhen zu Beginn des Jahres 246 u.Z., 
eventuell im Laufe des vorangehenden Jahres aus 
den benachbarten Provinzen Truppen hierher ent
sandt haben. 

3. In der Nähe der nördlichen Schutzmauer des 
(älteren) Legionslagers von Aquincum kam 1968 
das Fragment eines Steinaltars zum Vorschein : aus 
seiner Inschrift sind nur die letzten drei Zeilen erhal
ten geblieben (Abb. 3). Der Steinmetz hat die Buch-
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staben A und V, A und E sowie L miteinander ver
bunden. Unsere Proposition zur Ergänzung ist: 
. . . Aug(ustis ?) Maximo II et Aeliano co(n)s(uli-
bus). Je mehr sich die Wall- und Wehrmauern des 
befestigten Lagers vor unseren Augen erschließen, 
begleiten sie (in Aquincum) — fast in langen Rei
hen — um so mehr Altarsteine. Auch unsere frag
mentierte Inschrift fügt sich in die Reihe dieser 
ein.57 In auffallender Weise fand man am Fuß der 
östlichen Wehrmauer, die sich entlang des Kleinen 
Donauarmes dahingezogen hat, wo es also kaum zu 
schwereren Kämpfen gekommen sein konnte, bezüg
lich der Erfüllung von Votiven keine Denkmäler. Die 
erste Abkürzung des erhalten gebliebenen Inschrif
tenteils kann auf mehrere Weise ergänzt werden : 
ist er das letzte Wort einer Kalenderbestimmung, so 
muß man sich vor das Wort Aug(ustis) das Kalender 
bestimmungswort Kal(endis) oder Nonis, eventuell 
Idib(us) vorstellen; stehen wir jedoch der Abkür
zung des Wortes Aug(ustas) gegenüber, d. h. hat 
der abgebrochene Teil in den Ausdruck "ante 
d i em. . . " ausgelautet, so können noch mehrere 
Möglichkeiten auftauchen. Es ist auch möglich, 
daß die Buchstabengruppe AVG der Beginn des 
besitzanzeigenden Attributes: Aug(usti) gewesen 
ist; in dieser Variante konnte dies den Abschluß 
der verschiedensten Funktionen bilden. Das Erfül
lungsjahr des Votivs ist 223 u. Z.59, also das zweite 
Jahr der Herrschaft von Alexander Severus. Auf 
die Nachricht von der Ermordung Elagabals und 
seiner Anhänger geriet der äußere Feind oder die 
unterdrückte Schicht in Pannonién in Bewegung, 
die Lebensgefahr dehnte sich auf den Raum von 
Aquincum aus, da die Votiverfüllungen sich dort 
vermehrt haben.61~64 

4. Am nördlichen Rand der Militärstadt von 
Aquincum ist ein Steinaltärchen (im Herbst 1958) 
mit vierzeiliger Inschrift zum Vorschein gekommen 
(Abb. 4). Im Auslaut der 3. und 4. Zeilen bröckelte 
je ein Buchstabe ab. Die Ergänzung der Inschrift: 
[Mithrae? Soli? i]nvicto deo Aeli(us) Calvis [i]us 
ex v(oto) [fecit)]. Der zweite Name des Dedikanten 
(Calvisius) kommt in Pannonién zum ersten Male 
vor.69 In Noricum wurde dieser Name von einem 
Eingeborenen geführt71, jedoch hieß in Comum 
(Norditalien) das eine Mitglied des Senats so.72 Das 
Steinaltärchen dürfte im Laufe des 3. Jahrhunderts 
u. Z. gestellt worden sein und der Dedikant war 
vielleicht mit demselben P. Ael. Calvi.. .b(ene) 
f(iciarius) cos. leg(ionis) II adi(utricis) identisch, der 
im Jahre 217 u. Z. in Beograd einen Steinaltar 
geweiht hat.76 

5. Südwestlich von der Fleischhalle der Zivil
stadt von Aquincum wurde (1931) das Steininschrif
tenfragment mit einigen Buchstaben gefunden (Abb. 
5), das wir aufgrund der Aufzeichnung von L. Nagy 
in dieser Form ergänzen : [.,.. seh] olam c oll(egii)... 
[impendi(i)s s]uis [refecit...]. Dieser Kollegiensitz 
harrt jedoch noch der Erschließung (hinter dem 
Gehsteigportikus der NS-orientierten Hauptstraße?) 

6. Das Steintafelfragment mit einer aus drei 
Halbzeilen bestehenden Inschrift (Abb. 6) wurde 

zufolge des schwer fragmentierten Zustandes jahr
zehntelang nicht publiziert. Unsere Proposition zur 
Ergänzung ist: . . .yrla [e] (?) [Antjonia [puellae 
inno]centi. In der obersten Zeile dürfte auch das 
Wor t . . .yreae gestanden haben, jedoch zufolge eines 
tiefen und breiten Loche sdürften die mittleren und 
oberen, waagerechten Schenkel des Buchstaben E 
verlorengegangen sein. Auch der Name Antónia, 
die die Grabtafel errichten ließ, ist ein häufiger 
Personenname80 in Pannonién, der nach Osten ver
weist,81 und in der Tat dürfte auch das hingeschie
dene "unschuldige Mädchen" einen orientalischen 
Namen geführt haben; dieser Name endete mit: 
. . .yrla oder . . .yrea. 

7. M. Kaba hat unlängst bei der Erschließung 
in Óbuda in einem Grabe eines weitausgedehnten 
Gräberfeldes (im Jahre 1968) einen fragmentierten 
Grabstein (Abb. 7) gefunden.82 Die Inschrift wird 
von einer Doppelleiste und einer einfachen Efeu
ranke umrahmt (Abb. 8); etwa Zweidrittel der 
Inschrift ist erhalten geblieben. Eine primitive Kur
sivschrift! Die Breite der Buchstaben weicht von
einander stark ab. Zur Ergänzung der besonders 
fraglichen vorletzten Zeile führen wir auch eine ver
größerte Aufnahme vor (Abb. 9). Unser Vorschlag 
dazu wäre: . . . mu[s] . . . an(norum) XXX[X. . . 
h(ic) s(itus est)] Eutte(tia)? Ma[xima?]p(onendum) 
c(uravit) b(ene) [m(erenti)]. Demnach lautete der 
Name des Hingeschiedenen, der in seinem 40. 
Lebensjahr (?) gestorben ist, mit den drei Buchsta
ben . . .mus aus. Hieß er[Fir]mus? Oder vielmehr 
[Philu]mus? Der zweite Name der Frau, die das 
Grabdenkmal errichtet hat, ist sicher; es wurde in 
den Buchstaben M ein A eingeschlossen. Ihr Fami
lienname ist um so fraglicher; der vorgeschlagene 
Name Eutte(tia = Eutetia) wäre dessen erstes Vor
kommen87 ! Der ähnliche Name des Konsuls hat sich 
als falsch erwiesen88. Deutet dieser Familienname 
auf das Euch, Euthiones genannte germanische 
Volk89? Aus dem westlichen Teil des Römerreiches 
ist der Name Euta (Materna)90 bekannt: auf dessen 
Analogie wäre Eutt (e(a?) (=Eutea?) der erste 
Name der Maxima? Stehen wir einem Familienna
men griechischer Abstammung gegenüber, mit einer 
erkünstelten Ableitung des Wortes eutheia ( = gerade 
Linie)? 

8. L. Nagy hat am südlichen Rand von Buda
pest ein Fragment eines Kalksteinblockes gefunden 
(Abb. 10). Seine stark verstümmelte Inschrift wird 
von uns (unter Anwendung der Aufzeichnung von 
L. Nagy) folgenderweise ergänzt: [Iu]n(ius) lus 
[tus?] [... an]n(orum) XL h(ic) [s(itus) e(st) [For-
tu]na (?) fa[mula eius et? . . .Iu]n(ius) Fir[mus? 
. . . t] ub(icen?) p(osuerunt) . . . L. Nagy hat ganz 
unten das Buchstabenpaar VR gesehen. [An]na und 
Fa[bianus] oder Fa[lco] haben eher in der Errichtung 
der Grabtafel mitgewirkt? Der letzte Buchstabe kann 
auf mehrere Arten ergänzt werden : p(atri?) ; p(aren-
tibus?); p(ro)pietate); b(ene merenti) usw.96 Vor 
diesem dürfte auch der Ausdruck [p]ub(lice) gestan
den haben! 
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