
BÁNOSI GYÖRGY 

ÚJABB ADALÉKOK AZ AQUINCUMI HERCULES-KULTUSZHOZ 

1974-ben nagy jelentőségű lelet gazdagította Aquin
cum vallástörténeti vonatkozású köveinek gyűjteményét: 
egy Hercules-szentély építési táblájának Caracalla kora
beli töredéke.1 Az emlék fontosságát az húzza alá, hogy 
ez a feliratos kő az első közvetlen bizonyíték arra, hogy 
Hercules-szentély létezett Aquincumban. 

Mielőtt azonban a lelet részletesebb tárgyalására át
térnék, szükségesnek tartom hogy összefoglaljam, amit 
az aquincumi Hercules-kultuszról ezideig tudunk.2 

Aquincumi Hercules-emlékeinket jellegük szerint két 
nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportba azok a 
különféle, a héroszt és mondáit megjelenítő tárgyak 
tartoznak, ahol a vallásos tartalom nem dominál vagy 
legalábbis nem kizárólagos. Aquincumi leleteink közül 
ide sorolhatjuk: a III. kerületi Meggyfa utcai táborváro
si villa urbana Hercules és Nessus mítoszát, illetve a 
dionüszoszi thiaszoszban részegen dülöngélő Herculest 
ábrázoló mozaikpadlóit,3 a Szépvölgyi úti helytartói vil
la Hercules-bronzszobrocskáját,4 az azóta sajnálatos mó
don elveszett Herculest és Omphalét ábrázoló elefánt-
csontdomborművet,5 a vésett követ, melyen a Cacustól 
visszaszerzett marhákat terelő Hercules alakja látható,6 

a Hercules és a krétai bika harcát bemutató lepénysütő 
mintát7 és a szatíroktól támogatott részeg Herculest áb
rázoló kis terrakotta reliefet.8 Ezeknek a tárgyaknak a 
túlnyomó része — a lepénysütő minta és a kis terrakotta 
dombormű kivételével9 — import áru és — talán a hely
tartói villa Hercules szobrocskájától eltekintve10 — nem 
is tekinthető közvetlenül vallási rendeltetésűnek, még ha 
bizonyos vallástörténeti vonatkozások nem is tagadha
tók le ezen emlékekkel kapcsolatban.11 Ezért ezekből a 
többségükben idegen földről ideszármazott műtárgyak
ból12 elsősorban a helybeli módosabb lakosságrétegek 
ízlésére következtethetünk, nem az itteni vallási elkép
zelésekre és szokásokra. 

Emlékeink másik nagy csoportja, melybe a közvetle
nül vallási rendeltetésű feliratos köveket sorolhatjuk, 
már sokkal inkább fényt vet az isten aquincumi kultu
szára. Építési táblánk megtalálásáig Aquincum területéről 
hat Herculesnek dedikált kőoltár volt ismeretes,13 az 
egyik ilyen emlék bal oldalán Hercules képét is kifarag
ták, jobbjában korsóval, melyet kis oltáron tart, baljában 
vallanak támasztott bunkójával és oroszlánbőrrel.14 

Ha ezt az emlékcsoportot az előzővel összehasonlít
juk még két alapvető különbség tűnik ki közöttük. Míg 
műtárgyjellegű leleteinkkel kapcsolatban azt tapasztal
juk, hogy Aquincum úgyszólván egész területén elterjed
tek15 és több darabjuk már a III. század előtt használat
ba került,16 addig feliratos emlékeink szövegük és lelő
helykörzetük alapján, elsődlegesen a katonasághoz17 és a 
katonai táborhoz18 kapcsolhatók és nem keltezhetők 
korábbra a Severusok koránál.19 Ha még a megfigyelése
ket azzal is kibővítjük, hogy az értelmezhető oltárok ál

líttató i a legmagasabb rangú katonatisztek és hogy az öt 
oltár közül hármat a praefectus legionis dedikált,20 ah
hoz a feltevéshez juthatunk, hogy a Severusok kora óta, 
egészen bizonyosan Hercules hivatalos tábori kultuszá
val számolhatunk, amelynek ápolásáról úgy tűnik, hogy 
a praefectus legionis gondoskodott.21 (Az utóbbi meg
állapításnál azonban meg kell jegyezni azt, hogy ez az 
elnevezés Gallienus kora előtt és után bizonyos funkció
beli különbségeket takart, ezért el kell választani egymás
tól az ugyan-e tisztségnéwel jelölt táborparancsnokokat 
és lovagrendű legio-parancsnokokat.) Ez a hivatalos 
Hercules-kultusz mint példáink mutatják a császár-kul
tusszal is összekapcsolódott: G. Julius Caninus fogada
lomtétele Alexander Severus salusáért és visszatérésé
ért22 és Aurelius Firminus oltárán a Hercules Augusto-
rum összetétel mindenesetre erre vall, az utóbbi kifeje
zetten a tetrarchia valláspolitikai törekvéseire utal.23 

Nem akarok belebonyolódni e tanulmány keretében 
azoknak az ellentétes nézeteknek a taglalásába, amelyek 
a Hercules Augustus fogalom értelmezésével kapcsolat
ban felmerülnek, kezdve attól az állásfoglalástól, mely az 
istenség e megjelenési formáját egyenesen a „császár
kultusz rávetülésének" tartja Hercules tiszteletére,24 

egészen addig, mely a név feltűnően gyakori pannóniai 
előfordulása alapján ezt az istenalakot valamiféle helyi 
elképzeléssel hozza összefüggésbe.25 Az elnevezés, mely 
pannóniai viszonylatban egyébként a polgári lakosság 
emlékein jelenik meg nagyobb számban,26 nálunk két 
praefectus legionis-oltáron szerepel,27 tehát hivatalos ál-
líttatású köveken, melyeknek egyike kifejezetten a csá
szár-kultusszal és a Severus-ház valláspolitikájával áll 
kapcsolatban.28 Még ha el is tudjuk képzelni, hogy egye
sek e praefectusok közül a lakosság helyi elemeiből 
emelkedtek tisztségükbe,29 akkor se tudunk képet al
kotni e helyi lakosság személyes jellegű Hercules vallá
sáról az emlékek jellege és csekély száma miatt. A sors 
szeszélye folytán személyes jellegű vallási megnyilvánu
lást Hercules irányában egyedül csak egy idegenből jött 
helytartó, C. Octavius Appius Suetrius Sabinus oltárán 
tapasztalunk, aki ezt az oltárt hazája védő istenének, az 
amphissai Herculesnek tiszteletére állíttatta.30 Azt se 
bizonyítja semmi, hogy Hercules Illyricus, Caius Oppius 
Ingénus tribunus militum oltárán, bennszülött istenség 
lenne, inkább azok véleményét kell elfogadnunk, akik 
szerint a szintén 3. sz.-ból ismert Genius Illyricihez ha
sonlóan a pannóniai hadsereg és a dunai tartományok ki
emelkedő szerepét allegorizálja a Római Birodalom 
3. sz.-i történelmében.31 

Az a császár, aki Illyricumnak és hadseregének ezt a 
kiemelt szerepét biztosította, tudvalevően Septimius 
Severus volt, aki mint Pannónia Superior helytartója öl
tötte magára az uralkodói bíbort és pannóniai katonái 
segítségével nyerte meg csatáit politikai ellenfeleivel 
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szemben. Severus és utódai a 3. sz.-i katonacsászárok 
kapcsolata a katonasággal, ezen belül az e században leg-
ütőképesebbnek tartott duna-vidéki hadsereggel, és Illy-
ricummal (melyből nem egy e császárok közül szárma
zott), másik oldalról pedig ezeknek a császároknak val
láspolitikája magyarázhatja csak Hercules pannóniai, 
ezen belül aquincumi kultuszát.32 

Ebben a történelmi szituációban jelenik meg Hercules 
Augustus is Pannónia istenvilágában33 és nem véletlen, 
hogy Severus Szülőhazája, Africa mellett, kultusza itt 
hagyja a legtöbb nyomot az egész birodalomban.34 

Septimius Severus szülővárosa Leptis Magna isteneit 
tiszteltette és állította valláspolitikája középpontjába 
Hercules és Liber Pater néven. A föníciai—africai Melkart 
Hercules képében és egy másik pun isten Liber-Bacchus 
alakjában 194-től kezdve „dii Patrii et Auspices" kör
irattal jelennek meg a császár érmein és ők tűnnek fel a 
ludi saeculares fő isteneiként is,35 202-ben pedig parthus 
győzelme után Severus közös nagy templomot építtet 
tiszteletükre.36 A császár saját magát is ábrázoltatja az 
oroszlánbőrrel fején egy érmén,37 felesége Julia Domna 
pedig Omphale képére faragtatja ki márványszobrát,38 

más érmeken viszont ahol Severus és Domna Juppiterre 
és Junóra hasonlítanak, gyerekeik Caracalla és Geta emlé
keztetnek Herculesre és Bacchusra/9 Sok feliratot 
is ismerünk Septimius Severus és családja salusáért, ame
lyeket Herculesnek dedikáltak.40 Septimius Severus 
197-ben Commodus Herculaneus néven consecráltatja a 
hajdani császárt, aki Herculesként imádtatta magát.41 

Hercules kiemelt tisztelete Severus utódai alatt is foly
tatódik, Caracalla herculesi bátorságával, Herculeshez 
való hasonlatosságával henceg.42 Alexander Severus, 
a Severus-dinasztia utolsó tagja pedig példaképe, Nagy 
Sándor emlékére rendez Hercules-viadalokat 4 3 

A Severus-császárok valláspolitikája provinciánkban is 
érezteti hatását, elterjednek itt is a tárgyak, melyeken 
Herculest ábrázolják dionüszoszi thiaszosz résztvevője
ként,44 a Meggyfa utcai villa urbana egyik mozaikpadló
jának Hercules arcában Caracalla császár vonásait lehet 
felfedezni45 és C. Julius Caninus legio-praefectus is ol
tára egyik oldalára Hercules, a másik oldalára Bacchus 
alakját faragtatja 233-ban.46 Ez utóbbi a császár és anyja 
szerencsés visszatéréséért állított fogadalmi emlék dá
tuma azt is bizonyossá teszi, hogy Alexander Severus 
császár perzsa hadjáratának (amelyben aquincumi csa
pattestek is résztvettek) vallási propagandája is terjesz
tésre talált itt.47 Hercules Augustus kultuszának meg
jelenését Pannóniában és Aquincumban nyilván a Seve
rusok vallási propagandája indította meg, de ez csak a 
kultusz egyik oldala, széles elterjedését és a Severusok 
korát is túlélő tartósságát Pannónia lakóinak és katona
ságának a 3. sz.-ban elfoglalt speciális helyzete, a biro
dalmi vezetéssel való szoros kapcsolata szabta.meg. 

Ennek a 3. sz.-i vallásosságnak a körébe tartozik 
1974-ben talált erősen töredékes építési táblánk is. 

A mészkőből készült tábla megmaradt bal oldali része 
két darabra tört. A tábla magassága: 50,5 cm, vastagsága: 
11,5 cm. A megmaradt rész legnagyobb szélessége: 44,5 
cm. A feliratos mezőt többszörös léckeret fogja magába, 
a felirat legfelső sorában levő betűk magassága: 4 cm, a 

többi sor betűinek magassága: 2,7 cm. Mindegyik sorban 
megtaláljuk az interpunkcio nyomát, a hatodik, hetedik, 
nyolcadik sorban betűösszevonásokat tapasztalunk, a 
nyolcadik sorban három betűt is egy ligatúrába vontak 
össze. A táblán festéknyomot nem észlelünk. 

Az összeillesztett két tábla-darab szövegét az 1. sz. áb
rán láthatjuk. 

Szerencsénkre, erről az erősen töredékes tábláról 
több fontos adat első pillantásra is leolvasható: 
1. Tudjuk, hogy Hercules-templom építési táblájáról 

van szó. Ennek jelentősége az, hogy leletünk az első 
közvetlen bizonyíték Aquincumban Hercules-szentély 
létezésére. A szentély létezésének szükségszerűsé
gét48 még Domaszewszki vetette fel a múlt század
ban Aurelius Firminus feliratának ex protectore kife
jezése alapján.49 Fitz Jenő még további bizonyíté
koknak tartja az oltárok számát, állítóik rangját, azt 
a szabályszerűséget, ami a praefectus legionis szere
pében megfigyelhető a kultusszal kapcsolatban és 
azt, hogy az emlékek lelőhelyei közvetetten arra utal
nak, hogy az oltárok a tábor területéről származnak.s0 

2. A megmaradt egyik consul-név alapján meg tudjuk ál
lapítani az építkezés pontos évét. Cattius Sabinus P. 
Catius Sabinus nevének elírása (ugyanilyen hibásan 
máshol is szerepel) és tudjuk hogy P. Catius Sabinus 
második és P. Cornelius Anullinus első konzulságá
nak éve i.sz. 216.51 Ennek az adatnak az alapján az 
egész alsó sor kiegészíthető.52 

3. Az évszám és a melléknevek alapján az is megállapít
ható, hogy kinek a salusáért folytatták az építési te
vékenységet. A „matris augusti" kifejezés alapján itt 
már eleve csak Caracalla és Alexander Severus császár 
jöhet szóba. Az építési év és az Invictus (211-től) és a 
Germanicus Maximus (213-tól) jelzők alapján válasz
tásunk csak Caracalla császárra eshet.53 

4. Ebből már azt is tudjuk, hogy a másik személy, akiért 
az ajánlás történt Julia Domna, Caracalla anyja, aki 
fia uralkodása alatt jelentős politikai szerepet töltött 
be.54 

5. Az „a fundamentis" kifejezésből azt is sejtjük, hogy 
nem terjesen új épület emeléséről, hanem egy régi 
épület restaurálásáról és kibővítéséről lehet szó (az 
utóbbira az adiefcto?] szó utal). 

A felirat további kiegészítése már nem ilyen közvet
lenül megoldható. Kísérletünkben a felirat formai sza
bályszerűségei, tartalmi sztereotípiái és történeti vo
natkozások segíthetnek. 

A felirat bizonyos formai sajátosságaiból és abból ki
indulva, hogy utolsó sorát majdnem teljes biztonsággal 
rekonstruálni tudjuk, olyan feltevéshez jutottam, hogy a 
felirat kisbetűs szövegének egy-egy sora átlagban 35, 
nagybetűs ajánlása 11 betűhelyet tartalmazott.55 E hipo
tézis bizonyos keretet szab a sorok behelyettesítési le
hetőségeinek. E lehetőségeket egy további megfigyelés 
is befolyásolja, még pedig az, hogy a táblatöredéken há
rom sorban, melyek nyilvánvalóan az építési tevékeny
séggel foglalkoznak, betűösszevonásokat tapasztalunk, 
viszont azokban a sorokban, amelyek a császár-kultuszra 
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vonatkoznak, nemcsak hogy ligatúrákat nem látunk, ha
nem az is feltűnik, hogy milyen kevéssé alkalmazott a 
kőfaragó a császári melléknevek esetében rövidítést. 
Hasonló következtetést lehet levonnunk a consul-nevet 
tartalmazó sorról is, mint az uralkodót éltető sorokról, 
úgy tűnik fél betűhellyel később kezdődik a többi sor
nál (nyilván a tábla másik végén fél betűhellyel előbb is 
fejeződött be) és lehet, hogy Catius Sabin us nevét is a 
hely kitöltése végett írták két t-vel. 

Vázolt sémánk alapján néhány, a kiegészítési lehető
ségekkel kapcsolatos problémára szeretném felhívni a 
figyelmet. Problémás először is maga az ajánlás. Sémánk 
alapján kézen fekvő lenne a H E R C V L I SACR (VM) 
kiegészítés, azonban tudjuk, hogy Hercules neve a Seve-
rusok kora óta ritkán fordul elő jelző nélkül.56 Szá
munkra a cikkünkben korábban kifejtettek alapján, en
nek a templomnak az építési táblájára leginkább az 
Augustus melléknév illene. C. Julius Canin us fogadalmi 
oltárának szövegéhez hasonlóan az ajánlás talán így szólt: 
H E R C V L I AVG (VSTO) S (ACRVM).57 

Mivel a császár címei csak az ajánlás utáni második 
sorban kezdődnek, nyilvánvalóan az e fölött levő sorban 
az uralkodónak nemcsak salusáért történik fohász. 
A 216-os év történeti eseményei: Caracalla parthus had
járata több lehetőséget is kínálnak. A „reditu", „victo
ria", „victoria Parthica" szavak egyaránt figyelembe 
vehetők.58 Formailag azonban a „pro salute et in-
columitate59 ill. perpetuitate domini nostri" formula 
felelne meg a sor megfejtésének leginkább, ennek hosz-
szúsága fér bele legjobban sémánkba. 

A császár megfelelő címeinek behelyezése az analó
giák alapján viszonylag egyszerű feladatnak tűnik.60 

A Germanici maximi jelző szinte feltételezi, hogy az elő
ző sorban: a Parthicus maximus és a Britannicus maxi-
mus jelzőknek is szerepelnie kellett.61 

A Germanici Maximi kezdetű sorban kellett elhelyez
kednie Julia Domna nevének és Augusta címének, mert 
a következő sor már a matris Augusti összetétellel kez
dődik. Ebben a sorban viszont már nem valószínű, hogy 
szerepeltek Julia Domna különféle címei, így a mater 
castrorum et senatus et patriae,62 mert különben nem 
maradt volna hely a következő sort indító „templum 
Herculis" restauráitatójának vagy restaurálójának meg
nevezésére. 

A két utóbbi alternatíva (a restauráltató vagy a res
tauráló megnevezése) különböző módon befolyásolhatja 
szövegünk hátralevő részének szerkezetét. A restaurál
tató személyének megjelölése nagyobb lehetőséget kínál 
arra, hogy a továbbiakban az építtetés anyagi erőforrását 
is megjelölték (erre a szövegben a legmegfelelőbb hely
nek a „templum Herculis" kifejezést követő rész lát
szik), viszont ha egy munkát végző testületet, csapattes
tet neveztek meg itt, valószínűleg szignálták a munka
végzés irányításával kapcsolatos tudnivalókat is (leg
nagyobb valószínűség szerint az utolsó előtti sor végén). 

Ha arra gondolunk, hogy ezen a helyen a restaurál-
tatót tüntették fel, tábori Hercules-kultuszunkra vona-
kozó tudásanyagunk azt sugallja, hogy ezt az embert a 
legio tisztikarának valamelyik tagjával azonosítsuk. Kü
lönös szerencsénk itt, hogy forrásaink sok mindent el

mondanak ennek az évnek a helytartójáról. 216-ban ezt 
a tisztséget C. Octavius Appius Suetrius Sabinus töl
tötte be,63 Caracalla utalkodása alatt külöböző bizalmi 
állások birtokosa,64 az első, aki Aquincumban a császár 
numenje iránti tiszteletnek a jelét adja65 és akit Dio 
Cassius szerint 217-ben a Caracalla meggyilkoltatásával 
trónra került Macrinus azért rendelt vissza hivatalából, 
mert félt „büszke szellemétől és Caracalla iránti baráti 
érzületétől".66 És van egy témánk szempontjából külö
nösen értékes adatunk is Caracalla e párthívével kapcso
latban, Pannónia Inferior e legátus Augusti pro praetore-
ja azonos azzal a Suetrius Sabinussal, aki oltárt állíttatott 
Aquincumban az amphissai Herculesnek.67 

Ugy érzem kapcsolat lehetett Suetrius Sabinus hely
tartói tevékenysége és Hercules-szentélyünk átépíttetése 
között, még ha úgy tűnik is, hogy neve címeivel együtt 
— a többi magas rangú tiszt nevéhez és címeihez ha
sonlóan — aligha fért el ebben a sorban. Ezt a kapcsola
tot különösen alátámasztja az, hogy Suetrius Sabinus 
helytartóságának idején komoly építkezési tevékenység 
mutatható ki Aquincum területén. A limes-út budapesti 
szakaszának és az annak nyomvonalán található közmű
veknek, hidaknak kijavítása csak 217-ben, Macrinus csá
szársága idején szakadt meg,68 216-ban — templomunk 
helyreállítása évében — egy felirat egy „excubitorium ad 
tutelam signorum et imaginum sacrarum" teljes restau
rálásáról számol be69 és erről az aktivitásról tanúskod
nak az auxiliáris cohorsok téglái is.70 Helyenként a belső 
táborépületek kijavítása is áthúzódhatott erre az idő
szakra.71 A markomann háborúk után meginduló újjá
építési szakasznak a részét és annak az aktív építkezés
nek a folytatását képezték ezek a munkálatok, mely 
Caracalla 214-es látogatása előtt gyorsult meg Aquin
cumban. (Gondolunk az utóbbi kapcsán a polgárvárosi 
Nemesis-szentély megújítására és a helytartói palota 
keleti szárnyának átalakítására.)72 Ennek az építési te
vékenységnek lehetett szerves része a Hercules-templom 
restaurálása is. 

Mivel magas rangú tisztek megnevezése — mint emlí
tettem — nem valószínű* hogy elfért volna a sorban és mi
vel az előbb kifejtettek alapján nem lehetetlen, hogy a 
tábla egy katonai egység munkájáról számolt be, kitöl
tetlen helyünkön esetleg egy ilyen egység nevét kell ke
resnünk.73 

Számba kell venni tehát, hogy melyik csapattestek 
tartózkodhattak 216-ban Aquincumban. Tudjuk, hogy 
ebben az évben Caracalla a parthusok ellen harcolt a ke
leti fronton74 és ide elkísérte Pannónia Inferior tarto
mány katonai erejének egy része, így a Legio II Adiutrix 
egy vexillatioja is, a legiotörzs azonban minden valószí
nűség szerint nem vonult hadba.75 Az Antoniniana-
bélyeges téglák eloszlása alapján azonban úgy tűnik, 
hogy Caracalla uralkodása idején az aquincumi építke
zésekben inkább auxiliáris csapatok vették ki részüket. 
Itt elsősorban a cohors VII Breucorum Antoniniana, a 
cohors I Ulpia Pannoniorum Antoniniana és a cohors 
I Thracum c.R., valamint az ala I Thracum veteranorum 
sagittariorum jöhet szóba.76 Talán ezek között a segéd
csapatok között kell keresnünk a Hercules-templomunk 
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újjáépítésének végzőit is. (Különösen a cohors I Ulpia 
Pannoniorum téglái koncentrálódnak a tábor belső 
területére.)77 

Szövegünk következő „templum Herculis" kifejezés
sel kezdődő sora tartalmazhatta az építési tevékenységre 
vonatkozó igét. Itt talán a következő sor „a fundamen-
tis" kifejezése kapcsán a „restituit" szóra gondolha
tunk.78 A templom megnevezése és az ige között az 
előbbiekből következően leginkább a templom állapotát 
kifejező „vetustate conlapsum" állhatott,79 más esetben 
talán az tüntették fel itt, hogy milyen anyagi erőforrás
ból hozatta rendbe restauráitatója az épületet.80 

Az utolsó előtti sor „adiejcto?]81 kifejezéséből az 
következik, hogy a templomot ki is bővítették. A temp
lom átalakít tatására vonatkozó információnk nagyon jól 
beleillik abba a koncepcióba, melyet Fitz Jenő fejt ki 
a pannóniai Hercules-szentélyek markomann háborúk 
utáni restaurációjával kapcsolatban. Szerinte általában 
korábban magánszemélyek által alapított., a háborúk 
alatt végzetesen megrongálódott templomokat alakí
tottak át györekesen egy egészen más jellegű kultusz: a 
Severusok hivatalos Hercules-vallása számára.82 

Hogy milyen fajtájú épületrészt csatoltak a templom
hoz, vitatható kérdés, más pannóniai épületekkel kapcso
latos példák gyakorisága alapján talán egy porticust.83 

Ha katonai egység építkezéséről volt szó, még ugyan
ennek a sornak kellett tartalmaznia a munka irányítására 
vonatkozó tudnivalókat is, az irányító személy nevét és 
tisztségét a „curante" illetve ,,sub cura" etc. kifejezéssel 
együtt.84 Itt kell megjegyeznünk, hogy korántsem meg
lepő, hogy az utóbbi két sorba ennyi mindent tömörí

tettek, hiszen ezek megmaradt részében találjuk a legtöbb 
betűösszevonást és nyilván rövidítéseket is bőven alkal
maztak. 

Elemzésünk végére jutottunk. Próbáljuk meg most 
felvázolni a felirat egy olyan kiegészítését, amit sémánk 
lehetővé tesz: 
He[rculi sacr(um)] / pro salu[te et incolumitate dominî  
noçtri]/imp(eratoris) caes[(aris) M(arci) Aur(elii) Severi 
Antonini Pii FelicisJ/Invicti A[ug(usti) Parthici Max(imi) 
Britannici Max(imi)]/Germanici M[ax(imi) et Iuliae 
Domnae Augustae]/matris August[i coh(ors). . .] /temp
lum Herculis [vetust(ate) conlapsum restituit] /a funda-
mentis adie[cto portico sub c(ura) . . .]/Cattio Sabino II 
[et Cornelio Anullino co(n)s(ulibus)] 

összefoglalva az eddigieket, a Harrer Pál utcában ta
lált töredékes építési tábla mind régészeti, mind vallás
történeti szempontból igen fontos tanulságokkal szolgál. 
Egyrészt újabb bizonyítéka a Caracalla kori építkezési te
vékenységnek, mely a császár 214-es aquincumi látoga
tásának idején is túl nyúlik és tulajdonképpen a marko
mann háborúk utáni újjáépítési szakaszt folytatja, más
részt alapvető határjelző Hercules hivatalos, császár
kultusszal is összefonódó tiszteletének aquincumi elter
jedésével kapcsolatban. Mindkét tényező eddigi megfi
gyeléseink alapján valamilyen módon Suetrius Sabinus 
helytartói tevékenységével áll összefüggésben. 

Leletünk különös jelentőségét hangsúlyozza, hogy 
benne ez ideig az egyetlen építési feliratot láthatjuk 
Pannoniában, mely Hercules-templom építésére vonat
kozik. 
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GYÖRGY BÁNOSf 

NEUERE BEITRAGE ZUM HERKULES-KULT I 

Im Jahr 1974 wurde an einer sekundäran Fundstelle 
eine stark zerbrochene Bautafel freigelegt, deren Text 
sich wahrscheinlich auf die Restaurierung eines Herkules-
Tempels bezieht. 

Die Arbeit wirft nach einer Zusammenstellung der 
bisherigen Kenntnisse über den Herkules-kult in Aquin
cum Problem im Zusammenhang mit der Textergänzang 
auf und versucht die historischen Bedingungen der Tem
pelrestaurierung zu beleuchten. 

Die Bautafel des Herkules-Tempels ist in archäologi
scher Hinsicht ein neuerlicher Beweis der Bautätigkeit 

Abbildungen 

Abb.l . Erhalten gebliebener Text der Bautafel des 
Herkules-Temples 

Abb. 2. Zusammengefügte Bruchstücke der Bautafel 
des Herkules-Tempels 

Képjegyzék 

l .kép.A Hercules-templom építési táblájának meg
maradt szövege 

2. kép. A Hercules-templom építési táblájának össze
illesztett töredékei 

84. „curam agente" ILS 3381, CIL III 3707; „sub 
cura" CIL III 1565 (Dacia) ILS 9179 (sub c. rö
vidítéssel); „curante" ILS 9178, CIL III 10489 
(Aquincum) 
A munka irányítójaként feltüntethetik a hely
tartót (CIL III 10489), a legio legátusát (CIL III 
4363), a csapattest praefectusát (ILS 9718) de 
akár cohors esetében a legio egyik centurióját is 
(ILS 3381) 

AQUINCUM 

zur Zeit Caracallas, die auch über denKaiserbesuch in 
Aquincum im Jahr 214 hinausreicht. Vom religionsge
schichtlichen Gesichtspunkt aus betrachtet aber ist sie 
eine grundlegende Grenzmarke im Zusammenhang mit 
der Verbreitung der auch mit dem Kaiserkult verflochte
nen offiziellen Herkules-Verehrung in Aquincum. Beide 
Faktoren stehen aufgrund der bisherigen Beobachtungen 
mit der Statthaltertätigkeit Suetrius Sabinus' im Zusam
menhang. 
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