
SZ. BURGER ALICE 

KÉSŐRÓMAI SÍROK AQUINCUMBAN 

Régi adósságot szeretnék törleszteni, amikor meg
kezdem a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött aquincumi 
római kori emlékanyag új, módszeres feldolgozását. 
Ezekre a leletekre, leletegyüttesekre általában az jellem
ző, hogy főleg véletlen földmunkák során kerültek nap
világra, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osz
tályára, hiteles feltárás csak elvétve történt. Egyes ki
emelkedő mellékleteket ezekből időnként közölt mind a 
bel- mind a külföldi szakirodalom, sok esetben leletkö
rülményeiktől kiragadva. Ezenkívül kiemelve szerepeltek 
bel- és külföldi kiállításokon is. 

Az elmúlt 35 esztendő lázas, gyors ütemben történő 
óriási méretű építkezések során megmentett objektumai 
az új óbudai lakótelepen, az Árpád-híd és környékén va
lamint a Szentendrei út Aquincum polgárvárosáig terjedő 
szakaszán találhatók.2 Az itt feltárt emlékek feldolgozá
sához kívánok olyan lelőhelyek — régen meglévő, azon
ban eddig nem kielégítő, vagy egyáltalán közzé nem 
tett — anyagának közreadásával kiegészítő adatokat nyúj
tani, amelyek segítségével új, hézagpótló láncszemeket 
kapunk társadalmi — gazdasági és művészeti kérdésekben 
egyaránt. 

Az alábbiakban három későrómai sír került feldolgo
zásra. Közzétételük az előkerülések időrendjét követően 
történt. 

„A" sír (1863) (1-25. képek). 
1863 február havában a Pasaréten, a régi Drasche-

téglagyár helyén „Aquincum környékének egyik leggaz
dagabb sírleletét találták anyagfejtés közben". A sírlele
tet először tüzetesen leíró Rómer Flóris kiváló illusztrá
ciókkal, a széthordott, leletek utólagos elhelyezésének 
kísérletével rendkívül nagy szolgálatot tett az utókor 
számára. A felhasználható információk alapján összefog
lalom a kettős temetkezés leírását : 
Lelőhely (1. kép) 

Rómer leírása szerint „A sír maga az országút melletti 
korláton belül, az úttól mintegy 5°-nyire, a vámon in
neni hídtól 13°-nyire feküdt, oly agyagrétegben, mely a 
téglavetési üzlet (Dräsche Henrik úr téglavetője) miatt 
legalább 2 ölnyire volt lapítva". 

Radnóti szerint „A Ny felé tartó római útelágazás 
tovább Ny felé az Ördögárok völgyét követte. A ki

szélesedő völgy bejáratánál, a Pasaréten, a régi Drasche-
téglagyár helyén" található a sír lelőhelye. 

56. képünkön a mai utcahálózatnak megfelelően rög
zítettem az „A" sír helyét, amely sem az aquincumi pol
gárváros- sem a tábor területével nincsen kapcsolatban, 
feltehetően az egyedülálló rendkívül gazdag sír az akkori 
római településtől távol eső villa kertjéhez tartozott. 

Sírleírás (2. kép) 
Rómer leírásának méretei a mai mértékrendszer alap

ján: 
Sír hossza 5'8" megfelel 181,56 cm 

belső szélessége 3'2" megfelel 101,46 cm 
vastagsága 
(kőlapoknak) 2" megfelel 5,34 cm 
teljes magasság 21 1/2" megfelel 56,5 cm 

Födél szélessége 4'5 1/2" megfelel 142,85 cm 
hosszúsága 8' megfelel 250,16 cm 
vastagsága . 5" megfelel 13,35 cm 
A sír tájolására csak annyi adat maradt, hogy „majd

nem keletéit" volt. így a most újonnan rekonstruált sír
rajzon bizonytalan égtáj megjelölést kellett alkalmaznom. 

MELLÉKLETEK (3-25. képek). 
1. Ezüstfibula4 (7. kép) 

T-alakú, 3 gombos. Szára hatszögletű, a 3 tömör 
gomb közül a középső kissé nyújtott. A gombok alatt 
kettős körgyűrű díszíti. Meredek kengyele bemélyí
tett sávok között kis háromszögekkel díszített. A ken
gyel mindkét oldalán ezüst háromszög és iridaminták-
kal ezüstnielló technikával kiképezve. Rövid, zömök 
lábán két vízszintes éksorvonal között a kengyel be
vagdalt mintája folytatódik (ellentétes irányú három
szögekkel). Tűje letörött. 
H: 8, Sz: 7 cm. Súlya: 76,7 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.10. 
1. váz —jobboldali medence csontja felett (2. kép) 

2. Ezüstcsat lemeze (4; 8. képek) 
Vékony, téglalap alakú. Három éle eldolgozott, a ne
gyedik ferdén bevagdalt ékítéssel zárul. A három kül
ső oldalt kettős bemélyített sávban fogazott dísz, s 
mező négy sarkában háromszögekben aranyozott be
rakás díszíti. A középső halpikkelyszerű domborítású, 
közepén enyhén benyomott körben aranyozással. 
Az aranyozott díszek poncolással beütöttek. 
H: 4,1, Sz: 4,5, V: 0,1 cm. Súlya: 11,74 gr. 
Ltsz.: 103.1864.II.7. 
1. váz jobboldali bordái alatt (2. kép) 

3. Ezüstcsat (4; 8. képek) 
A 2. sz. ezüstlemezhez tartozott. D-átmetszetű ovális 
hosszított keret, mozgó tüskével. A szíjszorító 3 kivá
gással kapcsolódik a csat tengelyére. A csatkereten 
mozog a szíjszorító és a tüske. Ép, a szíj szorítónak 
csak 1 cm-nyi része maradt meg. Enyhén deformált. 
Teljes H: 4,9, Sz: 2,1, keret Sz: 0,5, V: 0,3 cm, Tüske 
H: 2 cm. Súlya: 14,27 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.9. 
1. váz, 1. sz. fibula mellett (2. kép) 
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4. Ezüstöv tartozékai (5; 9-12. képek) 
a) Kivágott osztótags (5; 12a-b képek) 

Téglalap alakú lapos. Az álló keret közepén függőle
ges, mandulaalakú (elől kidomborodó — hátul bemé
lyített) két végén elkeskenyedő dísz osztja két részre. 
A középső osztótagot arany- és nielló berakás díszíti 
(5; 12a képek), amely fent és lent a keretbe foglalt 
áttört pelta-motívumokból indul ki. A lapos keretet 
körbe vésett kettős levéldísz keretezi, amely a két 
hosszanti oldalon középen megszakad és pontkörös 
mintákkal osztott vonalban levéldísszel zárul (5; 12. 
képek). A két szélső hosszoldal a középsávban igen 
kopott a külső oldalon, az egyik pelta több drb-ra tö
rött. Az egész csatkeret kissé deformált. 
H: 8,5, Sz: 6,7, keret Sz: 0,7, V: 0,2 cm. Közép osztó
tag H: 4,9, Sz: 1,3, V: 0,7 cm. Súlya: 65,12 gr. 
Ltsz.:103.1864.II.8. 
1. váz, baloldali medence mellett (2. kép) 

b) Ezüstlemez6 (5; 10. képek) 
Négyszegletes, szélein fogazott és „futókutya" dísz
szel keretezett lap. Előlapját négyszöggel egy közép
mezőre és négy háromszögre osztott felület alkotja. 
A sarkokon lévő háromszögeket kettős körbe foglalt 
4 kis ívelt háromszög tölti ki: a kis tondókban a hát
tér aranyozott. Az osztó négyszög kettős sáv kö
zött futó, kettős fogazott dísze az indításnál a kis 
szabadon hagyott félkörökből áll. A bennük levő 
levéldísz meghajlik. A középmezőben kettős koszorú
ban nyolcszirmú rozetta úgy helyezkedik el, hogy 4 
sziromdísz aranyozott (5. kép 4c). Mind a sarkokon 
levő, mind a szirmok aranyberakásai apró poncolással 
készültek. Az ezüstlap hátlapján a négy sarokban 1—1 
cm átmérőjű bemélyítés nyoma vehető ki, a kis 
bronzgombok helye. A niellóberakás sértetlen. 
H: 6,9, Sz: 6,8, V: 0,1 cm. Súlya: 59 gr. 
Ltsz.: 103.1864.II.5. 
1. váz, deréktájon (medence alatt?) (2. kép) 

c) Ezüstlemez (5 ; 11. képek) 
Leírása megegyezik a 4b. sz. lemezével. A niellóbera
kás a szirmokban és a sarokkörökben több helyen 
megsérült. Az egész lap kopottabb az előbbinél. 
H: 6,8, Sz: 6,8, V: 0,1 cm. Súlya: 54 gr. 
Ltsz.: 103.1864.II.5. 
1. váz, deréktájon (medence alatt?) (2. kép) 

d) Ezüstgomb (5; 9a—c képek) 
Csónakalakú ővzár. Két vége elkeskenyedik, belül 
üreges. Hátoldalán — középen — 0,7 cm magas, 0,5 cm 
átmérőjű csap áll ki, amely két vége felé elkeskenyedő, 
lapos ovális lapban végződik. A hosszoldalakon bemé
lyített sávokban vésett zeg-zugvonal, a vízszintes sá
vok között hatszögletű mezőkben 7 poncolt felület
ben domborodik ki a díszítés (9a. kép). 
Teljes H: 6,4, Sz: 1,0, Mag: 0,7 cm. A kiálló csap 
lapjának H: 2,1, Sz: 1,2 cm. Súlya: 23,98 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.11. 
1. váz, bal felső lábszár belső széle mellett (2. kép) 

e) Ezüstlemez7 (5; 9a—c. képek) 
Leírása megfelel a 4b—c. darabokénak, azonban a 4d 
forgógomb mechanizmusa miatt eleve nagyobb méret

ben készítették. Egyik rövid oldalán a mintaképzés,a 
keskeny téglalap alakú kivágás figyelembe vételével 
készült (9a—b. kép). Ez a kivágás szolgált a 4d forgó
zár kibujtatására (9a. kép). A kivágás alsó részén meg
figyelhető a használat okozta kopás nyoma. A lemez 
hátlapján mind a négy sarokban 0,9 cm átmérőjű be-
mélyítés helye figyelhető meg, a bronzgombok részére. 
H: 7,9, Sz: 6,9, V:0,1 cm. Kivágás H:4,7, Sz: 1,0 cm. 
Súlya: 62,07 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.6. 
1. váz, jobb felső lábszár belső széle mellett (2. kép) 

f) Bronz gombok (7 db)8 (5; 9c. képek) 
Lapos, kis kerek talpból induló nyakon kerek, fél
gömbalakú fejek ülnek. 
Talp átm: 0,9, fej átm: 0,9. M:0,8 cm,a nyaktag mag: 
0,4 cm. 
Ltsz.: 103.1864.11.12 (leltárkönyvben9 db szerepel!) 
1. váz, deréktájon (2. kép) 

5. Ezüstkanál9 (4; 13. képek) 
A kanál vékony lapja ovális alakú, vékony lapú, eny
hén domborított. Indításánál sugáralakú bevágások 
díszítik. Fej vége letörött. Hengeres nyele vége felé 
elkeskenyedik. 
Csonka H: 13,7, Fej csonka H: 3,4, Sz: 2,6 cm. Súlya: 
12,5 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.1. 
1. váz, 4e ezüstlemeztől lejjebb, két felső lábszár kö
zött (2. kép) 

6. Ezüstlapka (4; 14. képek) 
Papírvékony, kerek lap. Közepén balra néző domborí
tott Mercur fej, haja fürtös. Válla mögött caduceus, 
chlamysának felső széle kivehető. Körülötte a széle
ken 7 maszk volt elhelyezve. Ezek közül ma már csak 
Pan, Silen és egy tragikus maszk vehető ki. Erősen tö
redékes, hiányos. A domborított lemezhez egykor hoz
zátartozott egy kis ezüst függesztőkarika is, ez jelen
leg letörött. 
Átm: 4,8, Cm. Súlya: 4,17 gr. 
Ltsz.: 103.1864.11.13. 
/. váz (pontos elhelyezése a sírban nem rekonstruálha
tó) 

7. Vasgyűrű10 (4; 15. képek) 
Az elkeskenyedő vaspánt fekvő ovális alakú karneol 
követ foglalt magába. Hátoldalán középen eltörött. 
A vésett jelenet koszorút jobbjában tartó Nikét ábrá
zol, bal felé vágtató quadrigán állva. 
Vaspánt Sz: 16 mm (kőnél) V: 5 mm. kő mérete: el
lipszis: 14 x 22 mm 
Ltsz.: 103.1864.11.16. 
1. váz (pontos helye a sírban nem rekonstruálható) 

8. Onyxkő11 (4; 16. képek) 
Elveszett gyűrű ovális alakú, lapos vésett köve. Barna 
és sárga színű, a színek vízszintesen csíkozottan játsza
nak. A középpontban jobbra néző szárnyas Athéna-
Minerva alakját vésték ki, jobb alsókarján Medusafős 
pajzsa, bal kezében és lábainál egyéb fegyverei feksze
nek. Ép. 
H:l ,2, Sz: 0,8, V: 0,3 cm. 
Ltsz.: 103.1864.11.17. 
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1. váz, (pontos elhelyezése a sírban nem rekonstruál
ható) 

9. Vasfokos12 (4; 17. képek) 
Díszesen kiképzett lyukvégződéssel, üregében fanyo-
mokkal. 
H: 14,3, lyuk végénél lap H: 3,8, Sz: 2,2 cm. Lyuk 
mérete: 2,6 x 2 cm. 
Ltsz.: 103.1864.11.14. 
„Sír környékén" — mészkeverékben feküdt 

10. Agyagmécses (4; 18. képek) 
Téglaszínű, kis fogóval. Orrán 1 nagyobb, discusán 
1 kisebb lyukkal. Discusán kettős körben kancsó 
(?) elmosódott alakja vehető ki. 
Ép. Mag: 1,9, H: 7,7, Sz: 5,2 cm. 
Ltsz.: 103.1864.11.18. 
„Síron kívül" 

11. Agyagmécses 
Előbbinél „valamivel kisebb, melyen füles korsó 
van ábrázolva". Méretek hiányoznak. 
Ltsz.: 103.1864.11.19. - „Síron kívül" - Elve
szett 

12. Agyagmécses 
„2 db töredék". Közelebbi adatok nincsenek. 
Ltsz.: 103.1864.11.20. - „Síron kívül" - Elve
szett 

13. Üvegedény töredékek 
„összezúzott üvegek töredékei" 
Ltsz.: 103.1864.11.21. 

a) „Nagyobb, igen öblös zöldes edény, melynek 
szája pálczatag forma vastagodás által alkalmasba 
tétetett a kezelésre. Ennek alul jó vastag karimája, 
mintegy talapzata volt, melyet egy szabálytalan ide-
oda hajló húrnyi vastagságú vonal kísér." 

b) „Nagyobb, egyenes talajú nagy öblű edény, mely
nek zöldessárga üvegje megvakult". 

c) „Edény, hosszú széles nyaka" 
d) „Edény homorodó szájának részletei, hengeres 

üvegdarabok" — Oly finomak is, hogy a mai cseme
ge bor palackok üvegéhez hasonlítanak." 
Elhelyezésük a sírban nem azonosítható, valamennyi 
elveszett. 

14. Bronzvödör töredékei (4 db) (4. kép) 
a) Fenékrész laptöredéke, közepén kettős pontkör 

dísszel (átm. 2,0 cm), ettől 3,7 cm távolságban ket
tős kör bemélyített dísze. Külső peremtöredéke 
szabálytalanul letöredezett, hiányos. Teljes átm: 
23,5, Vast.: 0,1 cm. 

18. Érmek (41 db)16 (23-25. képek) 
Ltsz.: 103.1864.II.1-21.-
1. váz lábvégeknél 
DOMITIAN 

1. A.D. 90/91 SC 
COMMODUS (elveszett - verschollen) 

b) Oldal-peremtöredékek. Egyenes élű széle kissé meg
vastagított, belső oldalán a peremtől 0,5 és 4,1 cm-
re kettős bemélyített vonal fut. Hiányos, töredékes. 
Átm: 25,5, legnagyobb megmaradt Mag: 6,1, V: 0,4 
— 0,1 cm. 

c) 2 db oldal töredék. Valamennyi töredék élénkzöld 
színű patinával, bevagdalásokkal, sérülésekkel. 
Ltsz.: 103.1864.II.2. 
1. váz, síron kívül. (2. kép) 

15. Bronz oenochoe13 (4; 19. képek) 
Háromlevelű szájkiöntővel. Nyaka ívelt, teste lefelé 
keskenyedő gömbalak, talpán kettős pontkördísz. 
Füle hiányzik, alsó illeszkedő pontja elszíneződés 
alapján kivehető kerek folt. Teste és talpa több he
lyen sérült. Zöld patinával. 
Mag: 15,5, Szá: 9,8 - 9, Tá: 8,5 cm. Testének 
Átm: 46 cm. 
Ltsz.: 103.1864.II.3. 
1. váz, síron kívül (2. kép) 

16. Bronzcsésze14 (4; 20. képek) 
Gömbtestű, vágott peremmel. Gyűrűs talpon áll, 
oldalát 4 többszörös karikába foglalt (körzővel 
szerkesztett) kördíszítés fogja közre. Ép, barnás pa
tinával. 
Mag: 5,2, Szá: 3,5, Tá: 3,3 cm. 
Ltsz.: 103.1864.II.4. 
Z váz, síron kívül (2. kép) 

17. Vasszék15 (6; 21-22. képek) 
Két irányban összecsukható. Két laposan kovácsolt 
vaskeretből kiképezve, hat kerek gombja bronzból 
készült. Az alsó összekötő tagoknál 2 kerek forgó, a 
felső összefüggő rúd közepén a harmadik csuklós 
szerkezet biztosította azt, hogy a vasszéket közepén 
behajtva fele szélességben még egyszer összehajtsák 
(22. kép) 
Ezt a műveletet megkönnyítendő a másik felső rúd 
két kisebb tagból áll, ezek díszes S-alakúra kiképzett 
tartótaggal rögzíthetők. A ma is összecsukható hely
zet csak akkor érhető el, ha a két oldalon mélyített 
felületbe pontosan becsúsztatjuk a külső pántokat 
(22f.kép) 
Mag: 57 cm. Felső keresztrúd teljes Sz: 49,5 cm. 
A két bronzgombokban végződő.elülső tagok Szél: 
14 cm; bronzgombok átm: 4 — 3, Ül. 2,9 —4,3 cm. 
Az alsó keresztrudak távolsága a középső csuklótól: 
18 cm. Kiváló megtartású. 
Ltsz.: 103.1864.11.15. 
2. váz, síron kívül (2. kép) 

Rom RIC 393 
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2. 

3. 
4. 
5. 

7. 
8. 

GORDIAN III 

PHILIPPUS I 
AN III Vim PICK 81 

(OTACILIA SEVERA) 
AR/Ant 
TRAIANUS DECIUS 

AR/Ant 
(HERENNIA ETRUSCILLA) 
AR/Ant 
TREBONIANUS GALLUS 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

VOLUSIAN 
AR/Ant 

GALLIENUS 
AR/Ant 
CLAUDIUS II 
AR/Ant 
AURELIAN 
AR/Ant 

AR/Ant 

AR/Ant 

AR/Ant 
AR/Ant 

21. AR/Ant 

TACITUS 
22. AR/Ant 

23. AR/Ant 

24. AR/Ant 
PROBUS 

25. AR/Ant 

26. AR/Ant 

27. AR/Ant 

28. AR/Ant 

29. AR/Ant 

30. AR/Ant 

31. AR/Ant 

32. AR/Ant 

CARUS 

33. AR/Ant 

NUMERIANUS (DIVUS CARUS) 
34. AR/Ant 

ANV Vim PICK 98 
AN VIII Vim PICK 104 
AN VIII Vim PICK 104 

AN XI 

AN XIII 
ANV 

AN XII 

B 
A l 
XXIR 

PXXT 

iL 
XXI 

R*Z 
IX 

VIXXI 

€XXI 
. T 
XXI 

XXIS 
T 

XXI 

ÄxxT 
J U  
VDÜÜ 

KAA 

Rom 

Vim 
Rom 

Rom 

Tic 

RIC 129 

PICK 125 
RIC 10/b 

RIC 57 

Vim PICK 165 
Dae PICK 51 

Rom RIC 167 
Vim PICK 172 

Rom RIC 585K 

Rom RIC 122 

Rom RIC 48F 

Rom RIC 64F 

Med RIC 127 

Med RIC 135 
Med RIC 135 

RIC 154 

Rom RIC 82F 

Rom RIC 84C 

Tic RIC 139 

Rom RIC 158 var 

Tic RIC 526 

Tic RIC 547F 

Sis RIC 713G 

Sis RIC 72IF 

Sis RIC 73IF 

Sis RIC 753 

Sis RIC 758 

Rom RIC 36 

Lug RIC 28 
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NUMERIANUS 

35. AR/Ant 

36. AR/Ant 

37. AR/Ant 

CARINUS 
38. AR/Ant 

DIOCLETIAN 
39. AR/Ant 

MAXIMIAN 
40. AR/Ant 

XXI 

KAA 

K A S 

KA 

Ant RIC 377 

Rom RIC416F 

Rom RIC 423F 

Rom RIC 244F 

die*) 

XXI 
A kőlapokból megépített kettős kősír (2. kép) tájolá

sa a „keletéit" megjegyzés alapján bizonytalan. Nem tud
juk, hogy a vázak fejjel K vagy Ny felé feküdtek. Rómer 
szerint a sírban talált melléklet nélküli váz nőé volt, 
azonban a sír anthropológiai anyaga sajnos nem áll ma 
már rendelkezésünkre. 

A férfiváz viszont rendkívül gazdag viseleti mellékle
tekkel volt ellátva: a síron kívül találták meg a bronzedé
nyeket, három agyagmécsest és a vasszéket. 

A sír díszes niellóberakásos ezüst öwereteivel a ko
rábbi szakirodalom már foglalkozott, kiragadva azt a 
temetkezés egyéb összefüggéseiből. A „budaújlaki" öv 
kétségkívül egyik legrangosabb emléke nemcsak a pannó
niai, hanem a birodalom területén található hasonló pél
dányoknak. A niellóberakásos, poncolt aranyháttérrel 
kombinált ezüstlapok mostani vizsgálata során készített 
új felvételeinken jól látható mind a zárszerkezet mecha
nizmusa, mind pedig a megtalált bronzgombok egykori 
alkalmazása. Valamennyi részadat ismeretében készült 
az öv rekonstrukciója (5. kép). Az ezüstlapok méretéből 
adódóan a cingulum bőrrésze 7,9 — 8 cm széles; a bronz-
gombok nyaktag méretéből következtetve 0,4 cm vastag 
volt. A ráapplikált ezüstmennyiség súlya összesen: 
269,17 gr. 

Rekonstrukciónk alapján érzékelhető, miért annyira 
kopott a hátsó középső osztó tag (4a: 5. kép; 12. ké
pek) két oldala. Hosszabb használatra utal még ezen kí
vül a 4a osztótag egyik peltamotívummal végződő szaka
szának kettétörött állapota is. E kopások (törések), vala
mint az elülső zár szellemes megoldása (4e: 5; 9. képek) 
arra engednek következtetni, hogy ez a széles cingulum 
nem egy személy birtokában volt, hanem valószínű, egy
más utáni tulajdonosai egyazon hivatali tisztséget visel 
tek. Tehát ez a stallum örökölhető volt. 

A cingulum stíluskritikai feldolgozását először Hekler 
Antal végezte el 1910-ben.18 A sackraui és szalacskai ha
sonló típusú leletek alapján példányunkat az i.sz. 3. sz. 
végén működő „egyik keletrómai műhely" termékének 
határozta meg. Erre hivatkozva azóta hasonló ezüstlele
tek (niellodíszítéssel) közzétételekor mindenkor e hár
mas analógialáncot vették alapul.19 

Az „A" sír széles cingulumának ezüsttartozékainál 
alkalmazott mintakincsek közül: a fogazott szegélydísz, 
futókutyamotívum, kis kacsos indadíszek, arannyal kom
binált — poncolt — háttérben niellóberakásos rozetták, 
továbbá a sarkokat kitöltő díszítőelemek (5; 9—10. 

Her 

Cyz 

RIC 270A 

RIC 591A 

képek) alapján a Hekler munkája óta felbukkanó anya
gok is alátámasztják a készítés idejének 3—4. sz. for
dulójára történő helyezését.20 A „keletrómai" mű
helyt Sirmium-al hozzuk kapcsolatba. Galerim műkö
désére eső időszakban e város fémművessége igen elis
mertté vált és e mozgalmas évek kereskedelmi és útviszo
nyait figyelve pannóniai viszonylatban ez látszik legjob
ban és legegyszerűbben megközelíthetőnek.21 

Sírunkban ezen kívül még egy — keskenyebb — dí
szes ezüstcsatban végződő (2—3. sz. 4; 8. képek) cin
gulum feküdt a deréktájon. A finom kivitelű, dom
borítással készített arany-niellokombinációt alkalmazó 
szíjszorító 4,4 cm széles bőrövre enged következtetni. 
E második övnek kapcsolata az előbbivel két megoldást 
vet fel: 
a} A sírba két övet helyeztek el; 
b) a keskenyebb öv a szélessel úgy volt összedolgozva, 

hogy viselőjének jobb vállán átvezetett keskeny 
bőrszíjat e csattal kapcsolták a széles, ezüstlapokkal 
díszített cingulumhoz. 
A b) alternatíva sokkal későbbi bronzövek és más jel

legű katonai alakulatok esetében ismertek.22 Ezért in
kább az a) megoldást kell választanunk. 

A sírban talált háromgombos, hagymafejes, nielló-
díszes ezüst T-fibula (4; 7. képek) a 3. sz. végén fordul 
elő sírokból, kincsleletekből.23 

Kiemelkedő fontosságú melléklet volt a síron kívül 
megtalált összecsukható vasszék (6; 21—22. képek). 
Ezek a hordozható vasszékek főleg az ún. „kocsite
metkezések" jellegzetes mellékletei,24 előfordulnak 
néha római villákból származó sírleletek között is.25 

A mi példányunk több részletében eltér a hasonlókétől: 
a felső rudak végeit díszes bronzgombok díszítik; oldal
kiképzése és az összekötő rudakon elhelyezett 3 csuk
lótag mechanizmusa biztosítják azt, hogy még ma is 
egy mozdulattal, minden kockázat nélkül f e l e szé
lességre összecsukható, egy kézzel könnyen szállítható, 
bárhol felállítható. 

A vasból készült mellékletekhez tartozik egy dísze
sen kiképzett vasfejsze (nyelében farostokkal) (4; 17. 
képek), továbbá egy vasgyűrű, vésettdíszű carneol 
gyűrűfejjel (15. kép). 

A síron kívül elhelyezett bronz oenochoe (4; 19. 
képek) állapota, hiányzó füle szintén hosszú haszná
latra utal.26 A talpon álló kis bronzcsésze egyedi da
rab, finom technikai kivitele, körzővel szerkesztett dí-
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szítése (4; 20. képek) a bronzmellékletek közül a leg
jobb állapotban maradt ránk. A töredékeiben levő 
nagyobb bronzedény esetében nem biztos hogy lapos tál, 
vagy magasabb vödör lehetett.-

A sírban talált — sajnos elpusztult - gazdag üveg mel
lékletek, ezüstkanál (4; 13. képek), továbbá a „kincsle
letnek" beillő éremmelléklet (23-25. képek), mind az 
egykori tulajdonos fényűző életmódjára utalnak. 

Az „A" sír vizsgálatakor fel kell hívni a figyelmet ar
ra, hogy mindeddig Aquincum történetének kutatása a 
rendelkezésre álló rendkívül gazdag írásos kőemlék-for-
rásanyagra támaszkodott.27 Ezúttal azonban megkísé
reljük csupán egy temetkezés elemzésével néhány társa
dalmi kérdés felvetését. 

A mellékletek feldolgozásakor arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy e kettős sír földbehelyezése az első tet-
rarchia (i.sz. 293—311) korára esett. Miután a vasszék 
azonosítható a SELLA CURULIS-sal,28 a vasfejsze a lic-
torok által vitt fascesek SECURRISA-val,29 továbbá ha 
figyelembe vesszük a férfi viseletét; pecsétgyűrűit és fel
függeszthető díszes ezüstlapkáját (4; 14. képek) olyan in-
signiákat kapunk, amelyek alapján magistrátusi hivatal 
körülírható. Figyelembe véve az egyes hivatalok örököl
hetőségét,30 a nagy vagyont mint alapfeltételt,31 a 
194. óta colonia rangba sorolt Aquincum vezetésében a 
3—4. század fordulóján a következő magistrátusok jö
hetnek számításba.32 AEDILISEK (IIVIRI),33 

QUAESTOROK,34 CURATOROK,35 PROCURATO-
ROK.36 

A IIVIRI pályafutásukról Aquincumban még i.sz. 
307-ből is van adatunk.37 A diocletianusi reformokat 
követő időszakban azonban ezek már CURIALIS néven 
játszanak jelentős szerepet. Tisztségük örökölhető volt. 
Tevékenységük körébe elsősorban a kereskedelem ellen
őrzése, majd főleg a „játékok" rendezése tartozott. Va
lamennyi, e sírban talált melléklet — az insigniákon kí
vül is — ezt a hivatali státust támasztják alá.38 

összegezve fentieket: 
A budai hegyvidéken, a mai Budapest szálló vidékére 
lokalizálható, (volt Drasche-féle téglagyár, 1. és 56. ké
pek) 1863-ban megtalált, kőlapokból épített kettős sír 
soha nem tartozott Budaújlak-hoz. Aquincum városá
tól és táborától messze kieső, Ny felé vivő egykori római 
út közelében történt a temetkezés az isz. 3—4. sz. fordu
lóján. A kettős temetkezés „magányos" sír volt, feltehe
tően egy közelben álló villa kertjében. A házaspár (?) kö
zül a férfi apjától örökölt hivatalának őt megillető insig 
niáival (sella curulis, fasces/securris, Mercurfejjel díszített 
ezüst függesztő, két pecsétgyűrű, 8 cm széles, ezüstla
pokkal díszített és 4,4 cm széles ezüstcsattal végződő 
cingulumok, ezüstfibula, együtt került eltemetésre. 
Nincs kizárva, hogy a síron kívül talált bronz oenochoe 
hivatali működésével összefüggően volt hosszú használat
ban.39 Életében minden valószínűség szerint a CURIA-
LIS-ok tevékenységét folytatta. 

A sírban talált másik váz (nő?) esetében a mellékletek 
terjes hiánya felveti annak lehetőségét, hogy az asszony 
esetleg már kapcsolatban állott az ebben az időben (311 
körüli évek) még elég sok kockázatot jelentő keresztény
séggel. Ellenkező esetben elképzelhetetlen az, hogy egy 
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ilyen társadalmi szinten élő nő gazdag ékszermellékleteit, 
pipere- és luxustárgyait ne vitte volna magával utolsó 
útjára. 

, 3 " sír (1880) (26-43. képek). 
„1880-ik évi november hó 3-án a Il.ker. Török utczában 
épen Gül-Baba sírja alatt, és a Gyógyforráshoz czímzett 
szállodától 100 lépésnyi távolságra, a Lukács fürdő kö
zelében, csatornaásás közben a munkások egy római kő-
koporsóra bukkantak." A - szerencsére — érintetlen 
szakofágot másnap Hampel József tárta fel és tette 
közzé.40 

Sírleírás: (27. kép) 
Mélység: 165 cm. Tájolása É - D (fej É felé). A váz jó 
megtartású volt, „erős és magas, 30 éven túli római férfi 
lehetett, a múzeumba szállítottam."41 

MELLÉKLETEK (28-43. képek) 
1. Kőszarkofág 

Felirat nélküli egyszerű sírláda. Egyik hosszoldalán 
szépen megmunkált feliratos mező üres. 
Alsó rész H: 220 cm, Mag: 70 cm, Szél: 92 cm. Tető 
H: 225, Szél: 112 cm. - Oldalfalak Vast: 6 cm. 
Szarkofág teljes Mag: 100 cm. 
Ltsz.: 171.1880.1. 

2. Arany övcsat (28-29. képek) kép) 
D-alakú csatkeret, közepe felé megvastagodik. Moz
gó tüskéjének vége állatfejben (kígyó?) kiképezve. 
Szíjszorítója félköralakban visszahajtott, 3 szegecs 
fogja össze. 
Teljes H: 4,3 csatfej H: 1,8, csat teste 2,5 cm. Szél: 
2,8 - 3 cm. Súlya: 20,84 gr. Ép. 
Ltsz.: 171.1880.2. - Jobb térdcsont mellett (27. 
kép) 

3. Vastőr (28; 30. képek) 
Hosszított, egyélű keskeny vastőr, a penge tövéhez 
erősített arany pánttal, a markolatnyújtvány végén 
arany foglalattal (1,7 gr). A markolatnyúlvány 
egyik oldalán, végétől számítva 2,5 cm-re kiálló sze
gecslyuk. A vaspenge egyik oldalán lent fa, másik 
oldalán textilnyomok. A markolatnyúlvány végéhez 
tartozó aranyfoglalat visszahajlott, a szélek fölött 
keskeny ovális tetővel jelenlegi állapotában arra mu
tat, hogy az aranyhüvely egykor 1 db-ból lehetett, a 
sírba azonban már csak alsó-felső része került. 
Az aranyfoglalat H: 2,2, Mag: 1, Szél: 0,8, V: 0,1 
cm. 
Ltsz.: 181.1880.3. 
Jobb kéz mellett (27. kép) 

4. Ezüst tál (28. kép) 
Lapos patena, gyűrűs talppal, sok darabra törve. 
Pereme megvastagított, széle csorba. 
Átm: 21, Tá: 7,9, Mag: 1,5 cm. Súlya: 312 gr. 
Ltsz.: 171.1880.4. 
Bal kéz mellett (27. kép) 

5. Ezüst csésze (28; 31. képek) 
Vágott peremmel, kónikus testtel. Gyűrűs talpon áll. 
Peremén fonatos szegélydísz, talpán RV betűk be
karcolva. Rongált, sérült. 
M: 2,8, Szá: 9,1, Tá: 4,5 cm. Súlya: 101,5 gr. 



Ltsz.: 171.1880.5. 
Bal kéz mellett (27. kép). 

6. Ezüstkanál (28. kép) 
Ovális alakú fej és a nyél találkozásánál a nyél díszít
ve kiugrik. Díszített. 
H: 15 cm, fej Szél: 4,3, Átm: 2,8 cm. 
Ltsz.: 171.1880.6. -
Elveszett. Bal kéz mellett (27. kép). 

7. Gagát késnyél41 (28; 32-34. képek) 
Hengeres - letörött - rúd végén négylábú alacsony 
zsámolyon ülő férfi alakja. Jobb kezével térdére kö
nyököl, állát támasztva. Bal karját bal combján fek
teti végig. Ruhátlan, csak bal vállán átvetett köpe
nye takarja a térdeket. Az aránytalanul nagyra mére
tezett fej gondosan kidolgozott, haja fürtös, szemei 
kidülledtek. A tartórúd ketté van törve, benne 0,4 
cm átm. vasmag található. 
Teljes H: 12,4, ebből a kis figura 6,3 cm magas. 
Ltsz.: 171.1880.7. 
Deréktájon feküdt (27, kép). 

8. Bronz tintatartó42 

Hengeralakú, oldalán a talapzattal párhuzamosan fu
tó rovátkás díszítéssel. 
Átm:4,7 cm. 
Ltsz.: 171.1880.8. 
Elveszett. 
Deréktájon feküdt (27. kép). 

9. Vaskés töredéke (28; 35. képek) 
Babérlevél alakú, egyélű. Nyele letörött, egyik ol
dalán textil — másik oldalán fa maradvánnyal. 
Csonka H: 6,6, Sz: 2,5, V: 0,7 - 0,2 cm. 
Ltsz.: 171.1880.9. 
3. sz. vastőr alatt feküdt (27. kép). 

10. Üvegpalack43 (36; 38. képek) 
Sötétzöld színű, vastagfalú. Hosszú hengeres testén 
hengernyakkal, amelynek pereme vízszintesen csa
pott. A nyakrész vastagabb üvegből készült! Testén 
5 zónában vésett dísz. Két széles, lapos szalagfüle a 
nyaknál visszagyűrt. A fülek alja fával (?) elmélyí
tett. Talpa enyhén benyomott. Repedt, kiegészített, 
deformált. 
M: 38,8, Szá: 4,6, Tá: 12 cm. Fül Sz: 4,4, nyak H: 
13,5, nyak átm: 4,5, nyak Vast: szájánál: 1 cm. 
Ltsz.: 171.1880.10. 
Koponya bal oldala mellett talpán állt (27. kép). 

11. Üvegpalack44 (36; 39. képek) 
Sötétzöld színű, vastagfalú. Leírása megegyezik 
fenti - 10. sz. - palackéval. Vésett díszű, nyaka 
utólag ráhelyezve. 
M: 40, Szá: 5,5, V: 1, Tá: 12 cm. Nyak H: 13, nyak 
Átm: 5, fül Sz: 4,5 - 5,5 cm. 
Ltsz.: 171.1880.11. 
Váz bal lábfeje mellett állt (27. kép). 

12. Üvegpalack45 (36; 40. képek) 
Sötétzöld színű, vastagfalú. Leírása megegyezik 
fentiekével, eltérés a nyak és peremkiképzésben 
van. Tölcséresen kiszélesedő nyakán a szájperem 
kettős gyűrűvel kiképzett, amely alá visszagyűrték 
a lapos szalagfüleket. Testén szintén 5 zónában vé

sett dísz borítja a felületet. Összetört, kiegészített. 
M: 38, Szá: 2,6, Tá: 12,5 cm. 
Ltsz.: 171.1880.12. 
A váz jobb lábfeje mellett — szarkofág sarkában — 
összetörve került elő (27. kép). 

13. Üvegpohár46 (28; 41. képek) 
Sárgásfehér színű, vékonyfalú. Pereme vágott, eny
hén betartott, lefelé szűkülő hosszú forma. Talpa 
kissé benyomott. 
M: 13,5, Szá: 8,4,Tá: 3,5 cm. Ep. 
Ltsz.: 171.1880.13. 
Váz jobb alsó lábszára mellett fektetve (27. kép). 

14. Illatszertartó üvegedény47 (28; 42. képek) 
Világos zöldesfehér színű, vékonyfalú. Orsóalakú, 
pereme befelé gyűrt, sérült. Talpa szegletes, vas
tagfalú. 
H: 39,5, Szá: 3, Tá: 1,9 cm. Perem sérüléstől el
tekintve ép. 
Ltsz.: 171.1880.14. Bal medencecsontra fektetve, 
nyílása koponya felé (27. kép). 

15. Üvegedények (37. kép) 
a) Üvegpalack töredékei (2 db)48 

Világos kékeszöld színű, vékonyfalú. Megmaradt a 
vízszintesen kihajló széles perem, befelé gyűrt hosz-
szú hengernyak, a gömbtest 2 oldaltöredéke. Szá: 
4,3 cm. 
Ltsz.: 171.1880.15a. 

b) Üvegedény töredékei (6 db) 
Sárgásfehér színű, vékonyfalú. Behúzott nyakú, 
vízszintes vágottélű peremmel kiképzett oldaltöre
dékek. Az egykor gömbtestű edényt kiugró bordák
kal díszítették. 
Ltsz.: 171.1880.15b. 

c) Üvegedény töredékei (4 db) 
Tojáshéj színű, matt felületű egész vékonyfalú ol
daltöredékek. 
Ltsz.: 171.1880.15c. 

d) Üvegpohár töredékei (2 db)49 

Zöldessárga színű, vékonyfalú. Gyűrűs talp- és oldal
töredékek. Tá: 4 3 cm. 
Ltsz.: 171.1880.15d. 15a—d. üvegedények a szarko
fágban található vaskés (3. sz.) alatt feküdtek. 

16. Üvegedények (37. kép) 
a) Üvegpalack töredékei (12 db)50 

Törtfehér színű, vékonyfalú. Hosszú, hengernyakú 
ú.n. „Kugelflasche" típusú edényből megmaradt a 
hengernyak kis darabja és az oldaltöredékek közül 
az egyiken jól kivehető az ötszörös bevésett bordá
zat egymásba fonódó kördíszítése. 
Ltsz.: 171.1880.16a. 

b) Üvegcsésze töredékei (2 db) 
Világoszöld színű, vastagabb falú. Csésze peremtö
redéke, élben vágott, pereme alatt enyhén behúzott. 
Ezen kívül 1 db oldaltöredék. 
Ltsz.: 171.1880.16b. 

c) Üvegpalack töredékei 
Fehérszínű, vékonyfalú. A földtől teljesen elszíntele-
nedett gömbtestű üvegpalack oldaltöredékei. Eny
hén benyomott talppal. Ltsz.: 171.1880.16c. 
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d) Üvegedény töredékei (2 db) 
Kékeszöld színű, vastagabb falú. Edény talp- és ol
daltöredékei, továbbá 1 csepp alakú rátétdísz. 
Ltsz.: 171.1880.16d. 16a—d. üvegedények a szarko
fágban található vaskés (3. sz.) alatt feküdtek. 

17. Üvegedények (37. kép) 
a) Üvegcsésze töredékei (4 db) 

Fehérszínű — gyöngyházszínűre irizálva — vastagabb 
falú. Csésze perem- oldal- és talptöredéke. A perem 
gömbölyűén eldolgozott, megvastagított, oldalán 
vastag, mély körkörös vésett dísszel. Talpa gyűrűs. 
Ltsz.: 171.1880.17a. 

b) Üvegcsésze töredékei (4 db)52 

Fehér színű, vastagfalú. Pereme élben vágott, alatta 
enyhén behúzott. Kigömbölyödő oldalán több sor
ban függőleges, egész keskeny ovális bemélyítések-
ből kiképzett vésett díszítés. Alatta körbe futó víz
szintes becsiszolt vonal, ez alatt ovális vésett díszí
téssor. 
Ltsz.: 171.1880.17b. 
17a-b. üvegedények a szarkofágban található vaskés 
alatt feküdtek (3. sz.). 

18. Vas kancsó 
Fedeles, díszes füllel. Teste kónikus. „Füle letörve, 
felső része oldalától elválva. Oldalától egy rész 
hiányzik. Mag: 23 cm, ebből nyakára esik 8,5 cm, 
testére 15,5 cm. Fenekének átm. 10 cm. Legn. átm.: 
14 cm". 
Ltsz.: 171.1880.20. 
Elveszett „Szarkofág mellett kívül" — pontos helye 
nem azonosítható. 

19. Bronzedény (28; 43. képek) 
Vágott peremmel, széles nyakkal. A nyakon egészen 
a közepéig 2—3 bemélyített sávdísz fut körbe, az 
edény teste közepén kissé kiszélesedik. Körte-formá
jú. Oldala több helyen sérült, talpa hiányzik. Két le
vélalakú rátétből indult egykor a fül, amely ma már 
hiányzik. 
M:25,Szá:10,Tá:8,5cm. 
Ltsz.: 171.1880.21. 
„Szarkofág mellett kívül" - pontos helye nem azo
nosítható. 

A „B" sír É -D tájolású, díszesen faragott kőszarko
fágjában eltemetett „erős és magas, 30 éven túli római 
férfi" életében rangos római polgár volt. 

Ruházatát arany övcsattal díszített keskeny, 3 cm szé
les cingulum fogta össze. Az öv a halottról levéve, annak 
jobb lába mellől került elő. Arannyal díszített tőrhüve
lye és vastőre (pugio) katonára valló öltözéket mutat, a 
hiányzó fibula viszont mindezt kérdésessé teszi (29—30. 
képek).52/" 

A halott dereka táján találták meg azt a kis „pedagó
gust ábrázoló gagátszobrocskát" amelynek rendelteté
sét nem ismerték fel. E szobrocska mellett feküdt még az 
a bronz tintatartó is, amely azóta elveszett (28; 32-34. 
képek). 

A sírban egy nagyobb méretű, lapos ezüsttál ke
rült elő, igen rossz állapotban, és egy szép kivitelű ezüst
csésze, amelynek talpára R.V.. betűket karcolt egykori 
tulajdonosa (28; 31. képek). Az asztalneműk között 

meg kell még említeni az azóta elveszett ezüstkanalat, 
valamint vas- és bronzedényeket. 

Most feldolgozott sírjaink közül a „B" sírból szárma
zik a legtöbb és legváltozatosabb üvegáru. Első helyen 
kiemeljük a három, majdnem egyforma méretű, magas, 
kétfülű, vésett díszű zylinderkannát (stamnium) (9. kép; 
kétfülű, vésett díszű zylinderkannát (stamnium) (36; 
38—40. képek). A három közül kettőnek a szájpereme 
vízszintesen elmetszett, díszítetlenül végződik a keskeny 
nyak, míg a harmadik a szokásos szélesen kihajló, kettő
sen begyűrt végződéssel készült. A zöldszínű üvegpalack 
testét sávokban elhelyezett ferdevonal, méhkasszerű rá
csozásban ovális bemélyítés, ill. egymást metsző több
szörös csíkozással komponált felületbe elhelyezett ovális 
mélyedések váltakozva díszítik. Fremersdorf az ezekkel 
megegyező darabokat a 3. sz. végi kölni műhelyekkel 
hozta kapcsolatba,53 Isings szerint e típus tovább él a 
4. sz. folyamán.54 A mi példányainkhoz hasonló Pannó
niában Intercisa-ban fordul elő, ezt már Fremersdorf 
is párhuzamba állította. Provinciánkon túl előfordulnak 
Trier-ben,55 Hohen-Sulzenban.56 Hasonló technikájú, 
azonban csak 1 füllel készült a Köln-Braunsfeld 5. 
szarkofág 3 db majdnem egyforma zylinderkannája is.57 

A „B" sírból származó üvegpohár és orsóalakú üveg
illatszertartó a 3—4. sz. fordulójától ismert áru a késő-
római temetkezéseknél. 

Ugyancsak a 3. sz. végén jönnek divatba azok a bom
ba-alakú, hosszúnyakú üvegpalackok, amelyeknek testét 
sok hajszálvékony párhuzamos véséssel szerkesztett egy
másba fonódó kördíszek borítják (37. kép, 16a.). 

A sok töredék között külön kezelendők azok a vésett 
díszű csészék (37. kép, 17a-b), amelyekhez hasonlók ké
szítési helyét Tanäis-ra helyezik i.sz. 300 körüli időkig.58 

Visszatérve a „gagátszobrocskára" az alábbiakban 
megkíséreljük a több mint egy évszázada raktárban pi
henő melléklet rejtélyét feloldani. A sírból származó 
„többlet" vaskésmaradvánnyal első látásra nem lehetett 
mit kezdeni, ugyanis a vastőr hiányzó végéhez nem illik. 
A sírt publikáló Hampel kiváló rajzán még közzétesz egy 
AR jelzésű sodrott tárgyat, ez azonban már a leltár
könyvben nem is szerepel, erről többet semmit sem tu
dunk. Leírja továbbá Hampel, hogy a „szobrocskát" 
megtalálás után leejtették és ekkor ferde vonalban meg
repedt. — A gagátnyél eredeti hosszát nem tudjuk, mert 
letörött. Megmaradt azonban a gagátrúdba befúrt vas
mag, amely egészen a ferde törésvonalig követhető. A 
gagátrúd végénél ez 0,4 cm átm. Ha a „felesleges" 9. ba
bérlevélalakú vaskéspengét úgy képzeljük el, hogy annak 
elkeskenyedő vasnyúlványa futott be a gagátrúdba, ak
kor minden a helyére kerül, sőt az említett ezüstpánt is 
elképzelhető a vaské.s és gagátkésnyél találkozásánál. 

Elefántcsontból és gagátból faragott díszes késnye
lekkel elvétve találkozunk Trier és Köln vidékén.59 

Ezek segítségével - valamennyi vizsgálatot figyelem
be véve - készítettük el a gagátnyelú vaskés rekonst
rukcióját (32. kép). 

E díszes fogójú vaskés rendeltetését is sikerült meg
határozni. A sírban talált igen gazdag ezüst edénymel
lékletek, változatos üvegáruk alapján gondolhatnánk a 
kés étkezésnél használt rendeltetésére. Tudjuk azonban 
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azt is, hogy a gazdag római polgár lakomáján a felszol
gálásra kerülő húst, a „scissor" előzőleg művészien fel
darabolta, úgy küldte be tálcán.60 Étkezéshez sem vil
lát, sem kést nem használtak — csak kétféle kanalat.61 

Ez esetben tehát díszesen faragott gagátnyeles vaské
sünk csakis SCALPRUM LIBRARIUM lehetett.62 Az 
írótoll faragásához használatos kés rendeltetését alátá
masztja még a mellette talált bronz tintatartó is. Fel kell 
hívni a figyelmet itt még néhány körülményre. A 9. vas
késtöredéken textilmaradvány is volt. A gagátnyél a ha
lott derekán feküdt, tehát a ruházatán. A 9. vaskéstöre
dék a nyéltől jóval messzebb, a vastőr alatt került elő. 
Miután a rendkívül sok üvegárut is e leletekkel együtt 
írja le Hampel, ma már nem tudni valójában mi hogyan 
feküdt. Valószínű, hogy a díszes vaskés nyele és pengé
je idővel letört, a vastöredék leesett, őrizte azonban még 
az egykori ruha maradványát. Másik megfigyelésünk az, 
hogy az alacsony zsámoly technikai megoldása úgy ké
szült, hogy azon mindkét irányban keskeny szíj (bőr 
vagy textil) áthúzható lehetett, így a Scalprum librariu-
mot egykori használója felfüggeszthette. 

A kis gagátszobor művészi kivitelben készült a Rajna 
vidékén a 4. sz. első évtizedeiben.63 

Használatát illetően adataink vannak arra, hogy scalp
rum librarium-ot könyvkereskedők, írnokok használ
tak.64 Sírunk egyéb mellékleteit figyelembe véve azon
ban ennél a megoldásnál tovább kell mennünk. 

Aquincum 3. sz. végi—4. sz. eleji történetét tanulmá
nyozva a következőkre bukkanunk: „Volt azonban az ál
lami közigazgatásnak egy ága, amely nem volt a hely
tartóra bízva, hanem külön főtisztviselőre tartozott. A 
tartomány pénzügyeinek intézésére célzunk, amelyet már 
nem a szenátori, hanem lovagrendű pénzügyigazgató, a 
PROCURATOR AUGUSTI PROVINCIÁÉ PANNÓ
NIÁÉ INFERIORIS intézett. Ez vezette azt a nagy köz
ponti irattárat (tabülarium provinciáé) is, amely Aquin
cumban is a földmérés kataszterét és az adólajstromokat 
őrizte és ő kezeltette a provincia császári pénztárát is, 
amelyből a hivatalnokokat és a katonaságot fizették."65 

Továbbá „... Az erőszak uralmának rettegett eszközei 
nem is annyira a rendes állami funkcionáriusok voltak, 
hanem egy külön szervezet tagjai. A 3. században ugyan
is a FRUMENTARII (Aquincumban is ismerünk, CIL III 
3524) akik tulajdonképpen a sereg gabonaellátását vol
tak hivatva ellenőrizni. Rendőri kémszolgálatot is teljesí
tettek és feljelentéseik gyakran váltották ki a provinciák
ban a kormányzat túl erélyes akcióit. A 4. században, 
miután a közgyűlöletnek örvendő Frumentarii-t jobb
nak látták feloszlatni , a még ellenszenvesebb AGEN-
TES IN REBUS lépnek helyükbe."66 

Esetünkben tehát felvethetjük a lovagrendű pénzügy
igazgató, vagy a Frumentarii (Agentes in rebus) szemé
lyét. Egy biztos: a „B" sír halottja életében magasrangú, 
igen vagyonos római polgár volt. Foglalkozása, hivatali 
ténykedése hangsúlyozottan írással összefüggő tevékeny
séggel állt kapcsolatban. 

A mai Lukács fürdő közelében futó É—D irányú út 
vonalába eső É—D tájolású kőszarkofág eltemetésének 
időpontja már belenyúlik a 4. sz. első negyedébe (26; 
56. képek). 

„C" sír (1892) (44-55. képek) 
A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának 

leltárkönyvében 40.1892.1—40. bejegyzésekhez az aláb
bi megjegyzés található: „Lelőhely: Buda-Újlak, a József 
hegy oldalán egy római sírban, mely 5 nagy faragott, fel
irat nélküli kőlapból volt összeállítva, s hasonló négyszö
gű kőlappal fedve. A sír érintetlen volt." — „Hivatásos 
ásatás Pulszky Ferenc MN múz. igazgató által, Gönczy 
Béla állami mérnök közvetítésével." 

A 44. képen kíséreltem meg a — feltehetően női — sír 
mellékleteit a leírások alapján elhelyezni. Tájolásról sem
miféle adatunk nincsen. 

MELLÉKLETEK 
1. Faládika67 (45; 46a-d. képek) 

Előlap téglalap alakú, két oldalán háromszögű zin-
keléssel megerősített oldallapok maradványaival. A 
középen fent elhelyezett kulcstartó négyszegletes 
pajzsa 4 szegeccsel van az előlapra ráerősítve. Ennek 
közepéből lefelé 3 — kisebbedő — kifelé hajló párhu
zamos levélminta fut a ládika talpáig, 3 szegeccsel 
megerősítve. A középtől jobbra és balra 4—4 köze
pén benyomott kis kerek bronzlap, közepén szegecs
csel megerősítve. A ládika két élén a sarkokon be-
hajló szegletes — belsejükben kerek domborított 
mintájú — bronzlemez van rászegecselve. Az oldala
kon a középső bronztagoknál a széleken keskeny 
András-kereszt formában kiképzett pántok díszítik 
a bevagdalt díszű oldallemezt. 
H: 21,5, Sz: 25,5, meglevő V: 17 cm. 
Ltsz.: 40.1892.1. - Test közepe táján (44. kép). 

2. Faládika tetőmaradványa 
Az előoldal és kétoldalt induló oldallapok felső ma
radványa. Az előlap bronzmotívuma folytatódik a 
tetőmaradványon is, a két szélen behajtva, csakúgy, 
mint a ládika alsó részén. 
H: 21,5, Sz: 25,5, mag: 5,2 cm. 

3. Ládika bronzfogantyúja08 (45; 55. képek) 
Középen találkozó két tarajos delfinből kialakítva. 
Az állatok visszacsapódó, felfelé álló farkai három 
ágban végződnek, ezekre helyezték a mozgó kétágú 
U-szegeket. Hátoldala lapos, szép patinával. Ép, ön
tött. 
H:9,5,Sz: 1,6, V:0,4 cm. U-szeg H:2,4 cm. 
Ltsz.: 40.1892.3. - Test közepe táján (44. kép) 

4. Farészlet a ládikából. Egyik oldalának széle egy rá
hajlított és szegezett sima pánttal. 
H: 12,3, Sz: 2,1 cm. 
Ltsz.: 40.1892.4. 

5. Farészlet a ládikából. Megfelel a 4. számú leírásának. 
H:4,7,Sz:2,l cm. 
Ltsz.: 40.1892.5. 

6. Kerek farészlet a ládikából. Vonalszegélyes trébelt 
pánttal szegve. Átm: egyik irányban 5, másik irány
ban 4,8 cm. 
Ltsz.: 40.1892.6. 

7. Bronzpánt töredéke a faládikáról. Összegörbített. 
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8. Bronzdísz a faládikáról. Hossznégyszögű, vonalsze
gélyes. Trébelt bronzlemez díszítő pánt 2 kis szeg
lyukkal. 
H:4,8,Sz:2,8cm. 

9. Tükörkeret (45 ; 47. képek) 
Lapos, kerek szalagpánt. Bronzból készült, egyik ol
dala aranyozott. A főtengelyek irányában négy ke
rek kiugró, szeglyukas nyúlvánnyal, melyekből az 
egyik letörött. Több darabra törött. 
Átm:7x6,5,pántsz:0,9,V:0,l cm. 
Ltsz.: 40.1892.9. — Elhelyezése a sírban nem azono
sítható 

10-11. 
Bronzszegek (2 db) 
Kerek, pityke alakú fejek. 
Átm:0,9 cm. 
Ltsz.: 40.1892.10-11. 

12. Bronzkulcs (45. kép) 
Négylapú szárral, melynek felső vége szélesebb és 
profilált fejet alkot kerek lyukkal; hossznégyszögű 
szárú szakállán két bevágás és vonaldísz fut. 
H: 5,5, Sz: 1,8 cm. Átm.: 0,9 cm. 
Ltsz.: 40.1892.12. - Test közepe táján, ládika mel
lett (44. kép) 

13. Bronzgyűrű (45; 48. képek) 
Lapos karika, külső oldalán gyöngysort utánzó cik
ke lyezéssel. 
Átm.: 2, V:0,2 cm. Ép. 
Ltsz.: 40.1892.13. 
„Csontváz ujján" a kéz nem azonosítható 
(44. kép) 

14-15. 
Arany fülbevalópár (45; 49. képek) 
Egyszerű sodronykampó, melynek alsó végére két 
keresztbetett lemezpántocska van ráerősítve, az ezek 
által kiképzett foglalás közé átfúrt smaragd kő l-l 
keresztüldugott szeggel van megerősítve. A pántok 
végeit l-l gömb díszíti, l-l pánt törött, az egyik 
kampó elgörbült. A 2 db súlya együtt 3,62 gr. 
H:l ,8,Sz:l ,8cm. 
a)gyöngy: 
hatoldalú hasáb, M : 0,8, Átm: 1,1 cm. 
b)gyöngy: 
Hatoldalú hasáb, M : 0,7, H : 0,6 cm. 
Ltsz.: 40.1892.14-15/R I99a-b/ - „Fej mellett" 

16. Aranyékszer részlete 
„kicsiny csövön ovális ékkőrekesz kettős csavart 
szegéllyel. A rekeszben ametiszt ékkő. 
H: 1,5, Sz: 1,2 cm. Súlya: 2,17 gr." - Elveszett. 
Ltsz.: 40.1892.16. „Mell közepe táján" 

17. Agyagmécses (45 ; 50. képek) 
Téglaszínű. Díszes füllel, nagy orrlyukkal. Defor
mált. Discusán 1 szabálytalan kisebb lyuk. Bal szé
lénél díszes kantharos ábrázolás. Fogója sérült. 
M:2,4,Sz:5,H:8cm. 
Ltsz.: 40.1892.17. 
„Lábaknál" 

18. Agyagmécses (45; 51. képek) 
Téglaszínű, tetején kopott fényes festéssel. Díszes 
fogantyúval, orrán nagy lyukkal. Discusán 1 kisebb 

lyuk és kettős körben jobbra futó kutya (?) vehető 
ki. A perem szélén 4 domború levéldísz. Orra sérült, 
kissé deformált. 
M:2,5,H:8,8,Sz:5,6cm. 
Ltsz.: 40.1892.18. 
„Lábaknál" 

19. Agyagmécses (45 ; 5 2. képek) 
Világosbarna színű, leírása megegyezik 18.sz.—al. 
Teljesen összetörött. 
M:2,8,H:9,2,Sz:5cm. 
Ltsz.: 40.1892.19. (Ragasztott) 
„Lábaknál" 

20. Üvegpohár (45. kép) 
„Talpas pohár. Tölcséresen bővülő teste a középen 
megszűkül, talpának domború szegélye van." 
M: 16,2, Sz: 10,8 cm. - Elveszett. 
Ltsz.: 40.1892.20. 
„Fej mellett" 

21. Illatszertartó üveg70 (45; 53. képek) 
Vastagfalú, zöldeskék színű kis illatszertartó. Alja 
cseppalakú, szája ferdén begyűrt. Kissé deformált. 
Ép. 
H:7,9,Szá:l,9,Tá:0,8cm. 
Ltsz.: 40.1892.21. 
„Lábaknál" 

22. Illatszertartó üveg (45; 54. képek) 
Zöldeskék színű, vastagfalú, cseppalakú. Pereme ki
hajlik és befelé gyűrt. Kissé deformált. 
H: 7, Szá: 1,9, Tá: 0,5 cm. Ép. 
Ltsz.: 40.1892.22. 
„Lábaknál" 

23-29. 
„Lemezpánt töredékek" 
Feltehetően a faládika tartozékai. Elveszett. 
Ltsz.: 40.1892.25-39. 
„Lábaknál" 

40. „Fa törmelékek" 
„Korhadt fa törmelékek az 1—2. szekrényből." — 
Elveszett. 
Ltsz.: 40.1892.40. 
„Lábaknál" 

Néhány bronz érem rossz állapotban, melynek egyi
kén AURELIANUS nevét (270 körül Kr.u.) lehetett ki
venni." 

Ltsz.: — Elveszett. — „Lábaknál" 
Felirat nélküli kőlapokból összeállított „C" sírunk 

pontos lelőhelyét, tájolását a hiányos leltárkönyvi be
jegyzések miatt nem tudjuk ma már rögzíteni. 

Női sírunk értékes mellékletei közül — körülményei
ből ezúttal is kiragadva - a „budaújlaki" faládika került 
legutóbb felhasználásra.71 Faanyagát - sajnos — még 
mindig nem tudjuk pontosan meghatározni.72 Ren
deltetését illetően kitartunk korábbi véleményünk mel
lett.73 Technikai kiviteléhez jól láthatók a zinkelés 
nyomai (45; 46. képek). Tetejét a delfinekből kompo
nált, öntött szériatermék fogantyú egészítette ki. A fa
ládika közelében talált bronzkulcs nagyobb méretű, 
mint a ládika bronzveretébe elöl beütött zár nyílása. 

A sír egyéb gazdag mellékletei (44-55. képek) 
a 3. sz. végére helyezhető temetkezésre vallanak. 
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A megtalálás óta elveszett bronzpénzek egyikén Aurelia-
nus neve még kivehető volt. 

A József hegy lábánál — valószínű szintén villa közelé
ben — „magányosan" eltemetett gazdag római nő sírjá
nak földbehelyezése megelőzte a fentiekben ismertetett 
temetkezésekét. A megfelelő sorrend a következő lehe
tett: „C" - „A" végül a „B" sír. 

Összefoglalva fentieket: 
Mostani feldolgozásom során sikerült tisztázni a „buda
újlaki", „Török utcai" és „József-hegyi" sírok megköze
lítően pontos topográfiai helyzetét (1., 26., 56. képek). 

A korábbi feldolgozások kormeghatározó adatait az 
első ismertetések óta felbukkanó újabb adatok ismereté
ben sikerült megközelítően pontosítható időhatárok kö
zé helyezni. 

Az „A" és „B" sírokkal kapcsolatos társadalmi-törté
neti új módszertani kísérletekkel jelenlegi tárgyközpontú 
feldolgozásainkon kívántam változtatni, annak reményé
ben, hogy Aquincum komplex kutatásához mind a római 
város, mind a római tábortól messze eső lelőhelyek új 
eredményeinek felhasználása áthidaló láncszemeket szol
gáltasson.75 

Sír: 

,B' 

„c 

„A 

„A 

„A 

„B 

övcsat 
tőrhüvely dísz 

fülbevalók 
ékszer 

fibula 
övcsat 
övgarnitúra 
figurákkal díszített kerek lap 
kanál 

lapos tál 
kis tálka 
kanál 

csésze 
oenochoe 
vödör (?) 

edény 
tintatartó 

faládika veretei 
faládika fogantyúja 
kulcs 
tükörkeret (aranyozva) 
recézett gyűrű 

gyűrű (+carneol) 
fejsze 
vasszék (összecsukható) 

vastőr 
kés (+gagátnyél) 
kancsó 

C E S AU (Arany) 

Inv.No Kép Kép 

171.1880.2. 28 29 
171.1880.3. 28 30 

40.1892.14-15. 45 49 
40.1892.16. elveszett 

AR (Ezüst) 
103.1864.10. 4/1 7 
103.1864.7,9. 4/2-3. 8 

103.1864.5 .,6.,8.,11.,12. 5 9-11 
103.1864.13. 4/6 14 
103.1864.1. 4/5 13 

171.1880.4. 28 
171.1880.5. 28 31 
171.1880.6. 28 elveszett 

AE (Bronz) 
103.1864.4. 4 20 
103.18643. 4 19 
103.1864.2. 4 — 

171.1880.21. 28 43 
171.1880.8. 28 elveszett ' 

40.1892.1-2. 19 46 
40.1892.3. 19 55 
40.1892.12. 19 — 
40.1892.9. 19 47 
40.1892.13. 19 48 

FE (Vas) 
103.1864.16. 4 15 
103.1864.14. 4 17 
103.1864.15. 6 21., 22. 

171.1880.3. 28 30 
171.1880.9. 28., 32-33 35 
171.1880.20. 28 elveszett 

75 

http://Inv.No


Sír: Inv.No Kép Kép: 

«A díszített mécses 
díszített mécses 
díszített mécses 

„c" díszített mécses 
díszített mécses 
díszített mécses 

„A" palackok (4 db) 

,3" palack, gömbtestű - fehér 
palack, gömbtestű — kékeszöld 
palack, gömbtestű — fehér 
palack, kétfülű vésett — sötétzöld 
palack, kétfülű vésett — ua. 
palack, kétfülű vésett - ua. 

,3' 

,B" 

«A' 

,,B' 

C' 

unguentarium — kékeszöld 
orsóalakú unguentarium — zöldesfehér 

unguentarium — zöldeskék 
unguentarium — ua. 

csészék — világoszöld 
csészék vésett — fehér 
csészék vésett — ua. 

pohár 
pohár 

pohár 

sárgásfehér 
zöldessárga 

onyx gyűrűbetét (vésett) 
érmek 

gagátnyél vaskéshez 

faládika bronzveretekkel 

103.1864.18. 
103.1864.19. 
103.1864.20. 

4/10 
Agyagáruk 

18 
elveszett 
elveszett 

40.1892.17. 
40.1892.18. 
40.1892.19. 

19 
19 
19 

50 
51 
52 

103.1864.21. 
Üvegáru 

elveszett 

Jl71.1880.16c. 
1171.1880.15a. 
J171.1880.16a. 
171.1880.10. 
171.1880.11. 
171.1880.12. 

37 
37 
37 
36 
36 
36 

38 
39 
40 

]171.1880.16d. 
171.1880.14. 

37 
28 42 

'40.1892.21. 
40.1892.22. 

19 
19 

53 
54 

171.1880.16b. 
171.1880.17a. 
171.1880.17b. 

37 
37 
37 

171.1880.13. 
171.1880.15d. 

28 
37 

41 

40.1892.20. 19 elveszett 

103.1864.17. 
103.1864.1-21. 

4 
Egyéb 

16 
23-25. 

171.1880.7. 28., 21 34 

40.1892.1-2. 19 46 

Rövidítések 

Abbot-Jonhson F. R. Abbott-A. C, Johnson, Mu-

ArchÉrt 
ArchHung 
ArchKözl 
Benkő 

Berger 

BJ 

nicipal Administration in the Ro
man Empire. (New York 1968) 
Arehaeologiai Értesítő 
Archaeologica Hungarica 
Arehaeologiai Közlemények 
Benkő A., Üvegcorpus. RégFüz Ser. 
11/11. (Budapest 1962) 
A. Berger, Encylopedic Dictionary 
of Roman Law. (Philadelphia 1953) 
Bonner Jahrbücher 

Bliimmer 

Bullinger 

BDR 

BpTört 

H. Bliimmer, Technologie und Ter
minologie der Gewerbe und Künste 
bei Griechen und Römern. (Leipzig 
1912) 
H. Bullinger, Spätantike Gürtelbe
schläge. Diss. Arch. Gandenses Vol. 
XII. (Brugge 1969) 
Budapest Régiségei 
Tompa F-Alföldi A- Nagy L.
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Budapest Története 1—2. (Budapest 
1942) 
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CIL 
CTh 

D-S 

Delbrueck 

Doppelfeld 

FA 
Fremersdorf 

Grünhagen 

Hagen 

Hampel 1894 

Hampel 1905 

Hehler 

Henkel 

Intercisa II 

Isings 

JPM 
JPMÉ 

Lewis-R einhold 

Marshall 

Marquardt 1876 

Marquardt 1879 

Marquardt 1885 

Menzel 

MNM 

Corpus Inscriptionum Latinarum Mócsy 

Codex Theodosianus (Th. Momm-
sen, Berlin 1905) Nagy L.. 1938 
Ch. Daremberg-E. Saglio, Diction
naire des antiquités grecques et ro- Nagy L. 1942 
maines d'après les textes et les mo- Nilson 
numents. (Paris 1873-1909) 
R. Delbrueck, Spätantike Kaiser
porträts . (Berlin-Leipzig 1933) OSZK-TM 
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Kölner Jb. für Vor- und Früh- PW-RE 
geschichte Bd. 5. 1960/61. (Berlin 
1961) 
Folia Archaeologica PICK 
F. Fremersdorf, Die römischen Glä
ser mit Schliff, Bemalung und Gold-
auflagen aus Köln. Die Denkmäler Radnóti 1955 
der römischen Köln. Bd. VIII (Köln 
1967) 

W. Grünhagen, Der Schatzfund von Radnóti 1960 
Gross-Bodungen. Röm.-Germ. Kom
mission 21 (Berlin 1954) 
W. Hagen, Kaiserzeitliche Gagat- Rau 
arbeiten aus dem rheinischen Ger
manien. BJ 142 (1937), 7 7 - 1 4 6 . 
Hampel J., Keresztény emlékek a 
régibb középkorból. ArchÉrt 14 
(1894), 24.sk. RégFüz 
H. Hampel, Altertümer des frühen RIC 
Mittelalters in Ungarn I—II. (Braun
schweig 1905) Romer 1864 
Hehler A., Római ezüst övdíszek. 
ArchÉrt 30 (1940) 242-249 . 
F. Henkel, Die römischen Finger- Rosenberg 
ringe der Rheinlande. (Berlin 1913) 
Intercisia (Dunapentele). Geschich
te der Stadt in der Römerzeit. II. 
ArchHung 36 (Bp. 1957) Schindler 
G. Isings, Roman Glass from dated 
Finds. (Groningen—Djakarta 1957) Schnurbein 
Janus Pannonius Múzeum (Pécs) 
Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 
(Pécs) 
N. Lewis-M. Reinhold, Roman ci
vilization. Vol. II. The Empire (New 
York 1955) Strong 
F. H. Marshall, Catalogue of the 
Finger Rings (British Museum). SZBÁMÉ 
(London 1907) 
/ . Marquardt, Römische Staatsver- Tóth 
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/ . Marquardt, Das Privatleben der 
Römer VII/1 (Leipzig 1879) 
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H, Menzel, Römische Bronze aus 
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sches Nationalmuseum) 

A. Mócsy, In: PW-RE Suppl.Bd. IX 
(Stuttgart 1962), 5 1 6 - 7 7 6 . 
Nagy L., Pannónia Sacra. Szent Ist
ván Emlékkönyv. (Budapest 1938) 
NagyL., In.BpTört 
M. P. Nilson, Imperial Rome. The 
Social Life of the Roman Empire. 
(Chicago 1974) 
Országos Széchenyi Könyvtár — 
Térképtár 
H. Peirce-R. Tyler, L'art Byzantin. 
(Paris 1932) 

Pauly-Wissowa, Realencylopädie 
der classischen Altertumswissen
schaft 
B. Pick, Die antiken Münzen Nord-
Griechenlands. Unter Leitung, v. F. 
Imhoff-Blumer I. (Berlin 1899) 
Radnóti A„ Buda régészeti emlékei. 
Magyarország régészeti emlékei IV. 
(Bp. 1955), 13-35. 

A. Radnóti, Eine Bronzekanne aus 
Augsburg. Bayerische Vorgeschichts
blätter 25 (1960), 99-124. 
G. Rau, Körpergräber mit Glasbei
gaben der 4. nachchristlichen Jhs. 
im Oder-Weichsel-Raum. In: Acta 
Praehist. et Archaeologica 3 (Berlin 
1972), 109-214. 
Régészeti Füzetek 
H. Mattingly-M. A. Sydenham, 
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Romer F., A Buda környékén fel
ásott római sírokról. ArchKözl 4 
(1864), 99-124. 

M. Rosenberg, Geschichte der Gold-
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Grundlage. Niello seit dem Jahre 
1000 n.Chr. (1925) 
R. Schindler, Landesmuseum Triers. 
Führer (Trier 1970) 
S. v. Schnurbein, Das römische Grä
berfeld von Regensburg. Arch. 
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Bay. Vorgeschichte Bd. 31. Reihe 
A (Kalimünz 1977) 
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Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum 
Évkönyve 
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Jegyzet 

1. Jelen feldolgozáshoz valamennyi mellékletet újra 
meg kellett határoznom, több esetben elveszettnek 
hitt tárgyak kerültek így elő. — A részemre újon
nan készített fényképfelvételeket Karáth József
nek és D. Erdőkürti Zsuzsának; a tanulmány rajzait 
Bogdándy Liának köszönöm meg. — A mellékelt 
térképkivágatokhoz és topográfiai munkákhoz 
Dr. Patay Pál segítségét köszönöm meg. — A MNM-
ban őrzött aquincumi későrómai emlékanyagot a 
most közreadott feldolgozáshoz hasonlóan szeret
ném a jövőben a Budapest Régiségei hasábjain köz
zétenni. 

2. Vö. Budapest Régiségei 24 (1976) kötetét, továbbá 
a Régészeti Füzetek Ser. I. évenként közreadott 
ásatási beszámolóit. 

3. Alapirodalom: Rómer 1864. - Radnóti 1955, 26. 
sk. 164. jz. tov. irod. valamint ehhez kiegészítésül: 
Archiv für Ost .Geschichte BD 38 (Wien 1867), 
268-273. 

4. Niello technikához: A. Riegl, Spätrömische Kunst
industrie (Darmstadt 1964), 346. - R. Steiger, Jb. 
der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte 
Bd51 (1964), 113. l.jz.tov.irod. - Strong, 161. 
sk., 181., 194. sk. - Bullinger, 16. tov. irod. -
Fibulánkhoz: Tóth, 150. Abb. 13d., 140. sk. 

5. Hekler 245, 4. Sackrau (Fund III). - A sackraui 
sírokkal legutóbb Rau foglalkozott behatóan: 113., 
173.sk., passim. — Hasonló típusú ezüst övtarto-
zékot ismerek Aachen-bői: Bonn RLM Inv.No  
25878. 

6. Széleken fogazás díszhez: Grünhagen 7. — „Futó
kutya" motívumhoz: Walters Cat. 90., 91 (bronz 
tintatartón niellodísz). — Kacsos indadíszhez: Ro
senberg Fig. 5. Ehhez újabb irodalom: Menzel, 50. 
No 105. tov.irod. Taf. 28, 2. - Rozetta díszhez: 
(4b, c, e - 5. képen) Rosenberg 4. Fig. 3. - Wal
ters Cat. No 151., 155. 

7. Hekler 244, 1. Azonban a sackraui (Fund III) öv-
tagnál nincs meg az a nyíláson átbújtatott hosszú
kás gomb, ami az „A" sír esetében rendelkezé
sünkre áll. 

8. A leltárkönyvi adatok szerint 9 db került elő, ma 
már csak 7 db áll rendelkezésünkre. Rekonstruk
cióm alapján összesen 16 db-ra volt szükség. 

9. Az ezüstkanalak használatának (cochlear, ligula-
lingula) rendkívül nagy irodalma van. Legutóbb 
H. v. Petrikovits adott átfogó ismertetést a 4. sz. 
elejétől — egészen a 7. sz. végéig terjedő időszak
ra: In: Corolla Memoriae Erich Svoboda Dedicata 
(1966), 173-182. 
A rendelkezésre álló gazdag anyagcsoport feldolgo
zásai közül kiemelem K. S. Painter munkáját: The 
Mildenhall Treasure (London 1977), ahol a 4. sz.-i 
ezüstkanalakat 3 fő csoportba sorolja: vonalasán 
díszítettek, feliratok, CHi-RHo monogrammal ellá
tottak. Sírunk vonalasán díszített darabját e Cat. 
No 32, 33, 34. közé sorolom: 79, 37. kép. - Jó 
összefoglalást ad még: Strong 177, skk. Fig. 36b. 

10. Marshall XXXIV. sk., XXXV, 5. jz. - Miénkhez 
hasonló carneolbetétes (vésett) vasgyűrűk igen 
nagy számban ismeretesek Mainz környékén, a 3— 
4. sz.-ból: Henkel 144. skk. Fig. 97., 171., 179. sk. 
No 2065, 2068, 2072. Victoria quadrigán: 172, 
No 1895. 

11. Marshall No 540, - Lugio-ból ismerek hasonló áb
rázolást (azonban Minerva szárnyak nélkül) JPM 
639/6. - Általában a pecsétgyűrűk használatának 
fontosságához vö. Delbrueck, 68,174. jz. 

12. Esetünkben securris-ra gondolok: Plut.Quaest. 81. 
- Lewis — Reinhold II 614. 

13. Legközelebbi párhuzam: Nagylók, kocsisírból: 
Bánki Zs., István kir. Múzeum Közleményei B (No 
30) Székesfehérvár 1972), 44. skk. 31. Az itt meg
lévő fül oroszlánfejben végződik. Általában ez a tí
pus az i. sz. 1-2. sz.-tól kedvelt, főleg az „áldozati 
service" részeként (paterával). — „Es steht soweit 
fest, dass seit der Mitte des 2. Jhs. in Pannonién 
ein Bedarf an Opferservisen entstand, der durch 
eine lokale Bronzewerkstatt befriedigt wurde. Diese 
entstand in Aquincum, im nordöstlichen Winkel 
der Provinz, im Mittelpunkt der pannonischen Wa
genbegräbnisse." Radnóti 1960,112. 

14. Körzővel szerkesztett díszítésünkhöz hasonló jel
legű technikát bronzedényen eddig nem ismerek. 
Kapcsolat lehetett a 3. sz.-ban kedvelt ún. Kugel-
flasche bevésett díszítése (vö. 50. jz.) és csészénk 
között. 

15. Vasszékek legnagyobb számban az ún. Kocsitemet
kezéseknél: Mócsy, 723. sk. településeken és sí
rokban kerültek elő (vö. 25. jz.). 
Miután több kocsisír feldolgozása jelenleg folya
matban van (B. Bónis Éva: Környe, Fülep Ferenc— 
Kiss Attila: Kozármislény) nincs értelme ezúttal 
részletekbe merülni. — Jelen feldolgozásom lezá
rása után látott napvilágot B. Bónis Éva tanulmá
nya: „A kálózi kocsisír" címen, FA XXXII (1981), 
95—144. E feldolgozás során érinti az összecsuk
ható vasszék használatának társadalmi vonatkozá
sait is, 142. sk. tov. irod. 
Az „A" sír esetében a rendkívül jó állapotban meg
maradt kétszeresen összecsukható vasszék felépí
tése, technikai kivitele, részletmegoldásai eltérnek 
a többi rendelkezésre álló példányokétól. Készítési 
idejét az i.sz. 3. sz. második felére helyezem, 
nincs kizárva, hogy helyi műhely terméke: Radnóti 
1960.112.sk. 
A MNM egyéb kocsitemetkezésekből álló vasszékei: 
Nagylók (135. 1881. 2); Tétény I (86. 1882. 38); 
Tétény II (126. 1885); Zsámbék (164. 1914. 29); 
Környe (1 . 1935. 18); Kálóz (25. 1902. 27., 28., 
32). 

16. Az „A" sír érmeit újonnan határoztam meg. A ki
sebb kincsleletnek beillő anyagcsoportot Fitz nem 
dolgozta fel részletesen. Részletvizsgálatokhoz ren
delkezésre álló adatokat vö. J. Fitz, Der Geldum-
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lauf der römischen Provinzen im Donaugebiet 
Mitte der 3. Jhs. (Budapest-Bonn 1978). 

17. Hampel 1894,24. sk. szerző az övnek csak 2 db-ját 
emeli ki (4b, 4e) és sorolja a keresztény emlékek 
közé. — Hampel 1905,65. alatt szintén keresztény 
emlékek között tárgyalja, a sarkokat kitöltő sze
rinte „latin kereszt" miatt: Fig. 64—69. — Hekler 
1910-ben párhuzamba állította övünket a sackraui 
(III) temetkezés és a szalacskai kincsből származó 
hasonló jellegű és technikájú ezüst övdíszekkel. — 
Peirce-Tyler munkájukban (Pl. 64. I. kötet) az 
övet Theodosius-korra datálják. — Nagy L. 1938, 
64. sk. és Radnóti, 1955, 30.12. kép lényegében a 
korábbi irodalmat ismétlik meg. - Grünhagen Taf. 
7B alatt hozza az öv ezüstlapjainak fényképét olyan 
„többlet"-tel, amelynek semmi köze a leletegyüt
teshez. Szerző ezt a fényképet J. Werner prof.-nak 
köszöni meg: u.o. 7., 78. — Ma már ez a „többlet" 
szerencsésen azonosítható: Tóth, 151. 14. ábra 
alatt véltem felfedezni, mint egy fibulát a Ráth-
gyűjteményből... — Legutóbb B. Thomas Edith 
tartott 1981 -ben Berlinben előadást övünkkel kap
csolatban. 

18. Heklei 249. 
19. Lenkei M.: Három későrómai un. moesiai ezüsttál 

a Nemzeti Múzeumban. FA 7 (1955), 107. - L. 
Barkóczi: New Data on the History of late roman 
Brigetio. In: ActaAntHung. 13 (1965), 238. sk. -
Fentiek közül azonban a mi példányainkhoz a sza
lacskai párhuzam áll legközelebb: Hekler, 245, 7. 

20. V.o. 19.jz. 
21. Tóth 142. 18. jz. tov. irod. - Valószínűbbnek lát

szik, mint Arles, Reims vagy Trier műhelyei, vö. 
Delbrueck 69. 

22. Bullinger munkája alapján készített rekonstrukció 
Gaál A., Későrómai sírok Mözs-Kakasdombon. 
SZBÁMÉ VIII-IX (1977-78) Szekszárd 1979,58. 
24. kép. 4. sz.-i propellerveretes bronzöv! 

2 3. Tóth passim (Brigetio, Szálacska). 
24. Vö. 15.jz. 
25. Települések: Trier környéki villa rustica: TZ 14 

(1939), Abb. 33. - Wehringen, Augusta Vindeli-
corum (Augsburg) közelében lévő villából (?) ke
rült az összecsukható vasszék rendkívül gazdag 3. 
sz.-i sírba: N. Walke : Germania 41 (1963), 122. sk. 
- H. U. Nuber-A. Radnóti, Jahresbericht der Bay. 
Bodendenkmalpflege 10 (1969), 36. Menzel, 63. 
No 124. tov. irod. - H. J. Kellner: Die Römer in 
Bayern (München 1972), 104. 
Sírból: Kiss Attila hívta fel figyelmemet D. Ovca-
rov; Nécropole antiques thraco-romaine de Targo-
viste. Arheologija 7/1. 1965, 35. sk. cikkére, 4—7. 
kép. — A wehringeni vasszék i.sz. 3. századi thrákiai 
utánzat, a targovistei példány i.sz. 3. századi helyi 
készítmény. 

26. Radnóti 1960, 110 skk. foglalkozott a bronzkan-
csó-patera együttesek „áldozati service" szerepé
vel. 

27. Alföldi, Nagy Lajos, Nagy Tibor tanulmányai a 
BpTört I—II. kötetekben (Bp. 1942), továbbá még 
számos tanulmány a hazai és külföldi szakiroda

lomban fenti és más szerzőktől. Összefoglalóan 
Mócsy. 

28. Sella curulis : D-S IV/2. 1179. sk. - PW-RE II/A 
1310. skk.-Berger, 721. 

29. Securris: vö. 12.jz. 
30. C Th XII 1, 7. 178. Curialisok (decuriok) hivatala 

örökölhető volt, vö. még 38. jz. 
31. lus Honorum: Berger 529. 
32. PW-RE II. 333. - Nagy L. 1942, 527., 572. -

Alföldi 1942,688. 
33. Nilson 246. - Abbott-Johnson, 59., 63., 89. -

Berger 353. — Magister curules: Berger, 572. 
34. Abbott-Johnson 59., 89. - Berger, 663. 
35. BpTört 284., 287., 295., 302., 568. - Abbott-

Johnson, 90.sk. 
36. Berger, 653., 667. 
37. BpTört 310., 316., 324., 402.sk., 421 .,562., 564. 

- Lewis—Reinhold, II. 613. — Abbott-Johnson, 
ll.sk., 56.skk., 59.sk., 89.-Ilviri307-ben:Mócsy, 
612. CIL III 3522. 

38. Berger, 422. — Abbott—Johnson, passim. — Mar-
quardt 1885, 367 (Mercuriusfej) és 546 (maszkok) 
aedilissel kapcsolatban! 

39. Az oenochoe (áld. service) előfordulása a kocsi
sírokban felveti a sacerdotes municipales: PW—RE 
IA 1651.sk, vagy s.provinciales u.o. 1653. tisztsé
gét, így a kocsisírok — vasszékek — áldozati servi
cék leletegyüttesének további vizsgálata szükséges, 
amelybe most nem kívánok elmélyülni. 

40. Hampel 1881,136-142. 
41. Hampel 1881, 141.-Nagy L. 1942, 554. 73. jz. 

LXXVI. 1.1-2. - vö. 59. és 62. jz. 
Hagen 138. H 20. Taf. 36., 38/2. 

42. Aquincum : Nagy L. 1942, 554. LXXIV. t. 3 -6 . -
Trier: Schindler, 55. Abb. 164. - F. Fremersdorf, 
Der römische Gutshof Köln-Müngersdorf (Berlin-
Leipzig 1933), SarcD. Taf. 50/11. - hogy csak né
hányat említsek. 

43. Benkő 125, 6c/9. XXIII. t. 2. - Radnóti, In: Inter-
cisa II. Kat. 134 (162. old.) Taf. XXXII. 4. - Fre
mersdorf 1967, Taf. 161., 162. - Isings Form 127. 

44. Benkő 125, 6c/10. - Fremersdorf 1967, Taf. 157. 
- Isings Form 127. 

45. Benkő 124.6c/6. XXIII. 1.1. - Fremersdorf 1967, 
Taf. 156., 157., 158. - Isings Form 127. 

46. Benkő 158. skk. 12g tip. - Isings Form 106a. 
47. Isings Form 105. — Rendkívül sok került élő Pan

noniában is (Tricciana, Sopianae, Brigetio, Inter-
cisa stb.) — éppen ezért nincs értelme néhányat ki
ragadni ezek közül. 

48. A teljesen összekevert, piszkos töredékeket ez al
kalommal sikerült azonosítanom, ezért kellett az 
alszámokat alkalmaznom. — Benkő 66. skk. 2f tip. 
- Isings Form 133. 

49. Benkő 150. skk. 12d tip. - Isings 109c Form. 
50. Benkő 75.skk. 2g tip. - Fremersdorf 1967, Taf. 

110., 111., 112., 117.-Isings Form 103.121.sk. 
51. Fremersdorf 1967, Taf. 100., 1 0 1 . - Isings Form 

108 var. —Rau:vö.58.jz. 
52. Fremersdorf 1967, Taf. 73-101. - Rau: vö. 58.jz. 
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52a. R. MacMullen, Soldier and Civilian in the Later 
Roman Empire. (Cambridge 1963), 180. 

53. Fremersdorf 1967, 15. „Ornamentale Schliffver
zierung Blüte im 3/4. Jh." u.o. 13.: Kölni export
ról ír. — vö. 43-45. jz. 

54. Isings 157.sk. 
55. Trier : Fremersdorf 134. Taf. 160. 
56. A párhuzamba állított Hohen—Sulzen-i kettős 

szarkofágból (Alzey—Worms között találták 1869-
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fülű, magastestű palackokat Fremersdorf 1967, 
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fordulása sírokban, vagy síron kívül külön vizsgá
latot érdemel. Csak néhány legismertebb példa: 
Köln—Braunsfeld, Sarg. 5.: Doppelfeld, 16. skk. 
Abb. 9. stb. - Hohen—Sulzen, vö. 56. jz. — Köln— 
Hohenstaufenring, F. Fremersdorf, In: Germania 
15 (1931), 117.118. Abb. 13. 
A megoldás a nagy étkezések szokásainak tanulmá
nyozását kívánja meg: Marquart 1879, 289. skk., 
és 321. skk. Továbbá vö. Sz. Póczy K.: BpR 20 
(1963), 45. 

58. Rau, 115. sk. Fig. 3., továbbá 181. sk. Fig. 77. -
Aquincum 4. századi üvegkereskedelmével kapcso
latban: Alföldi 1942, 720. (BpTört) 

59. Elefánt csontnyél: Köln—Braunsfeld, Sarc. 5.: Dop
pelfeld 21, Abb. 13/3. - Trier környéke: Schind
ler, 60. Abb. 181. — Regensburg: Schnurbein (265. 
sír), 24. sk., 160. sk. — Gagát késnyelekhez: Hagen 
H 4., 15., 16., 20. - A , 3 " sírban talált gagátból 
faragott késnyél figurájának bal oldali sematikus 
kidolgozása a késnyél használatával (fogásával) áll
hatott kapcsolatban. 

60. PetrJSat. 36, 6. - Juv.Sat. V, 121. - Marquardt 
1879,305,312. 

61. Marquardt 1879,305 : cochlear, 306 : ligula-lingula. 
62. A. Rich-C. Müller: Illustriertes Wörterbuch der 

römischen Alterümer (Paris-Leipzig 1862) 544. — 
Blümmer 330. sk. 

63. Ábrázoláshoz vö. Strong 178. sk. PI. 52. ezüst só
tartó a Chaource-i kincsből. — Kis figuránk készíté
sénél szerepet játszott a 300 körüli nagyplasztika 

hatása: 2—2 tetrarcha szobra (Velence Szt. Márk) 
Peirce—Tyler I. Pl. 2—3. 33. sk. ésM.Daiaporphyr-
portréja (Cairo), U.o. Pl. 8. — hajviselet, szemki
képzés. 

64. TacAnn.V8.,Suet.Vitell.2. 
65. Berger 653. - Rationalis: Berger, 667. sk. 
66. CIL III 3466,3524. BpTört 417., 501., 722. 
67. A „budaújlaki" faládika első ízben közölt fényké

pét hozza: D. Gáspár: Römischer Kastenbeschlag 
aus dem Dorf Tamási, SZBÁMÉ VIII-IX 
(1977/78) Szekszárd (1979), 87-95. 6. kép 

„Dos" házassági jegyajándék-okirattal kapcsola
tos tárolás lehetősége: (vö. Sz. Burger, A bo-
gádi későrómai temető, JPMÉ 1962 (Pécs 
1963), 132. kiegészítve: Marquardt 1876,777. 
sk. tabulae dotis. 

Az átlag 28 X 28 X 30 cm méretű faládikák meg
felelnek a papyrusok méreteinek is: 20—25 X 3 0 -
35 cm. Blümmer, 324.skk. 

68. Két delfinből összekomponált, öntött szériater
mék, igen sok példány ismeretes a későrómai teme
tőkből. Legtöbb Intercisa-ból: Intercisa II Taf. L— 
LH. A 3. sz. végétől kezdve gyártják. A mi dara
bunk ahhoz a csoporthoz tartozik, amelybe a del
finek 3 ágú farkai felfelé csapódnak — ezen át fű
zik az U-szegeket. 

69. Általában ólomból készülnek: D. Tudor, In: Dacia 
XI-XII. 1945/47 (Bucuresti 1948), 243-255. -
Bronz tükörkeretek ezüsttel díszítve legutóbb a re
gensburgi temetőkből ismeretesek, Schnurbein, 
passim. 

70. 3. sz. végi brigetioi sírból porfestékkel került elő 
hasonló (ritka) formájú példány: L. Barkóczi: Die 
datierten Glasfunde aus dem II. Jh. von Brigetio. 
FA 18 (1966-67), 74. Kat. 13. 

71. Vo.67.jz. 
72. A faládika xylotomiai vizsgálatát Horváth Ernő 

(Szombathely, Savaria Múzeum) végzi. Az eredmé
nyeket még nem ismerem. 

73. Vö. 67.jz. Bogádi temető . . . 
74. Radnóti 1955, 34. 164. jz. már figyelmeztet arra, 

hogy ez a sír soha nem tartozott Budaújlakhoz. 
Buda—Pest—Óbuda egyesítésének időpontjáig — 
1873 — a II. ker. egyes lelőhelyei joggal tartoztak 
Budaújlak-hoz. — A „B"sír 1880-ban került elő és 
a mai Mártírok útja folytatásának vonala nem tar
tozik Budaújlakhoz. - A „C" sír 1892-ben került 
elő a Józsefhegy oldalában, nem hozható kapcso
latba Budaújlakkal. 

75. Nagy T., Budapest Műemlékei II. (Budapest 1962), 
58. 
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ALICESZ. BURGER 

SPÄTRÖMISCHE GRÄBER IN AQUINCUM 

Ich möchte eine alte Schuld abtragen indem diesmal 
im Ungarischen Nationalmuseum verwahrten römische 
(Funde) aus Aquincum drei spätrömische Gräber be
schrieben werden. Für diese Funde, Fundkomplexe ist 
im allgemeinen kennzeichnend, dass sie — vor nahezu 
hundert Jahren — gelegentlich zufälliger Erdarbeiten ans 
Tageslicht gebracht wurden und eine authentische Er
schliessung nur hie und da erfolgt ist. Von diesen wurden 
einzelne hervorragende Beigaben zeitweise von ihren 
Fundumständen herausgegriffen publiziert, oder an in-
und ausländischen Austellungen dargestellt. Die Ver
öffentlichung der drei Gräber erfolgt diesmal in der chro
nologischen Reihenfolge ihrer Auffindung. 

GRAB ,A" (1863? (Abb. 1-25). 

Es wurde aus Steinplatten errichtet, die Lage des 
männlichen Skeletts und des — wahrscheinlich — weib
lichen Skeletts ist ungewiss, aufgrund der uns zur Ver
fügung stehenden Angaben ist eine genaue Ortung nicht 
möglich. Von den reichen Beigaben befassten wir uns 
eingehend mit dem breiten Ledergürtel, der mit Silber
zubehör hergestellt und mit Niellointarsien sowie Vergol
dung geschmückt ist: (Abb. 5; 9—12). Dieser dürfte 
zur Zeit Galerius' in Sirmium erzeugt worden sein. Im 
Grab befand sich ausserdem auch noch ein schmälerer 
Gürtel mit prächtiger Silberspange (Abb. 4; 8/a—b). Die 
einstige prunkvolle Kleidertracht wurde durch eine sil
berne T-Fibel mit Niellointarsie, drei Knöpfen und einem 
Zwiebelkopf ergänzt (Abb. 4; 7). Von den übrigen wert
vollen und abwechslungsreichen Beigaben des Grabes ist 
von hervorragender Bedeutung ein zweifach zusammen
klappbarer, tragbarer eiserner (mit Bronzeknöpfen ver
sehener) Stuhl (Abb. 21—22), der aufgrund des im 
Grab gefundenen eisernen Beils (Abb. 4; 17) und sämt
licher sonstigen geprüften Umstände — über den künst
lerischen Wert der Beigaben hinausgehend — auch neue 
gesellschaftliche Fragen aufwirft. Wir sind der Meinung, 
dass dieses im Jahr 1863, in der Hügellandschaft von 
Buda, in der Umgebung des heutigen Hotels Budapest 
(Abb. 1 und 56) aufgefundene, aus Steinplatten erbaute 
Doppelgrab eine Beststtung war, die ausserhalb des La
gers von Aquincum, in der Nähe einer einstigen, nach 
Westen führenden Römerstrasse erfolgt ist. Das um die 
3—4. Jahrhundertwende u.Z. entstandene „einsame" 
Doppelgrab stand wahrscheinlich im Garten einer nahe
gelegenen Villa. Vom Ehepaar (? ) dürfte der Mann mit 
den von seinem Vater ererbten Amt gebührenden Insig-
nien (sella curulis, fasces, mit einem Mercurkopf ge
schmücktes, silbernes Gehänge, Ringe, 4,4 cm breiter, mit 
vergoldeten Silberniellen geschmückter Prunkgürtel, 
schmälerer Gürtel mit Silberspange, silberne T-Fibel, 
Bronze- und Glasgefässe usw.) zu Lebzeiten der Körper
schaft der CURIALIS angehört und im gesellschaftli
chen Leben Aquincums eine wichtige Rolle gespielt ha-
ben. ' Die Bestattung fand zur Zeit der ersten Te-
trarchie statt (A. D. 293-311). 

Im Falle des im Grab gefundenen weiblichen (? ) Ske
letts ohne Beigaben müssen wir auch mit der Möglichkeit 
rechnen, dass die Frau eventuell schon mit dem Christen
tum in Verbindung stand, was in den Jahren um 311 
noch ein grosses Wagnis war. 

GRAB „B"(1880)A(i (Abb. 26-43.). 

In der Nähe des heutigen Lukács-Bades wurde jener 
Steinsarkophag in nord-südlicher Richtung gefunden, 
den J. Hampel freigelegt hat. Dem Erschliesser gemäss 
wurde das männliche Skelett „von über 30 Jahren" mit 
sehr reichlichen Beigaben in den Sarkophag bestattet. 

Zubehör der Kleidung: ein mit goldener Gürtelspange 
versehenes, 3 cm breites Cingulum (Abb. 28-29). Eine 
Fibel war im Grab nicht zu finden. Die Verzierung seiner 
Dolchscheide ist aus Gold (Abb. 28; 30). Wir befassten 
uns eingehend mit dem im Grab gefundenen und bisher 
für eine „kleine Pädagogenskulptur" gehaltenen Messer
griff aus Gagat und kamen zum Ergebnis, dass diesmal 
mit der vorhandenen eisernen Klinge ergänzt ein SCAL-
PRUM LIBRARUM ans Tageslich gebracht wurde (Abb. 
28; 34; 36.). Weitere reiche Grabbeigaben: 3 St. prächtig 
gravierte, hohe Zylinderkannen43-44 (Abb. 36; 38—40). 
Tafelzeug aus Silber und Bronze, zahlreiche sonstige 
Glasgefässe usw. Dies alles lässt auf einen römischen Bür
ger von hohem Rang schliessen. 

Aufgrund der Untersuchung der Beigaben und aller 
Umstände war der Ende des 3. — im ersten Jahrzehnt 
des 4. Jahrhunderts begrabene Mann zu Lebzeiten ein 
Angehöriger des Ritterstandes. Seine wohlhabende Le
bensführung und betont mit dem Schreiben zusammen
hängende Tätigkeit lässt seine Amtsstellung mit den 
Aemtern eines PROCURATOR AUGUSTI oder FRU-
MENTARII in Verbindung bringen.65-66 

GRAB ,£"(1892) (Abb. 44-55). 

Das am Hang des József-Berges in Buda aufgefundene 
„einsame" Grab wurde aus fünf grossen, gemeisselten, 
unbeschrifteten Steinplatten zusammengestellt. Die Ab
dachung erfolgte mit einer ähnlichen Steinplatte. Es 
wurde bisher nicht publiziert, bloss das im Grab gefun
dene Holzkästchen ist bekannt.67 Hinsichtlich der Ortung 
des Grabes stehen uns leider keine Angaben zur Verfü
gung. Die Beigaben des, aufgrund dieser, weiblichen Ske
letts weisen auf sehr wohlhabende materielle Verhältnisse 
hin. Was das bereits erwähnte Holzkästchen betrifft 
(Abb. 45—46), ist für uns neben dem Goldschmuck, Öl-
lichtern und Glaswaren von besonderer Wichtigkeit, dass 
bei Auffindung des Grabes noch eine Aurelianus-Münze 
vorhanden war, die seither in Verlust geraten ist. Auf
grund dieser liegt der Zeitpunkt der Bestattung des Gra
bes „C" vor jener der Gräber ,,A" und „B". 

Die topographische Lage der seit einem Jahrhundert 
in der Archäologischen Abteilung des Ungarischen Na
tionalmuseums untergebrachten Gräber halten wir auf 
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Abb. 56. fest. Die weiter oben besprochenen Gräber 
werfen auch auf jenen Umstand ein Licht, dass bei der 
Bevölkerung der Niederlassungen an der Donau in der 
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts Mitglieder einer neuen 
militärischen Aristokratie nachweisbar sind, die sich in 
der hügeligen Gegend von Buda Besitze erworben haben. 
Die Konsolidation ist von A.D. 325 (vom Beginn der 
Alleinherrschaft von Constantinus I.) an bis in die Jahre 

um 332/333 nachweisbar, als sie einen grösseren Bruch 
erlitten hat.75 

Im Verlauf der vergangenen 35 Jahre waren vor der 
Bautätigkeit im heutigen III. Gemeindebezirk von Buda
pest und dem Bau der Arpäd-Brücke fieberhafte und 
grossangelegte Erschliessungen in unerhört raschem 
Tempo im Gange. Zu den hier erzielten neuen Ergebnis
sen wollte ich mit einigen Angaben beitragen. 

INDICES 

Grab: 

„B" Gürtelspange 
Dolchscheidendekor 

C" Ohrgehänge 
Schmuck 

„A" Fibel 
Gürtelspange 
Gürtelgarnitur 
mit Figuren geschmückte runde Platte 
Löffel 

„B" flache Schüssel 
kleines Schüsselchen 
Löffel 

„A" Schale 
Oenochoe 
Eimer (? ) 

„B" Gefäss 
Tintenfass 

Inv. No. AU (Gold) 

C 

,,A' 

,,B' 

,,A' 

Beschläge eines Holzkästchens 
Halter eines Holzkästchens 
Schlüssel eines Holzkästchens 
Spiegelrahmen (vergoldet) 
geriffelter Ring 

Ring (+ Karneol) 
Beil 
eiserner klapp stuhl 

eiserner Dolch 
Messer (+ Gagatgriff) 
Krug 

verziertes Öllicht 
verziertes Öllicht 
verziertes Öllicht 

171.1880.2 28 Abb. 29 
171.1880.3 28 30 

40.1892.14-15 45 49 
40.1892.16 verloren 

AR (Silber) 

103.1864.10 4/1 7 
103.1862.7,9 4/2--3 8 
103.1864.5,6,8,11,12 5 9-11 
103.1864.13 4/6 14 
103.1864.1 4/5 13 

171.1880.4 28 — 

171.1880.5 28 31 
171.1880.6 28 verloren 

AE (Bronze) 

103.1864.4 4 20 
103.1864.3 4 19 
103.1864.2 4 — 

171.1880.21 28 43 
171.1880.8 28 verloren 

40.1892.1-2 19 46 
40.1892.3 19 55 
40.1892.12 19 — 
40.1892.9 19 47 
40.1892.13 19 48 

FE (Eisen) 
103.1864.16 4 15 
103.1864.14 4 17 
103.1864.15 6 21,22 

171.1880.3 28 30 
171.1880.9 28,32 -33 35 
171.1880.20 28 verloren 

Tonwaren 

103.1864.18 4/10 18 
103.1864.19 verloren 
103/1864/20 verloren 
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Grab: Inv. No. 

„C" verziertes Öllicht 
verziertes Öllicht 
verziertes Öllicht 

„A" Flaschen (4 St.) 

„B" Flasche, kugelför 

,,B' 

„B" 

,,B' 

„B< 

Flasche, kugelförmig, blaulichgrün 
Flasche, kugelförmig, weiss 
Flache, graviert Zylinderkanne dunkelgrün 
Flache, graviert Zylinderkanne dunkelgrün 
Flache, graviert Zylinderkanne dunkelgrün 

Unguentarium-blaulichgrün 
Unguentarium spindelförmig-grünlichweiss 

Unguentarium-blaulichgrün 
Unguentarium-blaulichgrün 

Schalen 
Schalen graviert 
Schalen graviert 

Trinkglas 
Trinkglas 

Trinkglas 

Onyx-Ringeinlage (graviert) 
Münzen 

Gagatgriff zu eisernem Messer 

Holzkästchen mit Bronzebeschlägen 

40/1892.17 19 Abb. 50 
40.1982.18 19 51 
40.1892.19 19 52 

Glasware 

103.1864.21 verloren 

171.1880.160. 37 
171.1880.15a. 37 
171.1880.16a. 37 
171.1880.10 36 38 
171.1880.11 36 39 
171.1880.12 36 40 

171.1880.16d. 37 
171.1880.14 28 42 

40.1892.21 19 53 
40.1892.22 19 54 

171.1880.16b. 37 
171.1880.17a. 37 
171.1880.17b. 37 

171.1880.13 28 41 
171.1880.15d. 37 

40.1892.20 19 verloren 

Sonstige 

103.1864.17 4 16 
103.1864.1-21 23-25 

171.1880.7 21., 28 34 

40.1892.1-2 19 46 

Abbi 

Abb. 

Idungen 

l .Grab.A": Fundort (aufgrund OSZK — Signa Abb. 11. Grab „A" 
tur TM 712) Abb. 12. Grab „A" 

Abb. 2. Grab „A": Grabzeichnung (aufgrund Romer, 
1864, 103) 

Abb. 13. Grab ,A" 

Abb. 3. Legende Abb. 14. Grab „A" 
Abb. 4. Grab „A" Grabbeigaben 1:2 
Abb. 5. Grab „A": Silberne Gürtelzubehöre, 1:2, Re

konstruktion. 
Abb. 15. Grab „A" 

Abb. 6. Grab ,,A": Eiserner Klappstuhl Abb. 16. Grab „A" 
Abb. 7. Grab ,A": Nielloverzierte Silberfibel 1:1 
Abb. 8. Grab „A": Silberschnalle und Riemenklemme Abb. 17.Grab „A" 

1:1 Abb. 18. Grab „A" 
Abb. 9. Grab „A": Silbernes Gürtelzubehör 1:1 Abb. 19. Grab ,A" 
Abb. 10. Grab „A": Silbernes Gürtelzubehör 1:1 

Silbernes Gürtelzubehör 1:1 
Silbernes Gürtelzubehör 1:1 
Silberlöffel mit gravierter Verzie
rung 1:1 
Silberplättchen mit Mercur- und 
Maskenköpfen geschmückt 
Karneol-Gemme (Nike mit Quad
rige) in einen eisernen Ring gefasst 
Onyx-Gemme aus einem Ring (ge
flügelte Minerva) 
Eisernes Beil 
Öllicht aus Ton 
Bronze-Oenochoe (Ansicht von 
oben) 
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Abb. 27. Grab „B": 

Abb. 20. Grab „A": Bronzeschale mit gravierter Verzie
rung 

Abb. 21. Grab „A": Eisernes Klappstuhl mit Bronze
knöpfen 

Abb. 22. Grab „A": Scharnierglieder und Teile vom 
eisernen Klappstuhl 

Abb. 23. Grab „A": Münzen 1:1 
Abb. 24. Grab „A": Münzen 1:1 
Abb. 25. Grab „A": Münzen 1:1 
Abb. 26. Grab „B": Fundort (aufgrund OSZK - Sig

natur TM 712) 
Grab Zeichnung (aufgrund Hampel, 
1881. S. 137) 

Abb. 28. Grab „B": Beigaben 1:2 
Abb. 29. Grab „B": Goldene Gürtelspange 1:1 
Abb. 30. Grab „B": Eiserner Dolch, Scheide mit Gold

verzierung 1:1 
Abb. 31. Grab „B": Silberne Schale 1:1 
Abb. 32. Grab „B": Rekonstruktion eines eisernen Mes

sers mit Gagatgriff 1:1 
Abb. 33. Grab „B": Teilansicht des eisernen Messers mit 

Gagatgriff 1:1 
Abb. 34. Grab „B": Eisernes Messer mit Gagatgriff (scal-

prum librarium) 
Abb. 35. Grab ,,B": Bruchteil eines eisernen Messers 1:1 
Abb. 36. Grab „B": Glasflaschen 

Abb. 37. Grab 
Abb. 38. Grab 
Abb. 39. Grab 
Abb. 40. Grab 
Abb. 4L Grab 
Abb. 42. Grab 

,B«: 
,B": 
,B": 
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,B": 
.B": 

Abb. 43. Grab „B" 
Abb. 44. Grab „C": 

Abb. 45. 
Abb. 46. 
Abb.47. 
Abb. 48. 
Abb. 49. 
Abb. 50. 
Abb. 51. 
Abb. 52. 
Abb. 53. 
Abb. 54. 
Abb. 55. 

Grab „C": 
Grab „C": 
Grab „C": 
Grab „C": 
Grab „C": 
Grab „C"; 
Grab „C" 
Grab „C" 
Grab „C": 
Grab „C" 
Grab „C" 

Abb. 56. Grab „C" 

Bruchstücke von Glasgefässen 
Zylinderkanne, graviert 
Zylinderkanne, graviert 
Zylinderkanne, graviert 
Glasbecher 
Spindelförmiger Parfümbehälter aus 
Glas 
Bronzegafäss 
Grabezichnung aufgrund der Eintra
gung im Inventarbuch des Ungari
schen Nationalmuseums 
Beigaben 1:2 
Holzkästchen mit Bronzebeschlägen 
Vergoldeter Bronze-Spiegelrahmen 
Geriffelter Bronzering 1:1 
Ein Paar goldene Ohrgehänge 1:1 
Öllicht aus Ton 1:1 
Öllicht aus Ton 1:1 
Öllicht aus Ton 1:1 
Parfümbehälter aus Glas 1:1 
Parfümbehälter aus Glas 1:1 
Bronzehenkel des Holzkästchens 
1:1 
Fundorte der Gräber aufgrund des 
heutigen Strassennetzes 

Képjegyzék 

l .kép. „A" sír: lelőhely (OSZK-TM 712. jelzet nyo
mán) 

2. kép. „A" sír: sírrajz (Rómer 1864., 103. alapján) 
3. kép. LEGENDA — Jelkulcs a mellékletek tábláihoz 
4. kép. „A" sír - mellékletek 1:2 
5. kép. ,,A" sír — ezüst övtartozékok, rekonstrukció 

1:2 
6. kép. ,,A" sír — összecsukható vasszék 
7. kép. „A" sír — niellodíszes ezüstfibula 1:1 
8. kép. „A" sír — ezüstcsat és szíjszorító 1:1 
9. kép. „A" sír — ezüst övtartozékok 1:1 

10. kép. „A" sír — ezüst övtartozékok 1:1 
11. kép. „A" sír — ezüst övtartozékok 1:1 
12. kép. ,,A" sír - ezüst övtartozékok 1:1 
13. kép. „A" sír — vésettdíszű ezüstkanál 1:1 
14. kép. ,,A" sír — ezüstlapocska, Mercur- és maszkfejek

kel díszítve, 1:1 
15.kép. „A" sír —vasgyűrű foglalatban carneol gemma 

(Nike quadrigával) 
16. kép. ,,A" sír - onyx gemma gyűrűből (szárnyas 

Minerva) 
17. kép. „A" sír - vasfejsze 
18. kép. „A" sír — anyagmécses 
19. kép. „A" sír — bronz oenochoe (felülnézet) 
20. kép. „A" sír - vésettdíszű bronzcsésze 
21. kép. „A" sír — összecsukható vasszék bronzgom

bokkal díszítve 

22. kép. „A" sír 
csukható 

23. kép. „A"s í r -
24. kép. „A" sír -
25. kép. „A" sír — 
26. kép. „B" sír: -

mán) 
27. kép. „B" sír: -
28. kép. „B" sír -
29. kép. „B"sír — 
30. kép. „B" sír — 
31. kép. „B"s í r -
32. kép. ,,B" sír — 

1:1 
33.kép. „B" sír -
34. kép. „B" sír -

rium) 
35. kép. „B"s í r -
36. kép. „B"s í r -
37. kép. „B" sír -
38. kép. „B" sír — 
39. kép. „B" sír -
40. kép. „B"s í r -
41. kép. „B"s í r -
42. kép. „B"s í r -
43. kép. ,,B"sír — 

- csuklótagok és részletek az össze-
vasszékről 
érmek 1:1 
érmek 1:1 
érmek 1:1 

- lelőhely (OSZK-TM 712. jelzet nyo-

- sírrajz (Hampel 1881., 137. alapján) 
mellékletek 1:2 
arany övcsat 1:1 
vastőr, tok aranydíszítéssel 1:1 
ezüstcsésze 1:1 
gagátnyeles vaskés rekonstrukciója 

részlet a gagátnyeles vaskésről 
- gagátnyeles vaskés (scalprum libra-

vaskés töredéke 1:1 
üvegpalackok 
üvegedények töredékei 
kétfülü vésettdíszű üvegpalack 
kétfülü vésettdíszű üvegpalack 
kétfülü vésettdíszű üvegpalack 
üvegpohár 
orsóalakú üveg illatszertartó 
bronzedény 

S4 



44. kép. „C" sjr: — sírrajz a MNM leltárkönyvi bejegyzé
se alapján 

45. kép. „C" sír - mellékletek 1:2 
46. kép. „C" sír — faládika bronzveretekkel 
47. kép. „C" sír — aranyozott bronz tükörkeret 1:1 
48. kép. „C" sír — recézett bronzgyűrű 1:1 
49. kép. „C" sír — arany fülbevalópár 1:1 

50. kép. „C" sír — agyagmécses 1:1 
51. kép. „C" sír — agyagmécses 1:1 
52. kép. „C" sír — agyagmécses 1:1 
53. kép. „C" sír — üveg illatszertartó 1:1 
54. kép. „C" sír — üveg illatszertartó 1:1 
55. kép. „C" sír — faládika bronzfogantyúja 1:1 
56. kép. A sírok lelőhelyei a mai utcahálózat alapján 
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