
POCZY KLARA 

EGY AQUINCUMI PÉNZVERDE NYOMÁBAN 

„Roman die from the civilian city of Aquincum" cí
men jelent meg 1982-ben B. Sey Katalin egyik tanul
mánya, ami nemcsak Budapest római kori története, 
hanem a Pannónia-kutatás szempontjából is különös 
figyelmet érdemelhet. A címben szereplő verőtő 
ugyanis egy 1941-ben feltárt aquincumi épület romjai 
közül kiemelt leletegyüteshez tartozik. (1. kép) Rossz 
fenntartású 3. századi bronz éremként szerepelt a mú-
zeumi nyilvántartásban, s néhány éve olytatott raktár
revízió során ismerték fel a darab eredeti rendelteté
sét. B. Sey Katalint felkérték a lelet értékelésére, aki 
megállapította, hogy 209-ből való érem hátlapjának a 
verőtövéről volt szó, erősen elkoptatott példány, még 
az sincs kizárva, hogy Caracalla egyik hybrid dénárjá
hoz használták fel. 

A darab elemzése során B. Sey utalt Alföldi A. egy 
korábbi tanulmányára, amely a Hédervári kastélyban 
levő, Carnuntum körzetéből felvásárolt Wiczay gyűjte
mény éremanyagának a vizsgálatát adja. Alföldi A. fel
figyelt néhány Septimius Severus dénárra, melyeknek 
P. P. II. feliratát Pannónia provincia második verdé
jének a rövidítéseként oldotta fel. Arra gondolt, hogy 
Septimius Severusnak, — akit a pannóniai légiók Car-
nuntumban kiáltottak ki imperátorrá — a helyben vert 
pénzre, mindjárt 192-ben, hatalmi pozíciójának a meg
erősítésére volt szüksége. Ilyen jellegű lokális verdék 
ugyanis rövid ideig, hasonló céllal, a birodalom több 
pontján működtek a 3. században. 

A sisciai és a sirmiumi állami pénzverdék jól körül
határolható együttesétől eltekintve csupán néhány ve
rőtő ismeretes Pannónia területéről. Délpannoniában 
a Kulpa folyóból emeltek ki verőtő másolatokat, segít
ségükkel pénzt hamisítottak a 3. század vége felé. 
S ami kutatásaink számára figyelmet érdemel, Aquin
cum térségében is találtak már verőtövet, ezt a Duná
ból kotorták ki, R. Alföldi M. a 3. sz. végére, esetleg 
a 4. sz. elejére keltezte. 

Az aquincumi polgárvárosban előkerült verőtőről B. 
Sey azt állapította meg, hogy eredeti példány, feltehe
tőleg hivatalos pénzveréshez használták az analógiák 
alapján. Megemlíti, hogy szerinte a verőtő lelőhelyétől 
többnyire nincs távol a verde. Minthogy a szóban forgó 
darab az aquincumi polgárváros egyik magántulajdon
ban levő mithreumából való, jogosan úgy vélte, ez eset
ben nincs helye az ilyen kombinációnak. 

Tanulmányunk ehhez a megjegyzéshez járul hozzá 
néhány adattal, ezt az utóbbi kérdést világítja meg 
több oldalról, többféle emlékanyag segítségével, nem 
a szorosan vett numizmatika, hanem a provinciális ré
gészet módszereivel. 

Mindenekelőtt sorra veszi és megvizsgálja a verőtő
vel együtt talált leleteket, feltételezve, hogy utalniuk 
kell egy esetleges helyi pénzverés nyomára. 

A) A mithraeumból származó bronz
és ólomtárgyak9 

Előre bocsátjuk, hogy feltűnő a nagy számuk, az 
aquincumi lelőhelyekről szokatlan a fémtárgyaknak 
ilyen mennyisége. Rendeltetésük szerint három cso
portra válnak szét. 

Az elsőbe csupán törött tárgy tartozik, nagyobb ré
szük jellegtelen alkatrész, funkciójukat is nehéz volna 
megállapítani. Vannak köztük kisebb-nagyobb karikák, 
pántok, drótok, akasztók, lemezdarabok, szegek, se
prőnyél töredéke stb. Ezektől a szinte datálhatatlan 
daraboktól elkülöníthető néhány korhatározó viseleti 
tárgy: pl. egy patkó alakú bronzcsat — kengyele hiány
zik — és egy pelta alakú csat, metszete háromnegyed 
kör formájú. Mindkét típus 3. századi sírokból ismert 
Pannoniából. A legdíszesebb darabok e csoporton 
belül a veretek. Az egyik mintája négy, küllősen kap
csolódó, áttört peltamotívumból áll, analógiája többek 
közt Camponából és Intercisából ismert a 2-3. század 
fordulójáról. (2. kép 1) Egyszerűbb, ugyanakkor szo
katlanabb díszítményű a másik korong alakú veret, 
amely azonos méretű félgömb alakú öntött ólom ele
mekből áll össze. Nagyobb méretű díszítményhez tarto
zott egy áttört mintájú öntött bronz rács darabja: ívelt 
leveles ágból szembe néző puttó nő ki, lábai indaként 
kapaszkodnak az ághoz. (2. kép 2) A puttó a jobb karját 
feltartja, tenyerénél törött, az analógiák szerint gyümöl
csös tálat tarthatott a kezében. A játékos alaknak talán 
a fejformája a legjellegzetesebb: a dús, borzas haj és a 
pufók arc főként a 3. század elején általános a Severus-
kori ábrázolásoknál. 

A szentélyből származó bronz leletek egy következő 
csoportjába ládikák veretei, zárak és kulcsok sorolha
tók, valamint bútorveretek. A ládikavereteket vékony 
lemezből vágták ki, díszítésük dupla koncentrikus kö
rökből áll, ezek mérete a különböző darabokon más 
és más. (2. kép 3) Az egyik veret körkörös mintája 
mellett kalapált gyöngysor látható. A zár részére hol 
téglalap alakú, hol T alakú nyílást vágtak ki. Mind a 
különböző méretű lemezeken, mind a sarokdarabokon 
megőrződtek a szegek, vagy legalább nyomuk. Az 
egyik téglalap alakú vereten még eredeti helyén van a 
stilizált delfinekkel díszített fogantyú, amelynek analó
giáit a 2-3. század fordulójára keltezték. A lelet
együtteshez tartozó fogantyúk között ennél egyszerűbb 
változat a mindkét végén visszahajló típus. A legdí
szesebb töredék hal alakú, pikkelyei között berakott 
kék pasztagyöngyök maradtak meg. Ennek a lelet-
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csoportnak az érdekessége, hogy a veretek öt vagy hat 
különböző ládikáról valók, s a kulcstöredékek is kü
lönfélék. Van köztük karikában végződő öntött tollú 
típus, de többféle változatban szerepel a lemezből ki
vágott ívelt, vagy szögletes végződésű és tollú. A bú
torveretek között is sokféle típus fordul elő, az egy
szerűbb, lemezből vágott levél alakútól a palmettamin-
tás, vagy harang formájú súlyosabb öntött változatig. 

A leletegyüttes harmadik csoportjába munkaeszkö
zöket és nyersanyagokat választottunk ki. Első helyre 
kívánkozik három kis függesztett mérleg: közülük az 
egyik egykarú, a súlyt rovátkolt beosztású számskálán 
jelölték, A kétkarú mérlegek egyikének akasztóját 
sűrű pontkörös poncolás borítja. (2. kép 4.) Érdekes 
darab még egz bronz körző, amelynek rögzítőszegét 
rozettaszerűen képezték ki. A szárakon X alakú be-
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karcolások láthatók. (2. kép 5) Mellette egy bronz 
csipeszt is hasonló jellel láttak el, talán tulajdonosa 
jelölte meg e darabokat. Bronz tű és kis kalapács mel
lett néhány vas eszköz is figyelmet érdemel: vas fejsze 
átfúrt nyéllyukkal, levél alakú vaskés, vaskapocs, to
vábbá egy ólom hüvely, valamint egy mészkő mozsár. 
Különböző méretű bronzlemezek, bronz olvadék, 
ólomrögök és egy nagyobb ólomgúla talán nyersanyag
ként sorolható ide. 

Áttekinthettük a verőtővel együtt előkerült leleteket 
abban bízva, hogy akad köztük egy-két darab, ami a 
helyszínen folytatott pénzverésre utalna. Azt tapasz
taltuk, hogy a bronz tárgyak többsége hibás, törött, kis 
méretű példány, csupán arra alkalmasak, hogy beol
vasztva nyersanyagként használják fel őket. Az ép pél
dányok ezzel szemben mind munkaeszközök: csipesz, 
körző, árak, tűk, kalapács, vas szekerce tartoztak ebbe 
a csoportba. A kétfajta bronztárgy együttesen arra 
mutat, hogy az épületben fémöntéssel foglalkoztak. 

Kézenfekvő a következtetés, hogy a felsorolt lelete
gyüttes a szentély kis bronzöntő műhelyéhez tartozott. 
Votív tárgyak készülhettek itt, bár hiányzik az erre uta
ló forma vagy mintadarab. Egy bronzöntő műhely a 
szentély sekrestyéjében — önmagában — inkább 
gyengíti, semmint támogatja a pénzverde feltételezé
sét. Hiszen a verőtő is felfogható véletlenül odakerült 
tárgyként, besorolható az újraolvalsztáshoz begyűjtött 
bronztöredékek csoportjába. 

Ugyanakkor az sem tagadható, hogy a kis bronzmű
hely (jelenlegi ismereteink szerint) egyetlen darabja a 
verőtő, amelynek a segítségével itt tárgyakat lehetett sok
szorosítani. A fentiekben felsorolt leletek nyomán 
egyébként a pénzverés egész folyamata összeáll, re
konstruálható. Ebben az esetben ugyanis: 1. az apró 
tárgyakból olvasztották az együttesben szereplő leme
zeket, adagolva hozzá ólmot és rezet. 2. A lemezekből 
vágták ki — esetleg körzővel előrajzolva — a lapokat. 
3. Tönkre helyezve fejszével ütve verték ki magát az 
érmet, amit 4. csipesszel emeltek ki a lemezből. 5. A 
pénzek súlyát mérleggel ellenőrizték. 6. A kivert dé
nárokat pénzes ládákban tárolták. E vázolt folyamat 
azonban teória marad mindaddig, amíg a kérdésben 
egy hitelesítő ásatás bármit eldönthetne. 

Addig is foglaljuk össze, amit a szóban forgó épü
letről megtudtunk abból a szempontból, hogy alkalmas 
volt-e a helyszín pénzverés céljára. 

B) A verőtő lelőhelye 

Az épület az aquincumi polgárváros déli kapujától 
K-re — mintegy 790-80 m-re — emelkedett. A 
30 x 30m alapterületű, kőfallal kerített tömb két épü
letet foglalt magába: a kocsiutat szegélyező négy he
lyiséges lakóházat és az udvar DK-i sarkában álló 
Mithras szentélyt, amely csak az udvarból volt megkö
zelíthető. Az épületről feltárója feljegyezte, hogy két 
periódusú, az elsőhöz kevés lelet tartozott, valószínű
leg kiürítették elbontása előtt. A második, a bővített 
alaprajzot mutató periódus gazdag volt tárgyi emlé
kekben. Magában a szentélyben a kultusz-invertár jel
legzetes darabjait, mint pl. a bikaölő Mithras ábrázo
lásával díszített nagy oltárképet, feliratos oltárokat, 
kőgolyókat, oroszlánfejes terra sigillata patera töredé
két, áldozati edényeket és mécseseket az ásató még az 
eredeti helyükön találta. Az általunk fentebb felso
rolt apró bronztárgyak töredékei és egyéb leletek 
többsége az apparitorium és helyiségéből valók. 

Ha most a verőtő lelőhelyét egy esetlegesen itt mű
ködő pénzverde helyszíneként tekintjük, alkalmasabb 
hely erre a célra alig lehetett a sűrűn lakott polgárvá
rosban. Az épületkomplexumot kőfal határolta, s az 
elszigeteltséget a város délkeleti kerületében még fo
kozták az alábbi tényezők: dél felől a via sagularis, ill. 
annak túloldalán a városfal; keletről egy kövezett ko
csiút, északon két párhuzamos hosszú raktár, nyugaton 
egy szabad térségen túl az önkéntes tűzoltó egyesület 
(collegium centonariorum) székháza határolta (1. 
kép). 

Köztudomású, hogy a pénzverde Rómában eredeti
leg a Capitoliumon álló Iuno Moneta templomban 
működött. Vespasianus idejében a Coeliuson álló Ap
olló templomba telepítették át az intézményt. A szent 
hely védelmet biztosított az épületben felhalmozott 
felbecsülhetetlen értékeknek. Az állami pénzverdé
ket birodalomszerte hasonló módon védték, így önma
gában még nem meglepő, ha egy verőtő szentélytől 
származik. Kérdés azonban, hogy a Mithras kultusz 
kápolnája alkalmas lehetett-e egy állami ellenőrzés 
alatt működői officina befogadására? Ebben az ösz-
szefüggésben szükségszerűen felmerül a keleti kultu
szok megítélése az államvezetőség szempontjából, 
amire többszöri utalás történt már Aquincum vallási 
életének kutatása kapcsán. Ennek konklúziójaként 
megállapították, hogy „Commodustól, majd főleg Sep-
timius Severustól az uralkodók is hívei voltak Mithras-
nak... Aquincumban ez a kultusz a Severusok korában 
olyan jelentőségre emelkedett, hogy áthatotta a legfel
sőbb provinciális arisztokrácia vallásos életét is." 
Ebbe a háttérbe jól illeszkedik az aquincumi legióstá-
bor tribunus laticlaviusának épületéhez tartozó Mith
ras szentély a 3. század legelejéről. A szentélyt alapító 
szenátori rangú fiatal táborparancsnok neve a szentély 
alapítókő feliratán őrződött meg. Utódai közül még 
több törzstiszt neve szerepel a szentély oltárkövein. 
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Nagyjából ugyanebből az időből való Caius Iulius Sep-
timius Castinusnak, tehát magának az aquincumi hely
tartónak egyik Mithras oltára is. 

Pannoniában a Mithras hívők elsőként a provincia 
pénzügyeivel foglalkozó alkalmazottakból kerültek ki. 
Köztudomású például, hogy Poetovioban, a provincia 
gazdasági központjábana a három mithreum gyüleke
zetébe a vámhivatal császári libertusai tartoztak. 
Ugyanitt Dydimus, aki a három császár libertusának 
nevezi magát, egy Iupiter Dolichenusnak 207-ben tett 
fogadalmi emlékén Pannónia Superior provincia ex 
nummulariusakint szerepel, vagyis Septimius Seve-
rus uralkodásának elején folytathatott aktív tevékeny
séget. Sisciában Iucundus, — ugyancsak császári liber-
tus — s akinek a foglalkozása tartományi dispensator, 
vagyis Pannónia Superior pénzügyi ellenőre —, Mith
ras szentély porticusának és apparitoriumának az épí
tési költségeit vállalta. S ha folytatnók a moneta te
rületén tevékenykedő személyek felsorolását, majd
nem kivétel nélkül orientális libertusokról van szó, 
akik a 2-3. század fordulóján Dolichenus, s főként 
Mithras hívők voltak. Az aquincumi Mithras szentély
hez kapcsolódó — feltételezett — pénzverde műkö
dését a 3. század elején az orientális kultuszhely ténye, 
már nem akadályozta. 

Vessünk egy pillantást ezek után azokra a szemé
lyekre, akik kapcsolatba hozhatók, vagy eleve hivatal
ból kapcsolatban kellett legyenek az aquincumi pénz
veréssel. 

C) A pénzverde esetleges tulajdonosai, vagy 
alkalmazottai 

A római kori pénzverdékben a munkások két cso
portban dolgoztak: a fémolvasztás és lapkakészítés mű
veleteiből külön — de azokkal párhuzamosan — folyt a 
verőtövek vésése, illetve maga az éremverés. Az offici-
umnak a procurator volt az administzratív vezetője, a 
praepositus a műszaki irányítója, s az officinator gyako
rolta a bizalmi munkát, az ellenőrzést. A szóban forgó 
aquincumi mithreumból három felirat ismeretes, mind
egyiket in situ találták, a fenti foglalkozások feltüntetése 
nem szerepel rajtuk. A 2. építési periódusban (3. kép) a 
szentély tulajdonosának a nevét az oltárkép aljára vés
ték rá, a megmaradt szövegrészletet ...MPHÓRVS et 
M... felirattöredéket Symphorus et Marcus nevekre egé
szítette ki az épület feltárója. (4. kép 1) A feliratos 
oltárkép mellett a mithraeum két oltárköve közül az 
egyiken Fonti dei lui Severus pro se et suis olvasható. 
A dedikáló roppant általános nevéről legfeljebb erede
tének az idejére, feltehetően a 3. század elejére lehetne 
következtetni. Kínálkozik azonban ebben az összefüg
gésben egy aquincumi építési felirattal való kombináció, 
amely szerint C lui Severus ob ho/norem magisteri/coll 
fabrum silanumlpecunia sua fecit/Muciano et Fadia-
no(sic!) cos, vagyis 201-ben. Amennyiben a két felirat 
ugyanannak a személynek őrzi az emlékét, akkor Iulius 
Severus vagyonát, amelynek révén a collegium vezető
ségébe választották, a Symphorus-féle Mithras közösség 
keretében tevékenykedő pénzügyi vállalkozásokkal sze
rezhette. (4. kép 2) 

A collegium fabrum a canabae önkéntes tűzoltótes
tülete volt, a szóban forgó felirat is Óbuda belterületéről 

való. A 3. század elején a provincia gazdasági ügyeit 
érintő intézmények és az iparral, a kereskedelemmel, a 
pénzügyekkel foglalkozó személyek a polgárvárosban és 
a katonavárosban egyaránt megtalálhatók, szigorú szét
választásukat már nem ítélték fontosnak. 

A Symphorus mithraeum másik oltárkövén csupán 
a Silvanus név őrződött meg. A Mithras-Silvanus 
kapcsolat legszebb, legismertebb példája Rómából a 
San-Clemente alatti szinteken különböző időpontok
ban létesített, de később együttesen „üzemelő" szen
télyekből ismert. Aquincumban a két istenség közös 
helyszínen gyakorolt kultusza a Római fürdői forrás
kultusz szent kerületében volt megfigyelhető. A ter
mészeti erőket megszemélyesítő istenségek egyszerűbb 
és misztikusabb megnyilvánulása között kezdetben 
mutatkozó kronológiai sorrendiség és ideológiai kü
lönbözőség a provinciális lakosság tudatában a 3. szá
zadban fokozatosan elmosódott. 

Az egyik Silvanusnak dedikált felirat Aquincumban 
Corinthus nummulariustól származik. Az oltárt, aba-
cusának jellegzetes díszítése révén a 3. század első év
tizedére datálták. A feliraton szereplő foglalkozással 
kapcsolatban fontos lehet, hogy nummulariusnak első
sorban a pénzverdéi alkalmazottakat nevezték, később 
így jelölték a pénzvizsgálót és az önálló bankárt is. 
Minthogy eddig fel sem merült egy helyi pénzverde 
működése, Corinthust aquincumi pénzváltónak, eset
leg bankárnak tartották. Legutóbb azzal a Caius 
Cornelius Corinthus augustalisszal hozták kapcsolat
ba, aki templom újjáépítésének a költségeihez járult 
hozzá, amikor vagyona révén beválasztották a császár
kultusz testületébe. A templomot a polgárváros fóru
mán álló aedes Augustaliummal azonosították. 

Corinthus nummularius mellett még több személy 
ismeretes Aquincumból, akik a 3. század első évtize
deiben szerepet kellett hogy játsszanak a város pénz
ügyi életében. Caius Iulius Sextinus conductor nevét 
felirat őrzi, a városi tanáccsal kötött bérleti szerződése 
értelmében diadalív költségeit fizette a kikötőhöz ve
zető főutcában. A sokszor megtárgyalt építési emléket 
a keretelő madárfejes peltamotívum datálja a 2. század 
fordulójára. A conductort a 2-3. század fordulóján 
ide települt C. Iulius nevet viselő libertusok népes cso
portjába sorolták. Utóbbiak közé tartozik egyébként 
C. Iulius Primus scriba, oltárköve a C. lui. Victorinu-
féle mithraeumból való. Legújabban a basilicából ke
rült felszínre C. lui. Primusnak a harmadik feliratos 
oltára, ebben az esetben a lelőhely utal a scriba te
vékenységi körére. A felsorolt személyek egyidőben 
működtek Aquincumban, s a 3. század legelején a fel
lendülő életszínvonalhoz az ún. Severus-kori konjunk
túrához segítették hozzá a provincia limes-menti la
kosságát. Ezeknek a pénzügyi szakembereknek a 
csoportjába sorolható a déli városkapu melletti mith-
raemból megismert Symphorus, valamint Iulius Seve
rus is. 

A provinciákban a bankárok és a pénzváltók műkö
dését a helytartók ellenőrizték, s ugyancsak rájuk há
rult a császár nevében a pénzverés felügyelete. Az 
aquincumi polgárvárosi verőtőről megállapították, 
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hogy 209-re datálható, s azt is, hogy elvben előfordul
hat még Caracalla hybrid dénárjainál is. Funkcionális 
használatához tehát maximálisan 8 év jöhet számításba. 

Négy jelentős személyiség látta el a szóban forgó 
időszakban Pannónia Inferior helytartói tisztét: C. Iu-
lius Septimius Castinus (209-212), L. Cassius Pius 
Marcellinus (212-214), L. Alfenus Avitianus (214-
215), C. Octavius Appius Suetrius Sabinus (215-
217). 8 Mindegyikük fontos szerepet játszott később 
valamilyen módon a birodalom politiájában. 

C. Iul. Septimius Castinus helytartóságának az ide
jéből 3 feliratot találtak Aquincumban, az egyik a már 
említett Mithrasnak szóló felajánlás. L. Cassius Pius 
Marcellinusnak három feliratos emléke ismeretes 
Aquincumból, az egyikük Mithras dedikáció. 

C. Iul. Septimius Castinus és L. Cassius Pius Mar-
cellinus a helytartóságuk előtt is szolgáltak már Pan
noniában, szinte egyidőben, bár jelentős volt köztük a 
korkülönbség. (Még az sem kizárt, hogy egyszerre töl
tötték be a tribunus laticlavius feladatkörét az I. adi-
utrix, illetve a II. adiutrix légiókban.) Castinus az ak
kor még Superiorhoz tartozó brigetiói légiónak volt a 
tribunus laticlaviusa 192-ben Septimius Severus hely
tartósága alatt, vagy utóbbi császársága idején 202-
ben. Marcellinus az aquincumi légióban volt tribunus 
laticlavius 198-ban Ti. Claudius Claudianus helytartó
sága alatt, esetleg 202-ben L. Baebius Caecilianus mel
lett. A helytartó és a trib. laticlavius közötti rokoni, 
vagy baráti viszony gyakorisága jól példázza, hogyan 
iskolázták be az államvezetés apparátusába kiszemelt 
előkelő családok fiataljait egy-egy idősebb, tapasztalt, 
magasrangú tisztségviselő oldalán. Tény, hogy mind 
Castinus, mind Marcellinus a Severusok bizalmi em
bere volt, előbbi az apa, utóbbi a fiú szorosabb baráti 
köréhez tartozott. 

208-ban Septimius Severus fiaival Rómából hadba 
vonult Britanniába. Indulása előtt több hónapos át
szervezéssel megbízható munkatársait vezényelte a Bi
rodalom három, politikai szempontból akkoriban a 
legfontosabbnak ítélt területeire (Afrika, Kisázsia, Kö
zép-Duna vidéke). így került C. Iul. Septimius Cas
tinus 208-ban helytartóként Aquincumba, ahol a gya
korlatnál valamivel hosszasabban, 211-12-ig maradt. 
Hivatali idejéből különféle építkezések regisztrálhatók 
a limes-út mentén, a legióstáborban, a katonaváros
ban, a polgárvárosban. E munkálatok a jólétet tükrö
zik, még a castrumban is csupa olyan jellegű felújítás, 
szépítgetés nyomai mutatkoznak, amelyek a védművek 
szerkezetét nem módosították. 

Jelenlegi ismereteink szerint 209-212 között Pannó
nia nem volt pénzaszűkében, sőt a gazdasági fellendü
lés előnyeit élvezte. Az alkalmi időszakos pénzverés
re Pannónia Inferiorban a helyi tényezők nem szolgál
tattak okot. Elképzelhető azonban, hogy az uralkodó
nak a britanniai hadjárata beindításához, vagy még in
kább Rómában a nyugalom biztosításához az évekre 
tervezett távollét idejére egyszerre annyi pénzre volt 
szüksége, hogy néhány provinciában a helyi szükségle
tet alkalmi pénzzel pótoltatta. Septimius Severus ak
koriban állíttatta fel az antiochiai verdét a keleti pro
vinciák pénzpótlására. Lehetséges, hogy Pannoniá

ban is egy átfogóbb terv érdekében kísérletezett pénz
veréssel. A Carnuntum környékén felbukkant — Sept. 
Severus idejében helyben vert — pénzek közelebbi da
tálása esetleg alátámaszthatják ezt az elképzelést. 

211 februárjában Britanniában meghalt Septimius 
Severus. Az egymással rivalizáló fiai miatt felgyorsul
tak az események. 212 januárjában Getát bátyja meg
gyilkoltatta, majd Caracalla Britanniából a germániai 
hadjárata után a Rajna-Duna menti provinciákon át 
Kisázsiába indult. A több, mint egy éve tartó folytonos 
utazás fényűző pihenői és a parthus hadjárat előkészü
letei érthetően kimerítették a kincstárt és a vendéglétó 
területek pénztárát. 

Caracalla 214 áprilisában érkezett Pannoniába az 
anyacsászárnővel, Aquincumban hosszabban is idő
zött. Fontos rendelkezéseket hozott itt, köztük szere
pel a két Pannonián belüli határmódosítás. Aquin
cumban több konkrétum emlékeztet az uralkodó és az 
anyacsászárnő 214. évi látogatására. A császári család 
szálláshelyét, a helytartói palotát felújítják, közműveit 
korszerűsítik és egy új fürdőtraktust létesítenek a belső 
udvar ÉNy-i térségében. A canabae északi lakóne
gyedében az egyik városi palota fogadótermét impor
tált mozaikpadlóval díszítik, amelyen Herkulest Cara
calla portréjával ábrázolják. A polgárvárosban erre 
az időpontra felújítják Nemesis szentélyét az amphit-
heatrum mellett. Az építési emléktábla szerint a szén-
télyt az uralkodó és anyja jelenlétében avatták fel. 
Caracalla portréjával díszített onyxköves aranygyűrű 
talán ekkor került kitüntetésként tulajdonosa birtoka-
ba.M 

A császárlátogatás a megtiszteltetés ellenére súlyos 
terheket rótt az aquincumi közösségekre. Főként a 
nagyszámú kíséret hosszabb ideig tartó ellátása okoz
hatott gondot. A praovincia területén a menet zök
kenőmentes lebonyolításáért, a programokért a hely
tartó volt felelős. L. Cassius Pius Marcellinus e téren 
nagy gyakorlattal rendelkezett, hiszen tíz évvel koráb
ban Rómában a ludi saeculares rendezőinek a listáján 

66 
mar szerepel a neve. 

A felsoroltak szerint Aquincumban a 214. évi csá
szárlátogatás rendkívüli terhei szolgáltatnak még le-
ginkábba magyarázatot egy rövid ideig tartó helyi 
pénzverésre, amennyiben 209-217 között erre lokális 
okot kell keresnünk. 

Mind L. Cass. Pius Marcellinus, mind C. Iul. Sept. 
Castinus azon kivételes személyek közé tartoztak, akik 
Sept. Severus alatt kezdték karrierjüket, szolgálták Ca-
racallát, sőt túlélve e császár utolsó véres éveit, a Se
verusok harmadik generiácója idején is magas állami 
funkcióban maradtak. Mindketten közismerten ked
vezményezett helyzetben voltak. Fontos ez a körül
mény, mert adott időpontban, ha szükség volt rá, na
gyobb apparátus nélkül is megszervezhették az idősza
kos pénzverdét. Fentiek miatt Marcellinus pl. ahhoz is 
megfelelő háttérrel rendelkezhetett, hogy akár császári 
utasítás nélkül merje vállalni a pénzszerzésnek ezt a 
legveszélyesebbh, de gyors megoldását a Caracalla 
214. évi látogatásával járó anyagi megterhelés idején, 
vagyis pénzt hamisíttathatott egy rendkívüli helyzet
ben. 
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Végül azt a csekély eshetőséget sem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül, hogy az aquincumi polgárváros mith-
raeumában a pénzügyekben jártas libertusok — ki
használva a hely védettségét — visszaéltek foglalkozá
sukkal és saját előnyükre dolgoztak. 

A magunk részéről a felsorolt lehetőségek közül a 
legvalószínűbbnek tartjuk a 209. évi időszakos érem-
verést császári rendeletre, C. lui. Sept. Castinus hely
tartósága idején. A verde működtetésére ebben az 
esetben a nagy birodalmi politika és nem a helyi, pan
nóniai események adhattak okot. 
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vom 3. Jahrhundert erwähnt eingetragen. Die ur
sprüngliche Bestimmung des Gegenstandes wurde erst 
vor wenigen Jahren erkannt. Mit der Auswertung des 
Prägestockes wurde B. Katalin Sey beauftragt, die 
feststellte, dass es sich um den Prägestock der Rückseite 
einer aus dem Jahre 209 stammenden Münze handelt, 
ein stark abgenütztes Exemplar, auch ist es nicht aus-
zuschliessen, dass es zur Prägung eines Hybridende
nars von Caracalla verwendet wurde. Aufgrund von 
Analogien erwähnt Sey, dass die Prägestätte vom Fun
dort des Prägestocks im allgemeinen nicht weit ent
fernt zu sein pflegt. Da aber das besprochene Stück 
aus einem in Privatbesitz befindlichen Mithreum der 
Bürgerstadt Aquincum stammt, war sie mit Recht der 
Meinung, dass eine solche Annahme nicht gerechtfer
tigt ist. 

Wir untersuchten das gesamte Fundkomplex die mit 
dem Prägestock zugleich freigelegt wurde um zu be
stimmen ob Spuren vorhanden sind die auf eine 
Münzprägung hinweisen? 

63. CIL III10439 a Nemesis szentély 214. április 24-én 
Fors Fortuna ünnepén megtartott újraszentelésre 
utal. 

64. Szilágyi 1956.83. 
65. Crawford 1975. 565. A pillanatnyi pénzügyi hely

zetet az un. antoniniani 215. évi kibocsátása is 
megfelelően jellemzi.; A tömegek elszállásolása és 
ellátásuk miatti gondokról szól Plinius iun. Epis-
tolae IX. 33. A numidiai tengerparton a gyerme
kekkel játszó delfin szokatlan látványának a híre 
sok turistát vonzott Hippo Regiusba (ma Annába, 
Algeria). Octavius Avitus helytartóval egyetértés
ben az ordonák az volt a véleménye, hogy „érke
zésük és itt-tartózkodásuk a város szerény vagyo
nát újabb költségekkel terhelte meg", ezért „elha
tározták, hogy az állatot, a nagy idegenjárás okát, 
elpusztítják". Ifjabb Plinius: Levelek. Budapest 
1988. Muraközy Gy. ford. 

66. G Barbieri: L'albo senatorio da Settimio Severo a 
Carino (193-285). Roma 1952.92. 

67. Fitz 1982.322 és 326. L. Cass. Marcellinus. AAnt 
8 (1960) 412-15. 

68. Birley 1971.330. 

Wir erforschten ob sich darunter zur Münzprägung 
erforderlichen Werkzeuge oder Grundmaterial befin
den? Es konnte festgestellt werden, dass die Funde 
aus dem Apparatorium der Mithras-Kultstätte auf ei
ne Bronzeschmiede hinweist, anhand dessen selbst 
das ganze Verfahren der Münzprägung rekonstruiert 
werden konnte. Diese Daten an sich konnten aber die 
Funktion der Prägestätte noch nicht beweisen, sie 
kann nur angenommen werden. 

Wir prüften auch den Fundort des Prägestockes 
von dem Gesichtspunkt aus, ob er zur Münzprägung 
geeignet sein konnte. Analogien weisen darauf hin, 
dass der Zeitgeist am Anfang des 3. Jhts, die religiö
sen Vorstellungen kein Hindernis dessen waren, dass 
sich innerhalb eines Mithreums (hinter dessen Zaun) 
bzw. innerhalb eines orientalischen Tempelbezirks ei
ne staatliche officina betätige. Das heisst, dass wir die
se Kultstätte der Zivilstadt nicht unbedingt für einen 
Versteck von Geldfälschlern halten müssen. 

Wir befassten uns auch mit den Finanzexperten, die 
im Falle einer lokalen Münzprägung in Betracht kom
men können, indem wir angenommen haben, dass es 
sich auch bei den, laut den Steininsehriften des Mith-
raeums befindlichen Namen: Symphorus und lui. Se
verus um solche handelt. Mit ihrer Person würde sich 
nämlich der Kreis jener orientalischen Liberten erwei
tern, die am Anfang des 3. Jahrhunderts den wirt
schaftlichen Aufschwung der Provinz gefördert haben. 

KLÁRA PÓCZY 

AUF DER SPUR NACH EINER MÜNZE IN AQUINCUM 
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Hinsichtlich der Prägestätte von Aquincum können 
8 Jahre in Betracht gezogen werden, wir führten die 
Namen der in dieser Zeitspanne wirkenden vier Statt
halter von Pannónia Inferior als der vom Amtswegen 
verantwortlichen Kontrollore der Münze an. 

Der Prägestock weist die Rückseite einer Münze 
aus 209 auf. Damals amtierte in Aquincum C. Iul. 
Sept. Castinus. Während seiner Dienstzeit sind an der 
Grenze Pannoniens relative Ruhe und ein ausgespro
chener wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen, 
die wirtschaftliche Lage der Provinz begründet also 
keine lokale Münzprägung. Zur Zeit des Statthalters 
L. Cassius Pius Marcellinus im Jahre 214, konnte der 
Besuch von Kaiser Caracalla in Pannonién vielleicht 
eine zeitweilige ernste materielle Belastung dem Ordo 
und dem Statthalter von Aquincum verursachen. 

Schliesslich können wir auch eine geringe Möglich
keit nicht ausser acht lassen, dass die — ihre geschütz
te Lage ausnützend — im Mithreum der Bürgerstadt 
in Aquincum in finanziellen Angelegenheiten bewan
derten Libérien ihren Beruf missbrauchten und zu ih
rem eigenen Vorteil gearbeitet haben. 

Unsererseits halten wir von den angeführten Mög
lichkeiten den Umstand für wahrscheinlich, dass die 
zeitweilige Münzprägung vom Jahre 209 zur Zeit des 
Statthalters C. Iul. Sept. Castinus auf kaiserlichen Be
fehl erfolgt ist. Diese Theorie haben wir mit verschie
denen Dokumenten der Geschichte jener Zeit bestä
tigt. 

Als Grund der Tätigkeit der Münze dürfte die 
Reichspolitik und nicht die lokalen Geschehen in Pan
nonién gedient haben. 

Abbildungen 

Abb. 1. Lageplan vom Fundort des Prägewstockes 
und der Umgebung des Mithreum im südli
chen Wohnviertel der Bürgerstadt Aquin
cum. 1: Südtor der Zivilstadt; 2: Stadtmauer; 
3: Mithrasheiligtum des Symphorus: 4: Haus 
des Feuerwehrvereins; 5: Deversorium — 
Gasthaus. 

Abb. 2. 1.: Bronzebeschlag mit Peltamotiv. 2.: Git
terbruchstück aus Bronze mit Putto-Verzie

rung. 3.: Kästchenbeschläge und Schlüssel 
aus Bronze. 4.: Zweiarmige Waage aus Bron
ze; Waagehänge mit Punktkreisverzierung. 
5.: Bronzezirkel. 

Abb. 3. Grundriss des Mithrasheiligtums mit zwei Pe
rioden. 

Abb.4. 1.: Inschrift fragment des Altarbildes des 
Mithrasheiligtums. 2.: Altarbild des Mithrae-
ums 

Képjegyzék 

1. kép Helyszínrajz a verőtő lelőhelyéről és a mith-
raeum környékéről az aquincumi polgárváros 
déli lakónegyedében. 1. déli városkapu, 2. vá
rosfal, 3. a Symphorus-féle Mithras-szentély, 
4. a tűzoltóegyesület székháza, 5. Deversori
um — vendégfogadó. 

2. kép 1.: Áttört díszű bronzveret pelta motívummal. 
2.: Rácstöredék bronzból puttó dísszel. 3.: Lá-

dikaveretek és kulcs bronzból. 4.: Kétkarú 
bronzmérleg, a mérleg akasztója pontkörös 
díszítéssel. 5.: Bronz körző. 

3. kép Mithras szentély alaprajza a nyugati falnál lé
vő pódiummal, az oltárkép helyével {Nagy T. 
nyomán). 

4. kép 1.: A Mithras-szentély oltárképének felirattö
redéke. 2.: Symphorus-Mithraeum oltárképe. 
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H B I. PERIÓDUS 

frftg^fl I. PERIÓDUS, A PÓDIUM FALA 

Y///A ||. PERIÓDUS 
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