
KOCSIS LÁSZLÓ 

A TRIBUNUS LATICLAVIUSOK HÁZA AZ AQUINCUMI 2-3. SZ-I LEGIO-
TÁBORBAN 
(Előzetes jelentés) 

Az aquincumi 2-3. sz.-i legióstábor kiterjedése és 
belső épületeinek egy része nagy vonalakban már az 
1977-ben meginduló nagyarányú feltárási munkák előtt 
ismert volt és jelentősen ma sem módosult. 

Óbudán a Flórián-téri közlekedési csomópont re-
konstrukcióját megelőzően és a kiviteli munkák alatt 
1977-től 1984-ig tisztázhattuk a porta principalis dext-
ra-t és a kapun kivezető via principalis jelentős szaka
szát. 

A via principalis keleti oldalán a scamnum tribuno-
rum-ban napvilágra hoztuk és azonosítottuk a tribunus 
laticlaviusok épületének egy részét. Az 1978-79-ben 
lezajló két ásatási évadban, valamint az építkezések so
rán végzett leletmentések eredményeként megrajzol
hattuk a tribunus laticlavius ház alaprajzát (1. kép). 

A feltárások a régi városnegyed épületeinek szaná
lási ütemében nagyrészt az épület északi traktusát 
érintették. Az épület 59,5x39,5 m méretű (2. kép). 
Nyugati oldalán a via principálistól egy 14,8 m széles
ségű; feltehetőleg a tribunus ház díszes porticusával 
tagolt taberna választja el. 

Délen a via sagularis határolja, északon egy 5,9 
m ( = 8 gradus) szélességű K-Ny-i irányú szerviz út 
zárja le, míg keletről egy 3V40 m ( = 4,5 g.) szélességű 
sikátorban eredetileg nyitott szennyvízcsatorna vá
lasztja el feltehetőleg egy másik tribunus háztól 
(3. kép 1). 

Az udvart keletről és nyugatról valamint délről 
11,1 m (= 15 g.), míg északról 12,2 m ( = 16,5 g.) 
szélességű egyszintes nyeregtetős épületmag fogja 
közre. 

Az udvart, körbefutó fedett folyosó és a folyosó kor
látja mellett tegula bélelésű esővízgyűjtő csatorna sze
gélyezi, amely az udvar nyugati oldalán az épület K-
Ny-i tengelyétől kissé délebbre megépített 1,9 x 2,2 m 
( = 2,5x3 g.) méretű terrazzopadlóval és terrazzo ol
dalfalakkal kialakított cisternába kötötték. A csatorna 
aljától 37 cm-rel ( = 0,5 g.) lejjebb kialakított cister-
nából kifolyó fölösleges esővizet aztán feltehetőleg az 
épület DK-i sarkánál a via sagularis északi oldalán hú
zódó K-Ny-i nagy vízgyűjtő csatornába vezették. 

A cisterna közelében két bázist tártunk fel, amelyek
nek az egymástól való távolsága 2,6 m, egy olyan római 
alapmértékegységre vezethető vissza, amelyet a tribu
nus ház tervezésénél és építésénél használhattak. 

A bázisok kiosztást ritmusa pontosan kitölti az ud
var nyugati oldalát és valószínűleg alapjául szolgálhat
tak azoknak az oltároknak, amelyeket a múlt század
ban és a jelenlegi feltárások során találtunk. 

Az épület ÉNy-i részében egy praefurniummal előbb 
hypocaustumos fűtéssel, majd a meleg levegőt tovább 
vezetve fűtőcsatornás rendszerrel több helyiséget fű
töttek. Az itt feltárt helyiségek nagy részében terrazzo-
padló volt. 

Az épületben a falazatok három fajtáját lehetett el
különíteni. Az épületzáró főfalak 1 g. (0,74 m) széles
ségben amorf kövekből épültek és mára nagyon rossz 
megtartásúak. Az osztófalak egy része és a fűtési rend
szerrel együtt kiépülő közfalak 1 cubitus (0,44 m) szé
lességben öntötthabarcsos technikával 1 g. magasság
ban épültek meg, amire favázat (Fachwerk) raktak, 
majd azt agyagtégla fallal töltötték ki. 

A közfalak egy másik részét 1 palmus (74 mm) vas
tagságú 1 cub. x 1 cub. (0,44 x 0,44 m) méretű agyag
téglákból építik meg. Az agyagtéglákat sárral ragasz
tották egymáshoz. 

Az épület ÉK-i oldalán a 3. sz. elején öt korábbi 
helyiség átalakításával egy Mithraeumot hoztak létre. 
Kialakításában és elrendezésében a mithraeumoknál 
szokásos tagozódás volt megfigyelhető (4. kép). 

A templom 4,4 x 14 m ( = 6x19 g.) belméretű, É-D 
tájolású. Bejárata a déli oldalon volt. Az előcsarnok 
4,4x2,8 m (= 6x4 g.) méretű. (5. kép) A szentély
bejárat keleti oldalánál egy 48 x 42 cm-es kő poszta-
mens állott. A szentély padlószintje az eredeti helyi
ségekből visszamaradt terrazzo, míg az előtér döngölt 
földpadlóját 22-24 cm-rel magasabban alakították ki, 
így a szentélybe egy lépcsőfokról lelépve juthattak be 
a hívők. A podium a keleti oldalon 55 cm szélességű 
és 45 cm magas, majd a szentély kereszt tengelyében 
1,7 m hosszan megszakadt, majd tovább folytatódik és 
az északi szentélyfalhoz ízülve csaknem a nyugati pó
diumig megépül (6. kép 1). Erre a podiumrészre állí
tották a szentélyalapító kőtáblát, ami a szentély hossz
irányú tengelyében helyezkedik el. Közvetlenül az ala
pító kőtábla keleti oldala mellett egy Leg. IL Ad. bé
lyeges tegula volt a podium tetejére beépítve 
(6. kép 3). A nyugati oldalon a podium 1,5 m ( = 
2 g.) szélességű. Magasságáról nincs közvetlen ada
tunk. E pódiumnak egy rövid szakasza az alapító kő
tábla nyugati oldalánál az eredeti terrazzo padlóra épí
tett földbe rakott kő alapozáson agyagtéglákból meg
épített és letapasztott felső szintje 70 cm-re van a szen
tély padlójától. Valószínűleg a szentély nyugati olda
lánál már csak kő alapjaiban feltárt podium szerkezete 
és magassága is ilyen lehetett. 

Az északi szentélyfal fehér alapfestésű vakolatán 24 
cm szélességű bordó és sárga csíkpár közötti mezőben 
egymást követő Mithras életéből vett jelenetsor volt 
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megfestve (7. kép). A keleti oldalon csaknem hiányta
lanul előkerültek a falfestmény darabok (8. kép 1), 
azonban a nyugati oldalon egy újkori pince beásásával 
elpusztították az ott meglevő falfestmény jelentős ré
szét (6. kép 2) és a mithraeum kultuszképét is. Maga 
a kultuszkő eredetileg az alapító kőtáblán volt elhe
lyezve. Az alapító kőtáblát és az elveszett dombormű
ves kultuszkövet foglalta keretbe az előbb említett fes
tett jelenetsor (7. kép). Ezt a jelenetsort zöld színű 
növényi minta zárja le. A keleti oldalon a jelenetsor 
mellett egy 75 cm hosszú stukkó párkány alatt 61 x 55 
cm méretű, valószínűleg stukkó keretben, fehér alapon 
karcolt vonalkázott vonalak vannak írott szöveg nélkül. 

Eredeti helyén találtunk rá az alapító tábla előtt a 
nyugati pódiumnál a posztamenséről ledőlt, a mithra
eum berendezésével egyidőben állított „petrogenitus" 
oltárra, amelynek felső része hiányzik. Az oltár az 
északi festett szentélyfallal egy egységet alkot. 

A keleti pódiumnak az északi fal elé beforduló része 
és a nyugati podium között a. petrogenitus oltár mögött 
egy üreg alakult ki, amelyből nagy mennyiségű szár
nyas állat hulladékát tártuk fel.20 

A nyugati pódiumban kialakított kis fülkében in situ 
előkerülő oltárral szemben a keleti pódiumon egy 
56 x 40 cm méretű lenyomatot találtunk, amely való
színűleg egy oltár lenyomata lehetett. 

A cella omladékában a nyugati podium mellett in 
situ előkerülő oltár előtt (3. kép 5) a keleti podium 
megszakad. Nagy valószínűséggel itt is oltárnak, vagy 
oltároknak kellett állnia. 

A szentélyt több mint fél évszázadig használhat
ták, majd a nagyobb oltárokat az alapító kőtábla 
elé állítván (6. kép 1) a szentélynek az északi részét 
agyagtéglákkal elfalazták, amit a római korban soha 
nem bontottak ki újra. 

Az elfalazás mögött találtunk egy vésett díszű üveg
tálat. A tál valószínűleg a szentély befalazásakor tör
hetett el. Két oldaltöredéke egymásba rakva a keleti 
podium és a mithraeum keleti zárófala közé becsúszva 
került elő, míg a tál aljára a 4. sz. oltár előtt több da
rabra törve találtunk rá (12. kép). 

Az üvegtál lapos félgömb alakú, vágott szélű, hal
vány sárgászöld színű, kívülről vésett mintával díszí
tett. Mérete: 0 205 mm, M 43 mm, V 4-5 mm 
(11. kép). 

Közvetlenül a kissé kihajló perem alatt körbefutó 
vésett vonallal, majd az oldalán felül egy, alul négy 
párhuzamos vésett vonal között körbefutó kettős inda
mustrával díszített. Az edény alját egy balra néző, jobb 
lábbal előre lépő legelésző bika vésett képe tölti ki. 

A bika két vésett vonallal jelképezett földön áll. Az 
előtérben, a bika előtt és fölött növény burjánzik. Va
lószínűleg az ókor egyik legfontosabb takarmánynövé
nyéről van szó; amit ma már nem használnak, a bük
könyről. 

Vésett körbefutó kettős inda-mustra látható egy köl
ni gyárban készült, Kölnben előkerült 3. sz.-i üvegen. 
A fő motívumnak, a legelésző bikának nem találtunk 
párhuzamát, de minden valószínűség szerint a kölni, 
vagy Köln környéki üveggyártó műhelyhez köthető. 

Előfutára lehet a 4. sz.-ban megjelenő vadász, mitológiai 
és keresztény jelenetes motívumú üvegtálaknak. 

Az üvegtál korára vonatkozó rendelkezésünkre álló 
adatok szerint, amelyek a tál formáját, részben dí
szítését és a lelőkörülményeket érintik, a tál a 3. 
sz. első felében készülhetett, és került elhelyezésre a 
mithraeumban. 

A mithraeum elfalazott szentélyében hat és a temp
lom omladékában a cellában egy feliratos követ talál
tunk37 (6. kép 1). 

1. Eredeti helyén találtuk meg a templom alapítási 
feliratát (6. kép 2-3), amely a szentély északi falában 
volt elhelyezve. Felső része megsérült, hiányos. Anyaga 
puha mészkő. A tábla hasáb alakú, a feliratos mező 
profilált keretben eredetileg valószínűleg hat vonalká
zott sorban kialakított. A kő oldalán a szentély északi 
falát díszítő falfestmény vakolatának maradványaival 
(6. kép 2-3). 

Feliratunkat a következőképpen oldhatjuk fel: 
[Deo Soli Invicto Mithrae] I Cass(ius) [P(ius) Mar-

cellijnus I trib(unus) lati(clavius) leg(ionis) II. /Ad(iut-
ricis) p(iae) f(idelis) Acmazo I locum deo co(n) s(titu-
erunt) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito) 

Mérete: 
Magassága (M): 50 cm 
Szélessége (Sz): 64 cm 
Vastagsága (V): 29,5 cm 
Betűmagassága (Bm): 4,5—4,8 cm 
Ltsz.: 81.7.13. (13. kép 1-2) 
A kő megsérült és elpusztult felső részében a dedi-

catio lehetett: Deo Soli Invicto Mithrae formában. Az 
alatta levő 2. sorban az adományozó neve szerepelt 
nominativusban. E név kiegészítésénél a sor elején 
még jól olvasható „Cass..." töredékéből és ugyancsak 
ennek a sornak a végén az „us", vagy „nus" szótöre
dékből indulhattunk ki. 

A Cass(ius) és az utána következő töredékes betűt 
nagy valószínűséggel P(iusnak), vagy „M"-nek olvas
hatjuk, ami az „us", vagy „nus" ligáit végződéssel a 
Marcellinus név kiegészítésére adhat lehetőséget. 

A szöveg megkomponálásának a vésnök a sor elején 
még viszonylag tágas betű- és szóközöket használ, ami 
a sor vége felé lecsökken. Ezt a jelenséget feliratunk 
minden sorában megfigyelhettük. Ezért, valószínűleg 
a Marcellinus név a fennmaradó helyen ligatúrával va
ló kialakítását ebben az esetben a helyszűke miatt csak 
ilyen módon oldhatta meg a vésnök. 

Nem hagyhatunk figyelmen kívül azonban más fel
oldási lehetőségeket sem; miszerint a Cass(ius) nomen 

, után „us" végződésű cognomennel szereplő senatori 
rangú személy is számításba jöhet. 

Ritterling szerint 202-ben Lucius Cassius Marcelli-
nus volt Pannónia Inferior Helytartója, aki L. Cassi
us Pius Marcellinus tribunus laticlavius apja, vagy kö
zeli rokona lehetett. Mindketten valószínűleg egy idő
ben 202-ben tartózkodhattak szolgálati helyükön 
Aquincumban. 

Ha az apáról lenne szó, úgy a mithraeum alapítása 
is jóval előbb, Lucius Cassius Marcellinus tribunatusa 
idején történhetett volna, megközelítőleg 187-190 kö
rül. E feltevés mellett szólna talán az is, hogy a mith-
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raeumban talált oltárok egy része 202-nél korábbi idő
re datálható, ezért egy 190 körüli templomalapítási dá
tum magyarázatául szolgálhatott volna az oltárok korai 
keltezésére is. 

Ezt a következtetést zavarja az, hogyha egy átlagos 
cursus honorumot figyelembe véve a tribunusi és a 
consuli rang közötti időt 10-15 évre becsüljük, úgy 
a 190 körüli templomalapítási idő előttről is van már 
egy C. Iulius Lepidus Tertullus által Mithrasnak szen
telt oltár. Ezt az oltárt az előzőekben felvázolt szá
mítási mód alapján 178-182 közé keltezhetnénk. 

Az előző zavaró momentum mellett azonban más is 
ellen szól a második feltevsnek: egyrészt, mert a 190 
körüli templomalapítás Septimius Severus trónra ke
rülése előtt elképzelhetetlen lett volna egy legiostábo-
ron belül. Másrészt a templomalapítás előtti Mith
rasnak szentelt oltárok a tribunus laticlaviusok házá
nak udvarán is állhattak, és csak később, a templom 
alapításával kerültek a helyükre. Valószínűleg a 202-es 
templomalapítás és így L. Cassius Pius Marcellinus fel
oldás mellett szól még az a tény, hogy ebben az időben 
látogat Pannoniába a császár. 

A felirat 4. sorában szereplő „Acmazo" név egy rab
szolgát takar, aki gazdájával együtt hozta létre a temp
lomot.46 

2. A szentélyben szerepel egy másik L. C. Pius Mar-
cellinus által állított feliratos oltár (13. kép 4), amely
nek kialakítása és elhelyezése a mithraeumon belül 
egységes képet mutat az északi szentélyfalon levő fal
festménnyel; mintegy belekomponálták a szentély fa
lának a látványába. Sajnos ennek a Mithra Petrogenitus 
oltárnak a felső része hiányzik, így ma már nem dönt
hető el, hogy a kígyó feje hogyan volt kialakítva 
(14. kép 2) és hogy az oltáron megvolt-e, és milyen 
volt a sziklából születő Mithras szobra. 

A mészkőoltár abacusán elöl kétfülű, gömbhasú 
edény (cantharos) van, amiből kétoldalra szőlőfürtös 
inda hajlik ki egy-egy szőlőfürttel. Az abacus látható 
jobb oldalán egy szőlőfürt szerepel (14. kép 1). A hen
geres törzsre kígyó tekeredik fel. A talpazaton, a négy 
sarkon egy-egy kétsoros akhantus levelű fejezettel 
négyszögletes oszlopok állnak, amelyet elöl szőlőfürtös 
és leveles inda díszít. Az oltáron még láthatók az ere
deti festés nyomai. Az abacuson és a felső párkányon 
felirattal (13. kép 3). 

Feliratunkat a következőképpen oldhatjuk fel: 
D(eo) S(oli) I(nvicto) M(ithrae) / L. C. Pius Marcel-

linus 
Mérete: 
M: 92 cm 
Sz: 45,5 cm 
V: 37,5 cm 
Bm: 5-3 cm 
Ltsz.: 81.7.17 
L. Cassius Pius Marcellinus ismert személyiség 

volt. Cursus honoruma is nyomon követhető. Az 
előzőekben felvázoltak alapján ő lehetett a mithraeum 
alapítója. 

3. Az elfalazás mögött eredeti helyén találtunk rá a 
nyugati pódiumban kialakított kis fülkében itt egy má
sodlagosan felhasznált kis oltárra (14. kép 4). 

Az elnagyolt kivitelű oltár puha mészkőből készült, 
az abacusán stilizált akroterionnal, a tetején kormozott 
kerek mélyedéssel. A törzsön az eredeti görög nyelvű 
feliratot stukkóval lekenték és a fehér alapra bordó 
színű festékkel új feliratot írtak. Számunkra részben 
csak a stukkó alatti, eredeti vésett felirat maradt meg 
öt sorban (14. kép 3). Ac / KX-niruo / AVTCÙ / VUÚCT / 
CIAI[...]5 

Mérete: 
M: 29 cm 
Sz: 10 cm 
V: 9 cm 
Bm: 1,5-2 cm 
Ltsz.: 86.10.8. 
Az oltár valószínűleg a közeli valetudinariumból 

került a Mithras templomba. Az állítójáról nem so
kat tudunk, az Antonius név rendkívül elterjedt volt 
a birodalomban. A felirat 5. sorában az átvonó festés 
miatt a szöveg olvashatatlan. 

4. Az elfalazás mögötti következő oltár kemény 
mészkőből készült. Sérült abacusán kétoldalt és közé
pen palmettás indadísszel. Tetején szögletes mélyedés
sel. Az oldalán fehér festés nyomaival. Törzsén nyolc 
sorban vésett, vörös festésű felirattal (15. kép 2). 

Feliratunkat a következőképpen oldhatjuk fel 
(15. kép 1): 

Soli I Invicto I sac(rum) I C. Iul(ius) C(ai) f(ilius) 
Arne(nsi) (tribu) I Lepidus Terrtullus tr(ibunus) lat(ic-
lavius) I leg(ionis) II. Ad(iutricis) p(iae) f(idelis) I 
vot(um) exol(vit) 

Mérete: 
M: 109 cm 
Sz: 33,5 cm 
V: 30,5 cm 
Bm: 2,5-6,5 cm 
Ltsz.: 81.7.15. 
Az oltár az elfalazást megelőzően valószínűleg ere

detileg a keleti podium mellett állhatott. 
C. Iulius Lepidus Tertullus pályafutása is részben is

mert, bár ifjúkorának eme szakaszáról nincs más em
lékünk. Ezek szerint 193-195 között leg. Aug. pr. pr. 
leg. III. Aug., s ettől az időtől visszaszámolva megkö
zelítőleg 178-182 között lehetett a leg. II. Ad. tribunus 
laticlaviusa. Az is elképzelhető, hogy esetleg a legátus 
fiáról van ez esetben szó. A felirat 6. sorában a lat(ic-
lavius) szónál törlést figyelhettünk meg. 

Az elfalazás mögött a még hátramaradt Mithrasnak 
szentelt oltárok állítói a kutatás számára egyelőre telje
sen ismeretlenek. 

5. Az első kemény mészkőből készült, abacusán két
oldalt akroterion, középen háromszög díszben rozetta. 
Teteje simára alakított. Törzsén 8 sorban felirattal 
(15. kép 4). 

Az oltár feliratát a következőképpen oldhatjuk fel 
(15. kép 3): 

Soli Invicto I Mitrhae (sic!) I C.Minucius/Ticidianus 
I Annius Fausrtus trib(unus) lat(iclavius) I leg(ionis) 
II. Adi(utricis) p(iae) f(idelis) I v(otum) s(olvit) 

Mérete: 
M: 102 cm 
Sz: 38 cm 
V: 32,5 cm 
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Bm: 3,2-4 cm 
Ltsz.: 81.7.16. 
Ez az oltár is az elfalazást megelőzően a keleti po

dium mellett állhatott az előbbi oltár mellett. 
6. A következő, feltűnően szépen faragott oltár ke

mény mészkőből készült. Sérült abacusán kétoldalt ak-
roterion dísz között rozetta. Tetején félgömb alakú 
mélyedéssel. Felső párkányán stilizált babérlevél 
dísszel. Törzsén profilait keretben 8 sorban szépen 
komponált és faragott felirattal (16. kép 2). 

Feliratunkat a következőképpen oldhatjuk fel 
(16. kép 1): 

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) I Sex(tus) Decimi / us Ve
nts I Barbaras I trib(unus) leg(ionis) IlrAdi(utricis) 
c(larissimus) i(uvenis) pro sa/lute sua etsuo/rum exvoto 

Mérete: 
M: 111 cm 
Sz: 41,5 cm 
V: 36,5 cm 
Bm: 3,5-5 cm 
Ltsz.: 81.7.14. 
Az oltár az elfalazást megelőzően a keleti podium 

mellett állhatott az előző két oltárral együtt. 
A felirat 6. sorában szereplő L.C.I. rövidítést nem 

lehet „laticlavius"-ként feloldani, talán l(ocum) c(ons-
tituere), vagy c(onceder) i(ussit) formában oldhatnánk 
fel. Azonban adódik egy harmadik, valószínűbbnek 
látszó feloldás is, miszerint az L.C.I. rövidítés első be
tűje a hosszabbra sikerült alsó szárával együtt 
mégiscsak „I" lenne és az Adi(utrix) szóhoz tartozna. 
Annál is inkább, mert az „Ad" rövidítés és az 
azt követő „I" között nincs interpunctio. A további rö
vidítést c(larissimus) i(uvenis)-ként oldhatnánk fel, 
amely azért is kézenfekvőbb, mert a felirat Barbarust 
csak tribunusnak nevezte. 

7. A templom omladékában (3. kép 5) a nyugati po
dium mellett találtunk rá erre a kis oltárra. Az oltár 
elnagyolt kivitelű, kemény mészkőből készült. Abacu
sán kétoldalt akroterion, tetején lekerekített, szögletes 
mélyedéssel. Párkányán és a lábazatán, valamint a tör
zsén 7 sorban felirattal (16. kép 4). 

Oltárunk feliratát a következőképpen oldhatjuk fel 
(16. kép 3): 

Invicto I Mithraelpro sal(ute) L(ucii) I Aur(elü) Gal-
lil trib(uni) laticl(avii)r Aurelius Ali/phus posuít 

Mérete: 
M: 44 cm 
Sz: 22,5 cm 
V: 18 c 
Bm: 2-2,5 cm 
Ltsz.: 86.10.9. 
Egy Lucius Aurelius Gallus ismert a kutatás számá

ra, aki 198-ban consul ord., s így, ha egy és ugyan
arról a személyről van szó, valamikor 183 és 188 között 
lehetett volna nyilvánvalóan a leg. II. Ad.-nak a tribu-
nus laticlaviusa. 

A felirat 6. sorában szereplő Aurelius Aliphus a fel
irat állítója, valószínűleg Lucius Aurelius Gallusnak, 
vagy családjának a felszabadított rabszolgája lehe
tett.58 

8. Még egy feliratos oltárról kell szólnunk, amely 
minden valószínűség szerint ebből a mithraeumból 
származott, de sajnos elveszett. 

A feliratot a következőképpen oldhatjuk fel: 
Invicto I Mythrae (sic!) I NabarzelTib(erius) Ponti lus 

PontiI anus trib(unus) / lat(iclavius) leg(ionis) II. 
Ad(iutricis) I p(iae) f(idelis) d(at) d(edicat) v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito) 

Tib. Pontius Pontianus consul suffectus-ként ismert 
218-ból,60 ennek alapján 202-206 között lehetett volna 
a leg. II. Ad. tribunus laticlaviusa. A felirat 3. sorában, 
a dedicatioban szereplő „Nabaraze" Mithrasa jelző-
je.61 

9. Az udvar nyugati oldalán néhány méterre észak
ra a cisternától, egy bázis mellett észak felé ledőlve, 
felirattal felfelé fekvő oltárt találtunk. Anyaga kemény 
mészkő. Felső része sérült, hiányos. Sérült abacusán 
kétoldalt rozetta. Tetején kerek mélyedéssel. Elöl a 
párkány letörött. Törzsén 10 sorban szépen komponált 
és faragott felirattal (17. kép 2). 

A feliratot a következőképpen oldhatjuk fel 
(17. kép 1): 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) /Marti Vic/toriae Augfus-
ti) I et Laribusl Militaribusr C. Marius C(ai) f(ilius) I 
Gal(eria) (tribu) EtruscusljGalianus trib(unus) I la-
ticl(avius) leg(ionis) II. Adi(utricis) I Q(uestor) de
signates) exvot(o) 

Mérete: 
M: 125 cm 
Sz: 45,5 cm 
V: 32,5 cm 
Bm: 3,4-6 cm 
Ltsz.: 81.7.18. 
Számos I.O.M-nek dedicalt oltár ismeretes az 

aquincumi legiostáborból, amelyeket magas rangú tisz
tek állítottak. Azonban a I(ovi) O(ptimo) M(aximo) 
Marti Victoriae Aug(usti) et Laribus Militaribus-nak 
dedicalt oltár egy tribunus laticlavius által, az olyan 
emlékek sorát gyarapítja, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a birodalmi istenségek mellett a katonai Larok 
tiszteletének az ápolása a hadseregben a tribunus la-
ticlaviusok előjoga és kötelessége volt. Valószínűleg 
a másik két tribunus laticlavius által állított oltár is 
innen került elő, ahol nagy a valószínűsége annak, 
hogy egy szabadtéri szentély (Lararium) lehetett. Az 
oltár állítója teljesen ismeretlen fiatal ember, aki Ques-
tor designatus-ként az aquincumi szolgálati idejének a 
vége felé járhatott. Az oltár kialakítása és a betűforma 
alapján a felirat a Sever us korban készülhetett. 

10. Az udvar északi oldalán a csatorna mellett ke
rült elő egy fehér, kemény mészkőből igényesen fara
gott oltár. Az alsó rész hiányzik. Abacusán kétoldalt 
palmetta dísz, középen egy oromzatban rozetta. Teteje 
simára alakított. Sérült párkányán babérlevél motí
vummal. Elöl a törzsön a felirat profilált keretben 3 
sorban kialakított (18. kép 2). Az oltárkövön levő fel
irat a következő (18. kép 1): 

Silvan/abes (sic!) / Lucilia (sic!) 
A törzs bal oldalán 5 sorban minden valószínűség 

szerint nem a törzs elején levő felirathoz tartozó, egy
két szó kivételével értelmetlen szöveggel (18. kép 4). 
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A kő bal oldalán a felirat a következő (18. kép 3): 
TA SUAI ATA IVEIIA GRISP/PRO IVIISOLVI 
Mérete: 
M: 34 cm 
Sz: 15,7 cm 
V: 14,4 cm 
Bm: 1,6-2,3 cm 
Ltsz.: 81.7.32 
A Silvanabus dedicatiojú oltár meglehetősen ritka 

Pannóniában, azonban a pannóniai Silvanus tisztele
te nagy népszerűségnek örvendett nemcsak a civilek, 
de a katonaság körében is. 

Az előző 9. sz. oltár és ez, a Silvanabus-oknak de-
dicalt kölcsönösen megerősítik azt a feltételezést, hogy 
a tribunus ház udvarán a Mithraeum mellett a házi, 
családi tűzhely oltalmazó istenségeknek is lehetett 
szentélye. A 3 , sorban levő név nem egyértelműen 
eldönthető olvasata szerint két lehetőség kínálkozik. A 
bizonytalanság a szó második felében levő kettős „L", 
vagy „LI" olvasatából adódik. 

A feliraton Lucilia olvasható, amely noment sem a 
Nomenclator, sem a CIL indexek nem tartalmazzák. 

71 
Lucilia(nus) cognomenként való feloldása nem va

lószínű. Egyrészt a cognoment nem szokták rövidíteni 
és a név esetleges folytatásának semmi nyoma, más
részt az ilyen és hasonló formájú feliratoknál a dedi-
catio után nomen szokott állni. 

Lucilia olvasat is elképzelhető, bár ez esetben a szó
ban forgó dupla „L" második betűé hibásan „I"-nek 
volt vésve. Ennek ellenére a Lucilia név a legvalószí
nűbb a feliraton. Az oltárkő bal oldalán levő felirat 
valószínűleg később került az oltárra. A betűk, bár ha
sonlítanak az első oldalon levőkre, egy későbbi időszak
ra keltezhetők. Az öt sorban kialakított szöveg értelmet
lennek látszik. Megfejtésére tett kísérletünk eredmény
telen volt. A kő korát az abcus inda díszítése, a párká
nyon levő jellegzetes babérlevél motívum alapján a 3. sz. 
első felében, a Severus-kor végén készíthették. 

11. A tribunus ház észak-nyugati traktusa egy átjá
rójának későrómai elfalazásából került elő a puha ho
mokkőből készült pici oltár a feliratos oldalával lefelé 
fordítva (3. kép 6). Tetején profilált keretben szögletes 
mélyedéssel és égésnyomokkal. Párkánya tagolt, sérült, 
hiányos. Törzsén elöl kétoldalt egy-egy pálmaág között 
4 sorban felirattal és fehér stukkó festésnek nyomaival. 
A törzsön hátul szögletes mélyedéssel (17. kép 4). 

Az oltáron levő felirat a következő (17. kép 3): 
/For(tunae) /Sanc(tae) lAgapalv(otum) s(olvit) 
Mérete: 
M: 24,3 cm 

Sz: 18,2 cm 
V: 15,6 cm 
Bm: 3,2 cm 
Ltsz.: 86.10.6. 
Fortuna istennőnek és a különböző aspektusaiban 

tisztelt Fortunának számos emlékét ismerjük Aquin
cumból, sőt a legióstáborból is. 

Állítója, neve után ítélve görög származású rabszol
ganő lehetett. 

Az oltár a 3. sz. végén, a 4. sz. elején keletkezhetett. 
Erre utal a dedicatios formula mellett a használt be
tűtípus és a pálmaágak is. 

Visszatérve a tribunus ház 3. sz.-i történetéhez: A 
78 

260-as évek germán-szarmata háborúi után a tribu
nus házat átalakítják (III. periódus). Az udvar északi 
részében 4, esetleg 6 helyiségből kialakított fűtőcsator
nás rendszerrel fűtött kis fürdőt hoznak létre (19-
20. kép). A fürdőnek megtaláltuk a 2,2x4,4 m 
(= 3x6 g.) méretű kőlapokkal burkolt medencéjé
nek egy részét, a medence északi oldalán egy 4,4 x 4,4 
m ( = 6x6g.) méretű, a falait körben fűtőcsatornával 
fűtött tepidariumát, majd ettől északra és keletre is 
egy-egy fűtőcsatornás fűtéssel ellátott 4,4 x 4,2, és egy 
4,4x9(?) m ( = 6x12 g.) méretű helyiségeit. 

Vizet a fürdőhöz az északi szerviz úton keresztül 
egy táglából falazott csatornán vezettek a helyreállított 
thermae maioresból Ennek a csatornának egy rövid 
szakaszát a Mithraeum nyugati zárófala mellett talál
tuk meg. Az elhasznált vizet a kis fürdő nyugati olda
lánál épített É-D-i csatorna vezette el déli irányba — 
feltehetőleg felhasználva a korábbi, az udvart körbe
vevő csatorna DK-i szakaszát is — a via sagularis nagy 
vízgyűjtő csatornájába. 

A 4. sz. elején a tribunus ház negyedik periódusában 
az épület ÉNy-i traktusában működő hypocaustumos 
helyiség átjáróit befalazzák, csak egyes helyiségeit 
lakhatják. Kissé eltérő tájolással az ott talált kőanyag 
felhasználásával hevenyészett épületeket emelnek. A 
romok között fokozatosan megjelennek a sírok. A 
hadsereg és az itt maradt lakosság az időközben meg
épült későrómai erőd íerületére vonult vissza a 4. sz. 

82 
első harmadában. 

Az összefoglalás előtt rövid áttekintést adunk a már 
rendelkezésünkre álló leletanyagból a Tribunus Latic-
lavius ház mithraeumának falfestményéről (Madarassy 
Orsolya), az állatcsont maradványokról (Vörös István) 
és a Tribunus Laticlavius ház amphora leleteiről (Be-
zeczky Tamás), valamint sigillata forgalmáról (Gabler 
Dénes tollából). 
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MADARASSY ORSOLYA 

A TRIBUNUS LATICLAVIUSOK HÁZA AZ AQUINCUMI 2-3. SZ-I LEGIO-
TÁBORBAN 

A MITHRAEUM FALFESTMÉNYE 

A tribunusház festett mithraeúma a pannóniai .pro
vinciális művészet eddg egyedülálló alkotása. 

A szentély É-i pódiumán állt az alapítókő, háttal a 
szentélyfalnak döntve, fölötte a falba süllyesztve he
lyezték el a központi kultuszképet, a bikaölést ábrázo
ló reliefet. A Ny-i pódium mellett 30 cm magas kő 
posztamens került elő — a kígyós oltár bázisa. (6. kép 
1) 

A kövek beállítása után fogtak hozzá a szentély fes
téséhez. A kultuszképet és az alapítókövet először ró
zsaszínű, téglaporos, terrazzószerű alapvakolattal erő
sítették a falhoz — a többi rész alapvakolatában nincs 
téglapor —, majd a szokásos technikával dolgoztak to
vább: két-három réteg összedolgozott simítóvakolat, 
0,5-1 mm festőréteg, erre al fresco festés. Valószínű
leg a fallal egyszerre festették a köveket is. A kígyós 
oltáron a mellékjelenetek színével megegyező festés
nyomok vannak, az alapítókő oldalain fehér meszelés. 
A falfestmény a szentély elfalazása után omlott le, lá
bazati része in situ került elő (6. kép 2-3). 

1980 óta sikerült rekonstruálni az É-i szentélyfal ké
pének szerkezeti vázlatát (7. kép). Az alapítókő két 
oldalán levő mellékjelenetekben a Mithras-legenda 
stációit festették meg. A K-i képsort sikerült teljesen 
összeállítani, a Ny-i képsor még töredékes. Megvan a 
kultuszkép fölötti középmező indítása, ennek alapján 
kiszámítható a központi relief mérete, alakja, valamint 
a középmező barlangjelenetét lezáró ív magassága. 

A K-i képsor mellett egy fehér, bekeretezett tábla 
található, bekarcolt vízszintes csíkokkal, felül 75 cm 
hosszú stukkópárkánnyal díszítve, a stukkópárkány fö
lött stilizált virággirland. A tábla alatt és mellett a fal 
sima, fehér. 

A munka a mai napig nem zárult le. Hátra van 
'még a Ny-i képsor teljes összeállítása. Megnehezíti a 
válogatást, hogy a falnak ezt a részletét a már meg
szikkadt vakolatra festették, az eredeti al fresco tech
nika itt többnyire al seccoba megy át, így a darabok 
meglehetősen kopottak. A szentély Ny-i részén levő 
újkori pince beásása pedig valószínűleg a töredékek 
egy részét meg is semmisítetette. 

Összeállításra vár még a középmező, a fal felső le
zárása pedig majd a mithraeum mennyezetének re
konstrukciójához nyújthat támpontot. Helyükre kell il
leszteni a K-i vonalkázott tábla közelében előkerült, 
bekarcolt kurzív feliratos, fehér töredékekeket is. 

Az in situ talált részletek alapján építhető fel a kom
pozíció szerkezeti vázlata. Az alapítókő K-i oldalán a 
bikán lovagló Mithras alakját látjuk (6. kép 3). A Ny-i 
képsor alján, a bikalovaglással azonos magasságban 

üres fehér mező található. (6. kép 2) A K-i teljes kép
sor alapján következtethető ki a Ny-i töredékes jele
netsor helye (7. kép). 

Hasonló mellékjelenetes ábrázolással Pannónia-
ban eddig nem találkoztunk. Az Al-Duna vidék (Mo-
esia, Dacia, Thracia) mithraeumaiban a kompozíció 
általában négyzetes, a Mithras Petrogenitus ábrázolás 
a központi Mithras Tauroktonos jelenet jobb oldalába 
van beépítve, bal oldalon a — lovaglás — Transitus 
jelenetpár foglal helyet, az oltárkép alsó részén pedig 
az investitura, caena mystica és az ascensio. 

Az aquincumi mithraeum párhuzamait Róma, Italia, 
Syria és a Ny-i provinciák Mithras-kultuszában kell ke
resni. Itt a mellékjelenetek három oldalról veszik kö
rül a Tauroktonos jelenetet, a történet bal felől indul, 
a Mithras Petrogenitus ábrázolás általában bal oldalon 
áll, a Mithras-Sol ciklus pedig jobboldalt. 

Ha a Mithras-legenda képi megfogalmazásait vizs
gáljuk, egyes jelenetek általánosan közkedveltek, 
mások csak egy-egy mithraeumban fordulnak elő. 
Nincs meghatározva a mellékjelenetek száma, sor
rendjük is mutat némi variációt. Az egyes jeleneteket 
csoportosítva elkülöníthetők bizonyos nagyobb ciklu
sok, melyek nem egyenlő fontosságúak, egyes elemek 
akár el is hagyhatók, s mindig az adott közösség dönti 
el, hogy a legenda melyik részét hangsúlyozza (lásd 
táblázat94). 

I. Kosmogónia95 

Ez szinte a legnagyobb variációt mutató ciklus. Nem 
feltétlenül szükséges eleme a legendának, részben vagy 
akár teljes egészében elhagyható. A II. ciklus kibő
vítése az ősidők felé, mitológiai párhuzamokkal, me
lyek a Mithras legendához asszociálhatok. 

H. Genesis 

A legenda tulajdonképpeni kezdete, alapciklus. 
Mindenhol megtalálható, sorrendje, ikonográfiája kö
tött. Teljes formájában három elemből áll: — Gigan-
tomachia — fekvő Saturnus-Oceanus — Mithras Pet
rogenitus. 

Az aquincumi mithraeum Ny-i töredékes jelenetso
rának középső jelenete Mithras Petrogenitus ábrázo
lása. A fölötte levő töredék — sárga, ferdén futó ru-
haredők — Saturnus-Oceanus fekvő alakjává egészít
hető ki (10. kép 1). 

Mivel általában a teljes ciklust ábrázolják, töredé
künket valószínűleg megelőzte a gigantomachia jele
nete, így az a bal oldali 2-3 képmezőbe helyezhető el. 
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—— 
LELŐHELY 

CIMRM. SZÁM 
KOSMOGONIA GENESIS 

III. 
IUVENTUS 

IV. 
AGON 1 A 

V 
AGON I B 

VI. 
MITHRAS-SOL 

VII. 
MYSTERIUM 

VIII. 
APOTHEOSIS 

IX. 
KOSMOS NEOS 

DURA 
42 

SATURNUS 

lUPPITER 

GIGANTOMACHIA 
SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

X 

X 

VÍZCSODA LOVAGLÁS 
TRANSITUS 

INVESTITUR A CAUTES-CAUTOPATES CAENA 

MARINO 
SCHWERTHEIM • 

Abb. hi 
— 

GIGANTOMACHIA 
SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

— ? 
LOVAGLÁS 
TRANSITUS 

INVESTITURA 
DEXIOSIS — — — 

MARINO 
SCHWERTHEIM • 

Abb. hi 
— 

GIGANTOMACHIA 
SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

— ? 
LOVAGLÁS 
TRANSITUS 

( VIZCSODA? r 

— 

BARBERINI 
390 — 

GIGANTOMACHIA 
SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

— 
vizCSODA TRANSITUS INVESTITURA — ASCENSIO BARBERINI 

390 — 
GIGANTOMACHIA 

SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

— 
vizCSODA TRANSITUS 

DEXIOSIS CAENA 

NERSAE 
650 — 

GIGANTOMACHIA 
SATURNUS-OCEANUS 
M. PETROGENITUS 

— — 
LOVAGLÁS INVESTITURA 

DEXIOSIS — — — 

SAARBURG 
966 

SATURNUS 
èS lUPPITER 

GIGANTOMACHIA 

SATURNUS-OCEANUS 

M. PETROGENITUS 

X 

VIZCSODA 

EKPYROSIS 
LOVAGLÁS 

TRANSITUS 

DEXIOSIS 

— 
CAENA 

— 

HEDDERNHEIM 

1083 — 
GIGANTOMACHIA 

SATURNUS-OCEANUS 

M. PETROGENITUS 

M. ARATOR 

M. DENDROGENES 
VÍZCSODA TRANSITUS INVESTITURA 

ADORATIO — 
ASCENSIO 

— 

DIEBURG 

1217 

M. ARATOR 

M. FRUGIFER 

EKPYROSIS TRANSITUS 

LOVAGLÁS 

TRANSITUS 

TRIPLASIOS MITHRAS CAENA 

ASCENSIO — 
DIEBURG 

1217 SATURNUS-OCEANUS 

M. PETROGENITUS 

M. ARATOR 

M. FRUGIFER 

EKPYROSIS TRANSITUS 

LOVAGLÁS 

TRANSITUS 

TRIPLASIOS MITHRAS CAENA 

ASCENSIO — 

NEUENHEIM 

1283 

ATLAS SATURNUS-OCEANUS M. FRUGIFER 

M. DENDROGENES 

VÍZCSODA 

TAURUS 
TRANSITUS 

LOVAGLÁS 

TRANSITUS 

— — 
ASCENSIO 

— 
NEUENHEIM 

1283 

M. PETROGENITUS 

M. FRUGIFER 
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111. luventus 
Ebben a ciklusban a fiatal Mithras mint vegetációs 

jellegű kultúrhérosz szerepel. A ciklus akár egészen el 
is hagyható, egyes elemei: Mithras Dendrogenes, 
Mithras Frugifer, Mithras Arator lazán kapcsolódnak, 
szinonim jellegűek. 

Az aquincumi Ny-i képsor harmadik töredékén 
(4. képmező) Mithras Frugifer alakját látjuk 
(10. kép 1). 

IV.AgónA.102 

Átmeneti ciklus, a fiatalkor lezárása, a bikakaland 
kezdete. Legtöbbször csak egyetlen jelenettel, a víz
csoda ábrázolásával szerepel. 

Feltehetőleg az aquincumi Ny-i képsor is a vfzcsoda 
jelenetével folytatódott (5. képmező rekonstrukciója.) 
(7. kép). 

V. Agón B.104 

Alapciklus, jóformán mindenhol megtalálható. Két 
eleme a bikalovaglás és a Transitus. 

Dura, Marino, Saarburg mithraeumaiban a ciklus 
sorrendje: Lovaglás — Transitus. Más kompozíciók 
esetében a ciklus egyetlen jelenetből áll, Nersae — 
csak lovaglás Barberini, Heddernheim — csak Tran
situs. 

Neuenheim és Dieburg mithraeumaiban viszont a 
ciklust három jelenettel ábrázolják: 

— Mithras a vállán cipeli a bikát 
— Mithras lovagol a bikán 
— Mithras a bikát hátsó lábainál fogva húzza maga 

után (hagyományos Transitus ábrázolás ) 
Ennek alapján a Transitus között történik a lovaglás, 

avagy a lovaglás a Transitus egyik fázisa, így a két 
jelenet szinonim, sorrendje egymással felcserélhető. 

Az aquincumi K-i képsor alsó jelenete (7. képmező) 
(8. kép 5) a bikalovaglás ábrázolása. A legenda így is 
teljes, de ha a Ny-i képsort még egy jelenettel egészít
jük ki (6. képmező), ide helyezhetjük el a Transi-
tust.109 

VI. Mithras és Soi110 

Alapciklus, ikonográfiája meglehetősen kötött. Ál
talában két jelenettel ábrázolják:111 

— ún. „investitura" jelenet. Mithras frígiai sapkát 
vagy a bika lapockáját emeli az előtte térdelő Sol feje 
fölé. 

— Mithras és Sol kézfogása — dexiosis jelenet. 
Aquincumban a bikalovaglás után három jelenet kö

vetkezik (8. kép 1): 
— Stilizált dombocskán (globus?) Sol Mithras előtt 

térdel, Mithras oldalán kardhüvely. l" 
— Investitura-jelenet. Hagyományos ábrázolás. 
— Dexiosis-jelenet, oltárral. Hagyományos ábrázo

lás. 
Nersae mithraeumában a ciklus első jeleneténél Sol 

térdel az oltár előtt, a dexiosist és a fegyverek felajánlá
sának mozzanatát mintegy összevonva. Heddernhe
im investitura jeleneténél Mithras is, Sol is áll, majd a 
Mithras előtt térdelő Sol ábrázolása következik. 

Dura Europos egy jelenetbe sűríti össze a ciklus tör
ténetét. 

Ha az investitura jelenet alkalmával Mithras kezében 
tartott tárgy a bika lapockája vagy combja, a jelenetre 
egyértelműen csak a bikaölés után kerülhet sor. De ha 
ez a tárgy frígiai sapka, akkor is valamilyen kultusszal 
kapcsolatos cselekemény ábrázolása.114 

A bikaölés utáni eseményre utal Dura freskóján a 
lecsúszott sugárkorona, mely párhuzamba állítható 
caena mystica jelenet sugárkorona-tropeum elemé
vel. A Barberini freskó pedig az investitura és a dexi
osis közé helyezi a Mithras-Atlas jelenetet, ahol Mithras 
ruhájának kék színe egyértelműen a már megdicsőült 
Deus Invictus szimbóluma. 

Ha a ciklus a bikaölés után következik, az aquincu
mi jelenetsor értelmezése: 

— Sol köszönti a győzedelmes Mithrast — adoratio 
(8. képmező) (8. kép 4) 

— investitura (9. képmező) (8. kép 3) 
— dexiosis (10. képmező) (8. kép 2) 

VII. Mysterium119 

A Mithras-Sol ciklust követő aquincumi jelenet értel
mezése meglehetősen problematikus (11. képmező) 
(9. kép 4). — Cautes és Cautopates egyik kezüket ma
gasba emelik, másikkal valamit tartanak, középen ruhát
lan térdelő alak kerek tárggyal. 

A jelenet pontosabb leírását megnehezíti, hogy a si-
mítóvakolat ezen a ponton hígabb volt, száradás közben 
meghúzódott, az al fresco technika itt is al seccoba megy 
át. 

Hasonló jelenettel csak Dura Europosban találko-
zunk, ahol Cautes és Cautopates a bika bőrét tartja, 
mintegy előkészítendő a caena mystica asztalát. Elkép
zelhető, hogy az aquincumi Cautes-Cautopates pár ke
zében tartott tárgy is a bikabőr sematikus rajza. A tér
delő ruhátlan alak valószínűleg Sol, feje körül halvány 
sugárkorona vehető ki. A kezében tartott kerek tárgy 
(patera?) más mithraeumokban Cautes-Cautopates at
tribútumaként szerepel. 

Feltehetőleg valamely, a kultusszal123 összefüggő be
avatási jelenet, misztikus újjászületés ábrázolását lát
juk.124 

Vili. Apotheosis 

Alapciklus, a legenda befejezése a világmegváltó bi
kaölés és a kultusz megalapítása után Mithras megdi
csőülése, apotheosisa. Két eleme van: 
. — ascensio — Mithras mennybemenetele a napko

csin, 
— caena mystica — a kultikus lakoma. 
Az eredeti caena még a barlangban zajlik, a frissen 

leölt bika tetemén, után következik a mennybeszállás, 
ezt ábrázolja Dieburg, máshol viszont a mennyben örök
ké tartó és a közösségben megjelenített kultikus lakoma 
misztérium jellegét hangsúlyozzák, így a caena az ascen
sio mögé kerül. A két jelenet egymás szinonimája is 
lehet. Az aquincumi falfestmény következő jelenete az 
ascensio (12. képmező) (9. kép 3). 

IX. Kosmos neos 

Egyes milhraeumok a legendát kibővítik a Mith
ras apotheosisa után helyreállt világrend valamilyen 
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szimbolikus ábrázolásával. Ezt a gondolatot fejezi ki 
az aquincumi zárójelenet is (13. képmező) 
(9. kép 1). 

A jelenet töredékes, istenek ülnek egy áldozati la
koma mellett. Az alakok közül csak Mercurius azo
nosítható, mellette szakállas férfi. (Iuppiter? Mars?) 
Az alakok száma hétre egészíthető ki, tehát lehetséges, 
hogy a planéták szimbolikus ábrázolása. A kérdés 
eldöntéséhez biztos támpontot még az utolsó alak at
tribútuma sem nyújt, a kalapács egyaránt jelölheti Vul-
canus-Pluto (istenek), de Saturnus-Hiems alakját 
is (planéták).133 

A mellékjelenetek és a kultuszkép fölött elhelyezke
dő középmező még összeállítása vár. Valószínűleg a 
központi jelenet barlangja folytatódik — ismétlődik, a 
töredékekből eddig csak a barlang szélének indítását 
sikerült megtalálni (9. kép 1). 

Hiányzik a Tauroktonos-relief, melyet feltehetőleg 
az újkori pince beásásával bolygattak meg. Elképzel
hető a kő másodlagos bépítése, felbukkanása. Az Óbu
dán eddig előkerült szórvány Mithras-reliefek közül 
csupán egyetlen töredék1 egészíthető ki a kívánt mé
retre, rekonstrukciós vázlatunkhoz munkahipotézis
ként ezt használtuk (10. kép 2). 

A szentélyfal jobb oldalán stukkópárkánnyal ki
emelt, megvonalazott fehér tábla található. A táblake
ret helyét a simítóvakolatba mélyített szabadkézi kar
colás jelezte, a vízszintes vonalakat a festőréteg felhor
dása után, vonalzó segítségével karcolták a falba. 

A táblát beletervezték a kompozíció egészébe, stuk
kóval, virággirlanddal kiemelték. A vízszintes karcolá
sok valamilyen kultikus szöveghez szolgálhattak segéd
vonalakként, talán a szertartás változó részeit írhatták 
fel rá. 

A falfestmény egyrétegű, javításnak, kiegészítésnek 
semmi nyoma, a szentély elfalazása után helyben om
lott le. 

Az egész kompozíció kissé aszimmetrikus, a K-i ol
dal kazettái jóval magasabbak, a Ny-i képsor alján üres 
fehér mező található. Ezt az aszimmetriát a Ny-i pó
dium előtt álló kígyós oltár magyarázza. A falat csak 
a kövek beállítása után festették, így az oltár mögé már 
nem került jelenet, képe szervesen beleépült a kom
pozícióba. Ez viszont datálja a falfestmény keletkezé
sét, így a mithraeum felszentelésének időpontját: a 
szentélyfal a L C PIUS MARCELLINUS által 
állított oltárral egykorú. 
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