
NAGY TIBOR 

QUADILLA COMONIS LIBERTA SÍRKÖVE 

A múlt századi Óbuda Bécsi út menti egyik tégla
vetőjéből 1869-ben a MNM kőtára egy két félalakos, 
kocsijelenetes sírkővel gazdagodott, amelyet ezután 
már 1873-ban közzé is tett Rómer Flóris és társszer-
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zője Ernest Desjardins. E kiadványban a sírkő 5 soros 
felirata az alábbi kiegészített szövegben olvasható: 

D(is) M(anibus). | C(aio) Vadilaco Mo [ci] \ lib(er-
to) an(norum) LXXX. T(itus) \ Vibius Mocfi lib(ertus) 
| Jsi fii[iJus  

A felirathoz fűzött magyarázat szerint a 80 éves ko
rában elhunyt C. Vadilacus sírkövét T. Vibius libertus 
állította. A sírkő képmezőjében pedig az elhunyt über
tust s mellette valószínűleg annak feleségét ábrázolták. 
Nem egészen 30 évvel késóbb a Corpus Inscríptionum 
Latinarum III. kötetében újból közreadták e feliratot 
A. Domaszewski alábbi kiegészített olvasatában: 

D(is) M(anibus). \ C(aius) Vádi (us) Lacomo [. .] \ 
lib(ertus) an(norum) LXXX. T[. . .] \ Vibius Moci 
[. . .] | SIL (vagy IIL) IVS. 

Mindkét közlés megegyezik abban, hogy 80 éves ko
rában elhunyt egy libertus jogállású férfiú. Az eltérés 
mindössze e férfi nevének megítélésére vonatkozik. 

A Corpus olvasata talált utat a külföldi szakiroda
lomba. A. Holder erre hivatkozva a Lacomo como-
men-t a kelta személynevek sorában regisztrálta. W. 
Schulze pedig az itáliai No varia körzetében előforduló 
etruszk Lucumo névvel vetette össze. Hazai irodal
munkban Mócsy A. kandidátusi dolgozatában arra 
gondolt, hogy a felirat 2. sorában „CVADILACOMO 
sollta vielleicht ein barbarischer Name sein." E mun
kájához csatolt személynévlistában azonban mégis a 
különben sehol elő nem forduló Vadius család- és a 
Lacomo utónevet regisztrálta. Ugyancsak így szerepel 
az elhunyt neve az 1983-ban közreadott Névjegyzék
ben.7 

A Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) nem
zetközi kiadványsorozat keretében megjelenő aquincu
mi alakos ábrázolású, illetve reliefdíszes sírkövek anya
gának feldolgozásakor természetesen számba vettük a 
fentiekben szóban forgó óbudai sírkövet is, amelynél 
a felirat mindkét hagyományos értelmezését összevet
ve a képmezőben ábrázolt idős nő és fiatalabb férfi 
félalakos ábrázolásaival egyértelművé vált, hogy a sír
felirat eddigi közlései és értelmezése revideálásra szo
rul. 

A négyszögű képmező lemélyített fülkéjében ugyan
is jobbról egy telt, ovális arcú ifjabb férfi félalakja el
álló fülekkel foglal helyet, jobbján pedig egész felső 
testével a férfi felé hajolva, idősebb nő félalakját fa
ragták ki eraviszkusz népi viseletben (1. kép). 

A sírfeliratban említett, 80 éves korában elhunyt te
hát semmiképp sem azonosítható a képmezőben áb

rázolt fiatalabb férfivel, hanem egyedül csak az era
viszkusz népviseletben ránk tekintő idősebb nővel, aki
nek mindkét száj szögleténél a lehúzódó öregségi rán
cok is jól kivehetők. Egyedül tehát csak őt említhette 
a sírfelirat elhunytként az első helyen, társadalmi hely
zetetét (liberta) és életkorát {an. 80) is megadva, majd 
ezt követően ugyancsak megemlítve a sírkövet állító 
Vibius nevét, ennek társadalmi helyzetét (libertus) és 
családi kapcsolatát az elhunyt asszonnyal. 

A fentebbi észrevételek alapján a feliratot az alábbi 
szövegezésben közölhetjük: 

D(is) M(anibus). \ Cuadila Comofnis] \ lib(erta) 
an(norum) LXXX. T(itulum) [pos(uit)] \ Vibius Moci 
flib(ertus)] \ fil(ius) (e)ius. 

A feliratos sírkövet tehát Cuadila-nak, a 80 éves ko
rában elhunyt anyjának fia, Vibius állíttatta és a kép
mező kettőjüket ábrázolja. 

Néhány szót ezek után a feliratban olvasható sze
mélynevekről. Az elhunyt Cuadila neve helyesen Qua-
dil(l)a. A szókezdő Q -» C írására utalhatunk Veron-
dacus törökbálinti sírfeliratára, amelyben cuadraginta 
olvasható quadraginta helyett (2. kép). Aur. Bassus 
intercisai szarkofágja feliratában pedig c(ui) v(ixit) -> 
q(ui) v(ixit) helyett. A Hadrianus uralkodása óta jó
részt eraviszkusz újoncokból sorozott legio II Adiutrix 
179/80 telén a Trencsén mellett Laugaricio téli szállás
helyén állomásozó vexillarii feliratában exercitus cui se-
dit -* qui sedit helyett áll. A római birodalom többi 
tartományaiból is idézhető Q -*• C szókezdő betűváltás 
példáinak felsorakoztatása nélkül is világos, hogy az 
elhunyt nő a Quadilla névre hallgatott és e mindeddig 
hapax női név a kvád népnévből -illa suffix-szel képzett 
becenév, amely párhuzamba állítható a Germanilla, 
Hispanilla, Maurilla, Sabinilla stb. etnikonból képzett 
női nevekkel. Sírkövünk tehát egy rabszolgasorból 
eraviszkusz gazdájától felszabadított és öltözetét te
kintve teljesen keltizált kvád származású idős liberta 
emlékét őrizte meg. Patronusa, Como, kelta neve elő
fordul a fejér megyei Mányról közölt sírkő feliratában, 
ahol e sírkövet állító Nigrinus felesége: Derva Comonis 
f(ilia). Quadilla fiának neve, Vibius, Aquincumból 
még a bennszülött Batta apjának neveként ismert:14 e 
személynév különben Noricumban igen gyakori. A 
fiú patrónusának neve viszont egészen ritka. Felső-Itá-
liában egy ízben mint praenomen szerepel, utónév
ként pedig két ízben, — de mássalhangzó geminatió-
val. Egy ízben még Pannoniában is előfordul az egyik 
arrabonai sírfeliratban.18 

Az óbudai sírkő kormeghatározásának kérdésére 
rátérve, kőemlékünk szerkezeti felépítését, a képme
zőben ábrázoltak stiláris sajátosságait és a sírfelirat fo-
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galmazását figyelembe véve az alábbiakat jegyezhetjük 
meg. 

Sírkövünk felépítésének egyik sajátos eleme a hosz-
szoldalakon végigfutó és félpillérszerűen előreugró si
ma keretsáv, amelyen felül a tagolt architráv, ezen pe
dig a háromszögű oromzat nyugszik. E hosszú, sima 
keretsávokat még mint leveles fejezetekkel (Blattkapi
tellen) lezárt lapos pilasztereket találjuk meg Niger Ba-
taronis f. az 1. sz. 40-es éveinél későbbre aligha kel
tezhető mursai sztéléjén, amelynek oromzatát épp
úgy két szív alakú levéltől közrefogott rozetta díszíti, 
mint Quadilla sírkövét. E korai példával illusztrálható 
architektonikus keretelés, a sírkő mezőkre osztott fel
ületének mintegy aediculába foglalása, Quadilla sírkö
vén már leegyszerűsítve, mint e hosszoldalakon végig
futó egy-egy sima keretsáv jelentkezik, amelyek felső 
záródásánál már hiányoznak a leveles fejezetek. Ezt a 
funkciójától teljesen még meg nem fosztott, csupán le
egyszerűsített keretelést találjuk meg Caelius Saconis 
f. dunaszentmiklósi sírkövén, amely az ala (milliaria) 
Flavia Domitiana c.R. nevének figyelembevételével 
kétségkívül még az 1. sz. 90-es éveinek első felében, 
96 előtt készült. A szóban forgó hosszú, sima keret-
sávok alapján ÉK-Pannoniából a sírkövek e csoport
jához sorolható továbbá még az aquincumi Scorilo 
Ressati libertus és a közeli Ulcisia castra területéről 
Comatumara sírköve, melyek már a 100 körüli évek
re keltezhetők. Mindkét utóbb említett sírkő felirata a 
titulum posuit rövidített formulát használja, akárcsak 
Quadilla sírfelirata. Ez a formula egymagában azon
ban nem datáló értékű, minthogy még a 2. század vé

gén is előfordul Aquincumban egy családi sírkő felira-
tában és még később egy intercisai sírfeliratban. E 
késői példáktól eltekintve a t.p. -formula az 1/2. század
forduló körüli évtizedek bennszülött sírköveinek fel
iratai közül egyedül még Troucetimarus csákvári sírfe
liratában párosul az elhunyt Dis Manibus ajánlásával. 
Fogalmazását tekintve különben ez a felirat szolgáltat
ja a legszorosabb párhuzamot Quadilla sírkövéhez. 
Egyikük sem keltezhető a 2. század első évtizedeinél 
korábbi időre. Az aquincumi szepulchrális emlék
anyagban a D M a 2. század első évtizedeiben jelenik 
meg. Jelenleg a legkorábbi keltezhető példa erre a 103 
és 118 között Aquincumban állomásozott legio X Ge-
mina táborparancsnokától elhunyt libertusa emlékére 
állított felirat. A D.M. gyakoribb használata ugyan
csak Hadrianus uralkodása éveitől mutatható ki. 
Quadil(l)a sírkövén a képmezőben ábrázolt szakállta-
lan férfi hajviselete, a homlokra fésült tömött hajfür
tökkel azonban figyelmeztet arra, hogy a jelzett időha
táron ne menjünk túl. A mondottak együttes figyelem
bevételével sírkövünket a 2. század első évtizedeire 
kelteznénk. 

Konklúzióként, Aquincum népességében az 1/2. 
századforduló körüli évtizedekben így nemcsak a 
számra nézve kétségkívül domináns eraviszkusz benn
szülöttekkel és mellettük az ugyancsak szép számú itá
liai és nyugati tartományokbeli telepesekkel, hanem, 
ha szerényebb mértékben is, de a szomszédos Barba-
ricum szülöttjeivel is számolhatunk. Scorilo domo Da-
cus mellett Quadil(l)a erre a másik példa. 
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TIBOR NAGY 

Aus einer Ziegelei des vorigen Jahrhunderts an der 
Bécsi Str., wurde das Lapidarium des Ungarischena 
Nationalmuseums im Jahre 1869 um einen beschrifte
ten Grabstein bereichert, der zwei Halbgestalten und 
eine Wagenszene veranschaulicht. Die 5 zeilige Insch
rift erschien in der Publikation des Steindenkmals in 
der folgend ergänzten Lesung: 

Dis Manibus. Caio Vadilaco Moci liberto annorum 
LXXX. Titus Vibius Moci libertus —-si filius — -

Die Inschrift wurde im Band C III neu publiziert 
undzwar in der folgendenden revidierten und ergänz
ten Lesung: 

Dis Manibus. Caius Vadius Lacomo ... libertus an
norum LXXX. T... Vibius Moci... SIL (oder IIL) IVS. 

Beide Publikationen stimmen darin überein, dass 
die Halbgestalt eines 80j ährig verstorbenen Mannes 
des libertus Standes im Bildfeld sichtlich ist. Die we
sentliche Abweichung in diesen Mitteilungen besch
ränkte sich bloss auf die Erwägung des Namens dieses 
Mannes. Hinsichtlich des letzteren betrachtete die 
ausländische und die heimische Fachliteratur die 
ergänzte Lesung des Corpus bis zum heutigen Tage 
als Grundlage. 

Bei Bearbeitung des Materials der figuralen bezw. 
reliefverzierten Grabsteine von Aquincum, das im 

18. RIU 263: Catus Mocif(ilius). 
19. A. Schober: Die römischen Grabsteine von Nori-

cum und Pannonién, Wien 1923, Nr. 58. — azon
ban késői keltezéssel. 

20. RIU 3, Abb. LUI. 
21. Helyesen keltezi P. A. Holder 1980,267, Nr. 184. 
22. V, Kuzsinszky: ÖJ 2 (1899), B. 66, Fig. 28 (CIL III 

13 379). 
23. RIU 3, Abb. CCV. 
24. L. erre /. Fitz AlbaR 2/3 (1963), 35sk. 
25. CIL III10 507. 
26. Intercisa 1.244, Nr. 73. 
27. CIL III10 351. 
28. A. E. 1975,688.M. Aeflanus hiamanuspraefectus 

castrorum nyilvánvalóan ennek a Nymwegenből 
idehelyezett légiónak, nem pedig a legio IIAdiutrix 
táborparancsnoka volt.a Ez utóbbi legio táborpa
rancsnokai ugyanis valamennyi általuk emelt vagy 
személyüknek szóló, illetve sarzsijukat említő fel
iratban mindenkor következetesen apraef. leg. II. 
Adi. rövidített címmel szerepelnek: CIL I II 
3565->Z) 2393. CIL III 10394—2)3516. CIL III 
10492—Z) 2457. CIL III 13 370. V. Kuzsinszky: 
Aquincum, Budapest 1934, 65, Nr. 275; 177, Nr. 
327. A.E. 1964,13; 1965,9. 

29. L. pl. CIL 3407, 3410, 3567, A E. 1965,12L 

Rahmen der internationalen Publikationsserie Corpus 
Signorum Imperii Romani (CSIR) ercheinen wird, ha
ben wir natürlich auch den obigen Grabstein aus Óbu
da berücksichtigt, bei dem es im Vergleich beider 
Auslegungen eindeutig wurde, dass die bisherigen 
Mitteilungen und die Auslegungen der im Bildfeld er
sichtlichen halbfiguralen Darstellung der alten Frau 
und des jüngeren Mannes einer Revision bedürften. 

In der vertieften Nische des viereckigen Bildfeldes 
befindet sich nämlich von rechts die Halbfigur eines 
jüngeren Mannes mit vollem, ovalem Gesicht und ab-. 
stehenden Ohren, an seiner Rechten aber ist die 
Halbgestalt einer älteren Frau in Eraviscus-Tracht ge-
meisselt, die sich mit ihrem ganzen Oberkörper dem 
Manne zuneigt. (Abb. 1.) Also kann der in der Gra
binschrift erwähnte im 80. Lebensjahr Versorbene ke
inesfalls mit dem im Bildfeld dargestellten jüngeren 
Mann identisch sein, sondern nur mit der älteren Frau 
in Eraviscus-Tracht, die uns entgegen blickt, an deren 
beiden Mundwinkeln die Altersfalten gut ersichtlich 
sind. Die Grabinschrift konnte daher allein sie in ers
ter Linie als Verstorbene erwähnen, wobei auch ihre 
gesellschaftliche Lage (libéria) und ihr Alter (80 Jah
re) angegeben sind, hernach auch den Namen des den 
Grabstein errichtenden Vibius, sowie dessen gesell-

GRABSTEIN DER QUADILLA COMONIS LIBERTA 
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schaftliche Lage (libertus) und seine Beziehung zur 
Verstorbenen angebend. Aufgrund der obigen Be-
obachtungena können wir den Text der Inschrift wie 
folgt mitteilen: 

D(is) M(anibus). \ Cuadila Comofnis] \ lib(erta) 
an(norum) LXXX. T(itulum) [po(suit)] \ Vibius Moci 
[lib(ertus)] | fil(ius) (e)ius. 

Den beschrifteten Grabstein errichtete also Vibius 
seiner im Alter von 80 Jahren verstorbenen Mutter 
Cuadila, und das Bildfeld stellt beide dar. 

Im folgenden führen wir Beispiele für dem im Na
men der verstorbenen Frau ersichtlichen Wechsel des 
Anfangsbuchstabens Q-C. an, für die Parallelen 
der aus den quadischena Volksnamen durch das Suf-
Bx-illa gebildeten weiblichen Kosenamen {Germanilla, 
Hispanilla, Maurilla usw.) , ferner bewerten wir die 
ebenfalls in der Inschrift genannten Namen: Como, 
Vibius,1*-15 Mocus.1^17 

Auf die Zeitbestimmung des Grabsteines überge
hend, berücksichtigten wir vorerst den strukturellen 
Aufbau unseres Steindenkmals; ein charakteristisches 
Element dessen ist der an den Längsseiten entlang 
verlaufende und halbpfeilerartig hervorspringende 
Rahmenstreifen, über den der gegliederte Architrav, 
auf diesem aber der dreieckige Giebel ruht. Die auf 
die vierziger Jahre datierbare Stele des Niger Bata-
ronis f. aus Mursa, sodann der Grabstein des Caelius 

• 20—21 Saconis f. aus der späten Domitianus-Zeit, zum 

Abbildungen 

Abb. 1. Quadil(l)a's Grabstein 

Képjegyzék 

1. kép Quadil(l)a sírköve 

Schluß die Grabsteine des Scorilo Ressati Hb. aus 
22 

Aquincum und die der Comatumara aus Szentendre 
23 

(Ulcisia castra), die auf die Jahre um 100 datiert 
werden können, weisen auf das Erscheinen dieser 
Umrahmungsart zur Zeit Claudius, in der sepulchra-
len Reliefpalstik unserer Provinz, dann deren immer 
mehr zur Einfachheit tendierenden Varianten bis zu 
Beginn des 2. Jhs. zum Grabstein der Quadilla hin. 
Wir prüften hernach die Eigenarten des Stils der im 
Bildfeld befindlichen Darstellungen, von denen die 
auf die Stirne gekämmten dichten Haarlocken des 
bartlosen Mannes keine spätere Datierung zulassen 
als die 10-20ger Jahre des 2. Jhs. Zugleich schliesst 
aber der Text der Inschrift unseres Grabsteines 
(D.M. + Lp.)24-29 auch eine frühere Datierung aus. 
Unter Berücksichtigung all dessen erachten wir unse
ren Grabstein für ein im ersten Jahrzehnt des 2. Jhs. 
errichtetes Steindenkmal. 

Als Konklusion: Bei der Bevölkerung von Aquin
cum in den Jahrzehnten um die Wende des 1-2. Jhs. 
können wir nicht nur mit den zahlenmässig zweifellos 
dominanten Eraviskus-Eingeborenen und daneben 
mit den gleichfalls zahlreichen Siedlern aus Italien und 
den westlichen Provinzen rechnen, sondern-allerdings 
nur in bescheidenerem Ausmass — auch mit jenen die 
aus den benachbarten Barbaricum stammen. Neben 
Scorilo domo Dacus ist Quadilla dafür das andere Bei
spiel. 

Abb. 2. Grabstein des Verondacus 

2. kép Verondacus sírköve 
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