
V.KOCZTURÉVA 

RÍTUSRA VONATKOZÓ MEGFIGYELÉSEK 
A SOLYMÁRI KORACSÁSZÁRKORI TEMETŐBEN 

Az 1970-7l-ben feltárt temető anyagának ismertetése a 
StComit, 1991. 21-es kötetében jelent meg. Itt azonban csak 
az anyag közlésére volt lehetőség. Értékelő fejezeteit egy kö
vetkező kötetben olvashatjuk majd. A temetkezési szokások
ra vonatkozó megfigyeléseinket azonban kiemelhettük on
nan, és abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy jelen 
kiadványban adjuk közre, azon munkák között, amelyekkel a 
sokoldalú, rendkívüli munkaintenzitással bíró Pannónia-kuta
tó, Nagy Lajos emléke előtt tisztelgünk. 

TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK 

A publikációban hangsúlyoztuk azt a tényt - StComit, 1991. 
21.171-172. -, hogy a temetőanyag rendkívül rongált állapo
tú. S-l00-as munkagépek közlekedőtere volt a felület, ame
lyet előzőleg 20-30 cm mélyen lehumuszoltak. Ez a tény igen 
megnehezítette a síregyüttesek pontos megfigyelését, mégis 
sikerült néhány, a rítussal kapcsolatos új ismeretet szerez
nünk. A következőkben ezeket foglaljuk össze: 

- Temetőnk egyértelműen birituális temetkezőhely volt. 
Ezt a csontvázas (30%) és hamvasztott sírok (70%) aránya, 
azok antropológiai vizsgálata egyaránt igazolja. A feltárt 161 
sírból 153 római kori sír: 42 csontvázas (ebből 30 db gyer
meksír, azaz 75%); 93 hamvasztott (ebből 3 gyermeksír[!]) és 
18 db jelképes sír. 

A 135 sírt véve 100%-nak (153-18=135) megkapjuk a 
30% csontvázas-70% hamvasztott arányát. Mint látjuk tehát, 
található a hamvasztottak között is gyermeké, de arányában 
elenyésző. Ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert T. Szőnyi fi
gyelmeztet arra, hogy nem tekinthető birituálisnak az a teme
tő,' ahol a hamvasztott sírok mellett csak gyermekcsontvázat 
találni, mint pl. Győr-Nádorváros: 14 sírból 1 csecsemőcsont
váz2; Sopron- Deák tér hamvasztott sírjai között 2 db a gyer
mekváz3. A romulai temető 15 csontvázas sírja között mind
össze 2 felnőtt található4. Itt hívja fel a figyelmet Babes a 
gyermekek eltemetésénél élő szokás magyarázatára Pliniustól 
vett idézettel5. 

Solymáron a gyermeksírok általában 4 éves korig csont
vázasak. A hamvasztottak: 90. sír - 0-0, 5 éves; 95/1 sír - 2-
3 éves; 125/1 sír - 3-4 éves. 

Amint látjuk tehát, ez az ősi, római szokás az itteni lako
sok között nem volt általános, mint pl. Heidelbergben6. Való
színűleg azért, mert: a) vagy kelta az alaplakosság, és ezért 
használja a gyermekek és nők esetében az ősi, csontvázas rí
tust gyakrabban, vagy b) egy vegyes összetételű, kereskedő
iparos népesség „kozmopolita" lelkületével - eltérő hiede
lemvilágával - kell számolnunk. 

A csontvázas felnőttsírok között a női sírok dominálnak: 

12 sír között csak 4 férfié (a 155. sír csontvázát ugyan nem is
merjük, de leletei egyértelműen nőre utalnak). 

Néhány, hasonló korú észak-pannoniai temető hamvasz
tott és csontvázas sírjainak %-os megoszlását összehasonlítva 
azt látjuk, hogy a győr-homokgödri temetőben csaknem azo
nos az arány a solymárival7. A Győr-, Kálvária úti temető 50-
50%-os aránya jelenthet egy korban kissé korábbi temetőt. 
Elenyésző a csontvázas sírok száma a Bécsi úti, az Emona8 É-
i és a dél-pannoniai temetőkben9. Az új rítust tehát már általá
nos gyakorlatnak tekinthetjük Solymár esetében - a minden 
valószínűség szerinti kelta alaplakosságnál10, ha a 90 ham
vasztott felnőtt- és a 12 csontvázas felnőttsír arányát tekint
jük. Nem ilyen általánosan elfogadott, úgy látszik, a 
Győr-homokgödri és Kálvária utcai temetők lakosságánál. 
Ez utóbbiban a sok női csontvázas sír a helyi lakossághoz 
köthető jelenség (1. az 1. jegyzetet). 

A szombathelyi temetők esetében más alaplakossággal 
kell számolnunk - az ismert történeti különbségből adódóan. 
Rítusukban az őslakosságra jellemző vonást nem találunk", 
így érthető a csontvázas sírok elenyésző száma. 

Bár az új rítus a II. század elejére általánosan elfogadottá 
válik, provinciánk lelőhelyeire is érvényes Nierhaus megálla
pítása, mely szerint a II. század közepén, illetve második fe
lében is előfordulnak csontvázas temetkezések, ha ritkán is, a 
birodalom É-i provinciáinak temetőiben12. A csontvázas és 
hamvasztott sírok egymáshoz viszonyított helyzete Solymá
ron egyértelmű. Egyetlen esetben sem tapasztaltuk, hogy egy
mást metszették, feldúlták vagy egyik a másik alatt, illetve fe
lett helyezkedett volna el. Feltételezhető esetleg itt is, mint 
Bad Cannstatt esetében, ahol szintén nem tapasztaltak hason
ló jelenséget (egyetlen kivétellel: a 77-es hamvasztott sír 
megbolygatta a korábbi 78-as csontvázas sírt), hogy a teme
tőn belül családonként temetkeztek, s így a különböző korban 
és rítussal eltemetett sírok szorosan egymás mellé kerülhet
tek, egymás bolygatása nélkül13 (példa erre Solymáron a 40., 
42., 43. csontvázas sírok elhelyezkedése). 

A pannóniai összehasonlító anyagban érdekes adat: a 
„homokgödri" temetőben előfordult, hogy csontvázas sír 
hamvasztottat szétrombolt14. 

Hamvasztott sírjaink nagy része urnasír: a 93-ból 73, és 
csak 9 a szórt hamvas (11 esetben ez nem dönthető el). A ha
lottat igen jól elégették, ezért antropológiai vizsgálatuk sok 
esetben csekély eredménnyel végződött. 

A közös ustrinumot nem találtuk meg, sem a temető terü
letén feltárt köves felületek környéke, sem maguk a kövek 
nem mutattak égésnyomokat15. Néhány esetben a máglyaha
muval összeszedett apróbb csontpernyét is a sírba helyezték, 
az urna, illetve urnák alá, de ez nem volt általános szokás. 

Nem mutat olyan rendkívül változatos képet a hamvasz-
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tott sírok rítusa, mint más temetők esetében16, ̂ em helyben 
égetést, sem padkás sírt, sem komolyabb, urnasírt védő épít
ményt nem találtunk (kivéve a ládába helyezett S. 31. és S. 
125. sír). Ugyanakkor néhány érdekes megfigyelést tettünk a 
sírok elrendezésére, az ételáldozatra és a túlvilági hitre vonat
kozóan. Ezeknek részletes összehasonlító vizsgálata külön ta
nulmányt kíván. Itt csak röviden felsoroljuk ezeket. 

Léleklyuk: a hamvakat tartalmazó urna fenekén található. 
Mind ez ideig erre a jelenségre, szórványos előfordulása mi
att, nem figyeltek fel. Korábbi feltárásokból csupán l-l edény 
került be a múzeumok gyűjteményeibe17. Újkori rongálásnak 
vélték - Bonis É. szíves szóbeli tájékoztatása szerint. Soly
máron viszont csaknem valamennyi, hamvakat rejtő edény al
ja lyukas vagy hiányzik. Tehát a véletlen, vagy az utólagos 
rongálás kizárt. Nyilvánvaló emberi figyelmetlenség miatt 
került az S. 34., valamint az S. 93. sír urnájába az állatcsont, 
illetve ételmelléklet, és a másik edénybe a halott földi marad
ványa. Az S. 125/1. sír tálkájába is bizonnyal ételt helyeztek, 
és csak a kis szürke pohár szolgált a test és lélek befogadásá
ra (a pohár alján léleklyuk). 

Ismert szokás volt ez a bajorországi temetőkben is18, mely 
abból a hitből eredt, hogy a lélek bizonyos okból egy ideig a 
halál után is a test mellett időzik. Részt vesz saját halotti to
rán, fogadja az áldozati ételeket-italokat. Ezt a jelenetet a sír
kövekről jól ismerjük. Hogy a lélek a lefedés, eltemetés után 
eltávozhasson a test mellől, lyukat ütöttek számára az urnán. 
Dáciában, a romulai temető hamvasztott sírjai között is talál
tak léleklyukas urnákat, amelyek ugyanakkor másodlagos át-
égést is mutattak - hasonlóan a solymári urnák többségéhez 
(pl. S. 89.). Ennek magyarázata az edények rituális megtisztí
tásának általános szokásában keresendő19: mielőtt a hamvakat 
beléjük helyezték, „tisztára" égették az edényeket - azért 
olyan összevissza égett egy-egy edény, mert nem egyenlete
sen érte a tisztító tűz a falát-alját. Az edények valószínűleg 
szájjal lefelé fordítva állhattak a tűzben, hogy belül tisztulja
nak meg. 

Kőpakolás: jelképes továbbélése lehet urnák esetében a 
hamvakat tartalmazó edény szájára vagy ezzel együtt, cso
portban álló edényekre helyezett kövek jelenléte. Sok szétdúlt 
sír körül feküdtek nagyobb kövek, amelyek ezt a célt szolgál
hatták. 

Csontvázas síroknál: a lábfejre - pl. S. 20. és S. 61. - vagy 
a váz mellé helyeztek követ, pl. S. 145., és csaknem vala
mennyi gyermeksírban megtalálhatók. Az S. 22. kerek kőra
kás-jelképes sír is erre utaló jelenség lehet, egy távolban el
hunyt hozzátartozó emlékére készíthették.20 

Agyaggyűrü-mágia: az urnát nagyméretű edények oldal
töredékeivel körbekerítették, mágikus kört vontak a halott kö
ré, melyből kilépni nem tudott. (A sírok és temetők körbeke
rítése a későbbi korokban is ezt a célt szolgálja.) A cannstatti 
temetőből hasonlókat ismertet Nierhaus21. Solymáron ilyent 
tártunk fel az 5., 38., 79., 83. sírnál. 

Halotti tor: nyomát észleltük a 122-es, terhes asszony sír
jánál. A csontváz mellkasa felett vastag faszénréteget bontot
tunk ki. A mellkas csontjai megpörkölődtek. Ez csak úgy le
hetséges, hogy nyitott sír mellett tartott tor parazsát a halottra 
dobálták. 

Ételáldozat: utólagos sírba helyezésére következtettünk 
az 5., 6., 10., 36., 61., 78. és a 125. sír esetében. Talán ezt a 

cselekvést ábrázolják a sírkövek jelenetei, amit felfoghatunk 
úgy is, mint: „A halotti lakoma áldozati jelenetté történő le
egyszerűsítése".22 

A sírok tájolása: egy-egy temetőn belül egységesnek 
mondható. A Solymáron megfigyelt DK-Eny, illetve K-Ny-i 
tájolással csak a Rumi úti temető egy sírja, a Kertész utcai te
mető két sírja és a Győr-homokgödri temető néhány sírja mu
tat azonosságot.23 

Végezetül egy érdekes megfigyelésünkről szeretnék be
számolni. Ez az ún. „magányos szög" kérdése. Temetőnk 
hamvasztott sírjaiban gyakran találtunk egy vagy több, „érte
lem nélküli" helyzetben lévő szöget. Általában átégett, de 
nem minden esetben. Vagy az urnában található, a hamvak 
között, vagy a hamvakat tartalmazó urna mellett. Részletesen 
a következők szerint: 

S. 5/16.-3. edényben, hamvak között (férfisír) - égett 
S. 5/17.-12. edényben, hamvak között (nő?) - égett 
S. 13/3.-1. urnában (férfisír) a hamvak között - nem égett 
S. 17/3. dúlt sír - nem égett 
S. 27/8. dúlt sír - nem égett 
S. 28/2. az edény oldalához tapadva - nem égett 
S. 41/6. az edényen kívül - égett 
S. 79/5. a hamvak közt (nő?) - égett, kis kő is volt a hamvak 
között 
S. 83/5. az edényen kívül (nő) - nem égett 
S. 89/10. a hamvak közt 3 db - égett 
S. 90/4a. az edényen kívül - nem égett 
S. 93/5b. - a korsó egyik oldalán (nő?) - égett, a többi szög 
és pánt a korsó másik oldalán helyezkedett el 
S. 100/3. jelképes sír - nem égett 
S. 133/3. a korsó oldalánál (nő?) - nem égett 
S. 147/10. a sír körül találták (férfi?) - nem égett 

Különösen feltűnő volt a 28., 83. és a 133. sír esetében a 
szög helyzete, - mint amikor egy szál virágot dobunk a ko
porsóra. 

Ismételten, mint e feldolgozásban oly sokszor már, 
Nierhaus publikációjára kell hivatkoznom. A cannstatti teme
tő valamennyi leletfajtájának részletes vizsgálatát elvégezvén 
kitér erre az esetre is. Felhívja a figyelmet a szög síron belüli 
mágikus hatására, különösen szegény sírok esetében, ha csak 
1-2 példány található a mellékletek között, és helyzete nem 
utal a ravatalozással kapcsolatos szerepére.24 

A solymári, „egyedi" példányok mind jól elkülöníthetők 
még abban az esetben is, ha a sírban máshol is találtunk szö
get (mint pl. az 5. sírban, az edények alatt is volt 3 db, vagy a 
fentiekben idézett 93-as sírban). 

Azt, hogy szegény vagy gazdag sír melléklete-e inkább, 
nem tudjuk eldönteni, mert kifejezetten gazdag sír Solymáron 
az 5., 83., 89., 90., 93. és a 147. A 17. és 27. szétdúlt, a 100. 
jelképes, ha a szegények közé számítjuk is, a 14 sírból 6 te
kinthető szegényebbnek solymári viszonylatban. 

A cannstatti temetőhöz viszonyítva különbség az is, hogy 
nem minden esetben égették meg a szöget. Dominál a nem 
égett 9:6 arányban. 

Az a néhány sír, melynél „nem" meghatározásra is mód 
nyílt, nem bizonyítja, hogy férfi vagy nő kapott-e gyakrabban 
ilyen mágikus tárgyat útravalóul. 
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A fentieken túl nem kívántunk foglalkozni e kérdéssel, de 
az élet mindig hoz érdekes adatokat egy régészeti probléma 
megoldására vagy alaposabb megismerésére. Ez történt most 
is. Salamon Ágnes hagyatékának a Nemzeti Múzeum Adattá
rába történt feldolgozásakor cédulaanyagában kutatástörténe
ti érdekességnek számító adatot találtam (sic!): „provinciális 
- vasszög jelentősége" - s a következő adatokat olvashatjuk: 
az 1876-os ArchÉrt-ben Ponori T. Emil rövid cikket ír „Vas
szegek a római sírokból" címmel. A rövid cikk a Budapesti 
Philológiai Társaság 1876. március 8-i ülésén elhangzottakat 
ismerteti, s az előző évben, Rómer által felvetett kérdést tag
lalja. Beszél arról, hogy e téma jól ismert a déli német társa
ságok előtt, és a regensburgi és hanaui leletek ennek újabb bi
zonyítékai (1872-es feltárások). 

Utal arra, hogy a pátkai tumulusokban a földön elszórva 
3-3 szeget figyeltek meg. Tokodon viszont hamvasztott sírok 
urnáiban leltek nagy fejű szegeket. 

Idézi ugyanitt azokat az auktorhelyeket, ahol a sírba he
lyezett szeg jelenlétéséről olvashatunk (Pliniusnál, Horatius-
nál vagy Petroniusnál). 

Ezen írásokból megtudhatjuk, hogy a szög a fogva tartás 

1. SZŐNYI1974. 30. 
2. BÍRÓ 240. 
3. SZŐNYI 1977. 9. 
4. BABES 27. j . 
5. BABES 28. j . : Plinius Nat. Hist. VII. 15.: „Hominem 

priusquam genito dente cremari nos gentium non est." 
6. B. HEUKEMES: Römische Keramik aus Heidelberg. Bonn, 

1964. 99-100.: nemcsak a női hamvasztott sírokban találhatók 
csecsemővázak. 

7. Szombathely, Hámán K. úti: 69 sírból 5 cstv.=7 % 
Szombathely, Rumi úti: 34 sírból 4 cstv.=12 % 
Szombathely, Kertész u.: 19 sírból 3 cstv.=15 % 
Győr-Homokgödör: 108 sírból 26 cstv.=25 % 
Győr, Kálvária u.: bár pontosan nem ismerjük a sírok számát, az 
arány egyenlő a kétféle sír-típus között. 
Solymár-Dinnyehegy: 135 sírból 42 cstv.=30 % 
Százhalombatta: 213 sírból 33 cstv.=15 % 

8. Lásdl.j. 
9. Kékesd 42 sírjából egy csontvázas; Vasas, Keszthely-Újmajor, 

Cserszegtomaj sírjai között egy sincsen. 
10. SOPRONI 279-280. 
11. MÓCSY 189.: Az őslakosság vezető rétege mindenben felvette 

a római élet külsőségeit. 
12. NIERHAUS 16.; TOPÁL 98.: Matrica temetője tágabb 

időhatárt ölel fel. Népessége különböző eredetű. Mindezek 
miatt nem alkalmas összehasonlító vizsgálódásra a solymári 
temetőhöz. 

13. NIERHAUS 14. 
14. SZŐNYI 1976. 6. 
15. Köves felületek: a 16., 18., 100., 130. és 54. sír (a dombok 

aljában) jelenti ezt a területet. A térképen - Studia 21. Abb.4. -
a „St"-vel jelölt terület is ide tartozik, de mindezek összefüg
gést nem mutattak. A kövek nem égettek, a föld sem, ill. nem 
tudható, hogy a dózer milyen vastagságban, és mit gyalult el a 

jele volt. (Itt az idézet a bevert szögről beszél, de a sírokban 
talált szerte heverő szögek módosulást jelenthetnek e szokás
ban.) Lívius idézett helye viszont már arra utal, hogy a szög 
engesztelő áldozatként is felfogható. Mely istennek? A Sors 
istenének, kinek attribútumai a szög és kalapács és egy et
ruszk tükör ábrázolásán látható.25 

Talán ezt az áldozatot helyezték a halott mellé a II. száza
di hamvasztott sírok esetében is, nem pedig a „fogva tartást" 
szándékoztak elérni ezzel a melléklettel. A kőpakolás, mági
kus gyűrű a sír körül inkább szolgálta ezt a célt - a halott fog
va tartását. 

Mindezek a jelentéktelennek látszó megfigyelések szám
talan, megválaszolásra váró kérdést vetnek fel. Ezek mellett 
nem szabad elsiklania a régész szemének, hiszen ezekből kö
vetkeztethetünk leginkább a hajdani életvitelre, szokásokra. 

A fenti, megoldást nyújtó tapasztalás figyelmeztető jel
ként szolgálhat arra, hogy a mai kutatóknak érdemes alapo
sabban megismerni hajdanvolt elődeink munkáit, akik életük 
során szinte valamennyi, minket is foglalkoztató kérdést fel
tették már. Csupán a hazai ismeretanyag - feltárások hiányá
ban - nem adott lehetőséget pontosabb válaszadásokra. 

domb aljában, ahol ez a felület elhelyezkedett. Vsz. több volt az 
elhordás 20-30 cm-nél. így nem rekonstruálható az eredeti 
állapota, helyzete, ezeknek a köves részeknek. Hogy nem 
véletlenül odakerült kövekről lehet szó, bizonyítja, hogy vi
szonylag egy helyen találtuk, és a temető ezen feltárt részén 
nem fordult elő máshol hasonló. 

16. NIERHAUS 117. - részletesen ismerteti és összefoglalja a 
hamvasztott sírok típusait. - BURGER 269-270. a pannóniai 
típusokat foglalja össze. 

17. Székesfehérvár, István király Múzeum: Ltsz.: 280.: alávágott 
peremű tál, alján kerek lyuk (Etyek) Ltsz.: 414.: urna, alján ket
tős lyuk (Alsószentiván, l.halom) Ltsz.: 11773.: ép, függőleges 
falú tál, alja hiányzik Ltsz.: 61.80.1.: gömbölyű vállú tál, kerek 
lyuk az alján (Lovasberény-Alsótelek) Ltsz.: 59.62.1.: szürke, 
finoman iszapolt a. edény, kerek lyukkal (Mány-Kálvária 
domb) Veszprém, Bakonyi Múzeum: Ltsz.: 55.212.28.: három
fülű, festett urna, alján fúrt lyuk (Szilasbalhás) Pécs, JPM, 
„Régi városi ltk.": Ltsz.: 757.: szűk szájú, festett urna, alján 
kerek lyuk. 1939-ben a belváros területén találták. Juhász 
László gyűjteményéből került a múzeumba. Győr, Xantus János 
Múzeum: Ltsz.: 53.147.65.: seprős díszű, háromszög peremű 
urna, mesterséges lyukkal. Ltsz.: 53.226.2.: ugyanilyen urna, 
vállán fúrt lyuk. A nyuli plébános hagyatékából került a 
múzeumba. Ltsz.: 53.147.66.: Ugyanilyen urna, vállán kerek 
lyukat ütöttek - benne vannak a hamvak. (A homokgödri 
temetőből.) Ltsz.: 53.147.67.: seprős díszű, kátrányos peremű 
hombár - hasán van a lyuk. (A homokgödri temetőből) Ltsz.: 
53.239.1.: arcos korsó, alja hiányzik - hamvasztott sírból. (A 
homokgödri temetőből) Ltsz.: 53.211.1.: faltenbecher, oldalán 
fúrt lyuk (Koroncóról). V.o. Köln 16. sír urnájának is az oldalán 
van fúrt lyuk - FREMERSDORF 27. A fentiekhez megjegyez
zük, hogy a szentendrei 118-as sír 1. edényének az alján szintén 
lyuk van, hamvakat tartalmazott. MARÓTI-TOPÁL 125. - A 
leírás nem említi, az ásató szíves szóbeli közlése. 
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18. H. J. KELLNER: Die Römer in Bayern. München, 1971.123. 
19. BABES 187. - Bár későbbi a temető, de rítusa igen közel áll 

Solymárhoz. 
20. A cserszegtomaji 24. hamvasztott sírt hasonló kőrakásban 

találták: átm.: 84 cm; m: 26 cm; - Szántó 56. 
21. NIERHAUS 48. 
22. BURGER A.: Pannóniai kőemlékek. RégFüz Ser. 2. No. 5. 

10-11. Áldozati jelenet-halotti lakoma ábrázolása-kérdéseiről. 
23. Solymár: DK-ÉNy, K-Ny között; Hámán K. út: Ny-K (3) É-D 

BABES=BABES M: Bestattungsarten im nördlichen 
Flachgräberfeld von Romula. Dacia 14.1970. 

BÍRÓ=BÍRÓ Endre: Győr-nádorvárosi koracsászárkori sírok. 
ArchÉrt 88. 1961. p. 240-248. 

BUÓCZ=P. BUÓCZ Terézia: Korarómai sírok a szombathelyi 
Rumi úton. ArchÉrt 88. 1961. p. 219-239. 

BURGER=Sz. BURGER Alice: A kékesdi koracsászárkori temető. 
ArchÉrt 93.1966.254-271. 

FREMERSDORF=FREMERSDORF, Fr.: Serta Hoffileriana. 
Zagreb, 1940. 

GALLUS=GALLUS Sándor: A soproni Burgstall alakos urnái. 
ArchHung 13. Bp. 1934. 

KISS=KISS Ákos: A mezőszilasi császárkori halomsírok. ArchÉrt 
84. 1957. p. 40-53. 

MARÓTI-TOPÁL=T. MARÓTI Éva-TOPÁL Judit: Szentendre 
római kori temetője. StComit 9. 1980. p. 95-177. 

MÓCSY=MÓCSY András: Kora római sírok Szombathelyről. 
ArchÉrt 81.1954. p. 167-191. 

(1); Rumi út: E-D (2) D-E (1)/ K-Ny (1); Kertész u.: K-Ny (a 
hamvasztottak É-D); Győr-homokgödör Ny-K vagy K-Ny; 
Győr-Kálvária u. Ny-K; Győr-Nádorváros Ny-K; 
Sopron-Deák tér Ny-K; Kékesd DNy-Ék; Százhalombatta 
É-D, Ék-Dny, Ény-Dk, D-É, Ny-K. Ez az igen változatos 
tájolás is bizonyítja a temető anyagának messzemenő eltérését 
Solymárétól. 

24. NIERHAUS 48-49. 
25. RE XVI2 1579-80: N a g e l 

NIERHAUS=NIERHAUS, R.: Das römische Brand- und Kör
pergräberfeld „Auf der Steig" in Stuttgart - Bad Cannstatt. 
Stuttgart, 1959. 

SOPRONI=SOPRONI Sándor: Einheimische Grabstele mit 
Hügelgrab- und Wagendarstellung.In: 2. Internationales 
Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen 
Kunstschaffens. Veszprém, 1991. 

SZÁNTÓ=SZÁNTÓ Imre: A cserszegtomaji (Veszprém m.) koravasko
ri és koracsászárkori umatemető. ArchÉrt 80.1953. p. 53-62. 

SZŐNYI 1974=T. SZŐNYI Eszter: A győri Kálvária úti temető 
csontvázas sírjai. Arrabona 16.1974. p. 5-44. 

SZŐNYI 1976=T. SZŐNYI Eszter: A győri „Homokgödri" római 
kori temető (I.). Arrabona 18. 1976. p. 5^7. 

SZŐNYI 1977=T. SZŐNYI Eszter: Előzetes jelentés a Sopron-
Deák téri római temető feldolgozásáról. Arrabona 19-20. 
1977-78. p. 5-15. 

TOPÁL=TOPÁL Judit: The southern cemetery of Matrica. 
(Százhalombatta-Dunafüred). FontArchHung Bp. 1981. 
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VISY ZSOLT 

KATONAI DIPLOMA ALBERTFALVÁRÓL 

Szirma Krisztina az albertfalvai katonai vicus területén 
1994-ben folytatott ásatása során három katonai diploma-tö
redéket talált.1 

1. A XXVI. felület északnyugati részén, 96 cm mélység
ben. Mérete 2,4x2,8 cm, vastagsága 0,5 cm. Leltári száma: 
95.1.1008/a. 

2. Ugyanitt 100-120 cm mélységben szürke kevert réteg
ből. Mérete 2,1x2,25 cm, vastagsága 0,5 cm. Leltári száma: 
95.1.1008/b. 

3. A XXIV. felületben, 100-130 cm mélységben, szürke 
kevert rétegből. Mérete 2,2x2,3 cm, vastagsága 0,5 cm. Lel
tári száma: 95.1.1008/b. 

Mindhárom töredék ugyanahhoz a diplomához tartozik, 
az 1. és 2. darab összeülik, a 3. darab pedig - noha nem illesz
kedik - az 1. darab egyik oldalához csatlakozik. A közeli, de 
mégis azonos lelőhely arra vall, hogy a diploma talán egésze 
ezen a területen szóródott szét, többi darabját azonban nem si
került megtalálni. A megmaradt lemezek a diploma I. lapjá
hoz tartoztak. A diploma külső nézet szerinti jobb alsó - de 
nem legalsó - része maradt meg, jobb széle is látható. A be
tűk nagysága az előlapon 3,5 mm, feltűnő azonban a consul 
nevének csupán 3 mm-es magassága. A hátlap betűmagassá
ga 3,5-4 mm. Az előlapon szabályosan vésett, a belső oldalon 
kevésbé gondosan vésett betűk láthatók, elolvasásuk, ahol 
nem csupán kis betűrészekről van szó, nem okoz gondot (1. 
ábra). A kiegészített szöveg a következő: 

Tab. I extrinsecus: 
[- quinqu(e) et v]igint(i) / [stipend(is) emerit(is) 

dimis(sis) hone]st(a) mis/[sion(e) quor(um) nomin(a) sub
script^)] sunt /[civit(atem) Roman(am)] q[ui eor(um) non 
hajberent /5[dedit et conub(ium) cu]m uxor[ibus qua]s tunc 
/[habuis(sent) cum est civi]tas is d[at]a aut cum /[is quas 
postea duxis(sent)] dumtax(at) [sjingulis. /[ - / - ]o Paulo cos 
/10[ - pjraest. 

Tab I intus: 
[-] XXV s[tipend(is) emerit(is) /dimis(sis) honest(a) mis

sion^) quor(um)] nomi[n(a) subscript(a) / sunt civitat(em) 
Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) dedit /5 et conub(ium) 
cum uxorib(us)] quas tunc hab[uis(sent) cum est / civit(as) is 
dat(a) aut cu]m is quas postea [duxissent / dumtaxat singulis]. 

Az előlapon az első sor utáni üres sáv a diplomalemezek 
összefűzésére szolgáló lyukak helyét jelzi, itt szöveggel nem 
kell számolni. A 8. sorban a dátum valószínűleg önmagában 
foglalt helyet, ezért üres a sor vége. A hátoldalon a jogi ren
delkezés utolsó két szava ugyanezen a lemezen állt még, de a 
sor elején, ami nem maradt meg. Ezt azért lehet biztosra ven

ni, mert 133 után az eddigi adatok szerint sohasem kerül át a 
rendelkezés szövegének a vége a H. lemezre, a diploma korát 
pedig ennél későbbi időpontra lehet tenni. 

A diploma szövege a lemez mindkét oldalán a jogi rendelke
zés egy részét tartalmazza. Figyelmet érdemel ebből a szolgálati 
idő szerencsésen megmaradt adata. A 25 éves szolgálatra utaló 
számból az következik, hogy a dokumentum auxiliaris diploma, 
abból a tényből pedig, hogy a 25 a külső oldalon betűvel, a belsőn 
pedig számmal szerepel, arra lehet következtetni, hogy a diploma 
nagy valószínűséggel Antoninus Pius idején, mindenesetre a Kr. u. 
II. század derekán készült.2 Erre utal a qui eorum non haberent ki
tétel megléte is, amely a 140-ben bekövetkezett változással együtt 
került be a diplomák szövegébe.3 Nehezebb azt eldönteni, hogy a 
szolgálati idő meghaladta-e a 25 évet. Mivel a szöveg mind az elő, 
mind a hátlapon csak úgy egészíthető ki arányosan, ha nem szere
pel a plurib(us)ve szó4, a katonai diplomát olyan auxiliaris csapa
tok katonái kapták, akik kerek 25 év szolgálat után szereltek le és 
kapták kézhez a polgárjogokmányt.5 

A diplomán az egyik consul neve maradt meg: Paulus. Az 
egyik ilyen cognomenű consul L. Sergius Paullus, aki egy is
meretlen év szeptember 23-án [L. Nonius Calpurnius(?)] 
Torquatus Aspernas társaságában töltötte be ezt a tisztséget.6 

Ugyanő 168-ban másodszor is elnyerte ezt a méltóságot L. 
Venuleius Apronianus Octavius-[Priscus]-szal, aki ugyancsak 
másodízben volt ekkor consul.7 Paullus - Eusebiusnál Paulus8 

- első consulatusa Alföldy elemzése szerint, miután a 
146-148 és a 152-154 évek a teljes consullisták ismeretében 
kizárhatók, csak a közbülső évekre tehető, ott is a legnagyobb 
valószínűséggel 151-re.9 

Egy másik Paulus [... M.] Cesorius Paulus volt, aki 160 
harmadik nundiniumában,10 az év derekán volt consul," és va
lószínűleg azonos M. Censorinus Paulusszal, aki Aquitania 
legátusa volt.12 

A számításba vehető évek 151 szeptembere és 160 dereka. 
168 nem vehető figyelembe, mert ebben az esetben az iteratio jel
zése olvasható lenne a név után. A diplomán megmaradt Paulus 
másodikként volt megnevezve. Mivel mind L. Sergius Paullus, 
mind pedig M. Censorinus Paulus a második helyen van megne
vezve a fastiban, ez a körülmény nem nyújthat támpontot a sze
mély és az év meghatározásához. A két cognomen egy 1 betűben 
különbözik egymástól. Ez önmagában nem kizáró ok L. Sergius 
Paullus feltételezésére, hiszen e név egy vagy két 1-lel való írásá
ra számos példa hozható fel. Neve, amennyiben őrá vonatkozik 
Eusebius adata, két 1-lel is előfordulhatott. A két lehetőség közül 
a teljes megegyezés miatt mégis inkább M. Censorinus Paulus 
behelyettesítésének van nagyobb valószínűsége, így a 160-as kel
tezést tartom elfogadhatóbbnak. Ennek az évnek az elfogadása 
azt is jelenti, hogy a diplomát az év nyarán, nagyjából június és 
augusztus között adták ki. 
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A consul neve feltűnően apró betűkkel van írva. Hasonló 
esetekből jogosan következtetett arra a kutatás, hogy a datálást, 
és ezzel együtt a hivatalban lévő consulok nevét, csak később 
vésték rá a már legyártott diplomákra.13 

Nem lehet megállapítani azonban sem azt, hogy melyik tar
tomány, sem pedig azt, hogy melyik csapat kiszolgált katonája 
kapta kézhez a dokumentumot. A lelőhelyből, amely Pannónia 
inferior egyik auxiliaris táborának vicusa, joggal lehet arra kö
vetkeztetni,14 hogy ennek a tartománynak, sőt minden valószí
nűség szerint az itt állomásozó segédcsapatnak a volt katonája 
kapta kézhez ezt a diplomát, majd pedig telepedett meg egyko
ri bajtársai közelében, a katonai vicus területén. E csapatra 
egyedül a külső oldal utolsó szava - praest - utal, de sem a csa
pat neve, sem pedig a parancsnoké vagy a veteráné nem maradt 
meg a töredékeken. 

1. SZIRMAI 1995. 10., SZIRMAI 1997a. 66., SZIRMAI 1997b. 
527-529. E helyen is köszönöm Szirmai Krisztinának a diplo
ma közlésének engedélyét. 

2. VIS Y 1984. 230. Tab. II. további irodalommal. 
3. ROXAN 1986. 271. 
4. Ebben az esetben is a tajói és néhány más diplomatöredéknél al

kalmazott betűszámolási módszer - VIS Y 1979. 92. - vezet 
eredményre. A kiegészítés szerint a két oldal soraiban a betűk 
száma a következő: 
extr. intus 

27 -
26 35 
27 35 
29 36 
31 37 
11 -

5. L. ehhez legutóbb VISY: 1995. 223. 
6. CIL VI253., DEGRASSI131., ALFÖLDY 161. 
7. WESTERMAYER RE VI1935. 818. ALFÖLDY 185. 

ALFÖLDY=ALFÖLDY Géza: Konsulat und Senatorenstand unter den 
Antoninen. Antiquitas 1/27.1977. 

DEGRASSI=DEGRASSI, Attilio: I fasti consolari dell'impero Romano. 
Roma, 1952. 

KELLNER=KFJ J ,NER, Haar Jörg: Die Möglichkeit von Rückschlüssen aus der 
Fundstatistik. In: Heer und Integrationspolitik. In: Passauer Historische 
Forschungen 2. Köln-Wien, 1986. 

NAGY=NAGY Tibor: Budapest története 1. Bp. 1973. 
NÉMETH=NÉMETH Margit: Das römische Budapest. 

Münster-Lengerich, 1986. 
ROXAN 1986=ROXAN, Margaret M.: Observations on the Reasons for 

Changes in Formula in Diplomas circa AD 140. In: Heer und 
Integrationspolitik. In: Passauer Historische Forschungen 2. 
Köln-Wien, 1986. 

ROXAN 1994=ROXAN, Margaret M.: Roman Military Diplomas 1985-
1993. Univ. London, Occasional Publication 14. London, 1994. 

SZIRMAI 1995=SZBRMAI Krisztina: Aquincum. A BTM Aquincumi 

Az albertfalvai római erődítmény Claudius korában épült 
meg egy 500 fős ala számára, valószínűleg a II. században is 
hasonló nagyságú és típusú csapat állomásozott a Nagy T. sze
rint már a késő traianusi korban kőerőddé alakított táborban15.E 
tábor helyőrségét azonban eddig nem sikerült meghatározni, a 
korábban a késő traianusi kortól a markomann háborúk idejéig 
itt feltételezett csapat, az ala I Flavia Britannica milliaria'6 nem 
itt, hanem Pannónia inferior déli szakaszán, valószínűleg 
Bononiában17 állomásozott. Jelen ismereteink szerint a tarto
mányban állomásozó ismert segédcsapatok egyike sem tehető 
az albertfalvai római castellumba, így arra nézve sem lehet ja
vaslatot tenni, hogy - elfogadva azt a feltételezést, hogy a dip
loma rendelkezése Pannónia inferior segédcsapatai számára 
adott elbocsátást és polgárjogot - melyik csapat veteránja kap
ta kézhez az újonnan megismert dokumentumot. 

8. Eusebius, Hist. eccl. 4.26.3: Servilius Paulus mint Asia proconsula. 
Az elterjedtebb vélemény szerint e név alatt Sergius Paulust kell ér
teni, de nem zárható ki teljesen az A. R: Birley: Mark Aurél. Mün
chen, 1977.433. által felvetett másik lehetőség, egy Servilius nevű 
consul. Ha így volt, ez a Servilius valószínűleg M. Servilius Silanus 
volt, aki 152-ben volt consul suffectus, 1. ALFÖLDY 161., 87. j . 

9. Alöldyi.h. 
10. DEGRASSI 45; VIDMAN 52: [... M. C]aesorius Paulusként 

vésve; 136. 
11. ALFÖLDY 174 meggyőzően bizonyítja, hogy a korábban fel

tételezett 6 helyett csak 5 consulpárral kell számolni. Javaslatát 
Vidman a fasti Ostienses újabb kiadásánál elfogadta (i. h.). 

12. CIL XIII1129. - Limonum Pictonum. VIDMAN: Listy filolo-
gické 100,1977, 199 ALFÖLDY 175. 

13. VISY 1984.230., ROXAN 1994. 339. 
14. KELLNER 241. 
15. NAGY 118.; NÉMETH 78.; VISY 1989. 84. 
16. NAGY 179. 76. j . 
17. VISY 1979.107.; VISY 1986. 513. 

Múzeumának ásatásai és leletmentései 1994-ben. Bp. 1995. 
SZIRMAI 1997a.=SZIRMAI Krisztina: A BTM Aquincumi Múzeumának 

ásatásai és leletmentései 1996-ban. Bp. 1997. 
SZIRMAI 1997b.=SZIRMAI Krisztina: Excavation at the Military vicus of 

Budapest/Albertfalva 1994. In: Roman Frontier Studies 1995. Oxbow 
Monographs 91. Exeter, 1997. p. 527-529. 

VIDMAN=VIDMAN; Ladislav: Fasti Ostienses. Praga, 1982. 
VISY 1979=VISY Zsolt: Újabb pannóniai katonai diplomák. BÁMÉ10-11. 

1979-1980. 
VISY 1984=VISY Zsolt: Die Entlassung der Auxiliarsoldaten aufgrund der 

Militärdiplome. ActaArchHung 16.1984. 
VISY 1986=VISY Zsolt: Die kryptotopographische Trappenaufzählung in den 

Auxiliardiplomen von Pannonién. In: Heer und Integrationspolitik. Passauer 
Historische Forschungen 2. Köln-Wien, 1986. 

VISY 1989=VISY Zsolt: Arómai limes Magyarországon. Bp. 1989. 
VISY 1995=VISY Zsolt: Bemerkungen zur Frage der Länge des 

Militärdienstes auf Grund der Militärdiplome. Speciminanova 11.1995. 
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7. ábra 

59 


