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A KATONAI FELSZERELÉS KORAI ÁBRÁZOLÁSAI AQUINCUMBAN

A markomann háborúkat követő periódusban 
készült aquincumi kőemlékek katonai felszere-
léseinek ábrázolásaival kapcsolatos eredmények 
publikálása után,1 az aquincumi katonai felszerelés 
korai ábrázolásait is ismertetjük, értékeljük. Hoffi-
ler Victor a Római fegyverek a Magyar Nemzeti 
Múzeum kőemlékein című tanulmányában – közel 
100 évvel ezelőtt – még csak két korai aquincumi 
emlékkel foglalkozott.2 A katonai felszerelés korai 
aquincumi ábrázolásai is jelentősen bővültek az 
elmúlt időszakban, ezért is tartjuk fontosnak ezt 
a témát. Ezenkívül kísérletet teszünk arra is, hogy 
a korai és a markomann háborúk utáni aquincu-
mi katonai felszerelés – ábrázolások sajátosságait 
összefoglaljuk. 

1. Tiberius Claudius lovaskatona sírsztéléje (1. kép)
   A Császárfürdő környékéről származó sírkövön 
a mellképpel ellátott fülke és a felirat között egy 
keskeny mezőben a balra tartó, lovát ugrató kato-
nát faragták ki. A lovas, a felemelt jobb kezével egy 
lándzsát fog, a baljával egy umbóval ellátott nagy 
téglalapalakú pajzsot tart.3 Ez a sírkő a felirat és a 
stílus alapján a Claudius korban készült.

2. Sírsztélé mellképpel és lovasjelenettel (2. kép)
   A Corvin téren talált síremléken egy balra tartó, 
nyereggel ellátott, lovát ugrató katona tűnt fel. A 
lovas baljával egy téglalapalakú pajzsot fog.4 Ez a 
kőemlék a kőfaragás stílusa szerint már az l. szá-
zad végén készült.

3. Sírsztélé töredéke lovasjelenettel (3. kép)
   Az óbudai, a Bécsi útról származó síremléken 
egy jobbra tartó, lépegető, nyereggel ellátott lovát 
kantárszáron vezető lovász jelent meg. aki baljában 
egy szalaggal átkötött lándzsát tart.5 A kőemléket 
az 1. század végén faragták.

4. Sírsztélé töredéke (4. kép)
   A Nemzeti Múzeum gyűjteményéhez tartozó 
aquincumi kőemlék felirata alatt egy figurát véstek 
ki, baljában ovális pajzzsal.6 A felirat említi cohors 
I. Vindelicorum csapattest nevét. Ez a kőemlék – a 
felirat szerint – az l. század végéről származik.7

5. Caius Castricius Victor sírsztéléje (5. kép)
   Az Aquincumi Múzeum egyik legismertebb 
egészalakos sírköve a Corvin térről, a Caius Cast-
ricius Victor Comoból származó miles síremléke. 
Ez az első teljes alakábrázolás Kelet-Pannoniában, 
a Claudius korára datált Rajna-vidéki egészalakos 
ábrázolások után.8 Az ábrázoláson kilenc katonai 
felszerelés ismerhető fel. A katona fején kivésték a 
szarvakkal és az arcvédő lemezekkel ellátott sisa-
kot. A legionarius bal kezével az ovális formájú, 
Medúza fővel és villámcsomókkal díszített, kerettel 
ellátott pajzsra támaszkodik, jobbjában két hajító-
dárdát (pila) tart. Caius Castricius Victor nyakán a 
nyakvédő puhább anyaga is felismerhető. A miles 
rövid ujjú, derékig érő sodronyinget (lorica) visel. 
Az alakon, a derék alatt, térdig érő phalerákkal 
díszített bőrszalagokból álló ún. kötényt ábrázol-
tak. A páncéling felett bal vállról jobbra egy fémko-
rongokkal díszített hevederre (balteus) erősítették 
a katona jobboldalára a gombos markolatú kardo-
kat. A figura baloldalán, a derék vonalában egy 
rövidebb, keskeny pengéjű tőrt is kifaragtak. Caius 
Castricius Victor sírköve – a felirat és a faragás stí-
lusa miatt – a 90-es években készült.9

6. Titus Claudius Victor centurio mellszobra (6. kép)
   A mellszobor néhai Márity Erzsébet közölet-
len, Bécsi úti ásatásáról származik. A sírszobor 
korongfibulájára egy sisakos fejet véstek. A felirat 

 1  SZIRMAI 2002b. 131–133.; SZIRMAI 2002a. 600–608.
 2  HOFFILER 1909. 314–328.
 3  BURGER 1956. 192.; NÉMETH 1999. 17. 23. sz.
 4  BURGER 1956. 192.; NÉMETH 1999. 16. 20. sz.

 5  NÉMETH 1999. 18. 26. sz.
 6  RÓMER–DESJARDINS 1873. 173. sz.
 7  LŐRINCZ 2001. 294. 468. sz.
 8  NAGY 1943. 469.
 9  NÉMETH 1999. 19. 31. sz.
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és a büst sajátosságai miatt a kőemlék az l. század 
végére – 2. század elejére keltezhető.10

7. Sírsztélé töredéke szélisten protomékkal (7. kép)
   A Nemzeti Múzeumban őrzött óbudai lelőhelyű 
sírkövön a mellképes fülkében az elhunyt katona 
jobbjában egy gombos markolatú kardot tart. A 
mellkép alatti keskeny mezőben bőrszíjakkal, 
nyereggel, phalerákkal ellátott, jobbra tartó lovát 
vezető katona, bal kezében egy lándzsát fog. Ez 
a kőemlék a kőfaragás alapján a 2. század elején 
készült, Traianus korában.11

8. Medaillon (8. kép)
   A Filatori gátnál feltárt római temetőből szárma-
zó, Nemzeti Múzeumban őrzött medaillonon az 
elhunyt mellképe mögött kifaragták a baloldalon, 
a lándzsa felső részét. A kőemlék – a faragása 
után – Traianus alatt készült el.12

9. Sírsztélé töredék mellképpel és lovasjelenettel (9. kép)
   Az óbudai lelőhelyű, Nemzeti Múzeum gyűjte-
ményéhez tartozó sírkövön az elhunyt férfi jobb 
kezében egy gombos markolatú kard van és a mell-
képes mező alatti keskeny mezőben a lovas katonát 
baljában umbóval ellátott ovális pajzzsal és két dár-
dával ábrázolták. A figurától jobbra a két egymás 
felé néző ló tűnt fel azonos felemelt lábtartással. 
A lovakon felismerhető a nyereg, a bőrszíjak, és a 
phalerák, a zablakarika is. Ez a sírkőtöredék a jel-
legzetes faragás miatt ugyancsak Traianus kori.13

10. Sírsztélé lovas katona ábrázolásával (10. kép)
   Ez az aquincumi lelőhelyű sírkő is a Nemzeti 
Múzeumban található. A síremlék mellképes része 
helyén egy katonát véstek ki balra lépegető lovával 
együtt. A kőtöredéken a zablakarikával, nyereggel, 
bőrszíjakkal ellátott lovon ülő katona előrenyújtott 
baljával, szalaggal megkötött lándzsát tart. A sírkő 
töredék a faragás miatt a Traianus kor műve.14

11. Publius Aelius Mestrius sírsztéléje (11. kép)
   Az óbudai lelőhelyű sírkövet a Nemzeti Múze-
umban őrzik. Publius Aelius Mestrius egészalakos 
síremlékén a katona jobb kezében lándzsát tart, 
és a jobb oldalra egy gombos markolatú kardot 
faragtak ki. A kőemlék a felirat és az ábrázolás 

jellegzetessége miatt már a Hadrianus korában 
készülhetett.15

12. Marcus Lucillius Germanus sírsztéléje (12. kép)
   Az Óbudán talált kőemléken, Marcus Lucillius 
Germanus signifer egész alakos ábrázolásán, a 
figura jobb kezében a signum alsó része és a hoz-
zátartozó nagyobb fémkorongok (phalerae) körvo-
nalai is megmaradtak.16 A sírkő – faragása után – a 
Hadrianus kor terméke.

13. Sírsztélé felirat nélkül (13. kép)
   A Nemzeti Múzeum óbudai lelőhelyű sírkövén 
a mellkép alatti keskeny mezőben kivéstek egy 
nyereggel ellátott lovát jobbra vezető lovászt, jobb-
jában egy felemelt nagy ovális pajzzsal.17 A kőemlék 
a Hadrianus korában készült.

14. Aelius Quintus sírsztéléje (14. kép)
   Aelius Quintus cornicen óbudai emlékén az 
elhunyt jobb vállán egy kürtöt faragtak ki. Az epig-
rafiai és a szobrászati adatok alapján a kőemlék a 2. 
század első felére datálható.18

15. Sírsztélé mellképpel (15. kép)
   A Március 15-e térről származó töredéken az 
elhunyt katona jobb oldalára egy gombos markola-
tú kardot véstek ki.19 Ez a sírkő is a 2. század első 
felében működő egyik helyi kőfaragóműhely termé-
kei közé sorolható.

16. Titus Flavius Magnus sírépitményének oldallapja 
(16. kép)
   A Március 15-e téren találták Titus Flavius Mag-
nus centurio sírépítményének oldallapját is. Az 
oldallap bal keskeny oldalára valószínűleg egy sig-
numot véstek ki. A korábbi kutatás ezt lefelé fordí-
tott kardnak és egy kerek pajzsnak határozta meg. 
A kőemléken a festés nyomai is megmaradtak. A 
felirat és a szobrászati kivitelezés miatt ez az emlék 
is a 2. század első felében készült.20

A mellékelt táblázat alapján (17. kép) a következőket 
állapíthatjuk meg:
   1. Aquincumban már 16 korai kőemléken jelent-
kezett katonai felszerelés ábrázolás.

 10  AUGUSTUS–ATTILA 2000. 39.Nr.282.; AQUINCUM 2003. 66. 26.Kat. 
sz.

 11  NAGY 1971. 113.
 12  NAGY 1971. 119.
 13  NAGY 1971. 112.
 14  SCHOBER 1923. 45. 38.

 15  NAGY 1971. 116.
 16  NÉMETH 1999. 26.52. sz.
 17  SCHOBER 1923. 255. sz.
 18  NÉMETH 1999. 23. 45. sz.
 19  NAGY 1971. 30.
 20  KUZSINSZKY 1900. 49–50.; NAGY 1928. 69–70.; NÉMETH 1999. 

29–30.62. sz. – Itt jegyezzük meg, hogy a kőemlék bal kes-
keny oldalának megfelelő fotózására – a jelenlegi elhelyezés 
miatt – nincs mód.
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   2. A legkorábbi katonai jellegű tárgyak: a tégla-
lapalakú pajzs és a lándzsa tűnt fel az egy Claudius 
kori, aquincumi kőemléken. (1.) Az 1. század végére 
datált síremlékeken újdonság: a szarvakkal ellátott 
sisak (5.), a téglalapalakú pajzs (2.), és már az új 
ovális formájú pajzs is megjelent. (5.) Új elem: a 
páncéling (5.) sőt a heveder (balteus) ábrázolása 
is. (5.) Az újdonságok között a szalaggal ellátott 
lándzsa. (3.), a gombos markolatú kardok (5.), tőr 
(5.) dupla dárdák (5.) és az ún. kötény (5.) kivé-
sését is felismerjük az aquincumi kőemlékeken. 
A 2. század elején egy mellszobor korongfibuláján 
faragtak ki egy sisakos fejet (6.).Az ovális pajzsot 
is megtaláljuk újra (9.), de a lándzsa (7, 8, 11) és 
a szalagos lándzsa (10.) ábrázolása ismét feltűnt. 
Megtaláljuk e korszak emlékei között is a gombos 
markolatú kardokat (7, 9.) és a dupla dárdát. (9.) A 
Hadrianus kori emlékek között új elem a phalerákkal 
ellátott signum képe. (12.) A 2. század első felében 
is megtalálható Aquincumban az ovális pajzs (13.), 
és a gombos markolatú kard. (15.) Új képtípus: egy 
kürt ábrázolása az elhunyt jobb vállán ismerhető 
fel. (14.) Új elem: a kerek pajzs belső oldalának fara-
gása, (16.) és egy újabb típusú, félholddal ellátott 
signum (16.) kivésése ebben a korban.
   3. A következő táblázat (18. kép) pedig azokat 
a katonai felszereléseket ábrázoló korai feliratos 
köveket tartalmazza, melyek nevekre, a katonai 
beosztásra, illetve a csapattestre utalnak. A katonai 
beosztások közül a miles, a centurio, az optio, a 
signifer és a cornicen tűnt fel. A 8 feliratos katonai 
felszerelést mutató kőemlékeken Caius Castricius 
Victor, Titus Claudius Victor, P. Aelius Mestrius, M. 
Lucillius Germanus, Aelius Quintus és Titus Flavi-
us Magnus neve olvasható. A csapattestek közül a 
cohors I. Vindelicorum és a legio II. adiutrix jelent 
meg.

   Amennyiben a korai és a későbbi periódusban 
készült katonai felszerelés ábrázolásokat összegez-
zük, (19. kép) összesen a 28 aquincumi kőemlékről 
megállapítható, hogy az aquincumi kőemlékeken 
összesen 23 típusú katonai felszerelést ábrázoltak. 
A katonai felszerelésből 14 alaptípus ismerhető fel: 
a sisak, a páncéling, a korongfibula sisakos fejjel, a 
balteus, a pajzs, a lándzsa, a kard, a tőr, a dárda, a 
kötény, a signum, a kürt, az öv, végül a lábpáncél. 
Ezen belül a sisaknál, a páncélingnél, a pajzsnál, 
a lándzsánál, a signumnál végül a katonai övnél 
figyeltünk meg több változatot. Ezek a katonai fel-
szerelések eddig 61 esetben jelentkeztek az eddig 
publikált aquincumi emlékeken.
   A korai periódusban, az egyik kőemléken az 
I. típusú szarvakkal ellátott sisakon (5.) kívül a II. 

típusú szarvnélküli sisak ábrázolása is feltűnt egy 
korongfibulán. (6.). A markomann háborúk után is 
megtalálható a II. típusú, szarvnélküli sisak képe 
egy helytartói oltáron. (12.) Mint aquincumi leletet 
itt kell megemlíteni az l. századi aquincumi legio 
táborból származó bronz legionarius sisakot.21 A 
kőemlékeken a páncéling fajták közül az I. típusú 
loricát, a sodronyinget22 a korai (5.) és a későbbi 
periódusban is megtaláltuk, (3–4.) viszont a pán-
céling II. típusa, a lorica segmentata már csak 
a későbbi periódus ábrázolásán tűnt fel. (12.) A 
bronzkorongokkal ellátott heveder, azaz balteus 
képét megtaláltuk úgy a korai (5.), mint a későbbi 
emlékeken is. (3, 12.) A balteust a korai ábrázolá-
son a bal vállról jobbra vésték ki, (5.) a markomann 
háborúk után a jobb vállra faragott balteus is fel-
tűnt. (3, 12.) Egy sírkövön a fegyvertár kulcsának 
képe csak a markomann háborúk után jelentkezett 
az elhunyt, custos armorum beosztásban szolgált 
katona jobb kezében. (1.) Amennyiben a következő 
táblázatot megnézzük (20. kép) az alábbi tényeket 
rögzíthetjük. A kifaragott pajzsok23 közül az I. típu-
sú, téglalap alakú pajzsokat csak a korai emlékek 
ábrázolásai igazolják. (1, 2.), de itt már a II. típusú 
ovális pajzsok kivésései is megjelentek. (4, 5.), de 
ezt az utóbbi típust a későbbi periódus is tükrö-
zi. (7, 12.) A III. típusú kerek pajzs belső oldala 
egy korai emléken tűnt fel (16.). Az emlékeken a 
pajzsot a korai és a későbbi időkben is mindig a 
baloldalon ábrázolták. (1, 2, 4, 5, 9.) egy ábrázolás 
kivételével (13.), ahol ez jobboldalt jelent meg. Egy 
pajzshoz tartozó pajzsdudort is őrzi az Aquincumi 
Múzeum.24 Az I. típusú lándzsa jelenlétét a korai 
köveken a jobb kézben, (1, 11.), de a bal kézben is 
megtalálhatók. (7, 8.) A markomann háborúk után 
az I. típusú lándzsa a jobb kézben fedezhető fel az 
aquincumi domborműven. (12.) Korai lándzsákat is 
tudunk említeni az aquincumi gyűjteményből.25 A 
II. típusú szalaggal megkötött lándzsát bal kézben 
helyezték el a sírköveken a korai periódusban (3, 
10.) a markomann háborúk után ez a katonai fel-
szerelés már hiányzik. A gombos markolatú kard26 
ábrázolását több ízben a korai. (5- duplán, 7, 9, 
11, 15.) és a későbbi periódusban is felhasználták. 
(2.–2×, 7, 9) A domborműveken a tőr ábrázolást, 
a baloldalon a korai Castricius kő mutatja (5.), de 
a markomann háborúk után az aquincumi emléke-

 21  KOCSIS 1984. 227–246.
 22  BISHOP–COULSTON 1989. 45.
 23  BISHOP–COULSTON 1989. 29–30, 42.
 24  AQUINCUM 1995. 42., 41.Kat. sz.
 25  AQUINCUM 1995. 41. 36–37.Kat. sz.
 26  BISHOP–COULSTON 1989. 49.; GERHARTL–HUBRECHT 1990. 

99–102.; BIBORSKI 1993. 91–130.; SZIRMAI 1997. 155–161.
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ken is több ízben megjelent, de mindig az elhunyt 
baloldalán. (7, 12.) Az Aquincumi Múzeum több 
tőrt, illetve annak maradványait is őrzi.27 A dupla 
dárdaábrázolást28 csak a korai kövek ábrázolásai 
mutatják. (5, 9), hol az elhunyt bal vagy jobb olda-
lán. A kürtöt29 az ábrázolásokon, a korai emléken 
a figura jobb oldalára vésték ki (14.), de a későbbi 
periódusban a kürt már a baloldalt látható. (7.) A 
signum négy változatát faragták ki Aquincumban, 
a korai periódusban, a korongokkal ellátott típust 
(12. sz.), és egy újabb típust a félholddal egy korai 
kőemlék őrzi. (16.) Az ún. III. típusú beneficiarius 
és a IV. típusú kézábrázolásos signum viszont már 
a markomann háborúk utáni ábrázolásokon tűnt fel. 
(6, 11. sz.). A jelvény (signum) mindig a jobboldalra 
került a síremlékeken a korai (12.) és a későbbi per-
iódusban. (11.) Az aquincumi gyűjteményben meg-
található egy l. sz-i vasból készült, hasta formájú, 
bronz élvédővel ellátott signum Albertfalváról, de 
vannak itt adatok a későbbi signumokra is.30 A kato-
nai öv31 három típusa csak a későbbi periódusban, a 
markomann háborúk után jelentkezett: ezek a tég-
lalap alakú (I. típus), kerek alakú csatos (II. típus) 
és a III. típusú csomóval ellátott változatok. (11, 7, 
8, 9, 10, 3.) A korongokkal ellátott kötényábrázo-
lást32 mindkét periódusban, a korai (5.) és a későbbi 
ábrázolásokon is feltűnik. (9, 10.) A lószerszámok33 

közül nyergeket is felismertük részben takarókkal 
(2, 3, 7, 9, 10, 13.), de a bőrszíjak (7, 9, 10.), a phale-
rák (7, 9.), és a zablakarikák (9, 10.) is kimutathatók 
az aquincumi korai domborműves ábrázolásokon. 
A hevederre (balteusra), és a kötényre alkalmas 
különböző méretű bronzkorongokra, valamint 
lószerszámdíszekre34 is vannak adatok az aquincu-
mi raktárban. A lábpáncél jelölését csak a 3. század 
középső évtizedeiből mutattuk be egy aquincumi 
helytartói oltáron. (12.)
   Az újabb pannoniai kutatás a fegyvereket a 
római halomsírok szemszögéből vizsgálja35. Kisebb, 
újabb pannoniai összefoglalások kapcsán említésre 
kerültek a katonai felszerelések is, sőt a sisakokkal 
kapcsolatban két újabb publikáció is megjelent.36 Az 
újabb aquincumi ásatások, leletmentések is adtak 
katonai felszerelésre vonatkozó újabb adatokat.37 
Legutóbb az aquincumi katonavárosban találtak 
egy ezüst fibulát harcoló gladiátorokkal teljes fel-
szerelésben.38 Az aquincumi lelőhelyű, a korai és a 
markomann háborúk után készült katonai felszere-
léseket ábrázoló emlékek és a válogatott aquincumi 
leletek rövid bemutatásával, és értékelésével, vala-
mint az újabb katonai jellegű válogatott aquincumi 
emlékek megemlítésével szeretnénk hozzájárulni a 
pannoniai katonai felszerelésre vonatkozó anyag 
feldolgozásához, publikálásához.39

 27  BISHOP–COULSTON 1989, 28–29.; GERHARTL–HUBRECHT 1990. 
102–107.; AQUINCUM 1986. 163., Nr.kat.37.; SZIRMAI 1997. 
155–161.

 28  MARCHANT 1990. 1–6.; PETULESCU 1991. 35–58.
 29  PÓCZY 1997. 215–219.; TOPÁL 2002. 1–15.; TOPÁL 2003. 254–258.
 30  SZIRMAI 1999. 691–697.; SZIRMAI 2000a. 161–167.; AQUINCUM 

1995. 42., 53–54.Kat. sz.
 31  UBL 2002. 275–285.
 32  BISHOP–COULSTON 1989. 11.
 33  Teljesség igénye nélkül lószerszámokra ld. PALÁGYI 1986. 

389–397.; BISHOP 1988. 67–195.; PALÁGYI 1995. 401–408; SZIRMAI 
1997a. 171–177.; PALÁGYI 2000. 535–544.; PALÁGYI 2003. 1–35.

 34  AQUINCUM 1995. 43. 60–61. sz., 44.83, 85–86.Kat. sz.
 35  PALÁGYI–NAGY 2002. 86–91.; MÁRTON 2002. 117–152.
 36  AUGUSTUS–ATTILA 2000. 11–32, 37–40.; AUGUSTUS–ATTILA Auss-

tellungskatalog 2000. 8–11, 15, 32 –34., LYON 2001. Cat.Nr.22–
27, 72–75; KOCSIS 1998. 138–142; KOCSIS 2003. 521–552.

 37  KOCSIS 2000. 98.; HABLE–MÁRTON 2001. 26.; ZSIDI 2001. 80–81.; 
HABLE 2003. 46.; KIRCHHOF 2003. 189.

 38  MADARASSY–KIRCHHOF 2003. 190–19l.; FORSCHUNGEN 261. 
Abb.3.

 39  A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kövekkel kapcsolat-
ban itt köszönöm meg KOCSIS László, Mráv Zsolt és Szabó 
Ádám közreműködését. A rajzi munkákért köszönettel tar-
tozom Czirják Pálné Málik Évának, Kolozsvári Krisztiánnak, 
valamint Toma Adrianának. A fotókat pedig Dabasi András-
nak és Komjáthy Péternek köszönöm.



A KATONAI FELSZERELÉS KORAI ÁBRÁZOLÁSAI AQUINCUMBAN

177

IRODALOMJEGYZÉK

AQUINCUM 1986  Das römische Budapest (Hrsg. H. Polenz). Münster, 1986.
AQUINCUM 1995  Gods, soldiers, citizens in Aquincum. An exhibition to celebrate the 

100 year centennial of the Founding of the Aquincum Museum. (ed. 
P. Zsidi). Bp., 1995.

AQUINCUM 2003  Aquincum. Rimania Budapesti. A rómaiak Budapesten. (Szerk: End-
rődi A., Facsády A., Zsidi P.). Bp., 2003.

AUGUSTUS–ATTILA 2000  Von Augustus bis Attila. Leben Am ungarisches Donaulimes. Stutt-
gart, 2000.

AUGUSTUS–ATTILA 2000  Von Augustus–bis Attila. Ausstellungskatalog. (Kat. red. L. Kocsis). 
Bp., 2000.

BIBORSKI 1993  BIBORSKI, M.: Die Schwerter des 1.und 2.Jahrhunderts n.Chr. aus 
dem römischen Imperium und dem Barbaricum. In: Specimina Nova 
(1994) p. 9l–130.

BISHOP 1988  BISHOP, M. C.: Cavalry equipment of the Roman Army in the first 
century AD. Military Equipment and the Identity of Roman Soldi-
ers.BAR Int. Ser.394. 67–195

BISHOP–COULSTON 1989  BISHOP, M. C. – COULSTON, J. C.: Roman Military equipment. Shire 
Archaeology 1989.

BURGER 1956  BURGER Alice: Lovas sírkövek Pannoniában Az i. u. l. századból. 
ArchÉrt 83. (1956), p. 191–197.

FORSCHUNGEN 2003  Forschungen in Aquincum 1969–2002. In: Aquincum Nostrum 2/2. 
(Red. P. Zsidi). Bp., 2003.

GERHARTL–HUBRECHT 1990  GERHARTL, A. M. – WITTEWEN–HUBRECHT, A.V.M.: Survey of swords 
and daggers in the Provinzial Museum G. M. Kam. Nijmegen. Jour-
nal of Roman Military Equipment Studies 1. (1990), p. 99–107.

HABLE 2003  HABLE Tibor: Két ásatás – az aquincumi canabae déli szélén. AqFüz 9. 
(2003), p. 33–47.

HABLE–MÁRTON 2001  HABLE Tibor – MÁRTON András: Újabb sírok az aquincumi katonavá-
ros nyugati temetőjéből. AqFüz. 7. (2001), p. 21–37.

HOFFILER 1909  HOFFILER V.: Római fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeum kőemléke-
in. ArchÉrt 29. (1909), p. 314–328.

KIRCHHOF 2003  KIRCHHOF Anita: Budapest, III. Selmeci utca 17 – Zápor utca 23. 
AqFüz 9. (2003), p. 188–9.

KOCSIS 1984  KOCSIS László: I. századi sisak az aquincumi legióstáborból. BudRég 
25. (1984), p. 227–246.

KOCSIS 1998  KOCSIS László: Lovassági sisak Albertfalváról. BudRég 32. (1998), p. 
135–142.

KOCSIS 2003  KOCSIS, László: A new late roman Helmet from Hetény in the Hun-
garian National Museum. Pannonica.Provincialiae et Archaeologia. 
Eugenio Fitz octogenario dedicata. Hrsg: Á. Szabó, E.Tóth. In: Libelli 
Archaeologici Ser. Nov. 1. Bp., 2003. p. 521–552.

KUZSINSZKY 1900  KUZSINSZKY Bálint: Újabb kőemlékek az Aquincumi Múzeumban. 
(ung.) BudRég 7. (1900), p. 1–66.

LYON 2001  Romains de Hongrie. Ier–Ve siecles après J. C. (Coord. techn: A. 
Facsády, P. Zsidi). Lyon, 2001.

LŐRINCZ 2001  LŐRINCZ Barnabás: Die römischen Hilfstruppen In: Pannonien wäh-
rend der Principatszeit. Teil 1. (Die Inschriften. Wiener Archäologis-
che Studien 3.) Wien, 2001.

MADARASSY–KIRCHHOF 2003  MADARASSY Orsolya – KIRCHHOF Anita: Budapest III. Selmeci utca 29. 
AqFüz 9. (2003), p. 190–191.



SZIRMAI KRISZTINA

178

MARCHANT 1990  MARCHANT, D.: Roman weapons in Great Britain a case study: spear-
heads, problems in dating and typology. Journal of Roman Military 
Equipment – Studies 1. (1990), p. 1–6.

MÁRTON 2002  MÁRTON András: Roman Burial with a Weapon from the Bécsi road 
cemetry (Aquincum – Budapest). CommArchHung (2002), p. 117–
152.

NAGY L. 1928  NAGY Lajos: Pelta díszítés a pannoniai kőemlékeken. ArchÉrt 42. 
(1928) 68–95, 314–315.

NAGY T. 1943  NAGY Tibor: A Castricius stélé kora. BudRég 13. (1943), p. 463–470., 
569–572.

NAGY T. 1971  NAGY Tibor: Kőfaragás és szobrászat Aquincumban. BudRég 22. 
(1971), p. 103–160.

NÉMETH 1999  NÉMETH Margit: Vezető az Aquincumi Múzeum kőtárában Bp., 1999.
PALÁGYI 1986  PALÁGYI, Sylvia: Über Pferdegeschirr und Jochrekonstruktionen von 

Inota. Studien zu den Militärgrenzen Roms. III. In: Forschungen und 
Berichte zur Vor und Frühgeschichte in Baden–Würtemberg 20. Stutt-
gart, 1986. p. 389–397.

PALÁGYI 1989  PALÁGYI, Sylvia: Rekonstruktions Möglichkeiten des Pferdegeschirr-
funde aus Pannonien. Roman Military Equipment. The Sources of 
Evidence. BAR IS 476. Oxford, 1989. p. 23–142.

PALÁGYI 1995  PALÁGYI, Sylvia: Ein neuer Pferdegeschirrfund aus Pannonien und 
Möglichkeiten seiner Rekonstruktion. Acta of the 12th International 
Congress on ancient Bronzes. Nijmegen 1992. Amersfoort.Nijmegen. 
Nederlandse Archeologische Rapporten 18. (1995), p. 401–408.

PALÁGYI 2000  PALÁGYI, Sylvia: Joche aus Pannonien. Kölner Jahrbuch 33. (2000), p. 
535–544.

PALÁGYI 2003  PALÁGYI Sylvia: Római kori lószerszám és járomveretek a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum gyüjteményéből.

PALÁGYI–NAGY 2002  PALÁGYI Sylvia – NAGY: Römerzeitliche Hügelgräber in Transdanubi-
en (Ungarn). Bp., 2002

PETULESCU 1991  PETULESCU, L.: Bronze spearheads and Spear butts from Dacia. Journal 
of Roman Military Equipment Studies 2. (1991), p. 35–58.

PÓCZY 1997  PÓCZY Klára: Berufmusiker aus Pannonischen Städten. In: KOMOS. 
Festschrift Für Thuri Lorenz zum 65 Geburtstag. Wien, 1997.

RÓMER–DESJARDINS 1873  RÓMER Flóris – DESJARDINS E.: A Magyar Nemzeti Múzeum feliratos 
emlékei. Bp., 1873.

SCHOBER 1923  SCHOBER, A.: Die römische Grabsteine Von Noricum und Pannonien. 
Wien, 1923.

SZIRMAI 1997  SZIRMAI Krisztina: Adlocutio Aquincumban. CommArchHung (1997), 
p. 155–16l.

SZIRMAI 1997a  SZIRMAI, Krisztina: Niello decorated horseharness ornament from 
Albertfalva. Balácai Közlemények 5. (1997), p. 171–177.

SZIRMAI 1999  SZIRMAI, Krisztina: A new find from the Military vicus of Budapest–
Albertfalva. RFS 17. (1997).1999. 691–698.

SZIRMAI 2000  SZIRMAI Krisztina: Jelvény (signum) Albertfalváról. ArchÉrt 123–124. 
(2000), p. 161–167.

SZIRMAI 2002a  SZIRMAI Krisztina: A katonai felszerelés ábrázolásai Aquincumban a 
markomann háborúk után. Specimina Nova 16. (2000), p. 131–152.

SZIRMAI 2002b  SZIRMAI, Krisztina: Military equipment Depicted in Aquincum after 
the Marcomannic Wars I. Bronzi Antichi. Produzione e technologia 
cura di Alessandra Giumla–Mair) In: Monographies Instrumentum 
21. Montagnac, 2002. p. 600–608.

TOPÁL 2002  TOPÁL, Judit: Musikalische Denkmäler in der römischen Sammlung 
von Aquincum (Budapest). Studia Musicologia 43. (2002), p. 1–15.



A KATONAI FELSZERELÉS KORAI ÁBRÁZOLÁSAI AQUINCUMBAN

179

TOPÁL 2003  TOPÁL, Judit: Musikdenkmäler aus Aquincum. In: FORSCHUNGEN. Bp., 
2003. p. 254–258.

UBL 2002  UBL, H.: Ein “Ringschnallencingulum” aus Lauriacum.Miles Romanus 
dal Po al Danubio nel Tardoantico. In: Atti Del Convegno Internati-
onale Pordenone Concordia Sagittaria 17–19. Marzo 2000. (a cura di 
M. Buora). Pordenone, 2002. p. 275–285.

ZSIDI 2001  ZSIDI Paula: Kutatások az aquincumi polgárvárostól keletre lévő terü-
leten. AqFüz 7. (2001), p. 76–84.

Newest research approaches the  weapons from 
the perspective  of Roman tumuli. Some recent 
smaller comprehensive studies have reflected on 
military equipment, and two new publications 
on  helmets have come out. New archaeological 
and rescue excavations  have also brought up 
information concerning military  equipment. The 
latest one was a silver fibula with fully equipped, 

fighting gladiators,  found in the military town 
of Aquincum. We would like to contribute to the 
investigation and publication of the material relat-
ed to Pannonian military equipment by the short 
presentation  and evaluation  of  relics depicting 
armaments made after the early and marcoman-
nic wars  and the newest selected military finds 
of  Aquincum.

EARLY DEPICTIONS OF MILITARY EQUIPMENT IN AQUINCUM
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1. kép: Tiberius Claudius sírsztéléje

2. kép: Sírsztélé mellképpel és lovasjelenettel

3. kép: Sírsztélé töredéke lovasjelenettel

4. kép: Sírsztélé töredéke
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5. kép: Caius Castricius Victor sírsztéléje

6. kép: Titus Claudius Victor centurio mellszobra (részlet) 

7. kép: Sírsztélé töredéke szélisten protomékkal 8. kép: Medaillon
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9. kép: Sírsztélé töredéke mellképpel és lovasjelenettel

10. kép: Sírsztélé lovas katona ábrázolásával

11. kép: Publius Aelius Mestrius sírsztéléje 12. kép: Marcus Lucillius Germanus sírsztéléje
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13. kép: Sírsztélé felirat nélkül

14. kép: Aelius Quintus sírsztéléje

15. kép: Sírsztélé mellképpel
16. kép: Titus Flavius Magnus sírépítményének 
oldallapja (részlet)
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17. kép: A katonai felszerelés korai ábrázolásai Aquincumban

18. kép: Összesítő táblázat a korai katonai felszereléseket ábrázoló kőemlékek feliratairól
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19. kép: A katonai felszerelés ábrázolásai az aquincumi kőemlékeken

20. kép: A katonai felszerelés elhelyezései az aquincumi kőemlékeken


