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L A S S Á N Y I  G Á B O R :  A  „ S Ö T É T  K O R ”  K I N C S E I  Ó B U D Á N

Mintha egy köteg húszezrest hagyna el ma valaki, 
nagyjából hasonló veszteséget jelenthetett egykori 
tulajdonosának annak az aranypénznek az elvesz-
tése, amelyre tavaly ősszel bukkantak Óbudán az 
Aquincumi Múzeum régészei. A tárgy különleges-
sége, hogy a városrész történetének egy olyan „sö-
tét” korszakából származik, amelyről egyelőre csak 
keveset tudunk.

Vámos Péter régész, az ásatások vezetőjének 
beszámolója szerint az érmét egy, a San Marco ut-
cában folyó feltáráson találták fémkereső műszer 
segítségével. A telek, ahol most egy pincegarázsos 
társasház épül, az ókori aquincumi katonaváros te-
rületén fekszik. Ezen a területen a Kr. u. II–III. szá-
zadban lakóépületek álltak egy közel négy méter 
széles kövezett út két oldalán. A katonaváros jelen-
tős részét a késő római korban elhagyták, a romok 
között temető létesült, de az utat a Kr. u. IV–V. szá-
zadig használták.

Az elhagyott római épületek fölötti réteg-
ből került elő az aranypénz (solidus) is, amely II. 
Theodosius (Kr. u. 401–450) keletrómai császár 
konstantinápolyi pénzverdéjében készült. A Kr. u. 
440-es években vert érme előlapján a császár port-
réja, hátoldalán a fővárost, Konstantinápolyt meg-
testesítő nőalak látható.

Ebben az időben a Kárpát-medence nagy része 
már a hunok uralma alatt állt. Az egykori panno-
niai provinciák jelentős részét a 430-as években ki-
ürítették, és átadták a rómaiak az előretörő keleti 
népeknek.

Erre a sorsra jutott Aquincum is, ahol a biro-
dalmi katonaság az utolsó időszakban a mai Hotel 
Aquincumtól északra, a Duna-parttal párhuzamo-
san húzódó erődben állomásozott. Az erőd kör-
nyékén és az egykori katonaváros területén feltárt, 
Kr. u. IV–V. századi temetőkben az utolsó évtize-
dekben már megtalálhatóak a késő római hadse-
regbe besorozott germán és más barbár származá-
sú harcosok és családtagjaik viseleti tárgyai.

A római adminisztráció és hadsereg kivonu-
lásával természetesen nem néptelenedett el tel-
jesen az egykor jelentős, stratégiai fontosságú 
helyen épült település, de az itt maradt lakosság 
csak kevés régészeti nyomott hagyott maga után. 
Ezek közé a ritka leletek közé tartozik a most talált 
aranypénz is.

A keletrómai udvar ugyanis évente jelentős 
pénzzel és ajándékokkal vásárolta meg a békét a 
hun uralkodóktól, Rugától, majd utódaitól, Attilától 
és Bledától (Buda). Egy ilyen bizánci aranypénzben 
küldött  „adónak” egy  részét találták meg 1963-
ban az Alföldön, Szikáncson. Az ottani, összesen 
1439 db aranypénz túlnyomó többségét szintén 
II. Theodosius császár korában verték.

Nem kizárt tehát, hogy az Óbudán talált érme 
is egy ilyen konstantinápolyi „adóból” származik, 
és talán egy, a hun seregben szolgáló harcos erszé-
nyéből eshetett ki. Egy hasonló arany solidus biro-
dalmi vásárlóértéke a korban mintegy 320 liter ga-
bona volt, egy lovas katonának ez az összeg 1,5 havi 
zsoldját jelentette.

 I I .  Theodosius keletrómai császár konstantinápolyi pénzverdéjében készült soldius.  Fotó: Sz ilágyi Nóra

A hun birodalom Attila halálát követő gyors 
széthullása után (453–455) az egykori római város 
különböző germán csoportok uralma alá került. 
Markianosz császár a Dunamenti területet a ke-
leti gótoknak adta át, akiket aztán az eredetileg a 
Dunakanyartól északra fekvő területen élő germán 
szvébek követtek.

Aquincumban az egykor masszívan megépí-
tett katonai létesítmények, fürdők és lakóházak 
megroggyant tetetőkkel, hiányos ajtókkal, ab-
lakokkal minden bizonnyal még többé-kevésbé 
lakhatóak voltak, de az itt maradt és az újonnan 
érkező kisszámú lakosság számára a rendszeresen 
átvonuló barbár seregek folyamatos bizonytalan-
ságot jelentettek.

A későrómai – koranépvándorlás-kori fémmű-
vesség egyik legszebb pannóniai példánya, egy 
bordázott falú ezüstkorsó 1884-ben került elő a 
Kapucinus dombon egy római kori ciszterna falá-
ból, egy tégla mögé rejtve. A birodalmi műhelyben 
készült edényt szarvasfejek és növényi motívumok 
díszítik, és minden bizonnyal egy V. században be-
következett ellenséges támadáskor rejthette a föld-
be egykori tulajdonosa.

Bordázott falú ezüstkorsó a Kapucinus dombról
Fotó: aquincumi múzeum 
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Szintén nem tudott már soha visszamenni kincse-
iért az a minden bizonnyal germán származású sze-
mély, aki értékeit a katonaváros amphitheatrumának 
déli főbejáratánál egy kőlap alá ásta el. Ez az 1940-ben 
megtalált tárgycsoport két aranyozott ezüstfibulából 
(ruhakapcsolótű), két aranyozott szélű ezüst ivócsé-
széből és tíz nagyméretű, ezüst gyöngyből áll.

Maguk az ékszerek erősen hiányosak, sérültek, 
úgyhogy ezek már földbe rejtésükkor is inkább 
nemesfémként képviselhettek értéket. Az egyik 
ruhakapcsolótű hátoldalára egy bekarcolt kereszt 
fölött egy kétsoros rúnafelirat olvasható: a rúna az 
abc első betűit tartalmazza, az ún. „futhark”-sort, 
amelynek mágikus, bajelhárító hatást tulajdonítot-
tak, valamint a fibula ófelnémet elnevezését és va-
lószínűleg egykori tulajdonosának a nevét.

A VI. század első harmadában Óbuda a nyu-
gati germán langobárdok birtokába került, akik 
fokozatosan elfoglalták a Dunántúl déli részét is. 
Óbudán, a Szépvölgyi úton került elő egy hat sírból 

álló langobárd családi temető, ahol a családfőt két-
élű karddal és keskeny pengéjű lándzsával együtt 
temették el.

A langobárdok folyamatos harcban álltak a 
Kárpát-medence keleti felét birtokló másik germán 
népcsoporttal, a gepidákkal, akikkel szemben a kelet-
ről érkező félelmetes erejű avarokkal kötöttek szövet-
séget. Az avarok azonban, miután kemény harcokban 
felszámolták a gepidákat, már fenyegető szomszédsá-
got jelentettek a dunántúli germánok számára is, így 
568 tavaszán a langobard királyság egész népe, a hoz-
zájuk csatlakozott más germán és pannoniai népcso-
portokkal együtt Itáliába költözött. A langobardok 
kivonulása után a Dunántúlt is megszállták az ava-
rok, és új korszak következett a Kárpát-medence és 
Aquincum környékének történetében.

(A szerző régész, muzeológus, az Aquicumi Múzeum 
munkatársa)

F É J A  E N D R E :   C H O L N O K Y  L Á S Z L Ó  m e n n y e i  Ú TJ A

A három Cholnoky-testvérnek, Viktornak, Jenőnek 
és Lászlónak egyaránt megadatott a rendezett 
családi otthon műveltséget és anyagi biztonsá-
got nyújtó légköre, valamint a tanulás lehetősége. 
Veszprém volt a szülővárosuk, az arácsi villa a 
nyári tartózkodási helyük, ahol még egy kis pó-
nifogat is rendelkezésükre állott, ha a vízpartra 
akartak lejutni, vagy kirándulni támadt kedvük. 
Három testvér, három tehetség s utóbb három me-
rőben eltérő életút következett. Bár az érettségi 
után, mindhárman a fővárosba kerülvén más-más 
irányba – jogi, mérnöki és kereskedelmi pályára 
indultak –, csakhamar az újságírás, a tudományos 
kutatás, a novella- és regényírás lett az életcéljuk; 
a humán pálya felé fordultak. Ami mégis közös 
vonás maradt bennük, az a hűség a szülőföldhöz, 
a hazai tájhoz, a magyarsághoz, azonban a belső 
világuk, az érdeklődési körük, a fizikumuk és az 
idegrendszerük merőben eltérő vonásokat muta-
tott. Sorsuk példa arra is, hogy az egy családból 
induló életutak mennyire eltérőek lehetnek.

Cholnoky László nyolc évvel volt fiatalabb a 
kisebbik bátyjánál, Jenőnél – talán az ő helyzete 
volt a legnehezebb. A legkisebb fiúnak nem köny-
nyű követnie tehetséges, sikeres idősebb testvé-
reinek pályáját. Mind a jogi, mind a kereskedelmi 
akadémiai tanulmányait csakhamar abbahagyta, s 
csupán a publicisztikának, az irodalomnak akart 
élni. Novellák és regények kerültek ki a tolla alól. 
Mindez azonban nem biztosított állandó, szilárd 
létalapot családjának.

Első kötete, a novelláit magába foglaló Bertalan 
éjszakája 1918-ban jelent meg a Táltos kiadásában. 
Tizenegy írást közöl, ahol különös, egyedi figurák 
jelennek meg. Az első, a könyv címét adó történet 
a pesti kiskocsmák borszagú, áporodott illatú vilá-
gába vezet, ahol „A kiskocsma őslakói kivétel nél-
kül mindnyájan meg vannak győződve, hogy ott a 
kocsmában élik az igazi, az álmodozásoktól meg 
nem gyengített, könnyektől be nem maszatolt éle-
tüket”. Végül a züllés felé tartó Bertalan és az idős 
Kohaninszky együtt választják az öngyilkosságot 
a Dunában. Először tűnik fel az a motívum, ahogy 
majd később ő is megszakította életét. 

A következő történet Prikk, a csavargó mennyei 
útja. Hosszú lelki vívódás után hurkot készített, s egy 
szilfa „egyik ágáról röppent az égbe Prikk lelke fehé-
ren, tisztán, mint valami hatalmas, hófehér sirály”. 
A többi is szomorú történet, akár egy reális falusi 
színhelyre viszi az olvasót, az öreg Lipták halálakor 
a Vág mellé az éjszakába, akár a fővárosba, Mekegi, a 
púpos újságárus hatalmának összeomlásához.

Néha még a természet is társul ehhez a hangulat-
hoz. „Vannak esős őszi napok, amelyeken az időnek 
magának is nyugta van. Múlik, ahogyan akar, néha 
éppen sehogyan. A templom órája elkezdi kongani 
a négyet, és amikor a végére ér, mintha egy év el-
múlt volna. Ilyenkor minden és mindenki szomorú.” 
Szerette a fantasztikumot, s ez összefűzi bátyjának, 
Cholnoky Viktornak az írói világával. Műveinek re-
ális alapjai mellett a víziószerű, a kísérteties, a fan-
tasztikus hőseinek lelkéből és gondolataiból ered.

Germán ezüstkincs a katonavárosi amphiteátrumból. Fotó: Sz ilágyi Nóra


