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(In memoriam dr. MOLNÁR István)

(Ki vo nat)
Szer zõ az énlaki ró mai tá bor te rü le tén, az
1940-es évek ben MOL NÁR Ist ván (a
Székelykeresztúri Mú ze um ala pí tó ja,
majd igaz ga tó ja) ál tal ta lált bronz fi bu la
vagy egyéb ren del te té sû tárgy le írá sát ad -
ja. A tárgy ra (9,5 x 0,7 x 0,4 cm) fi bu la -
ként ana ló gia nem is me re tes. A tá bor ban
az elõ ke rült fel irat anyag alap ján szá mos,
nem-la tin nyel vû pro vin ci ák ból szár ma zó
ka to nai és pol gá ri sze mély tar tóz ko dott,
a köz lés re ke rült bronz tárgy va la me lyik
af ri kai szár ma zá sú ka to na tu laj do nát ké -
pez het te.

A nem rég el hunyt dr. MOL NÁR Ist ván,
a ki vá ló nép rajz ku ta tó, a Székelykeresztúri Mú -
ze um ala pí tó ja, hely tör té ne ti ku ta tás sal is fog lal -
ko zott. Ne vé hez fû zõ dik az énlaki ró mai tábor1,
a kisgalambfalvi Galat/Omlástetõn2, va la mint a
Kis- és Nagy-Küküllõ völ gyé ben le võ ko ra kö -
zép ko ri te le pü lé sek fel ku ta tá sa és fel tá rá suk
szorgalmazása3.

Az énlaki ró mai tá bor ban vég zett rend -
sze res ása tá sok elõtt4 (1947, 1950) te rep be já rás
al kal má val dr. MOL NÁR Ist ván a tá bor te rü le tén
egy ró mai csá szár ko ri érem mel együtt egy bronz
tár gyat ta lált, mely nek le írá sát az aláb bi ak ban
kö zöl jük és meg kí sé rel jük funk ci o ná lis al kal ma -
zá sát meg ha tá roz ni.

A bronz tárgy ket tõs sza lag fo na tos pánt,
me lyet az egyik vé gén egy 0,5 x 0,9 cm nagysá -

gú, bronz ból ké szült tok kap csol ös  sze, utób bi le -
tö rött vé gé nek al só ré szén egy tû nek vagy ru gó -
nak a lyu kas he lye ta lál ha tó. A sza lag fo na tos
pánt má sik vé gén a két ol da lon a sza lag fo na to kat
be zá ró 0,3 cm szé les pánt ki szé le se dik, s le mez -
ként ös  sze fog ja a sza lag fo na tos pán to kat. A le -
mez al só és fel sõ be vá gá sa ar ra mu tat, hogy ezen
a vé gen egy csuk lós szer ke zet le he tett. A sza lag -
fo na tos pán tok kö ze pén két na gyobb, a két szé len
egy-egy ki sebb tur bá nos fér fi fej van bronz ból a
sza lag ra erõ sít ve. Egy na gyobb a ki sebb és a na -
gyobb fi gu rák kö zött, va la mint a jobb ol da lon a
ki sebb fi gu ra hi ány zik. A hi ány zó fi gu rák he lyét
a sza lag fo nat hoz for rasz tott kis le mez ka ri kák jel -
zik. A tárgy mé re tei: hos  sza 9,5 cm, szé les sé ge
0,7 cm, vas tag sá ga 4 mm (1. ábra).

Ami a bronz tárgy funk ci o ná lis al kal ma -
zá sát il le ti, for má já nak ív sze rû gör bü le te, va la -
mint vé ge i nek a ki kép zé se ar ra mu tat, hogy ru ha -
dísz, kap cso ló tû (fi bu la) le he tett. Nincs ki zár va
más ren del te té se sem. Mint fi bu la, er re a for má ra
ana ló gi át nem is me rünk. Csuk lós szer ke ze tû fi bu -
lák is me re te sek ró mai te rü let rõl, de ez a tí pus ide -
gen a ró mai fi bu la for mák tól. A ken gyel haj lí tott,
a fej lap és a tû tar tó le van tör ve. A fe je ken le võ
tur bán, va la mint a na gyobb fi gu ra mel lét bo rí tó
ru ha sze gé lye azt mu tat ja, hogy en nek a tárgy nak
az ere de te a ró mai bi ro da lom va la me lyik Eu ró pán
kí vü li tar to má nyá ban ke re sen dõ. A fe jek, a szem -
be né zõ ar cok a kis plasz ti ka szép al ko tá sai.

Ar ra a kér dés re, hogy ez a bronz tárgy
mely ró mai ko ri nép elem nek a ha gya té ka, csak a
tá bor ban ál lo má so zó csa pa tok el ne ve zé se, va la -
mint az itt ta lált fel ira tos em lé ke ken sze rep lõ ne -
vek ad hat nak fel vi lá go sí tást. A tá bor ban ta lált
bé lye ges tég lák és fel ira tos kö vek a Cohors IIII
Hispanorum Equitata, a Cohors I Alpinorum va -
la mint a Cohors VIII Raetorum civium Roma -
norum equitata torquata csa pat tes tek hez tar to -
zók, va la mint a pol gá ri sze mé lyek ne ve it õriz ték
meg. Ezek a ne vek ad hat nak fel vi lá go sí tást a ta -
lált bronz tárgy ere de té re vo nat ko zó lag.

Szá za dunk ele jén BUDAY Ár pád Én la -
ká ról két fel ira tos kö vet ismertet.5 Az egyi ket
egy Valentinus ne vû rab szol ga állítja Diananak.6

En nek az is ten nõ nek és Mars nak a Cohors IIII
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Hispanorum pa rancs no ka T. Aelius Crescen -
tianus szin tén fo ga dal mi ol tár kö vet állít.7 Há rom
fel irat Juppiternek van szentelve,8 egyet pe dig L.
Verus csá szár nak az üd vé ért állítottak.9 C.
DAICOVICIU egy sír kõ tö re dé két ismertette.10

PAULOVITS Ist ván egy Eros ne vû rab szol ga
Juppiternek ál lí tott fel ira tos kö vét ismerteti.11

Az 1950-ben vég zett ása tás kor ke rült elõ a
Cohors VIII Raetorum civium Romanorum equi-
tata torquata ál tal Had ri a nus nak állított fel ira tos
kõ.12 1961-ben egy, 1975-ben még két fel ira tos
kõ ke rült elõ. Az el sõ egy sír fel irat, me lyet egy
Venusta ne ve ze tû libertina ál lí tott patronusá -
nak.13 A má sik két fel ira tos kõ kö zül az egyi ket
a Cohors IIII Hispanorum egyik pa rancs no ka,
Serenus ál lít ja Juppiter tiszteletére14. Ugyan csak
Juppiternek ál lí ta nak fo ga dal mi kö vet Aurelius
Firminus és Aurelius Firmanus, akik va ló szí nû -
leg ka to nái vol tak en nek a csapattestnek.15

A fel ira tos em lé kek16 alap ján meg ál la -
pít ha tó, hogy a hely õr ség ka to ná in kí vül a pol gá -
ri te le pü lé sen is vol tak nem ró mai szár ma zá sú
sze mé lyek. A Cohors IIII Hispanorum pa rancs -
no kai kö zül az egyik Anianus Numídiából17

(domo Tipasa), egy má sik meg P. Divius Italicus
Mauretenia Caesariensis-bõl származott.18

A fen nebb fel so rolt fel ira tos kö vek nyil -
ván va ló vá te szik, hogy a tá bor ban ál lo má so zó
csa pa tok ka to nái és tiszt jei kö zött szá mos nem
la tin ere de tû, ha nem ide gen, így az af ri kai pro -
vin ci ák ból be so rolt ka to na volt. A köz lés re ke rült
bronz tárgy (fi bu la) va la me lyik af ri kai szár ma zá -
sú ka to na tu laj do nát ké pez het te.
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PPiieessãã ddee bbrroonnzz rroommaannãã ffiigguurraallãã
ddiinn ccaassttrruull ddee llaa IInnllããcceennii 
((jj.. HHaarrgghhiittaa))
(Rezumat)

Autorul descrie piesa de bronz figuralã
(9,5 x 0,7 x 0,4 cm, fibulã, sau cu altã destinaþie)
gãsitã de István MOLNÁR (întemeietor ºi mulþi
ani de-a rândul director al Muzeului de la Cris -
turu Secuiesc) la mijlocul anilor ’40, pe teritoriu-
lui castrului roman de la Inlãceni (j. Harghita).
Fibule romane analoage în provinciile latine nu
se cunosc. În rândurile garnizoanei ºi ale popu-
laþiei civile din castru se gãseau multe persoane
având originea în provincii nelatine. Piesa de
bronz prezentatã pare sã fi aparþi nut unui militar
de origine africanã.

AA RRoommaann BBrroonnzzee FFiigguurraall OObbjjeecctt
ffrroomm ÉÉnnllaakkaa 
((IInnllããcceennii,, HHaarrgghhiittaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The author gives the description of a
bronze fibula he had found in the fourties on the
territory of the Roman camp. The object as such
has no other analogies and its dimensions are
9.5 x 0.7 x 0.4 cm. In the camp, according to the
numerous inscription-materials, many private
persons and officials may have stayed for a peri-
od as soldiers, thus the object presented might
have belonged to a soldier of an African origin.
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1. ábra  Az Énlakán talált római figurális bronz tárgy rajza

2. ábra  1. Feliratos kõ az énlaki római táborból, állította Hadrianus császárnak Kr. u. 129-ben a
Cohors VIII Raetorum civium Romanorum equitata torquata, 2. Énlaki római tábor. A Cohors IV
Hispanorum által állítatott kõ és feliratos társa, melyeket a nyugati kapunál küszöbkõnek használtak a
Kr. u. 3. században. (Székelykeresztúri Múzeum kõtára)
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182 3. ábra Az énlaki római tábor alaprajza az 1950. évi ásatások alapján
(SCIV, II., T. I. után)


