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befejezésének emlékéül Krisztus után 107-ben emelt s a Had
rianus síremlékére (mai Angyalvár) emlékezteti) hatalmas épít
mény egykori domborműveit, szohor-diszítményeit felirataival 
együtt annyira szétszórták a középkor fergetege i, hogy azok 
együvé tartozóságát s egykori elhelyeztetését ma már felettébb 
nehéz megállapítani. Nem csoda tehát, ha éles ellentétek fej
lődtek ki az emlékmű tanulmányozói közt s Tocilescu György 
első jelentése is majdnem olyan visszautasító fogadtatásban 
részesültek, mint a Schlicmannéi Trója romjairól s különösen 
Furtwangler,1 müncheni műtörténelmi tanár kicsinylőleg csök
kenteni igyekezett az emlékmű szobrászati csoportozatainak 
jelentőségét. 

Még szerencse, hogy a romániai kormány bőkezűsége mó
dot nyújtott Tocilescimak az ásatások folyamán arra is: hogy 
az arch.aeol.ogia vezérférfiai előtt Pária, Róma, London, Bécs tudós 
köreiben felolvasásokkal terjeszthető észleleteit s főleg a bécsi 
arehaeologiai intézet vezetőit, így Bemdorf Ottó, Bormann 
archaeologusokat, Niemann jeles építészeti tanárt, a ki Bem-
dorffal Samothrakosban, Lykiában dolgozott, munkatársakúl 
nyerhető. 

Ez ismertetésemben azonban nagy munkájára nem terjesz-
kedhetem ki s csakis azon felolvasás sorozatot kívánom saját 
dáciai tanulmányaim szempontjából méltatni, melyekkel a párisi 
szépművészeti és régészeti akadémia (Academie des inseriptions 
et Belles-Lettres de Paris) négy ülésén 1892., 1893., 1896. és 
1898. években méltó feltűnést keltett vala. 

Az 1892. évi jelentésben utalva az adamldissii mauso-
leumszerű romról Moltlce híres tábornoknak fiatal hadnagy korá
ban 1838-ban írt leveleire, s mások turistikai feljegyzéseire az 
ásatásokat ismertette, bemutatva annak Traianust gyalog és 
lóháton (egy barbáron átvágtatva) ábrázoló domborműveit is 
az építmény tetején állott trophaeummal, a „ Tropaeum Traiani" 
és „Ordo splendidissima municipii Tropaei" felirati documentu-
maival együtt. 1892. július 21-én a külső reliefek jellemzőbb
jeiből a hátrakötött kezű foglyokat mutatja be egy katonai 

1 Furtwangler Intermezzi. Kunstg'escliiclrtliche Studien. Leipzig' und 
Berlin 1896, 
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elbocsátó diploma töredékeivel s azzal a feliratos táblával, mely 
Constantinus és Licinius társcsászároknak a barbár népek vissza
fizetése után tett határrendezési munkálatait s a Toropaeum-n&k 
alapjából történt ujraépíttetését örökíti meg. Az oltinai diploma 
szerint három alá ós hat cohors képezé P- Calpurnius Maser 
Gaulius Rufus parancsnoksága alatt Moesia inferior helyőrségét. 
Ezen alak és cohorsok következők: I. Gallorum Flaviana et 
(2) I. Pannoniorum et (3) II. Hispanorum et Arvacorum; et I. 
Sugumbrorum veterana et (2) I. Braeorum Augustanorum et 
(3) I. Hispanorum veterana et (4) II. Mattiacorum et (5) Gal
lorum et (6) Ubiorum . . . . Q. Fabio Barbaro, A. Caecilio consu-
libus. Az elbocsátás Kr. u. 99 augustus 14-én, tehát épen a 
dák háborúk kitörésekor történt. Ep ily becses leletként emelhette 
ki Tocilescu azt a márványtábla-töredéket, mely értelmezése sze
rint a dáciai hadjáratban elesett vitézek névsorát lett volna hivatva 
raegörökítni. lmp(erator) Caesar devi Nervae filius Nerva, Traia-
nus Augustus Germanicus Dacicus tribunicia potestate XIII con-
suli V. páter patriae in livnorem et memóriám fortissimoram virorum 
qui bello Dacico pro repüblica morte occubuerunt fecit. Mommsen 
szerint ugyan valószínűbb ezen záradék praefectus coh. II. 
Batavorum. 

1898. július 22-én, miután már időközben Dumha Miklós 
bécsi főrendi tag költségén „Monumental. de la Adam Klissi" 
czimű monographiájának német kiadása is napvilágot látott, a 
déli Kárpátok hegyszorosain át a mai Erdélybe, vagyis Felső-
Dáciába vezető hadi utakat s azok őrállomásait mutatta be. 
Az Olt mentén Celeatól, vagyis a rómaiak Malvejától a Tabula 
Peutingerianán megörökített állomások felkutatásával Tocilescu 
nekünk a Felső-Dáciában működő szaktársainak is hasznos 
szolgálatot tett, mert ide hátrább keresnünk kell a kapcsolatot 
a Kárpátokon kivűl is s Dácia egykori szervezetéről csak akkor 
nyújthatunk tiszta képet: ha egész a Dunáig lemenőleg fel
öleljük, sőt tanulmányainkba bele is szőjjük Tocilescu ásatásai
nak s kutatásainak emez eredményeit. 

1 Corpus Inscr ip t iomim Latinarum III . Supplem. Pasciculus tertíus p. 
1971. X X X I és Archaeol . epigr. Mittheilungen aus Oesterreich XI. 1887. 
pag\ 25. 
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Ez idő szerint azonban távolról sem látjuk annyira tisz
tázottnak az útirányok s főleg a Kárpátokon át feltétezett kap
csolatok kérdését, hogy Toeileseu álláspontját mindenben ma
gunkévá tehessük. Sok kiegészítni valót látunk még az általa 
megszerkesztett térkép számára s főleg az alföldi sánczokról 
boldogúit Tonna Károlynak kiadásra nem került térképei 
után kitűzött vonalak nekünk is nehéz munkát okoztak már, 
a nélkül azonban, hogy a biztos térképezés idejét eljöttnek 
ítélhetnők. 

A legértékesebb részlete Toeileseu ez irányú munkássá
gának az oltvölgyi burgariusoJc és veredariusok katonai osztá
lyától származó felíratok felfedezése x s a törcsvqri-h&gó külső 
állomásának megállapítása Campulung-n&l, az u. n. Zsidova-
(Jidova)ban.3 

Mindezt azonban saját hazai területünkkel kapcsolatosan 
tüzetesebben szándékozom majd méltatni s itt csak az Amutrium-
nál a mi Zsilünk és a Motru (Mitrium) egyesülésénél fekvő 
Iiceari helység határán valami 3000 töredékben szerencsésen 
kiásott s Toeileseu szerint líeliogabalust ábrázoló bronzszobrot 
kívánom még érinteni annak igazolásául, hogy épen a hnnyad-
megyei vas- és aranyhegyekhez, valamint a verestoronyi szoroson 
át az alsófejérmegyei Érezhegységbe, a mai Zalatna, Abrud-
bánya felé irányított útvonalak mentén fejlődött ki déli Dáciá
ban, vagyis Dácia Mahensishen is a legvirágzóbb közélet s az 
odavaló központok, útelágazások jelentőségének valódi okait a 
déli Kárpátok válaszfalán innen a mi Maros- Sztrigy-vidékünk 
szabta meg. Ez a stratégiai hatás nem szűnt meg Dácia elesté
vel sem, a mint azt Toeileseu ásatásai Turtm Sseverinnél szépen 
illustrálják. A Traian által építtetett dunai hídhoz emelt hatalmas 
15 tornyú cnstrumot Dácia felső vidékeinek elszakadása után 
is fontos őrállomásként gondozák épen a dáciai Kárpátohhól 
fenyegető veszedelmek miatt. Nagy Constantinus négy külső 

1 Gr. Toeileseu Neue Insehrift.cn aus Rumonion Archaoologiselie epi-
graphische Mittbeiluug'en aus Oosterreich Ungarn. Jhg. XIX. 

2 ü . ő. Archaeol. épig. Mitthoü. 1891. Hel't 1. 15 lapján. IX. 3 0 - 32 
számú bélyegükkel. 
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szöglet-bástyával s 80 szobás laktanyával, Justinianus a dunai 
átjáró fedezésére szánt toronybásiyával erősítette azt meg. 

Mindezen saját területeinket közelről érdeklő részletekre 
azonban nem terjeszkedhetünk ki. Ép oly kevéssé foglalkozha
tunk ez alkalommal a dobrudssai római sánczokról 1899 oetober 
27-én tartott párisi előadásával, mert ezt saját vallumairikhal 
összehasonlítólag tüzetesebben kell majd tárgyalnunk. Az ugyan
ezen alkalommal bemutatott 62 új feliratból azonban saját 
területeinket érintő vonatkozásaik miatt a szűkre szabott hely 
daczára is a következőket kívánjuk még kiemelni: 

1. Drobeta (Turnu-Szeverin) a Legio IV Flavía centuriojá-
val (Július Strato) most jelentkezik először ez a légió. Idáig 
Felső-Moesiából ismertük és a hunyadmegyei történelmi régé
szeti társulat ásatásaival, Sarmizegetusaig eonstatáltuk Dáciá
ban. Drobeta helyőrségét rendesen a legio V. Macedonica és 
legio VII. Claudia, valamint az Ala I. Claudia Gallorum képezte. 

2. Celei (Malvae) a legio I. Italica veteranus sírkövét 
szolgáitatá. 

8. Hinok (Axiopolis) területén Valerius Valens beneficiarius 
legátus legionis XI. Claudiae állít atyjának sírkövet. 

4. Adam Klissiben „Jovi optimo maximo Herculí invicti 
Cereri Liberó patri" oltárt emel Colonus de Luca, tribunus militum 
legionis XI. Claudiae. Ugyanott (Tropaeum Traiani) a legio I. 
Italica a Legio V. Macedonica vexillatiójából 3 oltárkövet áldoztak 
(n. 17. L, II., HL). Már elébb egy centuriója* szintén ismeretes 
onnan. E két vexillatio és pedig a Legio I. Italica M(oesiaca) 
jelzővel épített Adam Klissiban (a Tropaeum Traianiban) Neptiin-
nak egy szentélyt. Annyira Moesiához számították ezt a két 
légiót, hogy Celeiben (Malvae) a L(egio) V. Moes(ica) jelzővel 
szerepel egy téglán a rendes M(aeedoniea) helyett. 

5. Tulcából Hadrianus és Verus (caesar) üdvéért áldoznak 
a veterani et cives romani eonsistentes. Ugyanazt tették Marcus 
Aurelius idejében, valamint Babadaghban Orfitits et Rufus Jidianus 
társconsulsága alatt (Kr. u. 178.) 

1 Tocilescu : Archaeologische epigraphische Mittheilung'en aus Oester-
reioh-TJngarn. XVII. p. 103. Nro 47. 

31* 
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6. A Jovi optimo maximo Dolíeheno emelt oltárok Céléiból 
(N 4.) és Novidomum (Isakeica) ismeretesek. Utóbbinál Elaga-
halus alatt Luginns Dometii et Aquila Barsemon et Flavius 
Damas papok templomot is építettek, mint nálunk az Ércz-
hegység vidékén Zalatlinánál történt. 

7. Igen érdekes egy collegium vagy lovagi testületnek a 
IV. századra utaló táblája Babadaghból. Ebben Abban Heródes, 
Adavius, Bersum, Barsamus, Theoteenus, Anatolius, Ticianus, 
Maximus Valentinus mint castrenses, mások mind circitorcs, ismét 
mások equitesékként vannak megörökítve, mint agentes in rebus. 

8. A romániai terűleteken idáig ismeretlen mérföldmutatók
kal is gazdagítá Tocileseu Dácia fölírattárát. így Septimius 
Severus és Caracalla Alsó-Moesia ismert helytartója C. Ovinus 
Tertullus parancsából (jiissu et ex decreto) termini positi inter 
Siampudi villám et vicanos Bu . . . ridavenatcs. Ugyan ez a 
legátus pro praetore állíttatott helyre Tálcánál 1 mérföldoszlopot, 

. (N. 89.), mig innen és Hírsovatól, Flavius Lucillianus legátus 
alatt Millia passnm centum mértek ki (40). Constanzaról is talált 
egy mérföldoszlopot. 

9. Az Ala Pannoniorum, mely Krisztus u. 99-ben Moesia 
inferior helyőrségéhez számított Constanzaban; Vespasianus 
idejében veteránjainak deeuriójával örökíti meg magát ugyan
csak Cón stanzából. 

10. Nagyon figyelemreméltó a tomii ötxcc twv 'AX'ŝ avSpetav 
nevű hajósparancsnoknak a hajósok által (oixo- tföv év Tóaet 
vauxXyjfwv) emelt dombormű (55), valamint Skirtos dah gladiátor 
domborműves emléke (Sxípxos Axxrp.q) s a 8 darab szobormű, 
köztük NeptUDj a tragikai költő Isis, Tyeho Polcos (Túxrj IlóAew-) 
a görög gyarmatok corona maralissal, előkelő női viseletben 
ábrázolt vódszentje, Phito és Persephone, Jupiter és Asklepios 
szobra mind Tomiból. 

11. Ránk, Felső-Dácia lakóira említést érdemel Daizus, a 
Comozoits fajának barbár és épen dák hangzású neve, á kit 
infectus a Costobocis temettek el Adam-Klissiben (Tropaeum 
Traiani) agg szülei. 

A kostobokok görögországi betörését Kr. u. 170. ismerjük 
a históriából. Egy római felírat Kr, u. 175— 180 közt per. Achaiam 
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et Macedóniám et in Ilispanias adoersus Oostobocas et Mauros rébel-
les ellen viselt háborúról szól. íme itt az Al-Dunánál a mi 
Kárpátjaink közelében is éreztetek pusztításukat s fegyverüktől 
vérzett el Daisus, a romanizált dák családbeli vitéz is. 

Azt hiszem, érdemes munkát végezek tehát, a midőn Toei-
lescu Györgynek hazánkban kevésbé ismert, de a mi Dáciánkat 
oly közelről érdeklő, a mi történetünkkel sűrű vonatkozásban 
álló felfedezéseire irányítani e rövid vázlatban honfitársaim 
figyelmét. Tocilescuval sokkal távolabb eső országok tudósai elő
szeretettel foglalkoznak; mennyivel szükségesebb tehát, hogy 
ásatásainak gazdag eredményeit mi is értékesítsük hazánk leg
régibb történetírásánál. 

TÉGLÁS GABOU. 


