
Késő római sír Hegyeseiről 

BILKEI IRÉN - HORVÁTH LÁSZLÓ 

1970 októberében Domonkos István hegyesdi 
(Veszprém megye) lakos értesítette a keszthelyi Bala
toni Múzeumot, hogy mélyszántáskor faragott köve
ket vetett fel az eke a község határában.1 A lelőhely 
megtekintése után Horváth László leletmentést vég
zett a kövek előkerülési helyén, amelynek során fara
gott kövekkel bélelt sírra bukkant.2 A lelőhely 
Hegyesd községtől K-re, a Péter-hegy K-i lejtőjén, a 
Tapolca—Nagyvázsony műúttól kb. 500 m-re, ÉNy-ra 
helyezkedik el. ( 1. kép) 

A sír leírása: a kissé lekerekített sarkú, szabályos téglalap 
alakú sírgödör méretei: 233 x 105 cm, mélysége 110 cm. Tá
jolása megközelítőleg É - D . A sírgödör oldalát 6 db faragott 
kővel bélelték ki, amelyek közül 2 - 2 a K-i, ill. a Ny-i olda
lon, l - l pedig az É-i, ill. a D-i oldalon volt. ( 2 - 3 . kép). A 
Ny-i oldalon levő, nagyjából szabályos téglalap alakú faragott 
kövek méretei: 90 x 68 x 17 cm ill. 105 x 70 x 18 cm. A K-i 

oldalon levőké: 97 x 72 x 20 cm ill. 104 x 70 x 19 cm. Ez 
utóbbi kő É-i szélén 10 cm széles, 3 cm-re kiugró keret húzó
dik. A sírgödör É-i oldalán 59 x 68 x 13 cm méretű, D-i olda
lán pedig 72 x 67 x 13 cm méretű kő volt. E keretet - Do
monkos István közlése szerint - a kiforgatott kövekkel fed
ték le, amelyek egyikébe feliratot, másikába négy alakot vés
tek. Az adatközlés szerint ezen a helyen D-ről É felé szántot
tak. Az eke először a feliratos kőlapot mozdította ki eredeti 
helyéből, tehát ez fedte a sír D-i felét, és így a reliefes kőlap
pal borították le az É-it. Megjegyezzük, hogy a kiforgatás 
után a köveket tovább nem mozgatták, így a lelőhely meg
tekintésekor ellenőrizhettük az adatközlés helyességét. A fel
iratos kő mérete 100 x 80 x 20 cm, a relief esé 100 x 74 x 20 
cm3 . A kövek anyaga homokkő, köztük kötőanyagot nem 
találtunk. A két fedőlapra a későbbiek során még vissza
térünk. 

A sírban felnőtt férfi 175 cm hosszú, nyújtott helyzetű 
csontváza volt. Jobb karját a medencére derékszögben be
hajlították, bal alkarja a bal combnyakon helyezkedett el. 

1. ábra. A hegyesdi sír lelőhelye 
Abb. 1. Fundstelle des Grabes in Hegyesd. 

2. ábra. A sír a körberakott kőlapokkal 
Abb. 2. Das Grab mit den ringsum gelegten Steinplatten. 
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3. ábra. A sír felülnézeti rajza 
Abb. 3. Aufsichtsbild des Grabes. 

Mellékletek: 
1. Hagymafejes bronzfíbula töredéke felületén aranyozás 

nyomaival. (4. kép 1. Itsz. 70. 178. 2.) Erősen korrodálódott 
vas tűjéből csupán 0,4 cm hosszú töredék maradt meg. A 
viseletnek megfelelő helyen, a jobb vállon került elő. Hossz. 
4,6 cm, max. szél. 5,3 cm. 

2. Bronz karika. (4. kép 2. Itsz. 70. 278. 3.) Ovális, 
hegyesedő végei egymásra futnak. A karika testének kereszt
metszete kör alakú. Jobb oldalon, a mell tájékán találtuk. 
Átm. 2-2,7 cm, vast. 0,4 cm. 

3. Világosbarna színű füles korsó (4. kép 3. Itsz. 70. 278. 
1.). Kiöntős szájpereméhez alig kiemelkedő két bordával ta
golt szalagfül csatlakozik. Vállán két bemélyedő hornyolas 
fut körbe. A sírgödör DNy-i sarkában, a jobb lábfejnél került 
elő, ami általános jelenség a késő római sírokban.4 Mag. 16,9 
cm, sz. átm. 8,5 cm, t. átm. 6 cm. 

A mellékletek közül leginkább a fibula ad némi 
támpontot a sír korának megállapításához. A rövid, 
vastag, díszített keresztrúddal, nagy hagymafejekkel 

4. ára. A sír mellékletei 
Abb. 4. Heigaben des Grabes. 

rendelkező aranyozott fibulát a IV. század közepére 
keltezhetjük.5 A kiöntős korsót Bonis Éva a korai 
császárkor kerámiájának lie mutatásakor az I—III. 
században általánosan használt formaként jellemzi.6, 
de ismeretes, hogy a IV. századi anyagban is tömege
sen fordul elő.7 A késő római temetők leggyakoribb 
melléklettípusa a korsó kiöntős változatban is.8 A sír
ból előkerült mellékletek tehát IV. század közepe kö
rüli temetkezésre utalnak. A sír bélelésére és lefedésé
re szolgáló faragott kövek azonban már másodlagosan 
kerültek felhasználásra. 

A feliratos és a reliefes kőlap minden valószínűség 
szerint a korábbi temetkezéskor egy nagyobb méretű 
síremlék összetartozó részei voltak.9 Feltevésünk 
helyességét az epigráfiai és stílustörténeti összevetésen 
kívül az is bizonyíthatja, hogy a feliratos lap felső 
törésfelülete összeülik a reliefes lap alsó törésfelületé
vel. A két rész külső mérete teljesen azonos. Feltehe
tően egy darabból faragták ki őket, mivel az össze-
iUeszthetőség mellett csapolást vagy egyéb rögzítési 
módot nem sikerült találnunk az említett felületeken. 
A reliefes sírtábla felett még lehetett egy lezáró rész, 
mivel két csapoláslyuk a felső részen megmaradt. A 
feliratos tábla alsó része durván megmunkált nyúl
ványban végződik, ez képezhette a sírkő felállításakor 
a földbe ásott részt. 

A reliefes táblán (5. kép) bemélyített mezőben 
négy félalakot ábrázoltak. A képmezőt alulról 7 cm 
széles párkány határolja. Felső része erősen töredékes, 
így az itteni lezárását nem állapíthattuk meg. Két ol
dala is sérült, azonban a bal oldalon 21 cm magasságig 
megmaradt a képmezőt keretező oszlop talapzata és 
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ЕшВННННННШ-' WÈÊÊÊÈËË 
5. ábra. A sírt borító alakos kőlap 

Abb. 5. Die das Grab bedeckende Steinplatte mit Figuren. 
az oszloptest kis része. A jobb oldalon valószínűleg 
hasonló oszlop zárta a képmezőt. Az alsó párkányba 
benyúlva egy korinthoszi oszlopfő töredéke látható, 
amely az alsó, feliratos mezőt keretező oszlop tarto
zéka volt. A képmező belső mérete ezek szerint 
83 x 57 cm. Benne négy félalakot faragtak ki. Jobb 
oldalon idősebb férf.t látunk, aki bal kezében irat
tekercset tart. Öltözete hosszú ujjas tunica fölött ka
tonai köpeny, a sagum, amelyet jobb vállán korongos 
fibula fog össze A sagum alatt övet, cingulumot hord. 
Rövid, előrefésült hajjal, kis bajusszal és körszakáilal 
ábrázolták. Középen két alakot véstek a kőbe. Elöl 
egy kisgyermeket, akinek a feje megsérült a kövön. 
Ruházatából csak a szögletes nyakkivágás látszik. Bal 
kezében madarat tart, a jobb kezében tartott tárgy 
nem ismerhető fel. Mögötte idősebb no áll, aki kezét 
a gyermek vállaira teszi. Öltözete hosszú, bő ujjú tuni
ca, amit a nyakán téglalap alakú tagokból álló nyakék 
díszít. Gerezdéit hajviselete (úri. Melonenfrisur) közé
pen elválasztott és a válláig ér. A kő bal oldalán fiatal 
nőt láthatunk. Az előző alakokká! ellentétben nem 
szemből, hanem kissé féloldalasan. Öltözete hosszú, 
bő ujjú tunica fölött bal vál edőkben lehulló 
palla, amelyet bal csuklóján átvetve fog fel. Nyakán 
az idősebb nőével megegyező nyakéket visel. Haja 
középen elválasztva két oldalán a fejhez simulva om
lik le a vállára. Jobb kezének hüvelyk- és mutatóujja 
között obulust (? ) tart, bal kezében kis ládikát. Fi
gyelmet érdemel, hogy a fiatal nőt más nézetből jele
nítette meg a kőfaragó, mint a többi alakot. Ezzel 
kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, hogy tudatos 
komponálás következménye-e ez? Vagy a képmező 
vésésekor az utoljára kifaragott alak számara már 
kevesebb hely maradt? Véleményünk szerint a kő
faragó a halottat akarta ábrázolni - a feliratos táblán 
(lásd alább) a 20 éves Iulia Dubitata a halott — és a 
túlvilágra távozó családtagot az ittmaradó családra 
visszanézve véste a kőbe. Arra, hogy a fiatal nő a 

o. aura. / \ síri оопю reuraios kőlap 
Abb. 6. Die das Grab bedeckende Steinplatte mit Inschrift. 

halott személyével azonos, utalhat még a kezében tar
tott obulus is. 

A kő készítésének idejét a haj- és ruhaviselet ábrá
zolásának segítségével határozhatjuk meg. A frizura
divat ugyanis a mindenkori császár, Ül. császárnő haj
viseletének megfelelően alakult birodalomszerte Ró
mában éppúgy, mint a provinciákban.10 Különösen 
jó támpontot ad a datáláshoz a középső nőalak hajvi
selete. R. Steininger e hajviselet megjelenését 
202-205 közé teszi, általánossá való válását pedig a 
210 220-as évekre. ! } A Severus-hölgyek e kedvelt 
hajviselete azonban egészen a III. század közepéig di
vatban volt, még Herennia Etruscilla — Traianus De-
cius (249—251) felesége -- érmein is találkozunk 
vele.12 Először Plautilla Augusta 202-205 között 
vert érmein láthatjuk azt a frizurát1 3 , majd valamivel 
később Iulia Domna ábrázolásai jelentik divattá válá
sát.14 Pannóniában Intercisából ismerjük a legtöbb 
olyan kőemléket, amelyek női portréit Melonenfrisur-
ral ábrázolták.15 Ezek a kőemlékek is a III. század 
elejére datálhatok. A férfialak ruházatában — tunica, 
sagum, cingulum — a Hadrianus óta polgárosodó kato
nai viselet tipikus III. századi megjelenési formáját lát
hatjuk.16 Hasonló öltözetű férfiakat ábrázoltak pl. 
néhány intercisai1 7 és sopianaei sírkövön.18 A jobb 
vállán látható korongfibula nem ad egészen pontos 
keltezést. Patek Erzsébet és Sellye Ibolya a korong-
fibulák használatának megszűnését a III. század ele
jére teszik.19 Mindenesetre a gerezdéit női hajviselet 
divatjának idején a korongos fibulákat még használ
ták. A két nőalak viselete — hosszú ujjas tunica és 
palla — sem ad megbízható datálást, viszont egyforma 
nyakékük pontos mását látjuk viszont két sopianaei 
kövön, amelyek szintén a II. század végére -III. szá
zad elejére keltezhetők.20 A III. század eleji időpon
tot támogatja még egy adat: a gyermek kezében tar
tott madáralak. A sírköveken a gyermekek kezében 
tartott galamb vagy kakas alakokban Sági Károly a 
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7. ábra. A felirat 
Abb. 7. Die Inschrift. 

sírokból is ismert terrakotta gyermekjátékokat ismer
te fel.21 Mivel ezek a leletek nagyobbrészt égetéses 
sírokból kerültek elő, ez meghatározza korukat is kb. 
a II. század végéig, így ábrázolásaik sem mehetnek 
tovább a III. század első felénél.22 

A sírkő alsó részét képező feliratos tábla (6. kép) 
széle erősen töredékes. Mint már említettük, két osz
loppal keretezték. Alsó részét 2,5—3 cm vastag és 7 
cm széles párkány határolja, felső részén a reliefes 
tábla párkányzata képezhette lezárását. A feliratos lap 
bal alsó sarkában az oszlop széle megmaradt. A tábla 
belső mérete hasonló lehetett a másikéval: 83 x 57 
cm. A vízszintes felületen 8 soros felirat látszik. Az 
első 4 sor betűi 3,5 cm magasságúak, míg a másik 4 
sorban a betűmagasság 4,5 cm. A felirat a következő 
(7. kép): 

]m optare [.]sit terra lev(is) 
[pjroperavit etas oc voluit fa 
[t] us meus hic sita est Iulia 
[DJubitata an(norum) XX parentes f(ecerunt)s 

quibus ea facere debe 
a(nt)? fecit G(aius) I(ulius) Romul(us) et Valeria 
[Mjatero? memóriám s(ibi) et p(osteris) 

A kezdő sor felett még volt egy, ebből már csak 
néhány betű nyoma látszik. A 6/7. sor debe/a(nt) ki
egészítése nem biztos. A 7. sorban az apa gentiliciuma 
lánya nevéből visszakövetkeztetve I(ulius.) A 8. sor
ban a RIU által javasolt f(iliae) és p(osteris) kiegészí
tés közül az utóbbi a helyes. 

A felirat első része két ismert sírversformula. A 
„sit (tibi) terra levis" kifejezés széles körben elterjedt, 
a pannóniai feliratokon is nagyon gyakran találko
zunk vele.23 Gyakoriságát bizonyítja, hogy a III. szá
zad közepére ez a formula rövidítéssé egyszerűsödik 
formában.24 

A „properavit (a)etas, h(oc) voluit fatus meus" 
formulát mindeddig csak Pannónián kívül ismertük. 
Hozzánk legközelebbi hasonló formula Delminiumból 
(Dalmatia): „properavit aetas voluit hoc astrum 
meum".25 Az összes többi előfordulása Rómából 
Ш. Galliából ismert.26 

A két, nyilvánvalóan nem egymás mellé illő formu
lát a sírfeliratok szabványos szövege követi a halott 
nevével, életkorával és az állító szülők adataival. Egy 
szubjektív mondat azonban bekerült a sablonos szöveg
be: „parentes f(ecerunt), quibus ea facere debea(nt)" 

A továbbiakban a felirat szövegében, írásmódjában 
előforduló ,ЫЬаккаГ szeretnénk foglalkozni. A ,hiba' 
szót az egyszerűség kedvéért használjuk, valójában a 
klasszikus latin nyelvi normáktól eltérő nyelvi jelensé
gekről van szó. 

Ezeket sorra véve vizsgáljuk először a 3. sor etas 
alakban írt szavát. Az e írása ae helyett ortográfiai 
jelenség. E formájában nyilvánvalóan a kiejtést tükrö
zi. Nagyon gyakori jelenség a feliratokon. Már Varró
nál ezt olvashatjuk: „alii(dicunt) . . . Faeneratricem, 
alii Feneratricem . . . ac rustici . . . Mesium non Mae-
sium . . ."27 A pompei falfeliratok is az ejtés szerinti 
e formát őrizték meg.28 Viszont arra, hogy tanult 
nyelvtani ismeretről van szó, utal az e helyett ae scrip-
tio inversa is. Szép példája egy salonai feliratban: 
„ . . . aeredes . . . posuaerunt. . ,"29 A hoc helyett írt 
oc is sűrűn elfordul. A h írásában külöben tökéletes a 
zűrzavar, nagyon sokszor írják ott is, ahol nem kelle
ne. Előfordul egy feliraton belül is a scriptio inver
sa:30 „ . . . quem ostes hocidit . . ." (Igg). A pompei 
graffitokon már nem írták a h-t.3 l Ugyanez lehetett a 
helyzet a h ejtésével is. Még Szent Ágoston is arról ír, 
hogy egyes „tudós" elemek az ő korában is ejtették a 
h-t, holott a kb. 300 évvel előtte élt Catullus egyik 
verséből éppen az derül ki, hogy a szókezdő aspirata 
ejtése már akkor meglehetősen rendszertelen volt a 
művelt körökben.32 Túlságosan gyakori használatát 
egyenesen parlagiasnak tekintették.33 

Alaktani hiba a semleges nemű főnév — a fatum — 
hímnemű végződéssel való ellátása, és az ehhez egyez
tetett birtokos névmás. Ám ez is túlságosan gyakori 
jelenség ahhoz, hogy jellemző legyen. Lásd pl. a 27. 
jegyzetben idézett feliratokat, de még ezeken kívül is 
sok példát hozhatunk а fatus alakra.34 

A felirat megszövegezését egészében vizsgálva megál
lapíthatjuk, hogy a benne felbukkanó nyelvi jelensé
gek időhöz nem köthetők, és nem jellemzők provin
ciánkra, Itáliában is ugyanúgy előfordulnak, mint a 
birodalom más részein. Ezenkívül igazán ,hibák'-ról 
már azért sem beszélhetünk, mivel a fentebb tárgyalt 
nyelvi jelenségek a szabályos neolatin hangfejlődésbe 
beleillenek - ún. vulgarizmusok —, amelyek a nyelv
szerkezet normális mozgásának jelei és következmé
nyei.35 A felirat szerkezete — a két, egymástól füg
getlen sírversformula és a sablonos szövegben felbuk
kanó szubjektív mondat — arra utal, hogy több minta
könyvből válogatták össze a feliratot. Ezenkívül érde
mes felfigyelni arra, hogy ,hibák' csak a szubjektív 
indíttatású mondatokban jelentkeznek.36 

A datáláshoz a nevek elemzése sem nyújt több se
gítséget. Az apa neve С Iulius Romulus színtelenül 
római, cognomene Marcus után Pannóniában gyako
ri.37 A lány Dubitata cognomene szintén sűrűn elő-
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fordul. Valószínűleg egy kelta név latinosított formá
ja, ami a szomszédos Noricumban is gyakori.38 Több 
figyelmet érdemel azonban az asszony neve. Gentili-
ciuma nem császári és a markomann háborúk után 
általánosan használt név volt provinciánkban.39 Mate-
ro-nak kiegészített cognomenében először is az a fel
tűnő, hogy nem latinosított bennszülött nevet látunk 
a viszonylag késői feliraton. Ebben a formájában Pan
nóniából nincs is több példánk a névre. Különböző 
változatokban É-Itáliában és a vele szomszédos terüle
teken elterjedt névcsoport.40 Nálunk Aelia Materio 
szerepel egy táci4 x, Aurelia Matera egy várpalotai fel
iraton.42 Egy poetovioi edénygraffito — Materia — 
kapcsán Harmattá János mutatta ki, hogy ez a névcso-
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Ergebnisse der Verfasser: 1. Das Grab kann auf grund des 
archäologischen Materials für die Mitte des IV. Jhs. datiert 
werden. - 2. Die sekundär gebrauchten Steinplatten mit Ins
chrift und Relief wurden Anfang des III. Jhs., vermutlich in 
der Severus-Zeit, angefertigt. - 3. Die Steinplatten wurden 

Anschrift der Verfasser : Bilkei Irén 
Balatoni Múzeum 

H-8360 Keszthely 
Múzeum u. 2. 

port (Mato, Mataro, Matidius, Matiera, Mattius, Ma
ternais, Matiania, Materiu, Materio) venét-istriai vi
dékről megy át a kelta területre.43 

Befejezésül és összefoglalásul tehát a következőket 
állapíthatjuk meg: 
1. A hegyesdi sír mellékletei alapján a IV. század kö
zepére datálható. - 2. A temetkezéshez felhasznált 
feliratos, ill. reliefes kőlapok III. század elejiek. Az 
ábrázolásokból a Severus kor valószínűsíthető. — 3. A 
kőlapokat helyi anyagból faraghatta egy gazdag benn
szülött család számára egy jó mesterségbeli tudással 
rendelkező és jó mintakönyvek alapján dolgozó, való
színűleg nyugat-pannoniai kőfaragó mester. 

nő és egy kislány viselnek ilyen ékszert. Ez utóbbi kő a III. század elejére kel
tezhető. 
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für eine in Pannónia ansässige Familie aus dortigem Material 
von einem fachkundigen und nach guten Musterbüchern ar
beitenden, wahrscheinlich westpannonischen Steinmetz ge-
metzt. 
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