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Az aquincumi múzeum ujabb gyarapodásáról tanúskodik a római kő-
emlékeknek ezen negyedik sorozata.1 Legnagyobb részök ugyanis az utolsó 
években került a. múzeumba, csak néhány régebbi darab van köztük, me
lyeket akkor, a mikor az előző sorozatokat közzétettem, mint kevésbé jelen
tékenyet elhagytam, most azonban hadd foglaljanak ezek is ezen ismertetés
ben — már csak a teljesség kedvéért — helyet. 

Ó Buda különböző pontjairól származó kőemlékekről lesz szó," melyeket 
különféle alkalmak hoztak napfényre. A Papföldön eszközölt rendszeres 
ásatások leletei között a feliratos és szobrászati kőemlékek mindig ritkák 
voltak. A legtöbb feliratos kő az amphitheatrum feltárása közben került elő.2 

Azután a papföldi nagy fürdőből ismerünk két feliratos oltárt.3 Végre négy 
feliratos oltárkő a mithrgeumban maradt fenn. A többi kőlelet, melyeket 
ezen ásatásoknak köszönhetünk, egyes kisebb nagyobb szobormíívekből áll. 
melyek a legritkább esetben épek. De vájjon egy római városrész kiásott 
romjai között rémélhetünk-e többet, mikor a beépített faragott kövek is 
többnyire hiányzanak í Nemcsak Aquincumban lehet ezt tapasztalni, hanem 
másutt is, hol római épületmaradványokat ástak ki. 

A régi Ó-Buda legnagyobbrészt Aquincum köveiből épült fel s nem 
csoda tehát, hogy valahányszor egy régi házat, különösen középületet bon
tanak le, annak alapfalaiból római feliratos és egyéb faragott köveket szed
nek ki. így volt ez, mikor a mai óbudai dohánygyár helyén állott régi épü
letet rombolták le. De megtörtént, hogy ezeket távolabbi helyekre is el-
czipelték. A budavári bástyafalban például nemcsak aquincumi eredetű kövek 
voltak befalazva, hanem az egyik feliratos kőhasáb4 legalább, sokkal messzebb 
fekvő helyről származott. A legtöbb római kőemléket így befalazva azonban 
a pesti oldalon az Erzsébethíd lánczkamrája helyén állott kerek bástya
toronyban találtuk.5 Minden bizonynyal Aquincumból hozták össze, a honnan 

1 Az elsőt Bupapest Régiségei V, 95—164 (104 darab), a másodikat VII, j - 6 6 (72 darab), a har
madikat VIII, 159—17Ó (}6 darab) lapjain ismertettem. 

2 Torma Károly: Az aquincumi amphitheatrum északi fele. Akad. Ért. 1881. 71—80. II. 
3 Hampel : A papföldi közfürdő. Budapest Régiségei II, 75—74. 11. 
4 Budapest Régiségei V, IJ7. 1. 
5 U. o. VII, 6. 1. 
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a Dunán könnyen szállíthatták lefelé. Legújabban az óbudai régi városházépü
letet bontották le s abból került elő a 7. számú Mithratábla s még egy csonka 
feliratos oltárkő (6). A Viktoria téglagyár telkéről származó sírkő (22) is — 
úgy látszik — az ott állott középkori fal maradványok között tűnt elő. 

A rombolás különben nem akkor kezdődött, mikor a mai városok ke
letkeztek. Már az ókor vége felé sem ismerték a kegyeletet — nem a 
fenálló épületekkel szemben, hanem a síremlékek irányában sem. Ezért 
találunk már a késő római épületek falaiban beépítve hol egy oltárkövet, 
hol más feliratos kődarabot, így a Fenéken kiásott épületekben, vagy mint 
erre Kismartonban is volt eset. A legközönségesebb dolog azonban — 
úgy látszik — az volt, hogy csak azért hordták szét a régibb épületek 
faragott kőrészeit — különösen a párkányokat, és csak azért rombolták 
szét a. nagyobb síremlékeket és czipelték el helyükről a sírtáblákat, hogy 
azokat ismét sírok építésére felhasználják. Az ilyenfajta sírok, melyeknek 
alkatrészei, oldalai, fedelök eredetileg más czélra készült kőemlékekből 
állanak, igen gyakoriak Pannoniában s ezekből kaptuk a legtöbb és sokszor 
a legérdekesebb köveket. E tekintetben Dunapentele (Intercisa) kőleletei 
páratlanul állanak, talán már száznál több darab került ott ilyenformán nap
világra. Kollár Kálmán odavaló földbirtokos volt az a szerencsés, a ki az 
elsőket nagyobb számmal találta. Utána Éber László s ujabban Mahler Ede 
folytatták a Nemzeti Múzeum megbizásából az ásatásokat. Sok kőemléket 
találtam én is így Csákváron és Szent-Endrén. Szintén sírokból valók Vá
sárhelyi Géza földbirtokos nevezetes kövei Tinnyén (Pest m.) s azok a sír
kövek Császárról (Komárom m.), melyeket az Arch. Értesítő 1902. 28— 
38. lapjain ismertettem. 

A mi Aquincumot illeti, ennek területén az esztergomi vasút hídja alatt 
közel a Dunaparton emelkedő dombban voltak ilyen sírok, melyekre először 
a Finály-féle jégverem ásásánál 1891-ben bukkantak. Két év előtt aztán a 
mellett, Schlosser földjén, rendszeres ásatások történtek s az ezen alkalommal 
talált sírokból valók az alább ismertetett kövek (11. 23. 31). Igen szép kő-
párkányok is kerültek ki azokból, nem szólva az egyszerű sima kőlapokról, 
melyekből a sírok többi részei állottak. Magukban a sírokban többnyire 
csak a puszta csontvázak feküdtek : mindössze az egyik sírból egy ép üveg
edényt, egy másikból egy szép bronzfibulát gyűjthettünk. Máskülönben tehát 
e sírok igen szegények voltak s e szegénységből bátran következtethetünk 
az eltemetettek és hozzátartozóik szegényes életviszonyaira. További követ
keztetésektől egyelőre tartózkodom. 

Mint ezekből látható, igen sokszor s a legnagyobb számmal a római kő-
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emlékeket nem találják eredeti helyükön. Mert ilyenek a 4. és 10. számú 
kövek is, melyeket a Duna medréből emeltek ki. Még leginkább a sarkophá-
gok maradtak in situ, a mi könnyen érthető. így legújabban a Szemlőhegyen 
Zdeborszky villatelkén ástak ki egy sarkophágot, melyet a 33. szám alatt mu
tatunk be s közelében feküdt a 20. szám alatt ismertetett kőszobor, mely 
ugyancsak a mellett szól, hogy azon a ponton a rómaiak temetkeztek. Ha
sonlókép az eredeti helyén -— az Aranyhegyen — került napfényre az a 
négyszögű, párkányos szélű kőlap (3 5), mely minden valószínűség szerint egy 
sírkápolnához tartozott. Ennek többi részeit is talán megtaláljuk, ha a szom
szédos földön tovább kutatni lehetett volna. Nagyobb számmal sírkövet és 
sarkophágot még aztán a fllatori-gát építésénél és közelében az « Ó-Buda » 
vasútállomás melletti anyaggödörben láttak napvilágot, továbbá a budaujlaki 
téglagyár helyén, stb. Mint régóta ismeretes, a Gellérthegy déli oldalán is 
laktak rómaiak. Már 60 év előtt találtak ott sírköveket (CIL III 3 $94. 3602), 
1888-ban lelték a nevezetes oltárkövet, melynek feliratában a civitas Era-
viscorum előfordul, aztán később Perczi Mór villatelkén egy sírkövet, mely 
még most is ott áll. Végre midőn a gellérthegyi vízmedenczét építették, elő
került több edény, malomkő, egy agyagmécs, egy bronzfibula és a 8. szám 
alatt publicált oltárkő Nemesis tiszteletére. Az 1. 3. $. 15. 17. 20. 22. 28. 
30. számúak szórványos leletek voltak, minők Ó-Budán a római culturréteg-
ben elég gyakran előfordulnak. 

Az ezen alkalommal ismertetett kődarabok között is vannak igen figye
lemreméltók. Ilyen az a kőfej, mely a castrum geniusát ábrázolja, Icarus 
szobra, mely eddig a legszebb, melyet nálunk ismerünk, a két kerek Silva-
nus-szobor (a reliefképek közönségesebbek), aztán a nagy sírtábla a katona 
alakkal, a fekvő oroszlánok csoportja, melyhez hasonlók a Nemzeti Mú
zeumban is vannak, de nélkülözik azt az élethűséget, mely az egyiknek (31) 
a kidolgozásában található, mindenekfelett pedig egy majdnem életnagy
ságú kerek szobor, egy elhunyt nő képmása (feje, sajnos, hiányzik), minő 
a Nemzeti Múzeumban nincs. 

Mostanáig az aquincumi múzeum szobrászati és feliratos kőemlékeinek 
száma 2^4 darabra emelkedett. Ezek között nagyobb, számottevő darab van 
körülbelül 200. 

Ezek elhelyezése nemsokára rá, hogy az aquincumi múzeum két szárny
épülete elkészült, már is nehézségekkel járt. Miután a homlokzati oszlopos 
tornáczokban nem lehetett több követ felállítani, a múzeum belsejében igye
keztem nekik helyet szorítani, de természetesen a javának, a többit egyelőre 
egy fabódéban kellett elhelyezni. Mikor úgy láttam, hogy ez sokáig így nem 
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Az aquincumi múzeumépület a mögötte legújabban épült egyik oszlopos tornáczczal. 

mehet, előterjesztésemre a főváros hatósága készséggel elhatározta, hogy 
egy porticust építtet a múzeum körül és 1904-ben csakugyan föl is épült 
Nagy Géza főv. mérnök tervei szerint annak egy része, a hátul álló lakóház 
mindkét oldalán 32 m hosszúságban, összesen 20 kemény mészkőből faragott 
oszloppal. Most már ebben a két oszlopos tornáczban vannak az ujabb kő-
emlékek, részint befalazva, részint a falak elé állítva. A dolog úgy van con-
templálva, hogy ez a porticus kibővítve patkóalakban fogja majd körül a 
muzeumot, úgy hogyha az megvalósul, úgy hiszem, egy oly páratlan keretet 
nyer a múzeumépület, a minővel csak az antik templomok dicsekedhettek. 
Erős meggyőződésem, hogy a főváros — a mikor szükség lesz rá — ezt 
az áldozatot is meg fogja hozni ennek a tisztán tudományos intézetnek. Első
sorban dr. Bárczy István akkori tanácsnok érdeme az, hogy a porticus eddigi 
része kiépült és csak a legjobbat remélhetjük most tőle, mint polgármestertől. 
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A lapidarium számára épült porticus északi szárnya. 

i. Apollo kőfeje a nyak egy részével. Magassága 14 cm. Vargha Ignácz 
építőmester valamelyik óbudai építkezésénél találta s 1902-
ben az aquincumi múzeumnak engedte át. 

A vastag nyakon ülő fej haja a homlok körül felfelé 
álló göndör fürtöket képez s a középen kétfelé álló mes
terséges csomóba van kötve. A csupasz arcz széles és 
lapos, tágra nyitott szemei kidülednek. Egyébként semmi 
typikus jellege nincs; csak a külsőségek érdekelhették a 
kőfaragót, minő a mesterséges hajelrendezés, az ú. n. kro-
b/los, melylyel a férfiistenek közül közönségesen Apollont 
szokták ábrázolni, de előfordul Bacchus fején is. 

2. Egy kőtábla felső részéből való darab, melynek vastagsága 25, szé
lessége 60, magassága Ç2 cm. Az Erzsébethíd építésénél a bal parton 
talált kerek bástyafalból került elő, mint annyi sok más darab, melyeket a 
Budapest Régiségei VII. kötetében a 4^ — 59 lapokon ismertettem. 

A nagy hossznégyszögü táblán, melynek felső jobb sarokrésze ez a kő-
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darab, az egyik oldallapot egy 24 cm. széles, lapos falpillér szegélyezte, s 
ugyanilyen falpillér borította a szomszédos keskeny homlokzati oldalt egész 

szélességében, annak antae-szerü ki
képzést kölcsönözve. De mindkét 
oldalon csak a pillérfők maradtak 
épen ; mindegyik nagyjában korin-
thosi jellegű, a mennyiben két sor 
levélből áll, de a levelek.sima szé-
lüek és csak a középen vannak egy 
széles erezettel ellátva. Felső végük 
lefelé hajlik. Az alsó sorban két 
egész levél van, ezek közül emel
kednek a felső sor levelei, úgy hogy 
itt a capitell közepére esik egy le

vél, a másik kettő a sarkokra. Közbül egy-egy csavart szár nő ki, melyek
ből keskeny levelek ágaznak kétfelé, a pillérfők közepén és sarkain csiga-
vonalu tekercsekben végződve. Ezeken nyugszik a két keskeny léczből álló 
abacus, mely közepe felé behúzódik és a középső voluták fölött egy kiálló, 
alaktalan gombbal van díszítve. 

Balra a sarokpillértől laposan mélyített mezőben, melyet fölül a pillérfő 
magasságával egyenlő szélességű sima sáv határol, még csak egy fej — Attis 
feje domborodik ki, de kétségkívül Attis egész alakja állott az ép táblán 
keresztbe tett lábakkal, egyik kezével egy pásztorbot (pedum) végét tartva, míg 
másik kezével, melynek könyöke a pedum végén pihent — a mint ezt már a 
domborképen láthatjuk, — fejét hátul támasztja. A fej jobbra fordul és kissé 
lefejé hajlik, arcza egy csupasz képű ifjúé, ki maga elé néz, mintha gon
dolkodnék. A fejet magas phrygiai sipka fedi, melynek csúcsa be van hajtva. 

Ehhez hasonló egész alakokkal különösen a síremlékeken találkozunk 
gyakran úgy Németországban, mint nálunk. * A sarkophágokon és sírköveken 
párosával fordulnak elő, szigorúan schematikus módon, mint egymás pen-
dantjai. De ennek a kettős ábrázolásnak nem volt mélyebb jelentősége, az 
nyilván csak a symmetriából folyt, melyre a képfaragókat a sarkophág és 
sírtábla beosztása szorította. Attis ugyanis csak egy volt s a rómaiak a 
phrygiai Mater magna szép kedvesét tisztelték benne, ki korai halálával az 
istennőnek nagy bánatot okozott, de a kinek aztán annál nagyobb lett az 
öröme, mikor a szeretett ifjú feltámadt halálából. Ez a mythus nyert kifejezést 

1 V. ö. Budapest Régiségei VII, 47. I. 
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Attis cultusában is s tette népszerűvé az emberek előtt, kik Attis szomorú 
történetében saját múlandóságukat látták és szívesen hittek a feltámadásban. 
A mythus ezen vonatkozása a halálhoz könnyen érthetővé teszi, miért szol
gált Attis alakja oly sűrűn a síremlékek díszítésére. De csak azon motivum 
szerint, a mint ezen a táblán is ábrázolva volt: a gyász kifejezéséül fejét 
egyik kezére támasztva, mintha elgondolkoznék az emberi élet gyors múlan
dóságán. 

Ezúttal Attis egy nagy kőlapon fordult elő, melynek architektonikus 
kiképzése semmi kétséget nem enged az iránt, hogy egy épülethez tartozott. 
Hogy pedig az csak sírkápolna lehetett, a mellett éppen Attis ezen ábrá
zolása tanúskodik. Nyilván a sírkápolna egyik oldalfalán állott s valószínű, 
hogy a másikon vele szemben egy ugyanilyen Attis-alak fordult elő. ilyen 
kőlapokat, melyekből a sírkápolnák oldalfalai állottak, különben már máskor 
is találtak Aquincum területén, nevezetesen a Finály-féle jégverem helyén 
két darabot, de ezek csak a sarokpillérekkel vannak ellátva.1 Van aztán 
Tinnyén Vásárhelyi Gézánál is több ilyen darab, köztük a legnevezetesebb 
az, melyet egy tánczosnő alakja díszít.2 Ujabban Duna-Penteléről kapott 
a Nemzeti Múzeum több e fajta kőlemezt, melyeket Hampel az Arch. Ért. 
(1906) 247. és 249. lapjain tett közzé. Ezeken az egyik széles oldallapot 
mindkét felől falpillérek szegélyzik s közbül az egyik darabon egy edényből 
fölfutó szőlővenyige, a másikon borostyáninda, a harmadikon egy oltár tete
jén álló genius fáklyára támaszkodva van kifaragva. Egy sírkápolna összes 
részei, úgy hogy azt újra összeállítani lehetett, Veczelen gróf Kuun Géza 
birtokán kerültek napfényre.3 

3. Diana kőfeje, mely nyaka közepén letört. Magassága 1972 cm. 
Ugyancsak Vargha Ignácz építőmester ajándékozta 1902-
ben, de már nem emlékezett vissza, hogy melyik óbudai 
építkezésénél találták. 

A haj kétfelé osztva két csavart fürtben szegi az ar-
czot, míg a homlok fölött vízszintesen átkötött csomóba 
van foglalva. Az arcznak együgyű kifejezése egyszerűen a 
kőfaragó ügyetlenségének tulajdonítandó. 

Ez esetben is az eltorzított arczból legfölebb arra 
lehet következtetni, hogy nőé volt, egyedül a hajviselet 

1 Kuzsinszky, Magyarország római emlékszerű maradványai. Beöthy : A művészetek története I. 
2 Publicálta Ziehen, Arch. Ért. 1890. 42}. 1. képpel. 
3 L. Beöthy id. munkájában I. 551. lapot, a hol nemcsak a képét közöltem, hanem le is irtam a 

hazai hasonló sirkápolnák méltatásával kapcsolatban. V. ö. Hampel, Arch. Ért. 1906. 250. 1. 

Budapest Régiségei, IX. 6 
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typikus — az úgynevezett xocv/ußog, •— minővel Aphrodite, Nike, a nym-
phák fején találkozunk, legtöbbször azonban Diana hordja. 

4. Egy geniusszobor feje a nyak egy részével. Orra le van törve. 
Magassága 26 cm. A 11. számú Silvanusszoborral együtt az óbudai Duna
ágból, a hajógyári felhúzó híd felett i88<-ben kotorták ki s Wodiczka E. 

Lajos szerezte meg, a kitől 1902-ben az aquin
cumi múzeum kapta. 

Felálló göndör haja az ovális arcz két olda
lán hosszú fodros fürtökben csüng le, a fej hátul
ján pedig kettős koszorúba van fonva. Ezek között 
még a sárga festés nyomai látszanak. A fej tete
jén egy négyszögű torony emelkedik, egy ú. n. 
bástyakorona. Kidolgozott három oldalán a fél
körű mélyedések a kapukat, a sarkokon levő ke
rek kiugrások pedig a saroktornyokat jelzik. 

A fej majdnem életnagyságú s az egész szo
bornak is tehát, melyhez tartozott, jelentékenynek 
kellett lenni. 

A bástyakorona közös attribútuma a városok, táborok, sőt az egyes 
csapatrészek fölött őrködő geniusoknak. A legvalószínűbb, hogy ezen fej 
az aquincumi tábor geniusát ábrázolta, nemcsak azért, mert a határőrvidéken 
a legio tábora fontosabb volt, mint maga a colonia, hanem mivel a mellett 
szól lelhelye is. A legio II adiutrix táborának, mint tudva van, az óbudai 
hajógyár szigetén és a szemben levő szárazföldön kellett állani, már pedig 
a fejet ép a Kettő között, a Dunában találták. Ez esetben a falkorona tulaj
donképpen a castrumot tünteti fel. 

Hasonló szoborművek a bástyatorony nyal ismeretesek egyebek között 
Carnuntumból,1 Württembergből,2 Saalburgból,3 aztán ide tartoznak a váro
sok personificatiói, mint Antiochiáé, mely a legnevezetesebb, egy Autunból,4 

a Louvreben három nő falkoronával,5 stb., és ép így ábrázolták Cybelet, a 
kinek ábrázolása szolgált valószínűleg mintaképül.6 

5. Egy négyszögű kődúcz szárnyas geniusokkal. Egyik oldalán és alul 

1 Der röm. Limes in Österreich IV, Sp. 117. 
2 Haug-Sixt, Die röm. Inschriften u. Bildwerke Württembergs S. 45. 
3 Jacobi, Die Saalburg, Taf. XXV, 1. XXVI, 2. 
4 Duruy, a római császárság története I, 499. I. 
5 Reinach, Repertoire I, p. i n . 
6 Ugyanott I, p. 14?. 
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csonka. Magassága 60, szélessége 
42, vastagsága 78 cm. Ritter József 
bécsi-út 175. számú háza előtt ta
láltam. 

Felső felülete nagyolva, széles 
oldallapja pedig, mely épen maradt, 
simára van lefaragva. A két keskeny 
csonka oldalon egy széles léczből és 
egy keskeny párkányból összeállított 
keret volt. Ezen keretekben mindkét 
oldalon egy-egy szárnyas genius állott, 
de csak felső testük van meg. Mind
egyik befelé fordulva fejét vállára tett 
kezére hajtja. Az egyik oldalon a bal 
kézre, a másikon a jobbra. Ez utóbbi 
pózban látjuk képünkön az egyik ge-
niust. Mint ezen képből is kitűnik, 
különösen az ezen oldalon kifaragott 
genius ábrázolása nem tartozott azon 
felületes faragványok közé, melyekkel kö
zönségesen a sarkophágokon és elvétve sír
táblákon találkozunk. Az alakok ' erősen ki
domborodnak telt, gömbölyű formáikkal s 
mint a szárnyak kidolgozása mutatja, még a 
részletek is a legnagyobb figyelemben része
sültek. 

A szárnyas geniusok — mint a halál 
symbolumai — főkép a síremlékek díszíté
sére szolgáltak. Ezek között a legjelentéke
nyebb voltak a sírkápolnák. Valószínű, hogy 
egy ilyenhez tartozott ez a kődúcz is. 

6« Egy oltárkő darabja Juppiter és Juno 
tiszteletére szóló felirattal. Hátsó fele, továbbá 
jobb oldala és alsó része hiányzik. Magassága 
62, szélessége 30, vastagsága 14 cm. A III. 
ker. Elöljáróság új építkezésénél egy régi fal
ból került elő. 

Felső párkánya simára le van ütve. A 
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lekopott feliratos mezőn egyes betűk egészen elvesztek. A mennyire a felirat 
kibetűzhető, olvasása: 

I(ovi) o(plimo) [m(aximo)] 
et I(u)n(oni) reg[(inae)J 
. . . Vijctorinus 
T . . . Grati li[b(erius)] 
[v(otum)] s(olvit) l(ibens) m(erito). 

A legfőbb nehézséget okozza a 4. sorban a Gratili szó, minthogy a 
Gratilis személynév nem ismeretes. Olyformán gondoltam feloldani tehát, hogy 
a dedicáló Victorinus esetleg Gratus libertusa lehetett. Szokatlan a Junoni 
rövidítése is, mert azt egészen szokták kiirni. Különben messzebbmenő 
tanulságokat nem nyújtana ez a felirat akkor sem, ha ép volna. 

7. Csonka kőtábla, mely Mithra bikaölését ábrázolja. Ketté tört, azon-
fölül hiányzik baloldala és a felső része. Hossza jj, magassága 56, vastag

sága ió cm. A III. ker. Elöljáróság épülete alatt egy régi falban építő 
anyagnak felhasználva 1905-ben találták. 

A domborkép mélyített alapon áll, melynek kiemelkedő kerete alul 
talapzatul szolgált. 

Mithra bal térdével ránehezedik a bika hátára, úgy hogy ez annak 
súlya alatt mellső jobb lábával térdre bukva, leroskadt. A hátrafelé ki-
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nyújtott jobb lába a bika felénk eső hátsó lábát szorította a földhöz, 
de csak Mithra lábából látszik az alsó lábszár egy része. Előre nyújtott 
jobb kezében Mithra egy gombos markolatú, keresztvassal ellátott széles 
tőrt tart s azt függélyesen a bika szügyébe készül döfni. Feje letörött és 
hiányzik, testét dupla tunica födi, az alsó leér térdéig, a felső rövidebb s a 
csipők fölött keskeny övvel van átkötve. Ujja a jobb kart a kéztőig takarja. 
Hasonlóképpen keleti módra nadrág fedte a lábakat. Jobb vállához oda volt 
erősítve a chlamys, mely mindig hátrafelé szabadon a magasban lebeg, jeléül 
annak, hogy Mithra a bikát rohanása közben érte el. Belőle csak egy kis 
darab az egyik vízszintes redővel maradt meg. A bika feje, melynek száját 
Mithra a bal kezével fölrántotta, elveszett. Jobb felől egy kutya ágaskodik, 
alulról egy kigyó csúszik föl a bika testén, fejét a seb felé nyújtva. Mind
kettő a bika kicsurgó vérét akarja fölnyalni. Legalul a bika jól kifejlett 
heréit egy skorpió rágja. Mindezeknek természetesen symbolikus jelentőségük 
volt, mint a hogy az egész bikaölés jelképes ábrázolása annak a küzdelem
nek, melyet a perzsa felfogás szerint a Nap a Sötétséggel folytat. 

A képnek ezen középső főrészéhez jobbról és balról egy-egy álló alak 
csatlakozott, de csak a jobboldali maradt fenn. Ennek is a feje le van ütve. 
A szemközt álló ifjú mind a két kezével egy égő fáklyát tart rézsútosan 
Mithra felé emelve. Ő is, mint Mithra dupla tunicát visel, az alsó a térdéig 
ér, a rövidebb felső pedig, úgy látszik, szintén egy övvel van átkötve. 
A jobb vállán összekapcsolt hosszú chlamys elől a fél mellet eltakarva a bal 
kézen át szabadon hull alá. Hasonló volt a tábla elveszett bal oldalán ki
faragott ifjú, csakhogy ennek a fáklyát lefelé fordítva kellett tartani. 

Mint Cumont megállapította,z az előbbi Cautes volt, az utóbbi Cautopates, 
mely nevek alatt ugyancsak Mithra rejtőzött. Az aquincumi mithraeumban 
külön oltárok vannak nekik dedicálva. Megjegyzem még, hogy Cautes 
alakja majdnem mindig Mithra előtt a tábla jobb oldalán áll, úgy a mint a 
mi táblánkon látjuk. 

A két ifjú a bikaölés jelenetével egy képpé van összefoglalva, melynek 
hátteréül rendesen egy barlang szolgál. Úgy látszik, hogy a táblánk kerete 
fölfelé görbült s folytatólag fölül lapos körívben ment — úgy hogy egy 
barlang alakjára emlékeztetett. Tudvalevőleg Mithrát a perzsák barlangokban 
imádták s ezt a szokást a rómaiak is átvették. így a sopronmegyei Rákoson 
csakugyan egy barlangot használtak fel arra a czélra, hogy benne Mithrát 
tiszteljék. Másutt — mint Aquincumban — legalább a mithraeumnak bar-

1 V. ö. Westdeutsche Zeitschr. XIII, (1894J S. 88—90. 
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langszerű jelleget igyekeztek adni. Annál könnyebb volt a domborképeken 
a bikaölés jelenetét a barlangra emlékeztető kerettel ellátni. 

A bikaölő Mithra csoportja a Mithraábrázolások között a leggyakoribb : 
egész sereg domborképen ismétlődik ugyanazon elrendezéssel, ugyanazon typi-
kus formában. Ez az előállítás volt éppen a fődolog minden mithrasumban, ott 
állott a cella hátfala előtt, ép úgy mint a szent oltárkép a keresztény tem
plomokban. A kisebb táblákat a hívők lakásaikon vagy a mithraeumokban is 
mint fogadalmi tárgyakat felállíthatták. Aquincumban azonban ez az első ilyen 
lelet s az is sajnosán nem került eredeti helyén napfényre. A mithraeumban 
már nem találtuk meg, a másik két helyen sem, hol egyéb Mithrakőemlé-
kek pedig szintén szép számmal maradtak fenn.1 

Azon sok faragvány között, melyek a bikaölő Mithrát ábrázolják, csak 
kevés van, mely gondosabb kidolgozásával kitűnik. Úgy látszik, hogy a tö
meges kereslet miatt az emberek beérték a selejtes munkával is. A legszebb 
ilyen tábla hazánkban az, melyet Erdélyben Hosszutelken találtak és a dévai 

múzeumban őriznek.2 Ettől ugyan messze áll 
a mi táblánk, de mégis a jobbak közé tarto
zik éles, határozott vonalú kidolgozása miatt, 
de persze csak akkor méltányolhatnék iga
zán, ha épen maradt volna meg. 

8. Feliratos oltárkő Nemesis tisztele
tére. Magassága 72, szélessége derékban 29, 
vastagsága 21 cm. A Gellérthegyi vízmeden-
cze alatti téren találták 1904-ben. 

Az oltárkő tagozott lábazattal és pár
kánynyal van ellátva, az utóbbinak tetején két 
párna közé foglalva, melyeknek kerek végeit 
stilizált levelii rózsák díszítik, köralakú bemé
lyedés. "A törzs jobb oldallapját egy nyeles 
csésze (patera), a balt egy füles korsó dí
szíti, mint az áldozás nélkülözhetetlen kellé
kei. A felirat két első sora be van vésve s 
a betűk vörösre festve, a harmadik sorban 
látható V betűt s a többieket már csak egy
szerűen ráfestették. Olvasása : 

1 V. ö. Budapest Régiségei V, 118. és 121. I. 
2 Leghűbb képét lásd Beöthy: A művészetek története I, ^4- lapján, 
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Nemesi 
Primus 
v(otum) [s(olvit) l(ibens) m(erita)]. 

Ez a felirat egyike a legrövidebbeknek, melyeket oltárköveken látunk. 
A dedicálója csak egy nevet visel, ügy hogy semmi esetre sem lehetett 
római polgár, hanem alighanem rabszolga volt, és ezen esetben még leg-
érthetőbb, ha egyszerűen Primusnak hivták. 

A mi Nemesis cultusát illeti, az, mint az újabb felfedezésekből kitűnt, 
főkép az amphitheatrumokkal állott kapcsolatban. Pannónia területén először 
az aquincumi amphitheatrum külső oldalához odaépítve találták meg Nemesis 
szentélyét, majd Carnuntumban is előkerült az amphitheatrum külső oldalán 
s Sarmizegethusában (Várhely), hol szintén amphitheatrumra bukkantak, de 
eddig csak felszínesen ásták ki, annak feliratos kövei között ugyancsak egy 
pár Nemesisfelirat fordul elő (CIL III 13777—13779)- ^ z e n jelenség jelen
tőségéről-az Arch. Értesítőben «Néhány szó Nemesis etikusáról» szóló czik-
kémben szóltam (XVIII, 385. 1.) 

Azon Nemesis feliratokon (CIL III 10439—10442) kívül, melyeket 
Torma Károly az aquincumi amphitheatrum kiásása alkalmával talált, Aquin
cumból eddig még kettő volt ismeretes: az egyiket (CIL III 3484) Milles 
abban az épületben (in the countess Schechiny's house) látta, melynek he
lyén ma az óbudai dohánygyár kezelőépülete áll s Nemesi Aug(ustae) a 
II. segédlegio egyik veteranusa készíttette 219-ben, a másikról (CIL III 
3485) csak annyit jegyzett fel Katancsich, hogy Ó-Budáról való. Ezt Deae 
Nemesi Aug(uslae) Aurelius Audentius c(uraíor) r(ei) p(ublicae) Aqui(ncensium) 
et sacer(dos) provinc(iae) állította. A most publicált oltárkő a harmadik s 
legalább annyiban figyelemre méltó, hogy pontosan tudjuk a leihelyét. 

Az istennőt egyszerűen Nemesisnek csak a legritkább esetben nevezik 
a feliratok, ilyenek Aquincumban a CIL III 10442, Carnuntumban a CIL 
III 14073 számúak. Rendes jelzői a dea és Augusta, kevésbé gyakoriak 
regina, victrix vagy omnipotens. A legjellemzőbbek azon idők pantheisticus 
felfogására azok a feliratok, melyeken Nemesis más istenségek, mint Juno, 
Diana, Mars, Fortuna stb. társaságában szerepel. 

9. Silvanus kerek kőszobra, mely az istent állva ábrázolja. Magassága 
71 cm. A papföldi ásatások területén az országúttal párhuzamosan menő 
főuteza csatornájában, a macellummal szemben, arczczal lefelé feküdt ; 
1900-ban találtuk. 

Eredetileg át volt festve, fehér alapon vörös festékkel, melynek nyomai 

v 
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még helyenként fenmaradtak. Hátul nyers, annak jeléül, hogy fülkébe volt 
szánva. 

A vállhoz támasztott pálcza, melyet a bal kéz fog, a földig ért, alsó 
vége azonban letört. A leeresztett jobb kéz egy rövid görbe kerti kést lefelé 
fordítva tart. 

Silvanus fejét bozontos haj fedi, arcza bajuszt s rendetlen körszakált 
visel. Alsó ruhájából csak a bal alsó lábszárat fedő része függőleges redőivel 

látszik. Különben az egész testet a 
bal vállon összekapcsolt s a jobb alsó 
lábszár közepéig érő köpeny takarja. 
Ugyancsak a bal vállhoz van erősítve 
még egy felső ruhadarab, mely az 
egész jobb kart és a fél mellet fedi. 
A lábujjak alig vehetők ki, talán mi
vel a lábakon is valami harisnyaféle 
van. Más hasonló ábrázolásokon Sil
vanus rendesen csizmákat hord, me
lyeknek szárai rojtosak. V. ö. a Buda
pest Régiségei V, 126. lapján be
mutatott Silvanusképet. 

Ez esetben Silvanus attribútumai 
közül egyedül a görbe kerti kés két
ségtelen, a másik kézben levő hosszú 
rúdhoz, ha csakugyan az volt, hason
lót t. i. egy rövid botot — legfölebb 
Reinach Repertoire műve I, 175. lap
ján közölt Vertumnus kezében látunk. 
Másfelől azonban a bozontos hajú és 
szakállas fej, a téli öltözet, minőt a 
mi földmivelőinknek viselnie kellett, 
szóval az egész parasztos külső, csu
pán Silvanusra, az erdők és szántóföl
dek őrző istenére, lehetnek jellemzők. 

10. Silvanus kerek szobra, mely az istent szintén állva ábrázolja, de tér
den alul csonka. Magassága óo cm. Az óbudai Dunaágból, a hajógyári felhúzó 
híd felett 188 Ç-ben kotorták ki s Wodiczka E. Lajos, a dunagőzhajózási 
társulat műszaki felügyelője mentette meg s azután 1902-ben az aquincumi 
múzeumnak ajándékozta. 
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Orra le van horzsolva, körszakálla le
tört. Haja kétfelé osztva vastag fürtökben 
csüng le vállain, homloka vízszintesen ba
rázdás. Testét térdig érő ránczos tunica 
fedi, melynek ujjai a kéztőig érnek. A csipő 
körül övvel van átkötve, melynek karikája 
alatt olyformán van összeszorítva, hogy két 
függőlegesen lelógó, vastag ránczot képez. 

Az isten maga előtt jobb kezében egy 
kés markolatját fogja, úgy hogy a kampós 
penge felfelé áli, a bal kézben pedig mel
lette hasonló tartással egy kétfülü vázát 
tart. A gally, mely Silvanus legszokottabb 
attribútuma, hiányzik ezen szobron, helyette 
vázát látunk a jobb kézben, ellenben az 
elmaradhatatlan kerti kés itt is megvan. 
A váza, melyben nyilván gyümölcs van, a 
termés symboluma s Silvanus jellemzésére 
igen alkalmas. Még máig azonban ezen attri
bútumával — tudtommal — egyedül áll 
szobrunk. 

11. Négyszögű kőtábla egy álló Sil
vanus domborképével, melyből a térden 
alóli rész hiányzik. Magassága 35, széles
sége 30 cm. 

Schlosser József szántóföldjéről szár
mazik, mely a Dunánál a Finály-féle el
pusztult jégverem mellett északra fekszik. 
Ott 1903-ban több sírt ástunk ki s mint 
az egyik sír alkotórésze került napfényre. 

Silvanus feje a nyak tövéig le van 
ütve s csak körvonalai látszanak. Hosszú 
ujjú tunicája térdig ér s a csipők körül 
fel van kötve, a felső lábszárak idomaihoz 
alkalmazkodó ránczokat képezve. A valamivel hosszabb köpeny, mely a 
jobb vállon össze van gombolva, hátul a térdeken alul lóg le, elül rézsúto
san menő redőket képezve a fél mellet befödi s vége a bal alkaron át van 
vetve. Jobb kezében maga előtt egy kést tart, kampós pengéjét felfelé for-

Budapest Régiségei. IX. 
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dítva, míg leeresztett bal keze a vállhoz támasztva egy gallyat fog, melynek 
lombos koronája azonban letörött. 

Ezen három Silvanusszoborművön kívül van még egy negyedik az 
aquincumi múzeumban : egy domborkép, melyen Silvanus teljes alakja lát
ható. Képét és ismertetését lásd a Budapest Régiségei V, 126. lapján. 
A legszebb Silvanus domborképet Aquincumból a Nemzeti Múzeum őrzi, 
mely még egy másik domborképet is kapott onnan, melyen Silvanus mellett 
ott áll három Silvana. Ezeket Hampel József a Budapest Régiségei IV, 
68—71. lapjain ismertette. Nincs is más istenség, melynek annyi szobrászati 
emlékét ismernők Aquincumból. Ha ezekhez még hozzászámítjuk a Silvanus-
nak dedicált oltárköveket, látjuk csak, hogy nálunk a mezei gazdálkodás 
milyen fontos szerepet játszott. A CIL III. kötete mindössze 24 feliratos 
Silvanusolíárt publicál Aquincumból, ezek közül három (10453. 10454. 13370) 
egyszerűen Silvanusnak , tizenegy (3491—349S• 349°—10568. 3497. 
10455 —10457. I4343I) Silvanus domesticusnak, egy (3498) Silvanus erbarius-
nak, nyolcz (3499 —3501. 3502—10459. 3503 — 3 $04. 10458. 15158) Silvanus 

silvestrisnek és egy (10460) Silvano et Silvanis szól. 
12. Csonka oltárkő felirat nélkül. Hiányzik alsó 

fele. Magassága 35 cm, szélessége derékban 26, 
vastagsága 13 cm. Az 1900. évi papföldi ásatások
nál a múzeumtól északra eső épületmaradványok kö
zött került elő. 

A két végén letört párkány fölött az abacust a 
sarkokon egy-egy palmetta díszíti, melynek keskeny 
levelei be vannak kunkorítva; közbül két fülű tal
pas kráter áll, mely oltárköveink díszítésében ezen 
helyen tudtommal most először fordul elő. 

13. Kis oltár felirat nélkül. Magassága 50 cm, 
szélessége derékban 17, vastagsága 12 cm. Találták 
O-Budán, a Vihar-utcza 13. számú háza előtt, hol 
1903-ban egy hosszú próbaárkot vontunk, hogy a 
Budapest Régiségei V, 106. és 113. lapjain ismer
tetett két dombormű leihelyén a környéket átvizs
gáljuk. 

Kiugró lába és a felső párkány a szokásos tago-
zást mutatja. Tetején a négyszögű abacus kerek be
mélyedéssel van ellátva, sarkain pedig egyszerű görbe 
bemetszések képezik az acroteriumokat. 
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14- Oltárkő felirat nélkül. Magassága 88 cm, szélessége derékban 
31 cm, vastagsága 22 cm. Az ásatásokból származik, még pedig 1900-ban 
a Duna felé vezető kocsiút mentén feltárt lakóházak falai között látott nap
világot. 

Az előoldalon a párkányok fönt és lent ki vannak faragva, egy lécz-
tagból és az ú. n. kymából állanak, de a két oldallapon hiányzanak, helyet
tük rézsútosan lefaragott sima lapokat találunk. 

1^. Icarus kerek márványszobra, hiányzik feje s jobb keze, lábai pe
dig térden alul csonkák. Magassága 34 cm. Találták 1901-ben Ó Budán a 
Flórián-tér és Vörösvári-út sarkán épült ház alapozásá
nál. Bell és Schödl építőmesterek ajándéka. 

A meztelen testen nincs más, mint a chlamys, 
mely keskenyen összehajtva a bal vállról a jobb csipőig 
a mellet rézsútosan átfogja. A jobb láb kevéssel előbbre 
áll, mint a bal. 

Leeresztett bal karját Icarus kissé hátrafelé nyújtja, 
mintha repülne. Az alkar körül szalagok vannak kötve, 
melyek a szárny odaerősítésére szolgálnak. Azonfelül, 
úgy látszik, mintha még markával a szárny fogantyúját 
fogná. Magából a szárnyból csak éppen egy kis darab 
maradt meg s mint ezen látható, a szárnyak tollai egyen
ként ki voltak dolgozva. 

Ezen Icarus hazai szobrainknak egyik legjobb da
rabja. A test tartása természetes, tagjai arányosak, sima, puha formái pedig 
első tekintetre elárulják, hogy a művész egy ifjút akart ábrázolni. Ehhez ké
pest egészen közönséges munka az a két Icarusszobor, melyek a Nemzeti 
Múzeumban vannak és Ziehen publicatiójából ismeretesek.1 Egy kis Icarus-
szobra van aztán a szombathelyi múzeumnak, de mint faragvány még jelen
téktelenebb. És nálunk még egy harmadik helyen is tudok egy Icarusszobrot, 
ugyancsak a közepes fajtából, melyet azon munkámban akarok ismertetni elő
ször, hol a Nemzeti Múzeumon és aquincumi múzeumon kívül található pan
nóniai kőemlékek leiró lajstromát nyújtom. A motívum mindegyiknél ugyanaz, 
a repülőfélben ábrázolt ifju, a kinek az volt a tragicuma, hogy a magasból a 
földre zuhant. Jelképe az emberi életnek, melyet pályafutása közben letör 
a halál. Mindenképpen alkalmas volt tehát arra, hogy a síremlékeket díszít
sék vele. 

1 Arch. Ert . IX (1889) 157. 1. 
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16. Egy kerek kőszobor torsója. Magassága 3 5 cm. A Krempel ma
lomtól keletre fekvő Malomdülőről való. 

Hiányzó feje csappal volt a testhez erősítve, mint azt a nyakba vésett 
lyuk mutatja. Az alaknak csak a csípőkig érő felső része maradt fenn. 
Karjai fölül letörtek. A kissé jobbra hajló test derékig egészen meztelen s 
inkább nőre vall, mint férfira. Nyaka köré mintha füzér volna kötve. Hátul 
a vállakhoz két lelógó hajfürt tapad, melyeknek kidolgozása egészen archai-
stikus. 

Mindenesetre egy jobb fajta munkával van dolgunk. Annál érdekesebb 
volna tudnunk, hogy kit ábrázolhatott. Robert v. Schneider, a bécsi csá

szári muzeumokban az antik gyűjtemény igazgatója, a ki látta ezen torso fény
képét, azt hiszi, hogy egy barbárt ábrázolt, abból indulva ki, hogy nyaka 
körül torques van. Én azonban úgy látom, hogy az inkább egy egyszerű 
nyakdiszítés, minővel Vénusnál szoktunk találkozni. Ennek felelne meg aztán 
a test tartása is, ha t. i. úgy képzeljük el Venust, a mint balra lefelé ha
jolva jobb lábának saruját oldja le. Ezek a Venusábrázolások mindenesetre 
egészen meztelenek, holott a miénknek ruhája volt, mely a csípőkig lecsú
szott. Ilyen lecsúszott ruhát hordanak a nymphák, de ezeknek meg soha 
sincs nyakdíszök. 

17. Egy kerek kőszobor töredéke. Magassága 60 cm. Ó-Budán, 
Tavasz-u. 4 szám alatt dr. Unger Manó orvos házépítése alkalmával 1904-ben 
találták. 
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A négyszögű talapzaton (plinihus) álló életnagyságú férfialak térden alul 
fenmaradt jobb lába egy fatörzshöz tapad, az előrelépő s szabadon állott 
bal lábnak csak a feje van meg. 
A lábak egészen meztelenek, de 
mintha a jobb láb mögött egy sima 
ruharész látszanék. 

Ilyen nagyobb fajta kerek szo
bor nálunk nem igen fordul elő, 
annál sajnosabb, hogy csak ennyi 
maradt meg belőle. Úgy látszik, a 
meztelen szobrok közé tartozott s 
ábrázolhatott valamely istent, pld. 
Herculest, Mercuriust, de valamely 
császárra is gondolhatunk, kit az 
istenek képmására szintén meztele
nül ábrázolhattak. Arra inkább meg
volt a készség, hogy a császárt 
örökítsék meg ilyen nagyobbfajta 
szobor állal. 

A lábak ezen tartása a mi
lyen természetes, ép oly schema-
tikus lett a szobrászatban. A fa
törzset csak a kőszobrok megtá
masztására alkalmazták, ha azt akarták, hogy a nagyobbfajta meztelen szob
rok biztosan álljanak. 

18. Négyszögű kőtalapzat fele, rajta álló két csonka emberi lábfejjel. 
Hossza 22, szélessége 12, magassága 5 cm. Régebbi lelet, melyről meg nem 
állapítható, hol találták. 

A jobb láb előre lép, a hátrább levő bal lábnak csak a hegye az 
ujjakkal maradt meg. 

19. Hasonló kőtalapzat, ugyanazon méretekkel, melyen szintén két lábfej 
áll, ép úgy mint az előbbi darabnál, egészen egyforma nagyok is, csakhogy 
itt a bal láb lép előre. Továbbá ez a kőtalapzat is alsó lapján egy négy
szögű lyukkal volt ellátva, melybe egy csap nyúlt, hogy a szobor annál biz
tosabban álljon. A két talapzat — úgy látszik — két oly kisebb méretű 
szoborhoz tartozott, melyek egymásnak pendantjai voltak. 

20. Kerek kőszobor. Magassága 15 3 cm. Találták Zdeborszky Viktor 
Szemlőhegy, Pusztaszeri-út ió szám alatt fekvő telkén 1905-ben mészgödör-



ásás alkalmával. Közelében került napfényre egy év múlva a 33. szám alatt 
ismertetett sarkophág. Zdeborszky úr ajándéka. 

A szobor egy négyszögű talapzaton álló nőt ábrázol, majdnem életnagy
ságban. Feje hiányzik, leomló fürtéinek végei a két vállat érik. A testet 

kettős ruha takarja. Az alsó ruha (stóla) az 
egész testet mélyen a földig befödi, de csak 
fönn a mell jobb felét fedő ránczos része és a 
térdeken alul látható. Többi részét eltakarja a 
köpeny (palla), mely a jobb karról a mellen 
át rézsútos irányban fölmegy a bal vállra, egyet
len vastag ránczba szedve, melyet a jobb kéz 
elől összefog, hátul aztán szabadon lelóg s ismét 
jobbról a térden alul fel van húzva az előre 
nyúló bal karig s azon általvetve gazdag redők
ben omlott le a bal láb mellett. A bal alkar 
s a róla leomlott redőzet letörött s csak az 
utóbbinak egy kis darabja került meg. A test 
a bal lábra támaszkodik, a jobb, melynek felső 
lábszárát túlhosszúra csinálta a szobrász, kissé 
hátrább áll. A nyakat s a jobb kart a csukló 
körül egy-egy gyöngysor díszíti. Az alsó ruha 
vastag redői alól csak a két láb beburkolt he
gye látszik. 

Sajnos, hogy a fej hiányzik, de így is nyil
vánvaló, hogy a szobor egy női személy kép
mása volt. Attribútuma nincs, hacsak a letört 
bal kéz nem tartott valamit, a mi egyik-másik 
istennőt jellemezhetett. De ez nem valószínű. 
A nyakat és különösen a kart díszítő gyöngy
sorok ugyanis a halandók viseletéhez tartoztak. 
Nem valószínű azért sem, mert ilyen nagyságban 

nálunk legfölebb az embereket ábrázolták. Ha kisebb kerek szobor volna, ha
marább lehetne arra gondolni, hogy istennővel van dolgunk. Hasonló női'por-
traitszobrot látunk például a belgrádi múzeumban is.1 A mennyiben közönséges 
halandók képmásairól van szó, e szobrok a legtöbbször az elhunytakat örö
kítették meg és síremlékek részére készültek. Maga a síremlék kápolnaszerű 

1 Arch. Epigr. Mitth. XIII, j 8 . I. képpel . 



épület lehetett, melyben a szobor helyet foglalt. Azon a helyen, hol ezen 
szobor előkerült, csakugyan találtak egy sarkophágot és nincs kizárva, hogy 
a kettő összetartozott. 

2i. Egy kerek kőszobor térden alóli része, felső vízszintes lapfelülete 
azt látszik bizonyítani, hogy bár a szobor nem volt nagy, külön darabokban 
faragták ki, legalább is az alsó része külön darabot képezett. Magassága 
2i cm. A Duna felé vezető kocsiút mentén elterülő ásatásokból 1902-ben 
került elő. 

A szobor álló nőt ábrázolt lábig érő ruhában. A köpeny (palla) alól 
az alsó ruhának (stóla) csupán alsó széle látszik, a mint sűrű függélyes rán-
czokban a különben sérült lábfejek fölé esik. 
A bal vállon összetűzött köpeny a test bal ol
dalán ketté vált, elül a támasztó bal láb fölött 
gazdag redőkben függélyesen hull alá, a csücs
kén egy bojttal ellátva s csak a hátralépő jobb 
láb fölött feszül meg; a szabadon lelógó hátsó 
lepelrész szintén egy nagyobb bojtban végződik. 

Ebben a viseletben, melyet e két szob
ron — ezen meg az előbbin — látunk, a római 
úri nők szoktak járni. Ismerjük még a nálunk 
divott barbár női viseletet, de az más volt. A római polgárnő a lábig érő 
stóla fölött az ú. n. pallát hordta, mely a férfiak tógájának megfelelt. Az 
öltözködés művészete ennél is, mint a tógánál, abban állott, hogy a palla 
minél gazdagabb és változatosabb elrendezésű legyen, a nélkül, hogy a test 
idomait elfödje. 

A lábak állása mindkét szobron ugyanaz s a ruházat motívumai is 
hasonlók, lévén egyébként a ruházat ezen elrendezése a ruhás női szobrokon 
a legáltalánosabb. Alighanem itt is egy portraitszobor darabjával van dolgunk. 

22. Egy sírkő felső része. Magassága 84, szélessége 89, vastagsága 
16 cm. Találták a Victoria téglagyár helyén és tulajdonosa, Surányi József úr 
1903-ban az aquincumi múzeumnak ajándékozta. 

A háromszögű orom fölött a bal sarkot egy stilizált palmettalevél 
díszíti, a jobb sarok le van törve. Az orom közepén duplalevelű rózsa. 
A sima epistyliont a két végén egy-egy derékig megmaradt fél oszlop tartja, 
melyeknek törzse a korinthosi capitell alatt három gyűrűtaggal van ellátva. 
Közbül, a négyszögre kimélyített alapból egyetlen férfialak domborképe áll 
elő, arcza le van törve, csak a fej körvonalai kivehetők, testét, mely a 
csípőkön felül fenmaradt, elül összetűzött zubbony fedi. Ehhez tartozott a 
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jobb vállról leeső vastag redő, melyet a jobb kéz átmarkol, míg a bal kéz 
hasonló tartással maga előtt egy irattekercset (?) tart. A nyak alatt egy csavart 
kendőféle látszik, melynek végei a zubbony széle alá vannak dugva. 

E kőtöredéken az építészeti díszítés a szokásos gediculát mutatja, de 
legegyszerűbb alakjában, az egyes alkatrészek minden halmozása s minden 
czifrázás nélkül, jeléül annak, hogy a kő a jobb időkből, legföllebb a II. század 
elejéről származhatik. A csonka domborkép, mely az elhunytat ábrázolja, ép 
úgy lehetett egész alak, mint mellkép, de az utóbbi valószínűbb, mivel a 
jobb időkből való egész alakok sokkal erősebben domborodnak ki. Az egye

düli figyelemre méltó rajta 
a ruházat, melyhez egészen 
hasonlót a magyarországi 
emlékek között még csak a 
nemzeti múzeum két darab
ján látunk : az egyik isme
retlen eredetű s előbb Hof-
mann,* majd Hampel2 pub-
licatiójából lett ismeretes, 
a másik Dunapenteléről 
származik, egészen új lelet s 
mint ilyent először Ham
pel tette közzé képben.3 

Hofmann is, Hampel is 
pasnulának nevezik ezt a 
zubbonyfélét, s annyiban 
igazuk van, mert a mi e 

ruhadarabot jellemzi, elül csakugyan csukott. Nem valószínű azonban, hogy 
a jobb vállról lelógó vastag redőzet a köpenyhez tartoznék és pedig, mert 
i. csak a jobb vállon tűnik fel, 2. soha sincs ott, a hol a psenula, mint a 
következő kőemléken látni fogjuk, elül két hosszú szárban lóg le, 3. csak 
ott fordul elő, hol ez a zubbony elül egy hosszú, függélyes vonalban záró
dik. Egészen hasonló viseletet látunk egy speieri sírkövön4 s ezt Weynand 
gall sagumnak nevezi, mely megkülönböztetésnek annyi alapja kétségtelenül 
van, hogy a két ruhatypust, ezt t. i. meg azt, melyet a következő kövön 

1 Römische Militärgrabsteine der Donauländer. S. $?. Fig. 45. 
2 A nemzeti múzeum legrégibb pannóniai sírtáblái. 62. sz. 9. tábla. 
3 Hampel u. o. 27. sz. 18. tábla. 
4 Bonner Jahrbücher, Heft 108/9 (1902), Taf. V. Fig. 68. 
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látunk, nem kell ugyanazon elnevezés alá foglalnunk, a mikor szabásuk úgy 
sem teljesen azonos. E szerint a jobb vállról lehúzódó redőzet csakis ezen 
különös szabású sagum sajátsága volna. 

Az egyik nemzeti múzeumi sírkövön ezen viselet katonai öltözetnek 
látszik, legalább a mellett szól, hogy alsó részén egy lovat vezető lovász van 
(felirat nincs rajta), viszont azonban a dunapentelei kövön a feliratban nem 
találunk semmi vonatkozást a katonaságra, a speieri kő meg határozottan 
egy rabszolga síremléke volt. Nagyon kétséges tehát, hogy ezen aquincumi 
múzeumi alaknak katonának kellett lenni. 

Ott látunk aztán a nyak körül egy csavart kendőfélét, melynek végei 
elül keresztben a zubbony széle alá vannak dugva. Ez is egészen így van 
meg a másik két idézett kövön. A római katonák, mint Trajanus oszlopán 
látjuk, csakugyan hordtak egy nyakkendőfélét (focale), de az olyan csavart 
ruhadarabból, minő ezeken a köveken látható, csuklyára (cucullus) is követ
keztethetünk. Csak azt nem szabad feledni, hogy a magánemberek öltözeté
ben a csuklya ép úgy szerepelhetett, mint a katonáknál. 

23. Nagy sírtábla, alsó része, melyen a felírás állhatott, hiányzik. 
Magassága 149, szélessége 135, vastasága 20 cm. Schlosser József 

földjéről való, hol sirok voltak s az egyiknek fedőlapját képezte. 
Az elhunyt álló alakja egy kápolna (aedicula) közepén foglal helyet. 

Maga az aedicula a sírkő nagy méreteinek megfelelően gazdagon van ki
képezve. Felül háromszögű orom koronázza, melynek sarkain egy-egy pal-
mettaakroterion emelkedik, míg a csúcsdiszítmény lekopott. Széles párkányú 
oldalain fejjel lefelé egy-egy delphin nyújtózkodik, az orom közepén pedig 
két szembenálló galamb között Medusa feje látható, haja a homlok fölött 
ketté válik s csavart fürtökben körülszegi a kitöredezett arczot. A széles, 
tagozott epistylion, mely az oromfalat tartja, négy lapos pilléren nyugszik. 
A két szélső széles pillér hosszában, de nem végig menő két csatornával 
van ellátva, fejők, melyet a törzstől egyszerű gyűrűtag választ el, egy egész 
és szélül két fél lándzsalevélből áll, melyek közül két-két dupla volutás szár 
nő ki. Ezek között, legalább a baloldali capitellen, vízszintesen egy zsinór-
szerű szalag fut. A capitelleken nyugvó abacus sima keskeny lemezt képez. 
A két belső pillér, melyek a félkörű fülkét határolják, keskenyebb, sima 
fejők azonban hasonló kiképzést mutat. A pillérek közti keskeny hátteret 
lefelé lógó szőlőfürtökkel és egy-egy szőlőlevéllel ellátott szár díszíti. A fülke 
párkányos ive, mely fölött a tért* két, $•—5 levélből álló nagy kinyilt virág 
tölti be, a belső pillérek oldalából kiugró vállköveken pihen. 

Az alatta álló alak katonát ábrázol, kinek csak éppen lábai a bokától 
Budapest Régiségei. IX. 8 
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kezdve hiányzanak. Fedetlen fejét kissé balra fordítja, arcza, sajnos, le van 
horzsolva. Térdig érő tunicájából felismerhetők az ujjak s az egész alsó kerü
lete. Erre borult a paenula, melynek két szárnya a mellen összeér s egy-egy 
keskeny farokban végződik. Köztük két, lemezekkel díszített szíjszalag fityeg 

le, melyek a cingulumhoz tartoznak. A jobb oldalon lóg a kard, mely gom
bos markolatával és széles lapos hüvelyével kitűnik. A köpeny hátul lejebb 
ér a tunica szélénél s oldalszélei zigzugos vonalban hullanak le. A két kéz 
közül a jobbik elül a pssnula szélét fogja, a bal kéz széles irattekercset tart. 

Elég baj, hogy e síremlék felirata hiányzik. Minthogy katonaemberé 
volt, feltehető, hogy a feliratból talán mégis lehetne valamit a kő korára 
következtetni. Bár a legnagyobb sirkövek egyike, a minő talán még csak 
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az ácsai l nálunk, az még nem bizonyít sokat. Oly nagy sírköveket a későbbi 
időben ugyan nem szoktak készíteni, de előbb sem igen. Az igaz, hogy a 
rajnavidéki sírköveken az asdicula utánzása már mindjárt kezdetben, az I. 
századtól kezdve fellép, mindenesetre a legegyszerűbb formában, nálunk 
azonban a legrégibb köveket a lehető legnagyobb egyszerűség jellemzi, az 
asdiculára eleinte éppen csak a háromszögű orom emlékeztet, a féloszlopok 
vagy pillérek, melyeken az orom nyugszik, hiányzanak. A képmezőt egy
szerű léczkeret határolja vagy pláne semmi. Valami finomabb architecturai 
kiképzést ugyan később sem találunk sírköveinken, de bizonyos, hogy idő
vel a sírköveken az építészeti tagozás egyre nagyobb szerepet kezd játszani, 
persze csak mint dekoráczió, a hogy a dekoráczió a későbbi korú római 
építkezésnél is folytonosan jobban és jobban érvényesül. Ezt a törekvést 
idővel az izlés ilyen irányú kialakulása szülte, még pedig nemcsak helylyel-
közzel, hanem általában, elsősorban Rómában s a provinciák utána men
tek. Nálunk mindenesetre túlteng ez az architektúrái díszítése a sírköveknek, 
de csak azért, mert ez az izlés a szegényes viszonyoknál fogva kevésbé jut
hatott kifejezésre a köz- és magánépítkezésben, mint másutt, a gazdagabb 
vidékeken. Ez a törekvés természetesen csak egy hosszabb fejlődés ered
ménye, s nálunk már azért is kifejezést nyerhetett, mivel a rómaiság itt még 
a IV. század végéig fentartotta magát, holott a Rajna vidékén másfél század
dal előbb elenyészett. Én legalább úgy látom, hogy egyedül ez a magya
rázata2 annak a gazdag architektúrának, melyet ezen sirkövön is látunk. 
De természetesen egyszersmind a hanyatlás jele is az már, a mikor mindent 
inkább a szemre csináltak. Összefügg vele, hogy a túlgazdag architektúra 
mellett az ornamentika is követeli a maga részét : a növényi és állati diszít-
mények egyaránt ellepik a legkisebb üres felületet, mint ezt ugyancsak e 
siremléken láthatjuk. A delphinek az orom két lejtős szára fölött ugyan 
régebbi keletűek, hasonlókép az orommezőben kifaragott Medusafej, mely
nek eredetileg apotropaion jelentősége lehetett, de két oldalán a madarak, 
továbbá az orom alatt a rózsák, meg a pillérek között felfutó szőlővenyigék 
már határozottan egy későbbi korra vallanak. 

Ellenben meg kell adni, hogy a fülkében levő alakhoz formailag hason
lót — különösen a mi graciózus tartását illeti, a régebbi sírköveinken sem igen 
látunk. De azért előfordulhat később is, mert miért volna kizárva, hogy a 
későbbi időben ne akadhatott volna elvétve egy jobb minta, melyet a kevésbé 
ügyes kőfaragó is ne tudott volna utánafaragni ? 

1 Hofmann, Römische Militärgrabsteine S. 82. Fig. 58. 
2 V. ö. Hofmann S. 4. 

S* 



6o 

A második század végénél későbbinek még sem tartom e sirkövet. 
És pedig azért nem lehet későbbi, mert ez ellen szól a viselet. Ott van 
rajta ugyanis még a cingulum a lelógó szijakkal, melyek eddig főkép az 
I. század katonai felszereléseiből ismeretesek. Ez a legrégibb katonaviselet 
továbbá arról ismeretes, hogy az elhunyt katona pánczélban jelenik meg, de 
az is igaz, hogy ugyanazon korbeli köveken látunk egy könnyebb ruházatot, 
mely tovább tartotta fenn magát, sőt úgy látszik, idővel kiszorította a nehéz 
pánczélviseletet. Legalább ilyent a II. századból köveken már nem találunk. 
Ezen könnyebb viselet — mint én látom — az ú. n. paenula hordozásában 
állott. A rajnavidéki I. századból való sirkövek között csak kettőn látjuk : a 
Lindenschmittï által publicált Taf. IV. 2 (Petilius légionárius sirköve Bonn
ban) és Taf. VI. 2 (Licaius cohortalisé Wiesbadenben) ábrázolásokon. 

Mifelénk is vannak ilyen sírkövek, így Luciliusé Carnuntumban Claudius 
idejéből,2 a Mucban talált Fuscusé a Flaviusok korából3 s ott látjuk még 
Mestrius aquincumi sírkövén,4 melyen a pasnula hosszú csücskei zigzugos 
díszítéssel vannak ellátva. Ez a kő azonban már Hadrianus idejéből való. 

A paenula a két rajnavidéki kövön egy elül zárt (összevarrt vagy össze
tűzött) ruhadarab, melynek szabadon maradt végei a karokon át vannak csapva. 
De közönségesebb volt, hogy ezeket a csücsköket elül szabadon lelógni 
hagyták. Legvilágosabban látszik ez egy centurion (Louvre)5 s lényegében 
ez a szabása és hordása annak a pasnulának is, melyet a mi katonánk visel. 

A paenula régi ruhadarabja volt a római öltözetnek, esőben és hideg
ben közönséges emberek, parasztok és öszvérhajtók, különösen rabszolgák 
hordták, de a magasabb rendűek, sőt nők is, ha az időjárás úgy kivánta. 
Paenulát hord a vadászó Diana6 meg Hermes7 is. 

A hogy a római sereg Hadrianus óta elprovinciálosodott, a katonai vise
let is idővel még polgáribb jelleget öltött, még pedig a segédcsapatoknál és 
a légiókban egyaránt. Ezen későbbi idők katonaviseletét mutatja például az 
ácsai kő, melyen segédcsapatokhoz tartozó katonák vannak, nemkülönben 
Aurelius Bito, a II. segedlegió kürtösének (cormcen) sírköve az aquincumi 
múzeumban8 és egy másik csonka kő ugyanitt.9 Ezeken a katonák térdig 

1 Tracht und Bewaffnung des römischen Heeres. Braunschweig 1882. 
2 Hofmann, Fig. 48. 
3 U. o. Fig. 49. 
4 U. o. Fig. 54. 
í Reinach, Repertoire I, p. 45. 2 és Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums, Fig. IQJO. 
6 Reinach, I, 59 (65). 
7 U. o. II, 164, 8. 
8 Budapest Régiségei, VII, 55. I. 
9 U. o. 25. I. 
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érő tunicát és a jobb vállon összetűzött köpenyt hordanak, akár a polgár
emberek. Egyedül a cingulum' van még meg (a kardon kívül), de az sem a 
régi : az övet elül egy nagy karika fogja össze s ez alatt a tunica két ránczba 
van szedve, melyek a régi cingulum lelógó szíjszalagjaira emlékeztetnek. 
Végül, úgy látszik, a katonák egészen civilruhában is járhattak, mint azt 
egyebek között azokon a köveken látjuk, melyeket Hofmann a 21. 24. 
42. és 44. ábrák alatt közöl. 

A paenulával rendesen együtt szokott járni egy csavart nyakkendő-féle 
(csak éppen a Louvreban levő centurión hiányzik), de erről sem állítható 
egészen bizonyosan, hogy csuklya volt, bár ez a valószínűbb feltevés. 

24. Csonka sirkő, alsó része hiányzik. Magassága 10$, szélessége 65, 
vastagsága 20 cm. Ó-Budán a Laktanya-utczai matrózkaszárnya udvarán állott 
fészer falából került elő. Wodiczka E. 
Lajos úr ajándéka. 

Felső részén, lapos mélyedésben, 
melyet jobbfelől kerek féloszlop határol 
(a baloldali széle a kőnek a másik fél
oszloppal le van törve) három felnőtt 
mellképe ; az arczok, a középsőnek melle 
és jobb karja, továbbá a kezek le van
nak ütve. Mind a három alaknak nyaka 
túlhosszú, arczuk nyúlt volt, a két jobb
oldali nő füleiből két-két gyöngyből álló 
függők csüngenek. Csak a baloldali 
férfialak testén ismerhetők fel a jobb 
vállon összetűzött ruha ránczai, párhu
zamosan menő barázdák, ugyanily pri
mitiv módon van jelezve a ruha a jobb
oldali nő balkarján s a középső alakon 
a jobbkéz alatt. A két szélső alak — a 
szülők — közül az atya jobbkezével, az 
anya a balkezével egy-egy gyermeket 
szorít magához, kiknek kiálló domborrészei szintén le lévén ütve, csak kör
vonalaikban ismerhetők fel. A középen levő felnőtt leány jobb kezében maga 
előtt valami tárgyat tartott. 

Alább a hosszúkás keskeny mezőben középen egy háromláb áll, balra 
tőle egy nő, jobbra egy férfi áldozatot mutatnak be. Az oszlop alatt a mezőt 
egy szalagfonat határolja. Legalul a feliratból néhány betű maradt fenn: 
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D(is) M(anibus). Memofriae...] 

a második sorból csak az első betű látszik. 
25. Egy sirkő darabja, melyet a későbbi időben négyszögre körülvágtak, 

hogy annál könnyebben befalazhassák. Magassága 43, szélessége $7, vastagsága 
18 cm. A III. kerületi régi előljárósági 
épület bontása közben 1905-ben találták. 

A három erősen kiálló mellkép kö
zül csak a középső ép. A balfelőlinek 
egész oldala hiányzik, arcza le van ütve, 
a jobbfelőlinek levágták feje felső ré
szét s a jobbkéz ujjai is csonkák a hü
velykujj kivételével. A középső mellkép 
leányt ábrázol, arcza ovális, haja hom
lokára van fésülve, mellét egy jobb vál
lán összetűzött ruha fedi. A bal karját 

elfödi szomszédja, jobb karját a ruhája. Maga előtt egy almát tart. A jobboldali 
mellkép egy szakáltalan férfiúé, ki jobb vállán összetűzött chlamyst visel, mely 
a jobb kart szabadon hagyja s a nyak körül és a ruhakapocstól lefelé egy-

egy vastagabb redőt képez. A jobb kézt, melyen az alsó 
ruha ujja látszik, maga előtt a melléhez emeli. Hasonló 
a csonka alak a baloldalon, a ki nem lehet más, mint 
a másik hitvestárs, az anya; a mellre tett jobb kezének 
mutató- és középujjai ki vannak nyújtva. Ruházata ha
sonló lehetett, de már ki nem vehető. 

26. Gyermekfej mészkőből. Magassága 19 cm. Az 
ásatásokkal szemben, a Dunaparton emelkedő dombon 
bolgár kertészek 1888-ban találták, a kiknek akkor ott 
ültetvényeik voltak. 

Levált reliefdarab, mely azonban megközelíti a ke
rek szoborfejet (haut relief). Az arczot a két oldalt le
omló hajfürtök szegélyezik. 

27. Női portraitfej egy sirkőhöz tartozó dombor-
műről. Magassága 20 cm. A Krempel-malomtól keletre 
fekvő Malomdülőről való (^1895). 

Orra letörött, arcza lapos. Haja a homlok köze
pén ketté van választva s kétoldalt a füleken alul ér le. 
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28. Egy női vagy gyermekfej arczrésze, mely egy 
domborképről letört, ió cm magas. Az aquincumi mú
zeum Vargha Ignácz építőmestertől kapta, a ki azonban 
már nem emlékezett vissza, melyik óbudai építkezése 
alkalmával találták. 

Orra csonka. Portraitszeríí jellege miatt nyilván 
sírkőhöz tartozott. A haj lefelé, párhuzamosan menő 
fürtökben mélyen a homlok fölé borul s a füleket is 
befedi. 

29. Női fej domborképről, az alap kevés marad
ványával. Magassága 20 cm. Az amphitheatrum körül 
1894-ben került napfényre. 

A haj kétfelé fésülve magas frizurát képez, alsó 
része különváló fonatokban szegi körül a homlokot. 
A felhúzott száj egy éltesebb nőre vall, kinek arczvo-
násait a letörött orr még jobban eltorzítja. A nyakat 
gyöngyfüzér diszíti. 

30. Szoborfej, egy oszlop (?) tetejéről. Magassága 
19 cm. Az aquincumi múzeum Weber Józseftől 1894-
ben kapta, a ki a bécsi-úti vámház építésénél találta. 

Tetején sérült, különben egy pufók képű gyerme
ket látszik ábrázolni. 

31. Egy síremlék felső befejező (koronázó) része 
mészkőből. Hossza 118 cm, magassága 42 cm. 

Napfényre került Schlosser József földjén, mely a 
papföldi ásatásokkal szemben a Dunaparton, Finály el
pusztult jégverme fölött fekszik, hol 1903-ban egy 
későkori római temetőt ásattunk fel s az egyik sír oldalába volt beillesztve. 

Alul egyenes vonalú befejezése arra mutat, hogy különálló darabnak 
faragták ki. Hátsó oldala nincs kidolgozva. Közepét egy csonka férfifej 
foglalja el. Haja kétfelé osztva hullámos fürtökben szegi az arczot, melynek 
szakálla és bajusza volt. Minden csonkasága daczára első tekintetre felismer
jük benne Juppitert, a kire reávall az arcz jóságos tekintete is. A lelki 
tulajdonság ezen kifejezése igazán meglepő s annál csodálatosabb, mivel 
egyszerű, decorativ jellegű munkán találkozunk vele. Fején egy kerek, föl
felé szélesedő talapzat emelkedik, csaplyukkal ellátva, melybe egy fenyőtoboz 
lehetett beleillesztve, mint az egésznek csúcsdiszítménye. Két oldalán egy-egy 
oroszlán fekszik, egymásnak háttal fordulva. Mindkettőnél a test a fejhez 
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arányítva feltűnően rövid, a hátsó lábak közül csak a mellső látszik, s azon 
a farok kifelé átkanyarodik. Annál nagyobb természethűséggel vannak kidol
gozva a fejek, különösen kiválik a sörény a széles kezelés daczára. Kár, 
hogy egyik fej sem egészen ép. 

32. Hasonló kőrészlet egy síremlék tetejéről, de csonka. Magassága 40, 
szélessége 69, vastagsága 18 cm. A káposztásmegyeri csárda mellett napfényre 

került római őrtoronyból való, a hol 
1897-ben találtam egy sírkődarab
bal együtt, a melyet azonban, mint 
jelentéktelen dolgot ott hagytam. 

A keskeny talapzaton egy szaká
las fej áll, mely, mint a fejéből ki
növő két csonkított szarv mutatja, 
Pant akarja ábrázolni. Jobb oldalán 
a háttal fekvő oroszlánból csak a 
láb vehető ki tisztán, melyen át ki

felé az oroszlán farka^csavarodik. Hasonlókép a másik oldalon is volt egy 
fekvő oroszlán, mint azt az előző szám alatt leirt, egészen hasonló kőemlék 
mutatja. 

Ezen kőfaragványoknak csak úgy volt értelmük, ha valami fölé helyez
ték, hogy azt kiegészítsék. Hogy síremlékekről valók, kitűnik onnan, hogy 
vannak sírkövek, melyek egy darabból állanak s tetejöket egészen ilyen 
faragványok koronázzák. Azon síremlékek, melyek tetejét ezen külön faragott 
darabok képezték, mindössze nagyobbszerűek, valószínűleg sírkápolnák voltak, 
de egyszerű sírtáblák tetejébe is helyezhették.1 Az állatok egy keskeny talap-

J V. ö. Hampel, Intercjsa emlékei. Arch. Ért, 1906. 256. 1, 
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zaton fekszenek, mely egy kölni analog kőemléken z párkányszerűleg van 
kifaragva. 

A mieinkhez hasonló darabokat különben látni lehet a N. Muznumban 
is, a hová egyet én vitettem be Tabajdról, hol az utczán egy sarok előtt 
hevert. Azonkívül egy egész és egy fél példány van ott még Dunapenteléről.2 

Továbbá láttam a vidéken, és pedig a szombathelyi múzeumban két csonka 
darabot s egyet Székesfejérvárott a püspöki kertben. A legtöbbet, egyszerre 
öt darabot írt le Mitroviczban Kalina,3 ha ugyan mind ilyen csoportokból 
származnak azok a csonka darabok, melyek csak egyetlen oroszlánból állanak, 
s ha minden kőoroszlán csakugyan síremlékhez tartozott. A legtöbb kétségkívül 
ilyen volt. Úgy látszik, különösen Pannónia déli részén és tovább lefelé gyako
riak nagyon ezen kőoroszlánok.4 Nem kevésbé sűrűn fordulnak elő Dacia terü
letén (Várhely, Lúgos).5 Magam csak egy ilyen, a legkiválóbb dáciai példára aka
rok hivatkozni, a gróf Kuun Géza marosnémetii parkjában álló római sírkápolnára, 
melynek tetején a két sarkon egy-egy fekvő oroszlán pótolja az acroteriumokat.6 

Olyan sírkő, melyen az oroszlánokat a sírtáblával egy tagból faragták, 
az aquincumi múzeumban nincs, a N. Múzeumban is csak egyet ismerek, 
az alsó-lendvai sírkövet.7 Ezek a sírtáblák meg, úgy látszik, külföldön gya-
koriabbak. Ausztriában ott van például a pettaui ú. n. «Pranger»,8 a Rajna 
mentén pedig egész sora az e fajta sírköveknek. Sőt Britanniából9 és 
AfricábólIO is lehetne példákat idézni. Mint látjuk, egészen általános volt az 
a szokás, hogy az oroszlánokat előszeretettel alkalmazták a síremlékek díszí
tésére és pedig vagy úgy, hogy az oroszlánok külön darabban tétettek föl, 
vagy olyformán, hogy a sírtáblával egy tagot képeztek. Ez utóbbi esetben 
úgy is találjuk az oroszlánokat, hogy testüknek csak a szemközt forduló 
részét látjuk. Ilyenek mind a rajnavidéki sírköveken, Flavoleius (Mainz),11 

Firmus (Bonn),12 Dolanus (Wiesbaden),13 Annaius (Kreuznach)14 sírtábláin, 
1 Bonner Jahrb. Heft 108/9 (1902). Römische Grabsteine aus Köln. Taf. I, 10. 
2 Hampel, Intercisa, 90. és ?i. ábrák. 
3 Arch. Epigr. Mitth. XIII (1890) S. 24. 
I V. ö. Arch. Epigr. Mitth. IV, S. 116. 
î U. o. VIII, S. ?6—J7. 
6 Képét lásd Beöthy, A művészetek története I. kötetében, 676. ábra. 
7 Rómer-Desjardins, a N. Múzeum felira'.os emlékei, XXXIII. tábla 209. 
8 Conze, Röm. Bildwerke, Taf. V és S. 64, hol a szerző a jegyzetben az Ausztriából még előtte 

ismert analógiákat felsorolja. 
9 Arch. Ért. 1891. 114. 1. 

10 Rev. Arch. N. S 185? pl. VIII. 
II Koêpp, Die Römer in Deutschland S. 124. 
12 Lehner, Das Provinzialmuseum in Bonn. Abbildungen 1. Taf. VI, ?. 
'3 Koepp, u. o. S. 126. 
•4 Bonn. Jahrb. 77, Taf. II, 1, 

Budapest Régiségei. IX. 9 
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továbbá egy britanniain (Ny-Carlsburg).1 Ellenben oldalt fekszenek az alsó-
lendvai táblán, a pettaui Prangeren. 

A külön darabokból álló emlékeken az oroszlánoknak oldalról való 
ábrázolása a rendes, sőt az is typikusnak látszik, hogy az oroszlán farka 
annak hátsó lábán átcsavarodik, mert nemcsak a mi darabjainkon van így, 
hanem az egyik mitroviczain is.2 

Hogy mindig két oroszlán van, az nyilván csak a symmetria követel
ménye volt, a melylyel rendszerint számoltak a díszítésben. Kérdés azonban, 
vájjon pusztán decorativ szerepök volt-e ezen oroszlánoknak ? Idővel bizonyára 
már csak mint hagyományos motívumokat használták, de eredetileg mélyebb 
jelentésüeknek kellett lenni. Klinkenberg szerint az oroszlán a mindent el
nyelő Orcus (alvilág) képe s azok az oroszlánok, melyek karmaik között más 
állatfejeket tartanak (nálunk is vannak ilyen képek : a tatai sírkövön például 
kosfők vannak az oroszlánok karmai között,3 ép úgy egy steierországi sír
kövön),4 Phceniciából származtak hozzánk.5 De azt hiszem, ép úgy tekint
hetjük Jos. Kleinnel elijesztőképeknek (apoiropaia) a sírok és síremlékek 
védelmére,6 minők a Medusafejek is s akkor természetes, hogy rendesen 
szembe néznek, sőt mint a kölni sírkövön, ugrásra készek. Nagyon érthető 
tehát, hogy akkor is, mikor oldalt fekve vannak ábrázolva, fejőkkel szembe 
fordulnak, mint azt például az alsólendvai s az idézett mitroviczai köveken 
látjuk. A most bemutatott aquincumi példányon s jórészt a pettaui Prangeren 
is az oroszlánok kifelé néznek, a mi már annak jele, hogy a kőfaragó egy
szerűen decorativ elemek gyanánt kezelte. 

A két oroszlán hátsó részei között — mint mind a két aquincumi em
léken látjuk •— egy emberi fej fordul elő. Az egyik Juppiter, a másik Pan 
feje, rendesen egy széles szakállas férfifej [így az alsólendvain, a Prangeren, 
az ismételten idézett mitroviczai, a Muchar által publicált7 sírköveken), de 
lehet az Icarus8 is, vagy egy syren,9 vagy egy sphinx,10 sőt egy pamlagon 
ülő házaspár,11 Annaius sírkövén (Kreuznach) plane egy harmadik orosz-

1 Altmann, Die röm. Grabaltäre, S. 206. Fig. 16?. 
2 Reinach, Repertoire de la statuaire, II p. 722. 4. 
3 Arch. Epigr. Mitth. 1. S. 160. 
4 Muchar, Steiermark I, Taf. XVII. 5. 
5 Bonn. Jahrb. 108/9 (1902) S. 116. Hampel (Intercisa, Arch. Ért. 1906. 256. 1.) szerint a dunapentelei 

oroszlánpár «fogalmat adhat a sírőrző állatok, mint az orcus képviselői mikép teljesítették hivatásukat.» 
6 U. o. 1884. S. 35. 
7 Steiermark 1, XVII, 8. 
8 Gonoviczból, Muchar I. IV. 7. 
9 A bonni Firmus sírkövén, Lehner id. h. 

10 A kölni oroszlánpár között, Bonn. Jahrb. 1902. Taf. I, 10. 
11 Az Algiriában, a régi Auzia helyén talált kövön. Revue Arch. N. S. 1855 pl. VIII. 
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Ián.1 Arra-is van eset, de ez csak az egy tagból faragott sírköveken fordul elő, 
hogy a középen semmi sincs, pld. Dolanus idézett sírkövén. A marosnémetii 
sírkápolnán egy fenyőtoboz emelkedik az oromzat közepén. 

A hol a két fekvő oroszlán hátsó részei összeérnek, a csoportozat köze
pén a férfifej vagy egyéb figurális ábrázolás nyilván csak azért van, mert a 
compositio úgy kivánta. Ezért rendszerint magában az emberi fej sem volt 
elegendő, hanem az még egy talapzatot tartott, melybe egy fenyőtobozt 
lehetett beilleszteni. Az aquincumi emléken ez kétségtelen s a mitroviczain 
is így kellett lenni, mert ott is a fej még egy csaplyukkal ellátott talapzatot 
tart, hasonlókép a Prangeren is van ilyesvalami, de az annyira sérült, hogy 
Conze3 semmi értelmét nem tudja adni. Az ki van zárva, hogy az aquincumi 
kövön ez a talapzat (Aufsatz) módim lehetne. 

33. Kősarkophág fedél nélkül. A láda hossza 247, magassága 80, szé
lessége 115 cm. Találtatott Zdeborszky Viktor úrnak a Szemlőhegyen 

Pusztaszeri-út IÓ sz. alatt épült villája mellett 1906 tavaszszal földforgatásnál. 
Közeléből való a 20 sz. alatt ismertetett női szobor. A fedelét apró darabokra 
összetörték a munkások, a sirláda is darabokra vált szét, mikor a két méter
nyi mélységből kiemeltük, de legalább úgy a hogy mégis sikerült összeállítani. 

1 Bonn. Jahrb. 77, Taf. II, I. 
2 Römische Bildwerke II. S. 64. 

9* 
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A sírláda egyik hosszú oldallapján a bemélyített hosszúkás mező a fel
iratnak volt szánva, melynek bevésése azonban elmaradt. Két oldalán külön 
keretbe foglalva egy-egy szárnyas genius áll. Felettük a keret a késő pro
vinciális mú'ízlésre jellemző bárok kiképzést mutatja. A két genius egymásnak 
pendantja. Mindegyik szembe fordul, fejükön csomóba kötött hajjal s ke
resztbe rakott lábakkal áll előttünk, kezeik tartása is azonos, csakhogy mind
egyik a lefelé fordított fáklyát befelé tartja s ehhez képest a jobboldalinál 
a bal kéz, a balfelőlinél a jobb kéz pihen a fáklya felső végén s amannál a 
jobb kar, emennél a bal a fáklya végére könyökölve támasztja a fejet. 

Ezek a fáklyatartó geniusok egészen a sírkövek és sarkophágok rendes 
dekorácziójához tartoztak. De többnyire egészen hétköznapi faragványok, 
nem olyanok, minők az 5. szám alatt bemutatott geniusok. 

Ez a typikus ábrázolás a szárnyas Erosból fejlődött ki a classicus kor 
utáni időben s különösen a rómaiaknál lett a hallálal bekövetkezett alvás 
symboluma (Érős funèbre). Némi eltérést csak annyiban látunk ezen nagyon 
gyakori ábrázolásoknál, hogy nem mindig a fáklya végén könyökölő kézre 
borul a fej, míg a másik kéz a fáklya végét fogja, mint azt ezen 3 3 szám 
alatt publicált sarkophágon látjuk, hanem a fáklya a hónalj alá is érhet föl 
s a kéz, melynek oldalán a fáklya van, le van eresztve * s ez esetben ez a 
kéz tarthat egy koszorút, melyen a fáklya keresztül megy.2 De van eset, 
hogy a leeresztett kéz egyszerűen fogja a fáklya végét.3 A vállon, mely felé 
a fej hajlik, ilyenkor az átellenes kéz nyugszik. 

34. Egy sarkophág alsó, jobboldali sarka. Hossza 75, magassága 40, 
mélysége 40 cm. Csi-
des Albert a Csúcs
hegy alján a szőlők
ben találta 1906-ban. 

Elül, a közepét el
foglaló feliratos mező 
keretbe volt foglalva, 
melyből fenmaradt az 
alsó egyenes szár egy 
kis darabja s oldalá
ból az alsó kigömbö
lyödő rész. A két ol-

1 Rómer-Desjardins, A n. múzeum római feliratos emlékei, XXXI. t. 191, 
2 U. o. XIII. t. 87., XXIV. t. 142. 
3 U. o. XXVIII. t. 157. 
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dalon e szerint a keretnek az ismert barokszerű kanyarulatokkal ellátott 
formája volt. A feliratból csak az egyik alsó sor következő utolsó betűi 
VIVS s ezek is csonkán maradtak fenn. A felirat körül a keretet mind a 
négy oldalon sima sávok szegélyezték, ezeknél magasabban álltak elő az elő
lap két végén kifaragott fülkék sírna pálczatagszerű keretei és alapjuk. Csak 
a jobboldali maradt fenn s az is csonkán. Benne egy szárnyas genius két 
lábátlátjuk, s az égő végével a földetérintő fáklya végét. A jobb láb előre 
lép, míg a bal hátrább áll. A fáklya ez esetben is, mint mindig, befelé van. 

35. Négyszögű kőlap egy sírkápolna tetejéről. Hossza 118, szélessége 
143, vastagsága 20 cm. Találta Seif Mihály 1902-ben a Csúcs-hegy alján 

fekvő földjén. A lei-hely környékén utána ásattam, hogy esetleg a kápolna 
még egyik-másik részét megtaláljuk, de eredmény nélkül, a szomszéd földön 
a szőlő miatt nem lehetett kutatni. 

E kőlap a kápolna mennyezetéül szolgálván, lefelé fordított lapjának 
szembe és a két oldal felé néző szélei párkányszerű tagozást mutatnak, míg 
a hátrafelé eső negyediket csak rézsútosan lefaragták. Négy sarkát oszlopok, 
illetve pillérek tarthatták, mint az a sarkokban látható négyszögű lyukakból 
kitűnik, melyekben az ezek tetejéből kiálló csapok eresztve voltak. Az egyik
ben fenmaradtak az ólmozás nyomai. A kőlap közepén egy 5 5 cm átmérőjű 
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medaillonba foglalt férfiarcz van kifaragva, mely a mennyezetről a szemben 
belépőre letekintett. A homlokra reáboruló hajat, tovább bajuszt és kör
szakált visel. Szemei szabályosak, ép úgy mint az orr és a száj. A kidol
gozás azonban oly sablonos, hogy közelebbről meg nem határozhatjuk, kit 
akar ábrázolni. A mennyiben istenségre gondolnánk, egyaránt lehet Juppiter, 
Neptun, Pluto s más e fajta isten, kiket szakálosan és bajuszszal szoktak 
ábrázolni. De nincs semmi ok, hogy ezen fejben valamely istenség képmását 
keressük. Egyszerűen decorativ szerepe volt. Hogy a mennyezet ne legyen 
egy sima felület, közepére egy szakálas emberi fejet faragtak, de ép úgy 
faraghattak volna mást is. 

A kőlemez felső lapján is vannak a sarkokban csaplyukak, mindegyik 
egy-egy oldalcsatornával ellátva, melyen át az ólmot öntötték. Ezekbe lehet
tek a sarokdiszítmények illesztve. 

36. Csonka kőpillér. Magassága, mielőtt egyenetlen alját lefaragtuk, 
105 cm volt, szélessége 54, vastagsága 2$ cm. 
Azon sok kőemlékkel együtt került az aquin
cumi múzeumba, melyek az eskütéri hídfő 
alapozásánál egy kerek bástyafalból kerültek 
napfényre. 

Egj ik széles oldallapja négyszögű keretekbe 
foglalt mezőkre volt osztva. A fenmaradt ke
ret közepét egy oroszlánfejes ajtókopogtató 
díszíti, a minővel a rómaiak valóban az ajtó
szárnyakat szerették ellátni. 

37. Csonka, két részre tört kőlemez. 
Magassága 80, szélessége 4$, vastagsága 
14 cm. Ez is Pestről, az Erzsébet-híd építé
sénél napfényre került bástyatoronyból való. 

Rajta egy keretbe foglalt, minden bi
zonnyal hosszúkás négyszögű mezőnek bal
oldali részét látjuk, a feliratot azonban, mely

nek e mezőben helyet kellett foglalni, úgy látszik, nem vésték be. Oldalá
ból egy háromszögalakra bekerített mező, az ú. n. ansa áll ki, közepén egy 
ötszirmú virággal, minőket — egyet-egyet — kívül a keretek közé eső sar
kokban is kifaragtak. 

Baloldali keskeny oldalán alul egy tagozott gerendázat (epistylion) fut, 
mely szerint ezen táblának az épület sarkáig kellett érnie, és ha, mivel a 
felirat hiányzik, nem is használták fel e czélra, annyi bizonyos legalább, 
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hogy csak egy ilyen helyre lehetett 
szánva. Különben a feliratot utólag 
is lehetett bevésni, a mi azonban el
maradt. 

38. Csonka márványszobrocska, 
négylábú állat (bika ?) törzse ; feje, 
két első lába s egész hátsó teste 
hiányzik. Hossza 9'^ cm. 

59. Egy kisebbfajta kőszobor 
jobb kézfeje ; markában egy csonka 
tárgyat tart, melynek hüvelyk és mu
tató ujjai között kilátszó része egy 
irattekercs végéhez hasonlít. Hossza 
6-5 cm. 

40. Egy kéz hüvelykujja mészkő
ből, a természetesnél körülbelül két
szer nagyobb, merev, természetelle
nes alakú, a túlhegyes körmöt s a 
ránczokat az izület felett éles, sza
bályos bemetszések jelzik. Hossza 
8-5 cm. 

Ezen 38—40 számú leletek a papföldi ásatások különböző pontjain Vj 
láttak napvilágot. 

41. Sphinx-szobor mészkőből, lábai le van
nak törve. Magassága 49 cm, szélessége 20 cm, 
vastagsága 22 cm. Az ú. n. Homokos-dűlőben 
I8QÇ-ben találták, az esztergomi vasútvonalhoz tar
tozó óbudai szárnyvonal építése alkalmával. 

Az oroszlántesten ülő női fej kétfelé fésült 
hajat visel, mely elül hosszú fürtökben lelóg. Vál-
laiból fölfelé álló szárnyak nőnek ki. Fején egy 
csonka kúpalakú capitellt tart. Alighanem asztal
lábbal van dolgunk, melynek szemben néző olda
lát díszítette a sphinx. 

A sphinx a római iparművészetnek egyik 
legkedveltebb motívuma volt s különösen az asz
tallábak díszítésére használták föl a legnagyobb 
előszeretettel. 
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42. Négyszögű kőlemez. Magassága 4$, szé
lessége 39, vastagsága 20 cm. Az 1900-ik évi 
ásatásoknál, a vasúti töltés mentén fekvő romok
ból került napfényre. 

Egyik keskeny oldalán magas reliefben egy 
szemben álló oroszlán van kifaragva. Egyszerű, 
sablonos munka, de hát csak arra való volt, hogy 
egy székláb díszítéséül szolgáljon. 

Mindig kettő kellett, hogy egy széknek vagy 
padnak ülőlapját tartsa. 

Ez már a második darab, melyet a papföldi 
ásatások alkalmával találtunk, de nem tartoznak 
össze. 

A másikat a Budapest Régiségei I. kötetében 
a 165. lapon (50. ábra) ismertettem. 


