
AZ AQUINCUMI MÚZEUM 

TERRA SIGILLATA DARABJAI 

LEÍRJA 

D£ FINÁLY GÁBOR 

Felolvastatott a Régészeti és Embertani Társulat 1ÇO4 január havi ülésén. 

Budapest Régiségei. IX. 





Az antik czivilizáczió megismerésében kétségkívül legvonzóbb az antik 
házi élet részleteinek kutatása. Az intézmények, a vallási, az erkölcsi élet a 
maitól oly távol állanak, hogy mihelyt a részletekkel kezdünk foglalkozni, a 
látszólag legegyszerűbb dolgoknál is sokszor csak nagy kerülővel juthatunk 
oly magyarázathoz, a mely a valószínűség látszatával bir, míg a ház beren
dezése, a mindennapi élet, a mennyiben kézzel megfogható emlékei marad
tak, sokkal közelebb áll hozzánk. Hiszen az ókori állam, az Istenről való hit, 
az államról és az Istenről való felfogásunktól teljesen távol áll, de a minden
napi életünk nem változott lényegesen, ép úgy eszünk, iszunk, alszunk és 
dolgozunk mindennap, mint az ókori ember. 

Szándékosan tettem első helyre az evést és az ivást, mert a czímben 
jelölt edények a Krisztus születése előtti első évszáztól, mintegy 400 éven 
át foglalták el a mi porczellánból és üvegből készülő asztali edényeink 
helyét, és ha ma lehet megítélni az emberek vagyoni helyzetét és ízlését, 
t. i. müízlését, az asztali készletök finomsága és művészi kivitele szerint, az 
antik iparművészet e termékeiből hasonló következtetésekkel szabad meg
próbálkoznunk. 

Azonban ha egy római provincziabeli városnak leleteit akarjuk e szem
pontból megismerni, tekintetbe kell vennünk azt a körülményt, hogy a Föld
közi tenger egész partvidékét elfoglaló római világbirodalom egy ország 
volt, a melynek lakói egymással sűrű érintkezésben éltek ugyan, de a mű
veltség és a műízlés otthonának a római császárság minden polgára az 
anyavárost, a császárok székhelyét tartotta és az ottani divatot ép úgy igye
kezett követni, a hogy ma követjük Paris, London, Berlin s talán még 
inkább Wien példáját, s a hogy kellene Budapestét követnünk, ha észre 
tudnók venni azt is, a mi Budapesten jó, nem csak azt, a mi rossz. 

Szóval vizsgálódásainkkal Rómából kell kiindulnunk, és a mennyiben a 
római Aquincum története a Kr. u. 1. évszázzal kezdődik, Róma ízlésének 
ez időbeli állapotával kell, főbb vonásaiban legalább, megismerkednünk. 

Augustus és utódai udvarának fényűzése jelzi ez időben a műízlés leg
magasabb fokát, ezzel némi hanyatlást is jelentvén a köztársasági időszak 
végén volt állapotokhoz képest, a mikor a dúsgazdagok korlátlanul verse-
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nyezhettek egymással. Most már a császár elsősége érvényesül a fényűzés
ben is, különösen akkor, a mikor a zsarnok uralkodó erőszakkal is elpusztít 
mindenkit, a ki anyagi és szellemi erejét nem rendeli feltétlenül alája az ő 
császári lényének. 

Hans Dragendorff a terra sigillata edények legnevezetesebb csoport
járól, az arretiumi (Arezzo) edényekről írt becses tanulmányában (Die arre-
tinischen Vasen und ihr Verhältnis zur augusteischen Kunst, Bonner Jahr
bücher, 103, 87—109. 1.) a kő- és éczemlékek díszítéseivel hasonlítja össze 
a cserépedények díszítéseit. A római művészetnek Augustus korából keltez
hető egyik legnevezetesebb emlékét, az Ara Pacis Augustas-t veszi előbb elé, 
mint az edénydiszítés mintáival egy példakép után induló műtárgyat. Az 
oltárt körülvevő fal domborműveinek stilizált acanthus lombozata, az egyik 
virágkehely tetején tollászkodó kiterjesztett szárnyú hattyú bár csak díszíté
sül szolgál, nem pedig ábrázolásul, a részleteiben, még az egyes tollak rész
leteiben is, a természetet utánozza. Magának az oltárnak áldozati menetet 
és áldozati jelenetet ábrázoló képei, az ember- és állatalakok, a ruhák, sőt 
a háttérben ábrázolt fa is természethűséggel, a legapróbb részletekig ki 
vannak dolgozva. De különösen jellemző e természetutánzásra az a gyümölcs
füzér, a mely a domborműves márványlapok hátsó lapját díszíti. Minden 
egyes levél, minden egyes gyümölcs növénytani ábrának is beválik, oly pon
tos, hogy feltétlen biztossággal lehet meghatározni; azok a bikakoponyák, 
melyeknek szarvaira vannak felaggatva e füzérek, anatomiailag kifogástalanok. 

Ugyanez, a természet aprólékos utánzása tűnik fel néhány hildesheimi 
ezüstcsészén, valamint a boscorealei ezüstedényeken. 

Az arretiumi cserépedények diszítése e kő- és érczművek díszítéseit 
utánozza, hajszálig menő természetutánzással. De, a mint főleg Pompeji terra 
sigillata leletei bizonyítják, már a Kr. utáni első évszáz második felében az 
iparművészetnek ez ága hanyatlásnak indult Italiában. A mindennapi haszná
latra a gazdagabbak, úgy látszik nemes érczedényeket vettek, a szegényebb 
osztály pedig nem birta volna a finomabb cserépedényt megfizetni, úgy, 
hogy ez időtájban a fazekasművészetnek a provincziákba kellett húzódnia, a 
hol már a császári udvar fényűzése távolabb esett s a hol ennélfogva a 
vagyonosabb osztály is egyszerűbb életmódot folytatott. 

Tényleg Aquincumban érczedény nagyon kevés került elé az ásatások 
folyamán. Mindamellett ez a körülmény nem bizonyít sokat. Hiszen Aquin
cum pusztulása lassú, történelmi folyamat volt, nem olyan, mint Pompejié, 
máról holnapra, hanem a lakói elköltöztek, elhaltak, s a becses ércztárgyai-
kat, ha voltak, elhordták akár ők, akár a romnak induló város fosztogatói. 
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A cserépedények használatának inkább kézzelfogható bizonysága az a sok 
eltört edény, a melynek töredékei az aquincumi múzeumot diszítik s a 
melyeknek töredékekben máris gazdag gyűjteménye mindinkább gyarapodik 
olyan darabokkal is, a melyek töredékeikből egészszé állíthatók össze, tehát 
használat közben, a házban törtek össze. 

Emez edények vizsgálásánál tehát abból a szempontból kell kiindulnunk, 
hogy a művészeti középponttól távol élő közönség ízlése nyilvánul díszíté
sükben, és a provincziabeli jómód a minőségükben. Ma terra sigillata néven 
szokás mind e finomabb edényeket nevezni, a melyek finom, nagyon egyen
letesek átgyúrt vörös földből készültek, igen keményre vannak kiégetve, 
úgy hogy külsejük ma is egyenletesen fénylő, tapintásuk sima, finom. Kül
sejük színe nem máztól ered, chemiai elemzés szerint a cserép felülete és 
belseje között alig i—2%-ra menő különbség van az anyag magnesia, kali 
és natron tartalmában (Dragendoríf, Bonner Jahrbücher 96—97, 20. 1.). 
Készítésük helye a Kr. utáni időkben már nem Italia, hanem a római pro-
vincziák; Germaniában ismeretes a rheinzaberni és westerndorfi műhely, de 
Dragendorff (Bonner Jahrb. 96—97, 83 és 105 skk. 11.) észleletei szerint 
Galliában virágzott leginkább a fazekasipar e neme. Pannoniában eddigelé 
oly római fazekasműhely, a melyben terra sigillata edény készült volna, nem 
ismeretes, azonban a terra sigillatát utánzó edényekről már a priori feltehet
jük, hogy nem hozták messziről. A fentebb leírt minőségű, mondjuk valódi 
terra sigillata edények mellett ugyanis sok oly edény és töredék fordul elé, 
a mely külső színével, alakjával és díszítésével utánozza a valódit, de anyaga 
szemcsés, kis kvarczkavicsok vannak benne és sárgás színű, külső vörös 
színét pedig máz adja meg, a mely a földben állás alatt gyakran levált a 
cserépről, a hol pedig lekopott, az anyag sárgás színe látszik, holott a való
diaknál az érintetlenül ép felület és a használat közben lekopottnak látszó 
felület színe között semmi különbség nem látható. Ily durva, mondjuk hamis 
terra sigillata töredéken olvastam . . . | QVINC bélyeget (1. a 12. sz. alatt), 
a melyet AQVINC-ra kiegészítve, azt következtethetem belőle joggal, hogy 
ily rosszabb minőségű terra sigillaták itt, Aquincumban is készültek. 

Az edények alakját és kivitelét tekintve két csoportba osztályozhatjuk 
őket, és pedig 1. sima felületű, belül, a fenék közepén rendesen a fazekas 
nevét mutató bélyeggel megjelölt edények, 2. külsejükön domborművei díszí
tett edények, a fazekas nevét mutató bélyeg kívül van az edényre alkal
mazva, vagy hiányzik. 

A sima edényekre nézve az acquincumi leletek keveset nyújtanak; 
ép köztük alig van, úgy hogy alakjuk szerint csoportosítani most még nem 
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lehet. Csak a fazekas névjelzéseket mutató fenékrészek összerendezése mutat
kozik ez idő szerint érdemes munkának. E bélyegeket a 2. csoportbeliekkel 
egy sorozatba foglaltam össze, betűrend során, az esetleges rövidítést min
denütt kiegészítve (1. a táblázatot az értekezés végén). Érdekes, hogy a fel
sorolt nevek között mind a kétféle edényen csak a Laxtuci(us) [Függ. 70, 
71. sz.], Stabilis [u. o. 1490^ b) sz.], Triupi(us) [u. o. 158, 159. sz.] és 
talán a Comitialis [u. o. 41. sz.] neve fordul elé, de ezek közt is azonos 
bélyegnek csak a Stabilisé látszik. Schuermans alább idézett müvében a bé
lyegek ily szempontból nincsenek csoportosítva, sem a Corpus Inscriptio-
numban. 

A tulajdonnevekben előforduló rövidítéseken kívül a következő rövidíté
sek fordulnak elé: a) a készítő neve után M és MA = manu, pl. 4. sz. Aestivi 
manu, Aestivus kezével; b) F, FE és FEC=(a 122. sz. bélyegnél egészen 
kiírva:) FECIT, pl. 6. sz. Agilis fecit, Agilis csinálta; c) a műhely tulajdonosá
nak neve után OF, OFF'= officina,pl. ti. sz. Fausti officina, Faustus műhelye; 
a 136. bélyegen úgy látszik OFFI rövidítés helyett OFIF áll. Különös rövidítés 
a 128. bélyegé: RVFINI FAT, efat... a facio ige valamelyik alakját jelent
heti, ha nem iráshiba FAB helyett, a mikor (talán némelyik F rövidítéssel 
együtt) fabrica-nak (= műhelye) volna kiegészítendő, és a 163. számúé, a 
hol a név után FEI olvasható, nem FEC, talán FEL(iciter) helyett. A bélyeg 
olvasása után M. H. Schuermans (Sigles Figulins, Bruxelles, 1867, rövi
dítve Sch.) gyűjteményének számait és az ott említett lelőhelyeket idézem, 
a mennyiben az illető bélyeg nála meg van, és a Corpus Inscriptionum 
Latinarum III. kötetéét, az Aquincumból már kiadott bélyegekre nézve. 
Ebből kitűnik, hogy az 1902-ben lelt 7., 17., 60., 112., 129. és 141. sz. 
bélyegeken kívül, még igen sok új, eddig Aquincumból ismeretlen bélyeg 
gyűlt össze az ásatások folyamán a múzeumban. 

A 208. számtól kezdve nem bélyegeket, hanem karczolatokat vagy 
másféle betűket gyűjtöttem össze. Köztük feltűnő és érdekes a 214. számú, 
a mely egészben betöltötte egy csésze fenekét. Hogy kiegészítése helyes-e, 
kérdésnek marad. 

A bélyegeken olvasható nevek a következők: 

Andegenus (Andeginus) (Sch. nincs). 
Annios (Sch. 341. 342. Noricumból). 
Apolaufcus Ï) (Sch. 3 89 : Apolaucir... ; Brit. ). 
Aquincum (Aquincensis Ï) (Sch. nincs). 
Arícantius (...tus) (Sch. nincs). 
Attius (Sch. 614. ói5. Germ. Gall.). 

Aestivus (Sch. 104—109. Britanniából és Gal
liából). 

Aeternus (Sch. 110—112. Brit. és Gall.). 
Agilis (Sch. 137—158. Brit., Gall. és Ger-

maniából). 
Agisilus (Sch. 144. Germ.). 



Atto (Sch. 616. 617. Germ. Gall.). 
Attro (í) (Sch. nincs). 
Aventinus (Sch. 641. Brit. Germ.). 
Augustinus (Sch. 661. 662. Brit. Germ.). 
Aulus (Sch. 695. Gall.). 
Aurelius (Sch. 705—706. Germ. Gall.). 
Banasius)l) (Sch. nines). 
Belsus (Sch. 787. 788. Germ. Gall.). 
Blattonus (Sch. 797. Germ.). 
Burdo (Sch. 902—94. Gall. Brit.). 
Burdus (Sch. 900: Burd. ; Gall.). 
Camulinus (Sch. 1028. Germ.). 
Catullfinus) (Sch. 1175. Germ.). 
Caupinraf)) (Sch. 1189. Caupi..., Brit.). 
Caulus (Sch. 1194. Gall.). 
QngBif (Sch. IJ7.J. Germ.). 
Cinnamus (Sch. 1378—1585. Gall. Germ.). 
Cippus (Sch. /iawsj, 
Clemens (Sch. 1443. Germ. Gall. Brit.). 
Coccillus (Sch. 1498. 1499. Gall. Brit.). 
Comitialis (Sch. 1539—1546. Germ. Gall. 

Brit.). 
Comunis (Sch. 1561 —1563. Germ. Gall.). 
Condfarinus>) (Sch. 1571. Germ.). 
Cottalus (Sch. 1661 —166?. Germ. Gall. 

Noricum). 
Cn.. . [Crispinus ? Crispus ? Criciro ?]. 
Qu... [Cucalus ? Cuxus ?]. 
Datius (Sch. nines). 
Divicaius (Sch. 1934—1936. Gall. Brit). 
Doccalus (Sch. 1956—1961. Gall. Germ.). 
Duhitaius (Sch. 2032—2034. Germ. Brit.). 
Faustus (Sch. 2176—2179. Brit. Gall. Germ. 

és Italiában). 
Fidelis (Sch. 2229. 2230. Germ.) 
Firmanus (Sch. 2241—2243. Gall. Noricum). 
Firmfus )) (Sch. Firm.-mel kezdődő 2240— 

2258. Gall. Germ. Brit.). 
Geminus (Sch. 2384—2388. Gall. Germ. 

Brit.). 
Gena ... (Sch. nines). 
Genitor (Sch. 2294—2297. Gall. Brit.). 
Joventius (Sch. nines). 
Julianus (Sch. 2793—2801. Gall. Germ.). 
Juvenis (Sch. 2868—2870. Germ.) 

Lallus (Sch. 2897. Germ.). 
Latinianus (Sch. 2911. 2912. Germ. Brit.). 
Launio, Laun(i)us (Sch. nines). 
Laxtuci(u)s(Sch. 2920—2922. Gall. Germ.). 
Libertinus (Sch. nines). 
Lillus (Sch. 2983. Germ.). 
Maceratus (Sch. 3144. Brit.). 
Macrinus (Sch. 3156—3162. Gal!. Germ. 

Brit.). 
Mamm(i)us (Sch. nines). 
Mammilianus (Sch. 3221. Germ.). 
Maritumus (Sch. 3318. Gall.). 
Martianus (Sch. 3352. Gall. 
Materninus (Sch. 3416—3418. Brit.). 
Maternus (Sch. 3419—3421. Gall. Germ. 

Noricum). 
Melaus (Sch. nines). 
Melausus (Sch. 3492. 3493. Germ.). 
Mercussa (Sch. rancs; 3545. Mercusso, Brit.). 
Minaitta ) Minutia ? (Sch. nines). 
Moscus (Sch. nines). 
Mox(i)us (Sch. Moxius és Moxsius ; 3718— 

3722. Gall. Germ.). 
Muscaratfius )) (Sch. nines). 
Otiniafnus)) (Sch. n/ncs; 5457: Ottinui; 

Brit.). 
Paterclinus (Sch. 4154—41 $7. Gall. Brit.). 
Paternus (Sch. 4177—4179. Gall. Noricum). 
Paulus (Sch. 4245. Gall.; Paullus 4230— 

4235. Gall. Germ.). 
Pervincus (Sch. 4297. Gall. Germ.). 
Primitivos (Sch. 4441. 4442. Gall. Vinde-

licia). 
Primulus (Sch. 4449—4453. Gall. Brit). 
Priscinus (Sch. 4472—4474. Gall. Brit). 
Príscus (Sch. 4476. 4477. Gall.). 
Privatus (Sch. 4482. Brit. ; Priva4481. Gall.). 
Procliu(i)s (Sch. nines). 
Prop... (Sch. nines). 
Provinciális (Sch. 4499. Germ. Noricum). 
Quartinus (Sch. nines). 
Quartus (Sch. 4560—4563. Germ. Brit 

Gall.). 
Quintus (Sch. 4582—4584. Germ. Gall.). 
Rauracus (Sch. ra7ics,j. 



Reditus (Seh. 4620. 4621. Gall. Brit.). 
Regalis (Seh. 4624—4626. Gall. Brit. Germ.). 
Reginus (Sch. 4629—4638. Gall. Germ. 

Brit.). 
Restutus (Sch. nines). 
R(i)munat(ius Ï) (Sch. nines). 
Ritu... (Sch. Ritunus, Ritus 4700—4702. 

Germ.). 
Rufianus (Sch. nines). 
Rufinus (Sch. 4767—4780. Gall. Germ. 

Brit.). 
Sabinus (Sch. 4828. 4829. 4854—4838. Brit. 

Gall. Germ.). 
Saciro (Sch. 4858. 4859. Germ. Gall.). 
Sacrotio (Sch. Sacroti m 4882. és Sacroti 

ms 4883. Brit.). 
Sanicus (Sch. nines). 
Satinus (Sch. 4949. Gall.). 
Saxamus (Sch. nines). 
Seeundus (Sch. 5043— 5049. Germ. Gall. 

Brit.). 
Sedatus (Sch. 5064—5066. Germ. Gall. 

Brit.). 
Severianus (Sch. 5172—5175. 

Gall.). 
Brit. Germ. 

Severus (Sch. 5162—5171. 5180—5184. Gall. 
Brit. Germ.). 

Silvanus (Sch. 5231 — 5238.Germ.Gall.Brit.). 
Sollemnis (Sch. 5285. Germ.). 
Sollo (Sch. 5284. Roma). 
Stabilis (Sch. 5296 : Stabili... ; Arezzo). 
Statutus (Sch. 5301. Germ.). 
Suara (Sch. 5315. Germ. Gall.). 
Suobnillus (Sch. 5349. Germ.). 
Suro ... (Sch. nines). 
Taurieus (Sch. 5391. 5592. Germ. Brit.). 
Tittius (Sch. 5476. Gall. Brit.). 
Titurfo, -(i)usï) (Sch. 5483 : Tituri m; Brit. 

5484 : Tituronis; Gall. Brit.). 
Toecinus (Sch. 5497. Germ.). 
Triup(i)us (Sch. nines). 
Vagirus (Sch. nines). 
Venicarus (Sch. 5621 — 5023. Germ. Gall. 

Brit.). 
Verus (Sch. 5666—5671. Gall. Germ.). 
Vestalis (Sch. nines). 
Victor(Sch. 5720. 5722—5724. Gall. Germ.). 
Victorinus (Sch. 5726—5731. Gall. Germ. 

Brit.). 
Ursinus (Sch. 5940. Germ.). 

A nevek közt feltűnő a már említett A]QviNc(um? ensis?) szó, a melyet 
másra, mint Aquincum helynévre kiegészíteni és magyarázni aligha lehet. 
A többi név személynév, a névsorban melléjök írt előfordulások szerint An-
degenus, Aricant(i)us, Attro(r), Banasius(?), Cippus, Datius, Joventius, 
Launio (Launius?), Libertinus, Mamm(i)us, Melaus, Mercussa, Minaitta(P), 
Moscus, Muscarat(ius?), Otinia(nus?), Procliu(i)s, Quartinus, Rauracus, Re
stutus, R(i)munat(ius?), Rufianus, Sanicus, Saxamus, Triup(i)us, Vagirus és 
Vestalis, meg Gena . . ., Prop . . . és Suro . . . töredékek Schuermansnál 
hiányzanak. A Corpus III. kötetében a Pannoniából gyűjtött bélyegeken nem 
fordul elé Aeshvus, Agisilos, Annius, Aquinc, Aricanl(i)us, Attius, Attro (?), 
Aventinus, Aulus, Aurelius, Banasius (?), Camulinus, Catull(inus?), Caupinra(t), 
Cautus, Comunis, Condfarinus ?), Cottalus, Divicatus, Gena . . ., Genitor, 
Launio, Libertinus, Maceratus, Mammilianus, Maritumus, Martianus, Mercussa 
(1. a bélyegek közt, 88. sz. a.), Minaitíaft), Moscus, Muscarat(ius), Otinia(nus?) 
Paternus, Pervincus, Procliu(i)s, Provinciális, Quartus, Rauracus, R(i)munat(ius}), 
Ritu . . ., Rufianus, Sanicus, Satinus, Silvanus, Sollemnis, Suro . . ., Triup(i)us, 
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Vestalis, Ursinus. E nevek közül a dűlt betűkkel kiemeltek a Pannoniával 
szomszédos Noricumban és Rastiában sem fordultak elé. E nevek közül a 
Datius és Rauracus bizonyára gallus törzsbeli ember neve. Andegenus is az 
Andegavi népnévvel vethető egybe, a többi név közül, eltekintve a kétes 
olvasásuaktól, a Melaus, Mercussa, Sexamus és Vagirus barbár névnek lát
szanak ; hogy ezek is galliai, vagy pannóniai embert jelentenek-e, bajos 
volna eldönteni. 

A Schuermansnál előforduló nevek mellé odaírtam az ismeretes lelő
helyek provinciáit, tekintet nélkül arra, hogy az illető név nominativusban 
vagy genitivusban, f., m. vagy of. toldással stb. áll-e. Akad ugyan olyan név 
is, a melynél a bélyeg szövege az eddigi leletek szerint provinciánként ha
tározott külömbséget mutat (pl. Sch. 5621. VENICARV és 5622. VENICARVS 
Germaniából, Ç623. VENICARVS.F Britanniából), de az anyag még hiányos 
arra, hogy e külömbségeket pontosan meg lehessen figyelni. 

Változatosabb képet tár elénk a terra sigillata edények másik csoportja, 
a domborművesek. E domborművek magából az edény anyagából vannak for
mába nyomva, nem külön rátéve a sima falú edényre. A készítő fazekas t. i. 
a kész mintába forgatta bele agyagját és benne hagyta megszáradni, úgy hogy 
a száradás közben kissé összehúzódó nyers agyag magától kiesett a formá
ból. Ennélfogva az edény készítése és a forma készítése egymástól időben 
távoleső foglalkozás; a forma készítése volt tulajdonképen a fazekas mester
ségének művészi oldala, az edény elkészítése már közönséges kézimunka, 
úgy hogy míg a sima edényeknél (a melyeknél az edény alakja és finom
sága volt becses) a kész edény fenekébe nyomták bele a készítő vagy gazda 
nevét mutató bélyeget, a domborműves edényeknél e bélyeg a formába volt 
belenyomva, ezért az edényen fonákul látszik (1. Függ. 24., 25., 26., 34., 
36a;., b)., 41., tfa)., 62., 69., 78., 123., 159., 172., 173., 177., 184. sz.). 
Megtörtént az is, hogy a domborművek közét tölti ki a művész neve, már 
nem fonák, hanem a formában készített fonák benyomatról helyes állású 
betűkkel, nem bélyeg formájában (Függ. 56c)., 37. sz.). Néha azonban a 
díszítés felett simán hagyott peremen az 1. csoportbeliekhez hasonló, helyes 
állású bélyeg van a 2. csoportbeli edények falán (Függ. 32., 35., 90., 140., 
143. sz.), ezekben már természetesen nem a forma, hanem az edény készí
tőjének a nevét kell keresnünk. 

A forma készítése, az Aquincumban talált domborműves edények dí
szítéseit tekintve, tulajdonképen még sem művészi munka. Az épen maradt 
csészéken igen jól megfigyelhetjük, hogy az edényen domborúan látszó áb
rázolás, a mely tehát a formában honorúan volt belemélyítve, nem művészi 
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mintázással jött létre, hanem domború formákat nyomtattak bele az agyag
formába, és pedig az edény és az idom nagyságához képest körben annyi
szor ismételve, a hányszor szükséges volt. Az egyik ép csésze (i. ábra) áb
rázolása a következő: IMAMMID név felett balra vágtató lovas, a ki jobbjával 
dárdát emel egy visszatekintő állat (szarvas?) után, a mely előtt hosszú farkú 
párducz száguld; ez a jelenet körben négyszer ismétlődik, egyformán, csak 

az állatok háta felett levő 
palmetták száma válto
zik: (i, 2) + (2, 2) + 
(3, 2) + (2, 2) számban. 
Ugyanez edényen a név 
alatt egy 6 alakból össze
szerkesztet t jelenet is
métlődik négyszer [a) 
jobb lábával előre fel
emelkedő, két kézre fo
gott lándzsával döfő mez
telen férfi, jobb lába alatt 

1, ábra. palmetta, a férfival szem
ben b) ágaskodó vadkan, 

fenneb lábai alatt c) fekvő kis emberi alak, e mögött d) kis párducz lép, 
felette e) vágtató szarvas, fi a vadkan felett kis állat (szarvas?)] a követ
kező módon : 

1) fi 2) 3) fi 4) 5) fi 6) 7) f) 8) 
a) b) e) a) b) e) a) b) e) a) b) e) 

; c) d) c) d) e) d) e) d) 

A számokkal jelólt hézagokat kitölti: 1) IMAMNID név, 2) 2 palmetta, 
j) 2 palmetta, 4) 1 palmetta, ß) =1), 6) = 2), y) 3 palmetta, 8) 2 pal
metta. Ábránkon középen az elsőnek jelzett csoport kezdődik, mellette bal
ról a negyedik csoport vége látható. 

Emilyen, jeleneteket ábrázolni akaró csoportosításokban még némi pri
mitiv műízlést lehet találni, de az ilyen csoportosítás az aquincumi lele
tekben a szebbek közé tartozik. Ijesztő Ízléstelenséget mutat, hogy mindjárt 
a legteljesebb ellentétet mutassam be, a 2. ábra, egy töredék, a mely sze
rint 6 ismétlődő idommal, 5 körben van telerakva az edény külseje 1) kör : 
balra futó kis kutya, felette 2) kör: jobbra vágtató nagyobb kutya, előtte 
hátranéző ülő szarvas(}),'• j) kör: idomtalan, alig felismerhető, balra fordult 



83 

kakas. 4) kör: jobbfelé lépő bika, 5) kör: karikába foglalt madár (?). A mint 
már e töredék is mutatja, az idomok ismétlődése semmiféle csoporto
sítást sem mutat, még az üres helyek betöltésére sem figyelt a forma készí
tője, csak arra, hogy az edény falán alól kisebb, felül nagyobb idomot al
kalmazzon, s hogy a domború forma, a melyet a homorú felületbe kellett 
belenyomnia, nem követte a homorú felszín görbületét, mutatja a bika alakja, 
a melynek dereka már nem nyomult bele az agyagba. 

E díszített edényeket a rajtok levő ábrázolások szerint csoportosítva 
azt tapasztaljuk, hogy a tisztán levéldíszszel ékesített edények mellett isten
ségek ábrázolatai, athleta és gladiátor) elenetek mellett főképen vadászjelene
teket és állatalakokat kedveltek, és 
természetesen helyet nyert a díszítő 
motivumok közt az obsccenitas is, 
a melyet néhány töredéken Aquin
cumban is leltek. Ehhez képest 
négy csoportban fogom összefog
lalni a diszítmények leírását, úgy
mint: I Istenségek; II. Emberala
kok; III. Vadászjelenetek és álla
tok; IV. állat vagy növényalakok
ból összeállított diszítések. Meg-
egyzem azonban, hogy különösen az egyedül előforduló állatalakok és nö-
vénymotivumok, mint ornamentális járulékok díszítenek olyan edényeket is, a 
melyeket a főábrázolás kedvéért az I. vagy II. csoportba kellett sorolnom. 

I. Csoport. Istenségek. 

1) Apollo, mint meztelen férfialak, ülve látszik, felhúzott bal térdén 
tartja balkezében lantját, felemelt jobbjával a lant felé nyúl. Thronusa nem 
mindig kivehető. Mindig magában áll, akár két oszlop közt, akár két kis 
oszlopon álló boltozat alatt. [3. ábra; a boltozat mellett két kis genius lát
szik, a balfelőli lituust, a jobbfelőli prsefericulumot tart; a balfelőli alatt egy 
balra vágtató kis párducz vehető ki. 4. ábra; az itt kivehető thronus alatt 
egy kis ökölvívó látszik; balról Faunus, jobbról Minerva. 5. ábra: Apollótól 
jobbfelé sorban a következő istenségek: Hercules, Mercurius, Diana, újra 
Apollo, utána egy töredék, de nem a Hercules idomából; balfelé Diana 
van csak meg. Ez ábrán igen jól látható az idomok azonos ismétlődése. 
Előfordul Apolló a lanttal kezében, állva is. 

1 1 * 



5. ábra. 4. abra. 

2) Dw/za kétféle ábrázolásban fordul elő. Az egyiken (5. és 6. ábra) 
egyenesen állva előrenyújtott baljában íjat tart ; vele szemben ágaskodó szarvas 

5. ábra. 

áll. A 6. ábrán kétfelől ismétlődve még egy balját feje felé emelő női(?) 
alak hermaszerű ábrázolása látszik. A másik typus a nyilazó Dianát ábrázolja, 
magában. 

3) Faunus a 4. ábrán Apollo és Minerva társaságában; előfordul még 
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egy chitonos nőalak, valamint gigás társaságában is, mindig különválasztva 
oszloppal vagy kandeláberszeru elválasztó vonallal. 

4) Geniusok különféle helyzetekben és csoportosításokban vannak. Mint 
Ámort találjuk nyíllal, szárnyas és 
szárnyatlan minőségben, Amor a 
balkezében talán paterával ábrázolt 
kis szárnyas alak is a f. ábrán. Az 
a hátrafelé lebegő leples, kettős 

6. ábra. 7. ábra. 8. ábra. 

flótát fújó alak, a melyet a <?. ábra mutat, obscœnus jellege mellett is 
Ámort ábrázolja; egy másik töredéken ugyanez az alak látszik, de lepel 
helyett szárnyakkal. A szárnyas genius előfor
dul még gigás, discosdobó társaságában, kü
lön mezőben, sőt vadászjelenetekben is, állat
alakok közé vegyítve. 

é) Gigast mindig különválasztva talá
lunk, akár kerek, akár szegletes mezőben, a 
mint bunkójával ütni készül (ç. ábra). A mel
lette levő mezőkben itt delfinek, másutt ge
niusok, Faunus, Hercules látszik, vagy lovas 
vitéz (vadász?) társaságában is van (28. ábra). 

6) Herculest kétféleképen ábrázolják, 
mint különálló alak, bunkóval, a mely alak
ban nemcsak az 5. ábra előkelő istenségei 
közt, hanem gigás társaságában is találjuk, 
sőt, elég különösen, a feje feletti mezőben 
nyulat mutat a 10. ábra, a melyen a férfi
alak vállán átvetett lepelben az oroszlánbőrt vélem felismerni. Igazán társa
ságban van a / / . ábrában lerajzolt egész csészén, Minervával. 

9. ábra. 
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y) Mars képének tartom a 12. ábra balfelőli sisakos alakját, Venus és 
Minerva mellett. 

8) Mercunus előfordul sziklán (?, semmiesetre sem széken) ülve (5. ábra) 
az istenek társaságában: másik typusa az álló, kezében erszényt tartó alak, 

a mikor a mellette levő mezőkben állatábrázolásokat 
találunk. 

9) Minerva egyik typusát a 4.. ábrán látjuk, ehhez 
hasonló a másik typus is, a melyen a sisakos, pajzsos 
istennő mellén az asgist lehet felismerni (//. ábra és a 
12. ábrán a jobbfelőli töredékes alak). 

10) Neptunus rendes ábrázolása a sziklára fellépő 
háromágú szigonyos, szakállas alak. 

11) Venus capitoliumi szobrára vall a 12. ábra kö
zépső alakja, Mars és Minerva között; a fürdőbe lépve leplét lebocsátó, 
valamint a fürdőből kilépve haját kifacsaró Venust is megtaláljuk. 

10. ábra. 

11. ábra. 

12) A / ? . ábrán egy összeroskadó bika hátára lépő meztelen férfialakot 
látunk; a szembeálló férfinak csak alsó fele van meg. Azt hiszem, szabad e 
jelenetet Mithras tiszteletére vonatkoztatnunk, akkor, mikor a római biro
dalomnak minden részében elterjedt e cultus s a népszerűség természetes 
következménye lehetett, hogy az ismert és kedvelt áldozat képe az asztali 
edényre is rájakerült. 

Még egy ábrázolást kell az istenségek közé sorolnunk, egy Priapus-
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szerű hermát, a mely a Neptunust mutató töredéken, és még másokon is 
az elválasztó oszlopok közét tölti ki. 

12. ábra. 15. ábra. 

II/Csoport. Emberalakok. 

Az e csoportba sorozható ábrázolások túlnyomó nagy része athlétákat 
és gladiátorokat ábrázol. Sok töredéken csak annyit lehet felismerni, hogy 
férfit, vagy nőt ábrázolt, de akárhány eléggé ép alaknál is alig lehet kita
lálni, mit akart a készítő ábrázolni. így a leplét maga elé tartó vagy talán 
lebocsátó férfialak (14. ábra) talán íánc\oló ifjat ábrázol, vagy leplét levető 

14. ábra. 

athletát, ez utóbbi dolog azonban eléggé szokatlan volna. Futásho\ készülő 
athletát ábrázol a / 5 . ábra, a melynek guggoló férfialakja bele sem fér az 
edény külsejét tagoló gyöngyszemes léczkeretbe. Birkózó csoport maradványa 
lehet a 16. ábrán látható töredék, a melyen a birkózó a testéhez hátra
húzott könyökeivel készen áll átkarolni rá rohanó ellenfelét. Ökölvívót mutat 
a 17. ábra, egyenesen előrenyújtott jobb karral, míg balját hátrahúzta, hogy 

15. ábra. ió. ábra. 17. ábra. 



erőteljesebben döfhessen ellenfelére. A 18. ábrán lerajzolt félig guggoló alak
ban szabad dis^kos^dobót látunk; az ábrán nem lehet kivenni, mit tart előre 
emelt jobb kezében, a mint azonban az alak derekának elmosódott volta 

mutatja, az a felemelt tárgy sem látszik a cserepén oly 
határozott szélűnek. Az alak mögött látszó kilépő alak 

18. ábra. 19. ábra. 20. ábra. 

talán futó athlétát ábrázolt. A ig. ábrán látható alak, a balkezében tartott 
(az ábrán botnak látszó) elmosódott pálmaágról következtetve győzelmes athlé
tát ábrázol. 

A gladmiort ábrázoló töredékek között legszebb a 20. ábrán lerajzolt 
párviadal. A balról álló gladiator hátrafelé kinyújtott baljában tartja pajzsát, 

jobbjában az ellenfele felé fordított rövid kardot; 
ellenfele pajzsát maga elé tartja s kardjával ráütni 
látszik ; a jelenetet jobbról pillér, balfelől horgony-

. formájú talpra állított kandeláber határolja. 
A következő három ábra főalakjai szintén fegy

veres férfit ábrázolnak. A 21. ábrának jobbjában ki
vont rövid kardot tartó, balját a kard hüvelyén nyug
tató hanyag tartású alakjában légionárius katonát le
hetne felismerni, azonban pánczélt vagy ruhát nem 
lehet rajta kivenni, feje pedig annyira kopott, hogy 
arcz és sisak, ha volt rajta, egy sima felületet mutat 
csak. A melléktereket jobbról felül párducz, alól lo
vagló gyermek elmosódott félalakjai töltik ki, balról 
alól és a katona lábai alatt levő keresztlécz alatti 
mezőben egy-egy madár látszik ; balról a felső mező 
üres. A 22. ábra feje felé emelt jobbjában fegyver

re! sújtani készülő meztelen férfialakot mutat, a balvállát fedő hosszúkás pajzs 
mögött mégis ott lebeg köpenye, illetőleg leple. Érdekesebb itt a főalaknál 
a bal felső mezőt kitöltő töredékes ábrázolat. A kis biga előtt a vágtató két 

21. ábra. 
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ló hátsó négy lába látszik. A bigán álló kis alak felemelt bal kezében kürt
forma tárgy van, azonban annyira elmosódott e tárgy idoma, hogy ép oly 
joggal lehetne felemelt kezét jobbjának, s a benne levő tárgyat ostornak 
minősíteni. A 23. ábra meztelen férfialakja jobbjával hosszú lándzsát emel, 

baljában kis kerek pajzsot tart maga elé, a melyet 
a naiv «művész», bár az alak oldalt áll, szemben 
ábrázolt. 

22. ábra. 2j . ábra. 24. ábra. 

Találunk azonban emberalakot tisztán díszítő motivomúl alkalmazva is. 
Egy kis töredéken három szembefordult mellkép látszik (24. ábra), észre
vehetően az edény díszének felső keretéül volt odarakva ugyanegy alak 
ismételve, mint pl. az 1., 11. és 26. ábrán levő felső keret, a mely az echi-
nust díszítő, visszahajló acanthuslevelekből alakult, to
jásból és nyílhegyekből álló párkánydíszt utánozza. 

Az emberalakok alkalmazásának legkülönösebb, és 
mai szemmel nézve visszataszító módja az obscoenitas 
az asztali edényeken. Diszítő motívumnak mondani nem 
lehet, mert hiszen a 8. ábra phallusa és a 25. ábra 
erotikus jelenete nem ornamentum, hanem ábrázolás. 
Az ókori ember szeme és erkölcsi felfogása ilyszerü ké
pekben nem is az obscenitast érezte, hanem az a csá
szári pénzeken és feliratokon gyakran nyilatkozó szem
pont tolul előtérbe, a mely a Fecunditasból tiszteletre
méltó nőistenét alkotta a termékenységnek. Viszont tagadhatatlan, hogy akár
hányszor láthatunk oly dolgokat is ábrázolva, a melyek bizonyára az ókori 
ember erkölcsi érzetét is bánthatták. Ezeket magyarázni nem kell, tökéletes 
az analógia a mai «pikáns képes» levelezőlapokkal, a melyek ellen a jó 
érzés és hivatalos hatalom egyetértve és — hiába küzd. 

Budapest Régiségei. IX. 1 2 



90 

26. ábra. 

III . Csoport. Vadássj eleu etek és állatok. 

A vadászjelenetek typikus képét láttuk az / . ábrán, a melyből egyúttal 
az is kivehető, hogy nem vadászatot ábrázol a szó igazi értelmében, hanem 

venatiót, circusi mutatvá
nyul előadott küzdelmet 
a venator és ragadozó 
állat között. Ha tehát 
lentebb vadászatról szó
lunk, mindig ezt a ve-
natiót fogjuk érteni. A 
26. ábrán lerajzolt, töre
dékeiből összeállított csé
sze is mutatja a minta 
készítésénél követett el
járás módját; min táz / . 
ábra csészéje. Az ábrá
zolt jelenet középpontjá

nak a lovast tekintve, látjuk, hogy a lovon ülő alak hátrafordulva felemelt 
karddal készül rávágni a nyomában vágtató ragadozó állatra, a melyet csak 
karmai és hosszú farka után lehet oroszlánnak nézni, feje nem mutatja a 
macskafaj gömbölyded koponyáját. A ló maga is nyargaltában hátrafordítja 

fejét. A ló előtt szembe ugró párducz látszik, ezentúl újra 
az oroszlán és így tovább. A második sáv az ábrán alig 
felismerhető kis őzekből van készítve, a melyek szabály
talanul hol jobbra, hol balra fordulnak. A harmadik sáv 
balra futó nagyobb őzekből áll, a legalsó, negyedik pedig 
szabályos váltakozással jobbra futó kis kutyákból és szarva
sokból van összeállítva. A lovas és az őt üldöző farkasfejű 
oroszlánlábú állat nagyobb méretben, de a legkisebb rész
letekig egyformán, bár más állat, úgy látszik párducz van 
alattuk, megvan egy töredéken is (27. ábra), a miből az kö

vetkezik, hogy ez az idom eredetileg valami összefüggő jelenetnek volt alkotó, 
része, és mint kedvelt kép elterjedt a közönség között, helyet kapott az 
asztali edényeken mint lóhátas vadász, pedig eredetét alighanem valami csata
képen kell sejtenünk, ép úgy mint a 28. ábra lovasáét, a mely ismét az 
7. ábra lovasának hűséges párja, de a mint látszik külön mezőben áll, ki
tölti a csésze díszített részét a két párkány között, s a társaságában látható 

27. ábra. 



9' 

gigás inkább valami isteni hős társa lehetne, mint vadászé. Ha csillag volna 
feje felett, lehetne a Dioscurusok egyikével azonosítani, a kiknek hasonló 
ábrázolása sokáig ékesítette a római 
denariusokat. 

28. ábra . 20. ábra . 

A gyalog vadászt, illetőleg vadkannal vagy párduczczal való küzdést 
ábrázoló töredékek helyett egy olyannak a képét közöljük, a melyen vilái 
gosan látszik, hogy a hanyatt fekvő, rövid kötényes ember tulajdonképen 

álló alak, csak a hely szűke 
miatt került vízszintes hely
zetbe (2Ç. ábra). Úgy ez, mint 

30. ábra. ?l- ábra. 

a következő So. ábra az előbb említett ig. ábrával együtt azt is feltünteti, 
hogy milyen módon jelezték művészeink azt a tájat, a melyen a küzde
lem lefolyt, eltérve a venatió eredeti és helyes ábrázolásmódjától, hogy 
t. i. az arena egyforma homokja semmi tájképi háttért nem mutathat. Itt 
a 2Ç. és So. ábra alján fa ábrázolását látjuk, a jo. ábrán még egy ágas-

12* 
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bogas fáét is, a melynek két ága végére azonban lombjelzés helyett egy-
egy repkénylevél van aránytalan nagyságban odabigygyesztve. Az az ötágú 
fa, a mely a ig. ábrán látható, Aquincumban 8 külömböző töredéken van 
meg, legalább három külömböző nagyságban, hol athléták, hol párducz, 
kutya, nyúl, őz van mellette, szóval ez is valami akkor igen ismert kép egy 
részletének lehet primitiv utánzata, mint a fentebb említett lovas. 

Az állatok közül a vadászt követő kutya (2. és 30. ábra) elég gyakran 
fordul elő, sőt különösképen lovat is találunk, lovas nélkül, vadállat társa

ságában (Sí. ábra). A ragadozó állatok sorá
ban látunk oroszlánt (26., 2J. és 32. ábra, 
ez utóbbin kétféle nagyságban), párduczot 
(2Ç. ábra), medvét (u. ott), vadkant (u. ott), 
farkast (33. ábra), ez utóbbinak különben a 
26. és 27. ábrákon látható farkasfejű, orosz
lántalpú állathoz \ hasonló körmei vannak, a 

j2. ábra. 55. ábra. 

melyek azonban a hátsó lábain inkább medvetalpnak látszanak. A ki
sebb ragadozók közül előfordul a menyét. A nem ragadozók közül leg
gyakoribb a szarvas, a mely Diana istenasszony társaságában is megvan 
(6. ábra), mint a nyúl pl. a Herculesében (10. ábra), egyszer Mercu-
riuséban, de venatióban is, kutyák, párduczok vagy épen madarak mellett, 
mint a szarvas is pl. a 2. ábrán. Látunk azonkívül őzet, antilopot, a fel
ismerhetetlen fajú madarak mellett kakast, sast és struczmadarat. Ide sorol
ható még a 2. ábra áldozati bikája, a mely e rósz kivitelben is felismerhető, 
de egy más töredéken egészen a római forumi Suovetaurilia bikaképét 
utánozza. 
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IV. Csoport. Állat- és tiövényalakokból összeállított díszítések. 

Az áldozati bika képe már átmenet a stilizált és fantasztikus állatokra 
s a tisztán ornamentális állatmotivumra. Ilyen a 34. ábra fél szarvasa, a mely
nek ebbeli jellegét a lágyékát takaró levélkehely mutatja. Ettől csak egy 
lépés már két ilyen fél állat összeragasztása, mint a jß. ábrán a párducz 
és a szarvas. A 36. ábrán kettős gyöngysorkeretbe 
zárva hippocampust látunk, alatta delfint, felette pe
dig egy különös féregszerü 
állatot, a mely a / / . ábrán is 
megvan Hercules és Minerva 
feje felett. Itt, a mythologiai 
hippocampus felett lehetne a 
tengeri lóra, a zoológiai Hip
pocampus antiquorum L.-re 
gondolni, de arra, hogy Her
cules és Minerva felett is lehessen ez állatka képe, nem találok kellő össze
függést. A delfin, a mely itt mint járulék áll, a 9. ábrán pedig külön a gigás 
mellett, mint díszítő motivum fordul elő madárral, párduczczal egy edé
nyen; mint díszítést találjuk 
a gadus nevű halat is. A 
kagyló szintén szerepel. A 
hippocampus mellett pedig 
szárazföldi szörnyállatot is 
ábrázolnak, sphinxet. 

A növénymotivumok mint 
díszítő elemek a csaknem min
den edényen meglevő rozettá-
kon és pálmaágakon kivül is az eddig felsorolt ábrák némelyikén is feltűn
tek, így a 18. ábrán a heraldikai liliomot látjuk, a 22. ábrán négy vastag 
levélből álló virágdíszt, s főleg a / / . ábrán az istenalakokat körülfogó 
nagylevelű folyondárt. Ez utóbbira emlékeztet a jy. ábrán látható töre
dék, a melyen a kisebbik levélnek megfelelő teret épúgy repülő madár 
tölti ki, mint a / 2 . ábrán. A 38. ábra dísze úgy látszik levelet és bimbót 
(vagy gyümölcsöt) mutat. A jç. ábra hajlékony szárral mutatja azokat a rep-
kényleveleket, a melyeket a mesterember a 30. ábra fájára is alkalmazott 
volt. A 40. ábra vastag füzérben páros volutákat mutat. A 41. és 42. ábra 
stilizált növénydísze a szárak és levelek erős domborúságával válik ki, vala-

]6. ábra. 37. ábra. 
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j8. ábra. ?Ç). ábra. 

mint az anyag finomságával és az edény sajátságos profiljával is; kár, hogy 
az eddig talált ily, majdnem szeczessziós díszítésű töredékekből kettő sem 
illik össze, hogy helyes képet alkothassunk róla. 

* 

Ezekben akartam rövid áttekintést adni az Aquincumban lelt terra si-
gillata töredékekről. Igen természetes, hogy kimerítő jegyzéket e keretben 

40. ábra. 41. ábra. 

adni már csak a hely szűke miatt sem lehet. Hogy azonban a gyűjtemény 
nagyságáról is pár szóval megemlékezzem, talán elég lesz annyit felemlítenem, 
hogy sírna, bélyeges, ép vagy összeállított edény van a múzeumban 6 db, 
ugyanilyen, domborműves 7 db. A sima, bélyeges töredékek száma 236, 
domborműves ember- és állatalakot mutató töredék 296, növénydíszes töre
dék 109 db, együtt 13 edény és 641 töredék, oly tekintélyes szám, a mek
korát a gyűjtés egy helyről nem sok helyen ért el. Az 1902. évi ásatás újra 
2 — 3 összeállítható edénynyel és 50—60 töredékkel növeli a számot. 
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Visszatérve most kiindulópontunkra, keressük meg az elmondottakban 
azt a tanulságot, a melyet az aquincumi házi életre belőlük levonni lehet. 
Szembeötlő, hogy a mindennapi használatra szánt edényeken épen a minden
napi élet jelenetei hiányzanak, hanem a díszítés, a mennyiben nem istensé
geket ábrázol, venatiót, állatokat, egyszóval 
mulattató jeleneteket tüntet fel. Az a talán 
nem egészen véletlen körülmény pedig, hogy 
az effajta díszítések mellett a növénydísz mint 
önálló motívum háttérbe szorul, magyarázatot 
talál abban, hogy Aquincum római lakóinak 
műveltsége városias jellegű volt; a virág, a 
levél nem gyönyörködtette, szóval a termé
szetben nem lelte örömét, s a mint az ókori 
ember lelkivilága a természetfölöttit, az iste
nit kereste és találta a természet jelenségei
ben, másfelől pedig a természetet igyekezett mesterséges korlátok közé 
szorítani, e felfogása tükröződik nem csak Pompeji falfestményein, a melyek 
az itáliai, helyesebben rómaiasított görög «nagy művészet» közel hatását 
éreztetik, hanem a barbár határra tolt colonia lakóinak asztali edényein is, a 
melyek már nem művészetnek, hanem hanyatló műiparnak a termékei. 

42. ábra. 

A bélyegek sorozata.* 

A . . . (.) 
AJ . . . (2) 
A. . . . . . 

, C-ADC/ . . . . 0 ) 
C. A d c . . . , C. Ado . . . ? 

CIL m '12014,171: C-A-DC-ATIS 
CADGATI:MA Brigetióból. 

AESTIVIM (4, 5) 
Aestivi m(anu). Sch. 106. London, 

Richborough. 
AESTIVIM (6) 
Aestivi ma(nu). Sch. 108, de AUS . 

Meerssen. 

5. AETERI)CT . . . (7) 
Aetern[i. Sch. 110. Allier, Dordogne. 
Torma n, 3. CIL m 12014,103a. 

6. AGILIS F (8) 
Agilis f(ecit). 

F és 7. Domborműves edényen, kívül. 
AGISIkVS FE (1902) 
Agisilus fe(cit). A perem alatt. 

8. ANj . . . . (9) 
An  

9. a) AlsDEGINM (10) 
bj . . . . lEGINM (216) 
ej. . (1SDEG3MIM (213) 

* A sorszám után áll a bélyeg szövege, utána zárjelben a múzeumi leltári szám, (egyszerű szám 
jelenti a sima «al.» és szám a domborműves, «1902» a még leltározatlan töredékeket)» alatta az olvasás. 
Utánna Schuermans (i. m.) számai és az ott olvasható lelőhelyek, majd Torma (Római cserépedény bélye
gek és karczolatok, Arch. Ért. új folyam II. és III. kötetéből) sorszám szerint idézve, végül a hol van, 
a Corpus III. kötetének megfelelő száma, a mennyiben ugyanezt a bélyeget közlik. 
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Andegini, Andegeni m(anu) b) Torma 
ii, 27: L]egin(i) ? m(anu). cJTorma 11, $6, 
CIL in 12014,112b. 

10. A N N I 0 2 F (11) 
Annios f(ecit) 

11. A-POL-AV (12) 
Apolau . . . Sch. 389: APOLAVCIR, 

London. Sch. 590: A-POL-AVSTS. 
London. Torma 11, 4 : Apol(ini) Aus ti), 
CIL m 12014,124 : Apolaus(ti?). 

12. / . ( o y i N C / (13) 
A]quinc[i. Durva anyagból. 

13. ARICAISTM (14) 
Aricant(i) m(anu) 

14. .^TTIVS (16) 
Attius. Torma 11 57. 

15. ATTIVrv>F (15) 
Attius f(ecit). Sch. 614. Germ. 

16. Domborműves edényen, kivül. 
VrqOTTA (al. 282) 
Atto fe(cit). Sch. 617. Rottweil. 

17. AY-YROF (1902) 
Attro(?) f(ecit?) Attr(i?) of(ficina?). 

18. AVENTINIM (17, 18, 19) 
Aventini m(anu). Sch. 641. Äugst, Lon

don, Torma m, 4. 
19. AVGVSTimSF (20) 

Augustinus f(ecit). Sch. 662., de -VSF, 
Germ. 

20. AVLIM (21) 
Auli m(anu). 

21. A \ V R E L F ( 2 2 ) 
Aurel(ius) f(ecit). 

22. BANASIVS (174) 
Banasius, kétes olvasás. 

23. BEI/ . . . . (23) 
BEI/ (24) 
Bed . . . ?, Bel . . . ? 

24. Domborműves edényen, kivül. 
gV8i\ (al. 271) 
Bejlsus. Torma m, 6. 

25. Domborműves edényen, kivül. 
'•jfàV2J39 (al. 283) 
Belsus f(ecit). Sch. 787. Augst. 
Torma 11, 6. 

26. Domborműves edényen, kivül. 
INOTTA19 (növ. 26) 
Í ^ O T T A I S (al. 284) 
Blattoni. Sch. 797 : BIATTONI, Rein-
zabern. 

27. BViDOF (25) 
Burdo f(ecit). Sch. 903., de — RD —, 
London.Torma 11, 7. CIL m 12014,168a. 

28. BVRDOM (kis tál, 31. szekr.) 
Burdo(nis) m(anu) 

29. BVRDVS (26) 
Burdus. 

? o. C/ (27, 28) 
31. CAMVkINI (29) 

Camulini. Sch. 1028: Camulinus, Allier. 
32. Domborműves edényen, kivül. 

NAT-CATVLL (92) 
Nat . . . Catull(inus?). A perem alatt. 
Sch. 1173 és Fr. 595: QjVIIRATIVS 
CATVLLINVS bélyeggel azonosítják 
igy: NAT-CATVLL, Xanten, 
Westerndorf. De Aquincumban az 
N előtt nincs hiány. 

33. CAVPJNRA (30) 
Caupinra (kétes). 

34. Domborműves edényen, kivül. 
l^VTVAO (al. 285) 
Cautus (fecit). Sch. 1194 fecit nélkül, 

Yoorburg. 
35. Domborműves edényen, kivül. 

C I N C / . . . O 1 ) 
Cinges. Perem alatt kivül. Sch. 1375, 

f(ecit)-tel, Westerndorf. Torma 11, 8. 
CIL m 12014,199. 

3 6. Domborműves edényen, kivül. 
a) IMAl/ll/lIO (al. 113 ; 4. csésze) 
b) IMM/II//ÜO (al. 286) 
c) CINNAI^Í és . . . /MI (al. 141) 
Cinnami. Sch. 1380. Elbeuf, Allier, 

London, Richborough. a) Torma m, 63 
és 69, Ságvárról és Paksról. 

37. Domborműves edényen, kivül. 
. . . . ( N A M I O\ . . . (al. 295) 
Cin]nami o[f (ficina). 

38. CIPPI-M (32, 33) 
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Cippi m(anu). Torma m, i8 és CIL m 
12014,41a : Gippi m. 

39. CLEMENS F (34) 
Clemens f(ecit). Seh. 144?. Germ. Gall, 

Brit. 
40. COCCILLIMO5) 

Coccilli m(anu). Seh. 1499: 
COCCILLI-M London. 

41. a)\ 2WAITIMOO (al- 46. 172. 293) 
bj COMITIALJ . . . felfordítva (al. 195) 
ej . . (AITIMOO (al. 287) 
d) . . . - (MOD (al. 69. 288) 
e) CO^i . . . (36) 
Comitialis f(ecit). aj dj domborműves 
edényen, kivül ; ej sima edényen, belül. 
Sek. 1542. 1545. Germ. Gall. Brit. 
a) d) Torma 11, 9. 10 e) Torma 11, 11. 

42. COMVI^'I . . . (38) 
Comuni, Comunis. Sch. 1560. 1561, 

Britt. Gall. Germ. 
43. C O N ^ . . . . ( 3 9 ) 

Cond(arinus ? Sch. 1571. Remagen) 
44. COTT.ALVS JF (40) 

Cottalus f(ecit). Sch. 1662. Enns. 
45. CRI| . . . . (41) 
46. ÇVj . . . (42) 
47. DATIVS (43) 

Datius. Durva anyagból. 
48. DIVICATVS (44) 

Divicatus. Sch. 1936. London, Gall. 
49- DOCCALI (45) 

Doccali. Sch. 1958. Paris. Rossum. 
50. DVBIT>X5£S F (46) 

Dubitatus f(ecit). Torma n, 14. CIL m 
12014,259a. 

51. ]<AVST01<1<(47) 
Faust(i) off(icina). Torma 11, ió. CIL m 

12014,268 : Faust(us). fe(cit) ; de a két 
utolsó betű nem FE, hanem Ve Y^ ! 

52 y / s ™ (175} 
Fa]ust(us) fe(cit?), fel(iciter?) 

13. Domborműves edényen, kivül. 
a) FIT/ . . . . (al. 289) 
&JFIF/. . . (48) 
Fi. . ., Fib. . . (Fir.. , Fif. .?). ^ a p e 

rem alatt, felfordítva, aj Torma in, 16. 
b) Torma 11, 16. 

54. ríüELia (52) 
Fidelis. Torma 11, 20: Fidelis f(ecit); az 
S után nem láttam F-et. 

55. aj rtDIILIS I<E (49) 
^^IDIILIS F| . . (50) 
cjriDil .(51) 
Fidelis f(ecit). b) Torma ti, 19, törés 
jelölése nélkül. 

56. flRJV/í . . . . (53) 
Firm . . . . 

57. FIRMAWS F (176) 
Firmanus f(ecit). 

58. GEMINI M (54) 
Gemini m(anu). Sch. 2386. London. 
Torma 11, 21. CIL lii 12014,286a. 

59. G E N \ \ . . . ( 5 5 ) 
Gêna . . . , Gen(i)a(lis?). 

60. GENITOR (1902) 
Genitor. Sch. 2394. Vechten, Houthem-
S.-Gerlach. 

61. I-M-V (56) 
I M V ?C1L m 12014344 • 

L-M-V Brigetióból. 
ói. Domborműves edényen, kivül. 

0 ITMHVOI (al. 290) 
Joventi o(fficina?). Sch. 2Ó94 : 
IOVANTI, London. Torma in, yj, «tán 
Csávolyról, Bácsmegye», az edény má
sik töredékén Comitialis neve áll. 

63. aj IVLl/ . . . (fél tál, 31. szekr.) 
bj IVkl/ . . . (59) 
Juli(anus steff.). b) Torma 11, 25. 

64. IVLIANI JV/'í (57) 
Juliani m(anu). 

65. IVLINS F (58) 
Julianus f(ecit). Torma in, 21, de FE. 

66. IU |UENI2F (60, ói) 
Juvenis f(ecit). Torma in, 2Ó. 

Ó7. LALLI MA (62) 
LALtív . (63) 
Lalii ma(nu). Sch. 2895 : LALLI. MA, 
London., 

68. LATINIANVS FEC (65) 
Budapest Régiségei. IX, H 
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. . . ( lNIANVSFEC(öó) 
Latinianus fec(it). 

69. LAVNIO F (67) 
Launio f(ecit); Launi of(ficina)? 

70. LAXTVCI (64) 
Laxtuci. Sch. 2920, kérdőjellel, Alíier. 

71. Domborműves edényen, kivül. 
"ÍIDVTXAI (al. 43) 
Laxtucis f(ecit). Sch. 2921: 
LAXTVCIS F, Augst. 

72. . . ÉERTINI (68) 
Li]bertini. 

73. LILLVS F (69) 
Lillus f(ecit). 

74. a) M | . . . (70) 

^4 - • • • (70 
c) JVLf . . . (72) 
d) MAJ (75) 
ej rfj Torma in, 26. 25. 

75. MACERATI (74) 
Macerati. Sch. 3144. Bartlow-Hills 

76. AACRNI (75- 76) 
Macrini. Sch. 3158. Augst, Bale. 
Torma 11, 28. CIL in 12014,52. 

77. MAMMI (77) 
Mammi. 

78. Domborműves edényen, kivül. 
NAIJJIMMAJ . . (al. 292) 
M]ammillian(us). 

79. MAR^ . . . (79) 
Mar . . . Torma 11, 30 : Mart . . . 

80. MARITVMI (78) 
Maritumi. Sch. 3318. Allier. 

81. MARTIANI M (80) 
Martiani m(anu). 

82. MATIIRNINVS (lapos tál, 31. szekr.) 
. . . . (IRNINVS (1902) 

83. MATERNI-N^S (81) 
Materninus. Sch. 3416. (csak E-vel). 

London.Torma 11, 37. CIL111 12014,367. 
84. M-5E-R-N-M(82) 

Materni m(anu). 
85 .^*ATERNVSF(i77) 

Maternus f(ecit). Sch. 3420. Enns. 
86. MELAVS FE (84) 

M E U r . . . (85) 
Melaus f(ecit). 

87. MEkAVSVS FE (85) 
Melaususfe(cit). Sch. 3492; csak F, Xan
ten; 3493 : FEC, Rottweil. 

88. MERCVSSA (86) 
Mercussa. Sch. 3545 : MERCVSSO. M, 

Richborough.Torma 11, 32: Mer(curius) 
Ussa. Én egy névnek tartom. CIL m 
12014,38s . 

89. MIl/iAÏTTA (87) 
Minaitta. Minutia? V. ö. 210. szám. 
Torma 11, 5 : Atti(a)ni m(anu). 

90. Domborműves edényen, kivül. 
MOSCVS F(növ. 53) 
Moscus f(ecit). 

91. a ;MOXIM(88) 
b) MOX) . . . (89) 
Moxi m(anu). Torma 11, 33. CIL m 

12014,394a. 

92. • MV| . . . . (90) 
93. MjJECARAT(9i) 

Muscarat(i?) 
94. O T I N I A ) . . . (93) 

Otinia(ni?), O(fficina) Tinia(ni?) V. ö. 
Sch. 5457: OTINNVI, Thames torkola
tánál. 

95. PATERCLINI OF (98) 
JCLINI OF (207) 

96. -PATE^ (97) 
Paterclini of(ficina). Sch. 4156. Rouen. 

97. aj?\ (94) 
b) P A T T / . . . . (96) 
C ;PATT/. . . . ( 9 5 ) 
d) PATERNI (99) 
Paterni. Sch. 4166. Paris. London. 
d) Torma m, 29. 

98. PATERNVS FEC (100) 
Paternus fec(it). 

99. PAVLIM( io i ) 
Pauli m(anu). Sch. 4225. Augst, Zöfingen. 

100. PIIRVINC (102) 
Pervinc(i). Sch. 4297 : Pervinci f. Bale. 

101. PR) . . . (103) 
102. Pk^MITP/oS F (104) 
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lő j / M I T I V O S . F ( I O S ) 
Primitivos f(ecit). Sch. 4442. Rheinza-
bern, Saler-Au. 103: Torma 11, 36. 
io2:Tormam, 30 és CIL m 12014,68^. 

104. PRIMVL (106) 
Primul(i). Sch. 4449. Tongres, Rich-

borough. Torma in, 31. 
105. o jPRISCINIM(io7) 

&;PRISCINIM(io8) 
Priscini m(anu). Sch. 4473. Vechten, 

Lunneren. a) Torma n, 87, M előtt 
ponttal; b) Torma m, 32 és CIL ni 
12014, 444b, M előtt ponttal. 

106. PRIECV8(i902. 109) 
107. a ; P R I 2 C . V 2 ( i i o ) 

bj. . . | l 2 C V 2 ( i 7 8 ) 
Priscus. a) Torma 11, 38. CIL m 

12014,442a. 
108. P R I . V A - T V S F E ( m ) 
109. PRI.VA-TVS.FE(ii2) 

Privatus fe(cit). 108: Torma 11, 39. 
CIL m 12014,444a. 

n o . P R O C L l f (113) 
Procli(us? vis?).Torma 11, 40 és CIL m 

I20I4? 445* PROCLIí\ = Procli m(anu). 
n i . PROP-Fj . . .(114) 

Prop . . . f(ecit?). Torma in, 33. 
112. PROVINCIÁLIS (1902) 

Provinciális. Sch. 4499. Westheim, 
Schlügen. 

113. QVARTINVS F (115) 
Quartinus f(ecit). 

114. QVARTI iV/i (1 IÓ) 
Quarti m(anu). Sch. 4555. Douay. 

115. Q V I N T I M ( i i 7 ) 
Quinti m(anu). 

116. C L S . 0 F ( I I 8 ) 
Q . . . . S . . . of(ficina)? CIL in 

12014,481: QSP Brigetióból. 
117. RAVRACVSF( i i 9 ) 

Rauracus f(ecit). Durva anyagból. 
118. R E D I T V / . . . (120) 

Reditu(s). Sch. 4621. Bavay. 
119. R E t . • . (121) 
I20.XEGA£Ï&-£(I22) 

Regans f(ecit). Sch. 4626. Augst, Rich 
borough. Torma 11, 42. CIL m 
12014,465a. 

121. iEGINI'M (ép csésze, 31. szekr.) 
Regini m(anu). Sch. 4631, de RE . . . 

London, Poitiers. 
122. TD3ïïaVl/[IOIIiî(i2 3) 

Reginus fecit. 
123. Domborműves edényen,, kivül. 

<ïH>I (al. 291) 
R e p . . . ? R . . . E . . . P . . . ? Sch. 4658. 

Gall. 
124. RII.STVT-VS-FIIC (124) 

Restutus fec(it). 
125. RIMVNATO79) 

R(i)munat(i), kétes olvasás, 
126. RITV/ (125) 
127. RVFIANI(i2Ó) 

Rufiani. 
128. RVFINI FAT (fél tál. 31. szekr.) 

Rufini fat . . . Sch. 4778. Riegel, 
Rheinzabern. 

129. SABír^. . . (1902) 
130. SABINVS (129) 

Sabinus. 
131. SACIRO-^( i3o) 

Saciro f(ecit). Sch. 4858. Augst. 
Torma m, 57 : Baracskáról. 

132. SACROTIOO31) 
Sacrotio, Sacroti o(fficina)? Torma 11, 

43. CIL m 12014,489 : SACROTI O, 
pedig I és O közt hézag nincs. 

133. DINA2 3O(206) 
Of(ficina) Sanici. 

134. SATINVSO32) 
Satinus. 

135. a;SAXAMI-JV|í (133) 
b) . . j'XAMI-M (180) 
Saxami m(anu). ^ Torma 11, 58, kiegé

szítés nélkül. 
136. OFIFSEC(i34) 

Of[fi](cina) Sec(undi <ni> ). 
137. . . . . V|NDV2(I35) 

Secjundus. Torma 11, 55. 
138. S E D A T I V (136) 

13* 
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1^9- SEDATI M ( i8 i ) 
Sedati m(anu). 

140. Domborműves edényen, kivül. 
S^VERIA^Í . . . (137) 
S]everian[i. A perem alatt. Seh. 5172. 

Pan-Pudding-Bock. Torma 11, 45. 
141. SIIVIIRI.OF(i902) 

Severi of(ficina). Sch. 5166, de E-vel, 
London. 

142. (§ S E | V E | . . . (182) 
Seve(rus ?) barbár betűk ; durva 

anyagból. 
143. Domborműves edényen, kivül. 

SEVERVÎS; (növ. 73) 
Severus. A perem alatt, felfordítva. 

Sch. 5180. Noricum, Vindelicia. 
144 jVERy/S (182) 

Severus. 
145. SIIVIHlvS F (158) 

Severus f(ecit). Torma n, 46. 
146. SIL.VANI( i j9) 

Silvani. Torma 11, 49, 
147. a) SOLLE) . . . (140) 

bj . . /LEWIS F (141) 
Sollemnis f(ecit). Torma n, 47, 48. 

148. SOLLO FEG (142) 
Sollo fec(it). 

149. aj STABILIS F (143) 
bj STABILIS F (2 3 6) 

Stabilis f(ecit). aj sima edényen, belül, 
bj domborműves edényen, kivül. 

150. STATVTVSFEO44) 
Statutus fe(cit) 

151. SVÁRA (145. 146) 
Suara. Sch. 5315. Augst, Allier. 

152. SVOBNIkkI (147) 
Suobnilli. Sch. 5349, csak SVOBNIkk, 

Hüfingen. 
153. SVRO) . . . (148) 

Suro . . . 
154. T A V R I C V ^ (149) 

Tauricusf(ecit).Torma 11, t, 1 :Tauricull(i). 
CIL m 12014,551: Tauricuss . . 

155. T I T T / . . . (150) 

TITTIVSFE(i5i, 152) 
Tittius fe(cit). 

156. T I T V # . . . (153) 
Titur(-i manu?, -onis ?, Sch. ^483. $484). 

157. TOCCINVS F (154) 
Toccinus f(ecit). Durva anyagból. 

158. TRIVPLM(i55) 
TRIVPI.MO27) 
TRIVPI-M (128) 

159. Domborműves edényen, kivül. 
. . |VLRT (1902) 
Triupi m(anu). 

160. VA/ . . . . (156) 
1Ó1. VAGIRV (157) 

Vagiru(s). Sch. í 547. Augst. 
162. VENICARVS F (158) 

Venicarus f(ecit). Sch. 5623, F előtt 
ponttal, London. Torma in, 76, 
Eszékről. 

163. VERVSFEI(i59) 
Verus fe(cit) vagy fel(iciter ?). Torma in. 

44, csak F E . 
164. VE2TA.U2 (160) 

Vestalis. 
165. aJVltX • • • (161) 

frJV/CTOR-F (162) 
c ) y i C T O R - F ( i Ó 3 ) 

ióó. aj VICTOR FE (165) 
bj VICTOR FE (194) 
G) . . . jR FE (222) 
Victor f(ecit) es fe(cit). 

ióó bj Torma ni, 45. 
167. a) VICTORINVS (1902. 169) 

b) V I C T O R . . . . (166) 
cj VICTORIA. . . (167) 
i ; \ i c T O R r . . . (168) 

168. VICTORINVS F (170) 
169. VICTORINVS.F) (171) 
170. VICTORINF (172) 

Victorinus. Sch. 5717. Brit. Gall. Germ. 
167 cj Torma 11, 52, 

Victorinus f(ecit). Sch. 5728. Brit. Germ. 
171. XRSINVSFECO73) 

Ursinus fec(it). 
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Nevek töredékei; F, FE és FEC (fecit) jelzéssel: 

172. Domborműves edényen, kívül. 187. 
. . . ILIA. . . (al. 198) 188 
. . . ilia(nus). 189 

175. Domborműves edényen, kivül. 190 
I A M \ . . . (al. 214) 191 
. , . il(i)ani. 192 

193 

Nevek genitivusban: 194 

174. . . ljlANDI(i8$) 
(A)mandi(?). 

196 

175- . . . (GÉNI (184) 
. . . . géni. 197 

176. . . . /\MI(i8ö) 
. . . . umi. Torma 11, 60. 198 

Nevek nominativusban : 

177. Domborműves edényen, kivül. 
CIALIS (al. 143) 
. . . rialis. 

178. . . . ÍTIALIS (37) 
(Comi? Mar?)tialis. Torma 11, 54. 

179. . . . fyLIS (187) 
(Sta?)bilis. Durva anyagból. 

1 8 0 — y s v a g y s ^ ' : . . (193) 
. . . . us (Sa . . . ?). 

181. Domborműves edényen, kivül. 
/íNIVS ( . . ./íANVS) (188) 
. . . inius vagy. . . ianus. A perem alatt. 
Torma 11, 24 :Ju]nius. 

182. . . . /NVS (217) 
. . . . nus. 

183. . . .JlNVS (189) 
. . . inus. 

184. Domborműves edényen, kivül. 
. . . |Ml tN\S (al. 294) 

(Do?)mitian[us. Torma 11, 1 és CIL m 
12014,10z1: jMltNI, (Ae)miliani. 

185. . . . ySVS( i9o) 
. . . usus. Torma 11, 59-

186. . . JRVTVS(i92) 
. . . rutus. Durva anyagból. 

199 

2 0 0 

201 

202. 

203. 

204. 

IF (lapos fél tál, 31. szekr. 194.195). 
• • (197) 
/i-F (196) Durva anyagból 

fSF (198. 199. 200. 203) 
\VSF (202) Durva anyagból. 
NVSF (204) 
(NV2F (205) 
í'VSFE (201) 

SFEC (1902) 
IRMÁT-F (221) 

(F?)irmat(us) f(ecit). 190: Torma 11, 64. 
191. Torma 11, 62. 

. . XlRWS F (218) 

. . . . virius f(ecit). 
>|ÍV3VMO| . . . (219) 
. . . . omus f(ecit). 
. . . \fRINVS F (220) 
. . . . u(?)rinus f(ecit). 
. . . . iVVSFEC (223) 
(Ve? Seve?)rus fec(it). Torma 11, 53. 
. . . y / S T V S F ( i 9 i ) 
(Fa?)ustus f(ecit). Torma ni, 23. 

M (manus) jelzéssel : 

. |M> M (212) 

. nd(i?) m(anu). 

. | IM(2I 4 ) 

. i m(anu). Torma ni, 67. 
|CILLM(2I5) 
. cill(i) m(anu). 

OF (officina) jelzéssel: 
205. a) . . C|)F (210) 

b) . . . p O - T (211) 
a) Torma 11, 71. . 

206 Jl-NI-OF (208) 
. . . . ini of(ficina). 

207. . . . . (CIS OF (209) 
. . . . eis of(ficina). 

Alakos dis^ü edényen, kivül rátett domború 
belükkel: 

208. FA (al. 211) 
209. . .RIVIEZ. . . (al. 29Ó) 

file:///fRINVS
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Karcolatok alakos dis^ü edényen : 
210. h)lljljr//\ (al. 117) 

Minutia? Égetés előtt karczolva. 
V. ö. 89. sz. 

211. " N / z l ^ ü (al. 115). 

Domborúan kiemelkedő, tehát a min
tába belekarczolt vonalak. Betük-e? 

Karcolatok sima edényen: 

212. M | E | . . . (32) 
213. ENTNVS (61) 

. . ?] entnus, entanus? 
(232) i? 
pu(blius . . .) 

bon[a( ) 

iulian(us ?) 

fe(cit ? Égetés előtt 

karczolva. Torma 11, 223.1,74. sz. 

2 1 4 

215. / ï / V I Ï (233) 

. . . ilui(i?)? 
216. ^jinsr (255) 

. . ? NEN? 
2i7.\piDí/lS (236) 

. . . dinis ? . . . dides ? 
218. X (234) 

X 
Y 

Torma 226. lap 7. sz. ürmértékjelzés-
nek mondja. 

Bélyeg helyén álló értelmetlen vonalak: 

219. XXIX (224) 
220. AAA.IIMIM (12Ó) Sárga szinü. 
221. W W (227. 228) Durva, sötétvörös 

edények. 
222. / . - I I . W (229) 
22?. f UJJA) . . (230) 
224. -»—|- 1/ (231). Torma 22: Hi(iavi ?). 

Nem betűk ! 


