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A múzeum közelében, a Kuzsinszky Bálint által felásott városrészen 
belül 1929-ben feltártuk a macellumtól délre eső és a régebbi ásatások 
alkalmával elhagyott területet is.1 I t t több égésréteget észleltünk. A leg
alsó részen egy fazekasműhely hagyatékát hoztuk napfényre sok anyaggal. 
Ehhez a réteghez tartozott egy pince és egy kút is. A fazekasgyár maga 
sokféle anyagot gyártott a konyhaedényektől kezdve a terra szigillátákig. 
Ez utóbbiak közt van nyugati típusú Dragendorff 31/33 formájú tányér 
fenékbélyegekkel s gyakori a terrakotta is.2 Korukat az égésréteg érmei is 
datálják, a Kr. u. II. és III. század fordulójára. 

A fazekasműhely anyagát egy nagyobb összefüggésben dolgoztam 
fel, mely kiadásra vár. Jelenleg csak az ásatás területén előkerült pince 
leletanyagáról óhajtok beszámolni. 

Pincénk nem egyedülálló Aquincum területén. Már Kuzsinszky 
Bálint ásatásaiból is ismeretes volt egy pár. E sorok írója a polgárvárosi 
tűzoltóság székházának feltárásánál is talált pincét,3 melyben egy orgona 
és Cerberus bronzszobrocskája maradt meg. De ez is csak azért volt 
lehetséges, mert a székház leégett és a felette levő szobában, a tűzoltóság 
őrszobájában levő tárgyak, a berendezés, a zsarátnok szobapadlóval együtt 
a pincébe zuhant, ezután az egészet betemették. A pinceleletek gyakran 
adtak már a provinciákban értékes leleteket.4 Legutóbb Nagy Tibor 
ásatásaiból ismertünk meg egy középméretű pincét a polgárváros déli 
részén, az általa feltárt mithraeum közelében.5 Megkell azonban jegyez
nünk, hogy a legtöbb pince kisméretű, szerény igények kielégítésére szol
gált, nem úgy, mint a nagy villaépületek, tanyák nagy befogadóképességű 
raktározó pincéi.6 

A pince kitisztításakor változatos fajtájú leletek kerültek napfényre. 
Javarészük szemétanyag volt, amellyel ez a terület feltöltődött vagy fel
töltötték, mikor városrészünk és maga a fazekastelep is leégett. 
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Két lelet azonban eredetileg is bent állott és 
az első tulajdonos ingóságát képezte. Ezek egyike 
egy római császárkori viharlámpás (lanterna) 
bronzvázának maradványa (1. kép,) a másik 
egy kerek világítótorony majdnem teljes egésze. 
(13. kép.) 

A viharlámpásból megmaradt egy bronz-, 
körökkel díszített lap (átmérője: 19 cm), mint 
a lámpás alj részlete. Fenekén a díszkörök közt 
benyomott mester jelzés maradványa, sajnos, 
csak pár betű : . REC. . . Ennek a talpnak alsó 
részére több, profilírozott gombot forrasztottak 
lábnak. Mi csak egy darabot találtunk, de mint 
más teljes példányok alapján tudjuk, számuk 
2—5 közt váltakozott. A talpat egy, kb. 1 cm 
magas bronzlemez veszi körül függőlegesen a 
szélre forrasztva. 

A lanterna legjellegzetesebb alkotórésze a 
tartására szolgáló két öntött bronzkar. Fejük 
profilált (V. ö. a kálózi darabot a 2. sz. képen.), a 
lábuk szintén. Magasságuk 21 cm. Ezek a profilált 
oldaltartók a lanternák legjellemzőbb részei s 
formájuk alig ment át változáson. A tartók felső 
részére egy olyan köralakú pántot forrasztottak, 
mint á talpnál. A tartók belső részén szeglyukak 
és maradványaik, valamint bronzlemeznyomok 
mutatták, hogy eredetileg oda is egy bronzlemezt 

szegecseltek, de úgy, hogy egy kis távolságra voltak a tömör tartóktól. 
Ezek segélyével illesztették be a szélvédőanyagot, a szarut, zsíros 
vásznat, marhahólyagot, üveget stb. Forrasztóanyagul ólmot használ
tak, ezt példányunknál is észlelni lehetett. lyoeschcke az irodalmi 
adatok alapján írja le a védő szélfogók anyagát. Legáltalánosabb volt 
a szaru. Pernice egy boscorealei darabon megmaradt anyagot vizsgálta
tott meg Rathgennel, a legnagyobb német konzervátorral s ő is szarut 
állapított meg. 

1. kép. — Az aquincumi 
viharlámpás (lanterna) 

kiegészítve az Aquincumi 
Múzeumban. 
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A viharlámpás többi része nem maradt 
ránk. Az 1. sz. képünkön a pompeji darabok 
nyomán a hiányzó részeivel kiegészítve 
mutatjuk be. I^oeschcke munkájában7 a 
XXX. táblán mutatj a be egy herculanumi 
és egy boscorealei lámpás rekonstruált 
rajzát, az egyiket a nápolyi Museo Nazionale, 
a másikat a berlini Antiquarium őrizte 
vagy őrzi. 

Fontos tartozéka volt viharlámpásunk
nak a fedő, amely több helyen át is volt 
lyukasztva, hogy levegő hatolhasson be. 
Kzt a fedőt láncos szerkezettel emelték fel, 
mely viszont össze volt kötve a tömör 
bronztartó átlyukasztott fejeiből kiinduló 
lánccal és a körös tartót aggal. Ezek meg
maradtak a kalózi kocsilelet példányából. 
(2. sz. kép.) Az aquincumi példányhoz 
hasonlóan hiányzott a lámpás tányérjára 
erősített bronz zsír-vagy olajtartó, melyben 
a kanóc égett s fedele is lehetett az 
eloltásra.8 

A császárkori bronzlámpások nem nagy számban maradtak fenn. 
Kérdésüket és az egész anyagot feldolgozta S. Loeschcke alapvető dolgo
zatában : »Antike Internen und Iyichthäuschen«.9 Előtte értékes meg
figyeléseket tett Pernice egy boscorealei bronzlelet ismertetésével kap
csolatban.10 Természetes, hogy nagyobb számban Pompejiből és Hercu-
lanumból ismeretesek. A nápolyi múzeum nem kevesebb, mint 20, csak
nem teljesen ép példányt őriz belőlük, így korukat a Vezúv második 
kitörése is meghatározza (Kr. u. 79). Rámpásunk, mint sírmelléklet 
gyakori Afrikában.11 Az Alpoktól északra L,oeschcke dolgozata lezárásáig 
csak 5, erősen töredékes darabot ismert. Kettőt Mainzból, egyet-egyet 
Saalburg, Adenau, Köln lelőhelyekről. Következtetése az, hogy ez a szám 
nem lehet teljes, de így is bizonyítja ezen lanterna formának nemcsak 
Itáliában vagy a Földközi-tenger környékén való kizárólagos uralmát. 

2. kép. — A kalózi kocsilelet 
lámpása a Magyar Nemzeti 

Múzeumban. 
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3. kép. — Sírkőtöredék Szentendréről, égő oltár képével (Szentendre, Városháza). 

Galliából nem ismert példányt. Feltehetjük, hogy a közben eltelt nagyobb 
időköz hozott még napfényre darabokat. 

Aquincum területén most találtuk az első lanterna maradványát. 
Pannóniában már előfordult. így ismerjük töredékeit a Kalózon (Fejér 
vm.) előkerült kocsitemetkezésből sok más bennszülött temetkezésnél 
gyakori lelet, többek között bronzkancsók és korsók társaságában. 
(2. kép.)12 A két oldalsó tömör bronztartó képe kiegészíti az aquincumi 
helyreállított példányt. Egy darab azonos oldaltartót őriz a Veszprémi 
Múzeum. Ószőnyből egy darab jutott a Milch-gyűjteménybe (jelenleg a 
Magyar Nemzeti Múzeumban). Pannónia szomszédságában a Klagenfurti 
Múzeum őriz két teljesnek mondható példányt13 a helenenbergi ásatásból 
(Virunum). . 

A Duna mentén kelet felé Bulgáriából két lanternát tudok említeni. 
Az egyik a karaagatschi tumulus kőből épített sírjában fordult elő.14 

Karaagatsch kb. 10 km-re fekszik nyugatra Anchialo-tól. A halottat 
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elégették. A sír mellékletei, köztük egy trébeltdíszű bronzsisak, bronz
edények, fegyverek stb. a sír korát a Kr. u. I. századba helyezik. 

A másik lanternát Vize-ben találták egy halomból feltárt sírkamrá
ban.15 Maga a város Bizye ősrégi thrák alapítás. Kz utóbbi lelet is igen 
fontos, mert pontosan lehet datálni a sírt, melyben egy kelet-thrákiai 

4. kép. — Terrakotta oltárka töredéke az Aquincumi Múzeumban. 

királyt, vagy a királyi családhoz tartozó herceget temettek el a Kr. u. 
I. század első feleben. A sírba tett fejedelmi gazdagságú és változatos 
lelet magával a sírépítménnyel együtt sajátos keveredését mutatja a 
szkita eredetnek, a festett kamra Dél-Oroszországra mutat, az ezüst
serlegek az alexandriai toreutika remekei, helyi készítmények mellett 
a lanterna, a jól megmaradt arcos sisak és a fegyverek nyugati importra 
utalnak.16 

Kz a lelet is mutatja a középitáliai ércművesgyárak erős térhódítását 
Kelet felé, 

A közvetítő szerepét a nagy emporium, Aquileia töltötte be, amelynek 
kultúra- és művészetközvetítése, valamint kereskedelmi és ipari irányító 
szerepe már régen ismeretes a kutatók előtt. Az Kmona—Virunum—-
Poetovio—Savaria—Carnuntum irányú s az Északi-tengerig vezető út 
mellett a Duna mentén kelet felé haladó út vonalában is feltaláljuk 
mindenütt az itáliai termékeket. Kzeken az utakon jutottak el a capuai 
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viharlámpák Pannóniába és Moesiába. A capuai gyárosoknak Aquileiában 
is kellett gyári lerakatuknak lennie, honnan a bronzművesanyagot továb
bíthatták. Amint az újabb pannóniai kutatások kiderítették s ebben 
Alföldi András által szerkesztett Dissertationes Pannonicae viszik a vezető
szerepet, alig van a pannóniai művészeti és ipari produktumoknak olyan 
ága, amelyek közvetítésében Aquileiának ne lett volna szerepe. 

Az aquincumi darabot egy fazekasműhely pincéjében találták. Ez azt 
mutatja, hogy ott ezt kultikus vagy sepulchrális célra nem használták. 
Iyanternák azonban szerepeltek az antik sepulchrális életben is. A pannó
niai, kálózi példány temetkezésnél szerepelt. A két bulgáriai példányt is 
gazdag sírmelléklettel lelték korai égetett temetkezésből. Észak-Afrikában, 
a Soukahras melletti Ain-el-Hout temetőjének egyik égetett sírjában is 
megtalálták,17 sőt a Thenae-i nagy nekropolis egyik sírjából többet is 
emeltek ki.18 Feljegyezték még, hogy egy Chemmakh melletti és egy 
Teboursouh-i sírból sem hiányoztak. Ezek az esetek azonban csak 
amellett szólnak, hogy darabjaink azért maradhattak meg, mert mint 
sírmellékletek már a római korban föld alá kerültek, nem úgy, mint a 
mindennapi használati tárgyak, melyeknek utolsó útja legfeljebb egy-egy 
szemétgödör volt. 

Az aquincumi példány szerepére és jelentőségére a kerek agyag
világító tornyocskával való előkerülése mutathat rá. Az eredeti lámpák 
eltűnnek s nem találni meg ábrázolásukat a márvány, bronz, vázafestés 
vagy gemma vésésben sem.19 így pinceleletünk lámpája a zárt leletegyüt
tesnél fogva (világítótorony, terra szigilláták stb.) ritka példány, mely 
legtovább volt forgalomban. 

Az eddig ismert lanterna-példányok külső formára és szerkezetre 
nézve nagyjából megegyeztek egymással, ez a kialakult forma a Kr. u. 
I. század közepén, a flaviusi korban lép fel. 

Egy Capuában talált sírkövön megtaláljuk a sírirat alatt a lámpa 
kifaragott képét21 a leeresztett fedővel és a nélkülözhetetlen hordozó
lánccal. A sírkövet M. Hordionius Philargurus Labeo feleségének és övéi
nek állíttatta. A szöveg megmagyarázza az eszköz jelentését : Hordionius 
magát lanternakészítőnek, lantemarius-nak nevezi. így az eszközzel 
foglalkozására utal, ennek sepulchrális értelme itt, a sírkövön nincsen. 
Ez a sírkő tárgyalásunk kapcsán azért említésreméltó, mert Capuában 
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5. kép; - :'Â papföldi fazekasnegyedben előkerült világítótorony és oltárka. 



találták. Köztudomású ugyanis, hogy Capua már korán nevezetes volt 
bronzművességéről.22 Pfinius értesít erről s bizonyítják a capuai mesterek 
jelzett termékei, melyeket a Vezúv lávájától eltemetett Pompejiben is 
megtaláltak.23 Bzek a capuai mesterek szállítottak a római uralom első 
századában és a második legelején Pannóniába is, sőt mondhatjuk, egyedül 
ők uralták a piacot ez időben. Csak a II. század közepén lesz versenyképes 
és az is marad a nyugatgermániai és galliai bronzművesipar. A magyar 
kutatók közül legelőször Hekler Antal ismerte fel a capuai gyárosok 
fontos szerepét a pannóniai lakosság díszes bronztárgyakra, eszközökre, 
edényekre való igényeinek kielégítése terén.24 Legutóbb Radnóti Aladár 
munkájából kaptunk tiszta képet a középitáliai bronzművesség pannóniai 
szerepléséről.25 Amint már említettük, Nyugaton alig ismeretes egy pár 
lanterna, ami van, az is itáliai típusú, így az aquincumi darabot is a többi 
Pannóniáival együtt Itáliából, minden valószínűség szerint Capuából hoz
ták ide. Hnnek az importideje az I. század és a l l . század eleje, az edények 
azután hosszú ideig használatban lehettek. Hzt bizonyítja az aquincumi 
darab is, mely Kr. u. 200 körül került a földbe. Loeschcke megállapította, 
hogy ez a típus, melyet capuainak nevezhetünk s mely Pompejiben 
uralkodó és Plutarchos is említi, csak a Kr. u. II. század közepéig mutat
ható ki. Ekkor cserbenhagynak a források. 

Mielőtt pinceleletünk másik tárgyát ismertetnénk, a kerekalakú, 
agyag-világitótornyócskát, ki kell térnünk a síremlékek ábrázolásaira, 
amelyeken a kettőt gyakran össze lehet téveszteni : t. i. a viharlámpást 
és a tornyocskát. A sírkövek áldozati jeleneteinél a tripos és az áldozatot 
bemutató szolgapár mellett a földre helyezve különféle tárgyakat ábrá
zoltak. Nem minden esetben lehet biztosan meghatározni az egyes tár
gyakat, elsősorban a világítótornyokat és a lanternákat. Négy tárgyra 
kell gondolnunk és azokat kell megfigyelnünk, melyeknek, ha ábrázolásait 
megállapítottuk és azokat szétválasztottuk, közelebb vagyunk célunkhoz. 
B részletes megfigyelés már azért is szükséges, mert ezekről a tárgyakról, 
mint mellékes ábrázolásokról, elterelődött a kövekkel foglalkozó kutatók 
figyelme. A négy tárgy a következő : 

a) égő oltár, b) kosár, c) lanterna, d) világítótornyocska. 
Az ábrázolásaik közül csak a legszembetűnőbbeket és a részünkről 

elérhetőket idézzük a Közép-Duna vidékéről. 
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a) Az égő oltár jellegzetes alakban szerepel egy kiadatlan szentendrei 
sírkövön. (3. kép.)26 A töredékes középmező alatt, melyben az elhunyt 
mellképe szerepelt, keskeny képsávban áldozati jelenetet kapunk, meg
rakott tripost az áldozó szolgapárral. Jobb
oldalon , külön félig bemélyített fülkében az 
oltár : alakja négyszög átlókkal felosztva, 
felette félkörben, sűrű vonalakkal jelezve 
a láng. A mécsek27 és más emlékek ábrá
zolásain a láng csavart alakú. Ugyanezt 
az égő oltárt megtaláljuk Aquincumban 
A el (ins) Quintus cornice (n) domo Cirfti 
sírkövén.28 A legio kürtösének mellképe 
alatti mezőben a megrakott áldozati 
háromláb baloldalán szolganő, mellette a 
földön egy fülű korsó, jobboldalán a szolga-
fiú jobbjával valamit nyújt a tripos felé, 
baljával az oltár lángjára tart vagy önt 
valamit. Elütő az oltár alakja a Magyar 
Nemzeti Múzeum egyik szarkofágján,29 

melyen az oltár felállított téglaalakú s 
magas lánggal ég. A feliratos mezőtől 
jobbra levő fülkében ábrázolt szolgapár 
mellett látható ez az oltár. 

Az aquincumi polgárvárosban a szór
ványosan talált világítótornyokkal együtt 
került elő egy kis téglaszínű terrakotta 
oltár töredéke. Alja hiányzik. Felső 
szélessége 10 cm, megmaradt magassága 
8 cm, egész magassága kb. 15—18 cm 
lehetett. Felső részén a bemélyedő/tányér
szerű rész az áldozat számára szolgáló 
mélyedést érzékelteti, oldalán a háromszögalakú, egymást váltó bevésett 
nyílások és díszek a világítótornyok „díszeinek utánzatát mutatják. 
(4. kép.) Egykor négy lábon állott s így külsőleg hasonlít a güglingeni, 
jagdhauseni, weissenhofi korsótalapzatokhoz, (V. ö. Fundberichte aus 

6. kép. — Világítótornyocska 
Aquincumból. (Magyar 

Nemzeti Múzeum.) 
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. 

Schwaben. N. F. IV., 1926—1928, 71. 1., 38—39. képek; XII. tábla 
2. szám.) 

Az aquincumi papföldi fazekastelepről Kuzsinszky is ismertetett egy 
terrakotta oltárkát világítótoronnyal együtt.30 Az oltárkán kézzel durván 
kivésett vagy csak bekarcolt vonalas díszek (rombus, V-betű, fekvő X) 
mutatják, hogy készítője saját szórakozására készítette. Az előoldalon 
bevésve olvassuk három sorban: PRO \CEL \LA. Magassága 12 cm. 
A felirat záport, szélvészt jelent, amely ellen ép a világítótornyok és 
széllámpások voltak hivatva megvédeni a mécsek vagy a sírlámpák 
lángjait. A papföldi telepen talált torony töredékes, hiányzik az alja. 
Jelen magassága 44-5 cm, eredetileg sem lehetett sokkal magasabb. 

Az 5. képünkön együtt mutatjuk be az oltárt a világítótoronnyal, 
az előbbit két nézetben adjuk. A világítótorony tetejét galamb díszíti, 
akárcsak a Hampel által publikált aquincumi darabét.31 (6. kép.) Mind 
a kettő egy mester kezéből került ki. Ezt már Kuzsinszky is észrevette. 
Az utóbbi darabra még visszatérünk. A korábbi publikálók a galambot 
sasnak nézték. 

b) Kosár (panarium és cista) gyakori előfordulása legtöbbször az 
áldozati jelenetekkel kapcsolatos. Vibius Deivonis (filius) csákvári családi 
sírkövén az áldozati jelenetes keskeny mezőben a tripos baloldalán 
látunk egy fonott fűzfakosarat fedővel.32 Kora a második század közepe. 

Fedeles kosarat ismerünk felP. Ael. Crispinus q(uondam) comic (en) 
leg(ionis) IIad(iutricis) pfiae) f(idelis) szentendrei sírkövén. Az áldozati 
jelenetnél a tripos baloldalán a nőalak töredéke mellett foglal helyet.33 

Nem lehet félreismerni a kosarat Aur(elius) Januarius equ(es) 
l(egionis) I adiutr(icis) pfiae) ffidelis) Sefverianae) családi sírkövén. 
A család ábrázolása alatt keskeny képmezőben az áldozati jelenetnél 
állványon áll a tripos, két oldalán a szolgapár, a jobboldali szolga mellett 
a földön fonott fűzfakosár, melyből egy kétfülű üvegedény néz ki.34 

Aquincum területén a legszebb panarium-ábrázolást egy erősen meg
rongált sírkő vön láthatjuk. Ez a körülmény azért is sajnálatos, mert ez 
az emlékünk az egyik helyi műhely legszebb terméke. Az elhunyt mell
képét magábafoglaló fülke alatti keskeny képmezőt kétoldalt fülkében 
egy-egy szomorkodó Attis határolja. Az áldozati jelenetnél a tripos bal
oldalán a nőalak mellett láthatjuk a fűzfavesszőkből fonott fedeles kosarat. 
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A sírkő a Kr. u .U. század második feléből való, ezt nemcsak díszítése, de a 
sírirat szövegezése is elárulja. Jelenleg csak a kosárábrázolás miatt 
említjük, bő ismertetésére más helyen térünk ki. A követ egy Dasimius 

7. kép. — Aquincumi sírkő kosár ábrázolásával. 

nevű egyén állította egy katonabajtársának, akivel együtt a collegium 
veteranorum tagjai voltak.35 (7. kép.) 

A sírköveken szereplő kosarak másik formája a cista. Hz gyakori, 
változatos alakban fordul elő. Csak mint jellemző darabokat említem 
az egyik pettaui36 és leibnitzi37 önálló sírkő-lezárásokon a fekvő oroszlánok 
közt ábrázolt cista misticákat. 
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Témánkkal semmi kapcsolatban nincsenek azok a kis nyitott kosarak, 
melyeket pl. gyümölccsel vagy virággal megrakva az elhunyt nőalakok 
ölükben tartanak, vagy a tympanon lezárás szögletében szerepelnek, 
esetleg a feliratalatti képsávban fordulnak elő, mikor párduc játszik 
velük stb. 

c) Viharlámpást, lanternát, több esetben először ismertünk fel a 
pannóniai síremlékeken. Régebbről ismeretes egy verebi sírkő,38 amelyen 
az elhunytakat ábrázoló képmező alatt keskeny sávban a tripos bal
oldalán szolgálóleány áll, kezében füles kosár gyümölccsel (?) s mellette 
a földön egy nagy egy fülű bronzkancsó. A tripos jobboldalán az áldozó 
fiú felemelt jobbkarral áll, köztük egy lanterna vehető ki. A lámpa testét 
alkotó szélvédő szarut három pánt fogja át. Külön készült s gombban 
végződő fedele jól látszik. A tartó- vagy fogólánc köralakban veszi körül 
a fedőt. (8. kép.) 

Viharlámpást látunk egy négyszemélyes családi sírkő vön, mely 
Vörösváron került elő s a róm. kat. plébánia falába falazták be.39 

A sajátos, összefonott lánccal határolt keskeny képmezőben a megrakott 
tripos felé baloldalt szolgálóleány poharat nyújt, jobbjában bronzkancsót 
tart. A leány és a tripos között a verebi darabon ábrázolt lanternához 
hasonló tárgyat látunk. A teste, sajnos, megrongált, de látható, hogy 
kúpalakú fedője volt. A tartólánc félkörben veszi körül a fedőt. Jobb
oldalt egy kinyújtott karú camillust láthatunk. A sírkövet Aur(elius) 
(R)espectus vet (eranus) leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) és 
családtagjai állíttatták. Jellegzetes portréi és egész felépítése a sírkövet 
a Kr. u. II . és III. század fordulójára datálták. (9. kép.) 

I/anternát látunk egy poetovioi szarkofág keskeny oldalán az áldozati 
jelenet mellett. A tripos felé balról nőalak fordul, balkezében tükörrel, 
jobbjában asztalkendőt tartva, lábánál a földön van tárgyunk : oldalt 
bevágással és félkörű fogóval.40 

Ujabban a pesti belvárosi plébániatemplom restaurálási munkálatai
nál (1940.) másodlagos felhasználásban került elő egy sírkő.41 (10. kép.) 
A csonka sírkő három, mellképben ábrázolt alak töredékét mutatja ; 
két nőét és egy férfiét. A keskeny képmezőben áldozati jelenet maradt 
fenn, közepén a megrakott tripos. Baloldalon egy kőhasábra feltámaszkodó 
nőalak mellett látjuk a lanternât. Gombos födője van, a tartólánc nem 
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8. kép. - Sírkő Verébről. (A tripus 9. kép. - Sírkő Vörösvárról, a plébánia 
mellett viharlámpás. CIL. III. 10340.) falában, viharlámpás képével. 

olyan szabályos, mint az előző két darabnál. Sírkövünk egy már több 
darabbal képviselt aquincumi kőfaragóműhelyben készült a Kr. u. II . 
század második felében, annak is inkább az utolsó évtizedében. A kor
határozást alátámasztja a csonka sírkő feliratos mezejét lezáró s ezen 
korra jellemző barokkos felső keret. 

d) VilágUótomyócskát látunk egy csonka aquincumi családi sírkövön, 
melyet először Kuzsinszky Bálint ismertetett.42 (11. kép.) A három fel
nőttet, két nőt és egy férfit gyermekekkel együtt ábrázoló képmező alatti 
keskeny képsávban áldozati jelenet látható. A megrakott tripos felé 
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10. kép. — Sírkőtöredék a pesti belvárosi templomból 
lanterna ábrázolásával. (Eskü-téri földalatti múzeum.) 

jobbról férfi, balról női áldozó alak járul. A nő és a tripos közötti tárgyban 
ismerjük fel a világítótornyócskát. Kúpalakú tornya van, testének köze
pén egy egyenes vonal akarja jelezni a nyílásokat. A sírkő a II. század 
végére és a III . század elejére datálható. 

Bizonytalan egy családi sírkő áldozati jeleneténél szereplő tárgy, 
melyet Hampel ismertetett Csákvárról. (Arch. £r t . XXVII., 1907., 
313. 1:, 26. kép.) Azonos tárgyat látunk egy mühlgangi sírkő vön. A fő 
képmezőben a félköralakú fülkében, az elhunyt házaspár mellképe, 
ennek kétoldalán a felső részen barokk lezárású fülkékben a szolgálóleány 
és áldozó fiú láthatók. A következő keskeny képmezőben áldozati jelenetet 
kapunk. A triposhoz a szolgaíiú járul. A jobboldal és a tripos közti tárgy 
fedeles kosárnak néz ki, de feltűnő a testén húzódó függőleges vonal, 
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mely olyan, mint az előző sírkő 
tárgyán levő. A függőleges vonal két 
oldalán ferde vonalakat látunk, mely 
fűzfafonat is lehetne, de ha világító
toronyról volna szó, mint emelet
elválasztó is megállana. A panarium 
magyarázat megnyugtatóbb. ( 12. kép. 
V. ö. Hoffiller-Saria, Antike 
Inschriften aus Yugoslavien I, 1938, 
222. 1., 487. sz. Ugyanazon kőfaragó
műhelyben készült a 488. számú 
sírkő is hasonló áldozati jelenettel.) 

Sírköveink nehezebben felismer 
hető lanternáit világosan láthatjuk 
a poetovioi Nutrices Aug. benszülött 
kelta istenségek szentélyének két 
fogadalmi kőemlékén. Az egyik töredé
kes fogadalmi reliefen jobboldalon 
a trónoló Nutrixot karjában a csecse
mővel ábrázolták. Előtte egy álló 1L kép. _ Csonka sírkő Aquincumból egy 
női alak, aki mindkét kezével világo- világítótorony képével. 
san nem kivehető tárgyakat tart 
egy, csak töredékben megmaradt oltár fölé. Baloldalon egy álló szolgáló
leány, aki felemelt kezeivel egy kosarat tart feje felett. Kettejük között 
egy hengeralakú tárgyban Gurlitt egy hordozható füstölő oltárt, Wigand 
ellenben egy fogóval ellátott kosarat ismer fel. Az utóbbi jogosan veti el 
Gurlitt feltevését, mióta ismerjük a thymiaterionok, füstölőedények 
antik formáit (K. Wigand, Thymiateria. Bonner Jahrbücher. 122, 1912. 
1. sk. 1. Tafel I—VI). Szerintünk egy földrehelyezett lanterna áll előttünk. 
(CIL III. 14053, p. 232829; Gurlitt, Arch, epigr. Mitt. XIX, 1896, 4. 
24.1. ; Wigand, Öst. Jahresh. XVIII, 1915, Beibl. 198. sk. 1. Abb. 107. — 
Hof filled—Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien Heft, I. 1938, 
155. 1., 332. 1.) 

A szentély egy másik töredékes fogadalmi kis reliefjén baloldalon 
ruhás női alak baljával egy kosarat tart feje felett, jobbjával pedig egy 
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fogóval ellátott viharlámpást. Jobbra 
egy másik asszony lábmaradványai 
láthatók. Bz pannóniai talajon a 
legteljesebb félreismerhetetlen ábrá
zolása a lanternának. Brtelme és 
használata is világos. Iyámpással 
és táplálékkal teli kosárral menő 
nőalak s alatta a felirat : Nutritious 
Augustis . . . (CIL III. 14056, Gurlitt, 
Arch, epigr. Mitt. XIX, 1896, 
4. sk. 1. 4. kép. Wigand, Ost. Jahres
hefte XVIII, 1915. Beibl. 202. sk. 
1. 109. kép. Szerinte ez nem más, 
mint »mindenütt a mi parasztnépünk
nél hasonló formában visszatérő házi
kosár.« — Hof filler—S aria, Antike 
Inschriften aus Jugoslawien. Heft 
I. 1938, 156. 1, 334. szám.) (12a kép.) 

Reliefjeink korát Gurlitt helyesen állapítja meg, miután a stílus
tól és betűformától eltekintve még Domaszewskire is hivatkozik, aki 
a vectigal Illyrici-nek a császári közigazgatástól magánkézbe való át
vételét kb. Kr. u. 180-ra helyezi (Gurlitt, id. m. 24. 1.). Wigand szerint 
nagyobb időhöz kell kötni, a II—III. század fordulójához (Wigand, 
id. m. Beibl. 214). 

Ezek az ábrázolások a későbbiek közé tartoznak a pannóniai talajon 
talált kőemlékeken, melyek az eddig kétes értelmezésű tárgyainkat 
ábrázolják. 

12. kép. — Sírkőtöredék világítótorony 
ábrázolásával. 

Pincénk leletei között egy kerek világítótorony maradványai is 
szerepelnek. (13. kép.)43 A töredékekből négy, illetve ötemeletesre tudtam 
a tornyot kiegészíttetni. Anyaga világos sárgás-vörösre égetett, jobb
minőségű téglaanyag, kiegészített állapotában kb. 60 cm magas, alsó 
átmérője kb. 30 cm.44 Alsó része a talpa felé szélesedik, az egyes emele
teket az ilyen tornyok szokott dísze, az ujjal benyomkodott, hullámos 
peremek választják el. Az ablaknyílások, melyeket a nedves agyagból 
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• : 1 

késsel vágtak ki, félkörben végződnek. A mestere sokat adhatott készít
ményére, korongon állította elő és mintázófáj ával igyekezett simává tenni 
a külső felületet. Darabunk fehérre volt festve, ez nagyrészt már lekopott. 
Az emeleteket vörös sávval választotta el, ez jól látszik az első emelet 
ujjbenyomásos pereme alatt. A darab szilárd állásának biztosítására a 
készítő még maga, vagy későbbi tulajdonosa az első emelet kezdetéig 
terjedő részt kitöltötte forró mészhabarcsos anyaggal. Teteje gömbben 
végződhetett, mint a 18. számú képünk mutatja. így egészíti ki Forrer 
a dunapentelei kapumintát egy strassburgi eredeti toronygömb nyomán. 
(V. ö. Forrer, Germania, II., 1918, 76. 1., 7., 9. képek.) 

Mint az előzményekben már jeleztem, pincénk egy fazekasgyárhoz 
tartozott, mely Kr. u. 200 körül pusztult el. A telep is leégett és raktárában 
a kész anyag még szép sorjába rakva került elő a föléje épített III. század
végi vagy IV. századi vékonyfalú, 
gyenge építkezésű vályogházak alól. 
Közel állt a feltevés, hogy a fazekas -
gyár elhullott anyagára, szemetére 
még működése idejéből is rá kell talál
nunk. A pince és a fazekasműhely 
mellett a l l l . században egy új utat épí
tettek. Énnek északi oldalán fekszik a 
macellúm, melyet a legutolsó légibom
bázások részben eltüntettek a föld 
színéről. A macellúm egyik délkeleti 
üzlethelyisége alól, mint feltöltőanyag 
része valóban előkerült a gyárnak sok 
cseréptörmeléke, köztük egy kerek 
világítótorony maradványa. így az 
összefüggés kézenfekvő volt pince
leletünkkiegészített darabja és a gyár 
termelése között. Darabunk eszerint a 
papföldi macellúm melletti fazekas
gyárban készült. Tulajdonosa a saját 
céljaira használta s együtt őrizte a 
bronzlanternával a pince padlóján. 

i; 

12a kép. — Nutrices Augustaenak szentelt 
fogadalmi tábla lanterna ábrázolásával 

Poetovioból. 



13. kép. 
Világítótorony egy aquincumi pincelelethől 

(Aquincumi Múzeum.) 

14. kép. 
Kerekalakú világítótorony Aquiucnmból 

(Aquincumi Múzeum.) 



15. kép. — Kerek torony maradványa 
az Aquincumi Múzeumból. 

17. kép. — Kerek világítótorony maradványa 
Aquincumból. 

16. kép. — Kerek világítótorony maradványa 
Aquincumból. 

18. kép. — Világítótorony 
felső maradványa. 



A Duna- és Rajna-menti világítótornyoknak általában két főformájuk 
van, a négyszögű őrtorony alakúak, ez a gyakoribb és a kerek alakúak. 

Már korábban összeállítottam egy másik kerek világítótornyot a 
papföldi leletek szórványos anyagából. (14. kép.) Három-vagy négy
emeletes, fehérre festett, magassága kb. 60 cm, alsó átmérője 30 cm.45 

Kuzsinszky Bálint ásatásaiból került ki, pontos lelhelyét most már nem 
tudtam megállapítani. Az előbb említett gyár terméke lehet kétségtelenül 

és egy magánház felszereléséhez tartozott. 
Aquincum területéről kerek tornyok 

maradványait még a következő helyeken 
találtam : 

Kis darab egy többemeletes torony 
felső emeletéről, nyílása háromszögű volt. 
Magassága 10 cm, szélessége 10cm, világos, 
sárgásvörös anyag, fehérre festve. Elő
került a polgárvárosi ásatásból az 
1897—1900-as évekből. (15. kép.) 

Torony alsó része, az ablaknyílások
nak csak a kezdete maradt meg. Anyaga 
világossárga, téglaszínű, talpa élesen 
profilált. Magassága 16 cm, átmérője 21 cm. 

19. kép. - Kerek torony maradványa Papföldi régi ásatásból való , j e l z é s e W 8 0 , 
dudáról. s> 20. (16. kép.) 

Torony alsó része, a felépítmény az 
első emelettől kezdve hiányzik. Talpa sima. Magassága 13 cm, átmérője 
21 cm. Téglaszínű. L,elhelye ugyanaz, mint az előzőé. (17. kép.) 

Egy torony felső lezárása gömbvégződéssel. Bekarcolt vonalakkal 
van díszítve. Magassága 22 cm, átmérője 12 cm. Papföldi ásatásból 
szórványos lelet. Jelzése P. 24. (18. kép.) 

Kerek torony emeleti részlete. Magassága 20 cm, szélessége 
16 cm. Színe okkersárga. 1935-ben jött elő a Külső Szentendrei-úti városi 
csatornázások alkalmával. (19. kép.) 

A Kiscelli-út 72. szám alatt 1929-ben végzett ásatásaimból 
ismeretes egy kerek torony kis darabja. I t t a katonaváros legkoraibb 
téglagyárát és két kisebb kemencéjét találtam, melyekben igen finom 
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díszes edényeket készítettek.46 (20. kép.) Kz a gyár a legkoraibb 
katonai gyár, működését az ott talált téglabélyegek nyomán is 
(legio X gemina, legio I I adiutrix félholdalakú bélyege, legio IV. Flavia) 
a II. század első felébe, helyesebben első évtizedeibe kell helyeznünk, 
így ez a kis darab a legkoraibb példányunk eddig Aquincumból. 

20. kép. — Kerek 
torony részlete a 
Kiscelli-utcai 

katonai gyárból. 

21. kép. — Kerek tornyok maradványai Aquincumból. 

Az Aquincumi Múzeum raktárában még két kerek 
torony töredékeit találtam (21. kép). A baloldali 
magassága 20 cm, szélessége 13 cm, téglaszínű 

anyaga egykor fehérre volt festve. A jobboldali magassága 15 cm, 
szélessége 9—-10 cm. 

Kerek tornyaink felsorolását pannóniai kutatásaink szempontjából 
azért tartottuk helyénvalónak, mert ez a nagy szám is bizonyítja az 
aquincumi helyi fazekasműhelyek ilyenirányú elfoglaltságát is. 

Pannóniából még két helyről ismerünk kerek torony maradványokat, 
Dunapenteléről és Szőnyből. A dunapentelei töredékek (lelt. sz. 28/1908., 
26—^27. számok)47 egy durvább kivitelű toronyhoz tartoztak. Öszőnyből 
két darab ismeretes Kállay Ödön gyűjteményéből.48 

A négyszögű és kerek tornyok közt az átmenetet egy dunapentelei 
tornyocska képviseli, melynek nyolcszögű alakja van. A legdurvább pan-
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22. kép. — A burgweitingi 
terrakotta torony. 

23. kép. — Nyolcszögű 
világítótorony Dunapenteléröl 
(Magyar Nemzeti Múzeum). 

nóniai példány s mint ilyen, a torny ócskák 
formai kialakulásának vizsgálatánál különös 
jelentőséggel nem ruházható fel. (23. kép.)49 

Pannónia legnyugatibb részéről, Carnun-
tumból50 és Wienből51 ismeretes egy-egy kis 
töredék. 

A raj na vidéki kerek tornyok összeállítását 
legutóbb hozta G. Behrens egy cikke függeléké
ben.52 Kzen a helyen a friedbergi tornyot ismer
teti, mely külső formára, nagyságra rokon az 
aquincumi pincelelettel, egykor vörösre volt 
festve. 12 lelhelyet hoz fel a Rajna vidékéről 
és azonkívül a már korábban is ismertetett 
dunavidékieket is felsorolja. Ahogy a nyugati 
anyagot most ismét átnéztem, azok nem mutat
nak olyan szoros érintkezést a mieinkkel, mint 
a szegletes, négyszögű, sokszögű tornyok. 
Az aquincumi példányok egy zárt csoportot 

képeznek. Kiindulásuk, mint más provinciák 
hasonló emlékei azonos, közös forrásra mennek 
vissza. A Duna mentén, melynek útvonala 
különöböző kultúrjavak közvetítője volt, 
egyenes keleti hatást is tételezhetünk fel, 
melynek egyik fontos közvetítő állomása 
Aquincum. A pannóniai kerek tornyok, kevés 
kivétellel, innen kerültek elő. 

Az Angliából ismeretes toronymaradvá
nyok elütnek a pannóniaiaktól s a Rajna-vidéki 
kerek tornyokhoz kapcsolódnak formai tekintet
ben. Az ashteadi maradványt kiegészítve is lát
hatjuk a The Journal of Roman Studies XIX, 
1929 köt. 209. 1. 12. képén (Surray Arch. 
Coll. XIII, 61), ahol »chimney-pot«-nak 
magyarázzák. lyondonból is ismeretes egy 
hasonló torony kis töredéke. (Roman Votive 



Lanterns and a fragment found in London. The Antiquaries Journal 
XVI, 1938, 204—205. 1., fig. 1.) Csak az ashteadiak leletkörülményei 
ismeretesek, melyek korukat a II. és III . század fordulójára helyezik. 

Fontosnak tartom egy új bulgáriai lelet felemlítését Karaac-ból. 
Szarkofágok mellett kétoldalt kerekalakú, kőből faragott világító-

24. kép. — Kőből faragott világitótomyocskák 
Karaat-ból. 

tornyocskák szerepeltek, pharos alakban. így a szepulchralis kapcsolat 
nem választható el, s ilyen emlékek felhasználására útbaigazításul szol
gálnak.53 (24. kép.) 

Behrens elválasztja a négyszögű világítótornyócskákat a kerekalakú 
típustól. A friedbergi példánnyal kapcsolatban utal arra,54 hogy egy 
fazekasműhelyben találták és hozzáteszi, hogy szerinte e darabot nem
csak ott csinálták, hanem egyenesen a gyár számára, mint egy fazekas-
kemence füstelvezetőjének lezárását, díszesebb formában (Töpferofen-
Schornsteine). Az ilyen áttört lezárásnak az az előnye is volt, hogy a 
nedvesség részben el vonódott s a kemence jobban húzott. (25. kép.) 
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Kerek tornyaink rendeltetésének tisztázásához közelebb visz egy 
bronzmécses, meryet Londonban találtak.55 A többágú mécses diszkusá-
nak közepére egy többemeletes áttörtdíszű, illetve ablakokkal, nyílásokkal 
díszes tornyocskát állítottak, mely így szépen adhatott este árny- és 

fényhatást.56 (26. kép.) 
A mi kerek tornyaink rendeltetését is 

ilyen értelemben fogom fel. Nem tartom 
kémény díszes tagjának, hanem mint az 
ábrázolások is mutatják, kultikus célt is szolgál
hatott. Áldozati bemutatásoknál, mind a 
temetőben, mind a magánlakásban égettek 
benne rendes mécsest vagy zsírmécsest. A mi 
példányunk alsó részében az első emeletig egy 
terrazzo, illetve mészhabarcsos kitöltést talál
tunk. Hz megkeményedve meglehetős súlyos 
volt és biztosította a tornyocska állásának 
szilárdságát. Már ez a körülmény is ellentmond 
annak, hogy kémény dísz lehetett volna. 

Rendeltetésükre elsősorban a leletkörül
mények, lelőhelyeik mutathatnak rá, mint 
erre már korábban is utaltak. Reinecke 
véleménye a burgweintingi torony (22. kép) 
ismertetésével kapcsolatban az, hogy az ilyen 
világítótornyok a háztartási tárgyak közé 
tartoztak, ha szakrális felhasználásuk is 
megvolt.57 Kuzsinszky is összeállította lelő
helyeiket. Több esetben pincében találták vagy 

épületromok közt darabjainkat.58 Egy darabról mutatható ki hatá
rozottan, hogy római temetkezés helyéről való,59 Vindob'ona területéről. 

Kerek tornyokat ezideig a dunapentelei kis töredékeken kívül nem 
ismert az irodalom Pannónia keleti részéből. Ezért nem áll meg Loeschcke 
korábbi megállapítása, hogy a kerek tornyok egy nyugati típust kép
viselnek,60 míg a négyszögűek dunamentit. 

A nyugati kerek tornyok és az aquincumiak közt azonban feltűnő 
különbséget találhatunk. A bonni, xanteni és friedbergi tornyok inkább 

25. kép. — A friedbergi kerek 
torony (Mainz, 

Central-Museum ) . 
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méhkashoz hasonlítanak, nincs meg rajtuk az architektonikus kiképzés 
hangsúlyozása.61 Az aquincumi kerek tornyok éppúgy, mint a szegletesek 
is épület másolat ok szellemében készültek. A kerek tornyok készítési ideje 
Aquincumban nagyobb időhatár közé esik. A Kiscelli-utcai gyár a II . 
század első felében működött, ahonnan a 20. számú képünk darabja 
származik. A pincénk tornyának a gyára Kr. u. 200 körül dolgozott, 
240 körül már leégett. B két időhatárhoz köthetjük, illetve ezen belül 
készültek a többi szórványosan talált kerek tornyaink is. Iyoeschcke 
(id. m. 410) a szegletes tornyokat fiatalabbak
nak tartotta, s szerinte a tornyok változása 
kb. Kr. u. 200 körül következett be. Ezen 
megállapításának az új abb kutatások nyomán 
ma már tarthatatlan voltáról meggyőződhe
tünk a szegletes tornyok bemutatásánál is. 

Nagyobb számban ismeretesek Aquin
cum területéről a négyszögű for máj ú világító
tornyok maradványai. Az irodalomban 
gyakran történt róluk említés. Legutóbb 
Kuzsinszky Bálint írt róluk folyóiratunkban, 
s ez felment az ismétlésektől.62 Behrens is 
említi egy általános felsorolásában az 
irodalomból ismeretes darabokat.63 Steinmetz 
is adott korábban egy jó összefoglalást,64 

amikor a burgweintin'gi kerek torony marad
ványát ismertette. Korábban Loeschcke,65 

Bngelmann,66 Drexel,67 Iyáng Margit68 dolgozatai foglalkozta! 
nyainkkal. 

Az egyetlen teljes példányt, melyet Óbudáról még Römer mentett 
meg, Hampel ismertette.69 Bgy síremlék másolatát látta benne, amelyet 
talán a katonaság készített és ezzel helyettesítette a nagyméretű sír
emlékeket (6. kép). Utalt Drexel dolgozatára,70 mely egy dunapentelei 
torony maradványt dolgoz fel s azt következtette, hogy ennek a tete
jén is sasnak kellett állani. Drexel kiegészítésében fenyőtobozt tett 

26. kép. Bronzlámpa a British 
Museumból. 

tor-
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a torony tetejére. Ő már észrevette, hogy ez a töredék ugyanazon kéz 
munkája, mely egy másik dunapentelei terrakottát is készített, egy város
kapu ábrázolását. (27. kép.) »Tán a mester ügyességének bizonygatására, 
annak műhelyét díszítették, vagy tán gyerekjáték volt. Kárbaveszett 
fáradtság volna azonban további találgatásokba bocsátkozni. Azt az 
egyet azonban határozott eredményképen megállapíthatjuk, hogy mind 
a két minta olyan épületeknek többé-kevésbé hű utánzata, melyek vala
mikor ezen a vidéken léteztek és melyek teljesen beilleszkednek abba a 
képbe, melyet a fentmaradt emlékek a pannóniai késő császárkori építé
szetről nyújtanak.«71 

A kapu feletti épületfelirat helyén ansatás keretben a mester jelzését 
kapjuk kurzív bevésésben : (H)ilarus fec\it porta(m) fel(icüer). Ez a 
fazekas, Hilarus Aquincumban dolgozott abban a polgárvárosi fazekas-
negj^edben,72 mely az óbudai gázgyár és a Duna között terült el. 
Kuzsinszky itt egy levélmintás díszítő bélyegzőjét meg is találta név
jelzésével : Iuli Hilari. (28. kép.) Az aquincumi Hilarusnak Dunapente-
lére, a római Intercisába elkerült terrakottájához a mintaképet a gyára 
közelében levő aquincumi városkapuk valamelyike szolgáltatta. Ez lehe
tett a déli kapu is, melynek nyomaira 1931-ben bukkantam, mikor a 
fővárosi villamosművek transzformátorépületének alapozásakor a tűz
oltóságnak, a collegium centonariorumnak székházát tártam fel a Kr. u. 
228-ban készült és a tűzoltóparancsnok által az egyesületnek ajándéko
zott orgona maradványával együtt.73 A minta kétoldalt kétemeletes 
toronnyal védett hármas átjárójú kaput ábrázol. Korára eltérők voltak 
eddig a vélemények. Engelmann74 véleményét, hogy ez későrómai vár
kapu, módosította Drexel.75Az utóbbi városkaput lát benne, összehason
lítja a xanteni polgári város kapujával. Korát a IV. század elejére teszi 
s utal a sűrű várépítésre, mely Diocletianus és Galerius idejében a Duna 
mentén folyt. Nézetét abban foglalja össze, hogy az agyagműves szülő
városa kapuját mintázta belülről, ahogy mindig látta.76 Kiegészített 
formáját Forrer adja. (Germania II, 1918. 76. 1., 9. kép.) 

Az aquincumi polgárváros északi kapuját 1943—44-ben tárta fel 
Szilágyi János. Korábban már felástam az északi városfal egy részét 
több befelé néző négyszögű saroktoronnyal együtt. Ez a városfal első, 
eredeti alakjában Hadrianus alatt épült fel, mint erre a tornyok alakjai 
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27. kép. — A dunapentelei kapuminta (Magyar Nemzeti Múzeum). 

is utalnak. Az északi kapu többször épült át. Hilarus azonban még az 
első alakjukban láthatta a kapukat. Szilágyi János 1944-ben átkutatta 
a polgárváros keleti részét; kereste a határoló városfalat. Ásatásai közben 
talált egy olyan helyre, mely megfelel a keleti, a Duna felé néző kapu helyé
nek. Bővebben olvashatunk róla jelen kötetünkben közölt*ásatási jelen
tésében. Ezen hely közelében találta Kuzsinszky még az első világháború 
előtt C. Iul. Sextinus conductor közismert épületfeliratát.77 A díszes 
építmény megfelelne a keleti városkapunak, mert az »arcus cum ianuis 
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tegulis tectus« nemcsak ív-, hanem bolthajtásos nagy kapu, kis kapukkal 
és téglával fedve. Hilarus mintáján is megtaláljuk a kis kapukat és felül 
a téglabefedést. Bttől a keleti kaputól húzódott a Dunáig a nagy pap
földi fazekasnegyed s mellette vezetett el a kiépített katonai út, a limes, 
amelyre kapunk nézhetett. Az épületfeliratot egyértelműen a II. század 
végére helyezik. A papföldi fazekastelep működésének virágkora a Kr. u. 
II . század második fele. Hkkor dolgozott Hilarus is, míg a nagy marko
mann betörés a telepet elseperte. Bzt a kitérést azért tartottuk fontosnak, 
hogy Hilarus működési korának szűkebb időhatárok közé való helyezésével 

a rokonstílusú négyszöges világítótornyok 
korához közelebb jussunk. így elesik 
Schultze megállapítása is a késő-római 
eredetről.78 Kaputornyunk ábrázolása 
Pannónia területén egyedülálló. Nem 
elszigetelt jelenség azonban a birodalom 
más helyein. A legszebb példányt, mely 
nagyságra nem sokkal múlja felül darabun
kat, kőből faragva Capuából ismerjük783 

(29. kép). A különbség nagy a kettő 
között : a capuai egy architektonikus 

28. kép. -Hilarus névbéiyegzöje m e g o ldás t adó darab, inkább hu másolat 
A quincumbol. ° ' 

szerintem, mint minta, ezzel szemben a 
dunapentelei csak egy figlinus játszi időtöltése — a későkor római 
régészei számára feladott félig megoldott rejtvény —, mikor városa 
kapuját nézegetve üres idejében, több akart lenni magánál, a téglavető
nél vagy agyagmüvesmesternél. Egész gyenge munka egy kreuznachi 
toronyminta-terrakötta. (V. ö. 0. Kohl, Modell eines römischen Tores 
in Kreuznach. Germania I, 1917, 153. 1.) 

Ahogy Hilarus kapumintája Dunapentelén került elő, úgy nem kell 
csodálkozni azon sem, hogy onnan ismerjük az egyik legjellegzetesebb 
négyszögű torony töredékeit is (30. kép), melyet Drexel rajzban kiegészí
tett7 9 és Ivoeschcke is módosított. 

Pannóniában Aquincumtól délre ezideig Dunapentelén találtak csak 
világítótornyokat. A most jelzett darab aquincumi műhely terméke, 
Intercisába csak importálták. Nem mondhatjuk el ezt a 23. számú képünk 
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nyolcszögű tornyáról, mely egészen durva s így helyi, intercisai készít
mény is lehet. A dáciai daraboknak, melyeket Tordán80 találtak, semmi 
kapcsolatuk nincs Aquincummal. 

A papföldi fazekasnegyedben előkerült, majdnem teljes darabról már 
előbb tettünk említést (v. ö. 5. képünket). Ezzel került elő egy másik 
szögletes torony alsó része is (32. kép). Pontosan megfigyelt ásatásokból 
előkerült négyszögletes világítótornyocskákat két leihelyről ismerünk 
Aquincumból. Meg kell jegyeznem, hogy nem számítom ide egyelőre 
a fazekasgyárak emlék
anyagát. 

Az egyik marad
ványt 1930-ban találtam 
Óbudán, a Raktár-utcá
ban, az ókeresztény cella 
trichora ásatásakor. A 
töredékek az ásatás III . 
rétegéből valók, melynek 
kora a Kr. u. II. század 
utolsó évtizedétől kezdő
dik s a IV. századig ter
jedhet.81 A pár töredék 29- kéP- ~~ A capuai kapuminta. 
egy három- vagy négy
emeletes torony maradványa. Az alsó réteg csatornájának törmelékei 
között jött elő (35. kép). Egy másik torony maradványát még in situ, 
ásatás közben találta Szilágyi János az Aranyhegyi-patak mentén, 
Üröm közelében feltárt mansio, útbiztosító vagy vámépület feltárásakor 
az épület apsisos részének csatornája felett. Az épület hosszabb ideig 
volt használatban a II. század végétől a IV. század végéig. I t t sem 
kaptunk közelebbi kormeghatározó adatokat (34. kép). 

Ezeken kívül közelebbi lelőhely nélküli szórványosan talált darabok 
is mutatják Aquincum gyáraiból való származásukat. Teljesség kedvéért 
bemutatjuk ezeket is. 

1. Kisebb szögletes torony alsó része (31. kép). Már az alsó részén 
is díszesebb, ujj benyomással mintázott kivitelű. A töredék a 32. számú 
képünkön közölt példánnyal egyező. Elüt az általános típustól, melyet 
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30. kép 

Vi lágítótorony töredék 
Dunapenteléról. 

az 5. és 6. számú képeink épebb darabjai képviselnek, 
melyeknek a földszintjén mind a négy oldalon csak 
egy-egy félkörös kapujuk van. Példányunkon két 
toronykapu maradványát láthatjuk, akárcsak a tordai 
példánynál. Ezt a kettős kaput jellegzetesnek tartotta 
Ivoeschcke Dáciára, mert korábban az aquincumi 
töredékek még nem voltak ismeretesek.82 Talpának 
megmaradt hossza 14 cm, magassága 13/6 cm. 
Jelzete : S. 8. 

2. Egy toronyból csak a talp kis része maradt 
meg. (33. kép.) Formára elüt a többiektől. Sima pereme 
van, talpazata 16 cm magas, ami a szegletes tornyok
nál legfeljebb 7—8 cm szokott lenni s így a kerek 
tornyok talapzatával mutat fel magasságbeli egyezést. 
Méretei : magassága 16 cm, szélessége 21 cm, a talp 
vastagsága 7 cm. Ez az utóbbi méret is mutatja, hogy 
a szegletes tornyok legnagyobbikának töredéke. 

Belső részén füstölés nyoma. 
Jelzete: S. 91. 

36. képünkön több töredé
ket mutatunk be, valamennyi 
más-más toronyból származik. 
Így más az anyag, az égetés, 
a kidolgozás, méretarány és 
több közülük fehérre volt 
festve. Egy darabtól el
tekintve (1. szám), amelyet 
1935-ben a Külső-Szentendrei
úti csatornázás alkalmával 
találtam, a többi a múzeum 
első világháborúelőtti, pap
földi ásatásaiból származik, 
mint szórványos lelet. Vala
mennyien lakóházak romjai 
közül kerültek elő, kivéve 

31. kép. 
Többkapus világítótorony töredéke 

(Aquincumi Múzeum). 



32, kép. — Világítótorony töredéke a papföldi Jazekasnegyedhöl. 

33. kép. 
Szegletes torony talprészlete (Aquincumi Múzeum). 



34. kép. —Az ürömi mansioban talált tornyocska maradványai. 

az 1. számút, mely a katonai és polgári város közti térségről való, 
ahol temetők húzódtak. 

Világítótornyokat több aquincumi fazekasműhely gyártott. Ennek 
bizonyságául csak egy általam kiásott kis négyszögű kemencére utalok. 
Az Aquincumi Múzeumtól északra, az esztergomi vasút töltése mellett, 
az Aranyhegyi-patak szabályozásánál a Krempl-vendéglőtől keletre kb. 
200 m-re egymásmelleit két kemence jött elő. Ezek hozzátartoztak még 
a nagy gázgyári fazekasnegyedhez. Az egyikben egy világítótorony felső 
külön készült lezárását találtam (37. kép). A négyszögű tornyocska felső 
ívelt piramisalakú lezárásának tetejét örvösgalamb díszíti. Előoldalán 
svasztika, ujjal benyomva a nedves agyagba, felette vékonyan bekarcolva 
egy kereszt látható. Az egyik oldalon a nedves agyagba bekarcolva egy 
egyfülű serleg, a másik oldalon egy kígyó látható. Szimbolikájuk értel
mezésével külön is érdemes volna foglalkozni. Elég azonban itt csak annyit 
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36. kép. 
itótornyok töredékei Aquincumból. Szórványos leletek. 

35. kép. — Világítótorony az aquincumi cella trichorából. 



leszögezni, hogy a galamb s a többi szimbólum részben asztralis jellegű és 
a halhatatlanságra utal. I t t megkapjuk darabunkon a túlvilági életre 
való utalást és tárgyunk értelmezését, a sepulchrális eszmekörben való 
felhasználását. Sírdíszítmény volt, vagy áldozati mécsestartó torony felső 
része nyilvános vagy házi halotti ünnepek alkalmával. Utalnunk kell 
a nyugati galliai és germániai azon kisméretű síremlékekre, sírkövekre, 
melyek kicsinyben utánozták a monumentális síremlékeket (pl. Saint-
Rémy, Igel, Neumagen stb.). A kőből faragott magas fedelű sírurna 
is ház utánzata, mint egy valièri kő mutatja a Musée de Clermontban 
(Espérendieu, II, 1908, 402. 1., 1612. szám). Jellegzetes emeletes ház-, 
illetve toronyalakú sírköveket ismerünk Rottenburgból (magasságuk 
0-80—0-87 m) a Stuttgarti Múzeumban (Haugt-Sixt, Die römischen 
Inschriften und Bildwerke Württembergs, 1914, 263. 1., 152. szám, 
335. 1., 223. szám. Espérendieu, Réc. gén. Suppl. Germ. Rom. 392 1., 
620. szám). Nagyon elterjedt a házalakú sírkő Galliában a Vogezekben 
és a Mediomatri területén (v. ö. Linckenheld, Iyes stèles funéraires en 
forme de la maison chez les Médiomatriqnes et en Gaule, 1927). 

így kapcsolódnak össze a négyszögű agyag toronytöredékeink is, 
éppúgy, mint a kerekalakú tornyocskák ,a síremlékek ábrázolásával s 
kölcsönösen megmutatják közös felhasználásuk eredetét és gyakori alkal
mazásukat ép Aquincum vidékén. 

Ha nem is sokat kaptunk, de emlékanyagunk körülhatárolásával 
a pannóniai római élet egy adattal színesebbé lett általuk. 

Készítésük korára, mint azt már a kerek tornyoknál is jeleztük, 
az aquincumi fazekasműhelyek időbeli tevékenysége mutat rá. A Kr. u. 
II. század második felében már feltűnnek s leletekben, pontosabban nem 
határolt ásatási rétegekben a IV. századig követhetők. Kz azonban csak 
emlékanyagunk túlélését és nem akkori készítésüket is jelzi, mely szerin
tünk a III. század első felénél nem megy tovább. 

Most tárgyalt tornyainktól elüt egy szombathelyi zománcos kis 
füstölőtorony töredéke, melyet a püspöki palotában folytatott ásatásoknál 
találtak. Kz volna a legkésőbbi darab már zománcos voltánál fogva is. 
Darabjainkhoz való kapcsolatát további leletek lesznek hivatottak 
eldönteni.83 
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37. kép. - Világítótorony felső lezárása egy aquincumi fazekaskemencéből. 
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LAJOS NAGY 

A CEIXAR—FIND IN THE AQUINCUM CIVIIy-TOWN 
(THE PROBLEM OP THE PANNONIAN CLAY LANTERN-TOWERS) 

(THE NUMBERS IN BRACKETS REFER TO THE FOOTNOTES IN THE HUNGARIAN TEXT) 

In the proximity of the Aquincum 
Museum, we excavated in 1929 south of the 
macellum a pottery-workshop containing 
rich material. To this belonged a cellar and 
a well. The pottery manufactured several 
kinds of material, kitchen crockery as well 
as terra sigillatas. The coins date them as 
belonging to the turning point of the I I n d 

and I I I r d centuries. 
At the present I only want to describe 

the find material discovered in the cellar. 
When cleaning this, finds of different kinds 
came to light. The greatest part was refuse, 
that filled up this area, when this town-
quarter and the pottery itself were consumed 
by fire. 

But two of the finds belonged originally 
to this place and were the property of the 
first owner. One is part of a bronze frame 
belonging to a lanterna of the Roman 
Imperial Age (fig. 1), the other is a nearly 
intact round «lantern-tower» (lighthouse) 
(fig. 13). 

In fig. !.. we show the lantern recon
structed with the missing parts after the 
Pompeian models. Bronze lamps from, 
the Imperial Age have not survived in great 
numbers. This question and the whole ma
terial was treated by S. Loeschcke in his 
work : «Antike Laternen und Lichthäus
chen», Bonner Jahrbücher 118, 1909, p . 

370—430. Of course they are known to us 
in greatest numbers from Pompeii and 
Herculaneum. The Museum of Naples 
possesses no less, than 20, nearly intact 
specimens, so the second outbreak of the 
Vesuvius decides their age (79 A. D.) Our 
lamp often occurs as grave furniture in 
Africa (ll) 

On the territory of Aquincum we have 
found now the first lantern fragments. In 
Pannónia it already occured. We have found 
such fragments at the chariot-burials in 
Kálóz (County Fejér) and it often occured 
at many other indigenous burials, together 
e. g. with bronze jugs and jars (fig. 2). (12) 
The Veszprém Museum possesses a similar 
side support from Ószőny, a specimen 
passed into the Milch Collection (at present 
in the Hungarian National Museum). In 
the neighbourhood of Pannónia, the Klagen
furt Museum keeps two rather intact lan
terns (13) from the Helenenberg excavations 
(Virunum). 

Along the Danube eastwards I can 
mention two lanterns from Bulgaria from 
the I s t century (notes 14—15). These two 
Bulgarian finds show the spread of the 
Central Italian metal factories towards 
the eas t . 

The part of the intermediary was played 
by the great emporium Aquileia, whose 
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importance as the mediator of culture and 
art and as a leader in trade and industry 
has been known since long. 

The Aquincum specimen was discovered 
in the cellar of a pottery workshop, indica
ting, that it was not used for sepulchral 
purposes or in the cult. But lanterns played 
a part in the antique sepulchral life too. 
(1718). The specimen from Pannónia, 
Kálóz was used at funerary chariots. 

The lanterns discovered up till now are 
more or less similar in their outward form 
and construction. This form appeared in 
the middle of the first century, in the 
Flavian Age, the chief place of manufacturing 
being Capua, from where they probabely 
also got to Pannónia. See notes 21—25. 

On a tomb stone found in Capua we see 
under the funerary inscription the carved 
picture of a lamp, (21) with the top let 
down and the indispensable carrying chain. 
The tomb stone was erected by M. Hordio-
nius Philargurus I^abeo for his wife and 
his family. The text explains the meaning 
of the implement : Hordionius calls himself 
lanternarius (lantern maker). 

On the tomb-stone scenes, wTe can often 
confuse these two : the lantern and the 
lighthouse. On the sacrifical scenes of 
the tombstones, there were represented 
beside the tripod and the couple of 
servants several objects placed on earth. 
We cannot always distinguish these objects 
and especially the lanterns and lantern-
towers (lighthouses). We have to think of 
four objects and after having distinguished 
them and analysed their representation, 
we come nearer to our aim. This detailed 
description is rather important, for the 
research generally neglects them, being re
presentations of less importance. These 
four objects are the following : 

a) burning altar 
b) basket 
c) lantern 
d) lantern-tower (lighthouse). 
a) The characteristic form of the burning 

altar figures on an unpublished tomb stone 

from Szentendre (fig. 3—5) and on several 
Pannonian ones. (26"31) 

b) The basket (panarium and cista) 
occurs generally in connection with the 
sacrifical scenes (see fig. 7, notes 33—37). 

c) The lantern we have found in several 
cases on Pannonian funerary monuments 
(see fig. 8—10). 

d) The lantern-tower we see on a frag
mentary family tomb-stone from Aquincum 
(fig. 11) and on a L,aibach one (fig. 12). 

Among the finds of our cellar figure the 
remains of a round lantern-tower (fig. 13). 
I could reconstruct from the frag
ments four or five stories respectively. Its 
material is a brick of better quality, burnt 
a light yellowish-red ; the reconstructed 
specimen is about 60 cm high, the lower 
diameter being about 30 cm. Once, it was 
painted white and the stories were separated 
by a red stripe. 

The lantern towers along the Danube and 
the Rhine have generally two chief forms, 
those having the form of quadrangular 
watch towers, occuring more frequently, 
and the round ones. 

I had earlier reconstructed another round 
lantern tower from the sporadic material 
of the Aquincum finds (fig. 14). The remains 
of round lantern towers from Aquincum 
have already been known to us (see fig. 
14—21). 

In Pannónia, we found remains of round 
lantern towers in two other places, Duna-
pentele and Szőny. 

The transitory form between the quad
rangular and round towers is represented by 
a small lighthouse from Dunapentele, which 
is octangular. I t is the coarsest specimen 
from Aquincum and so we cannot consider 
it as having a special importance for the 
development of the lighthouse forms (fig. 
23) (note 49). 

Prom the most western part of Pannónia 
we know small fragments from Carnuntum 
and Wien. 

A list of the round towers from the Rhine-
land appeared in the supplement of an 
article by G. Behrens (62). He described the 
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Friedberg one, which is closely related to 
the Aquincum specimen in its outward 
form and size and once it was painted red. 
He mentioned 12 places of discovery from 
the Rhineland and also enumerated those 
from the Danube district, which were 
already described. As I surveyed again the 
western material, I found, that they are not 
in such a close connection with our material, 
as the angular, quadrangular and polygonal 
towers. The Aquincum specimens form a 
closed group. Their starting point goes 
back — as with the similar relics of 
other provinces — to a common origin. 
Along the Danube, the mediator of different 
cultural properties, we can presume a direct 
Oriental influence and an important station 
of this mediation was Aquincum. The round 
Pannonian lighthouses originate — with 
a few exeptions — from here. The tower-
remains we know from England are — as 
to their form — connected with the Rhine-
land ones. We only refer here to the Ashtead 
fragment (J. R. St, 1929, p. 209, fig. 12) 
and the Pondon specimen (Ant. Journ. 
XVI, 1938, p. 204, fig. 1). -

I think it important to mention a new 
Bulgarian find from Karaac. At both sides 
of the sarcophagi, were round stone light
houses in the form of a pharos. So the 
sepulchlar connection cannot be neglected 
and shows the way how to make use of 
similar relics (83) (fig. 24), 

Behrens separates the quadrangular tur
rets from the round type. In connection 
with the Priedberg specimen, he mentions (54) 
that it was been found in a pottery workshop 
and presumes, that it was not only discovered 
there, but it was also made for the pottery 
serving as the closing of the smoke duct 
of the potter's kiln, in a more elaborate 
form. The advantages of this perforated 
closing were, that the humidity was to some 
extent drawn away and the kiln drew 
better (fig. 25). 

A bronze lamp found in London helps 
to explain the purpose of our round towers. 
(55) In the middle of the discus of the lamp 
having several branches, a small tower was 

erected, consisting of several stories, or
namented with fretwork, that is, with 
windows, openings, which in the evening 
showed a prettv display of light and shadow. 
n (fig. 26). " 

I consider our round towers as having 
had a similar purpose. I do not think, that 
they were an ornamental part of the 
chimney, but, as the representations indicate, 
they could serve for the purpose of cult. 
At the offerings in cemeteries and private 
lodgings, ordinary lamps, or tallow-lamps 
were burnt in them. 

Their destination is indicated by the 
circumstances of discovery and the dates 
of discovery. Reinecke, when describing the 
Burgweinting tower (fig. 22) thinks, that 
such lighthouses belonged to the domestic 
utensils, even if they had a sacral use (57) 
Kuzsinszky also made a list of their places 
of discovery. In several cases, they were 
found in cellars and among ruins. (5S) 
We can say certainly of one piece that it 
came from a Roman burying place (69) 
from the territory of Vindobona. 

Prom Pastern Pannónia, the literature 
did not know any round towers except the 
small frament from Dunapentele. Therefore 
we cannot accept an earlier statement 
made by Poeschcke, saying that the round 
towers represent a western type, (60) 
whereas the quadrangular ones are to be 
found along the Danube. 

Still, there is a marked contrast between 
the Western round towers and the Aquin
cum ones. The towers from Bonn, Xanten 
and Priedberg resemble bee hives, the 
architectonic formation is not so accentuated 
(6l). The Aquincum round towers as well 
as the angular ones show the spirit of buil
ding imitations. The manufacturing time of 
the round towers in Aquincum covers a 
longer period. The factory in Kiscelli-street 
was working in the first half of the second 
century, from here came the specimen 
shown in fig; 20. The factory, where the 
tower found in our cellar was made, worked 
about 200 A. D., and by 240 it had already 
been burned down. The other sporadically 

199 



found round towers were also manufactured 
between these two dates. I,oeschcke (op. 
cit. 410) thought that the angular towers 
were of a later date and in his opinion, 
they changed about 200 A. D. But, as we 
have already seen when describing the an
gular towers, the recent researches proved 
that this opinion was not to be relied on. 

We know from the territory of Aquincum 
the remains of several quadrangular towers. 
They are often mentioned in the literature ; 
V. Kuzsinszky wrote about them in our 
periodical (62) so I have not to repeat this 
again. Behrens also mentions in a list 
the well known specimens (63). Earlier 
Steinmetz gave a good summary (64) when 
describing the remains of the round tower 
from Burgweinting. L,oeschcke (65), Bngel-
mann (66), Drexel (67), M. Dáng (68) treated 
earlier our towers. 

The only complete specimen saved by 
Rómer from Óbuda was described by 
Hampel (69). He held it for the imitation 
of a funerary monument made perhaps by 
the army to replace a larger funerary monu
ment, (fig. 6). He refers to Drexel's work (70) 
which treats a tower-fragment from Duna-
pentele. He already noticed, that this frag
ment was the work of the same hand, 
which made another terra cotta from Duna-
pentele too, representing a city-gate (fig. 27). 

Instead of the inscription over the gate 
we see in a frame with ansatas the master's 
sign in cursive engraving : (H)ilarus fee it 
porta (m) fel(iciter). This potter, Hilarus 
was working in Aquincum in the pottery 
district of the civil town (72) which lay 
between the Óbuda gasworks and the 
Danube. Kuzsinszky found here an ornament
ing stamp with leafy pattern with the 
potter's name : Iuli Hilari (fig. 28). The 
model of this terra cotta of Hilarus, which 
got to Dunapentele, the Roman Intercisa, 
was one of the Aquincum city-gates near 
to his factory. 

This pottery-settlement flourished in the 
second part of the I I n d century. Hilarus was 
also working in this period, till the great 
Marcomannic invasion overthrew the settle

ment. We treated this question in detail, 
for we wanted to draw a limit as to the 
time of Hilarus activity and thus get 
nearer to the age of the quadrangular 
lighthouses having a kindre style. Thus, 
Schultze's opinion of their having a late-
Roman origin has to be left out of account (79) 

South of Aquincum, lanterns were dis
covered in Pannónia only in Dunapentele. 
This specimen was the product of an 
Aquincum workshop and was only imported 
to Intercisa. The Dacián ones discovered 
in Torda (80) are not related to the Aquincum 
ones. 

We have already mentioned the almost 
complete specimen discovered in the Pap
föld pottery quarter (cf. fig. 5). Together 
with this, the lower part of another angular 
tower was also discovered (fig. 32). We know 
from Aquincum two small quadrangular 
lanter-towers originating from precisely 
vsurveyed diggings. For the present, I do 
not rank them among the material from 
the pottery workshops. 

I found one of the fragments in 1930 in 
Óbuda, Raktár street, when excavating the 
Early Christian cella trichora. The fragments 
belong to the third layer of the excavations, 
(from the last decade of the second century 
till the fourth century (81). The fragments 
are remains of a three-or four storied light
house discovered among the rubbish in 
the channel of the inferior layer (fig. 35). 

The remains of the other tower were 
discovered in situ during the excavations 
by John Szilágyi, when he laid open a 
mansio (watch-house or custom house) 
along the Aranyhegyi brook, near to Üröm, 
over the channel of the apsidal part of the 
building. This building had been used for 
a longer time, from the end of the second 
century on till the end of the IV t h century. 
There were no finds to fix exactly the age 
(fig. 34). 

Besides these, some sporadically found 
specimens whose exact place of discovery 
is not known to us, also show, that they 
originate from the Aquincum factories 
(fig. 31, 33, 36). 
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Lantern-towers were manufactured in 
several Aquincum pottery workshops. To 
prove this, I only refer to the small quad
rangular oven I excavated, found north 
to the Aquincum Museum, beside the 
Esztergom railway embankment. They also 
belonged to the great pottery-quarter 
which lay around the Gasworks of to-day. 
In one of these, I found the separate upper 
closing of a lantern-tower (fig. 37). The 
top of the upper arched pyramdial closing 
of the quadrangular tower was decorated 
with a dove. On the front part, there is a 
swastika impressed with a finger into the 
wet clay ; over it a thin incised cross can 
be seen. On one side there is a cup with 
two handles incised into the wet clay, on 
the other side, a serpent is visible. Their 
symbolism would deserve a special examina
tion. Here we only want to establish the 
fact that the dove and the other symbols 
have partly an astral character and refer 
to immortality. We see here the reference 
to the life in the other world and the inter
pretation of our object, its use in the se
pulchral sphere of ideas. I t was a funerary 
ornament, or the upper part of a tower 
holding the sacrificial lamp at public or 
domestic obsequies. 

In this way, our quadrangular clay tower 
fragments as well as the round ones are 
connected with the representations of the 
funerary monuments and they mutually 
show the origin of their common'use and their 
frequent employment, just in the neigh
bourhood of Aquincum. 

As we have already indicated in con
nection with the round towers, the activity 
of the Aquincum pottery workshops points 
to the age of their fabrication. In the second 
part of the I I n d century, they already 
appear and in the finds, in the different 
layers of excavation which are not exactly 
divided, they can be followed till the IV t h 

century. But this indicates only the survival 
of our find material and not their having 
been manufactured at this time, which, 
in our opinion, did not happen later than 
the first half of the I I I r d century. 

The enamelled small fragment of a censer 
from Szombathely differs from the towers 
we described up to now. I t was discovered 
during the excavations in the episcopal 
palace. This would be the latest specimen 
as is shown by its being enamelled. Further 
finds will perhaps show its connection to 
our objects (83). 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 
Pig. 
Pig. 
Pig. 
Fig. 
Pig. 
Pig. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Pig. 10. 

Pig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 
Fig. 14, 

The lantern from Aquincum (reconstructed) in the Mus. of Aquincum. 
The lamp of the chariot-find from Kálóz in the Hungarian National Museum. 
Fragment of a tomb-stone from Szentendre with burning altar. (Szentendre,Town-Hall.) 
Fragment of a small terra-cotta altar in the Mus. of Aquincum. 
The lantern-tower (lighthouse) and altar found in the Papföld pottery quarter. 
Small lantern-tower from Aquincum. (Hungarian National Museum.) 
Tomb-stone from Aquincum with basket. 
Tomb-stone from Vereb (by the side of the tripod, a lantern. CIL III. 70340.) 
Tomb-stone from Vörösvár in the wall of the vicarage, with lantern. 
Fragment of a tomb-stone with lantern from the Belvárosi templom (Church of the Inner 
Town) in Pest. 
Fragmentary tomb-stone from Aquincum with lantern-tower. 
Fragment of a tomb-stone with lantern-tower. 
Lantern-tower from an Aquincum cellar-find. (Mus. of Aquincum.) 
Round lantern-tower from Aquincum. (Museum of Aquincum.) 
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Pig. 15. — Remains of a round tower from the Mus. of Aquincum. 
Fig. 16. — Remains of a round lantern tower from Aquincum. 
Fig. 17. — Remains of a round lantern-tower from Aquincum. 
Fig. 18. — The upper part of a lantern-tower. 
Fig. 19. — Fragment of a round tower from Óbuda. 
Fig. 20. — Detail of a round tower from the military factory in Kiscelli-street. 
Fig. 21. — Remains of a round tower from Óbuda. 
Fig. 22. — The terra-cotta tower from Burgweiting. 
Fig. 23. — Octagonal lantern-tower from Dunapentele (Hungarian National Museum). 
Fig. 24. — Small stone lantern-towers from Karsac. 
Fig. 25. — The round tower from Friedberg (Mainz, Central-Museum). 
Fig. 26. — Bronze lamp from the British Museum. 
Fig. 27. -- The gate-model from Dunapentele (Hungarian National Museum). 
Fig. 28. — Hilarus'stamp from Aquincum. 
Fig. 29. — The gate model from Capua. 
Fig. 30. — Lantern tower fragment from Dunapentele. 
Fig. 31. — Fragment of a lantern tower with several gates (Mus. of Aquincum). 
Fig. 32. — Lantern tower fragment from the Papföld pottery-quarter. 
Fig. 33. — Part of the base of an angular tower (Mus. of Aquincum). 
Fig. 34. — Fragments of a small tower found in the mansio of Üröm.. 
Fig. 35. — Lantern tower from the cella trichora from Aquincum.. 
Fig. 36. — Fragments of lantern-towers from Aquincum. Stray finds. 
Fig. 37. — The upper closing part of a lantern-tower from, a potter's furnace from A quincum. 
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