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NAGY L A J O S : 

A BUDAI HEGYVIDÉK UJABB SZÓRVÁNYOS SÍRLEIvETEI 

A budai hegyvidéken az első világháború 
után megindult nagyarányú építkezésekkel 
kapcsolatban megszaporodott az újonnan elő
került római emlékek száma. A budai hegy
vidékhez nem számítjuk azonban a Szent 
Gellért-hegyet, mely az eraviszkusz ci vitas 
székhelye volt népi temetővel.1 Már korábban 
is kerültek elő szórványos épületmaradvá
nyok és egyes sírok a budai hegyekben. 
A táborhegyi és szemlőhegyi mumiatemet-
kezések ismertetésekor röviden össze is fog
laltam a régebbi leleteket.2 A hegyvidék 
rómaikori, változatos, egymástól elütőjellegű 
emlékhagyatékában megtaláljuk a díszes 
villákat, mint pl. a Csúcshegyen,3 a szoli
dabb családi házakat a Testvérhegyen4 s nem 
hiányoztak a hegyvidék útjainál az útbizto-
sító mansiok sem, mint pl. Szépvölgyben.5 

így találkozunk lépten-nyomon a legkülön
bözőbb társadalmi rétegek hagyatékaival. 
A hegyvidékre való költözködés elsősorban 

i V. ö. Hampel, Az eraviscus nép és emlékei. Bud. 
Rég. IV., 1892, 31. sk. 1.; Nagy L., Asztrális szim
bólumok a pannóniai bennszülött lakosság sír
emlékein. Pannónia-Könyvtár, 6. 1935. 14 1. 
Alföldi-Tompa-Nagy. Budapest története I. (1942),: 
243 sk. 1.; Alföldi ú. ott, 137. sk. 1. 

2 Nagy L., Aquincumi múmiatemetkezések. Disser-
tationes Pannonicae. Ser. I. Fasc. 4. 1935. — 
Tompa-Alföldi*N'agy,. Budapest Története I., 2. 
472. 1. 

3 JVagy L., A csúcshegyi római villa. Bud. Rég. XII. 
1937, 25 sk. 1. 

iGarády S., Ásatások az óbudai Leopold-tégla
gyár mellett. Arch. Ért. XIJX., 1936, 88—96. 1, 

s Nagy T., A római villakultusz Aquincum és kör-, 
nyékén. Magyar Főváros, IV., 1941. 43. szám 

CIUII. 10.428. Bud. Rég. V. 12. Alföldv, Arch. 
Ért. 1940, 206. sk. 1. 

gazdasági okokra megy vissza, a környékbeli 
birtokosok a sajátjukban laktak a legszíve
sebben. Hozzájárult később a társadalmi 
viszonyok megváltozása, a háborús esemé
nyek hozta megpróbáltatásokkal járó rázkód-
tatások, melyeket nehezebben viselt el a 
lakosság a városi centrumokban. Ha tudott, 
menekült is gyakran a várost környező biz
tonságosabb hegyvidékre : a városi élet 
lassú decentralizálódása indult meg. A gazda
sági és társadalmi életformáknak az egész 
birodalom területén jelentkező változásait 
mesterien rajzolta meg Rostowzew.6 Ez a 
folyamat Aquincum környékén a marko
mann háborúk után a I I I . század első felében 
érte el tetőpontját.7 De ennek is megálljt 
parancsoltak az újabb történelmi események. 
A IV. században visszahúzódik a lakosság 
a védettebb, megerősített városokba vagy 
táborokba8 s közvetlenül a városfalak mel
lett temetkezik.9 Ez magyarázza a hegyvidé
ken a római uralom utolsó századaiból való 
jelentősebb emlékek elmaradását. A szegé
nyebb lakosság egy jelentős része tovább is 
kitartott a hegyvidéken, gazdálkodott. A 

e Rostowzew, Gesellschaft und Wirtschaft im römi
schen Kaiserreich. 1930. 

7 Alföldi, Budapest története I., 1942, 330. sk. 1. 
Közeli példa reá Uleisia castra, v. ö. Nagy L., 
Pannónia sacra. 128. sk. 1. Nagy T., Kutatások 
Uleisia Castra területén. Arch. jkrt. HI. foly. III. 
köt. 1942, 261. sk. 1. 

s Radnóti A., Római kutatások Ságváron.. Arch. 
Ért. Hl. 1939, 149. sk. 1. V. ö. még az előbbi 
jegyzetet. 

8 így láttuk ezt Aquincumban is több alkalommal. 
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település folytonosságát az éremleletek sza
kadatlan láncolata bizonyítja. Emellett 
a most vázolt folyamat mellett a városkör
nyéki távolabbi villatelepek kialakulása is 
megkezdődött. Nagy Tibor ásatásainak ered
ményeiből láthattuk ezt meggyőzően.10 

A hegyvidék lakóinak külön temetőjük 
nem volt. Nem mindig temetkezhettek azon
ban a közös városi temetőbe, sőt mint az 
újabb leletek is bizonyítják, villájuk mellett, 
saját telkükön keresték igen sokan a csendes 
pihenést, oda temették hozzátartozóikat is. 

A többszázados település hozta magával, 
hogy a hegyvidéken a legeltérőbb temetke
zési formákkal találkozunk. A települők 
gazdasági helyzete koronkint visszatükröző
dik a sírok mellékleleteiben, azok gazdag, 
vagy szegényes voltában, de ezt gyakran be
folyásolhatta a halotti kultusz is. Az aquin
cumi temetőkről és temetkezésekről össze
foglalóan megemlékeztem a legutóbb a fő
város kiadásában megjelent Budapest Tör
ténete I. kötetében.11 

A Testvérhegyen még a I I . század végén 
is találkoztunk halotthamvasztással két be
kerített családi sírhelyen,12 mikor pedig ezt 
a ritust már a Dunamentén kiszorítja a keleti 
misztériumvallásoktól befolyásolt elföldelés 
szokása,13 mely a markomann háborúk után 
az őslakosság részbeni kicserélésével is kap
csolatba hozható. Meg kell jegyeznünk, hogy 
ezen a téren általánosítanunk nem szabad, 
mert nemcsak tartományok szerint, de még 
azokon belül is egy-egy zártabb, kisebb terü
leten is mások voltak a szokások, más tradí
ció öröklődött. 

A I I . és I I I . század fordulója körül az el-
földeléssel együtt a temetkezés új módjai 
és a sírok új formái tűnnek fel hegyvidé
keinken. A sírok külső formája nagyon válto
zatos lesz. Van föld alatt és föld felett való 
temetkezés. 

10 Nagy Tibor, Bud. Rég., X I I I . , 1943. 390. 1. I t t 
jelzi, hogy az aquincumkörnyéki villa rustieák 
feldolgozását röviden közreadja. 

i i Budapest Története I. kötet VII . fejezet. Temetők 
és temetkezés. 464—485. 1. 

12 GÏÏrady, id. h . 94—95. 1. 
13 Nagv L., Arch. Í M . X W L , 1928. 83. sk. 1., Buda

pest Története I . , 2., 473. 1. 

A föld alattiak, közül hegyvidékünkön 
a puszta földbe való temetkezés mellett 
a koporsó használata dívik. Anyaga legtöbb 
esetben fa volt. Az Aranyhegyi-patakmenti 
temetőben a halotthamvasztás korában is 
nagyon sok esetben fakoporsóba helyezve 
égették el a halottakat a megásott sírgödör
ben, mint azt a fanyomok, a koporsószegek 
számtalan előfordulása mutatja. Ilyet eddig 
még nem találtam lelőhelyeinken, de ezt 
a véletlen szeszélye is hozhatta magával. 
Megmaradtak azonban igen nagy számban 
a téglákból összeállított koporsók. Ez lehetett 
talán a legelterjedtebb. Gyakori a szabályos 
kőlapokból összeállított sír. A sírok készíté
séhez felhasználnak korábbi kőemlékeket, 
építészeti részeket és felhagyott régi temetők 
sírköveit. Az a szokás, hogy a korábbi teme
tők egykor föld felett álló feliratos sírköveit 
a későbbi századokban a földalatti ládasírok
hoz felhasználták, a legjobb megőrzője volt 
ezen emlékeknek. Megtaláljuk ezt az egész 
Duna mentén, de a tartomány belsejében is 
mutatkozik s kapcsolatba hozható azzal a 
ténnyel, hogy az xijonnan betelepedett lakos
ság, elsősorban germánok, keletiek stb., már 
nem viseltettek keg}'elettel az őslakosság 
és a korai rómaiság I—II. századi emlékeivel 
szemben.14 

A földfeletti temetkezésekhez sorolom a sír
kertet sarokpillérekkel s a homlokzati részen 
sírirattal és díszítéssel. A legjellemzőbb 
forma azonban a házalakot utánzó szarko
fágok állítása. Ennek virágkora a I I I . század. 
Példát ismerünk arra is a Szemlőhegyről 
(Pusztaszeri-út 16. sz.), hogy a szarkofág 
mellett felállították az elhunyt háromnegyed 
életnagyságú szobrát.15 

Később a kőkoporsókat újból felhasznál
ták, a régi tulajdonosok tetemeit kihányták, 
a legtöbbször a föld alá süllyesztették, újra 
temetkezve beléjük. Az egykor szabadon álló 
szarkofágokat ma legtöbbször csekély mély
ségben találjuk a föld alatt. A gyakori eső-

14 Nagy I.., Arch. Ér t . I„ 1937., 85. sk. 1. 
i s Kuzsinszky, Bud. Rég. I X . 1906. 53. , 67.1 . — U.-a. 

Aquincum, Ausgrabungen. 71 . , 111. 1. 55. kép. 
Ferri, Arte romána sul Danubio 203., 223. stb. 
képek. Behatóan tárgyalja a női szobrot. 
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1. kép. — Szarkofág a Rózsadombról (Boróka—u. 14. sz.). 

s utána meredek hegyoldal vízmosásokkal 
szalad le a Bécsi-útra. A lelőhely a domb
vonulat gerincén fekszik, mögötte nyugat 
felé lankásan ereszkedő festői részlet viszi 
a szemet távolba, Hűvösvölgy felé. Szarko
fágunk az eddig előkerült aquincumi példá
nyok között a legnagyobb méretű. A láda 
hossza 233 cm, magassága 102 cm, szélessége 
116 cm, belső mélysége 80 cm. A fedele hosz-
szabb, mint a láda maga. A fedéllel együtt 
középmagassága 171 cm. Képünkön az 
Aquincumi Múzeumot ért bombatámadás 
utáni állapotában mutatjuk be. 

A láda előoldala díszes volt. Az üresen 
hagyott feliratos mezőt díszes keret, az ú. n. 
noricumi-pannóniai csavart barokk-dísz 
határolja. Bzen díszítés több változatban 
ismeretes a pannóniai és noricumi kőemlé-
kekről. A díszítésnek nagy irodalma van, s 

zésekkel járó földmosások az alacsonyabb 
hegyoldalban azonban gyakran több méter 
magas réteggel borították el. A szabadonálló 
szarkofágokat rabolták ki elsősorban a nép
vándorlás hordái. A fedél egyik sarkát le
törték és a mellékleteket egy hajlott bottal 
egy csomóba húzták össze. 

Emlékeink bemutatását lehetőleg hely
rajzi egymásutánban közöljük.16 

* 

I. Szarkofág a Rózsa-dombról (1. kép). 
1943. év június havában a Boróka-u. 14. 
számú ház előtt a fővárosi vízművek cső-, 
lefektetési munkálatainál került napvilágra. 
A kőkoporsót a budai hegyvidék egyik leg
szebb helyén ástuk ki. Blől egy lapos plateau, 

16 Ha külön nem jelezzük, akkor az emlékek és leletek 
az Aquincumi Múzeum tulajdonában vannak. 
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jellemző éppen a mostani új leletünk szem
pontjából is, hogy a kutatók megállapítá
sai az eredet kérdésére teljesen eltérnek 
egymástól.17 Feliratos keretünk díszével több 
megegyező darabot ismerünk, így Aquin
cumból is. 

A feliratos mező két oldalán keretes fülké
ben jobbról az elhunyt férfit, balról feleségét 
örökítették meg. Mindkét elhunyt kis posta-
mensen áll. 

A férfi öltözete rövid övvel átkötött tunika, 
e felett lelógó köpeny (sagum). Bal kezében 
irattekercset tart, mely vagy a házasság
levelet, vagy az elbocsátó katonai diplomát 
ábrázolja s lígy bizonyítja római polgár
jogát. 

Jobb kezében signumot tart . Bz a siguum 
a legismertebb formák egyikét mutatja. 
A zászlórúdon öt korong (phalera) felett 
téglalapalakú zászlócska s e felett egy ki
nyújtott jobbkéz. A phalerák alatt egy alsó 
díszítés mint lezáró szerepel s kecskefejet 
ábrázol. Ilyen kecskefej látható egy mainzi 
signifer zászlórúdján (v. ö. Domaszewski, id. 
m. 12. képét). A kecskefej felett félholdat 
kapunk, amely a római zászlók gyakori 
dísze. Brősen éreztették a rúd végére erő
sített hegyes végű vasalást, a vaspapucsot 
(cuspes),18 melynek segítségével a signumot 
a földbe üthették és így felállíthatták.19 

A zászlórúd végén ábrázolt nyitott jobbkéz 

17 Fyzen keretdíszítés legfontosabb irodalmát a követ
kezőkben adjuk : Hampel összefoglaló dolgozatai
ban (így pl. A pannóniai síremlékek áttekintő 
osztályozása. Arch. Ért. XXVII., 1907, 334. 
sk. 1. A pannóniai oltárok alakja és díszítése. 
Arch. Ért. XXIX., 1909, 33. 1. 16. kép.), csak 
leírást kapunk. A díszítés eredetével Hekler foglal
kozott először, mely nagy hullámot vert fel. V. ö. 
Hekler, Forschungen in Intercisa. Ost. Jahreshefte 
XV., 1912, 184. sk."L: U. az, Strena Buliciana 
1924, 8—9.1. E. Zingerle, Öst. Jahresh. XXI—XXII 
1922, 247. sk. 1. — A. Schober, Die röm. Grabsteine 
Noricum und Pannonién. 1923., 230. sk. 1. Oroszlán 
Z.,Arch Ért. X U . , 1927, 100.sk. 1. Kuzsinszky, 
Arch. Ért. XI,III., 1929, 48—49. 1. Nagy L., Arch. 
Ért. XI.II., 1928., 93—94 1. Erdélyi G., A pannó
niai síremlékek ornamentikája 1929, 34. sk. 1.; 
B. Saria., CTAPNHAR, 1933—1934, 73—83. 1.; 
Loiar, Casopis, XXIX., 1934, 99—147. 1. Nagy L., 
Arch. Ért. L. 1937, 108—109.1. Nagv L., Budapest 
történetei., 1942, 611—612.1. 29. kép. — Nagy T., 
Arch. Ért. 1942, 277. 1. 

is PUn. n. h. 13, 23 ; Suet. Caes. 62 ; App. b. c. 2, 62. 
19 A signumokra v. ö. Domaszewski, Die Fahnen 

im römischen Heere. Abh. d. arch.-epigr. Sem. 
d. Univ. Wien. Heft V. 1885. c. müvét és a meg
felelő képeit. 

szimbolikus értelmét megfejteni nehéz, 
Domaszewski a Fides szimbólumát ismerné 
fel benne.20 

Szarkofágunk elhunytja így a háziezred 
egyik signif ere. Bz a legteljesebb pannóniai 
ilynemű ábrázolás. Még három signiferábrázo-
lást ismerünk Pannóniából. Az egyiket 
Aquincumban találták s M. Bucilius Ger-
manusnak [signifero leg(ionis) II. ad (iut-
ricis) p(iae) fHdelis)] állították. Sajnos 
ez az emlékünk, mikor másodlagosan kő-
ládasír oldalául felhasználták, sokat szen
vedett, mert a kiálló részeket leverték s így 
a signum díszítésének csak körvonalai vehe
tők ki.21 I t t a signifert hasonlókép egész 
alakban ábrázolták. A másik sírkőábrázolás 
Dunapentelén került elő, s Oroszlán Zoltán 
ismertette.22 Bz az emlék is csonka, a zászló
tartónak csak a mellképét faragták ki, 
a signum tetején hasonlókép emberi kézfejet 
láthatunk. Valószínű, hogy az a signifer is 
a legioll. adiutrixban szolgált. Bgy brigetioi 
szarkofág feliratos mezejének két oldalán is 
szerepelnek signif erek. (V. ö. CIIJII 11019; 
Barkóczi, Brigetio, XXIV. tábla 1. szám.) 
Pannóniából még Carnuntumból ismerünk 
signifer sírkövet, melyen a feliratos mező 
alatt csak a signumot faragták ki, ez utal az 
elhunyt foglalkozására.23 Ilyen ábrázolásra 
példát Hof mann még Burnumból hoz fel. 
Bgész alakos signiferábrázolást legközelebb 
Pannóniához Baureacumból idézhetek.24 

Germániában és más nyugati tartományok
ban a signiferábrázolás nagyon gyakori. 

Új szarkofágunk így kiegészíti a legio II . 
adiutrix signif ereiről való ismereteinket. Bgy 
sírfeliratot, mely Szentendrén került elő, 
a 14. számú képünkön mutatunk be. A legio 
II . adiutrix signif ereinek névsorát először 
Kuzsinszky állította össze.25 Bz a szám azóta 

20 Domaszewski, id. m. 53. 1. 
2i Kuzsinszky, Aquincum. Ausgrabungen und Funde. 

194—195. 1. 142. kép. 
22 Oroszlán Z., Kiadatlan pannóniai provinciális 

kőemlékek a M. Nemzeti Múzeumban. Arch. Ért. 
XXXIX. 1920—1922. 6—9. 1. 5. kép. 

23 H. Hofmann, Römische Militärgrabsteine der 
Donauländer. Wien, 1905. 18—19. 1. 9. szám. 
Idézi Oroszlán, id. h. 8. 1. 

24/1. Gaheis, I/auriacum. Führer durch die Alter
tümer von Enns. I,inz, 1937. 46. 1. 13. kép. 

26 Kuzsinszky, Bud. Rég. VII. 1900, 59—60. 1. 
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2. kép. — Bronzkancsó fogója a Boróka-utcai 
szarkofágból: 

természetesen bővült. Nagy Tibor a szent
endrei késő-római táborba befalazva talált 
signifer kővel kapcsolatban új összeállítást 
adott.26 A legio I I . adiutrix signifereinek 
emlékeit Budán és Óbudán kívül megtaláljuk 
Bölcskén, Pesten, Dunapentelén, Szentend
rén, Felsőnyáregyházán (Pest m.).27 A leg
utóbbi felirat azért érdekes, mert a schola 
signiferum leg(ionis)t említi. 1938-ban a 
Szentendrei-út és a Majláth-utca sarkánál 
Szilágyi János egy csonka oltárkövet talált, 
melyet 175-ben Kr. u. állított a legio egyik 

m Nagy T., Kutatások Ulcisia castra . területén. 
Arch. Ért. Ser. III. Évf. III. 1942. 274. sk. 1. 
55. jegyzet. • . 

27 Moravcsik Gy., Arch, Ért. XXXIX., 1920—1922. 
14—17. 1. 

ttïf 

3. kép, 
Niellodíszes, hagymafejes 

fibula a Boróka-utcai 
szarkofágból. 

signifere.28 Egy szarkofág kis töredékén 
is olvashatjuk a sig(nifer) szót. Ezt a 
darabot Pálóczi Edgár mentette meg 
az Árpád Múzeum számára, mely jelenleg 
a Zsigmond-téri leányiskola régiség-
gyűjteményébe ment át. A Kórház
utcai csatornázáskor 1927-ben került 
elő egy kerek oszlop, mint fogadalmi 
emlék talapzata. Az állítója Mursáról 
származó signifer, s az állítási év Kr. 
u. 220. (Aquincumi Múzeum, lelt. sz. 
413. V. ö. Bud. Rég. XII , 1937, 151. 
1.). A szarkofág balodali fülkéjében az 

elhunyt signifer feleségének ábrázolását 
kapjuk postamensen állva. Peje csonka. 
Ruházata tunika és köpeny. Jobbjában 
almát, baljában gyümölccsel telt edényt tart . 

Szarkofágunk típusának eredetével már 
foglalkoztunk és ugyanakkor rámutattunk 
a kis postamensek szerepére is, melyek a kis 
fülkében szerepeltek.29 Szarkofágunk készí
tésének kora a Kr. u. I I I . század első fele. 
De hogy többször használták, azt a feltört 
szarkofág mellékletei is bizonyítják. 

A szarkofágot feltörve találtuk, jobb sar-

28 Szilágyi J., Aquincum helyőrségének újabb fel
iratos' emlékei. Kül. lény. Tanulmányok Buda
pest múltjából. VIII., 1941. 5. 1. 

29 Nagy Li, Arch. Ért. XI.II., 1928, 69. sk. 1. Külö
nösen 88. sk. 1. 



4. kép. 
Gyermekszarkofág a Rózsadombról 

(Szemlőhegyi-út 13. sz.). 

kát leverték és az így nyert nyíláson át igye
keztek tartalmához hozzáférni. A szarkofág
ban ezért találtuk összevisszaságban a cson
tokat, legnagyobb részüket a tolvajnyílás 
közelében. A szarkofágba többízben temet
keztek, családi vSÍr volt. Az előoldalán ki
faragott férfi és női elhunyt ábrázolása is ezt 
mutatja, de legérdekesebben szól mellette, 
hogy négy koponya töredékeit lehetett meg
állapítani, közelebbről csak azonban annyit, 
hogy különböző nemű és korú elhunytak 
maradványai. A többszörös temetkezés mel
lett szól, hogy a fedélnek a ládához való 
többszörös erősítésére is nyomok utalnak. 
Minden temetkezés után a fedelet erős vas
kapoccsal erősítették vissza a ládára és a 
lyukakat ólommal töltötték ki. Bz oly erősen 
tartotta össze a két darabot, hogy a rablók, 
bizonyára megfelelő erős feszítővasak nélkül, 
inkább a feltöréssel próbálkoztak meg. 
Ennek következtében a szarkofág lassan 
megtelt vízzel, agyagos sár rakódott le benne 
fokozatosan s közben az esőmosások magát 
a koporsót is eltemették kb. 70 cm mélységre. 
A fedél és a láda egymásrahelyezésénél az 
esetleges nyílást téglaporos forró mész
habarccsal kenték el ; ezt az eljárást gyak
ran megtaláljuk a szarkofágoknál. 

A sírrablók bizonyára találtak a halottak 
mellé helyezett mellékleteket, fáradtságuk 
eredményes lehetett. Erre abból következ

tetünk, hogy még reánk is jutott 
valami. Eeleteink a következők : 

Egy bronzkancsó kettétört fogója (2. 
kép). Hossza 18'5 cm, ez is mutatja, 
hogy nagyobb darabhoz tartozhatott. 
A formája legegyszerűbb, alsórésze 
lándzsaalakú levélben végződik.30 

Niellódíszes hagymafejes fibula (3. 
kép). Tűje hiányzik, a háromágú kis 
fejet már leesve találtuk. Hossza 4 cm, 
szélessége 3 cm. Anyaga ezüst, a három 
hagyinafej arany. A díszítés mind a 
kengyelen, mind az oldalakon arany 
•nielló. A tűtartó szélét is aranyozták. 
A kis arany fejeket bőrrel körülvett 
vastű erősítette a testhez. Ez magya
rázza meg, hogy idővel a hagymafejek le
estek. Rendesen a beerősítésnél mézgát 

alkalmaztak.31 Fibulánk a hagymafejes fibu-
lák legkoraibb csoportjába sorolható.32 Por
mára és a díszítés kivitelére egyező darabokat 
őriz ismeretlen lelőhelyről33 a Magyar Nem
zeti Múzeum és Ószőnyből a Pleiszig-gyüj-
temény. Ez utóbbi nagyságra is közel egyező 
a mienkkel. Hossza 3 cm, szélessége 2 6 cm. 
Ez a korai forma elég ritka, a később fellépő 
hagymafejek, a kengyel megvastagodása és 
rövidülése, ezzel szemben a láb megnyúlása 
jellemző a fejlődés IV. századi szakaszára.34 

Fibulánk, mint e típus korai fellépése, a III . 
század végére, vagy a IV. század elejére 
datálható.35 

30 Egy ilyen végződésű fogóval ellátott korsó már 
ismeretes Aquincumból. Radnóti, A pannóniai 
római bronzedények. Diss. Pann. Ser. II. No. 6. 
1938. Iyl. tábla 4. szám. Egyszerűbb lándzsalevél 
végű fogót Sisciában is találtak. Radnóti id. m. 
XI.II. 4. 

3i V. ö. Nagy L., Aquincumi múmia-temetkezések. 
Diss. Pann. Ser. I. fasc. 4. 1935, 10.1. irodalommal. 

32 Kovrig Ilona, A császárkori fibulák főformái 
Pannóniában. Diss. Pann. Ser. II . No. 4., 1937, 
25. 1. Szerinte a III. század végén lép fel. XVIIT. 
tábla 189., XXXII. tábla 3. 

33 Magyar Nemzet i Múzeum 23/1906, ismertette 
N. Belaev, Seminarium Kondakovianum, I I I . 
1929, XV. t. 6. Kovrig, id. m. 25. 1. X X X I I . 
tábla 3. 

34 Radnóti A., Római ku ta tások Ság váron, Arch. 
Ért. U L , 1939, 158—-159. 1. 

35 A hagymafejes fibulákra v. Ö. még Patch Erzsébet, 
A pannóniai fibulatípusok elterjedése és eredete. 
Diss. Pann . Ser. I I . No. 19, 1942. 280. 1. XXVII— 
X X V I I I . tábla. Darabunk niellós díszítésére v. ö. 
a X X I X — X X X . táblákat . E típussal és elterje
désével a 146-ik lapon feglalkozik. Szerinte a nielló-
díszítés alapján lehetne különbséget tenni köztük. 
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I I . Gyermek-szarkofág (4. kép). Előkerült 
a Rózsadombon (Szemlőhegyi-út 23. sz.) 
kertészeti munkálatok alkalmával 1932. év 
tavaszán.36 Méretei : a láda szélessége 112 
cm, magassága 40 cm, szélessége 60 cm. 
Fedele háztetőalakú, sarokakroterionokkaí. 
A sír a föld felszínétől kb. 30 cm-re jött elő. 
Ép darab, bolygatlan állapotban volt. Fel
nyitáskor egy csecsemő csontvázának el
korhadt részeit találtuk benne, s mellette 
egy gömbalakú és hosszúnyakú üveg össze
roppant apró darabjait és egy nagyon vékony 
kis bronz karperecet. 

A szarkofág előoldalán a feliratos mező két 
üresen hagyott oldalán belül a sírirat beve
zető formáját vésték ki. Felirata a következő: 
Feloldása: D(is) M(anibus) | Aureli(a)e 
Aureli(a)e, qu(a)e | vix(it) mens(es) VIIII. 
Aurél (ius) Deipas mens (or) et Ael(ia) 
Cas I Ma parentes fllifaje dulc(issimae) j 

/ faciendum) c(uraverunt). 

elő.38 Az egyik durva, díszítésnélküli. Fel
bontáskor a szarkofágba behatolt nedves 
földlerakódásból a csontváz teljesen szétázva 
jött elő, melléklet egy kerek gömbben vég
ződő hajtű volt. 

A mellette előkerült kisebb szarkofág már 
össze volt törve, legalább a fedele, keresztül 
szántottak rajta (5. kép). Kisebb méretű is, 
hossza 155 cm, magassága 52-5 cm, széles
sége 67 cm. A láda előoldalán az üresen 
hagyott feliratos mező kétoldalát pelta (ama
zonpajzs)-díszek fogják közre. Fz a díszítés 
a pannóniai síremlékeken igen gyakori,39 

s Aquincumban is több példánnyal van kép
viselve. Nyugaton épp úgy mint Keleten, 
közkedvelt s gyakran a pelta két behajló 
szára állatalakos kiképzésű, zoomorph ábrá
zolást mutat.4 0 Frre legszebb példa Aquin
cumból C. lui. Sextinus conductor építészeti 
felirata.41 Az utóbbi szarkofágunk minden
esetre még a I I I . század első felében készült. 

A kilenchónapos kislánynak, Aurelia Aure-
liának csináltatták szülői, Aurelius Deipas 
mensor és Aelia Cashia a kőkoporsót. 
A gyenge csontváz teljesen megfelelt egy 
kilenchónapos kisleányénak. Az apa foglal
kozása mensor.S1 A szülők neve, Deipas és 
Cashia, nem latin nevek, s tudtommal eddig 
Pannóniából ismeretlenek. Deipas Alföldi 
szerint thrák eredetű. 

* 
III—IV. Szarkofágok. a Remete-hegyről. A 

kiscelli Schmidt-kastély közelében 1929-ben 
építkezés alkalmával két szarkofág került 
36 Emlí tés t t e t t em már róla az Aquincumi múmia

temetkezések c. dolgozatomban. Diss. Pann . Ser. 
I . 4. 3. lapján. 1935. — Kuzsinszky, Aquincum, 
Ausgrabungen und Funde . 70 1. Aquincumi 
Múzeum, leltsz. 495. 

37 A mensor vál tozatos felhasználására 1. Pauly-
Wissowa, R. E- címszót. 

V. Kőlapokból összeállított sírláda a Tábor
hegyen. Az Árpád-forrástól északra, a mere
dek hegyoldalban kőlapokból összeállított 
sírok kerültek elő. így Untisz Mátyás földjén 
(Táborhegyi-út 14. sz.) a sírt alkotó kőlapok 
másodszor lettek felhasználva, korábban 
építészeti rendeltetésük volt (küszöbkő, fara
gott párkányok). A mellékletet a síron kívül 
helyezték el egy csoportban, mely három 
bronzedényből és egy nagyobb bronztálca 
maradványaiból állott.42 A sírokon kívül 
elhelyezett mellékletek divata gyakori a késő 
római időkben. Ilyenek gyakran fordultak 
elő Dunapentelén is, gyakran ókeresztény 

38 Emlí tve Nagy L., Múmia-temetkezések, 31 1. 
A Remétehegyi-út 33. számú ház építésekor 
került elő. A telektulajdonos Andrássy Kálmán 
ref. lelkész, Búj község, Szabolcs megye. 

39 Nagv L-, Pel ta díszítés a pannóniai kőemlékeken. 
Arch. É r t . XI y IL , 1928, 68. sk. 1.; Erdélyi G., 
id. m. 32. 1. 
Azóta a közreadot t szám jelentősen szaporodott . 

40 V. ö. Zingerle, Kyknos-Relief in Wien. Öst 
Jahreshefte XXI—XXII /1922—1924) . 229—250.1-

u Kuzsinszky, Bud. Rég. X I I . 1937, 135. sk. 1. 59.* 
kép. U. az Aquincum, Ausgrabungen, 99. sk. 1.; 
R. Egger, E in syrischer Göttertr ias , Wien. Stud. 
1,1V. 1937, 187. sk. 1. Nagy T., Budapes t tör ténete 
I . 1942. 429. sk. 1. IyXIII . t . 2. sz. 

42 Aquincumi Múzeum, lelt. sz. 1929. 6. 
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jellegű emlékaiiyaggal. Bronzlemezdíszes fa-
ládikát is találtak ókeresztény jelenetes 
bronzborítással a síron kívül. Korábban ezek
ben gyakran a sírból kihányt mellékleteket 
láttak.43 Nyugaton is megfigyelték ezt a 
szokást (Trier, Köln stb.), hogy sokszor a 
mellékletek számára a síron kívül külön kis 
védő-köládát állítottak össze, hogy a föld
nyomás ellen biztosítsák a darabokat.44 A mi 
koporsónknál ez nem történt meg, a bronz
edények teljesen összenyomorodtak. 

A 6. számú képünkön két edényt eredeti 
alakjában mutatunk be. Ezeket a leleteket 
konzerváltattuk, amely munkát a Fővárosi 
Múzeumok konzervátora, Zsiga József vég
zett el. 

A négy darabból álló, síron kívül elhelye
zett lelet így kiegészített állapotában szépen 
illusztrál egy zárt ivókészletet, mely jelen 
esetben sepulchrális célt is szolgált (7. kép). 

Öntött bronztálca maradványa (8. kép), 
gondosan esztergályozott, a talpgyűrű külön 
van ráforrasztva, visszahajló vízszintes pe
reme van* Átmérője kb. 40 cm. 

Egy fülű amphora (7. kép 1. szám). Ki
egészített és rekonstruált állapotában ma
gassága 24 cm, szájátmérője 5 8 cm, talp-
43 Hehler, Je lentés . . . 1912. 206. sk 1.; Supka, Roem. 

Quartalschr. 27, 1913, 184. sk. 1. 
44 V. ö. Fremersdorf, Bonner Jahrbücher . C X X X . 

1925. 270—272. 1. 

átmérője 8'7 cm, A talp közepén 4 5 cm 
bemélyedés van. Egyszerű öntött fogója 
az eredeti helyén volt még. Az edényt 
a római korban többször kijavították. Ezt 
mutatja az előrészén két nagy darab lemez
foltozás az egyiken 6, a másiknál 10 nittoló 
bronzszegeccsel. E tény hosszú ideig való 
használata mellett bizonyít. Korai darab ; az 
amphorák elterjedése jellemző a Kr. u. I. 
századra. Radnóti gyűjtésében olyan darab, 
mely jóval későbbi időből való leletben for
dult volna elő, nincs.45 A mi példányunk 
többszörös foltozása is korai voltát mutatja 
és hosszú használata mellett bizonyít. 

Egy fülű korsó (7. kép 2. szám); Nagyon 
vékony, szinte papírvékonyságix ezüst fallal 
és díszes öntött bronzfogóval. Az edénynek 
csak a szája (9. kép) és a fogója (10. kép) 
maradt meg. Aföldbena vékony teste tönkre 
ment, de magasságára kb. következtethe
tünk abból, hogy a talpába nehezéknek szol
gáló kerek ólomöntvény megmaradt. Magas
sága 26-—28 cm lehetett. A korsó szájának 
átmérője . 8 cm, a fogó magassága az ujj-
tartóval 16 cm. Edényünkön jellegzetes a 
fogó, melynek szára levéldíszes, a vége 
nőifejes maszkban végződik. Ezt a darabot 
külön már képben ismertette Radnóti.46 

45 Radnóti, id. h. 132. 1. 
46 Radnóti A., id. m. X l j . tábla 3. szám. 

5. kép. — Peltadíszes szarkofág a Remete-hegyről (Szfőv. Történeti Múzeumban). 



6. kép. — A táborhegyi sir bronzkorsói eredeti állapotukban. 

Bronzkancsó öntött füllel (7, kép 3. szám). 
Magassága 18'5 cm, talpátmérője 9"5 cm.47 

A példányunk ú. n. csőrös kancsó, mely 
lemezből készült. Ilyen lemezes kancsók 
kerültek még elő Érden és Aquincum közelé
ben is. Radnóti szerint ez a típus a Duna 
vidékén született meg, mint az öntött forma 
utánzata.4 8 

Kőládasírunk kora a Kr. u. IV. század. 
Jellemző, hogy a bronzedények nem segítik 
elő ezen kormegállapítást. I5gy értékes, régen 
őrzött családi készlet volt, melynek darabjai 
más-más helyen készültek a Kr. u. I. és I I . 

47 Képét hozza fül nélkül Radnóti id. m. I,, tábla 1 
A kancsók gyakoriak Aquincumban, különösen 
a lóherelevélszájú kancsók. Radnóti, 124. 1. 24—26 
jegyz. 

4*-Radnóti, id. m. 130. 1. 

században. Hosszú használatukat az amphora 
többszörös javítása is mutat ja . 

VI. Szarkofág a Testvérhegyen (11. kép). 
A Jablonka-út 7. szám alatt, a Donáti-kápol
nán túl, Kruff Ferenc szobrász telkén egy 
már a római korban megbolygatott kőkopor
sót találtak 1930-ban.4 9Az aquincumi szarko
fágok között tigy nagyságra, mint kidolgozás 
tekintetében az elsők közé tartozik. A láda 
hossza 229 cm, magassága 74 cm, szélessége 
113 cm, Házfedél alakú teteje van s ezzel 
együtt magassága 102 cm. Bnnek kiképzése 
is egyéni, hiányoznak az akrotérionok. Elő-

49 Az Aquincumi Múzeum Schmidt Miksának en
gedte át, s jelenleg a Kiscelli-kastély udvarán áll. 
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7. kép. - A táborhegyi sir korsói kiegészített állapotukban. 

lapjának feliratos mezeje üres, két oldala 
a jellegzetes pannóniai-noricumi bárok ke
retet mutatja. Jellegzetessége, hogy a Boróka
úti szarkofág tömöttebb, csavarás dísze 
helyett itt a középső két szarvat összekötik. 
Már Hampel is több példát hoz fel, s külön 
csoportnak veszi e keretet.50 Erdélyi Gizella 
alaposabban foglalkozott a változattal.51 

Idézi a datálható emlékeket, melyek a I I I . 
század 30-as éveitől jelentkeznek (230, 240, 
267 és 280 körüliek). Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy a bárok keret e változata csak 
később lép fel, mint a Boroka-utcai szarkofág 
kerete. Ugyanis az utóbbi szarkofágon látható 
keret legkoraibb datált emléke egy aquin-

50 Hampel, A pannóniai síremlékek á t tekin tő osztá
lyozása. Arch. Ér t . X X V I I . , 1907, 335—336. 1., 
51. kép. 

sí Erdélyi G., A pannóniai síremlékek ornamentikája. 
Diss. 1929, 38--39 . 1. 

cumi oltáron maradt meg Kr. u. 164-ik 
évből.52 

Bnnek bizonyságául' a legszebb brigetiói 
szarkofágot említhetem,' melyet v. Barkóczi 
László ásott ki, s amelyen a feliratos mező 
két oldalán a Boróka-utcai díszek, míg a 
felső lapon a testvérhegyi változat együtt 
láthatók. Ezt a darabot, melyet másodlago
san egy dák tolmács (interpret Dacorum) a 
fia számára használt fel, összefüggő keret
ben méltatja Barkóczi az Arch. Ért . leg
közelebbi kötetében (1944). Az aquincumi 
legszebb, egyszerűbb (mint a Boróka-utcai) 
keretet C. Julius Severusnak, a collegium 
fabrum magisterének építési feliratán lát
hatjuk Kr. u. 201-ből. (CIL I I I . 3580.) 

52 CIL I I I . 3642; Römer—Desjardins 11.; Kuzsinszky 
Arch. Ér t . XLII l 1 ,1929 , 49.1.; Erdélyi G., id. m. 37!; 
Hampel, Arch. Ér t . X X I X . , 1909, 33. 1. 16. kép. 
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8. kép. —- Bronztálca jenekének maradványa a táborhegyi sírból. 

9. kép. — A táborhegyi sir egyik korsójának szájrészlete. 



10. kép. 
A táborhegyi sír korsójának fogója. 

A mi szarkofágunk kora is a Kr. u. I I I . 
század első évtizedébe helyezhető. 

A testvérhegyi szarkofág keretével egyezők 
Sirmiumtól53 kiindulva Brigetioig fordulnak 
elő nagyobb számban.54 A feliratos mező 
két oldalán a kis fülkék felső csavart vonalú 
lezárása is ezen bárok díszítéssel függ össze. 
A fülkékben térdükre támaszkodó, frigiai 

53 Aurelia Asclepiadota szarkofágja. R. Loiar, Orna-
ment i norisko-panonske kamnoseske industrije. 
Casopis, X X I X . , 1934, 99. 147. 1. A szarkofág 
képét 1. IV. tábla 14. szám ala t t . 

54 Ez feltűnt vitéz Barkóczi I^ászlónak is, aki a 
dissertációjában foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
IyegSzebb enemű brigetiói szarkofág jelenleg Bécs
ben van. M. Aur. Valens a legio T. adiutr ix centu-
riója temetkezett benne. 

sapkás szomorkodó Attisokat kapunk a 
közismert fogalmazásban. A baloldalinak 
kifaragták az övdíszítését is. Fülkében 
ábrázolt Attisok gyakori díszei az aquin
cumi szarkofágoknak. A nagy számból itt 
érdekességénél fogva csak egy felvidéki 
példát említek, melyet a zelizi templom
ban őriznek. A legio II . adiutrix egy 
szír származású veteránusa (cives Surus) 
állíttatta.5 5 

Szarkofágunk jobb, keskeny oldalán szer
számábrázolásokat kapunk (12. kép), melyek
ről már Horváth Henrik is megemlé
kezett.56 Eszközeinket, ha meghatározzuk 
és a különböző mesterségekben való felhasz
nálásukat tekintetbe vesszük, tisztán áll 
előttünk ábrázolásuk jelentősége.57 

Jobbról haladva az első szerszám egy szin
tező (regula). Bz a szerszám Sex. Pompeius 
Carpus medicus aquincumi szarkofágjáról 
már ismeretes, amelyen a feliratos mező 
két oldalán szerepel egy kapacs (ascia) tár-

55CII , I I I . 11.076. V. Ondrouch, Iyimes Romanus 
na Slovensku. Bratislava, 1938. 56. 1. 53. sz. VI . 
tábla 3. szám (irodalommal). Barkóczi L. Brigetio. 
Diss. Paun . Ser. I I . No. 22. X X . tábla, 3. szám. 

56 Horváth Henrik, Budai kőfaragók és kőfaragó
jelek, 1935. 27. 1. I X . t . 1. szám, u. az, Pannóniai 
an t ik elemek továbbélése román épületplasztikánk
ban. Pannónia-Könyvtár 10. 1935.-—V. ö. Nagy L., 
Budapest Története I . , 652. 1. I^XIX. t. 1. szám. 
.Szerszámokra és azok ábrázolására 1. Nagy L., 
Bud. Rég. 12., 1937, 156. sk. 1. 

57 A szerszámábrázolások nagy irodalmából a követ
kező tanulmányok adnak összefogó képet, melyeket 
pannóniai emlékeink tanulmányozásánál nem 
nélkülözhetünk : 0. Jahn, Darstellungen ant iker 
Reliefs, welche sich auf Handwerk und Handels
verkehr beziehen. Berichte der phil.-hist. Klasse 
der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissen
schaften 1861. 291—374. 1. — H. Blümner, 
Technologie und Terminologie der Gewerbe 
und Küns te bei Griechen und Römern. I—IV. 
Éppen szerszámainkra nézve fontos Blümner 
I . kötetének I I . kiadása, s Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire des ant iqui tés grecques et romaines 
ipar és kereskedelemre vonatkozó cikkei. A. Héron 
de Villefosse, Quitils d 'Art isans Romains, Mémoires 
des antiquaires de France 62., 1903, 203. sk. 1. 
R. Gall, Zum Relief an röm. Grabsteinen. I I I . 
Reliefs, die sich auf den Stand und die Beschäf
t igung des Verstorbenen beziehen. Siebenter 
Jahresbericht über das k. k. Staatsgymnasium 
im X X I . Wiener Gemeindebezirke (Florisdorf), 
Wien 1907. 6. s. köv. 1. — H. Gumerus, Dar
stellungen aus dem Handwerk auf römischen 
Grab- und Votivsteinen in Italien. Jahrbuch des 
k. d. arch. Inst . (Rom. Abt.) X X V I I I . (1913) 
63—126. 1. A galliai szerszámábrázolásokat meg
kapjuk a következő művekben : E. Éspérendieu, 
Recueil general des bas-reliefs de la Gaule romaine 
I—VII . kötet . — / . Reinach, Guide illustré du 
Musée de Saint-Germain. Paris. 88. sk. 1. és a képek. 
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11. kép, -.'.'# testvérhegy arkotap (Si Történeti Múzeum). 

12. kép. — A testvérhegyi szarkofág szer számábrázolásai. 



13. kép. — Sex. Pompeius Carpus medicus szarkofágja Aquincumból. 

saságában (13. kép).58 Ugyanígy együtt 
58 Nagy L., Kézműves szerszámok ábrázolása a pan

nóniai síremlékeken. Az Országos Magyar Régészeti 
Társulat Évkönyve . I . 1920—22. 52. 1. 12. á b r a ; 
Korbuly, Aquincum orvosi emlékei. Orvosképzés 
1934, 110. 1.; U. az Diss. Pann . Ser. I . fasc. 3. 7. 1. 
1. kép ; Nagy L-, Budapest Történetében I. , 571. 1. 
14. jegyzet. Kuzsinszkv, Aquincum, Ausgrabungen 
und Funde . 66. 1. 282. szám. 

14. kép. 
P. A el. Provinciális exsignifer sírköve 

Szentendréről az Aquincumi Múzeumban. 

szerepel a regula a perpendiculumiual és az 
asciával egy poetovioi fehérmárvány szarko
fág két oldalán.59 Nem téveszthető össze 
a szintező a szögmérővel (norma). 

Igen sok esetben a szintező csúcsából zsi
nóron függőón is szerepel (perpendiculum). 
így láthatjuk az Aquincumi Múzeum egyik 
Szentendrén talált sírkövén, melyet P. Ael. 
Provinciálisnak, a legio Il.adiutrixveteranu-
sának és exsigniferének felesége állíttatott.60 

(14. kép.) Kgy Császáron talált felirat nélküli 
családi sírkő alján szintezőt kapunk függő
ónnal és vésőt. Kz kimondottan a kőfaragó
mester szerszáma.61 

Ugyanaz szerepel O. Valerius Seius, a legio 
XV. Apollinaris milesének, aki egyébként 
a feliratban arci(tectus) -nak van megnevezve, 
carnuntumi sírkövén a feliratos mező alatt 
egy körző és mérővessző társaságában (15. 

59 CIL I I I . 4084. Hoffüler-Saria, Ant ike Inschriften 
aus Jugoslavien. 1938. 183. 1. 407. sz. A regulát 
i t t szögmérőnek jelzik. 

e o C l I / I I I . 14.354. 1. Kuzsinszky, Bud. Rég. Vi l 
i i 900) 59. 1.; Nagy L., Orsz. Magy. Rég. Társ-
Evkonyve I . ( 1920—22), 47.1. 4. kép. —Kuzsinszky, 
Aquincum. Führer 81. lap. Horváth H., id. m. X . 
táb la 1. szám. 

6i Hampel, Arch. Ér t . X X I I . , 1902., 32—34. 1. 7. kép. 
Barkóczi I,ászló szíves közlése. Disszertációjában 
publikálja. 



15. kép. 
Q. Valerius Seins katonai 

arci(tectus) sírköve. 
(Museum Çarnuntinum). 

16. kép. 
T. FI. Felicia aquincumi augustalis 
sírköve Szentendréről (Szentendre, 

Városháza). 

17. kép. 
Segédcsapatheli lovaskatona sírköve Aquincumból. 



18. kép. — Családi síremlék töredéke szerszámábrázolásokkal az Aquicumi Múzeumban. 

kép).62 Meg kell említenünk T. FI. Pelieio 
szentendrei sírkövét is- (16. kép.) I t t kell 
megjegyeznünk, hogy a római birodalom 
területéről a legszebb bronz függőón példányt 
az Aquincumi Múzeum őrzi szórványlelet-

62 F, három szerszám az e lhunytnak a síriratbau is 
jelzett foglalkozására vonatkozik. Különös érdek
lődésünkre t a r t számot a mérővessző, melyet közvet
lenül a feliratos mező alsó kerete alat t , hevesebben 
ahhoz hozzáérve véstek ki. Hossza 0-30 m (kb. Í r ' ) , 
magassága 0-02—0-025 m, s függőleges vonalakkal 
12 részre osztot ták (unciae). Az osztást azonban 
nem szabályosan végezték, mert az unciák balról 
jobbra nagyobbodnak. Az elhunyt, aki ka tona i 
építőmester volt, s Bortlik szerint a carnuntumi 
tábornak Kr . u. 72- év körüli építkezéseinél tevé
kenykedet t . V. ,ö. / . Bortlik, Neue Insehriftsteine 
vom Gräberfelde westlich des Imagers, ft, L- i. Ö-
XVI . , 1926, 36—37. 1. 14. kép. A sírkő korai 
vol tára jellemző, hogy mellette a hamveder t is 
megtalá l ták sok összeégett edény töredékkel együt t . 
A római láb ábrázolásának gyakoriságát Rómában , 
illetve I tá l iában figyelhetjük meg eszközábrázo
lások társaságában. Firenzében P . Ferrar ius 
Hermes sírkövén látjuk szerszámok közt. (Gu-
merus, id. m. 113-1. 31 . kép.) Az Aebutiusok cippü-
sának háromszögű felső lezárásában szerszámok 
között digitire beosztva találjuk (Gumerus, id. m. 
112. 1. 29. kép.) írószerszámokkal is szerepel 
együt t T. Statilius Vol(ünia) Aper kapitóliumi 
síroltárán. CIL VI. 1975, Th. Birt, Die Buchrolle 
in der Kunst . Leipzig. 1907, 218. sk. 1. Gumerus, 
id, m. 123, 1. No, 78, 

bői,63 éppúgy mint a szögmérő eddig ismert 
díszes bronz példája egy aquicumi zárt ács
szerszámleletben fordult elő.64 (25. kép.) 

Második szerszámunk egy -egyenesszárú 
körző (circinus simplex). Gyakran találko
zunk vele a pannóniai síremlékeken. így 
megtaláljuk egy aquincumi sírkőtöredéken 
(17. kép) ascia és ácskapocs társaságában.65 

Bgy négyoldalán díszített síremlék rész
letén, mely egy nyugati stílusú ú. n. oszlop
alakú sírkő egyik része (felette fenyőtoboz 

63 Kuzsinszky, Aquincum. I?ührer 123. 1. 
64 Nagy L., Ácsszerszámokból álló tö.meglelet az 

Aquincumi Múzeumban. Bud. Rég. X I I . , 1937, 
167. 1. 6. kép. K é t egyszerűbb bronzszögmérőt 
ismerünk még. Az egyiket a zürichi múzeum őrzi 
(v. ö. Daremberg-Saglio, D i e t . . . IV. 104. 1. 5329. 
k é p ; Blümner, id. m. I L , 236.1. , 49. kép). A másik 
da rab a Louvre-ból ismeretes (v. ö. Ridder, Les 
bronzes antiques du Louvre I L Les ins t ruments 
1915., 120. tábla, 1706. szám). 

65 Kuzsinszky, Bud. Rég. V. (1897) 157. 1. U. az., 
Ost. Jahresh. 2. 1899. Beibl. 69.; Nagy L., Az Or
szágos Magyar Régészeti Társu la t L v k ö n y v e . I . 
1920—22, 48. 1. 5. kép.; Szilágyi, Budapes t Törté
neté-ben I , L X X I I I . tábla 3. kép. Kuzsinszky, 
Aquincum, Ausgrabungen und Funde , 81—82. 1. 
30. kép. 
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(pinea) állhatott), két oldalán szerszámokat 
kapunk. Az előoldakm pillérekkel határolt 
képmezőben három felnőtt és két gyermek 
mellképe domborodik ki. Az egyik oldal
lapján kéthegyű kőhasító csákányt, kalapá
csot, vésőt (scalprum) és egyenesszárú 
körzőt (circinus), a hátlapján egy különös
alakú szögmérőt (norma) láthatunk. A 
negyedik oldalt akanthusz levél tölti ki 
(18. kép).66 

Mar. Aur. Zosimus Tétényből származó 
családi sírkövén a szerszámok szorosan bele
kapcsolódnak a sírtábla díszes előoldalába.67 

68 Nagv L., Az Országos Magyar Régészeti Társulat 
Évkönyve I . (1920—22) 49. 1. 7—8. kép.; Kuzsin-
szky, Aquincum. A u s g r a b u n g e n . . . 192. 1. 481. 
szám ; Horváth H., id. m. I X . tábla 2. szám. 
Nagy L., Budapest Története I . CV. tábla 2. kép. 

67 Clly I I I . 3403.. Rómer-Desjardins, 383. sz. — Nagy 
L., Évkönyv I. 49. 1. 6. kép. Magyar Nemzeti 
Múzeum őrzi. 

19. kép. 
M. Aur. Zosimus családi sírköve Tétényből 

(Magy. Nemz. Múzeum). 

20. kép. 
L. Val. Longinus veteranus sírköve 

Ószönyből (Komárom, Jókai-Múzeum). 

A mellképes mező alatt elhúzódó áldozati 
jelenetet egyik oldalon félkörrel határolt 
kapacs és körző, a másik oldalon hasonló
képen határolt szögmérő (norma) zárja le. 
Ilyen csoportosításban a szerszámok lehet
nek kőfaragó, ács és építész jelvényei is 
(19. kép). 

L,. Val. Ironginusnak, a legio I. adiutrix 
veteránusának brigetioi csonka sírkövén68 

a feliratos mező alatt keskeny képmezőben 
szőlőt csipegető négy örvösgalambot kapunk, 
kétoldalt pedig balról körző, jobbról kapacs 
(ascia) látható (20. kép). 

Körzőt és kapacsot találunk egy óbudai 
mithológiai domborművön, mely Theseus és 
Minotaurus küzdelmét mutatja be. Nyilván
való, hogy ezen az emléken (21. kép) a szer
számok a kőfaragó művész mester jegyeként 
szerepelnek.69 

68CIIy I I I . 11.035. Arch.-epigr. Mitt . XIV. (1891) 
81. 1. (Fröhlich) s 132. 1. (Kubitschek olvasásá
ban) . — Nagy L., Évkönyv I. (1920—22) 50—51.1. 
V. Ondrouch, Iyimes Romanus na Slovensku. 
Bratislava, 1938. 51. 1. 41 . szám. V. tábla 2. szám. 
vSzerinte lelhelye ismeretlen. Foglalkozik vele vitéz 
Barkóczi Iyászló Brigetióról legutóbb ír t disszer
tációjában (kéziratban). Őrzési helye Komárom. 
Jókai-Múzeum. Barkóczi, Brigetűo. XV. tábla, 
4. szám. 

69 Ziehen, Arch. Ér t . I X . (1889), 155. 1., Reinach, 
Répertoire de Reliefs Grecs et Romains. I I . 
(Paris 1912) 117. 1. Nagv I,., Évkönyv . I . 1920— 
1922. 51 . 1. 11. k é p . ' Robert, Sarkophagreliefs 
I I I . 428. 
Nagy L., Budapest Története I, XGIII , t., 1. szám. 



Egy új komáromi csonka sírkő vön is, mely
ből a feliratos mező alatti rész maradt meg, 
körzőt és szintezőt (regula) kapunk.70 

Q. Valerius Seius előbb ismertetett carnun-
tumi sírkövén a feliratos mező alatt szintező 
függőónnal (regula cum perpendiculo) szere
pel egyenesszárú körzővel és mérőléccel 
(15. kép). 

Az egyenesszárú körzőtől eltér az ívalak-
ban görbülő szárú körző (circinus incurvus). 
Erre egy aquincumi gyárban készült és 
Szentendrén talált sírkövön találtunk egyet
len ilyen pannóniai példányt. T. Pl. Pelicio, 
az aquincumi colonia augustalisa magának 
és családjának állíttatott díszes síremlékén 
a hátoldalon kőfaragó szerszámokat ábrá
zolt (16. kép). Balról jobb felé kőfaragó 
körző (circinus), a körző ívalakban görbülő 
szárai közt rövid nyelű kapacs (ascia), szin
tező (regula) függőónnal (perpendiculum) 
és hosszú, fanyelű, kétoldalán szögben vég
ződő kőfaragó kalapács. Kimondottan a 
lapicida mesterjegyei.71 Egy ilyen bronz-

70 Lakos János szíves adata . I t t kell megemlítenem 
egy kőemléket a Kapitóliumi Múzeumból, melyen 
libella cum perpendiculo et circinus együt t szere
pelnek. V. ö. Gumerus, id. m. 112. 1. 30. kép. 
Barkóczi, Brigetio. L X I I . tábla, 2. szám. 

7i Nagy L., Aquincumi vonatkozású kiadat lan fel
iratos kőemlékek Szentendréről. Arch. Ér t . (1937) 
101.1. 55. kép. Horváth H., id. m. X I . tábla 1". szám. 

21. kép. 
Theseus és Minotaurus küzdelme 

egy óbudai reliefen kőfaragójegyekkel. 
(Magyar Nemzeti Múzeum). 

22. kép. 
Ael. Justusnak a legio I. adiutrix 
Írnokának sírköve Tatabányáról 

(Magyar Nemzeti Múzeum). 

körzőt talált legiij abban az Aquincumi 
Múzeum is. 

Egy Róma városi nagyméretű márvány -
cippus baloldalán is megtaláljuk hajlott
szárú körzőnket számos más eszköz és az 
egyenes szárú körző társaságában. Ezek 
a következők : pes Romanus, libella cum 
perpendiculo, circinus rectus, norma, malleus 
capitatus, celtes, circinus incurvus.72 

A Schmidt-kastély szarkofágjának harma
dik szerszáma egy ácskapocs. Ezt a szerszá-

72 CID VI. 16.534. Daremberg-Saglio, Dictionnaire. . . 
fig. 4067. — R. Gall, Zum. Relief an römischen 
Grabsteinen. I I I . Reliefs, die sich auf den Stand 
und die Beschäftigung des Verstorbenen beziehen. 
Siebenter Jahresbericht über das k. k. Staats
gymnasium im X X I . Wiener Gemeindebezirke 
(Plorisdorf) für das Schuljahr 1906/1907. 16. 1. 
Héron de Vülefosse, Outils d 'ar t isan romains 208. 1. 
Altmann, Die römische Grabal täre . . . 247. 1. 
Blümner, id. m. I I I . 91 . Fig. 2c. Stuart Jones, 75. 1. 
15. tábla, Gumerus, id. m. 109. 1. 27. kép. Két 
körzőt lá tunk még egy S. Callistus katakombában 
levő sírlapon más szerszámok között . Perrot, 
C a t a c o m b e s . . . I. 30. 1. Garucci, Storia VIT. 488, 
23. Gumerus, id. m. No. 61. 



mot sok mesterségben felhasználhatták, 
nemcsak gerendák összetartására. Ilyen kap
csokkal erősítették a sírládához a fedelet és 
ólommal forrasztották be a kőbe. A Rózsa
dombon a Boróka-utcában talált szarko
fágunknál a két kapocs még a helyén volt, 
az eredeti ólom beforrasztásban. Ezt a sír
rablók nem is tudták felfeszíteni, s könnyebb 
volt, hogy a szarkofág egyik sarkát ütötték 
le, s azon át vették ki a mellékleteket. 

Szerszámként használt ácskapcsok szere
pelnek még több pannóniai síremléken. így 
láthatjuk a már említett lovasalakot ábrá
zoló síremléktöredéken (17. kép) kapocs és 

Kőfaragószerszámok egy csonka 
aquincumi sírkövön. 

24. kép. 
T. Flavius A iianius katona carnuntumi sírköve 

(Museum Carnuntinum). 

körző társaságában és Ael. Iustusnak, a legio 
I. adiutrix legátusa Írnokának (librarius 
legati) Tatabányáról származó sírkövén a 
Magyar Nemzeti Múzeumban73 (22. kép). 

Bgy római városi ókeresztény quadra-
tarius sírkövén is ilyen ácskapcsot látunk 
kalapács és véső társaságában.74 

Kőfaragó jeleket egy csonka aquincumi 
sírkő oldalán is láthatunk, kőhasító csákányt, 
és kőfaragó kalapácsot (23. kép). (V. ö. 
Kuzsinszky, Bud. Rég. V. 1897, 149. 1. 
Nagy L., Évkönyv. I. (1920—22) 50. 1. 
9. kép). 

Kzek után a felsorolt analógiákat is tekin
tetbe véve világos, hogy szarkofágunkon a 
szerszámok semmi kapcsolatban nem álltak 
az elhunyt foglalkozásával, hanem munka
jegyek, a kőfaragó egyéni, vagy műhely
jelzései. 

73 Mahler, Arch. Ért. XXVII. (1907) 237. 1. — Nagy 
L., Évkönyv. I. (1920—22) 50. 1. 10. kép. 

74 eily VI., 33.902. — De Rossi, Inscriptiones Cris-
tianae Urbis Romae, I. 256. 1. rajzzal. 



25. kép. - Bronz kőfaragó- és ácsszerszámok Aquincumból. 

Három eamuntumi katonai síremlék érde
mel különös figyelmet, mert bizonyos tekin
tetben elütnek a fentebb ismertetett, főleg 
aquincumi daraboktól. Ezek ábrázolásait 
ugyanis első ismertetőik a foglalkozással 
hozták kapcsolatba. 0 . Valerius Seius miles 
sírkövén ugyanis ki van téve a csapatban 
elfoglalt rangja arci(tectus) és így a felirat 
alatt ábrázolt szerszámok, különösen a mérő
léc nem választható el a foglalkozástól (15. 
kép). Az Orontes melletti Antiochiából szár
mazó Q. Septimius Niger közkatona sír
kövén a felirat alatt a második szerszám egy 
dolabra, melyet famegmunkálásnál, a falak 
beszakításánál használtak, de a földmívelés-
nél is szerephez jut. Mellette egy másik 
famegmunkáló szerszám. A kettő közt egy 
sánckosárt látunk. Artúr Betz szerint 
»nagyon lehetséges, hogy ezek a szerszámok 
a katonának a carnuntumi tábor Kr. u. 
73-ban történt építkezéseinél való szerepére 
utalnak.«75 A legnagyobb érdeklődésre ta r t 
azonban számot egy LP betűkkel ellátott 
első tárgy. Ez egy felszabadító föveg, melyet 
a rabszolga a manumis sio-jánál kapott s a 
két betű feloldása l(ibertus) p(ileus). Ezen 

75 A. Betz, Ausgrabungen und F u n d e im Lager-
friedhof von Carnuntum. R I , i Ö , XVI I I . , 1937. 
46—47. 1. 

a sírkövön ez a tárgy a katona nem szabad 
származása mellett szól.76 

A harmadik carnuntumi korai sírkövön 
csákányt (dolabra) és hasítókést látunk 
(24. kép). így itt ácsszerszámokra is gondol
hatunk. A sírkövet T. Flavius Aiianiusnak, 
a legio XV. Apollinaris I,ugdunumból szár
mazó katonájának állította örököse.77 Kő
faragót munka közben oszlopot faragva 
szerszámábrázolásokkal együtt láthatunk egy 
afrikai egyházi épületben (Bord-el-Joudi 
près de Fur in).78 

Szarkofágunk korát a I I I . század első 
felébe helyezhetjük, szépen kiegészíti az 
aquincumi kőfaragóműhelyek leletanyagát. 

* 
76/1 . Betz, Wiener Studien U V . 1936, 188. sk 1 

U. az, Öst. Jahresh. X I X . , Beibl. 313. No. 312. — 
Ezzel a kőemlékkel kapcsolatban kell idéznünk 
egy Róma városi fogadalmi követ a Kapitóliumi 
Múzeumból, amelyen áldozati eszközök- és ács
szerszámok társaságában két pileus lá tható, l iz t 
a követ egy collegium (collegium tignuariorum?) 
nem szabad tagjai ál l í tot ták Minerva tiszteletére. 
CID VI. 30.982. Gumerus, id. m. 100—101 1. 20. kép. 
No 48. teljes irodalommal. 

7 7 / . Bortlik, Neue Inschriftsteine vom Gräberfeldc 
westlich des Imagers. R D i Ö. XVI . , 1926, 24—25. 1. 
8. kép. Bortlik szerint : »Spitzhaue (Dolabra) 
und Kliebmesser unterhalb der Inschrift sollen 
diese wohl im Bilde gewissermassen fortsetzen und 
auf die Beschäftigung des Mannes bei Erd- und 
Holzarbeiten hinweisen.« 

78 Musée A laouni (.Supplement ) p. 20. PI. I X . Diet 
des Antiquités gr. et rom. I I I . p . 2124. 
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A budai hegyvidéken még sok más sír is 
előkerült, melyeknek sem jellegzetes saját
sága, sem pedig melléklete nem volt s így 
a jelen alkalommal azok felsorolásától el
tekintettünk .7 9 Célunk — mint már jeleztük 
is — az volt, hogy egypár bemutatott dara
bon keresztül a hegyi lakók kultúrnívóját és 
gazdasági helyzetét közelebbről megismer
jük. Leleteink legnagyobbrészt abból a korból 
valók másodlagos felhasználásban, mikor 
a Kereszt az Olimposz isteneinek hitét igye-

79 l e g u t ó b b Nagy Tibor áso t t k i egy felirat és díszí
tésnélküli szarkofágot a Remetehegy északi oldalán 
a 16.439 hrsz. telken. Bud. Rég. X I I I . 1943, 390. 1. 
A hegyvidék leggazdagabb sírját 1892-ben ás ták 
ki Buda-Újlakon a József-hegy oldalán. Kőlapokból 
volt összeállítva, s érintetlen volt . Ismertetése 
kívánatos volna. Jelenleg a Magy. Nemz. Múzeum
ban. Iyelt. száma 40/1892. 1---40. 

kezett a limes mentén is letörni, a leleteink
ben azonban semmi nyomát nem találjuk 
az új hit fellépésének. 

25. képünkön bemutatjuk az Aquincumi 
Múzeum két bronz szerszámát, melyek 
a kőfaragó mesterséggel hozhatók kapcso
latba. I t t jegyezzük meg, hogy a múzeum 
vasszerszámleletei között is több darabot 
találni, melyek kimondottan kőfaragó szer
számok. A kőfaragók, mint másutt, úgy 
Aquincumban is collegiumokba tömörültek. 
Eszékről (Mursa) ismerünk egy sírkövet, 
melyet a kőfaragók állítottak (lapidari 
posnerunt).80 Az aquincumi kőfaragó mester
emberek a collegium fabrum és a collegium 
fabrum et centonariorum tagjai lehettek. 
80 Vjesnik, X I I . , (1912), 5. 1. 4. kép. 
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I, AJ OS N A G Y 

R E C E N T I RITROVAMENTI SPORADICI DI 
SEPOLTURE N E I DINTORNI DI BUDA 

In seguito alle recenti e numerose costru-
zioni avutesi sulle colline di Buda si aumentô 
considerevolmente il numero dei rinveni-
menti archeologici dell'epoca romána. Rias-
sunsi già i rinvenimenti anteriori in occasione 
della publicazione delle sepolture a mummie 
di Táborhegy e di Szemlőhegy (v. T. Nagy : 
Az aquincumi mumiatemetkezések (Sepol
ture a mummie di Aquincum). Diss. Pannoni-
cae, Ser. I. vol. 4.). Nel ricco e vario matériáié 
romano delle colline circonstanti a Buda 
troviamo ville ben addobbate (Csúcshegy) 
ed anche case f amiliari più modeste (Testvér
hegy), perfino a mansioni che vigilavano le 
vie (Szépvölgy). La decentralizzazione della 
vita urbana ad Aquincum e dei suoi dintorni 
culminô nella prima meta del I I I secolo, 
dopo le guerre marcomanne. Nel corso del 
IV secolo poi la popolazione si ritira piut-
tosto nei centri più riparati, fra le mura delle 
città fortificate o nei castra,e si seppellisce 
nella vicinanza delle mura. Ciô spiega il fatto 
che negli ultimi anni dell' impero romano 
mancano i monumenti più significativi fra 
i monti. 

Ta popolazione montana non aveva un 
cimitero a parte e non sempre poteva seppel-
lirsinei grandi cimiteri pubblici delle città, 
anzi, come attestano i nuovi ritrovamenti, 
cercavano l'eterno riposo molto spesso pro
prio accanto alia loro villa o nel terrene della 
tenuta stessa e vi seppellivano anche tut ta 
la loro parentela. 

In seguito alia colonizzazione plurisecolare 
anche nella regioné montana di Buda tro
viamo i più variati modi di seppellimento. 
Su Testvérhegy ancora verso la fine del I I 

secolo incontriamo la cremazione dei morti 
in due ipogei familari. A cavallo fra il I I e 
I I I secolo, insieme con il sotterramento, 
appaiono nuove forme del seppellimento. 
Accanto alia semplice deposizione in terra, 
si usa anche la cassa, solitamente di legno 
come p.-es. nel cimitero di Arany hegyipatak. 
Nei nostri cimiteri perô tale cassa non fu 
ritrovata, ma ci sono rimasti in gran numero 
casse costruite di mattoni. Sono molto 
frequenti le sepolture formate con regolari 
lastre di pietra. Per la costruzione di sepol
ture adoperavano anche monumenti anteri
ori, frammenti architettonici o le lapidi dei 
sepolcreti fuori uso. 

Ai modi del seppellimento non sotterranei 
si puô annoverare i sepolcri con pilastri 
angolari e con epigrafe ed ornamentazione 
sulla facciata. Ta forma più caratteristica 
è perô il sarcofago che imita le forme della 
casa. Ta sua epoca di fioritura è il I I I secolo. 

/ . Sarcofago da Rózsadomb {fig. 1). Fra 
i sarcofaghi rinvenuti in Aquincum questo 
è di maggiori dimensioni. Il def unto che 
vi riposava era uno dei signiferi della legione 
locale. Vi troviamo la più compléta rappre-
sentazione di un signifero e con ciô molto 
contribuisce ad aumentare le nostre cono-
scenze sui signiferi della Tegio I I Adjutrix. 
II sarcofago fu rinvenuto già aperto ; il suo 
angolo destro venne spaccato ed attraverso 
l'apertura cosi formatasi vollere appropriarsi 
del suo contenuto. Nel sarcofago furono 
sepolte varie persone; era una sepoltura 
familiäre. Gli oggetti ritrovatici sono : l'ansa 
spezzata di una brocca di bronzo (fig. 2) ; 
una fibbia decorata a niello (fig. 3) che puô 
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esser datata della fine del I I I secolo, o dal 
principio del IV secolo. 

II. Sarcofago per bambino (fig. 4). Pu rin-
venuto nella primavera del 1932 durante 
i lavori nel giardino. Conteneva i resti della 
figlia di nove mesi di Aurelius Deipas mensor 
e di Aelia Cashia. 

Ill—IV. Sarcofaghi da Remetehegy. 
Vennero alla luce nel 1929 nei pressi del 
castello Schmidt a Kiscell. P'uno è senza 
decorazione e rozzamente lavorato ; per 
l'umidità il cadavere ivi deposto si è disfatto 
completamente ; gli fu apposto uno spillo 
a punta rotonda. P'altro, di dimensioni 
minori (fig. 5) è stato eseguito ancora nella 
prima meta del I I I secolo, e la sua facciata, 
dove manca l'epigrafe, è decorata di pelte. 

V. Sepoltura formata con lastre di pietra da 
Testvérhegy. Fu rinvenuta, insieme con altre 
simili, a nord dalla sorgente Árpád. Pe lastre 
che formano la sepoltura sono già di uso 
secondario poichè prima erano soglie, cornici 
ecc. Gli oggetti sepolcrali erano collocati 
fuori la sepoltura in un gruppo, ciô che era di 
moda nei tardi tempi romani. Vi erano, oltre 
ad altre cose, due vasi di bronzo (fig. 6) che 
presentiamo nel loro stato originale. Gli 
oggetti sepolcrali, in tutto quattro, collocati 
fuori la sepoltura, illustrano bene, nella loro 
forma restaurata, un complete servizio da 
bere che in questo caso serviva anche a fini 
sepolcrali (fig. 7). Gli oggetti ritrovati sono ; 
resti di un piatto di bronzo (fig. 8) ; anfora 
di bronzo con un'ansa (fig. 7, no. 1) che fu 
riparata più volte, ciô che dimostra che era 
non solo per lungo tempo in uso ma anche 
che si data di epoca anteriore ; un vaso con 
un'ansa (fig. 7, no. 2) ; il vaso è di argento 
sottilissimo come la carta, mentre l'ansa fusa 
e riccamente decorata è di bronzo. Dal vaso 
non ci è rimasto che la bocca (fig. 9) e l'ansa 
(fig. 10). Secondo il dott. Radnóti questo 
tipo di vaso si è formate nella regioné del 
Danubio quale imitazione delle forme del 
vaso fuso. I / epoca della nostra sepoltura 
è il IV secolo. È caratteristico perô che 
i vasi di bronzo non ci aiutano a determinare 
questa datazione. Erano pezzi di prezioso, 
vecchio servizio familiäre, i cui singoli vasi 

erano stati fatti in vari luoghi nei secoli I e 
I I d. C. 

VI. Sarcofago da Testvérhegy (fig. 11). Nel 
1930, oltre alla cappella di S. Donato, in Via 
Jablonka 7, fu ritrovato questa cassa di pietra 
che si data dai primi decenni del I I I secolo 
d. C. e venne più tardi saccheggiata. La sua 
cornice è assai comune da Sirmio fino a 
Brigetio. Sul lato destro (fig. 12) son raffi-
gurati arnesi e strumenti. 

Il primo strumento, da destra, è un livello 
(regula). Questro strumento è già conosciuto 
dal sarcofago del medico aquincense di Sex. 
Pompeius Carpus, sul cui lato epigrafato il 
livello è rappresentato insieme con un'ascia 
(fig. 13). Ritroviamo lo stesso il livello in 
ccmpagnia dell' archipenzolo e dell' ascia sui 
due lati di un sarcofago di marmo bianco 
proveniente da Poetovio. Il livello non è da 
confondere con la norma. 

In molti casi dalla punta del livello pende 
un archipenzolo (perpendiculum). Cosi è 
raffigurato su una lapide del Museo di 
Aquincum proveniente da Szentendre (fig. 
14) che fu eretta dalla moglie di P. Ael. 
Pro vincialis, veterano ed ex-signifero della 
Pegio I I Adjutrix. Su una lapide familiäre 
senza iscrizione, ritrovata a Császár, vediamo 
di nuovo il livello insieme con 1'archipenzolo 
e lo scalpello. Ouest' ultimo è schiettamente 
strumento del muratore. 

Po scalpello è pure rappresentato, insieme 
con il compasso e con la riga sulla lapide di 
Carnuntum, sotto l'epigrafe, di X. Valerius 
Seius, milite della Pegio XV Apollinaris, 
il quale è nominate hell' epigrafe quale arci-
(tectus) (fig. 15). Bisogna menzionare ancora 
la lapide di T. PI. Pelicio, proveniente da 
Szentendre (fig. 16). Qui dobbiamo notare 
che dal territorio dell' impero romano il più 
bel perpendicolo è conservato nel Museo di 
Aquincum, proveniente da un rinvenimento 
isolato, come pure l'unico esemplare di una 
norma di bronzo, riccamente decorata, fu 
ritrovata ad Aquincum in un complesso di 
strumenti da falegname (fig. 25). 

P'altro strumento è il compasso ad äste 
diritte (circinus simplex). Po incontriamo 
spesso sui monumenti sepolcrali pannoniéi, 
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cosi lo ritroviamo su un framniento di lapide 
di Aquincum insieme con l'ascia e la graffa 
(fig. 17). 

Su due lati di un monumento sepolcrale, 
decorato a tutt 'e quattro lati, che faceva 
parte di un monumento a colonna secondo 
l'uso occidentale (sopra il quale poteva essere 
una pinea) troviamo di nuovo degli stru-
menti. Sulla parte anteriore, in un campo 
fiancheggiato da due pilastri, appaiono i busti 
a rilievo, di tre adulti e di due bambini, 
mentre in uno dei campi laterali è rappre-
sentato un piccone, un martello, uno scal-
pello e un compasso semplice. Sul lato po
steriore si trova una norma di una forma 
insolita. L'altro fianco è decorato con foglie 
di acanto (fig. 18). 

Sulla lapide familiäre di Mar. Aur. Zozimus, 
proveniente da Tétény, gli strumenti fanno 
parte organica della ricca decorazione del 
lato anteriore. Sotto il campo decorato 
a busti c'è una scena di sacrifizio. Ad un lato 
di questa scena sono rappresentati, entro 
un semicerchio, un compasso e una graffa, 
mentre dall' altro lato si trova una norma, 
similmente iscritta in semicerchio (fig. 19). 
In questo ragruppamento gli strumenti pos-
sono essere gli attributi tanto di uno scal-
pellino o di architetto quanto diunfalegname. 

Sulla lapide frammentaria proveniente da 
Brigetio, di L. Valerius Longinus, veterano 
della L,egio I I Adjutrix (fig. 20), troviamo, 
nella stretta striscia sotto l'epigrafe, quattro 
colombe che mangiano bezzicando grappoli 
di uva, mentre a sinistra c'è un compasso 
ed a destra un'ascia. 

II compasso e la graffa appaiono anche su 
un rilievo mitologico di Óbuda (fig. 21) che 
rappresenta la lotta di Teseo e di Minotauro. 
È evidente che su questo monumento gli 
strumenti sono rappresentati quali segni lapi-
dari dello scalpellino maestro della lapide 
stessa. 

Sulla lapide già menzionata di Q. Valerius 
Seius (fig. 15) il livello è rappresentato, sotto 
l'iscrizione, insieme con il perpendicolo, il 
compasso e la riga. 

Oltre al compasso semplice ad aste dritte 
conosciamo iiel nostro materiale romano 

anche il compasso curvo (circinus incurvus). 
I/unico esemplare pannonico si trova su una 
lapide di Szentendre eseguita senza dubbio 
in una bottega di Aquincum. T. Fl. Felicio, 
augustale della colonia aquincense fece rap-
presentare gli strumenti dello scalpellino 
sulla parte posteriore della lapide fatta eri-
gere a se stesso ed alia sua famiglia (fig. 16). 
Da sinistra ed a destra sono rappresentati un 
compasso da scalpellino, fra le cui due äste 
ricurve c'è un' ascia con manico corto, tin 
livello con perpendicolo, e un martello da 
scalpellino, con lungo manico e con punte 
acute., Sono questi espressamente i segni 
particolari del lapicida. Anche il Museo di 
Aquincum trovô recentemente un tale com
passo di bronzo. 

II terzo strumento raffigurato sul sarcofago 
ritrovato presso il castello Schmidt è una 
graffa. • 

Graffe, adoperate come strumenti, figu-
rano su altre lapidi pannoniche. Cosi la trovi
amo, p. es., sulla già menzionata lapide 
rappresentante una figura équestre (fig. 17) 
in compagnia di un compasso. 

Piccone e martello da scalpellino sono 
incisi anche sul lato di una lapide frammen
taria di Aquincum (fig. 23). 

Dopo l'enumerazione di queste analogie, 
riesce evidente che sul nostro sarcofago gli 
strumenti non hanno nessun rapporto con la 
professione dei defunti, ma sono semplice-
mente segni lapidari dello scalpellino stesso 
o della bottega. 

Meritano ancora un'attenzione speciale 
tre lapidi militari di Carnuntum (fig. 24), 
poichè da certi punti di vista si distinguono 
dai monumenti sopramenzionati, per lo piu 
di origine aquincense. I loro primi ptibbli-
catori riferivano erroneamente queste rappre-
sentazioni alia professione dei defunti. 

L'età del nostro sarcofago puo essere fis-
sata nella prima meta del I I I secolo e rientra 
bene nel materiale ritrovato delle botteghe 
degli scalpellini di Aquincum. 

Fra i monti di Buda sono state rinvenute 
anche molte altre sepolture, le quali perô 
non hanno nessuna carratteristica o non vi 
sono stati ritrovati che oggetti insignificanti 
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e cosl, questa volta, possiamo prescindere 
dalla loro enumerazione. 

Lo scopo del présente studio — corne 
abbiamo già accenato — era di presentare, 
mediahte le recenti scoperte di sepolture, 
certi aspetti della vita, del livello culturale 
e della situazione economica degli abitanti 
romani dei monti di Buda. L,a maggior parte 
dei nostri ritrovamenti, in posizione secun
daria, si data dall'epoca quando la Croce 
tentava di sopraffare gli dei dell'Olimpo 
anche lungo il limes dell'Impero, ma in 
queste sepolture, purtrcppo, non troviamo 
ancora nessuna traccia della nuova fëde. 

Due degli strumenti di bronzo del Museo 
di Aquincum (fig. 25) sono nel più stretto 
rapporto col mestiere dello scalpello. E qui 
dobbiamo notare che anche fra gli strumenti 
di ferro del Museo di Aquincum ci sono alcuni 
che si riferiscono al mestiere dello scalpellino. 

Gli scalpellini anche ad Aquincum corne 
altrove nell' Impero, formavano collegi. Da 
Eszék (Mursa) conosciamo una lapide che 
u eretta dal collegio degli scalpellini (lapidari 
posuerunt). I maestri lapicidi di Aquincum 
potevano essere membri del collegium fabrum 
o di quell' altro collegium fabrum, et centona-

I N D I C E D E E L E I L L U S T R A Z I O N ï 
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Sarcofago da Rózsadomb (dalla Via Boróka \A). 
Ansa di un vaso di bronzo dal sarcofago della Via Boróka. 
Fibbia decorata a niello dal sarcofago della Via Boróka. 
Sarcofago per bambino da Rózsadomb (dalia Via Szemlőhegyi 13). 
Sarcofago con decorazione a pelte da Remetehegy (Museo Storico di Budapest). 
Vasi di bronzo della sepoltura di Táborhegy nel loro stato originale. 
I vasi di bronzo della sepoltura di Táborhegy restaurati. 
Resti di un piatto di bronzo dalia sepoltura di Táborhegy. 
Particolare di bocca di uno dei vasi della sepoltura di Táborhegy. 
Ansa del vaso proveniente dalia sepoltura di Táborhegy. 
Sarcofago da Testvérhegy (Museo Storico in Budapest). 
Rappresentazione di strumenti sul sarcofago da Testvérhegy. 
II sarcofago del medico Sex. Pompeius Carpus da Aquincum. 
Lapide dell' ex-signifer P. Ael. Provincialis da Szentendre (Museo di Aquincum). 
Lapide delV architetto militare di Q. Valerius Seius (Museo Carnuntino). 
Lapide dell' augustale aquincense T. F. Felicia da Szentendre (Municipio di Szent
endre). 
Lapide di un milite équestre della Legio II Adjutrix da Aquincum. 
Frammento di una lapide familiäre con rappresentazione di strumenti (Museo di 
A quincum). 
Lapide familiäre di M. Aur. Zozimus da Tétény (Museo Nazionale di Budapest). 
Lapide del veterano L. Val. Longinus da Ószőny (Brigetio). (Museo Jókai di 
Komárom). 
La lotta di Teseo e di Minotauro su un rilievo di Óbuda con segni lapidari (Museo 
Nazionale di Budapest). 
La lapide dello scriba della Legio I Adjutrix, Ael. Justus, da Tatabánya (Museo 
Nazionale di Budapest). 
Strumenti di scalpellino su una lapide frammentaria proveniente da Aquincum. 
La lapide del milite T. Flavius Aiianus da Carnuntum (Museo Carnuntino). 
Strumenti di bronzo per scalpellino o per falegname da Aquincum. 
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