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BANNER JÁNOS 

ADALÉKOK BUDAPEST ÚJABB-KŐKORÁHOZ 





A magyarországi újabb-kőkor kutatása még mindig nem tekinthető 
befejezettnek, ami egészen természetes is. Igazi kutatásról alig két 
évtizede beszélhetünk csupán. Az addigi adatközlések túlnyomó része 
legjobb esetben topográfiai, de leginkább csak tipológiai tekintetben nyújt 
jól-rosszul használható adatokat, de őstörténelmi megállapításokra a leg-
kivételesebb esetekben is alig-alig használható. 

Még nincs húsz esztendeje annak, hogy Tompa Ferenc bodrogkeresz
túri ásatásával az első olyan neolitikus emlékek kerültek felszínre, amelyek
nek jólmegfigyelt stratigráfiája módot adott bizonyos vonatkozásban 
időrendi megállapításokra is.1 Ez az ásatás és annak feldolgozása vetette 
meg az alapját a további — sajnos, nem mindig ásatási megfigyeléseken 
nyugvó — kutatásoknak és ez eredményezte a szalagdíszes agyagművesség 
két kultúrájának s azok kapcsolatainak — az adott körülmények közt 
elképzelhető— felismerését.2 

Azóta a két (Bükki és Tiszai) kultúra mellett más (Körös- és 
Bánáti) kultúrák3 képe is kibontakozott s a szalagdíszes kultúrák strati-
gráfia nélkül elképzelt időrendjének megállapítását is kétségbevonta 
a még mindig nem stratigráfiai alapon nyugvó újabb kutatás.4 

Ennek a közleménynek nem az a célja, hogy a még befejezettnek 
egyáltalán nem tekinthető vitát eldöntse, sőt,— ha néhány újabb adatot 
említ is —:, nem is kíván a felvetett, nagy figyelmet érdemlő gondolatokkal 
szembehelyezkedni, de meg kell említeni már csak azért is, mert jogos és 
szükséges minden olyan megállapítás, amely egyedül a tudományos 
igazság megismerésére és megismertetésére törekszik s amely tárgyilagos 
és termékeny vitával hozzájárul a kérdések tisztázásához. 

Ez a közlemény is ilyen vitás kérdéseket kíván felvetni. Két újabb-
kőkori problémát akar új megvilágításba helyezni, távolabbi területek 
ásatási eredményeinek figyelembevételével. A problémát adó mind a két 
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lelet Nagy-Budapest területén került felszínre s velük nemcsak az ásatási 
jelentések, de a régészeti monográfiák is behatóan foglalkoztak. 

Való igazság az, hogy ősrégészeti kutatásunk eredménye nem adódik 
minden esetben csupán a lelőhely gondos megfigyeléséből. Igen sokszor 
távoli lelőhelyek, szerencsésebb körülmények közt, jobban felismerhető 

adatai világítják meg egy-egy már 
véglegesnek tekintett eredményünk 
helyes értékelését. Ezért szükséges sok 
esetben a leletek revíziója, még akkor 
is, ha azokat az előttünk haladó 
kutatás véglegesen értékeltnek tekin
tette is. Az ilyen revízió még akkor 
is fontos, ha újabb vitát indít meg, 
amely újabb kutatásra ösztönözheti 
azokat, akiknek a kutatások irányí
tása a kezében van. Ennek a közle
ménynek is ez a célja. 

Két újabb-kőkori leletünk kerül 
itt most más megvilágításba. Olyan 
két lelet, amelyek az egész magyar
országi neolitikum értékelése szem
pontjából nagy figyelmet érdemelnek. 

Az egyik a tabáni telep gödrei
ből előkerült leletanyag egy része, 

amely a többi lelet útmutatása alapján a régebbi vonaldíszes kerámia 
csoportjába kapott beosztást.5 

Azokra a durva, vastag edény töredékekre gondolunk, amelyeket sűrű. 
körömbenyomás díszít, peremükön díszítétlenül maradó sáv van s benyo
mott bütykök tagolják (1 .kép 1—3.). Ezeknek a töredékeknek a vonal
díszes kerámia csoportjába való osztása ellen szól a Körös-kultúra 
jólismert anyaga. 

Igaz ugyan, hogy a körömdíszítés a szalagdíszes edények kultúrájában 
is otthonos. Főként azokon az edényeken jelenik meg, amelyeknek pereme 
alatt és öblösödésén egy-egy sor bütyök helyezkedik el, úgy, hogy két-két 
felső, illetőleg alsó közé, a maga vonalában egy-egy alsó, illetőleg felső 

1. kép. — A Körös-kultúra hatását mutató 
edénytöredékek a Budapest-tabáni gödrökből, 
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esik s az alsó és felső bütyköket körömdíszből álló szalag köti össze, egyes, 
néha kettős sorban is.6 Sűrűbben elhelyezett díszítések csak kivételesen 
fordulnak elő7 a Kárpát-medencén kívül eső területen. A Slovensko 
területén előfordult néhány lelet formája se mutat a vonaldíszes kultúrára, 
jólehet azzal együtt fordult elő.8 

Feltűnő, hogy a bükki kultúrával is csak egészen különleges formában 
jelentkezik, amely össze sem hasonlítható az említettekkel.9 

Az elmondottak felkeltik a gyanút a tabáni leletek beosztásának 
helyességét illetően is. Sem a forma, sem a kivitel, sem a díszítés nem 
olyan, mint amilyeneket a fentebbiekben láttunk. Más helyen kell tehát 
keresnünk az eredetét. 

Abban a nagy leletanyagban, amely a Hódmezővásárhely-kopáncsi 
Zsoldos-tanyában, Kovács-tanyában, Kotacparton és Bodzásparton 
került elő10, számtalan olyan töredék van, amely forma, kivitel és díszítés 
tekintetében egyezik a tabáni ismert és hivatkozott példányokkal. 
Az edényfal vastagsága, peremének eldolgozása, egyik másiknak anyaga, 
a perem alatt szabadon maradt sáv, a jellegzetes bütyök és díszítés 
annyira megfelel amazoknak, hogy egyazon kultúrával való kapcsolatuk 
nem lehet kétséges. Legyen elég itt csak arra a már közölt anyagra hivat
kozni, amely a közös eredetet elárulja.11 

A leletek eredetét, de legalább is formájuk kialakulását a Körös-
kultúrában keressük. 

A földrajzi helyzet sem mond ellent ennek a megállapításnak. 
Az a térkép, amelyet à kultúra elterjedéséről Kutzián Ida szerkesztett12, 
nemcsak azt igazolja, hogy a Körös-kultúra a Tiszántúlon terjedt el, 
hanem azt is, hogy a Duna—Tisza közén egész a Dunáig eljutott. Gombos, 
Monostorszeg, Csatalja és Vaskút hiteles leletei igazolják ezt. Az út tehát 
adva volt a Duna mellett észak felé, de adva volt Kiskunhalas és Kiskun-
majsán át is és hogy ezeken az utakon meg is indult a kultúra, azt a duna-
bogdányi — csak az irodalomból ismert — lelet is igazolja. Bz a lelőhely 
pedig a mi területünk érintése nélkül aligha lett volna elérhető, akár 
a Duna vonalát, akár a bizonytalanabb Duna—Tisza közti útvonalat 
követte légyen is a Körös-kultúra embere. 

Számolnunk kell tehát — bár egy leletből biztosan következtetni nem 
lehet — Budapest területén is ezzel a kultúrával, amelynek mind-
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eddig vitatott kronológiai helyzete13 is talán éppen itt nyerhet 
tisztázást. 

\ A tabáni anyag azt látszik igazolni, hogy a régibb vonaldíszes kerámia 
és a Körös-kultúra talán egy időben érkezett erre a területre vagy itt 
érintkezhetett egymással, ami szintén egyidejűségre vall, ha ugyan nem 
itt talált emlékekről van szó. 

Hogy ez a megállapítás megdönti azt a felfogást, amely szerint 

2. kép. — 1. Bükki-, 2.Zselizi-, 3. Tiszai-, 4. Bánáti-kultúrába tartozó edények a nagytétényi sírból. 

a Körös-kultúra a Bükki-kultúrával lett volna egyidős, Kutzián Ida 
kutatásai után egyáltalán nem lehet meglepő.14 

A másik lelet a nagytétényi sír, amely már eddig is több, figyelemre
méltó következtetés levonására volt alkalmas. 

A sírt ezelőtt tíz esztendővel tárták fel. Ismertetője15 megállapítja, 
hogy »a mellékletek alapján a sír a dr. Tompa által Zselizi-kultúrának 
nevezett, fiatalabb lineárkerámiás fáciesbe tartozik.« 

A Zselizi-kultúrát azonban — a képek tanúsága szerint — csak egy 
edény képviseli a sírban. Éspedig az a nagyjából hengeresnyakú, lapított-
fenekű, gömbös forma (2. kép 2.), amelynek egész felületét bevágásokkal 
ellátott párhuzamos vonalkötegekből álló díszítés borítja. Ezzel együtt 
négy olyan edény van a leletben, amelyek a lineáris kerámia formái közé 
tartoznak, a közlő megállapítása szerint. Ezek közül egynek nem közli 
a képét, töredezett volta miatt. A három kép alapján még foglalkozni 
fogunk ezekkel az edényekkel. 

Az ötödik edény a Bükki-kultúra területéről importált darab. Bár 
pereme töredezett, kétségtelenül megállapítható, hogy a Bükki-kultúra 
II. periódusában otthonos vonaldísz borítja. 
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•A sírban rosszfenntartású zsugorított csontváz volt. 
A tiszai és zselizi cserepeket bőven adó békásmegyeri telep és a Bükki

kultúra két periódusát stratigrafiailag is kétségtelenül megállapító tállyai 
ásatás eredményeként az ásatás közlője helyesbíti a magyar neolitikum 
relatív kronológiáját a Dunaninnen és Dunántúl területére néz ve. Eszerint 
míg a Dunaninnen a következő időrendet állapítja meg: 1. Régibb lineár-
kerámia, Bükki., 2. Bükk II., 3. Bükk III. Tiszai., 4.Tiszá I—II., 5. Bodrog-
keresztúr, addig a Dunántúlon : 1. Régibb lineráis kerámia, 2. Ujabb 
lineáris kerámia, Zselizi-kultúra, 3. Zselizi-kultúra, 4. Tiszai I—II., lengyel. 

Ebből a megállapításból a nagytétényi sírra legfontosabb az, hogy 
a Bükki-kultúra II . periódusa és a Zselizi-kultúra egyidős. 

Ezt a tényt Tompa Ferenc a Nemzeti Múzeum legutolsó kiállításához 
készült Vezetőben is elfogadta.16 De foglalkozott a kérdéssel Budapest 
őskora c. tanulmányában17 éppenúgy, mint németnyelven megjelent 
nagy összefoglaló munkájában18 is. A temetési rítusra levonható követ
keztetésben nem tudunk egyetérteni Tompával. Az a megállapítása, hogy 
a bükki edény importként került a sírba, bizonyos értelemben helyes 
lehet, de nem állja meg a helyét az a megállapítás, hogy a sír temetési 
rítusából a Bükki-kultúra temetkezési módjára is kaphatunk közvetve 
felvilágosítást.19 Az importált áru szólhatna a kultúrák érintkezése, tehát 
egyidejűsége mellett, de nem jelenti okvetlenül ilyen mélyengyökérező 
szokásnak, mondhatnók világnézetnek átvételét. Ali ez annak ellenére, 
hogy később Megyaszón a Bükki-kultúra sírjai, csakugyan zsugorított 
helyzetben kerültek elő.20 

Mégegyszer foglalkozott Tompa a nagytétényi sírral. A leírás annyi
ban fontos, hogy itt kapunk leírást arról az edényről, amelynek fényképét 
az első ismertetés töredezettsége miatt nem közli. Ez volt az a lapos tál, 
amelynek belsejét a Zselizi-kultúra ismert motívumai díszítették.21 

Bár a lelet leírása sem az általa közölt képekkel22, sem az első köz
lemény képeivel23 nem egyezik tökéletesen, nagy figyelmet érdemel az a 
következtetés, amelyet a bükki edény jelenlétéből levon. »A bükki edény 
jelenléte . . . azt is bizonyítja, hogy a dunántúli és keleti régió érintkezése 
már a Tiszai-kultúrát megelőzően folyamatban volt, míg a Dunántúl 
gyökeres kulturális átalakulása csak később történt, azaz akkor, amikor 
már itt is a Tiszai-kultúra vetette meg a lábát.«24 
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Fontos ez a megállapítás, mert mi fennebb éppen ezt hangoztattuk 
akkor, amikor a Körös-kultúrának megjelenésével számoltunk. Ezek 
alapján mi ennek a két régiónak érintkezését tehát még korábbi időre 
tesszük, ha csupán csak a neolítikumra szorítkozunk is. Van ugyan 
adatunk az érintkezésre a Magdaléni-kultúra idejéből is,25 de ez nem 
érinti a főváros területét, illetőleg annak őskorát. 

Tompának az ötödik edényre vonatkozó közlése immár az egész sír 
leletanyagát elénk állítja s nincs semmi akadálya annak, hogy megegyszer 
az egészet tüzetesen megvizsgáljuk. 

A töredékesen megmaradt tál és a nyakas edény (2. kép 2.) a Zselizi-
kultúrába, a töredezettperemü öblös edény (2. kép 1'.) à Bükki-kultúra II. 
periódusába tartozik. Ezt a megállapítást az edényeken található díszítő 
motívumok kétségtelenné teszik. 

A másik két edény hovatartozását újabb, távolabbfekvő területeken 
talált leletek útmutatása mellett világíthatjuk csak meg. 

Az egyik (2. kép 3.) az a gömbös alsórészű, lapítottfenekű, kissé széle
sedő szájú, egyenesperemű edényke, amelynek négy horizontálisan álló 
nyílású, pici hengeres füle van. 

Ez az edénytípus, szegletesebb alsórésszel, de hasonlóan képzett 
nyakkal és két füllel, a Tiszai-kultúrába tartozó legnagyobb telepünkön, 
a Kökény dombon26 is előfordult éspedig a fiatalabb települési szinten.27 

Ha csak magában ez az egyetlen jelenség mutatkoznék a főváros területén, 
ez is elég volna annak megállapítására, hogy a Tiszai-kultúra itt is meg
jelent, vagy legalábbis éreztette a maga hatását. De tudjuk, ha a pomázi 
edényben nem is ismerjük fel határozottan a Tiszai-kultúra jellemző 
vonásait2 8 —, hogy ennek a kultúrának emlékei Békásmegyeren is erősen 
képviselve vannak.2 9 

A nagytétényi sírban azonban zselizi és bükki edényekkel együtt 
jelentkezik a Tiszai-kultúra emléke, ami még akkor is egyidejűség mellett 
szólna, ha azt tételezzük fel, hogy az importként idekerült bükki edény 
már csak a kultúra utolsó periódusában került volna ide. De jobban 
kézenfekszik az a gondolat, hogy a feltételezett III. periódus már tulajdon
képpen maga a Tiszai-kultúra, amelynek jellemző motívumai már 
a Bükki-kultúra II. periódusában megjelentek s onnan kerültek a Tiszai
kultúrába. Ezt a formakincs vándorlást azonban csak pontos, de eddig 
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még nem közölt stratigráfia támogatná, ami úgylátszik Bodrogzsadány-
ban30 rendelkezésünkre is fog állani. Ez kizárna minden kétséget éppen-
úgy, mint az újabb antropológiai31 eredmények, amelyek a két kultúra 
Tompa által hirdetett egymásutánját támogatni látszanak. Ennek 
eldöntése azonban még több jó megfigyelést igényel. 

De nemcsak a kökénydombi stratigráfia támogatja edényünknek 
késő tiszai származását, hanem a másik edény (2. kép 4.J is. 

Bz az edény kettős csonkakúpalakú forma, erősen kiugró, de lekere
kített éllel, lapított fenékkel. Ez a forma a Tiszai-kultúra készletében 
ismeretlen. 

A maga háborítatlan valóságában csak nemrég bontakozott ki 
előttünk az általunk Bánáti-kultúrának32 nevezett déli eredetű kultúra, 
amely az ószentiváni VIII. lelőhelyen megjelenve, gazdag anyagot szolgál
tatott azoknak a daraboknak felismeréséhez, amelyek eddig itt-ott erősen 
zavarták Tiszai-kultúrába tartozó telepeink kultúrképét. Délmagyar
országi telepeinken egyes jelenségekkel mindenütt megvannak, de külö
nösen zavaróan hatottak a Móra Ferenc által feltárt csókái telepen. 

Az ószentiváni VIII. lelőhely és a csaknem zavartalan kökény dombi 
és Kopáncs—Kiss-tanyai telep anyagának útmutatása lehetővé tette 
a csókái33 telep gazdag anyagának szétválasztását s a vincai telep leg
régibb kultúráiban szereplő elemek megkülönböztetését is. 

Ez a telep ismertette meg velünk ezeket a kettőskúpos edényeket 
kisebb és nagyobb formában34 s ez teszi itt is lehetővé annak megállapí
tását, hogy a Tiszai-kultúrával együtt a Bánáti-kultúra anyaga is meg
jelent a főváros területén és hátrahagyta emlékét a nagytétényi sírban. 

Minthogy Csókán ez az egyidejűség szintén megállapítható volt, nem 
kelthet meglepetést, hogy a Tiszai-kultúrával együtt itt is megvan. 

A nagytétényi sír tehát, amely földrajzi helyzete folytán is a Zselizi-
kultúrába tartozik, azt bizonyítaná, hogy a Zselizi-, Bükki II., Tiszai-
és Bánáti-kultúra emberei.legalábbis kereskedelmi érintkezésben állottak 
egymással, tehát egyidejűleg tartották megszállva a Kárpátmedence 
egymással érintkező területeit. 

Ez a megállapítás azonban csak az első látszatra igaz. A Történeti 
Múzeum Régészeti Osztályának rendezési munkálatai során előkerült 
anyag tüzetes vizsgálata más lehetőséget is megenged. 
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Meg lehetett állapítani, hogy a Bükki-kultúrába tartozó edény 
kivételével, valamennyi teljesen épen került a sírba, tehát megelőzően még 
használatban lehetett. A bükki edény azonban nem ép. Pereme erősen 
töredezett s így valószínűen nem is volt már használatban. De ha használ
ták volna is, ez sem jelentené okvetlenül az egyidejűséget. 

Legyen elég itt a tápiószelei szkíta temető 3. és 12. sírjaira hivat
kozni.34 Mind a kettőben, a kor ízlésének megfelelő edények társaságában, 
a közel kétezer évvel előbb élt Péceli-kultúra nagyon jellemző edényei is 
előkerültek. Ez semmi szín alatt nem jelent sem egyidejűséget, még 
kevésbé továbbélést. Csak annyit jelent, hogy a szkíta telep vagy temető 
földmunkálatai során a maga idejében épen előkerült edényeket — maguk 
is edénymelléklettel temetkezvén — eltemették a szkíta halottakkal 
együtt. Legyen elég ez az egyetlen példa, amelyet még tetszésszerint 
szaporíthatnánk, úgy az ős-, mint a népvándorlás korából. 

Igaz, hogy ebben az esetben sokkal nagyobb időközről van szó, mint 
amennyit az eddigi kutatás a Bükki- és Tiszai-kultúrák közt feltételez, 
de ezt a lehetőséget még a kisebb időköz esetén is figyelembe kell vennünk 
a nagytétényi sírból levonható következtetéseknél is. A végső szót csak 
akkor mondhatjuk ki, ha a terület jobban át lesz kutatva. liehet, hogy 
az első feltevés válik valósággá, de egyetlen lelet nem alkalmas a végső 
következtetések levonására. 

Nem lenne meglepő, ha Nagytétényben bükki emlékek kerülnének elő, 
mert Békásmegyerről is ismerjük e kultúra emlékeit.35 

* 

Az itt ismertetett adatok telepről és temetőből származva gazdagítják 
ugyan a főváros történelméről való ismereteinket, a területen végzett 
feltárások azonban olyan kisméretűek, hogy a társadalmi és gazdaság
történeti háttér megrajzolásáért, messzebbfekvő területek nagyobb össze
függésekben vizsgált anyagához kell folyamodnunk. 

Az Alföld és a Dunántúl távolabbi részein végzett kutatások segítik 
ennek a háttérnek a megrajzolását annál is inkább, mert néhány előtanul
mány a két utóbbi. évtizedben foglalkozott ezzel a kérdéssel. l-egyen 
szabad hivatkozni szerző két ilyenirányú munkájára, amelyek közül 
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az első éppen a Körös-kultúra,36 a másik általában a neolitikum37 életével 
foglalkozott. Ezeknek a segítségével kiegészíthetjük azt a képet, amelyet 
Tompa38 többször hivatkozott tanulmányában találunk. 

A fennebb elmondottakból megállapítható, hogy — mivel a budai 
barlangok átkutatása negatív eredménnyel járt39 — Nagy-Budapest 
területén az élet a neolitikus forradalom40 idején kezdődött;, abban az 
időben, amikor az ősközösségben élő késő-palaeolit- és mesolit-kori halász
vadász, gyűjtögető gazdálkodást az állattenyésztő-földművelő termelés 
váltotta fel. Ez a földművelés azonban még nem terjedt túl a kapás
földművelésen. 

A halászó-vadászó férfi, régi foglalkozása mellett állattenyésztéssel 
járult hozzá a társadalom fenntartásához s foglalkozásában már benne 
volt az apajogú társadalom kialakulásának egyelőre lappangó csirája. 

A természettől kevésbbé függő, nagyobb készletek gyűjtését lehetővé 
tevő új termelési mód nagyobb népsűrűséget engedett meg. 200—300 
főből álló közösségek már az eddig feltárt telepek és temetők kiterjedéséből 
és létszámából is megállapíthatók. 

Ez a nagyobb közösség a természetes munkamegosztásnak az eddigi
nél szélesebbkörű lehetőségét adta. Az említett foglalkozások mellett 
a férfi készítette a fa-, kő- és csonteszközöket, a nő szőtt-font, edényeket 
készített és ellátta a háztartás szükségleteit. A gyűjtögetésben az öregek 
és a gyerekek is segítettek. Ezzel indult meg az ősfoglalkozások elszakadása 
az ipari munkától, ami ebben a korban még nem vezetett osztálytagozó
dásra. Tarkábbá tette a társadalmat a termelés folytán előálló feleslegek 
értékesítésével és a hiányok pótlásának megszüntetésével foglalkozó 
cserekereskedelem, amely igen sokszor nagyon távoli vidékekkel is 
összekapcsolta területünket. 
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JÁNOS BANNER 

SOME DATA CONCERNING THE NEOLITHIC AGE 
IN BUDAPEST 

The researches concerning the Neolithic 
Age in Hungary cannot yet be considered 
as finished. Ne wonder, as the real research 
work dates only back merely to the last two 
decades. Until then, the published data 
were mostly topographical or yielded typo
logical information that was more or less 
useful, but not always suited to draw 
prehistorical conslusions from. 

The first Neolithic finds, whose well 
observed stratigraphy enabled us to draw 
some chronological conclusions, came to 
light about twenty years ago, during the 
excavations of Francis Tompa in Bodrog-
keresztur. This excavation and its results 
can be considered as the basis of further 
research, as the result of which we were 
able to discern the two cultures characte
rized by the pottery with band decoration. 
Unfortunately, the recent researches are not 
always based on observations made during 
the excavations. 

Since then, we have been able to discern, 
besides the Bükk and Tisza cultures, two 
Other cultures, the Kőrös and the Bánát. 
The chronology of the cultures with band 
decoration became problematic after the 
recent research, though this has not yet 
been based upon stratigraphical obser
vations. 

This essay does not aim to settle the 
dispute, which moreover, cannot yet be 
considered as finished. Kven if it furnishes 
some new data it does not want to refute 
the older important hypotheses as yet. Still 
it is necessary to mention them, for all 

assumptions which strive after the scientific 
truth are rightful and necessary, and help 
to clear the problems through objective and 
fertile discussions. 

Here we want to treat such problematic 
questions, two in particular concerning the 
Neolithic Age. We also take into conside
ration the results of excavations which took 
place in distant territories. Both problematic 
finds came to light in the territory of Great 
Budapest and have been treated not only in 
the excavation reports, but also in detailed 
archaeological monographies. 

I t is quite true that the results of our 
prehistoric research cannot always follow 
from the careful examination of a single 
place of discovery. Very often the data of 
distant places throw a new light on questions 
which had already been regarded as settled. 
So we must often revise our conclusions, 
even if they had already been considered 
as definite. Such a revision is also important 
if it starts a discussion, for it stimulates 
those, who direct the researches. This is ' 
the aim of the present essay too. 

Here we throw a new light on two Neolith
ic finds, which are important for the whole 
Neolithic Age in Hungary. 

First we are going to deal with a part 
of the material which has been discovered 
in the pits of the Tabán settlement, and 
which has been considered — on the basis 
of the other finds — as belonging to the 
group of the older linear pottery. 

We are speaking here of the coarse, thick 
vessel fragments decorated with dense nail 
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impressions. On the rims, there is an una
dorned stripe and they are jointed by 
impressed warts (fig, 1:1—3,). But the well-
known material of the Kőrös culture awa
kens doubts in us whether or not these 
fragments really belong to the linear pottery. 

I t is true that the nail decoration is at 
home in the culture of the vessels with 
band decoration. I t chiefly appears on these 
vessels where, under the rim as well as on 
the bulgy part, there is a row of warts, so 
that between two upper warts falls a lower 
one and vice versa, and the upper and lower 
warts are connected with ribbons consisting 
of nail decorations, in single or in double 
rows. We seldom find denser ornaments 
in the territory beyond the Carpathian 
Basin. The shape of the few finds discovered 
in Slovakia does not point to the linear 
pottery, although it occurs together with it. 

I t also appears together with the Bükk 
culture in special shapes which cannot be 
compared with the above mentioned ones. 

These facts awake in us a suspicion, as 
to the correctness of the classification of 
the Tabán finds. Neither the shape, nor the 
execution and decoration are similar to the 
above mentioned. Se we must search else
where for their origin. 

Among the find material discovered 
at Zsoldos-farm (Hódmezővásárhely — 
Kopáncs), at Kovács-farm, at Kotacpart 
and Bodzáspart, there are many fragments 
which agree with those well-known from 
Tabán as regards their shape, execution and 
decoration. The thickness of the vessel wall, 
the rim, the material of some vessels, the 
empty stripe under the rim, the characte
ristic wart and the decoration corresponds 
to those to such an extent, that there can 
be no doubt about their connection with 
the same culture. We refer here to the 
already published material, which betrays 
the common origin. 

We try to find the origin of these finds 
or at least the development of their shape 
in the Körös-culture. 

The geographical situation does not 
contradict this. The map constructed by 

Ida Kutzián showing the spread of this 
culture — based partly on my map — 
does not only prove that the Kőrös 
culture was at home beyond the Tisza, but 
also that it reached the district between 
the Danube and the Tisza and got as far 
as the Danube. The authentic finds of 
Gombos, Monostorszeg, Csatalja and Vas
kút prove this. The culture spread along the 
Danube northwards and through Kiskun
halas and Kiskunmajsa, as proven by the 
Dunabogdány finds — known only from the 
literature, Now whichever way the people 
of the Kőrös culture followed, they had 
to go through our territory. 

So we must take into consideration, that 
this culture reached Budapest although we 
cannot draw final conclusions from one find 
and its chronological situation can be per
haps cleared here. 

The Tabán material seems to prove that 
the older linear pottery and the Kőrös 
culture arrived at the same time to this 
district, or at least they got into touch 
here, which equally seems to indicate syn
chronism. 

This confutes the opinion that the Körös 
culture was simultaneous with the Bükk 
culture. After the researches of Ida Kutzián, 
this is not at all surprising. 

Another find from which we can draw 
interesting conclusions, is the Nagytétény 
grave. This was laid open ten years ago. 
The publisher states that : »as the grave 
goods indicate, the grave belongs to the 
faciès of the younger linear pottery, called 
by dr Tompa Zseliz culture.« 

But — as the figures prove — the Zseliz 
culture is represented in the grave only by 
one vessel. This is of a globular shape, the 
neck is nearly cylindrical, the bottom flat
tened, (fig 2 : 2.) The whole surface is covered 
with decorations consisting of parallel bund
les of lines with incisions. According to 
Gallus, there are four vessels together with 
this, showing the shapes of the linear pottery. 
He does not publish the picture of one of 
them, as it is in a very bad state. Dater 
we are going to deal with these vessels. 
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The fifth vessel is an imported ware from 
the territory of the Bükk culture. Its rim 
is broken, but doubtless it was covered 
with a linear decoration belonging to the 
second period ot the Bükk culture. 

The decayed skeleton found in the grave 
was in contracted posture. 

As a result of the excavations at Békás
megyer, which yielded plenty of Tisza and 
Zseliz sherds, and of the excavation at Tállya, 
which settled stratigraphically the periods 
of the Bükk culture, the publisher rectified 
the relative chronology of the Hungarian 
Neolithic Age for the trans-Danubian and 
cis-Danubian districts. In the cis-Danubian 
district, he stated the following chronolo
gical order : 1. Older linear pottery, Bükk I., 
2. Bükk IL, 3. Bükk III. , Tisza I . , 4 . Tisza 
I—II., 5. Bodrogkeresztúr. In the trans-
Danubian district : 1. Older linear pottery, 
2. Younger linear pottery, Zseliz culture, 
3. Zseliz culture, 4. Tisza 1—2., Lengyel. 

The most important statement, concerning 
the Nagytétény grave is that the II . period 
of the Bükk culture and the Zseliz culture 
were synchronous. 

Francis Tompa accepted this fact in the 
Guide written to the last exhibiton of the 
National Museum. He treated the same 
question in his essay »The Prehistory of 
Hungary« (Budapest őskora) and in his 
great summarizing work, written in German. 

We do not agree with Tompa as regards 
the conclusion he drew concerning the 
burial rite. He may be right in stating 
that the Bükk vessel came into the grave 
as imported ware, but he is wrong when he 
thinks that from the burial rite of the 
grave we get indirect information about the 
way of burial in the Bükk culture. The 
imported ware points to a contact of the 
cultures, and so to their synchronism, but 
does not mean without fail, that such a 
deeply rooted custom, we could say view 
of life was also taken over. This is true in 
spite of the fact that later, in Megyaszó, 
the skeltons in the graves of the Bükk 
culture were really in contracted posture. 

Tompa dealt once more with the Nagy
tétény grave. Here we get a description of 
the vessel, whose photograph the publisher 
does not publish because of its decayed state. 
This is the flat dish whose inside is decorated 
with the well known motives of the Zseliz 
culture. 

The description of the find does not 
agree completely either with the figures he 
published or with those of the publisher, but 
he drew very remarkable conclusions from the 
presence of the Bükk vessel. »The presence 
of the Bükk vessel proves that the 
trans-Danubian and eastern regions had 
been already in touch before the Tisza 
culture whereas the cultural change of the 
trans-Danubian district occured only later, 
when the Tisza culture also took roots here.« 

This is an important statement, for we 
told the same above, when we indicated the 
appearance of the Kőrös culture. So, we put 
the intercourse between the two regions to 
an even earlier period, even if we took 
into consideration only the Neolithic Age. 
Some data point to a communication in the 
Magdalenian period, but this does not con
cern the territory of Budapest and its 
prehistory. 

As Tompa has published the fifth vessel, 
now we can inspect tho whole find material 
of the grave, giving us an opportunity to 
examine again the whole in details. 

The fragmentary dish and the vessel with 
a neck (fig 2:2.), belong to the Zseliz culture, 
the bulgy vessel whose rim is broken, 
(fig 2:1.), to the second period of the Bükk 
culture. This is proved by the decorative 
motives on the vessels. 

When we desire to find out where the two 
other vessels belong, we must examine some 
other, recently discovered finds from more 
distant territories. 

One of them (fig 2:3.) is a small vessel with 
globular lower part, flat bottom, the mouth 
is slightly widened, the rim flat. I t has four 
small cylindrical handles with horizontal 
openings. 

The same vessel type occurs with an 
angular lower part, but similar neck and 
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two handles, in our greatest settlement 
belonging to the Tisza culture, on the 
Kökény domb, on the younger dwelling level. 
Even this sole phenomenon would prove 
that the Tisza culture appeared in the 
Hungarian capital too, or at least its influ
ence manifested itself here. But we known, 
that even if we do not recognize distinctly 
the characteristics of the Tisza culture in 
the Pomáz vessel, the finds of this culture 
are well represented in Békásmegyer. 

In the Nagytétény grave, however, the 
Tisza culture appears together with Zseliz 
and Bükk vessels, which seems to indicate 
a synchronism, even if we presume that the 
imported Bükk vessel only got here in the 
last period of the culture. But it is more 
obvious that the presumed I I I . period was 
the Tisza culture itself, whose characteristic 
motives already appeared in the II . period 
of the Bükk culture, and from here, got 
into the Tisza culture. This wandering still 
lacks stratigraphical proofs, but it seems 
that we shall get them in Bodrogzsadány. 
This would dispel all doubts. The recent 
results of anthropology also seem to support 
Tompa's theory that the two cultures suc
ceeded each other. But here we lack more 
observations. 

But not only the Kökénydomb strati
graphy seems to prove that our vessel 
bolonged to the late Tisza culture, but 
another vessel, too (fig. 2:4.) . 

The shape of this vessel is a double trun
cated cone, but the edges are rounded and 
the bottom flat. This shape is unknown in 
the Tisza culture. 

Another culture of a southern origin, called 
by us Bánát culture, only revealed itself 
recently, yielding a rich material at the 
Ószentiván place of discovery No. VIII. This 
helps to indentify those vessels which until 
now disturbed the cultural picture of the 
settlements belonging to the Tisza culture. 
Some phenomena appear in all the South-
Hungarian settlements, but they were 
especially disturbing at the Csóka settlement 
disclosed by Francis Móra. 

The place of discovery No. VIII. at 
Ószentiván and the nearly undisturbed 
material of Kökénydomb and Kopáncs-Kiss-
farm, enable us to make a selection among 

, the rich material of the Csóka settlement 
and to recognize those elements which figure 
in the oldest cultures of the Vinca settle
ment. 

Prom this settlement we are acquainted 
with the vessels having the shape of a 
double truncated cone, in smaller and bigger 
form, and that enables us to state that, 
together with the Tisza culture, the Bánát 
culture also appeared on the territory of 
Budapest and left its marks in the Nagy
tétény grave. 

As we had already been able to state this 
synchronism in Csóka it did not suprise us 
that it appeared here together with the 
Tisza culture. . 

Therefore the Nagytétény grave, which 
geographically belongs to the Zseliz culture 
proves that the inhabitants of the Zseliz, 
Bükk II., Tisza I. and Bánát cultures were 
at least in a commercial communication, 
so they occupied sinrultaneously these terri
tories of the Carpathian Basin, which were 
in touch with one another. 

But this statement is only seemingly true. 
The profound examination of the material 
which came to light when we rearranged 
the Archaeological Department of the 
Hungarian Historical Museum permits us 
to draw a different conclusion too. 

We find that all vessels, except the one 
belonging to the Bükk culture, were un
broken at the time when they have been put 
into the grave, so that previously they could 
have been in use. But. the Bükk vessel is 
not intact. The rim is broken at several 
places and.it was probably no longer used. 
But even if it had been used this would not 
mean for certain contemporaneousness. 

Here I only want to refer to graves 3 and 
12 of the Scythian cemetery of Tápiószele. 
In both we found vessels corresponding 
with the taste of the age together with very 
characteristic vessels of the Pécel culture, 
which had existed about 2000 years earlier. Of 
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course this does not mean contemporaneous
ness or a survival. I t only means that when 
the Scythians were digging in their settle
ment or cemetery they buried the vessels, 
which came to light, again with their own 
deceased, as they also used vessels as grave-
goods. This is only one example, but we 
could mention many others from Prehis-
torical Times and the Period of Migration 
too. 

I t is true that this would mean a greater 
interval between the Bükk and Tisza cultu

res, than what was assumed till now, but 
we must consider this possibility in case of 
a smaller interval too in connection with the 
conclusions which can be drawn from the 
Nagytétény grave. We can come to a final 
result only when the territory will be better 
examined. Perhaps the first persumption is 
true, but we cannot draw final conclusions 
from one find. 

I t would not astonish us to discover Bükk 
finds in Nagytétény for such came to light 
in Békásmegyer too. 
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RADNÓTI ALADÁR 

RÓMAI IGAVERET A GELLÉRTHEGYRŐL 





Budapest székesfőváros területén, a Gellérthegy környékén találták 
a 1—2. képen bemutatott bronztárgyat.1 A lelőhely külön érdeklődésre 
tarthat számot, mivel éppen a Duna jobbpartján., a Gellérthegyen és 
a hegy környékén folytak ásatások. Az ásatások tisztázták a római 
korban továbbélő bennszülött kelta-illyr telepet : a pannóniai eraviszkusz 
törzs központját (civitas Eraviscorum).2 Az előkerült régészeti anyag úgy 
a Gellérthegyen, mint a hegy lábánál, Budapest lebontott városrészében, 
a Tabánban megmutatta, hogy ez a telep a i. e. I. században lett az 
eraviszcuszok központja, de a telep emlékei belenyúlnak még a i. u. 
III. századba is.3 A bennszülött oppidum tekinthető a római Aquincum 
(Óbuda) elődjének, de falusias jellegével megmarad harmadik városnak, 
a telepített római polgárváros (Aquincum) és a légió-tábor mellé épült 
katonaváros mellett (canabae).4 A Civitas Eraviscorum archeológiai leletei 
között megtalálható a i. u. I—II. század terra-sigillátái és házi kerámiája, 
biztos bizonyítéka annak, hogy a bennszülött telep nem néptelenedett el, 
hanem ellenkezőleg, a római uralom idején is virágzott.5 A római-kori 
leletanyaghoz kapcsolódik bronzdíszítményünk is. 

A képen bemutatott bronzveret vázát egy lapos tengely alkotja, 
amelyhez patkóalakú ív csatlakozik ; a patkóból kiágazó két nyúlvány 
az állatfigurák egyik lábának alapjául szolgál. A tengely két végén erősen 
domborodó gombok vannak, belsejük ólommal van kitöltve. A gombok 
közepén kerek, maszkszerű arc domborodik ki, erősen kihangsúlyozott 
keleti vonásokkal.6 A két kerek gombra egy-egy oldalt forduló oroszlán 
teszi mellső mancsát. Az egyik oroszlán feje lábával együtt letört.7 
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A gellérthegyi oroszlánpáros, vagy helyesen patkósveret Pannoniában 
nem áll egyedül. Hasonló, de töredékes veret ismeretes Brigetioból (Szőny, 
Komárom megye), amely a bécsi Hollitzer-gyüjteménybe került.8 Ugyan
csak Brigetioból való a győri múzeum egy eddig publikálatlan darabja.9 

A nyugati provinciákban ugyancsak találhatók analógiák. Franciaországi 
gyűjteményekben feltűnő sok ilyen veret szerepel.10 A veretek ismeretlen 
lelőhelyűek, de feltehető, hogy nagyrészük Galliából származik. Némileg 
elüt a veretek formájától amainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
egy franciaországi darabja.11 Az oroszlánpár ezen a darabon is 
megvan, de a tengely és a patkós rész helyett egy bronzborításon állnak 
az oroszlánok. A borítás sok helyen sérült, de láthatólag egy hüvelyt 
alkotott. 

Gallia és Pannónia kapcsolata érzékeltethető a további veretek lelő
helyei által. Egy kölni töredékes vereten kívül,12 a novaesiumi tábor 
ásatásaiból ismert egy kettétört veret (Germania).13 A Duna völgyén 
keletre haladva, Zeiselmauer római épületromjai között jött elő ismét 
egy töredékes darab (Noricum).14 Szorosan a galliai, illetőleg a pannóniai 
példányokhoz csatlakozik egy dáciai oroszlános töredék Porolissumból.15 

Állítólag szintén Erdélyből származik a volt bécsi Figdor-féle gyűjtemény 
hasonló vereté.16 Egy veretgomb került elő Pólában (Istria), ez is vSilenos-
maszkjával szorosan kapcsolódik a gellérthegyi veret típusához.17 

A felsorolt veretek közös ismertetőjele, hogy a tengely végén alkal
mazott gombok domborműves maszkjai (rendesen bacchikus maszkok) 
szigorú frontalitásban vannak ábrázolva, jellegzetes provinciális ízlésben. 
A bécsi Kunsthistorisches Museum két Összetartozó töredékén, amennyire 
a rézmetszetü táblán megállapítani lehet, hellenisztikus mellképek dombor
műve látszik (egy szakállas férfi és egy nő) a gombokon.18 Az arcok a 
gombokon nem frontálisan, hanem félprofilban vannak ábrázolva. Kvali
tásuk pedig magasan felülmúlják az eddig bemutatott darabokat. A bécsi 
kettétört veret lelőhelye állítólag Milano, tehát Itália. Közeli rokonaként 
tűnik fel egy portugáliai veret19 és a párisi Collection Warocqué egy 
töredéke.20 Átmenetet képvisel e jó kidolgozású veretek és a galliai 
provinciális darabok között a mainzi múzeum darabja, ahol a mellképek 
már maszkokká alakultak át, de nem követik még a szigorú frontális 
ábrázolási módot. 
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1-2, kép. — Római igaveret a Gellérthegyről. 

3. k é p . — Igaveret Svilengrádból. 

4. kép. -^- Igaveret Málha Véredből: 5. kép.. — i4 neumageni relief: 
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Mindazok az oroszlánpáros, illetőleg patkós veretek, amelyekről 
eddig szó volt, beleértve a biztos lelőhelyű darabokat is, csak mint szór
ványos leletek vehetők tekintetbe. Eredeti leletösszefüggéseikben csak 
a bulgáriai kocsileletekből váltak ismertté. Elsősorban hivatkozni kell 
a svilengradi kocsilelet oroszlános vereteire (3. kép). 21 A svilengradi 
veretek, eltekintve a gombokon ábrázolt maszkoktól, nemcsak formában, 
de teljes felépítésükben is a gellérthegyi veret és így a többi felsorolt 
maszkos veretek pontos mása. Igen fontos, hogy a svilengradi kocsileletben 
két ilyen patkós veret került elő, ennek különös nagy jelentősége van 
a rekonstrukciónál. Bulgáriában sem áll azonban egyedül a svilengradi 
veretpár. Ismerek a szófiai Nemzeti Múzeumban egy hasonló veretpárt, 
amelyek csak annyiban térnek el, hogy a gombokon kerek Athena-fejek 
vannak tollbokrétás sisakban.22 A plovdivi múzeumban is találtam a 
svilengradihoz hasonló veretre.231 

Végighaladva a patkós veretek lelőhelyein, megállapítható a galliai, 
pannóniai és thrákiai veretek kapcsolatai, a kutatás a Galliában, 
Pannoniában és Thrákiában ismert temetési díszkocsik vereteinek össze
hasonlításánál megállapította, hogy Galliában kell keresnünk ezek gyár
tási helyét.24 A i. u. II. században innen szállították a díszes veretű 
kocsikat Pannoniába és Thrákiába is. Ugyanez az összefüggés állapítható 
meg a patkós veretek elterjedése alapján. A veretek igazolják ezeket 
a megállapításokat és újabb adattal járulnak a felsorolt össze
függésekhez. A svilengradi kocsilelet bebizonyította, hogy a patkós 
veretek kocsihoz tartoztak.25 A zeiselmaueri, brigetioi és a gellérthegyi 
veretek jelzik azt az utat, amit a galliai kocsik Thrákia felé megtesznek. 
Az út a Duna völgyén fut végig, amely természetes összekötővonal 
Gallia és Thrákia között.26 

Fenti cikk magyarázatot ad arra is, hogy miként kerülnek 
a bacchikus ábrázolások, díszítések a galliai kocsikra, pl. a Belgium
ban lelt vorselaari kocsiveretre.27 A bacchikus elemek hatása éppen 
fordított. A thrákok bacchikus színezetű túlvilági képzetei hatnak 
nemcsak az egész Duna-vidékre, hanem a nyugati provinciákra, így 
Galliára is. Ilyen módon kerülnek rá a temetési díszkocsik oldalára a 
bacchikus ábrázolások. Érzik ez a hatás a patkós veretek gombjain is, 
amelyeken többnyire szintén ilyen maszkok vannak (satyros és menas).28 



A veret formáját tekintve, figurális díszével együtt (oroszlánpár), azonban 
nem sorolható a thrák-bacchikus hatásra díszített galliai kelta kocsi
veretek közé. A milanói veret és analógiái megerősíteni látszanak azt a 
feltevést, hogy a későhellénisztikus-itáliai díszkocsin • már megvolt és 
innen veszi át a galliai kocsiipar. A provinciális művészeti hatás érezhető 
azután a tömeggyártásra berendezkedő galliai ipar veretein, amely a fél
profilú hellenisztikus mellképeket frontális maszkokká sematizálja. 
Kölcsönhatás mutatkozik Itália és Gallia között. A rómaiak átveszik a 
kelta kocsifajtákat, viszont a galliai temetési kocsik gazdagodó díszítésére 
hatással van a hellenisztikus-itáliai triumfális kocsi.29 

Az oroszlánpárokkal díszített patkós veretek mellett meg kell emlí
teni azokat a hasonló rendeltetésű véreteket, amelyekről a figurális dísz 
elmaradt. Ismét a bulgáriai kocsileletek hasonló típusú darabjai szolgál
tatják az összehasonlító anyagot. Az analógiák kiválasztásánál szem előtt 
kell tartani a tengelyhez kapcsolódó patkó alakú nyúlványt es ezért leg
helyesebb ezeket röviden patkós véreteknek nevezni. 

A svilengradi kocsival együtt közölt dimitrievoi kocsi két patkós 
veretén gombaalakú széles gombok vannak.30 Ezek a maszkos gombok 
megfelelői a veret tengelyének végein, két másik hasonló gomb a veret 
tengelyére merőlegesen volt elhelyezve, azon a helyen, ahol a gellérthegyi 
vereten az oroszlánok voltak. I t t is a zárt kocsileletnek megfelelően egy 
veretpár van megemlítve. Közeli rokonságban van a dimitrievoi véretek
kel az Ermitageban őrzött veret.31 A veret egy thrákiai kocsi lelet
együtteséből való. Az Ermitage veretén a tengely gombjai egyszerű 
korongok, de a dimitrievoi veretek két különálló gombja helyett egy 
szekrényke, helyesebben egy kis borítás köti össze hídszerűen a gombokat. 
A tulovoi kocsi hasonló veretei abban különböznek az előbbiektől, hogy 
a gombok háztetőformájúak és a kívül díszített szekrénykével zártabb 
borítást mutatnak.32 A brestovicai kocsi veretein a gombok egészen 
hasonlóak a tulovai darabokhoz, de a szekrényke félkörös, magasabbra 
emelkedik és egyik oldalán zárt.33 A pastuschai kocsi két vereté viszont 
az Ermitage veretéhez áll közel,34 de a korongos gombokon karikák ülnek, 
amelyek a veret tégelyére merőleges irányú szíjak vezetésére szolgáltak.35 

legérdekesebb példánya ennek a csoportnak a várnai múzeum vereté 
Jamboliból (6. kép).36 A pastuschai veretek karikáin kívül ezen a vereten 
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a szekrényke tetején is alkalmaztak két karikát. A karikák merőleges 
állásúak a két gombon ülő karikára és a veret tengelyével párhuzamosan 
futó szíj, vagy kötél vezetésére szolgáltak. 

Még néhány díszesebb veretet kell felsolrolni. Az egyik veretpár a 
stara-zagorai múzeum malka-vereai kocsijának veret párja.37 Ennél az 
erősen domborodó gombokon rekeszes zománcdíszítés van, miként 
a kocsilelet többi veretein is. A gombokat itt is hídszerű pánt kapcsolja 
össze (4. kép). A catal-tepei kocsi patkós veretein a szekrénykének meg
felelően áttört díszítésű borítás van emailos gombokkal.38 A tengely 
gombjai simák, lehajtott szélükkel a dimitrievoi veretek gomba alakú 
gombjaihoz hasonlítanak. A két utóbbi kocsileletet a zománcos díszítés 
kapcsolja szorosan a galliai iparhoz.39 

A nyugati provinciák szétszórt patkósveretei nem adtak támpontot 
a veretek rendeltetésére. W. Kubitschek, aki legelőször foglalkozott a 
veretekkel, nem tudta alkalmazásukat megadni.40 Megemlíti, hogy a 
bemutatott zeiselmaueri veret nem erősíti meg, hogy ez a veret római 
zabiához tartozott volna, de meg sem cáfolja. Nem fogadja el azonban 
H. Lehner értelmezését a novaesiumi töredékekről, aki edényfogantyúk
nak tartotta a véreteket.41 Zárt kocsileletben G. Seure mutatott be először 
egy veretpárt42 és E. von Mercklin nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy 
ezek kocsiveretek és rámutat a szórványos oroszlánpáros veretek analó
giájára.43 E két utóbbi kutató nem foglalkozott azzal, hogy hol voltak 
ezek a veretek a kocsin elhelyezve. Ilyen módon a szétszórt nyugati 
veretek is besorozódtak a kocsiveretek közé, anélkül, hogy elhelyezésüket 
a kocsin ismerték volna. Az ókori temetési kocsik rekonstrukciója a fenn
maradt vasalkatrészekből és bronzveretekből még nagy probléma.44 

A kocsileletekben a kocsiszekrényen alkalmazott bronzveretek rendszerint 
összekeverve kerülnek elő a lószerszám vereteivel. A két csoport szét
választása nehéz feladat.45 Blsősorban hiányzik a kocsileletek pontos 
leletkörülményeinek leírása. Pannoniában körülbelül 40 kocsilelet tart
ható számon, a többszáz szórványos vereten kívül ; a leletek közül egyik 
sem származik hiteles ásatásból, mind a véletlen folytán előkerült lelet, 
tehát hiányzanak a megfigyelések a vasalkatrészek és bronzveretek eredeti 
helyzetére. A megfigyelések hiánya nagyon megnehezíti a rekonstrukciót. 
Eldöntetlen kérdés az is, hogy a patkósveretek a kocsiszekrényen, vagy 
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6. kép. — Iga-rekonstrukciók. 

a lószerszámon voltak alkalmazva. A veretek keskeny belső nyílása miatt 
elesik az a feltevés, hogy a veret zabián volt. 

Rekonstrukciós kísérletünk elején egy tényre kell figyelmeztetnünk. 
A zsámbéki kocsi (Pannónia) gyeplőkarikáinál bebizonyosodott, hogy 
azok a karikák, amelyeknek alján kis kengyelalakú nyúlvány volt, olyan 
farészekre lettek montírozva, ame
lyek aránylagosan vékonyak vol
tak (iga, nyakló).46 A szöggel ellá
tott gyeplőkarikák szétrepesztet
ték volna a vékonyabb, faragott 
farészeket. Ilyenek leginkább a 
lószerszámhoz tartozó igán ültek. 
A zsámbéki iga megmaradt farészei 
lehetővé tették, hogy megfigyeljük 
az ilyenfajta karikák megerősítését. A fát a karika helyén kivésték, 
belehelyezve a kengyeles veretet egy pecekkel megerősítették, így ültek 
a veretek a faragott iga tetején. 

Megfigyelhető, hogy a patkósvereteken nem találunk szöghelyeket. 
Kivételt képeznek a brestovicai és jamboli veretek, amelyeken egy szög
lyuk van a patkó közepén. Szögek nélkül a veretek felerősítését csak úgy 
gondolhatjuk el, hogy farészek közé voltak szorítva, erre szolgált a jelleg
zetes patkóalakú nyúlvány, miként a gyeplőkarikáknál a kis kengyel. 
Egy kivésett farészbe szorították a patkó alakú nyúlványt és egy nagyobb 
függőleges ékkel rögzítették. Az oroszlános veretek formája elárulja, hogy 
a veret tengelye és a patkós nyúlvány is egy talapzaton feküdt. A francia
országi veret alsó borítása is ezt mutatja Talapzatul ennél a 
veretnél és nincs okunk kételkedni abban, hogy a többinél is így volt, 
egy, a veret szélességének megfelelő faragott farészt kell elképzelnünk, 
amely ebbe a hüvelybe illeszkedett. A hüvelyszerű borítás elárulja, a 
veretek egy faragott farúd végén voltak alkalmazva. Az oroszlánok 
elhelyezése a vereteken feltételezi, hogy a két kifelé forduló oroszlán 
között egy magasabbra emelkedő farész volt, amelynek két oldalához 
támaszkodott az oroszlánpár. A szekrénykével ellátott veretek mutatják, 
hogy ez a felső farész nem mindig emelkedett fel, hanem többször lapos 
volt, e farész faragott végének borítása a szekrényke. A brestovicai kocsi 
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magas féldomború hüvelye világosan érzékelteti, hogy milyen faragott 
farész illeszkedett ide. Összegezve : egy vízszintes farudat kell elképzelnünk, 
ennek vége ki van faragva. Végén a rúd vízszintesen ki van vájva, ide 
montírozták a patkós veretet. Többször hangsúlyoztuk, hogy a zárt 
leletekben két veretet találunk, tehát ezek egy gerenda két végén voltak 
alkalmazva, feltehetőleg a kocsi menetirányára merőlegesen álló rúdon. 

Figyeljük most meg a gellérthegyi veret kopását (1. kép). Feltűnő, 
hogy a veret tengelye meghajlott, két vége a gombokkal lefelé hajlik. 
Ilyen íves hajlást a veret tengelye csak akkor kaphat, ha középen fel van 
támasztva, két végén pedig megterhelés volt. Hasonlítsuk össze a gellért
hegyi veretet a jamboli verettél, amelyiken két karika ül a veret két 
gombján (6. kép). Megfigyelésünket igazolja a sok töredék a veretek között. 
A veretek mindig a tengely és a patkó közepén törtek el, tehát a gellért
hegyi veret hajlásának megfelelően. Az is feltűnő, hogy a gellérthegyi 
veret tengelye a két oroszlán között erősen kopott, itt egy szíjat húztak 
át, tehát a veret tengelyének ez a középső része nem volt fába ágyazva. 
Amint a rúdra montírozták a veretet, ezt a részt a fában vagy kivésték; 
vagy a rúd felső része nem ért eddig. A tengely középső részét átfutó 
szíj helyét jól mutatja a mainzi veret, ahol a bronzborításon nyílás 
van hagyva az átfutó szíjnak. Ez a szíj a fárúdhoz tartozott, annak 
erősítésére szolgált, nagyobb súly nem húzta. Erre a szíjra merőlegesen 
hat az a húzóerő, amely a veret két végén hatásában mutatkozik. 

A zsámbéki iga rekonstrukciójánál utaltunk arra, hogy a rúd állására 
merőleges nehéz iga nem közvetlenül került rá a lovak nyakára, hanem 
valószínűleg egy bőrrel behúzott, kóccal megtömött nyaklóra.47 A felső 
kettősívelésű igarészhez, amely a kocsi rúdjához volt erősítve, még két 
kisebb igarész tartozott (feltéve, ha két ló fogatolásáról volt szó), amelyek 
a lovak nyaka alá kerültek és szíjakon, vagy köteleken lógtak a felső 
nagy igáról. Az igák két vége felfelé hajlik, hogy az alsó igarész a ló nyaka 
alá helyezve szíjjal ráhurkolják.48 Ha tehát a patkós veretek a felső iga két 
végén lettek alkalmazva, akkor a gombokra az alsó igarész szíjazat a lett 
ráhurkolva. A pastuschai és jamboli veretek karikái pedig a szíjazat, vagy 
kötelek befűzésére szolgáltak.49 Valószínű, hogy a gombok fa, vagy bőr
ágyazatban voltak a tengelyen, mert közvetlen kopás nem mutatkozik 
itt a gellérthegyi vereten. 
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A neumageni reliefen jól látszik két iga (5. kép).50 Ez a két iga
típus a fogatolást tekintve ugyanaz, csak a szíjazat elrendezése követelt 
más és más véreteket az igán. A reliefen a terhet húzó öszvérek igája az 
a forma, amelyet a zsámbéki igánál ismertünk meg, felettük az egyes 
öszvér igája olyan, amelyiken patkós veret volt alkalmazva.51 A reliefen 
az iga vége szemben áll, jól látható a két profilált tag közé szorított 
farész. A részleteiben kevéssé kidolgozott profilált tagok az oroszlánoknak 
felelnek meg a patkós véreteken. A felső iga végére lett rákapcsolva az 
állat nyaka alatt látható igarész, vagy helyesebben nyakló. A chiancianoi 
bronzbiga díszes igája is tanúságos összehasonlítást mutat.52 A díszkocsi 
faragott igája két végén volutát látunk, ha a voluta két oldalára képzeljük 
a patkósveretek gombjait és föléjük az oroszlánokat, szemléltettük 
vereteink alkalmazását. Ha pedig a faragott igának rúd mellett levő 
belső oldalát tekintjük, akkor ennek vége megfelel a szekrényes véreteknek, 
persze ezek is az iga végein voltak. 

A gellérthegyi igaveretről nem tudjuk, hogy szórványos darab, vagy 
pedig kocsitemetkezés zárt leletegyütteséből való. Összehasonlítása más 
hasonló véretekkel, egy lépéssel előbbrevitte a temetkezési díszkocsikhoz 
tartozó igák rekonstrukcióját. A pannóniai bennszülött lakosság, különö
sen az eraviszkuszok jellegzetes temetkezése a kocsitemetkezés. Nem 
kétséges, hogy a díszes kocsitemetkezést a római hódítás korában a benn
szülöttek nem engedhették meg maguknak. A temetési rítus azonban élt, 
amint azt a i. u. I. századból származó sírkövek kifaragott kocsi jelenetei 
igazolják.53 Égy évszázadnak kellett eltelnie, amíg a bennszülött lakosság 
visszahúzódva a romanizált centrumoktól, gazdaságilag annyira meg
erősödött, hogy a kocsitemetkezés ősi, de immár igen költséges szokását 
nem szimbolikusan, hanem valóságban felélessze és szükségleteivel egy új 
iparágat, illetőleg importlehetőséget teremtsen a Galliából behozott dísz
kocsiknak.54 

Budapest, 1945. 
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J E G Y Z E T E K 

RÓMAI IGAVERET A GELLÉRTHEGYRŐL 

1 A bronztárgyat a Fővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet vette meg néhány év 
előtt egy régiségkereskedőtől. Nagy Lajos, 
a Fővárosi Múzeumok főigazgatója hívta 
fel figyelmemet a bronzveretre. Ugyancsak 
ő adta meg az engedélyt az ismertetésre. 
— A díszítményt röviden már ismertette 
Nagy Lajos (Budapest története 1, 1942, 
250, 48 tábla, 1—2) az eraviszkusz emlé
kek között. 

2 Nagy L., Tanulmányok Budapest múlt
jából 4, 1936, 18 skk ; Budapest története 
1, 1942, 236 skk. 

3 Az eraviszkuszok történetére legújabban 
Budapest története 1, 1942, 137 skk. 

4 A hármas városról Budapest területén leg
utóbb Budapest története 1, 1942, 270 skk. 

5 A tabáni római leletekre 1. Nagy L., id. h. 
243, 42 tábla. — A pannóniai bennszülött 
civitasok jelentőségére 1. Századok 70, 1936, 
24 skk; Arch. Ért . 52, 1939, 108 skk és 
266 sk ; Budapest története 1, 156 skk. 

6 A maszkok fiziognomiája feltűnt már Nagy 
Lajosnak is (id. Jh.). Összehasonlítás kínál
kozik a dunapentelei későrómai ládika-
veretek maszkjaival (Paulovics I., Arch. 
Ért. I l l 1, 1940, 75 sk, 17 tábla). A gellért
hegyi maszkok, határozottan előázsiai-
turanid típusú embert mutatnak, sűrű 
szemöldökkel és hosszú, lelógó bajusszal. 

7 A veret szélessége : 12.7 cm ; a patkó 
nyílása : 8.3 cm ; a magasság : 8.4 cm. 
A többi veretnél nem szükséges megadni 
a méreteket, mivel kevés különbséggel a 
méretek ugyanazok. 

s W. Kubitschek, Jahrbuch für Altertums
kunde 4, 1910, 116, 2 k . 

9 Leltári sz. 147. A gombokon menas-
maszkokkal. 

10 Louvre : A. de Ridder, Les bronzes 
antiques du Louvre 1, 1913, 116 sk, 916 
sz., 58 tábla ; S. Reinach, Répertoire de 
la statuaire grecque et romaine 2, 724, 4 
sz. Bibliothèque Nationale : E. Babelon — 
A. Blanchet, Catalogue des bronzes anti
ques de la Bibl. Nat. 1895, 474, 1133. sz. ; 
S. Reinach, id. h. 2, 724, 2 sz. Coll. Léman : 
5. Reinach, id h. 4, 477, 4 sz. Coll. Cotte-
reau : u. o. 4, 464, 7 sz. Lyon : u. o. 
4, 472, 1 sz. 

" Lelt. sz. O. 2922. 
12 Lelt. sz. 28, 55. Wallraff-Richartz Museum 

Köln. Publikálatlan. — A gombokon satyr-
fiú maszkja van ábrázolva. 

13 H. Lehner, Bonner Jahrbücher, 111/12, 
1904, 410, 33 tábla, 9—10. — A gombokon 
ugyancsak bacchikus maszkok. 

14 W. Kubitschek, id. h. 115 sk, 1 k. 
16 Az erősen töredékes veretet két évvel ez

előtt találták. Mojgrád község területén 
(Szilágy vm). Mint szórványos lelet magán
kézbe került, Kolozsváron mutatta be 
tulajdonosa a múzeumban, akkor láttam. 

16 W. Kubitschek, Jahrb. f. Alt. 7, 1913, 277, 
10 k. Fekvő oroszlánok díszítik ezt a vere
tet, de a figurális díszek primitív kidolgo
zása teljesen elüt a felsorolt tárgyaktól. 
Lehetséges, hogy helyi utánzattal állunk 
szemben. 

17 A. Gniers, Jahreshefte des Österr. Arch. 
Institutes in Wien 14, 1911, Beibl. 186, 
109 k. 

18 7. v. Sacken, Die antiken Bronzen des 
kais. Münz und Antikencabinetes 1, 1871, 
120, 52 tábla 4—5; S. Reinach, id. h. 
2, 719, 2 sz. és 723, 5 sz. 

19 S. Reinach, id. h. 4, 461, 1 sz. 
20 S. Reinach, id. h. 4, 477, 2 sz. ; A. Gniers, 

id. h. 117 k. Hibásan közli újra S. Reinach 
(id. h. 5, 413, 2 sz.), mint polai lelőhelyű 
darabot. 

21 I. Welkow, Izvestija-Bulletin de la soc. 
arch. Bulgare 14, 1940-42, 201, 279-280 k. 

22 Lelt. sz. 2580. 
23 Ennek pontos lelőhelyét sajnos, elmulasz

tottam 1938-ban tett tanulmányutamkor 
feljegyezni, leltári számát sem ismerem. 

24 L'Antiquité Classique 8, 1939, 347 skk; 
v. ö. még Arch. Ért . 48, 1935, 220 sk. 

25 Nem tartom véletlennek, hogy a svilen-
grádi kocsihoz tartozó lószerszám-véretek 
(I. Welkow; id. h. 201, 281 k.) analógiáit 
Alsógermániában találjuk (Doorwerth : 
/ . H. Holwerda, Oudheidkundige Mede-
deelingen. Supplement bij nieuwe reeks 12, 
1931, 2 skk, 1—5 k.). 

26 A dunavölgyi út kereskedelmi jelentőségére 
az ókorban 1. M. Rostovzeff, Gesellschaft 
und Wirtschaft im römischen Kaiserreich 
1, 1929, 112 skk. 
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27 A vorselaari veret : 24. jz-ben id. 11. 
23 tábla. — A bacchikus hatásokra : u. o. 
352 skk. 

28 Néhány vereten bacchikus hatásra az 
oroszlánpár helyett párducok kerülnek, 
pl. a louvrei veret : A. de Ridder, id. h. 

29 A.L. Abaecherli, Bolletino dell'associazio-
ne internazionale studi mediterránéi 6, 
1935—36, 1 skk; v. ö. 24. jz-ben id. h. 
349 sk. 

30 I. Welkow, id. h. 199, 276 k. 
3 1 E. v. Mercklin, Jahrbuch des Deutsch. 

Archäologischen Instituts 48, 1933, 131, 
32. sz., 52 k. 

32 A szófiai Nemzeti Múzeumban, leltári sz. 
1701. 

33 I. Welkow, id. h. 191, 3 sz., 262 k. 
34 Erre a hasonlóságra már u ta l E. v. Merck

lin is (id. h.). 
35 G. Seure, Bulletin de la Correspondence 

Hellénique 49, 1925, 418 sk, 51—52 sz., 
6 k . ; A. Babelon—E. Blanchet, id. h. 652, 
1974 sz. 

36 Lelt. sz. VI. 913. 
37 I. Welkow, id. h. 205, 286 k. 
38 A patkós véreteket említi E. v. Mercklin 

a catal-tepei kocsiból (id. h. 132). A kocsi-
lelet más emaildíszes vereteit közli 24. 
jz-ben id. h. 30 tábla. 

39 24. jz-ben id. h. 357 sk, v. ö. Fr. Henrv, 
Préhistoire 2, 1933, 65 skk; 7. Sellye, 
Les bronzes émaillés de la Pannonié 
romaine (Dissertationes Pannonicae IL 
8) 1939, 31 skk. 

40 Jahrb. f. Alt. 4, 1910, 115. 
41Bonner Jahrb. 111/12, 1904, 410: W. 

Kubitschek, id h. 115, 1 jegyz. 
12 Bull. Corr. Hell. 49, 1925, 418 sk. 
43 Jahrb. d. Deutsch. Arch. Inst. 48, 1933, 

131. 
44 Megpróbálkozott a rekonstrukcióval a 

thrákiai kocsikkal: G. Seure, Bull. Corr. 
Hell. 25, 1901, 185 skk; 28, 1904, 231 
skk ; a pannoniaiakkal pedig Gaul K., 
Arch. Ért . Uj f. 9, 1889, 193 skk; 10, 
1890, 97 skk. 

45 A lószerszámhoz tartozó iga jellegzetes 
vereteiről legutóbb : Serta Hoffilleriana 
1940, 309 skk. 

46 Id. h. 310, 22 t., 4 és 23 t., 6. 
47 Id. h. 313. 
48 Az iga felhajló végein alkalmazott áttört 

véreteknek tartom, két veretet az oresáci 
kocsileletből id. h. 312, 24 t., 1—2), a 

markovoi veretet (u. o. 316, 28 t., 3), en
nek közeli analógiáját Mundolsheirnból (u. 
o. 315; R. Henning, Denkmäler der elsäs-
sischen Altertumssammlung zu Strassburg 
1912, 38 táb., 11—12). Egyszerű borítás 
ugyanezen a helyen alkalmazva, pl. a nagy
tétényi kocsi (Pannónia) hasonló gyeplő
karikás veretei id h. 315, 26 táb., 4—-5), 
v. ö. az iga-ábrázolásokat (u. o. 31—34 
táblák és 1 ábra). 

49 A jamboli veret szekrényén ülő két karika, 
tekintetbe véve elhelyezését az iga végén, 
a gyeplőszár vezetésére szolgált. •—• A Var-
dar völgyében talált kocsilelet két veretet 
is az iga végén alkalmazott borításnak 
tartom (G. Seure, Bull. Corr. Hell. 28, 
1904, 213, 3 k.). A széles borítás az iga 
tetejére szögezve a kiemelkedő hüvelybe 
az iga felfelé hajló vége került. A hüvely 
két oldalán alkalmazott spirális dísz össze
hasonlítva a brigetioi oroszlános veret 
analóg díszítésével árulta el, hogy ez a veret 
is a patkós-véretekhez hasonlóan lett 
alkalmazva. (W. Kubitschek, Jahrb. f. Alt. 
4, 1910, 116, 2 k.). A veret oldalán látható 
lapos bujtató, ugyanúgy a gyerlőszár 
vezetésére szolgált, mint a jamboli veret 
karikái. 

50 W. Massow, Die Grabmäler von Neu
magen 1932, 141, Abb. 91 ; Serta Hoff. 
id. h. 31 tábla. Innen az 5. kép. 

51 Feltűnő, hogy a pannóniai temetési kocsik
hoz tartozó iga veretek között eddig nem 
fordult elő a patkós ver'et, így a zsámbéki 
kocsinál sem. Ez mutatja, hogy Pannoniá
ban egy egyszerűbb iga volt elterjedve, 
megvolt a nehéz patkós-verettél díszített 
iga is, de, mint a leletek mutatják, csak 
szórványosan. Lehetséges, hogy a külön
böző véretekkel ellátott igák mögött a 
fogatolás különbségei húzódnak meg. — 
Az egyszerű igára 1. a senoni dombor
művet : H. Reiners—F. Drexel, Eine 
Römersiedlung vor Verdun 1918,32, l i a 
táb. : G. Behrens, Germania 23, 1939, 58, 
7 k. ; Serta id. h. 1 ábra. 

52 G. F. Gamurrini, Annali dell'instituto di 
corrispondenza archeologica 54, 1882, 140 
skk, Tav. d'agg T ; Museo Borbonico XV, 
Tav. 49 ; Daremberg-Saglio, Diet, des 
antiq. 3, 665, 4154 ábra. 

53 Sägt K., Arch. Ért . I I I . f. 5—6, 1945, 
215 skk. 

54 Ant. Class, id. h. 35. sk. 
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ALADÁR RADNÓTI 

GARNITURE DE BRONZE D'UN CHAR ROMAIN AU 
MONT GERARD 

C'est sur le territoire de Budapest, aux 
environs du Mont Gérard qu'on a découvert 
la pièce de bronze représentée sur la fig. 
1—2. Les fouilles archéologiques exécutées 
ati cours des dernières années ont suffisam
ment prouvé que le lieu en question coïn
cidait avec le centre des »Eravisci«, une des 
tribus pannoniennes (»civitas Eraviscorum«). 
La conquête romaine n'avait guère anéanti 
cette colonie d'un caractère rustique qui 
même plus tard continuait à former un éta
blissement à part au sud d'Aquincum (Óbuda). 
La décoration en bronze que nous allons 
traiter fait partie des trouvailles de 
l'époque romaine. Le squelette de cette 
garniture est constituée par une axe plate à 
laquelle se rattache un arc en forme de fer 
à cheval. Les deux prolongements de cet arc 
servaient de soutien à deux figures animales. 
Aux deux bouts de l'axe on trouve des boutons 
ornés du relief d'une masque humaine. Sur un 
côté de chaque bouton c'est un lion modelé 
en profil qui pose sa pat te antérieure. On 
rencontre deux garnitures similaires ornées, 
comme celles-ci, de lions à Brigetio (Pannonié) ; 
les provinces occidentales fournissent 
également des analogies frappantes. Vu la 
fréquence des objets de ce genre dans les 
collections de France, il y a lieu de supposer 
que la plupart d'eux proviennent de la Gaule. 
Un type à part est représenté par une pièce 
originaire de France et conservé au Römisch-
Germanisches Zentralmuseum de Mayence : 
dans ce cas les lions, au lieu de reposer sur 
une axe, sont placés sur un piédestal. Quant 

à l'itinéraire par lequel les garnitures en 
question étaient parvenus jusqu'en Pannonié, 
il est jalonné de trouvailles archéologiques 
(Cologne, Novaesium, Zeiselmauer) ; on 
rencontre deux pièces analogues même en 
Dacie, à l'est de la Pannonié. Toutes ces 
garnitures ont pour trait commun les 
masques modelées en face qui servent à 
orner les boutons. Dès qu'on s'approche des 
bords de la Méditerranée ces masques com
mencent à être remplacées par des reliefs 
hellénistiques (les pendants d'une garniture 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne se 
trouvent à Milan et au Portugal). Les garni
tures méditerranéennes sont d'une exécution 
artistique supérieure à celle des objets 
analogues de la Rhénanie ou des provinces 
danubiennes. • 

C'est en Bulgarie que certains groupes de 
trouvailles renferment un grand nombre de 
garnitures ornées de lions ou de fers à cheval. 
Près d'un char romain découvert à Svilen-
grad on a mis au jour deux garnitures 
similaires : elles ressemblent d'une façon 
toute particulière aux objets retrouvés au 
Mont St. Gérard. D'autres garnitures sont 
conservées aux musées de Sofia et Plovdiv. 
Les groupes de trouvailles qu'on a mis au 
jour en Bulgarie permettent, d'établir que 
la pièce de Hongrie avait appartenu, elle 
aussi, aux garnitures d'un char romain. Les 
lieux de découverte des objets de ce genre 
montrent la même connexion intime entre la 
Gaule, la Pannonié et la Thrace qu'un savant 
Hongrois a déjà établie à propos d'une 
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analyse serrée des garnitures des chars 
funèbres. Il a réussi à fixer en Gaule la patrie 
de ces garnitures ; l'itinéraire par lequel 
elles avaient pénétré jusque dans les pro
vinces orientales était la grande route com
merciale qui longeait la vallée du Danube. 
I,es motifs bacchiques qu'on observe sur ces 
garnitures parcourent l'itinéraire inverse : 
c'est de l'Orient qu'elles tendent à se propager 
vers les provinces occidentales. Stir les garni
tures munies d'une partie en forme de fer à 
cheval l'élément bacchique se révèle surtout 
par les masques sculptées sur les boutons. 
Les garnitures artistiques des pays médi
terranéens semblent prouver que les chars 
celtiques de la Gaule avaient subi l'influence 
des chars d'apparat hellénistiques d'Italie : 
cette thèse s'applique avant tout aux 
brillants chars de triomphe. Il s'agit là, à 
vrai dire, plutôt d'influences réciproques, 
puisque certaines espèces de chars celtiques 
ont pénétré aussi en Italie. 

Outre les garnitures ornées de fers à cheval 
et de paires de lions, il convient de signaler 
aussi d'autres garnitures similaires d'une 
destination analogue qui se font remarquer 
par leur caractère plat. Sous ce rapport les 
trouvailles de Bulgarie sont dignes d'une 
attention spéciale. Sur deux garnitures 
munies de fers à cheval d'un char de Dimi-
trievo on voit des décorations en forme de 
champignon. On rencontre des pièces ana
logues, originaires de la Thrace, aussi dans 
la collection de l'Ermitage. On observe un 
recouvrement total sur les garnitures d'un 
char de Toulovo et c'est ici qu'il faut signaler 
aussi les garnitures de Brestovitza et 
Pastouscha. Le phis curieux spécimen de 
cette variété est une garniture retrouvée à 
Iamboli et conservée actuellement au musée 
de Varna. Sur les garnitures de Pastouscha 
non seulement les boutons sont munis 
d'anneaux, mais sur la partie supérieure 
de la plaque de couverture il y a également 
des anneaux pareils destinés à l'enfilement 
d'une courroie ou d'une corde. Pour signaler 
des garnitures d'une décoration plus riche, il 
suffit de renvoyer à la paire de garnitures 
émaillées d'un char de Malka-Veres. Sur les 

garnitures munis de fers à cheval du char de 
Tchatal Tepé, le décor d'émail s'allie à un motif 
ajouré. C'est l'utilisation de l'émail qui permet 
de rattacher ces deux derniers groupes à la 
technique de l'art décoratif de la Gaule. 

Quant à l'application des garnitures en 
forme de fer à cheval, on n'a lancé jusqu'ici 
que des conjectures. Vu leur fréquence 
autour des chars romains, il est certain qu'on 
les appliquait soit aux chars mêmes, soit au 
harnachement. L'hypothèse d'après laquelle 
les garnitures de ce genre auraient servi à 
décorer des mors, doit être définitivement 
écartée. Ce qui est pour nous, en 
revanche, d'une importance toute parti
culière, c'est le fait que dans les groupes 
fermés de trouvailles on rencontre toujours 
une paire de garnitures. Mais, d'autre part, 
on n'y peut relever aucune trace de clouàge, 
abstraction faite du trou qu'on destinait 
parfois à un clou placé à l'extrémité du fer 
à cheval. Le manque du clouage nous fait 
penser aux parties en bois et aux anneaux 
de bride du joug de Zsámbék ; cette pièce 
très mince, incapable de résister au clouage, 
devait être modelée de manière à y placer 
des anneaux munie d'attaches en forme 
d'étrier et fixés à l'aide d'une cheville de bois. 
Cette technique nous autorise à supposer que 
les garnitures munies de fers à cheval 
étaient serrées dans des pièces de bois et 
fixées par une cheville. En ce qui concerne 
la nature de l'application, ce sont les anneaux 
des garnitures d'Iamboli qui nous fournissent 
la clé de l'énigme. Les garnitures de ce genre 
devaient se trouver sur une pièce de bois 
diamétralement opposée à la direction du 
char en mouvement. Une telle pièce était 
le joug ; les garnitures servaient donc à 
en orner les deux extrémités ce qui explique 
aussi le fait, pourquoi on les trouve toujours 
par deux. Le joug sculpté et ayant des 
extrémités relevées était serré entre les deux 
lions. L'usure par frottement qu'on constate 
sur la garniture de Budapest nous suggère 
l'idée que l'axe, chargée à ses deux extré
mités, devait supporter un certain poids. 
Ceci est d'autant plus sûr que plusieurs gar
nitures sont cassées au milieu de l'axe. Si 
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l'on tient compte du fait que la garniture 
était placée dans un cadre debois, on est amené 
à admettre qu'une certaine force, agissant sur 
l'objet du côté des deux boutons, le tirait 
vers la terre et qu'en haut, entre les lions, 
l'axe devait se courber sous l'effet d'une force 
opposée. La garniture de Mayence nous 
révèle un secret de plus : on avait l'habitude 
de passer par le milieu de l'axe une courroie 
pour laquelle le bois était creusé d'une 
manière appropriée. A propos de la recon
struction du joug de Zsámbék, nous avons 
déjà démontré que ce joug, au lieu de 
s'appesantir directement sur le cou des 
chevaux, se plaçait sur un soutien couvert 
de cuir et bourré d'étoupe. La partie supé
rieure du joug présentant un arc double 
était fixée par son milieu sur le timon. 

L'attelage s'effectuait de sorte qu'on plaçait 
le joug sur le cou des chevaux tout en serrant 
deux petits morceaux de bois sous le cou des 
animaux. Ces deux derniers devaient être 
attachés au joug par une courroie ; c'est à 
quoi servaient, aux extrémités du joug, aussi 
bien les pièces ornées de lions que les garni
tures plates. On enfilait par l'anneau de ces 
garnitures soit une courroie, soit une simple 
corde. Sur le relief de Neumagen il est facile 
de distinguer les deux variétés. Le joug des 
mulets destinés à tirer des chariots d'un 
chargement bien lourd était identique au type 
de Zsámbék ; en revanche, aux extrémités 
du joug des mulets isolés il y avait des, 
garnitures ornées de lions. Les garnitures 
munies de fers à cheval représentent un 
type de transition. 

Pig. 1 —2. 
Fig. 3. 
Pig. 4. 
Pig. 5. 

ILLUSTRATIONS 

- Garniture d'un joug romain, retrouvée au Mont Gérard (Budapest), 
- Garniture d'un jong découvert à Svilengrad (Bulgarie). 
- Garniture de jong (Malka Véréa, Bulgarie). 
- Le relief de Neumagen. 
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NAGY TIBOR 

A SARK ÉSZI MITHRAEUM ÉS AZ 

AQUINCUMI MITHRA-EMLÉKEK 





A Székesfehérvártól DNy-ra vagy 10 km távolságra fekvő Sárkeszi 
község határában, a helyi református egyházközség Ságvölgy nevű dűlő
jében, a Sárkeszibe vezető községi út és néhai Szterényi József birtokrésze 
között, 1932. decemberében szántás alkalmával három oltárkő és a mith-
raikus bikaölést ábrázoló relieftábla került napvilágra. Amikor a Székes
fehérvári Múzeum akkori érdemes igazgatója, Marosi Arnold a leletről 
tudomást szerzett, azonnal a helyszínre sietett és ott kisebb kutatást 
végzett. Ebből az alkalomból még egy márványkorong néhány töredéke, 
Hadrianus egy középbronza, továbbá falnyomok kerültek elő.1 A követ
kező év tavaszán Dormuth Árpád, a múzeum egykori vezetője2 folytatta 
a kutatásokat és a korong további töredékeit, valamint két firmamécsest 
talált még. Dormuth a falmaradványok egy részét is megvizsgálta köze
lebbről.3 E vizsgálat alapján Marosi Arnold egy vázlatos alaprajzot készí
tett, amelyet több részletében kijavítva 1. képünkön mutatunk be. 

A SZENTÉLY. 

A falak a terület ismételt mezőgazdasági megművelése következ
tében jórészt egészen az alapokig ki voltak szedve. Teljes hosszúságában 
csak a déli hosszanti falat lehetett követni. 13 m hosszú sávon azonban 
ebből is csak az alapozás utolsó kősorai maradtak meg. Az átlagban 
30 cm vastag falalapozás szabálytalan mészkövekből készült. További 
10 m hosszúságban, a falszakasz középső részén, már csak a kiszedett 
falnyomokat tudták a kutatók megállapítani. Keleti irányban ez a hosszú 
fal hirtelen megszűnt, míg Ny felé egy azonos átmérőjű ívelt falba ment át. 
A szentély eme zárófalának is több mint háromnegyedrésze ki volt 
szedve. Az északi hosszú falnak csak halvány nyomait lehetett megálla
pítani. Különben is csak a nyugati része lett átkutatva. Marosi vázlatos 
rajza ez utóbbinak a hosszát is, tekintettel a párhuzamosan futó déli 
hosszanti falra, 23 m-ben adta meg. A szentély záró és északi hosszú 
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1 

falának sarokpontjától keleti 
irányban 3 méterre a vázlat
rajz egy 60 cm széles és a szen
tély belseje felé 3 m hosszú
ságban benyúló ferde falat 
tüntet fel. Az ásatási jegyző
könyvben erről semmi köze
lebbit nem olvasunk. Marosi 
egészen szervetlenül rajzolta 
be ezt a ferde falrészt vázlatá
ba, bizonyára azért, minthogy 
nem tudott vele mit kezdeni. 
Az ásatásokon jelenlevő Len
csés József előmunkás szóbeli 
közléséből azonban sikerült 
annyit megtudnunk, hogy ez 
a ferde fal É. irányban, az 
északi hosszú falnak csupán 
a belső falsíkjáig terjedt és 
azzal azonos mély alapozással 
rendelkezett. Ebből az ada
lékból viszont az következik, 
hogy a ferde fal az északi 
hosszanti falhoz hozzá volt 
építve.4 A szentély belseje felé 
ez a ferde fal egyenesen levá
gott falfelületben végződött 
és nem haladt tovább déli irányban. Csak sajnálnunk lehet, hogy az 
ásatások alkalmával nem vizsgálták meg, vájjon ez a kis falrész ennél 
a pontnál sarkosan megtörve kelet felé futott-e? így csak igen nagy 
valószínűséggel kockáztathatjuk meg azt a véleményünket, hogy ez a 
3 m hosszú, ferde fal az északi podium nyugati mellvédfalához tarto
zott s ennek, a szentély hátsó falával szemben, zárófalát képezte. 
Ennek megfelelően a szentély déli részében egy hasonlóméretű pódium
falat vettünk fel közölt alaprajzunkon. 

1. kép. — A sárkeszi mithraeum kiegészített alaprajza. 
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A szentély első harmadában, a feltételezett pódiumfalnak körülbelül 
a meghosszabbított vonalában, két kisebb köralakú lyukat találtak a 
padlózatba beásva.5 Mindkettőt már az ásatok helyesen a tetőzetet 
tartó gerendák cölöplyukainak értelmezték. Jelenlétükből következik, 
hogy a pódiumfalak nem nyúltak át a szentély elülső részébe, hanem itt, 
a III . carnuntumi mithraeum példájára egy tágasabb előtér foglalt helyet.6 

E cölöplyukaktól keletre a padlózat egy oválisalakú felületen erős égési 
nyomokat mutatott. Hogy ez az égett földréteg milyen mélyre terjedt, 
nem ismeretes. A márványkorong egyik töredékét erős égési nyomokkal 
ugyancsak itt találták. Ma már nem dönthető el, vájjon ezen a ponton 
a szentélyhez tartozó szemétgödör (favisae) nyomai, vagy pedig egy 
újabb korból származó pásztortűzhely maradványai kerültek-e nap
világra. 

Az elmondottak alapján a szentély alaprajzáról szóló ismereteinket 
a következőkben foglalhatjuk össze. A nagyjából 23x10 m2 felületet 
elfoglaló szentély hosszúkás, paralellogramm-alakú formát mutatott. 
Nyugat-keleti irányba volt tájolva. A bejárat után egy tágasabb előtér 
(pronaos) következett, amelynek tetőszerkezetét faoszlopok támasztották 
alá; esetleg még egy szemétgödör is helyet foglalt e teremben. Ebből 
az előtérből nyugat felé nyílott a tulajdonképeni kultuszterem, amely 
a tipikus háromosztatú beosztást mutatja: jobbról-balról 3 m széles 
magasabbfekvésű két podia-, középen a mélyebbfekvésű, 4 ni. széles cella -
résszel, A szentély hátsó része, a mithraeumoknál igen ritkán előforduló 
megoldással, apsisban végződött.7 A szentély podiumfalai azonkívül nem 
csatlakoznak közvetlenül a hátsó zárófalhoz, hanem egy pár méterre ettől 
a két oldalfalba kötnek be. Az első megoldás, amelyet A-típusnak jelöl
hetünk, volt a kedveltebb Pannóniában.8 A második, B-típusnak jelöl
hető csoporttal kapcsolatban tartományunkban csupán az aquincumi 
újonnan feltárt mithraeumra utalhatunk.9 Jól ismeretes azonban ez az 
utóbbi típus Itáliából, a Rajna vidékéről és a keleti birodalomrészből.10 

Ez utóbbi megoldásnál több hely maradt az oltárrész számára, amelyet 
ily módon díszesebben rendezhettek be. Különösen a Severus-féle dinasztia 
nevével jelölhető kornak stílusiránya kedvelte á tágas szentélyrészek 
gazdagabb, a falfestés, stukkó és plasztika együttes alkalmazásával 
kivitelezett dekorálását. Az újonnan feltárt aquincumi szentély mellett 
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elégséges, ha ezzel kapcsolatban Dura-Buropos, Roma és Ostia egyes 
mithraeumaira utalunk.11 A sárkeszi mithraeum belső dekorációjából, 
jelentéktelen falfestménytöredékeken kívül, semmi sem maradt meg. 
H szentély III . század elejére helyezhető kibővítése, továbbá belső alap
rajzi elrendezése és a tágas oltártér jelenléte azonban amellett szól, hogy 
itt sem hiányzott az oltártér díszesebb kiképzése. 

Végül meg kell még jegyeznünk, hogy a sárkeszi mithraeum nagy
ságát tekintve előkelő helyet foglal el a Duna-völgyi szentélyek sorában. 
Kereken 23x10 m2-nyi területe meghaladja valamennyi pannóniai 
spelaeumot — a harmadik carnuntumi szentély kivételével.12 

Ilyen nagyobb szentély népesebb vallásos közösséget tételez fel, 
amely viszont egy nagyobb telepre utal. Sárkeszi területéről más, jelen
tősebb rómaikori emlék eddig még nem ismeretes. Lakott voltát a korai 
császárkorban azonban az utóbbi években épp a ságvölgyi dűlőben, 
mithraeumunk szomszédságában előkerült leletek igazolják.128 Sárkeszi-
től nem messze, délkeleti irányban vagy 12 km-re, Tác és Fövenypuszta 
között azonban egy jelentősebb telep feküdt, amelyet leletei és az Itinera-
riumok alapján Herculiaval azonosíthatunk.12b Ez utóbbi az Aquincum 
felé vezető egyik főforgalmú belső pannóniai útvonal mentén helyezke
dett el, amelyet Gráftól (i. h.) eltérőleg nem Seregélyesen, hanem Bör-
göndön12c és a Velencei-tó akkori déli szegélye mentén, azaz a mai balatoni 
műút vonalában vezetnénk a tartományi székhely felé.12d Sárkeszinek 
ez a helyzeti fekvése, amely egy nagyobb telephez, valamint az Aquin
cumba vezető főforgalmi úthoz való közelségében nyilvánul meg, érthe
tővé tenné azután számunkra nemcsak egy erősebb mithraikus közösség 
jelenlétét, hanem az aquincumi nagyobb központ vallásos művészetének 
kisugárzó erejét is, amelyre a szentély oltárképének tárgyalásánál még 
részletesebben ki fogunk térni. 

LELETEK. 
Blőljáróban megjegyezhetjük, hogy az apró leletek közül egyet sem 

találtak in situ. A három mészkőoltár a pronaos egy árokszerű mélyedé
sében feküdt, gondosan egymásmellé helyezve. Tőlük északra, azonban 
ugyanebben a mélyedésben találták a nagy oltárképet ábrázolásával 
lefelé fordítva. Bttől nyugatra került elő a két firmamécses. Az oltároktól 
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délre jöttek napvilágra a márványkorong egyes töredékei. A föntebb 
említett oválisalakú, égetett felületen találták a Hadrianus érmet és a 
korong egy további töredékét. A szentélyen kívül, az első számú képün
kön X-szel jelzett helyen szedték föl a korong V. számú töredékét. 
Ez a leletkörülmény amellett szól, hogy a kultuszinventár nagy részét 
aproanosban, egy árokszerű mélyedésben tudatosan elrejtették. A korong 
is eredetileg itt feküdhetett, később azonban szántás alkalmával darabokra 
tört és szerteszóródott. 

/ . Apró leletek. 
1. Sárgás agyagból égetett, téglavörösre festett egylángú firmamécses. 

(Inv. 8669.) 9-5 cm hosszú, 3 cm magas, 6 cm széles ; diskusátmérő : 3-7 
cm, fenékátmérő : 3-7 cm. A diskust körülfogó gyűrű a mécses nyakán 
továbbfut és egy szélesebb csatornát képez, amely a lángnyílást is körül
fogja. A diskus közepén kis égőnyílás, kétoldalt pedig két bütyök látható. 
A fenéken kettős körgyűrű közepén FORTIS bélyeg. Orrész sérült ; 
a lámpa még a II. századba tartozik.13 (2. kép.) 

2. Sárgás agyagból égetett, egylángú firmamécses barnás vöröses fes
téssel (Inv. 8670.). 9 cm hosszú, 3-4 cm magas, 6-2 cm széles, diskus-

2. kép. — Firmamécses. 3. kép. — Firmamécses. 

szélesség : 3-7 cm, fenékátmérő : 3-9 cm. A köralakú mécsestest közvet
lenül folytatódik a nyaki részben. A diskuson látható gyűrű ugyancsak 
továbbfut a nyakon, a csatorna azonban keskenyebb, mint a föntebbi 
példányon. A diskus közepén kis kerek lángnyílás. Bütykök hiányoznak. 
Igen kopott példány. (3. kép.) 
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3. Hadrianus középbronza. A császár mellképe jobbra paludamen-
tumban. A felirat az előlapon éppúgy, mint a hátlapon teljesen elmosó
dott.14 

II. Oltárok. 
1. Háromrészre tört fogadalmi mészkőoltár (Inv. 8637.). 48 cm magas, 

15 cm széles és 15 cm vastag; betűmagasság 2'3 cm. (4. kép.) Sérült a jobb
oldali akroterion, a párkány és a lábazati rész. Párkány és lábazat egysze
rűen profilait; a lábazati részen mindkét horony, továbbá a párnatagok, és 
a feliratos mező fogasvésővel vannak ledolgozva. Az akroterion, a párkány, 
valamint a felirattükör keskeny szegélye lesimított. A felirat a következő
kép hangzik : Fontfi d(ei?)] j Sep(timius) Va j lenti | nus \ opt(io). 

4. kép. — Fonsnak dedikált oltár. 5. kép. — Tmnsitus-oltár. 

1. sor : Hiányzik legalább két betű, amelyet egyaránt kitölthetnénk 
a Fontfi d(ei)J, vagy a másutt használatosabb Fontfi d(eo)] formulával. 
A fenti kiegészítést az újonnan feltárt aquincumi mithraeum egyik oltár
feliratára való hivatkozással javasoljuk, amelyen ezt olvassuk : Fonti dei 
Iul(ius) Severus pro se et suis v. s. l. m.15 Rz az ajánlóformula a még javas-
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latba hozható Fontfi p(erenni)],16 vagy Fontfib(us)]17 dedikációknál 
találóbb s bár tartalmilag azonos a föntebbi formulákkal, mégis ezeknél 
erőteljesebben fejezi ki, hogy mindazok, »az anyagi és erkölcsi javak, 
amelyeket a végnélküli idő kimeríthetetlen jósága a világmindenségre 
áraszt« Mithra istentől származnak.18 

2. Négy részre tört fogadalmi mészkőoltár (Inv. 8636.). 48 cm magas, 
14-5 cm széles és 15-7 cm vastag ; betűmagasság 2-3 cm (5. kép). Párkány 
és a két akroterion sérült. A lábazati rész és a párkány az előbbi oltárral 
azonos módon profilait. Mindkét akroterion, továbbá a lábazati rész és 
a felirattükör fogasvésővel vannak ledolgozva. Az utóbbi felületet lesimí
tott keret szegélyezi. A kiegészített felirat olvasása: 

Tra(n)sit[u d(ei?)] | Sep(timius) Va | lenti | nus | opt(io)> 
1. sor: legalább két betű hiányzik. 

A Transitus dei kiegészítést alátámasztja 
a poetovioi I. mithraeumból ismeretes, 
azonos hangzású felirat.19 A mássalhang
zóelőtti nasalis n kiesésének is több pél
dáját ismerjük tartományunkból. Már 
ezért sem gondolhatunk itt a bennszülött 
Trasitus istenalakra,20 aki valószínűleg 
az egyik brigetioi oltárkövön is szerepel.21 

3. Fogadalmi mészkőoltár (Inv. 8638.). 
45 cm magas, 17 cm széles, 12 cm vas
tag ; betűmagasság : 2-3 cm (6. kép). 
Sérült a párkány és az akroterionok. 
A lábazat és a párkány az előbbi darabok
kal azonos módon profilait. Ugyancsak 
azonos a fogasvéső alkalmazásának mér
téke. Oltárunkhoz tartozik még egy 
azonos kőanyagból való párkánytöredék 

(6-2 cm magas és 24-5 cm hosszú), amelyen a CAVTO nevet olvassuk, 
(Inv. 8642.).22E darab jobboldali szegélye ép s így kizárt, hogy esetleg 
Cauto[p(ati)] ajánlották volna az oltárt. Töredékünk törésfelülete pon
tosan oltárunk sérült felületéhez illeszkedik s így kétségtelenül együvé 
tartoznak. A teljes felirat olvasása ezek szerint a következő : 

6. kép. — Cautesnek ajánlott oltár. 
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Cauto (sic!) I Sep(timius) \ Vale \ ntinus | opt(io). 
A szokásos Cauti, Caute dativusalak helyett oltárunkon kapjuk 

elsőízben a Cauto alakot. (V. ö. Cumont, PW.—RE. VI. HB. 1813h.). 
A Corpus III . 2576. 1. különben számos példát közöl valamely harmadik 
deklinatiohoz tartozó substantivumnak a második mintájára való rago
zására. 

4. Fogadalmi mészkőoltár párkánytöredéke (Inv. 8642 b.). 7-5 cm 
magas, 10-5 cm széles ; betűmagasság : 5-4 cm. Mindkét oldalán törött 
s az épen maradt felületen csupán egy M-betű őrződött meg. A betű 
méreteiből következtetve, ez a töredék egy, az előbbieknél jóval nagyobb 
oltárhoz tartozott, amelyet igen valószínűleg Mithranak emeltek. 
Az ajánlóformulát a következőkép egészíthetjük k i : D. I. $.] M. 
Darabunkhoz valószínűleg hozzátartozott még a következő töredék is : 

5. Mészkőoltár töredéke (Inv. 8642 a.). Az egészből csupán egy 
16 cm magas, 6 cm széles és 3 cm vastag, lemez vékonyságú felület 
maradt meg, az oltártörzs jobboldali szegélyéről,- négy betűvel (betű
magasság : 3'5 cm), (7. kép). 

E töredék kiegészítésénél tekintetbe kell venni, hogy a két utolsó 
betű : ES, egyúttal oltárunk utolsó teljes sora is, amikor alatta már egy 
4—5 cm széles üres felület következik. Az ES betűkkel záródó sor után 
tehát legfeljebb az oltártörzs baloldali részén állhatott még néhány betű, 
de semmiesetre sem a v. s. 1. m. formula, vagy ennek valamilyen válto
zata. A fogadalmi oltárok sablonos szerkesztésétől követ
kezőleg nyugodtan eltekinthetünk feliratunkkal kapcsolat
ban. Az utolsó sor ES betűit először a rES | tituit 
verbumra javasoljuk kiegészíteni. E kiegészítés értel
mében oltárunk szövege a szentély valamely helyre
állításáról, kijavításáról szólna. Az ilyen tartalmú szö
vegek fogalmazása szerint a verbum rendszerint az utolsó 
helyet foglalja el. Az igéhez tartozó tárgy esetet az 1. sor 
M-betűjénéi kereshetjük. A kiegészítésnek itt természete
sen tág tere nyílik s templum mellett gondolhatunk még 
spelaeum, sacrarium, signum, ectypum s sok más kifeje-

/ . JS.CJJ. 

zésre. A verbum és a tárgyesete közti részt értelem A nagy oltár 
szerint a vetust(ate) coN \ lapsum fordulattal tölthetjük ki. töredéke. 
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Az első megoldásunk szerint tehát az oltár szövege körülbelül így 
hangzott: 1. D. I. S.] M 

2. / / / / / / / / 
3. / / / / / / / / 
4. templuJM 
5. vetust. co]N 
6. lapsum r]ES 
7. tituit. 

Még egy második kiegészítést is javaslatba hozunk: 
1. D . I . S J M 
2- IIIIIIIII 
^ I I I l l l l II 
4. sacrarium 
5. extruenduJM . 
6. /mY pecuJN 
7. t« sw# m rJ^vS 
8. ##. 

A két megoldás közül az elsőt valószínűbbnek tartjuk. A töredék 
betűtípusai ugyanis Septimius Valentinus oltárainak betűivel azonosak 
s ez a körülmény mind a négy oltár egyidejűsége mellett érvel. Septimius 
Valentinus oltárai viszont a III. század első harmadánál korábbi időre 
nem tehetők. Erre az időre utalnak a betűtípusok, továbbá a Septimius 
nomen gentile és a praenomen elhagyása. Ismeretesen ilyen kéttagú név
formák Pannónia északkeleti vidékein is a Severus-féle dinasztia korától 
kezdve lesznek általánosan használatosak. A szentély oltárképe viszont, 
amint már most megjegyezhetjük, a II. század vége felé készült. A töredé
kekben ránkmaradt nagy oltár* szövege így nem szólhatott mithraeum 
építéséről, amikor az, az oltárkép tanúsága szerint már korábban fenn
állott. Oltárunkon így csak a szentélynek, vagy oltártérnek helyreállí
tásáról, kibővítéséről, esetleg gazdagabb kiképzéséről történhetett említés. 
A mithraeumnak ezt a teljesen vagy részbeni helyreállítóját nincsen 
kizárva, hogy épp a többi oltáron is szereplő Septimius Valentinus 
személyében kereshetjük. 

Ez a Mithra-tisztelő Septimius Valentinus23 katonaember volt, még
hozzá, a rangját tekintve, a principalesék csoportjába tartozott.24 Ilyen 
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optiones ismeretesek légióból éppúgy, mint a segédcsapatok köréből. 
A szokásos beosztásukon kívül ismeretesen még másféle alkalmazást is 
nyertek, így például beosztották őket a katonai adminisztrációhoz, 
különösen pedig igénybevették szolgálataikat a katonaság ellátásánál 
(annona militaris). Septimius Valentinus esetében éppen ezért azt sem 
mondhatjuk meg teljes határozottsággal, vájjon légiós katona volt, vagy-
pedig az egyik auxiliáris csapatnál szolgált. Septimius Valentinus, amint 
már föntebb megjegyeztük, nem volt a sárkeszi szentély alapítója, -— 
ez utóbbi ismeretlen maradt számunkra — legfeljebb csak helyreállította 
szentélyünk egészét, vagy egy részét. Ez is nem kis anyagi áldozatot 
kívánt. Hasonló költségvállalás azonban egyáltalában nem ritka az 
alacsonyabbrangú katonák részéről sem. Például szolgálhat errenézve a 
budaörsi szentélyből előkerült két feliratos oltár, amelyek szövege értel
mében 213-ban, vagy 222-ben egy testvérpár, mindkettő a legio secunda 
adiutrix közkatonája, bizonyára nem csekély áldozatvállalással, szentélyt 
alapított.25 

/ / / . A márvány korong. 
25 cm átmérőjű, 1-5—7 cm vastag, durvaszemcsés fehér márvány

anyagból készült korong (Inv. 8641.). Mint már fentebb említettük, e 
márványkorong töredékei különböző időben a szentély padlózatán szét
szórva, valamint az épületen kívül kerültek napvilágra. A IV. számú 
töredéken, továbbá az V. számú felső részén (Transitus-jelenét) erős égési 
nyomok láthatók. Még 1933-ban, az addig előkerült I., III. és V. számú 
töredékek alapján, a Nemzeti Múzeum konzervátori műhelyében kiegé
szítették a korongot, amely ma is ebben az állapotában tanulmányoz
ható a Székesfehérvári Múzeumban. Két további töredék előkerülése 
azonban lehetővé tette egy teljesebb rekonstrukció elkészítését, amelyet 
8. képünkön mutatunk be. Beosztását tekintve korongunkon két nagy 
részt különböztethetünk meg. 1.) Középen, a babérkoszorúba foglalt 
medaillonban látható bikaölés, mint főjelenet. 2.) A medaillont körülfogó 
körgyűrűn ábrázolt ie^bg lóyog további jelenetei. 

A főjelenet. 
A bikaölést tartalmazza (I., II. és V. számú töredékek). 0-8 % 

keskeny babérkoszorú keretezi, amely alsó felében elkeskenyedik és 
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elnagyolt kezelést mutat. Erről a babérkoszorúról a későbbiek folyamán 
még részletesebben fogunk szólni. À főjelenet, amint a korábbi rekonstruk
cióba szerencsére be nem illesztett II. és IV. számú töredékek alapján 
megállapítható volt,26 áttört technikával (à jour) készült. A médaillon belse
jét alsó egyhetedében egy vízszintes léctag két különböző nagyságú felületre 
osztja. A felsőt a bikaölés ábrázolása tölti ki, amelyből csupán az isten
alak csipőrésze, lábszárai és az egyik lábfeje, továbbá a bika törzse és 
jobb hátsó patája őrződött meg. Mithra rövid, csípő fölött felkötött 
tunikát visel ; lábszárai meztelenek. Megőrződött még a bikára felugró 
kutya mellsőrésze is. E csoport előtt háromnegyed nézetben, kissé balra 
fordulva találjuk Cautes alakját, a szokásos keleti Öltözetben (II. töredék). 
Alsó lábszárai és jobbkarja hiányoznak. Derékszögben meghajlított bal
jában a dunavölgyi ábrázolásokra jellemző íj at tartja.27 A bikaölés jelenete 
mögött a föntebb jelzett léctagon áll keresztbevetett lábakkal Cautopates 
(V. töredék). Fej, bal kar hiányzik. leeresztett jobbjában tartott fáklyá
ból csupán alul maradt meg egy kis csonk. Cautopates alakja alatt a 
kígyó farokvégződését és ettől jobbra, egészen szorosan a babérkoszorú 
szegélyénél, a kígyó test még egy másik kis töredékét látjuk. B két utóbbi 
töredékből következik, hogy a kígyótestet korongunk a médaillon alsó 
részét teljesen kitöltő, nagy csavarodásokkal adta vissza. 

A középső jelenet kompozíciójára jellemző, hogy a kígyótestet a bika
ölő csoporttól elkülönítve s ez alatt mintegy külön képsávban ábrázolja. 
A sárkeszi korong ezzel a megoldással egy korábbi képtradícióhoz kapcso
lódik, amely a kígyót nem tekintette szervesen a tauroktonos-csoporthoz 
tartozónak. A mithraikus művészetben a kígyótest valójában később 
került a középső jelenet kompozíciójába. A bikaölés jelenetébe való fel
vétele az emlékek tanúsága szerint Itáliában történhetett meg, ahol a 
kígyó alakját a korai, még az I. századra tehető szoborművek szervet
lenül, a plinthus szegélyén mintegy élettelenül elnyúlva ábrázolják.28 

A később uralkodóvá lett s az elemszimbólikával is kapcsolatba hozható2 9 

ábrázolási mód, amely a bika mellrészéhez felkúszó, tehát a kompozícióba 
már szervesen beillesztett kigyótestet mutatja, Itáliábar; is elsőízben csak 
a II. század elei emlékeken jelenik meg (Mon. 65., 67.). A kígyótest külön
álló kezelése azonban még sokáig továbbélt Itália mithraikus emlék-
anyagában. 
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8. kép. — 4̂ szentély sokjelenetes márvány korongja. 



Semmisem mutathatja már most jobban Itália mithraikus művészeté
nek kisugárzó erejét a Duna völgyére, mint az a körülmény, hogy a dunai 
tartományok a Kelettel30 és a Rajnavidékkel31 ellentétben nem zárkóztak 
el a kígyónak a bouthutousa-jelenetbe való felvételétől. Noricum, Pan
nónia, Moesia és Thrakia emlékein32 megtaláljuk a kígyónak mind a két 
föntebb jelzett ábrázolási módját. Kedveltebb ugyan a bika szügy részéhez 
felkúszó kígyó alakja,33 de ugyanakkor az emlékek egy másik sorozata 
a korábbi itáliai gyakorlatnak megfelelően a kígyó testet teljesen inaktíve 
szerepelteti, illetve a bikaölés jelenetétől elszakítva, szervetlenül a lába
zatra,34 vagy a predella jelenetsorába35 állítja. 

Bz a korábbi képtípushoz közelebbálló ábrázolási mód azután külö
nösen kedvelt lett a medaillon-kompozíciónál. Annál a feladatnál ugyanis, 
hogy a bikaölő csoportozatot medaillonba helyezzék el, illetve, hogy ezt 
a csoportot babérlevél- vagy zoodiakuskoszorúban kiemeljék a mellék
jelenetek sorából, a készítő kétféle módon járhatott el. Vagy egészen 
szabadon rendezte el a csoportot a kerek felületen, mint például a lon-
dinumi (Mon. 267/a), vagy a sisciai (Mon. 220.) reliefek mestere, vagy-
pedig az antik művészetben az alapnívó jelzésére használatos vízszintes 
vonal alkalmazásával ez utóbbira építette fel a csoportot. E második 
megoldásnál azonban üresen maradt a medaillon alsó körszelvénye. 
Bnnek kitöltésére viszont önmagától36 kínálkozott a kígyótest, amelyet 
a bikaölés jelenetének továbbélő korábbi képtípusa, a tauroktonos-
csoport alatt, különben is önállóan ábrázolt. Az élettelenül elnyúló, 
vonalszerű kígyótestet azonban a sárkeszi korong medaillonjának pél
dájára áttört technikával készült munka nem használhatta. Bzeknél 
a kígyótestnek nagy ívelt vonalakban való visszaadására volt szükség, 
mert csak az ilyen csavarodótestű állatot erősíthették több helyen is a 
léctag alsó, illetve a körkeret belső széléhez, amint azt az à jour 
technika megkívánta. 

Mint már említettük, a többi babérkoszorús medaillonkompozíciónál 
is a kígyónak ez a különálló elrendezése az uralkodó. így látjuk ezt két 
sarmizegethusai reliefen,37 továbbá Caracalla egyes colonialis érmein.38 

De amíg ezeken a darabokon hiányzik a nagy csavarulatokban tovább
kúszó kígyó test, addig korongunkkal teljesen azonos felfogásban talál
kozunk ezzel a kumanovoi és a heddernheimi márványkorongokon.39 
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Külön kell azután felemlítenünk az egyik sisciai táblát (Mon. 221.), 
amelynek középső jelenete a sárkeszi korongéhoz hasonlóan à jour tech
nikával készült. Ez utóbbi darabon különösen jól tanulmányozhatjuk, 
hogy a kígyótestnek nagy, ívelt csavarodásokkal való visszaadását az 
á t tör t technika alkalmazása tet te szükségessé.40 A sisciai, heddernheimi 
és kumanovói táblákat különben más sajátosságaik is, amelyekre a későb
biek folyamán még bővebben kitérünk, a sárkeszi koronggal rokon
daraboknak mutatják. Mindhármat nemcsak anyaguk, hanem az ábrá
zolások módja is egy közös, délkelet-Pannóniában, Sirmium környékén 
működő műhely körébe utalja, ahol — mint már most megjegyezhetjük — 
a sárkeszi korong készítési helyét is keresnünk kell. 

Ez a műhely továbbá előszeretettel alkalmazta a bikaölés jelenetét 
tartalmazó középső medaillonnak babérkoszorúba való foglalását is. 
A keretezésnek ezt a formáját, amint azt másutt , egy külön tanulmá
nyunkban kifejtjük, a sirmiumi műhelyek alkották meg. 

Az itáliai, tájképi háttérrel rendelkező emlékeken,41 továbbá Dácia 
és a keletbalkáni területek ábrázolásain hiányzik a Mithras-Vita elbeszé
lésén belül a bikaölésnek egy külön keretezéssel történő elkülönítése. 
A közös tájképi hát tér az elsőnél,42 illetve az abstrakt, síkszerű háttér 
az utóbbinál inkább összekapcsolja, mint szétválasztja az egyes jelene
teket. A bikaölés jelenete ezeken csak a szerkesztést tekintve, a tábla 
középponti helyére állítva és összehasonlítva a mellékjelenetekkel nagyobb 
arányokban ábrázolva, különül el Mithra cselekedeteinek többi ábrázo
lásaitól. A Rajna-vidéki oltárképekkel kapcsolatban, amelyek a méretei
ben nagy középmezőt kapuzatszerű építménybe állítják, s ez utóbbi pillé
reit és homlokzati részét kis négyszögalakú mezőkbe helyezett ábrázo
lásokkal díszítik, elégséges csak Drexel alapvető fejtegetéseire utalnunk.4 3 

Pannóniából eddig csak egyetlen ilyen »rajnai típusú« emléket ismerünk, 
amely jelenleg Hédervárott található.4 4 

Egy másik megoldást jelent a geometrikus keretforma, négyszög, 
vagy körszalag alakjában. Az elsőt ezek közül két emlékről ismerjük.45 

A dieburgi oltárképen, mint e csoport reprezentatív darabján a mellék
jeleneteket a négyszögű középmező mind a négy oldalán szabadon ren
dezték el. Kompozícióját tekintve azonos megoldást jelent, azonban 
határozott vallásos elképzelést kíván visszaadni, a körszalag keretezés, 
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mindkét, a mithraikus művészetben használatos formájában, a zoodiakus, 
valamint a babérlevélből képzett koszorú ábrázolásával. Az állatkör 
tizenkét jegyébe foglalt bikaölő csoport a birodalom legkülönbözőbb 
részein előkerült emlékeken előfordul46 és ezért nem köthető egy szűkebb 
területhez. A mythikus-történeti tartalmú mellékjelenetek tulaj donképen 
idegenek ezektől az emlékektől,47 annál kedveltebbek viszont a kosmikus 
erők ábrázolásai, mint a négy szélisten és az évszakok mellképei. Ezek az 
emlékek, amelyek Mithrat az állatkör középpontjában mutatják be, az 
istent mint a világmindenség urát, kosmokrator aszpektusában kívánják 
ünnepelni.48 

Egy másik, mégpedig közelebbről meghatározva, a triumphalis ideát 
kívánják kifejezni azok az emlékek, amelyeken a bikaölés jelehete babér
koszorús keretbe foglalva jelenik meg.49 Ez az utóbbi emlékcsoport, 
amint az alábbi összeállításunkból is kitűnik, a Duna vidékére jellemző : 

I. GERMANIA. 1. Heddernheim, I. mithraeum.50 — 2. Stockstadt, 
II. mithraeum.51 

II. PANNÓNIA. 1. Sárkeszi. -^ -2 . Brigetio.52 — 3. Siscia.53 

III . DACIA. 1—2. Sarmizegethusa.54 

IV. MOESIA. 1. Novae.55 — Kumanovo.56 

V. THRAKIA. 1. Küstendil.57 — 2. Küstendil környéke.58 

A felsorolt tizenegy emlék közül a germániai két példányt már régóta 
mint dunavölgyi importárut könyvelte el az irodalom.59 Amikor ezeken 
kívül az összes ismert emlék a dunai tartományokból származik, különös 
hangsúllyal mutathatunk rá arra, hogy a babérlevélkoszorús medaillon-
kompozíció átvétele a mithraikus művészetbe a Duna-medencében kellett, 
hogy megtörténjen. Ennek a művészeti megoldásnak a vallásos háttere, 
amint említettük, a triumphalis gondolat. Mithra, amint solaris karak
teréből, továbbá invictus melléknevéből is következik, valójában ilyen 
győzedelmes isten. Idényének triumphalis vonásai már születése pillana
tában jelentkeznek, amikor mint fény istenség, eloszlatja, legyőzi a sötét
séget.60 Azonban az isten valamennyi győzelmét túlszárnyalja a bika 
fölött aratott diadala, amelyet ennek megfelelően, mint a kd%' è^ox^v 
győzelmet fogtak fel. A triumphalis gondolat ugyan más területeken 
is utat tört magának a mithraikus művészetbe, azonban mégis egészen 
más kifejezési formákat talált, mint a Duna-vidéken. 
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Ezt igazolhatja pl. egy gondosan kidolgozott rómavárosi relief, 
ahol az isten feje fölött kis koszorút látunk.61 Koszorú és pálma, mint 
a deus invictus symbolumai megjelennek azután még a S. Clémente 
mithraeumának egyik bázisán is.62 A bikaölés triumphalis felfogása 
tehát e misztériumvallás nagy központjában, Rómában sem volt isme
retlen ; e vallásos gondolat formai kifejezése azonban sokkal egyszerűbb 
eszközökkel történt, mint a Duna-vidéken, ahol az egész bouthutousa 
csoportot foglalták babérkoszorús medaillonba*. 

Végül a teljesség kedvéért még további öt ugyancsak dunavidéki 
táblát említünk fel babérlevélkoszorús kerettel. Igaz, hogy ezek közül 
az Országos Magyar Történeti Múzeum birtokában levő töredéken63 teljes 
bizonyossággal nem dönthető el, vájjon a középső jelenetet egy teljes 
babérkoszorú fogta-e körül, vagy pedig csupán félkörívben zárta le, hason
lóan egy sarmizegethusai töredékhez.64 Ez utóbbi darabon a babér
koszorú egész világosan a barlang ívelt szegélyének helyét foglalta el,65 

éppúgy, mint Friedberg és Kurtowo Konare szentélyeiből előkerült 
töredéken, illetve táblaképen.66 Bhhez a csoporthoz kapcsolhatjuk végül 
azt a nemrég Brigetioban előkerült domborműves bronztáblát is,67 ahol 
három ívelt fülkét utánzó architektonikus keretezés helyére került a 
babérlevelekből álló szalag. 

2. A mellékjelenetek. 
Korongunk körszegélyén látható jelenetek futólagos átnézése is meg

győzhet arról, hogy az itt ábrázolt themata kevés kivételével Mithra 
cselekedeteit beszélik el. Az ú. n. kozmológiai tartalmú jelenetek, amelyek 
a Mithras-Vita mythikus-történeti tartalmú elbeszélő sora előtt foglaltak 
helyet, legföljebb két vagy három képmezőt töltöttek ki. A jelenetek 
kiválasztásának ez a módja különben a többi sokjelenetes dunavölgyi 
táblára is jellemző. A gyakran ábrázolt Okeanos-Kronos alakja mellett 
ezeken csak egy alkalommal fordul elő Gaia személye, valamint a giganto-
machia.68 Egész más kép tárul elénk, ha a Rajna-vidék emlékeit tekint
jük át. Az osterburkeni nagy táblaképen például (Mon. 246.) a kozmoló
giai tartalmú jelenetek az egész baloldali pillér felületét elfoglalják és a 
többi, erről a vidékről származó szoborművön is tágabb alkalmazást 
nyertek ezek a jelenetek. Kelet ezzel szemben ismeretesen elzárkózott 
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a mithraikus kozmogonia részletezőbb ábrázolásától, amint erre a Dura-
europosi freskók is tanulságosan utalhatnak. Itália, hasonlóan a Duna
völgyi gyakorlathoz, a jelenetek kiválasztásánál ugyancsak előnyben 
részesítette a mythikus-történeti tárgyúakat, csak ezeket nem beszéli el 
olyan részletesen, mint a dunavölgyi emlékek. 

A sárkeszi korongon a majdnem kizárólagosan Mithra cselekedeteire 
korlátozott ÍEQÖS Xóyos az isten születésének jelenetével kezdődik emlé 
künk felső, jobboldali részén. Innét balfelé haladva, az óramutató járá
sával ellentétes irányban követik egymást az egyes jelenetek, a most 
hiányzó, de eredetileg bizonyára meglévő mennybeszállás69 jeleneté
vel záródva. Ismeretesen a többi dunavölgyi tábla is az elbeszélésnek 
ezt az elrendezési módját választotta,70 amelyet épp ezért a dunai 
tartományokra nézve joggal tekinthetünk tipikusnak. Az itáliai emlékeken 
ugyancsak sokban hasonló a mellék jelenetek elrendezése ;71 ezeknél azon
ban, à keleti szoborművekkel egyezőleg, az elbeszélés a táblák felső, bal
oldali részén kezdődik72 s innét halad tovább az óramutató járásával 
ellenkező irányban. Teljesen eltérő képet mutatnak újból a Rajna-vidéki 
oltárképek, ahol az elbeszélés többnyire a baloldali pillér alján indul meg 
és a legtöbb emléknél az óramutató járásának irányát követi. 

Az elmondottak értelmében a mellék jelenetek megtárgyalását a sár
keszi korongon is a II. számú töredékkel kellene kezdenünk, ahol az 
Okeanos-Kronos alakjában Mithra születését megelőző kozmogoniának 
töredékes maradványai őrződtek meg. Azonban az ezt megelőző jelenet, 
amely a kanonikus elbeszélősorokban Mithra bikakalandjának első cik
lusába tartozik, korongunkon, mint később látni fogjuk, nem egészen 
önkényesen, vagy értelmetlenül jutott a kozmológiai jelenetek sorába. 
Épp ezért ez utóbbival kezdjük leírásunkat, innét az óramutató járásával 
ellenkező irányban, balfelé haladva. 

1. jelenét, Egy szélesebb mezőben alul hét kis oltár sorakozik fel két 
sorban, szorosan egymásmellé állítva; fölöttük jobbranéző, fekvő bika 
alakját kapjuk. 

Hasonló ábrázolások gyakoriak a többjelenetes dunavölgyi emléke
ken.73 . Ezektől eltérőleg korongunk ábrázolása azonban két jellemző 
különbséget mutat fel. Hiányzik először is a kunyhószerű épület, amelyben 
a bika fekvő, vagy előrehaladó tartásban az emlékek túlnyomó részén 
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megjelenik. A sárkeszi korong egyszerűbb ábrázolásához megfelelő ana
lógiát azonban megtaláljuk a Kurtowo-Konare-i és egy újonnan nap
fényre került apulumi táblán.74 A második különbség az oltárok jelenléte, 
amelyek ennél a jelenetnél általában hiányoznak75 és csupán két apulumi 
reliefen76 ugyancsak a kunyhó előtt, azonban egy sorba szorosan egymás
mellé állítva jelennek meg. Sajátságos továbbá korongunkon ennek a 
képmezőnek a mellékjelenetek sorában való elrendezése is. A mithraikus 
votivtáblák túlnyomó részén ugyanis a kunyhójelenet ismeretesen a felső 
képszegély közepét foglalja el. Továbbá kapcsolatos egy másik jelenettel, 
amely a bikát egy félholdalakú csónakban fekvő vagy álló helyzetben 
ábrázolja (ú. n. bárkajelenet).77 Ezzel szemben a sárkeszi korongon a 
leegyszerűsített kunyhójelenetet a jobboldali képsávon találjuk meg, 
ahol egy fekvő istenalakot ábrázoló képmező közbeiktatásával, a bárka
jelenettől elszakítva, az egész elbeszélés kezdetén áll. Ennek a sajátos 
elrendezésnek valószínű okát a későbbiek folyamán igyekszünk megadni. 

A kunyhóban tartózkodó bika és az oltárok vallásos értelmezése 
vitatott.78 A jelenet elrendezése a dunavölgyi táblákon, valamint egyes 
teljesebb ábrázolások is a megoldás számára azonban néhány biztos 
adalékot nyújtanak. Először is azt kell megjegyeznünk, hogy a kunyhóban 
ábrázolt bika rendszerint annak a képsornak az elején áll, amelyik Mithra 
bikakalandjának első ciklusát meséli el. Ebből pedig az következik, hogy 
az isten cselekedetei ezzel a jelenettel kezdődnek, amely ennek következ
tében a herosnak, valamint két kísérőjének79 ezzel a mythikus állattal 
való első találkozását beszéli el. E találkozás helye pedig nem a föld, 
hanem az égi régiók. Ez a jelenet ugyanis az első ciklus más ábrázolásaival 
egyetemben rendszerint a felső képsávon foglal helyet, amelyet Sol és 
Luna mellképei (és ritkábban az olymposi istenalakok) mint égi régiót 
jelölnek meg. Sol és Luna mellképeit azonkívül a dieburgi tábla magának 
a kunyhónak az oromzatán ábrázolja. Ezáltal határozott utalás történik 
arra, hogy ez az építmény az ú. n. égi lak, a bika pedig az úgynevezett 
égi bika.80 A föntebb már idézett két sarmizegethusai darabon (Mon. 192., 
192. bis), valamint korongunkon az oltárok erre az égi régióra is utal
hatnak, amikor a mithraikus tanításban az oltárok ismeretesen a planéták 
szimbóliumai voltak.81 Ez az epizód tehát azt beszélheti el, hogy a heros 
a két akolythos segítségével, de mindenesetre azok jelenlétében, a bikát 
menekülésre kényszeríti azáltal, hogy felgyújtja, illetve, amint a dieburgi 
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tábla mutatja, kődobással kiűzi égi házából az állatot.82 A mithraikus 
jelenetek tartalmát azonban sohasem meríthetjük ki csupán egy magya
rázattal. Ezek mindenkor többértelműek. így érthető azután, hogy a 
házacska felgyújtása a fentebb jelzett my thikus-történeti jelentése mellett 
még egy további, kozmológiai értelmet is nyerhetett. Kiszakítva a föntebb 
említett jelenet sorból és a kozmológiai ábrázolások közé állítva, mint 
korongunkon látjuk, még arra a világégésre is (stoikus terminológiával 
exTiûçcaaiç ),83 is vonatkozhat, amely a Mithra-vallásnak babilóniai gyö
kerekre visszavezethető tanítása értelmében a földfelületet minden olyan 
nagy évciklus végén elpusztította, amikor a planéták a Rák jegyében (a 
nyári solstitium) találkoztak.84 Az égő oltárok, mint a planéták tüzes 
aspectusai kifejezhetik ilymódon ezt az égitestektől okozott kataklyzmát is. 

2. jelenet. Hosszú köpenybe burkolt s baljára feltámaszkodó férfi
alakot mutat, amint fejét melle fölött átvetett jobb tenyerébe hajtja.85 

A jelenet sérült; a fekvő alakból a fej nagy része hiányzik. Hasonló 
ábrázolások mindenütt előfordulnak, Germániától kezdve egészen a keleti 
határvidékekig, a mithraikus emlékeken.86 A rajnavidéki és a keleti szobor
műveken ez az Okeanos-Kronos alak87 a gigantomachia jelenete után és 
a sziklaszületés előtt foglal helyet. A dunavölgyi emlékeken ezzel szemben, 
ahol az előbbi jelenet hiányzik, alakunk szoros kapcsolatban jelenik meg 
a deus petwgenitus alakjával s az elbeszélés sorrendjében legtöbbnyire 
ezután foglal helyet.88 Figyelemreméltó kivételt képez viszont két dáciai 
relief (Mon. 173. és 188.). A víziistenség alakja ezeken szorosan a kunyhó
jelenet mellett jelenik meg. A kettő összetartozása különösen meggyőző 
a világosan elrendezett 173. sz. emléken, ahol az Okeanos-Kronos alakot 
legalább is egy jelenet elválasztotta a sziklából való születés ábrázolá
sától.89 Egy további körülmény is utalhat arra, hogy ez a föntebbi 
elrendezés nem valami értelemnélküli másolás következménye, hanem 
tudatos, t. i. az, hogy mindkét reliefen hiányzik az ú. n. bárkajelenet. 
Ez az utóbbi képtípus ismeretesen ugyancsak többértelmű volt. Egyik 
jelentésében árra a vízözönre vonatkozott, amely minden olyan nagy 
évciklus végén, amikor a planéták a capricornus jegyébe léptek (téli 
solstitium), elárasztotta a földet. Ha más összefüggésben is, de az Okeanos-
Kronos alak is egy ilyen vízözönre utalt ;9 0 mint képtípus, tehát mind
kettő, mondhatni ugyanazt a vallásos értelmet fejezte ki. Éppen azért 
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alkalmazhatta a sarmizegethusai relief készítője a két egymásután követ
kező kataklyzma kifejezésére a vízözön ábrázolásánál a szokásos bárka
jelenet helyébe az Okeanos-Kronos alakját. Ezáltal legalább egy példáját 
nyertük annak, hogy a Dunavidékén a mithraizmustól tanított mindkét 
kataklyzma kifejezésére a szokásos képtípusok helyett a kunyhójelenet 
és Okeanos csoportosítást is alkalmazták, a jeleneteknek tehát egy olyan 
egymásutánját, amelyet a sárkeszi korongon is megtalálunk.91 

A Dáciából idézett analógiák azonban nem magyarázzák meg, hogy 
korongunkon a kunyhójelenet miért hagyta el az emlékeken rendszerint 
felül, középütt elfoglalt helyét. Feleletet adhat erre néhány további 
pannóniai és balkán vidéki dombormű. A dáciai emlékcsoporttal szemben 
ugyanis ezek azt a sajátosságot mutatják, hogy a felső képszegély középső 
részén épp azon a helyen, hol a dáciai fogadalmi táblákon a kunyhó-
jelenet foglal helyet, az olymposi istenségek egy reprezentatív ábrázolása 
helyezkedik el.92 A sisciai, heddernheimi, kumanovoi, kurtowo-konarei 
táblák, amelyeket a jelenetek kiválasztása és elrendezése, valamint a 
babérkoszorús középmedaillon és más jellemző vonások alapján a sárkeszi 
koronggal a legszorosabban összekapcsolhatunk, arra engednek következ
tetni, hogy korongunk képszalagjának felső, középső részét ugyancsak 
az olymposi istenalakok csoportja foglalta el. Különben a kunyhó jelenet
nek Okeanos alakjával való összekapcsolása s mindkettőnek a szikla
születés elé való helyezése sem idegen ettől az emlékcsoporttól. Elégséges, 
ha csak a kumanovoi táblára utalunk. Ezen a képszegély felső részének 
középső helyét négy istenalak foglalja el, míg balra tőlük a bárka, azután 
a nyilazás jelenete, jobbra pedig a pásztorok és.a sziklaszületés jelenete 
Luna mellképével látható. A jelenetek elrendezésében a sárkeszi koronggal 
egészen részletekbe menő egyezést mutat fel ez a darab s éppen ezért 
igen valószínű, hogy korongunk példájára a kunyhójelenet és Okeanos 
is szerepeltek, méghozzá a Mithras petrogenitus ábrázolása alatt. A kuma
novoi dombormű készítője azonban térhiány miatt a két utóbbi jelenet 
elhagyására kényszerült. 

3. jelenet. A III. számú töredéken az ifjú, meztelen isten alakja emelke
dik ki a sziklából. Jobbjában fáklyát, baljában tőrt tart. Fejét phrygiai sap
ka fedi; alatta jobbról Luna mellképe látható előnézetben. Hasonló fogal
mazásban mutatja ezt a jelenetet néhány dáciai és balkáni relieftábla.93 
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Az isteni gyermek születése a mithraikus művészet egyik legkedvel
tebb témája. Ezzel kezdődik a Mithras-Vita elbeszélő sora, a többi sok-
jelenetes dunavölgyi relieftáblán is. A jelenet vallásos értelmezésére 
elegendő csak Cumont nagy összefoglaló munkáira utalnunk.94 

4. és 5. jelenet hiányzik. A 8. képen bemutatott kiegészítésünkön 
e helyen az ú. n. pásztor jelenetet, továbbá az olymposiak alakjában jelent
kező iráni-babyloniai istenségek95 egy csoportját helyeztük el. Bzek közül 
az első, mondhatni, sohasem hiányzik a sokjelenetes dunavölgyi táblákon 
s megtalálható a sárkeszi koronggal rokon kumanovoi, sisciai és heddern-
heimi domborműveken is. Bz utóbbiakon a pásztorjelenet után, a felső 
képsáv középső helyén ugyancsak három, vagy több istenalakot faragtak 
ki s ez a körülmény kiegészítésünk helyességét a bizonyosság határára 
emeli. Míg azonban az ú.-n. pásztor jelenetnek Mithra születéséhez s ezzel 
a Mithras-Vita elbeszélősorához való tartozása a besigheimi reliefek alap
ján96 nem vitatható, addig a synkretisztikus istenalakok megjelenése 
ezen a helyen kétségtelenül megbontja Mithra cselekedeteit történeti 
egymásutánban elbeszélő képsor folyamatosságát. A virunumi tábla97 

ugyan egy más összefüggésben mutatja az olymposiak csoportját, ez a 
relief azonban csak kivételnek számíthat az egymástól független duna-
és rajnavidéki emlékek nagyobb számával szemben, amelyeken az isten-
alakök ugyancsak a Mithras-Vita első ciklusába ékelődve a felső képsáv 
középső helyét foglalják el. 

Bnnek az ábrázolásnak a tárgya nem a Mithras-Vita képsorából való, 
hanem e misztériumvallás tanításának egy másik rétegéből. Az isten
alakok reprezentatív álló tartásban vagy, mint a sisciai táblán, trónuson 
ülve szenvtelenül tekintenek alá98 a sublunáris szférában lejátszódó 
cselekményekre. A kosmos felett, a hét kis oltárral jelzett planéták világa 
után a legfelső, a nyolcadik régióban trónol ez a mithraikus istenvilág. 
Az emlékeken ez a gondos elrendezés az egymásfölé rétegződő égi régiók
nak mithraikus tanítását kívánja kifejezni.99 

6. jelenet. A IV. számú töredék jobboldali, felső részén egy ívelt 
pálcatagot látunk. Bzt azon bárka töredékének tekinthetjük, amelyben 
a bika nyugodott, amikor a dunavölgyi reliefek túlnyomórésze a bárkát 
a korongunk ábrázolásával egyezően, ilyen szkématikus, félköríves formá
ban adja vissza.100 Jelenetünk a dunavölgyi ábrázolásokra jellemző, 
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minthogy hiányzik az itáliai, rajnavidéki, valamint a keleti emlékeken. 
Rendszerint a kunyhójelenet mellett jelenik meg. 

A sárkeszi koronghoz hasonló elrendezésben csupán egyes balkán
vidéki szoborművön találjuk meg.101. Bzek közül, mint már föntebb is 
megjegyeztük, a kumanovoi relief az egyes jelenetek elrendezésében 
is megegyezik darabunkkal. Bzzel a ritkábban előforduló és a mithraikus 
theológia és kosmogóniától befolyásolt képsorral szemben a dunavölgyi 
többjelenetes táblák nagyobb része a következő három jelenetet: kunyhó
ban nyugvó bika, a bárkán hajókázó bika és a nyilazó jelenetet mint 
egységet, mint a bikakaland első ciklusának képsorát fogja össze. Bzek 
közül a második ábrázolás egy olyan eseményt tárgyal, amely a 
bikának házikójából való kiűzése után történt meg. B folytató
lagos cselekmény színhelyét sohasem jelzik világosan az ábrázolások. 
Jogosan feltételezhető azonban, hogy ez az előző jelenetével azonos, t.-i. 
a planéták világa.102 Mythikus-történeti értelmezése nem világos előttünk. 
Csupán az előbbi jelenettel való összefüggését tekintve kockáztathatjuk 
meg azt a véleményünket, hogy az üldözött bikát a heros másodszor sem 
tudja hatalmába keríteni, minthogy most is elmenekül, mégpedig bárkán, 
azaz a holdrégióba (?).103 À kozmológiai értelmezéséről már föntebb meg
jegyeztük a legszükségesebbeket. 

7. jelenet. A középen egy köralakúan jelzett sziklatömbön ül Mithra 
és íjával jobbra, egy szikla felé nyilaz, mely utóbbit korongunk 6% 
széles, kevéssé homorú, pilaszterhez hasonló léctaggal adja vissza. Az isten 
ruházata nem ismerhető fel ; nem hiányzik azonban fejéről a phrygiai 
sapka. Blőtte phrygsapkás férfi térdel, előrenyújtott kezeivel ugyancsak 
a szikla felé fordulva. Az isten mögött egy másik álló férfialakot látunk, 
fedetlen fővel, amint jobbját az isten válla felé nyújtja. 

A jelenet ikonográfiája nem nyújt semmi különöset. A nyilazás jele
netét a dunavölgyi emlékekre sajátos, háromalakos redukcióban mutatja 
be, az egyes személyek jólismert tartásában. 

Bzt a jelenetet általánosságban úgy értelmezik, mint Mithra egy 
csodatételét, amelyet az isten, mint Msakrjg az emberek könyörgésére 
vitt véghez.104 B felfogás ellenében azonban megjegyezhetjük, hogy e 
jelenet a dunavölgyi emlékeken mondhatni kivétel nélkül a bikakaland 
első ciklusában foglal helyet.105 Ábrázolásunk értelmezését módszeresen 
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tehát csakis ennek az epizódsornak a keretében lehet megkísérelni. 
Az ábrázolásokon azonkívül a 'cselekvő isten személyén kívül legfeljebb 
két személy jelenik meg; ezek a mellékalakok viszont nem emberi 
lények. Egyes, gondosabban kidolgozott domborműveken106 u.-i. hatá
rozottan ugyanazt az öltözetet viselik (chlamys és pileus), mint az isten, 
vagypedig segítői a kunyhójelenetnél.107 Továbbá az is érvelésünk 
helyessége mellett szól, hogy ez a két kísérőalak Mithra más cselekede
teinél is szerepel.108 Egyáltalában nem meglepő tehát, hogy ez a két 
mellékalak ennél a jelenetnél is feltűnik. Az ú. n. nyilazó jelenet Mithra-t 
így két kísérője társaságában mutatná be a bikakaland egyik epizódja 
alkalmával. Hogy ez a képtípus valójában a bika üldözésének egy előttünk 
közelebbről nem ismeretes cselekményét tartalmazza, arra e jelenetnek 
az osterburkeni reliefen látható érdekes fogalmazása is utalhat.109 Ezen 
a táblaképen Mithra lóhátról felhők felé nyilaz. Mögötte keleti öltözetben 
és fáklyát tartva kezében egy férfialak lépked, kétségtelenül az egyik 
akolythos, akit ezzel az attribútumával kezében egy másik germániai 
emléken, a saarburgi reliefen már a képciklus első jeleneténél megtalál
tunk. Az osterburkeni oltárképen a lovaglás mellett még az oroszlán 
jelenléte is a vadászatra utal, amikor ez az állat ismeretesen akkor tűnik 
fel az isten környezetében, amikor Mithra mint vadász lép fel.110 

Néhány más rajnavidéki emléken is. a felhő felé nyilazó istenkép 
típusát találjuk meg.111 A dunavölgyi domborművek túlnyomó részén 
viszont a forrásvíz sziklafalból fakad, amelyet igen gyakran felül lekere
kített kőoszlop formájában adnak vissza emlékeink. Ezzel kapcsolatban 
azonban szabad talán arra emlékeztetnünk, hogy az égnek az a primitív, 
de egykor igen elterjedt felfogása, amely a mennyboltot, mint kőbolto-
zatot képzelte el a mithraikus vallásban is ismeretes volt,112 Kerek plasz
tikában a mithraikus művészet ezt igen valószínűleg egy piramisalakú 
kőhasáb formájában fejezte ki szimbolikusan.113 Ennek mintegy a reliefek 
nyelvére való átfogalmazásnak tekinthetjük a dunavölgyi táblák vékony, 
pilaszterszerű sziklaábrázolásait, amelyek ilymódon ugyancsak az égbol
tozat szimbolikus kifejezői volnának.114 

A nyilazó jelenetben tehát Mithra, mint napisten, forrásvizet fakaszt 
az égboltozatból.115 Igen kívánatos lenne most, ha többet tudnánk a 
bárkajelenet tartalmi jelentéséről, amelynél a vízi elem is igen fontos 
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szerepet játszott. Vajjon a forrásvíz lekényszerítése az égi szférából annyit 
jelent-e, hogy ezáltal a bikát megfosztották egyik elementáris segítőjétől 
s ilymódon az isten számára alkalom nyílott arra, hogy az állatot végülis 
megragadja, ezt a meggyőződésünket csupán mint hipotézist mondhatjuk 
ki. Mégis némikép alátámasztaná felfogásunkat a durai freskó egyik 
jelenete.116 A bika homlokán itt a szarvak között naprozettát látunk, 
amely ilymódon ezt az állatot, mint égi bikát jelöli meg. A falfestmény 
az állat alatt a vizet is jelezte. Mithra tehát az égi állattal továbbúszik, 
mint egykor Herakles.117 Másrészről a nyilazás jelenete mindenkor kifeje
zésre juttatja, hogy a forrásvíz felüdíti az akolythosokat. E felüdülés 
részesévé a refrigerarius tartásban válik az akolythos.118 Ennek a típusnak 
az alkalmazása itt, amely máskülönben a mithraikus vallásos körön kívül 
is mindenkor a vallásosságból fakadó lelki felüdülés kifejezésére szolgál, 
sejtetheti, hogy az a forrásvíz, amely itt a mennyből fakad a fons -perennis 
míg a térdeplő. arolythos a Mithra-hívő előképének is felfogható. 

8. jelenet. A nyilazás ábrázolásával lezáródik a bikakaland első kép
ciklusa. A sárkeszi korongon most legalább egy jelenet hiányzik, amely 
igen valószínűleg a napisten mellképét s talán még a holló alakját tar
talmazta.119 Utána két mező következik s ezek ábrázolásai az istent a 
bikával való közvetlen küzdelemben mutatják be. Amint a Mithra-Vita 
első ciklusát a dunavölgyi táblák beszélték el részletesebben, Mithra 
cselekedeteinek ezt a második részét viszont a rajnavidéki dombor
műveken találjuk gazdagabb ábrázolássorral kifejezve. A dunavölgyi 
emlékek, valamint korongunk is megelégszenek azzal, hogy az egész 
ciklusból csak két jellemző aktust ragadjanak ki, mégpedig a bikát von
szoló vagy cipelő Mithra és a bikán to va vágtató isten jelenetét. 

9. jelenet. Mithra jobbfelé halad és a két hátsó lábánál megragadva 
maga után vonszolja a bikát, amelynek előrésze a heros hátáról élettelenül 
csüng le. A Transüus azonos ábrázolási módját megtaláljuk a már ismé
telten rokonnak jelzett sisciai, heddernheimi és kumanovoi táblákon, 
továbbá még néhány dunavölgyi domborművön.120 A Transüus értelem 
szerint összekapcsolja egymással a bikakaland első és második ciklusát. 
H jelenet vallásos értelmét röviden talán a következőkben adhatjuk 
vissza.121 Hosszú, fáradtságos üldözés után végül is sikerült az istennek 
megragadnia az égi állatot. Ebben a pillanatban azonban kezdetét veszi 
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a nem kevésbé fáradtságos »keresztülhaladás« cselekménye. Mithra 
aktivitásának ebben a formájában egyúttal ßovxXojiog &eóg is. 

A Transitus útja a planétavilágtól a földi szféra felé vezetett. Bzt 
az értelmezést újabban a gelasianusi edictum egyik mondata is támogatja, 
amelyre Cumont mutatott rá.122 Az edictum említ egy könyvet : »quae 
appellatur Transitus, id est assumptio sanctae Mariae«. A Transitus ezen 
a helyen a lélek keresztülhaladását fejezi ki symbólikusan, a földi szférából 
az égi régióba. A mithraikus művészetben, ahol a Transitust megelőző 
jelenetek a planéták világában játszódnak le, a keresztülhaladásnak ter
mészetesen csupán fordított értelme lehet : küzdelmekkel teli keresztül
haladás az égi világból a földi világba.123 

10. jelenet. A sárkeszi korongon a Transitusm következő jelenet, 
amelyen Mithra-t a bika hátán lovagolva látjuk, egy jellemző vonást 
mutat fel. Az isten ugyan itt is jobb felé halad s a lebegő chlamys gyorsan 
előrehaladó mozgásra utal,124 jobbjával azonban nem a bika szarvait 
ragadja meg, mint a dunavölgyi emlékek hasonló ábrázolásain125, hanem 
az állat lebernyege felé nyúl. A bika azonkívül kissé jobbra veti a fejét, 
mintha valami visszarántó mozdulatnak engedelmeskedne. Bzt a sajátos 
kéztartást és fej mozdulatot eddig csupán a tavalicavoi reliefről ismer
jük.126 Igen valószínű, hogy egyik emléken sem a taurokatapsiának127 

valami új formáját kívánja ez kifejezni, hanem csupán a bika orr
lyukain keresztül való zabolázásának elrajzolásával van dolgunk. 

Mint már föntebb megjegyeztük, a bikakaland második ciklusának 
a Transitus és a lovagló jelenetre128 való redukálását a dunavölgyi emlékek 
egyik sajátos vonásának tekinthetjük. Itália ugyanis még szűkszavúbb 
kifejezési formát használ s megelégszik egyedül a Transitus ábrázolásá
val.129 A Rajnavidék és Kelet viszont terjengősebben beszélik el a bika
kalandnak ezt a második részét. Redukciók természetesen ez utóbbiaknál 
is előfordulnak. Tipikusan dunavölgyi továbbá a bika hátán lovagló-
tartásban ábrázolt istenalak is. Amíg ugyanis a rajnavidéki emlékeken 
az istent mintegy magávalragadja a bika és Mithra, mondhatni a levegőben 
úszik,130 Durában pedig a bika hátán olyan tartásban ül, mint Burópa 
a Zeusbikán131, addig az isten valójában lovagol a duna völgyi emlékek 
ábrázolásain. Igen valószínű, hogy ennek a lovasábrázolásnak megfogal
mazásánál a thrák lovas típusa is példaképül szolgált.132 
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A bikalovaglás jelenete azt a kemény harcot jelzi egyetlen egy kép
pel, amely a Transitus közben ment végbe, amikor az isten megkísérelte, 
hogy az ellenszegülő állatot különböző fogásokkal megzabolázza. A végső 
győzelem azonban, amint egyes raj na vidéki táblák elbeszéléséből látjuk, 
még elmarad. A bika leveti hátáról lovasát és tovarohan. Mithra további 
erőfeszítésének ábrázolásai hiányoznak a dunavölgyi relief táblákon. 
Csupán a végső diadalt, a bika megölését mutatja be a mi korongunk is, 
kiemelve a mellékjelenetek sorából és felnagyítva a középső medaillonban. 

Bhhez a tauroktonos-jelenethez járul számos domborművön a 
kantharos-oroszlán (és kígyó) csoport, az elemek szimbolikus ábrázolásai, 
amelyeket a sárkeszi korongon a föntebbi jelenettől elszakítva és lerövi-
dítebb formájában a következő 11. számú mezőben találunk meg. 

11. jelenet. Jobbfelé ugró oroszlán előrésze tölti ki a mr.ző felületét. 
Azonos helyen, azaz a bikakaland és a Sol-Mithra ciklus közé ékelve 
találkozunk ezzel a jelenettel egyes dunavidéki táblaképen, így többek 
között Kurtowo-Konare és Heddernheim mithraeumaiból ismeretes rokon
darabokon. L,egtöbbnyire azonban a fekvő, vagy ugró, illetve ágaskodó 
oroszlán képét teljes alakban mutatják a dunavölgyi emlékek.133 Koron
gunk ábrázolásával egyezőleg csupán egy bulgáriai emléket említhetünk 
fel,134 amely az oroszlánt ugyancsak félalakban ábrázolja. 

A rajna vidéki eredetű emlékeken is gyakran szerepel a Sol-Mithra 
jelenetek körében az oroszlán alakja. Bzeken az oroszlán ciprusfa előtt 
halad,135 vagy ciprusfák között fut,136 illetve nyugodtan ül a fa előtt.137 

Cumont ezeket a rajnavidéki ábrázolásokat az osterburkeni relief föntebb 
említett jelenetével hozta kapcsolatba, ahol a lóhátról nyilazó Mithra 
csoportja alatt az oroszlán is megjelenik.138 Ismeretesen az istenhez 
vadász aszpektusában az oroszlán is hozzátartozott, mint kísérőinek 
egyike.139 Az a vélemény tehát, hogy a rajnavidéki többjelenetes táblák 
oroszlánalakjai vadászjelenetek redukciói, elfogadható. Bzt a felfogást 
még az a megfigyelés is alátámaszthatja, hogy a fa, amely a teljesebb 
fogalmazásit vadászjeleneteken sohasem hiányzik, ezeknél a redukciós 
ábrázolásoknál is mindenkor megjelenik az oroszlán mellett. A duna
völgyi oroszlánábrázolások azonban értelemszerűen nem kapcsolhatók a 
föntebbi rajnai ábrázolásokhoz. Kétségtelen ugyan, hogy az oroszlán 
alakja mindkét emlékcsoporton, a képciklus keretében nagyjában azonos 



helyet foglal el.140 Ezzel a véletlennek tekinthető megegyezéssel szemben 
azonban számos formai különbséget sorolhatunk fel. Hiányzik így a 
dunavölgyi táblákon a fa ábrázolása. Ezt a körülményt azonban talán 
még egy további leegyszerűsítés számlájára írhatnánk. Jóval többet mond 
azonban a föntebbi két csoport emlékeinél az oroszlán ábrázolási mód
jában jelentkező különbség. A futó, vagy nyugodtan tovahaladó oroszlán 
típusa helyett ugyanis a dunavölgyi domborműveken az ellenségesen 
támadó, vagy fekvő állat alakja jelenik meg. Mindkét tartás jelentése 
világos lesz előttünk, ha a balkánvidéki emlékek egy csoportját vizsgáljuk 
meg. Serdica, illetve Bessapara141 területéről ismerünk egy-egy reliefet, 
ahol a kantharoshoz odakúszó, illetve annak irányába ugró oroszlán alakját 
a lakomajelenet közelében találjuk meg. Egy további töredék Küstendil-
ből142 a lakomajelenet előtt jobbrafekvő oroszlán előrészét mutatja, amint 
mellső mancsait az edényre fekteti.143 Az azonos ugró helyzetben, minden
esetre ellenséges tartásban látjuk viszont ennek az állatnak az alakját 
a dunavölgyi származású emlékek ábrázolásain, ahol az oroszlán egy
magában lép fel. A kantharos hiánya ennél az ábrázolásnál nem sokat 
mond, amikor a csoportozat felbomlását már az említett serdicai reliefen 
megtaláljuk.144 A dunavölgyi táblaképek egymagában szereplő oroszlán 
alakját tehát mint az oroszlán-kantharos csoport igen szűkszavú leegy
szerűsítését foghatjuk fel. B felfogás helyességét az a körülmény is támo
gatja/hogy azokon az emlékeken, ahol ez az önmagában álló oroszlán 
szerepel, hiányzik az elemek harcának kifejezésére145 egy különálló 
oroszlán-kantharos csoport. 

A kantharos-oroszlán csoportosítást éppen úgy a Duna-vidékre 
jellemzőnek tekinthetjük,146 mint ahogy a kígyóval kibővített teljesebb 
ábrázolás a Rajna-vidéki emlékek sajátja. Mindkét csoportnak az ú. n. 
dunai lovasistenségek tiszteletére vonatkoztatható táblák hasonló csoport -
jából való levezetése indokolatlannak látszik míg az ellenkezője nagyon 
is valószínű. 147 Számos további kérdés merül még fel e csoportozattal 
kapcsolatban, amelyek megbeszélésére a jelen alkalommal azonban nincs 
módunkban kitérni. Mindössze két megjegyzést kívánunk még tenni. 
Először is ez a csoport éppen úgy, mint a bővített kígyó-kantharos-
oroszlán elrendezés aránylag későn kerül be a mithraikus művészetbe.148 

Másodszor, alkalmazása nem e misztériumvallás ősi területein, tehát 
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Keleten vagy Itáliában történt, amikor az ottani emlékeken hiányoz
nak ezek az ábrázolások, hanem a vallástól gyorsan meghódított 
peremvidékeken. Igen valószínű, hogy ez a kantharos-oroszlán csoport, 
mint képtípus, a dionysiakus művészet köréből került át a mithraikus 
művészetbe. 

12. jelenet. E képmező ábrázolása igen problematikus. Jobbfelé 
haladó férfialakot látunk, aki mindkét, könyökben meghajlított karját 
magasan felemelve tartja. Ruházata felismerhetetlen, azonban úgylátszik, 
nem viselt sapkát. Hasonló alakokat eddig csak a dunavölgyi emlékekről 
ismerünk. Az elbeszélő sor azonos helyén, mint a sárkeszi korongon, 
azaz az oroszlán alakja és az ú.-n. Investitura 
jelenet közé ékelve jelenik meg ez a férfi 
a korongunkkal kapcsolatban már ismétel
ten idézett heddernheimi149 és a kurtowo-
konarei150 relief táblákon. Bgy sarmizege-
thusai töredéken viszont151 az ú. n. Investi
tura-, valamint lakomajelenet között tűnik 
fel, amint felemelt kéztartással ez utóbbi 
felé közeledik. A férfi kéztartása itt áll a 
legközelebb a sárkeszi korong ábrázolásához. 
Még érdekesebb az elrendezés egy brigetioi 
kis márványtöredéken, amelyet ez alkalom
mal teszünk közzé.152 (9. kép.) A 9 cm 
magas, 7 cm széles 3—32 cm vastag, sok-
jelenetes táblán a bikaölést babérkoszorú 
keretezi s e körül helyezkednek el az egyes mellékjelenetek. A bika-
ölés jelenetéből a babérkoszorún belül csupán Cautes balraforduló 
alakja őrződött meg. Baljában íjat tart ; fej sérült, alsó lábszár, valamint 
a fáklyát tartó jobbja hiányzik. A koszorún kívül ifjú ember emelkedik 
ki simára megmunkált, alul lekerekített sziklatömbből.153 Baljában tőrt 
tart, míg jobbja és a fej hiányzik. Ezen Mithras petrogenitus jelenete alatt 
előnézetben jobbralépő férfi alakját látjuk ; alsó teste erősen sérült. 
Hosszúujjú tunikát visel és phryg sapkát. Mindkét kezét a vízszintes fölé 
emeli kissé, a csodálkozva figyelő, vagy a hirtelen meglepett ember tar
tásával.154 Ikonográfiái tekintetben alakunk azonos a föntebb meg-

19. kép. 
Márvány töredék Brigetioból. 
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beszéltekkel, ha a sziklaszületés közelében való feltűnése első pillanatra 
az ú. n. pásztor jelenetre is engedne következtetni. B férfi mozdulata 
azonban határozottan eltér a pásztor jelenetben szereplő személyek tar
tásától.155 Alakunk a brigetioi töredéken kétségtelenül nincs eredeti 
helyén, amikor a többi emléken két alkalommal Sol-Mithra képciklusa, 
három alkalommal pedig az Investitura-jelenete előtt tűnik fel. Mind
két utóbbi elrendezés viszont határozottan arra utal, hogy alakunk 
Mithra cselekedeteinek második ciklusába tartozik. Az ábrázolás értelmét 
azonban nem ismerjük. lehetséges, hogy Mithra jelenik itt meg előttünk 
egy közelebbről ismeretlen cselekmény közben. Újólag arra is rá kell 
még mutatnunk, hogy ez a jelenet eddig csak a dunavölgyi származású 
emlékeken található meg és így e mysteriumvallás egyik sajátos, a 
Duna völgyében különösen kedvelt tanítását örökíti meg. 

73., 74. jelenet. A két következő jelenet viszont a mithraikus művészet 
relief ábrázolásainak állandó kép típusaihoz tartozik. Az első ezek közül 
az ú. n. Investitura-csélekményét mutatja, a jólismert fogalmazásban.156 

Mithra ballábával előrelépve, kinyújtott jobbjában íjformájú, hajlított 
tárgyat tart a napisten feje fölött,157 aki Mithra előtt térdel, s mind
két vízszintesen kinyújtott karját maga elé tartja.158 Mindkét alak 
ruházata felismerhetetlen. Mithra fedetlenfejű. Jelenetünk ikonográfiája 
rokon néhány dunavölgyi ábrázolással,159 teljesértékű analógia azonban 
hiányzik. 

B jelenet vallásos értelme Cumont legújabb kutatásai óta világosan 
áll előttünk.160 Mithra, a bikaöléssel kifejezett teremtésaktus után, 
átruházza a napistenre az iráni Chwarenah-ot,161 azaz azt az isteni erőt, 
amelynek birtokában Sói á "HXiog ßaodsug rangot nyerte el. 

A sárkeszi korong V. töredékén utolsónak a lakoma jelenet látható, 
amelyet itt éppolyan szkematikus, leegyszerűsített formájában kapunk, 
mint a többi dunavölgyi eredetű emléken.162 Hosszúkás, négyszögletű 
asztal mögött chlamysba öltözve ül Sol. A lakoma másik résztvevőjéből, 
Mithra alakjából, akit a napisten baloldalán ábrázoltak, csupán a jobb
oldali testrész maradt meg. 

Az asztal a mithraikus közösségben ünnepelt kultikus lakomából 
került át ebbe a mythikus lakomajelenetbe, amelyet a mythos eredetibb 
fogalmazása szerint, amint erről még egyes domborműves ábrázolások is 
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tanúságot tesznek163 a megölt bika teste fölött ünnepeltek. Ugyanezt 
az utat járta meg a kenyér és az ital, amelyeket egyes reliefeken az 
asztalra helyezve, illetve a résztvevők kezében ábrázolnak.164 A mythos 
tanításában ezzel szemben darabokra szaggatták a bika testét és egy 
részét Sol és Mithra fogyaszthatta el a közös lakoma alkalmával.165 

A Mithras-Vita mythikus elbeszélésében, valamint a sokjelenetes 
táblák képsorában a Cena mystica eredeti helye még nem világos előttünk. 
Csak annyi bizonyos, hogy ez a Cena a napisten beavatási jeleneteihez 
tartozott. Következik az Plinius egyik adatából is,166 ahol Nérónak, 
az iij napistennek Tiridates részéről a Mithras-mysteriumokba történő 
beavatásáról a következő szavakkal történik említés : magicis etiam 
cenis eum initiaverat.167 Egyes érvek amellett szólnak, hogy e kultikus 
lakomajelenet számára előképül szolgáló mythikus Cena1Q8 a ísQog lóyog 
elbeszélésében az Investitur a-, illetve szövetségkötés jelenetei előtt, köz
vetlenül a bikaölés ábrázolása után foglalt helyet.169 Bzt a sorrendet 
követi néhány szobormű is.170 Bzek azonban kivételnek számítanak a 
többi ábrázolások nagy tömegével szemben, amelyek a lakoma jelenetet 
mint Mithra földi életének utolsó epizódját beszélik el. Ezzel záródik 
az isten megváltó tevékenysége s ennek következtében közvetlenül a 
mennybeszállás jelenete elé iktatják be.171. A lakoma jeleneten szereplő 
személyek ültetési rendje is172 ez utóbbi sorrend mellett látszik érvelni. 

15., 16. jelenet. A lakoma ábrázolása után korongunkból egy nagyobb 
rész hiányzik, ahol a dunavölgyi emlékek egyöntetű tanúsága szerint 
eredetileg a mennybemenetel, továbbá Okeanos fekvő alakja és esetleg 
még más, de már kozmológikus tartalmú ábrázolások (gigantomachia?) 
foglalhattak helyet. 

* * * 

Korongunkon az egyes jelenetek elrendezése alkalmával a bikaölés 
babérkoszorúba foglalt központi jelenete egy kissé balfelé tolódott el. 
Ezért van az, hogy a mellékjelenetek ábrázolására fenntartott képszegély 
a korong jobboldali részén pár %-rel szélesebb, mint a baloldalul. Ez a 
megfigyelés a kompozíció egymásutánjára is világot vethet. A korong
forma elkészítése után, amely máskülönben a mithraikus fogadalmi 
tárgyak egyik ritkább formáját mutatja,173 a kőfaragó először a középső 
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jelenet helyét jelölte ki s csak utána kerültek kidolgozásra az egyes 
mellékjelenetek. 

Kiégendő egy pillantást vetni a reliefünkre, hogy meggyőződjünk 
annak gyári jellegéről. A megmunkálás, különösen a mellékjeleneteknél, 
ahol az egyes alakok ábrázolása összefoglalóan, a proportiók több esetben 
helytelenül vannak feltüntetve, egészen felületes. A ruházatot csak ritkán 
jelölte a kőfaragó, festés nyomai pedig, amelyekkel egyes részleteket 
kiemelhetett volna, hiányoznak. Gyári tömegmunkát képviselő reliefünk 
elkészítésénél kétségtelenül nem az esztétikai, hanem a vallásos szem
pontok voltak az iránytadók.174 Ennek ellenére értelemzavaró elrajzolással 
csak ritkán találkozunk.175 Ez a körülmény már önmagában is arra 
utalhat, hogy korongunkat egy olyan nagyobb műhelyben készíthették, 
amely az ilyen ex voto tárgyak kidolgozásában megfelelő gyakorlattal 
rendelkezett. Ezt a gyártási helyet már korongunk márványanyagára 
való tekintettel is — Sirmium környékén kereshetjük, ahol a Fruska 
Gora hegységben kimutathatólag a III. században, de igen valószínűleg 
már előbb, császári kezelésben levő márványbányák,176 továbbá ezekkel 
kapcsolatban álló nagyobb műhelyek177 dolgoztak. Ilymódon érthető 
lenne az is, hogy a sárkeszi korong egyes balkáni (Kumanovo, Kurtowo-
Konare) és délpannoniai (Siscia) szoborművek mellett, olyan rajna
vidéki ex voto darabokkal (pl. Mon. 253. 1.) áll szoros összefüggésben, 
amelyek dunavölgyi, közelebbről megjelölve, délpannoniai eredetére már 
Drexel utalt. 

IV. A nagy oltárkép. 
Téglalapalakú, felül lekerekített mészkő relief tábla. 56 cm hosszú, 

48*5 cm magas és 10-5 cm vastag. Mithra, valamint Luna mellképe között 
egy V-alakú rész kitöredezett ; e töredék nagyobb részét azonban később 
megtalálták. Sérült továbbá Cautes orr- és száj része, Cautopates jobb
karja s a bikára felugró kutya feje. (10. kép.) 

A bikaölés jelenetét oltárképünkön ívelt fülkébe állítva látjuk. 
A naturalisztikus barlangra csupán az egyenetlen talaj színt emlékeztet. 
H jelenet kanonikus fogalmazása, amely a bikát leszúró isten alakját 
a kutya, skorpió és kígyó társaságában mutatja, szükségtelenné teszi a 
részletes leírást. Elégséges ezért néhány különös vonást felemlítenünk. 
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10. kép. — A sárkeszi szentély nagy oltárképe. 



A bika reliefünkön élettelenül nyúlik el a földön s már nem áll ellent, 
mint az emlékek egy másik csoportján,178 a győzedelmes istennek. 
Az előtte végbement kemény küzdelemre reliefünkön csupán a bika testén 
látható széles szalag utal, amely az agónokban szereplő állatokra jel
lemző.179 Említést érdemel még, hogy az állat farka nem végződik a 
termékenységre utaló két vagy több gabonaszárban. Az isten hosszú, az 
egész lábszárát befödő nadrágot (anaxyrides) visel, továbbá hosszúujjú tuni
kát, fölötte chlamyst, amelyet a jobb vállon korongos fibula kapcsol össze. 
Fejét phrygiai sapka fedi. Az isten fejtartásk máshonnét is jól ismert. 
Háromnegyed nézetben fejét balra fordítva, mereven a magasba néz,180 

nem pedig a napisten felé tekint. A két dadophor az alapszinten áll. 
Cautes előnézetben kissé jobbrafordulva, Cautopates háromnegyed nézet
ben.181. Ez utóbbi részére a keresztbevetett lábú típust választotta oltár
képünk mestere. Mindkettő baljában amazonpajzsot (pelta) tart s a 
szokásos keleti öltözetet viseli, E főjelenet fölött a barlangszegély kép
sávvá alakult át. Baloldalt Sol jobbranéző mellképe látható, fején a hét
sugaras182 diadémával; előtte két lóprotomé a napkocsira utal.183 Sol előtt 
a holló tekint le a bikaölésre. A képsáv másik sarkában Luna balra forduló 
mellképét látjuk. Előtte ugyancsak két lóprotomé foglal helyet, nem 
pedig, amint később uralkodó lett, bikafejek.184 Sol és L,una között négy 
oltár és három fa látható.185 Eredetileg egymással váltakozva négy oltár 
és négy fa, a négy elem symbolumai186 foglalhatott itt helyet. Ez a symbolika 
a fülkét határozottan mint kosmost jelöli meg, amely a földi régiót 
éppúgy magábafoglalja, mint az égit. 

Kőfaragónk természetesen mintaképek után dolgozott. Reliefünk két 
jellemző vonása, mégpedig az ábrázolt dadophortípusok, továbbá a fülke 
ívén feltűnő elemsymbolika lehetővé teszik számunkra, hogy közelebbről 
is meghatározhassuk azt az emlékcsoportot, amelynek körében a sárkeszi 
oltárkép előképét kell keresnünk. Vizsgáljuk meg előbb röviden a dadophor 
típusokat. 

Ismeretes, hogy a mithraikus művészet, egészen megszűnéséig, a 
dadophorok alakjainak visszaadására két különböző szobortípust hasz
nált fel. Ezek közül az egyik, amely a fáklyatartókat nyugodt testtartás
ban, egyik lábukkal kissé előrelépve ábrázolja, Rómában már a II. század 
elején ismeretes volt, amint erről a Porta Portese szobrai és az ezekhez 
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korban közelálló capitoliumi relief187 tanúskodnak. Kelet,188 továbbá 
a nyugati tartományok189 e típusnál azonban gyakrabban szerepeltetnek 
egy másikat, amely mindkét dadophort keresztbevetett lábtartással 
ábrázolja. A pedumot tartó Attis-alakkal való szobrászati kapcsolatuk 
még nem tisztázott. Erre a kérdésre különben egy későbbi alkalommal 
még visszatérünk. Körülbelül a II. század közepétől kezdve190 azután 
az utóbb említett típus lesz uralkodó a mithraikus művészetben. Az 
emlékek egész tömege mutatja ezután ebben a tartásban a két akolythost. 
Az ide sorolható reliefek'lehetőleg kerülik az alakok kereszteződését. 
A két kísérő alakj a es a bikaölés csoportja egymástól gondosan szét 
van választva. A két fáklyatartót gyakran csak a test könnyed oda-
fordulása és az azonos vonalértékek191 kapcsolják a középső csoporthoz. 

E szépszámú emlék mellett, amelyek mindkét akolythost azonos tar
tásban, mégpedig vagy az első, vagy pedig a második föntebb megjegyzett 
típus szerint ábrázolják, az oltár- és votívképek sorából jól elkülöníthető 
még egy további csoport, ahol csupán az egyik dadophor, Cautes vagy 
Cautopates szerepel keresztbevetett lábtartásban, míg a másik könnyed 
állótartásban van ábrázolva. Ez utóbbi csoportot Pannóniára nézve 
jellemzőnek tarthatjuk. Ide tartozik ugyanis a legtöbb Aquincum és 
környéki relief tábla, valamint Italia mithraikus művészetétől közvetlenül 
befolyásolt nyugatpannóniai-délnoricumi terület néhány ábrázolása.192 

Pannónián kívül ez az ábrázolási mód csak Italiából ismeretes,193 ahonnét 
igen valószínűleg a pannóniai műhelyekbe is eljutottak a dadophor 
típusok ilyen fogalmazásának előképei. A sárkeszi táblával kapcso
latban, a camponai oltárkép194 mellett különös határozottsággal utal
hatunk Poetovio és környékének emlékanyagára,195 ahol több relieftábla 
a dadophor típusoknak a sárkeszi darabbal azonos elrendezését mutatja. 
Bbben a délnyugatpannóniai körben kedvelt az is, hogy Cautest nem a 
képsíkba, hanem egy mélyebb felületbe állítva ábrázolják, amelyet azáltal 
érnek el, hogy a bikára ugró kutya testét Cautes elé helyezik.196 Italia 
szoborművein a bouthutousa csoport és a két mellékalak rendszerint 
világosan elválasztódik egymástól. De arra is ismerünk példát, hogy a 
kutya alakját az egyik akolythos előtt faragják ki, úgyhogy az részben 
elt akarja a fáklyatartót. 9 7 

A sárkeszi oltárképen ábrázolt dadophortípusok, valamint az az 
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ábrázolási mód, amely Cautest egy, a képsíknál mélyebb felületbe helyezi 
el, világosan kimutatható tehát Délnyugatpannónia mithraikus művésze
tében. Reliefünk közvetlen előképét azonban mégsem kereshetjük ezen 
a területen. A poetovioi fogadalmi táblák ugyanis jóval későbbiek, 
mint oltárképünk, továbbá teljesen hiányzik az itteni emlékanyagban az 
az elemsymbolikával gazdagított táblatípus,198 amely, amint azt már most 
megjegyezhetjük, különösen Italiában volt otthonos. Ennek az elem
symbolikával bővített táblatípusnak kialakulását Italiában az emlékek 
tanúsága szerint a következő vonásokban foglalhatjuk össze. A bikaölés 
jelenetére szorítkozó ú. n. korai táblatípus, amelyet először Drexel ismert 
fel és helyezett teljes joggal a mithraikus relief plasztika elejére,199 

Italiában két irányban gazdagodott. Először is helyet engedett a Mithras-
Vita my thikus-történeti tartalmú thematáinak, amelyek már jóval koráb
ban megvoltak kerek plasztikában. Ez a törekvés azonban megelégedett 
azzal, hogy csupán egyes, vallásos tartalmánál fogva különösen fontosnak 
elismert jeleneteket, mint pl. a Transitus és az ú. n. Investitur:a, vegyen 
át és fordítson le a reliefplasztika nyelvezetére.200 Olyan nagyobb 
elbeszélő kedvről tanúskodó szoborművek, amilyeneket a Rajna, vagy a 
Duna vidékérőlismerünk, eddig azl—II. századbanhiányoznak Italiából.201 

Egy második irány ezzel szemben kozmológiai-kultikus tartalmú jelene
tekkel gazdagította a régebbi típusú relief táblát. Kimutathatólag ebben 
az esetben is a kerekplasztika megelőzte és útmutatólag hatott a relief
művészetre. Egyes szentélyekből ismerünk ugyanis olyan kisméretű, 
feliratnélküli oltárokat,202 továbbá piramisalakú kőpineákat,203 amelyeket 
a tűz és a föld princípiumainak symbolikus ábrázolásaiként foghatunk 
fel. Ezeket a kultusztárgyaknak számító faragvány okát vitték át reliefbe, 
amikor a barlang szegélye fölött, Sol és Buna mellképei között, tehát az 
égi szférában, oltárokat, fákat, továbbá tőröket és phrygiai sapkákat 
ábrázoltak egymással váltakozva. Italia kezdeményező ereje, úgylátszik, 
ebben még erősebben közreműködött, mint a föntebbi my thikus-történeti 
tárgyú jelenetek átvételénél. Az itáliai domborműveken a barlang sze
gélye fölött előszeretettel alkalmazott tájképi elem,204 a barlangnak egy 
architektónikus értelmű ívelt fülkévé való átalakítása alkalmával kiinduló
pontul szolgálhatott arra, hogy a felső képszegélyen a már meglévő 
faábrázolásoknak symbolikus értelmet tulajdonítva, ezekhez az elem-
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symbolika további elemeit is hozzáadják. Ilyen teljes szimbolikus relief
ábrázolást eddig mindössze csupán egy apulumi dombormuről ismerünk 
(Mon. 193.). Italia ezzel szemben éppenúgy, mint a mythikus-történeti 
mellék jelenetek kiválasztásánál, szűkszavúbb megoldást kedvelt. Meg
elégedett ugyanis az oltárok és fák205 vagy pedig az oltárok és tőrök206 

egymással váltakozó ábrázolásával. Ez a megfigyelésünk súlyt nyer, ha 
a sárkeszi táblára tekintünk, ahol az elemeknek ugyancsak nem a teljes, 
hanem ezt az Italiában kedvelt leegyszerűsített symbolikus ábrázolását 
találjuk meg. Amikor pedig oltárképünk más sajátosságai is, így pl. a 
dadophorok típusai, a bika testén látható széles szalag Italia felé utalnak, 
igen valószínűnek kell tartanunk, hogy táblánk előképét végső fokon 
Italia szolgáltatta. 

Az ilyen elemsymbolikával gazdagított táblák mindeddig hiányoztak 
Pannónia északkeleti vidékén. I t t ismeretesen a kisméretű, négyszögletes 
vagy felül lekerekített és csupán a bikaölés jelenetét tartalmazó táblák 
voltak az uralkodók, amelyek az ú. n. régebbi táblatípusnak felelnek meg. 
A következőkben most még két másik domborművet mutatunk be, 
mindkettőt Pannónia északkeleti vidékéről, amelyek a sárkeszi oltár
képpel azonos, az elemsymbolikával bővített táblatípust képviselik. 

11. kép. — A Székesfehérvári Múzeumban őrzött töredékes oltárkép. 

Az első ezek közül a Székesfehérvári Múzeum egy még publikálatlan 
töredéke. Négyszögű kőhasáb, anyaga mészkő. 43 cm magas, 62 cm széles 
és 36 cm vastag (11. kép.) Közelebbi lelhelye ismeretlen.207 Ezen az igen 
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kopott töredéken a széles fülke-ív alatt csupán Mithra hátravetett feje 
és lobogó chlamysa maradt meg. Az isten köpenyén holdsarló és egy 
nyolcágú csillag látható bekarcolva, symbolumok, amelyek ezt a ruhát 
mint égi köpenyt tüntetik fel.208 A fülke íve fölött képszalag következik. 
Középen, keskeny postamensen, szorosan egymásmellé állítva hét lángoló 
oltár sorakozik fel, amelyeket kétoldalt két fa (ciprusok), továbbá Sol 
(baloldalt, csak körvonalaiban ismerhető már fel) és Luna mellképei 
fognak közre. Ez a leegyszerűsített elemsymbolika kelet dunai, balkáni 
hatásról tanúskodik. A relief aránylag gondosan kivitelezett s még a 
III. század első felében készülhetett. A szoborműnek legalább a fele 
hiányzik. 

A másik darab, amelyet e helyen felemlítünk, a budaörsi oltárkép. 
Cumont ezt a Nemzeti Múzeum homályos raktárhelyiségében nehéz körül
mények között vizsgálta meg s éppen ezért csak hibásan írhatta le nagy 
munkájában. (Mon. 218.) Az oltárkép jelenleg a lapidarium nyugati szár
nyán van elhelyezve s ez a körülmény lehetővé tette209 számunkra, hogy 
a reliefet pontosabban leírjuk és egyben képben is bemutassuk. (12. kép.) 
A négyszögletes, trapézalakú, két darabba tört mészkőtábla 0*8814 m 

magas, alul 1*32 m széles és 0*15 m vastag. Hiányzik a felső jobboldali 
; része. Középen, enyhén bemélyített képmezőben foglal helyet a bikaölés 
jelenete kanonikus fogalmazásban: skorpió, kutya és kígyó társaságában. 
Mithra a szokásos keleti öltözetet viseli. Fej hiányzik ; a felsőtestének erős 
hajlása azonban valószínűvé teszi, hogy Mithra a napisten és a holló 
felé tekintve, hátravetette fejét, mint többek között ezt az egyik germá
niai emléken is látjuk.210 Az isten feje fölött egy félköralakú ívet látunk, 
amely a felső képszegélyt is áttöri. A bikaölés csoportozat a előtt fejét 
balrafordítva, keresztbevetett lábakkal áll Cautes. Könyökben meghaj
lított jobbjában fáklyát tart magasra, míg baljával amazonpajzsot szorít 
testéhez. A középső jelenet mögött kis posztamensen Cautopates jelenik 
meg ugyancsak keresztbevetett lábakkal s fejét jobbfelé fordítva. Jobb
jában ugyancsak pelt a pajzsot tart. Feje fölött a holló repül jobbra. 
Fent a balsarokban kis léctagra állítva Sol mellképét faragták ki (erősen 
rongált), utána pedig keskeny léctagon egymással váltakozva, négy 
ciprusi a és három oltár sorakozik. Az ív jobboldali hiányzó oldalán még 
további négy égő olt árka és három ciprusfa foglalhatott helyet, a sarokban 
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12. kép. — A budaörsi szentély nagy oltárképe. 



pedig Luna mellképe. Oltárképünket lapos reliefben, durván faragták ki. 
Az egyes alakok körvonalai, mondhatni, észrevétlenül olvadnak a hát
térbe s a testarányok is hibásak. A ruházat kezelése szkématikus. Az egyes 
ruharedőket bemélyített barázdák jelzik. Reliefünk a Marci Aurelii 
Frontinianus és F rontó két oltárával211 együtt került napvilágra. Mindkét 
oltárt Caracalla, vagy Alexander Severus uralkodásának első éveiben 
állították, a budaörsi szentély berendezése alkalmával. Ezekkel egyidejű 
oltárképünk is, amelyet anyaga, leletkörülményei, de különösen amazon
pajzsos dadophorjai az aquincumi körbe utalnak, ahol a tartományi szék
város egyik kőfaragóműhelyében készülhetett. 

A sárkeszi, székesfehérvári és budaörsi oltárképek meggyőzően tanú
sítják, hogy Aquincumban és környékén az ú. n. »régebbi« táblatípus 
mellett az elemsymbolikával bővített táblatípus is elterjedt volt. 
A székesfehérvári és a budaörsi darabok a III. sz. első felébe tartoznak. 
A sárkeszi oltárkép viszont korábbi212 s igazolja, hogy a gazdagabb
tartalmú reliefábrázolások Italiából (lehetséges, hogy Délnyugat-Pannónia 
közvetítésével) már a l l . sz. folyamán eljutottak tartományunk északkeleti 
területeire. 

Bz az itáliai eredetű táblatípus, közelebbről a dadophorok ábrázolása, 
azonban ebben az északkeletpannóniai körben egy jellemző attribútummal 
gazdagodott, amely éppúgy hiányzik Nyugat-Pannónia, mint Italia 
mithraikus emlékein. A peltaalakú pajzsra gondolunk, amelyet a sárkeszi és 
a budaörsi oltárképen is Mithra kísérői baljukban tartanak. Ilyen amazon
pajzsot tartó dadophorok, amint a jegyzetben közölt összeállításunkból 
is kitűnik, eddig csak Aquincum213 s e tartományi központ művészetétől 
befolyásolt környező vidék214 mithraikus emlékanyagából ismeretesek. 
(13—15. képek.) Aránylag szűk körben fordulnak tehát elő,215 amely arra 
utal, hogy a pajzsoknak valamely lokális jelentőséget tulajdonítsunk. 
Ilyen jelenség különben nem állna példanélkül a mithraikus művészetben, 
hiszen két rajna vidéki emléken216 — de másutt seholsem — az ifjak 
kulcshoz hasonló tárgyat tartanak jobbjukban. A peltás dadophorok 
elterjedési körével nagyjában egyező területen két másik emlékcsoporton, 
a sarkophagokon és épületfeliratokon is gyakran találkozunk a peltás 
keretdísszel.217 A fáklyatartók amazonpajzsai azonban csupán formai 
tekintetben hozhatók kapcsolatba a sírládák hasonló keretdíszével, de 
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13. kép. — Pajzsos dadophorok egy aquincumi kőfaragóműhely készletéből. 

mint vallásos tartalmú attribútumok nem magyarázhatók már meg a 
sarkophagplasztika segítségével. Az Aquincum és környéki mithraikus 
emlékeken feltűnő pelta, vagy ovális pajzs ugyanis sohasem csak dísz, 
nem is utalás a kísérőalakok orientális jellegére,218 hanem ezen emlékek 
természeténél fogva mindenkor vallásos tartalmú, amelynek a jelentését 
egyedül csak a mithraismus olda
láról közelíthetjük meg.219 Hogy 
legalább azt a vallásos kört meg
jelöljük, amely a mithraikus mű
vészeten belül érthetővé teszi 
pajzsottartó alakok megjelenését, 
utalunk a híres X. Yast, 112. sk. 
verssoraira220. A himnusz itt leírja 
a harcbainduló Mithra fegyver
zetét. Az isten a naplovaktól hú
zott harci kocsiján, a különben 

14. kép. — Az Aquincum 
és környéki dadophorok pajzstípusai. 
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ismeretlen frasna-î egy vérrel s aranypajzszsal felvértezve száll szembe 
az ellenséggel. A pajzs tehát éppen iigy hozzátartozik Mithrának, mint 
a harc istenének fegyverzetéhez, amint az íj és a tőr a vadászó Mithra 
alakjához. A két akolythost, mint az isten megfelelőit, a mithraikus 
hármasság, a xqntláaioq Míd-ga tagjait, természetesen ugyanaz a fegyverzet 
illette meg, mint Mithrát. 

Értelmezésünket az a körülmény sem gyengítheti meg, hogy pajzsos 
dadophorokat eddig csak az aquincumi körből ismerünk. Gondoljunk 
csak arra, hogy a mithraismus tanítása sem kerülhette el a többi világ
vallás sorsát, bármennyire is esoterikus volt ez a religio Mithriaca,2,21 

Ebben, a primitív iráni mythost, babyloniai astrologiát s még sok más 
hiedelmet egyesítő mystériumvallásban, a különböző vallásos alapkultúrá
val rendelkező területek neophytái nem ugyanazt érezték fontosnak 
Syriában, mint Rómában s a Raj na-vidéken, mint Aquincumban. Bzek 
a vallásos életben kétségtelenül meglevő különbségek az emlékanyagról is 
jól leolvashatók s a sárkeszi márvány korong tárgyalásánál igyekeztünk 
is ezekre rámutatni. A pajzsos dadophorokat is ebben az összefüggésben 
kell néznünk s akkor úgy tekinthetjük őket, mint akikben északkelet-
Pannónia mithraismusának egyik sajátos »katonai« vonása fejeződik ki. 
A helyi kőfaragó gyakorlat hatása mindössze abban nyilvánulhatott 
meg, hogy e pajzsokat több esetben peltaformában faragták ki. 

A pelta-pajzsos dadophorok típusát a sárkeszi oltárkép kőfaragója 
már készen kapta. Ujat éppoly kevéssé alkotott ebben a tekintetben, 
mint a bikaölő jelenetnek a pergamoni művészettől megfogalmazott kom
pozíciója hű visszaadásában,222 vagy a mellékalakok elrendezésében 
és az elemsymbolika alkalmazásában. Kzzel szemben viszont a kőfaragó 
számlájára írhatjuk a relief kidolgozásának módját. Az oltárkép kifara-
gása általában gondos munkát árul el. A középső csoportozatban a bika 
testarányai szokatlanul találók. A kidolgozás azonban nem olyan rész
letező, mint az isten alakjánál. Az állat testét vidékünk mástartalmú 
domborműveire is jellemző223 egészen laposan kezelt, nagy felületekkel 
adták vissza. Gondosabb megmunkálást árul el a bika fejrésze, ahol pl. 
a szemek kidolgozásánál a fájdalom kifejezésére törekedett kőfaragónk 
s ezt a felső szemhéj és a szemüreg felső vonala egymásbafonódásának, 
továbbá a pupilla jelzésének szokásos eszközeivel igyekezett visszaadni. 
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Az isten alakja ugyancsak jól proportionalt, ha az arányok kissé 
nyomottak is. Oltárképünk Mithrát, mint erőteljes ifjút ábrázolta, akinek 
súlyos alakja el is hiteti a szemlélővel a bika legyőzésének valóságát. 
Az isten arcát hullámos hajkorona fogja körül, amely felül, a homloknál 
egy háromszögalakú felületet szabadon hagy. Az arc lefelé elkeskenyedik 
és energikusan előreugró állban végződik. A keskeny száj- és állrészt, 
továbbá az egyenesvonalú orrt bemélyített barázdák különítik el az arc 
többi részétől. A nagy, kiugró szemgolyók kifejezéstelenül ülnek a szem
üregben. A pupillákat kis, bemélyített pont jelzi, míg a szemhéjak fel
tüntetése elmaradt. Mithra fejét nem a napisten felé fordítja, hanem 
a képsíkból kifordítva, a magasba mered. Az isten, valamint a két 
akolythos arcán is merev, mondhatni hieratikus nyugalom ül, amely 
az egész jelenetnek, ennek jobbfelé irányuló mozgása ellenére is, sajátja.224 

Ez a merevség csupán külsőleges eszközök igénybevételével, mint az 
ívekben hajló ruharedők, oldódik fel kissé. Reliefünk Mithra-fejét ha 
összehasonlítjuk az újonnan feltárt aquincumi mithraeum Severus-kori 
kultuszszobrával,225 akkor ez az összevetés meggyőzően mutatja, hogy 
a sárkeszi oltárkép korábbi ennél. Ez utóbbin ugyanis még nem érződik 
az a késő-antoninuskori művészeti áramlat,226 amely pedig a II—-III. 
század fordulóján Aquincum kőfaragóműhelyeibe is utat talált s az 
aquincumi oltárképre is ráütötte bélyegét. A sárkeszi tábla alakjainál 
a testarányok még sokkal nyomottabbak, mint a Severus-féle dinasztia 
korának más aquincumi domborműves emlékein.227 Másrészről az arc 
modellálása, az előreugró áll és a keskeny száj rész olyan vonásokat 
mutatnak, amelyeket viszontlátunk az új, Severus-korabeli kultuszképen 
is. A sárkeszi reliefet az elmondottak után a II. század utolsó harmadába 
helyezhetjük228 s az egyik aquincumi műhely alkotásának tekinthetjük. 

Fejtegetéseink eredményeit a következőkben foglalhatjuk Össze : 
Szentélyünk a Sárkeszi közelében kimutatható romanizált bennszülött 
telep határában, a II. század utolsó évtizedeiben épült. Időmeghatározá
sunkat az is. támogat ja, hogy a mithraeum területén Hadrianus egy igen 
kopott középbronza és egy II. századi firmamécses került elő. A korai 
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szentély eredeti alakja, ásatási megfigyelések hiányában, ismeretlen előt
tünk. Kultuszinventárjából egyedül a nagy oltárkép maradt fenn, amely 
az egyik aquincumi kőfaragóműlielyben (legalábbis annak stílusában) 
készült. A szentélyt később, a III . század első felében kijavították, illetve 

15. kép. — Pajzsos fáklyatartó mészkőszobra az újonnan feltárt aquincumi mithraeumból. 
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megnagyobbították. Ezzel az új alapítással hozható kapcsolatba egy nagy 
oltár töredékei és Septimtus Valentinus optio fogadalmi oltárai. A régi 
oltárkép átöröklődött az új szentélyre is, de itt igen valószínűleg egy 
sokkal díszesebben kiképzett oltártérben nyert elhelyezést. Szentélyünk 
restaurátorát Septimius Valentinus személyében kereshetjük. A meg
nagyobbított szentély egyik fogadalmi tárgya volt a sokjelenetes márvány
korong is. Anyaga, az ábrázolások elrendezése és kidolgozása a sisciai, 
heddernheimi és kumanovói votívtablakkal hozza szoros kapcsolatba. 
A nagy oltárképpel ellentétben korongunk délkelet-Pannónia, valószínűleg 
Sirmium egyik kegyszergyártóműhelyében készült. 

Szentélyünk további sorsáról semmi bizonyosat sem tudunk. Az a 
körülmény azonban, hogy a nagy oltárképet, Valentinus oltárait, a 
márványkorongot és a kultuszinventárhoz tartozó mécseseket a szentély 
előcsarnokában, gondosan egymásmellé fektetve, egy árokban elásva 
találták, arra enged következtetni, hogy a hívők, talán a IV. század 
vallási harcaiban, gondoljunk csak a szomszédos Herculia igazolt keresz
tény egyházközségére, a kultusz felhagyására kényszerültek. Ez alkalom
mal rejthették föld alá a szentély berendezésének legfontosabb darabjait. 
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JEGYZETEK 

A SÁRKESZI MITHRAEUM ÉS AZ AQUINCUMI MITHRA-EMLÉKEK C. TANULMÁNYHOZ 

i Rövid jelentés erről : Székesfehérvári 
Szemle II. , 1932. 64. 1. 

2 A mithraeum anyaga a székesfehérvári 
Múzeumban 

3 Rövidre fogott beszámoló : Székesfehér
vári Szemle. I I I . 1933. 10. 1. 

4 l£z a hozzáépítés természetesen nem 
jelenthet nagyobb időbeli különbséget, 
egy második periódust vagy ehhez 
hasonlót, hanem csupán az építési mun
kálatok egyes fázisainak egymásután jatt 

s Pontosabb adatok hiányoznak. 
6 Mon. 228 bis. — E nagyobb előtér jelen

léte miatt a sárkeszi és a carnuntumi 
mithraeumokkal, a különbségek ellenére 
is, távoli párhuzamba állíthatók az 
ókeresztény átriumos bazilikák. 

7 Csupán az I. carnuntumi (Mon. 225.) 
és az osterburkeni (Mon. 246a., K. 
Schumacher O. R. I4. I I . 20. 1.) 
szentélyek szolgáltattak példát erre a 
szentélyzáródásra. Sajnos, mindkét szen
tély alaprajza még a sárkeszinél is töre
dékesebben ismert és ez a körülmény 
megakadályozza, hogy ebből az alap
rajzi formából a keresztény kultuszépít
ményekkel kapcsolatban messzebbmenő 
következtetéseket vonjunk le. 

s Lásd a poetovioi I—III. mithraeum alap
rajzait : V. Hof filler—B. Saria, Antike 
Denkmäler aus Jugoslavien I. Zagreb, 
1938. 133. sk. 1. Továbbá a I I I . carnun
tumi (Mon. 228bis.) ésM. Ant. Victorinus 
aquincumi szentélyét (Mon. 213.) 

9 Publikálatlan. Rövid leírását adtam : 
Bp. R. XII I . 1942., 549. sköv. hh. 

10 Caracalla thermák : E. Ghislanzoni, Not-
d. Se. 5. Ser. IX. 1912., 321. 1., 11. kép. 
— S. Prisca : A. Ferrua, Bull. Com. 
68. 1941., 61. 1., 1. kép. — Ostia: 
G. Calza, Ostia. 3. kép, 4. sz. (Mon. 83.) 
— Spoleto: Mon. 97. — Stockstadt, 
L mithraeum : Fr. Drexel, O. R. I4. 33. 

V. tábla, 2. kép. — Dieburg : Fr. Behn, 
Das Mithrasheiligtum von Dieburg 
(Rom.-Germ. Forschungen I. 1928.) 3. 1., 
I. kép. — Heddernheim, III . mithraeum : 
Mon. 252. •— Kumanovo : N. VuW, 
Rev. Arch. 1933. 1. 181. sk. 11., 1. kép. — 
Feltételezett szentély Eleusisből : Arch. 
Anz. 42. 1927., 348. sk. hh. 

11 Dura-Europos, I I I . szentélv : Am Journ 
Arch. 1935., V. tábla. — S. Prisca: 
A. Ferrua, i. m., 63. 1., 3. kép. — Ostia, 
II . mithraeum : Mon. 83., stb. 

12 A pannóniai Mithra-szentélyek közül 
az alábbiak méreteit ismerjük : 

1. Carnuntum, I I I . mithraeum (Mon. 
228 bis.) : 35 x 8-50 m. 

2. Sárkeszi: 23x 10 m. 
3. Aquincum, IV. és V. mithraeum 

(Bp. R. XIII . i. h.) : 20-30 x 5-50 m. 
4. Aquincum, III . mithraeum (Mon. 

213) : 15-03x7-06 m. 
5. Poetovio, I I I . mithraeum (V. Hof-

filler—B. Saria i. m., 144. sk. 11. 
14-20x6-85 m (a melléktermek híj-
ján). 

6. Poetovio, II . mithraeum (V. Hof-
filler—B. Saria, i. m., 139. sk. 11.) : 
13-04x7-03 m (az előtérrel együtt). 

7. Carnuntum, I I . mitraeum (Mon. 
228. ter) : 12-05x7-05 m. 

8. Poteovio, I. mithraeum ( V. Hof-
filler—B. Saria, i. m., 133. sk. 1.) : 
5-60x5-57 m. 

9. Aquincum, I. mithraeum (Bp. R. XL 
1932. kötet végén közölt tábla) : 
7-10x4-09 m. 

10. Fertőrákos (Kroisbach, Mon. 223.) : 
5-20 x 3-55 m. 

11. Brigetio (Radnóti A., Arch. Ért . 1948. 
138.) 8-5x3-7 m. 

Nem ismeretesek a következő szentélyek 
méretei : 
12. Carnuntum, I. mithraeum (Mon. 
225.). 
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13. Aquincum, II . mithraeum (CIL. III. 
14344. sk., Bp. R. XI I . 1937., 115. 
sk. 11.). 

14. Budaörs (Mon. 218.). 
15. Zgornja Pohanca (V. Hof filier—B. 

Saria, i. m., 258. sk. sz.). 
16. Stix-Neusiedl (Mon. 229.). 
17. Campona (Mon. 216. St. Paulovics, 

Aevum. I I I . 1934. 251) 
Oltár-, relief-, vagy szoborlelet alapján 
valószínű, hogy egy, vagy több szentély 
létezett még a következő helyeken : 
18. Brigetio (CLL. I I I . 4296,4302, 11.005 

sk. és Láng N., A brigetiói Doli-
chenum. 95.1. alapján legalább még 
két szentély). V. ö. még Paulovics I, 
LaureaeAquincenses.il. 1941., 139.1., 
6. sz. 

19. Aquincum, táborváros (Nagy. T., 
Budapest Története I., 1942. 434. 1.). 

20. Nagykovácsi (Bp.R.V. 1897. 115.1.). 
21. Vicus Vindonianus (Bp. R. V. 116.1.). 
22. Alcsut? (Mon. 214.). 
23. Intercisa Ant. Veranus szentélye 

[Arch. Ért . 1907, 149-150 11., ahol 
az első helyen említett feliratos tábla 
1. sorának helyes olvasása; D(eo) 
S(oli) Invicto M(ithrae)']. További 
szentélyekre uta l : CIL. I I I . 10308. 
sk. sz. 

24. Sopianae (v. ö. Arch. Ért . 1940., 
125. 1.). 

25. Illók (CIL. I I I . 15138., 6.), 
26. Dálya (Vjesnik XL, 121. 1.). 
27. Rittium (Surduk, CIL. I I I . 15138 és 

15138, 1.). 
28. Cusum (CIL. I I I . 3260.). 
29. Praetorium Latobicorum (V. Hof-

filler—B. Saria, i. m., 234. sz., 
további irodalommal). 

30.Siscia (Mon. 220., 221., V. Hoffilier— 
B. Saria, i. m., 543. sk. sz.). 

31. Besnyőpuszta (Arch. Ért . 1940., 
201. 1.). 

32. Visnja Gora (Hoffiller-Saria, 223. sz.) 
33. Poetovio (CIL. I I I . 4039 sk.) 
34. Ráczalmás (Muz. és Knyvt. Ért . I I . 

96. 1.) 
Dél- és Nyugat-Pannoniai összeállí
tásunkban nem szereplő városaiban, 
valamint számos más helyen is, csak 
idő kérdése lehet a Mithra-vallás 
jelenlétét dokumentáló emlékanyag 
előkerülése. 

12a Többek között két ép, Resaius fenék
bélyeges szürke anyagú tál és sírok. 
(Székesfehérvári Szemle. 1938, 40—41 11.) 
Resatus személyére és működésére lásd 
Nagy L., Arch. Ért . 42. 1928. 96 sk. 11., 
u. a., Az óbudai ókeresztyén cella 
trichora. Bp. 1931., 51 sk. 11., u. a., 

Budapest Tört. I. 1942., 255. sk. 11., 
u. a., Laureae Aquincenses. I I . 1944., 
201. 1. — Nagy T., Ant. Hung. I I I . 56. 

i2b így helyesen Marosi A., Székesfehér
vári Szemle. 1934., 55. 1., 1937., 24— 
25. 11., Századok. 69. 1935., 266. 1. — 
A. Graf, Übersicht der antiken Geo
graphie von Pannonién (Diss. Pann. I. 5. 
1936.). 120. 1. — Megjegyezhetjük, hogy 
Székesfehérvár területén mindeddig csu
pán az állomástól délkeletre, Fövény-
puszta irányában került elő egy szegé
nyes rómaikori lelet (Székesfehérvári 
Szemle. 1934., 57. 1. és 1935., 45.1.). Egy
szerűbb majorsági épület állhatott ott. 

12C Éremlelet igazolja e hely lakott vol
tát a római korban. Lásd Radnóti A., 
Num. Közi. XXXIV—XXXV. 1935/36., 
24. sk. 11. 

i2d Déli irányban viszont talán Polgárdin, 
Enyingen, majd Ságváron (Tricciana) 
s a Radnótitól ( P W K . - R E . 2. R. 13. 
HB. 1939., 83. h.) jogosan feltételezett 
balatoni déli út révén Herculia közvetlen 
összeköttetésben állhatott Poetovioval. 
Mithraeunmnkkal kapcsolatban ennek 
jelentőségére lásd a nagy oltárkép tár
gyalásánál mondottakat. Ezen útvonal 
hadászati jelentőségére lásd még : Bp. ' 
Tört. I. 267 1. 

i3 V. ö. : D. Iványi, Die pannonischen 
Dampen. (Diss. Pann. Ser. II. No. 2., 
1935.) 16. sk. 11., XVII. típus és XDVIII. 
tábla, 5. kép. 

i4 Még egy téglalapalakú, 5-2x3-3 cm 
méretű bronzcsat is szerepel az inven-
tárban, ez azonban újabbkori. 

is Nagy T., Jelentés a szfőv. Régészeti és 
Ásatási Intézet kutatásairól. Bp. R. 
XIII. , 1943., 550. 1. 

iß CIL. III. 10463. (Aquincum), 15184., 24. 
(Poetovio), V. Hof filler—B. Saria, i. m., 
223. sz. (Emona környékéről). 

i7 CIL. VI. 404. = Fr. Cumont, T. et M. 
II . 554. sz. (Roma). R. T. Ö. XVII I . 
1937. 111. 1., 31. sz. (Petronell). 

is Fr. Cumont, Die Mysterien des Mithra. 
Leipzig—Berlin.3 1923., 103. 1, V. ö. még 
a Jons omnis Spiritus sancti-tól való 
keresztény elképzelést : E. Preuschen, 
Antilegomena. Giessen 1905., 4. 1., 
Fr. J. Dölger, IX0YC. I. 89. 1. 

i9 V. Hoffilier—B. Saria, i. m., 291. szám, 
további irodalommal. — A Transitus 
értelmezésére lásd alább 28. 1. 

20 Lásd erre : K. Kerényi, Trasitus und 
Sedatus (Revue internat, des Études 
Balcaniques. VI. 1938., 421. sk. 11.) 

2i CIL. H L 10963. Tata mellett, Puszta-
Tömördön találták. — Helytelen olva-
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sásban közli oltárunk Tras \ ito feliratát 
V. Ondrouch, Limes Romanus na Slo-
vensku. Bratislava, 1938., 47.1., 33. szám 
és II . tábla, 4. kép. Fényképét hozza 
még Barkóczi L. i s : Brigetio (Diss. 
Pann. I I . 22. 1944.) XXXII I . tábla, 
4. kép. Oltárunkkal kapcsolatban már 
A. v. Domaszewski utalt egy carnuntumi 
oltárra (CIL. I I I . 4444.), amellyel Truno-
situs istennek váltotta be fogadalmát 
egy custos armorum. 

22 A végső O-betű után közvetlenül a pár
kány lekerekített sarokrésze következik, 
ami világosan mutatja, hogy e töredék 
egész hosszúságában megőrződött. 

23 Égy azonos nevű emberrel találkozunk 
az Aquincum környékén előkerült GIL. 
III . 3606. számú feliraton. Az ezen sze
replő férfiú azonban polgárember s már 
ezért sem lehet azonos a sárkeszi oltáro
kon szereplő Septimius Valentinussal. 
V. ö. még CIL. I II . 4355., Brigetio kör
nyékéről, Szendről. 

24 Frre és a következőkre lásd: A. v. 
Domaszewski, Die Rangordnung des 
römischen Heeres. Bonner Jahrbücher 
108—109. kötet. 1908. 46. sk, 11. és 
PWK. — RE. 35. Hb. 1939., 806. sk. hh. 
(Fr. Lammer) további irodalommal. 

25 CIL. I I I . 3383—3384. Lehetséges, hogy 
a 3384. sz. felirat »fratres« kifejezése ke t 
tős értelmű. Mindkét dedikáló, amint 
neveikből is kitűnik (M. Aur. Frontinia-
nus és M. Aur. Fronto) édestestvérek 
voltak. Egyúttal azonban a fratres ki
fejezés azt is jelölhetíe, hogy egyazon 
vallásos társulat tagjai, úgy, amint ezt 
Mommsen és Cumont gondolta. 

26 B töredékek belső szegélye egész vastag
ságában lesimított s minden törésnyom 
hiányzik. 

27 V. ö. Fr. Cumont összeállítását : T. et 
M. I. 209. 1., 2. jz, amelyet újabb lele
tekkel még könnyűszerrel gyarapítha-
tunk. Lásd többek között Rustsçhuk 
(G. Kazarow, Bull. de la Société arch, 
bulgare IL 1911., 46. sk. 11., 2. szám, 
2. kép), Kumanovo (N. Vulic, i. m., 
185. sk. IL, 5. kép.), Ratiaria? (Chr. 
Danoff, Germania. 21. 1937., 171. sk. 11., 
1. kép), a IL poetovioi (V. Hof filler—B. 
Saria, i. m., 308. sz.), Brigetio (lásd 
alább, 30. 1.) stb. szentélyeiből előkerült 
relief táblákat. — Mon. 251g. és 2531. 
az L, illetve IL heddernhéimi szentélyek
ből, ismeretesen a Duna völgyéből kerül
tek lelőhelyükre. Lásd alább 59. jz. 
Vitatott a marbachi stele eredete (Mon. 
241 bis.). — Az íj tulajdonképpen 
Mithrahoz tartozik s vadász aspectusá-
nak kifejezője (lásd a reliefek íjazó jele

netét, továbbá a dieburgi és durai ábrá
zolásokat). Az íj, nyíl és a tegez az isten
hez tartoznak, már születésének pillana
tától kezdve (Mon. 69. = Saxl., 201. kép.) 
Az ifjak viszont ismeretesen Mithra 
hasonmásai s mint segítők, a bikavadá
szaton is résztvesznek (y. ö. alább 25. 1.). 
Ilymódon értelemszerű, ha az egyik 
dáciai emléken (Mon. 187., b, 3.c) a 
nyilazó jelenet ábrázolásánál az egyik 
aicolythos íjformájű tárgyat tar t kezében. 
Az a felfogás tehát, hogy az íj az Attis-
kultuszból került át (Ft. Graillot, Le 
culte de Cybèle. Paris, 1912., 21 í , 1., 
4. jz.) nem mondható helyesnek. Épp 
ellenkezőleg, a dadophorokhoz éppúgy, 
mint Mithrahoz lényegileg hozzátartozik 
az íj, amelyet a bika vadászat ábrázolá
sánál kezükben látunk. Tehát ha Cautes 
és Cautopates a bikaölés jelenetében íjat 
tartva szerepelnek, ezzel arra akarnak 
utalni, hogy a Mithras-:—Vita-nak ez az 
aktusa egyszersmind egy vadászat záró
jelenete is. Azonos jelentést fejez ki az 
íj és a tegez egy rómaivárosi emléken is 
{Mon. 29.). 

28 G. Calza, Le Arti .T. 1938., 389.'sk. 11., 
118. kép s hozzá: H. Fuhrmann, Arch. 
Anz. 55. 1940., 428. sk. hh. 

2 9 Kígyó = föld, kutya — tűz, a bika vére 
= a nedvesség princípiuma. 

3 0 Keleten a kígyó az emlékek egész hossziít 
során hiányzik a bikaölés jelenetéből : 
Mon. 4. (Pantikapaion), Saxl, 38. kép 
(Isbarta), Fronthingham, Am Journ Arch. 
1918., I I I . tábla (Syria), Fr. Cumont—M. 
Rostowzew, The Excavations at Dura-
Furopos. VII—VIII. XXXIX. tábla, 
1-—2. képek. — Kivételt képeznek a, 
memphisi [Mon. 285., b, c, ezek azonban 
későkoriak (v. ö. : T. et M. I. 242. 1., 
1. jz.)], valamint a sidoni szentély kul
tuszképei (A. De Ridder, Catalogue de 
la Collection du Clercq. I.V. 1906., XIX., 
XX. táblák.). F két utóbbi helyen azon
kívül a nyugatról jövő művészeti áram
latókkal is számolhatunk. — Sajnos, 
számomra nem voltak elérhetők az újabb 
kisázsiai leletpublikációk (Fr. Cumont, 
Le culte du Mithra en Asie Mineure. 
Anatolien Studies presented to W. H. 
Buckler. 1939., 67. sk. 11.), valamint 
néhány újabb syriai dombormű (röviden 
említi ezeket : M. Rostowzew, Roem. 
Mitt. 49., 1934. 186. 1. Cf. H. Seyrig, 
vSyria. XlV. 1933. 382. 1.). Azonban már 
az ismert emlékanyag alapján is levon
hatjuk bizonyos óvatossággal azt a követ
keztetést, hogy Kelet általánosságban 
elzárkózott a kígyónak a bikaölés jele
netébe való felvétele elől (V. ö. még : 
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Fr. Cumont, Compte-rendus de l'Aca
démie des Inscriptions et des Beiles 
Lettres. 1934., 101. sk. 11.). 

3i Az egészen korai, Hadrianus-kori reliefen 
Gross-Krotzenburgból (Mon. 247.) hiány
zik még a kígyó, amely később is csak 
ritkán s a főjelenettől elkülönülve szere
pel. Az emlékeken uralkodó lesz viszont 
a legfontosabb elemeiben már a gross-
krotzenburgi reliefen meglevő oroszlán-
kantharos-kígyócsoport, mely tartalmi
lag ugyanazt a symbolikát fejezi ki, mint 
a bika szügyrészéhez felkúszó s itáliai 
eredetűnek tekinthető kígyó-kutya cso
portosítás. 

32 Idevehetjük még Dalmatiát is : Mon. 
222., 232. sk., Fr. Bulié, Bull. Dalmát. 
XXXV. 1912., 57—58. 11., VI. tábla. 

33 V. ö. : T . e t M. I . , 171. 1. 
34 Mow. 163. — G. Kazarow, Germania. 

1935., 2. tábla, 2. kép. Az itáliai meg
felelő ábrázolásokra lásd : Fr. Cumont, 
Scritti in onore di B. Nogara. Città di 
Vaticano, 1937., 101.1., XI . tábla, 2. kép. 

35 Mon. 136., 223. 
36 Nem is szólva az antik művészetnek 

arról a soha el nem homályosult törek
véséről, amely az üres felületek lehető 
kerülésében nyilvánult meg. Az esztétikai 
szempontok korongunk készítésénél azon
ban csak másodrangú szerepet játszottak. 

37 Mon. 165., 176. 
3 8 Mon. 3 bis, a. 
39 N. Vulic, i. m. , 185. sk. 11., 5. kép . — 

Mon. 253. 1. 
40 Említésreméltó, hogy a bikaölés jelenete 

is mind a sisciai, mindpedig a sárkeszi 
korongon stílusban egészen rokonnak 
mutatkozik. 

4i Pl. : Mon. 32 + 85 = Saxl, 84. kép. 
42 Jellemző ebben a tekintetben a nagy 

aquileiai oltárkép (Mon. 116. = Saxl, 
66. kép.). Délnyugat-Pannónia emlékei, 
amelyek ismeretesen Itália művészeti 
befolyása alatt állnak (M. Abramic, 
Casopis. XXVIII . 1933., 137. sk. 11., 
B. Saria, Zbornika za umetnostno 
zgodovino. 1932/33., 72. sk. 11.), ezt a 
naturalisztikus barlangot felül egy kes
keny, ívelt sávval egy fülke lezáró ívévé, 
tehát egy architektonikus építménnyé 
(naos) alakítják át. A tájképi elem eze
ken a táblákon csupán a mellékjelene
teknél él tovább. 

43 O.R.Di . 33., 77. 1. — V . ö. még: Fr. 
Cumont, Die Mysterien des Mithra. 123.1. 
és Fr. Saxl, Mithras. Berlin-Deipzig, 
1931., 40. sk. 11., aki néhány pontban 
helyreigazításokat ad. B. Schweitzer, J . 
d. 1. 46. 1931. 228. sk. 

44 E fontos darab ismeretét és fényképét 
Lovas E. szívességének köszönöm. 

45 Fr. Behn, i. m., I. tábla és Mon. 122. 
(Bessapara). 

46Siscia (Mon. 220.), Spalato : (Fr. Bulié, 
Bull. Dalmát. XXXII . 1909., VII. tábla, 
2. kép.), Sidon : (R. De Ridder, i. m., 
XIX. tábla), I. stockstadti mithraeum 
(Drexel, O.R.Di . 33., XIV. tábla, 9. 
kép.), Dondinum (Mon. 267a.) s egy 
dieburgi töredéken (Espérendieu, Complé
ment. 238. szám). 

47 E g y e d ü l csak a sisciai t á b l á n jelentkez
nek, ez a jelenség azonban a pannón ia i 
körben , ahol o lyan bőségesen beszélik el 
az emlékek Mithra élettörténetét, egy
általában nem meglepő. 

48 V. ö. Fr. Saxl, i. m., 95. sk. 11. — Mithra 
Koa/iox^áTcúg már a születése pillanatában 
Dásd a Trier melletti Altbachthale egyik 
szentélyéből ismeretes szép reliefet (Saxl, 
199. kép), továbbá Mon. 273 d. 

49 Fr. Cumont, T. et M. I. 195. 1. -— Fr. 
Drexel, Vom mithrischen Kosmos (Schrif
ten des Historischen Museums Frank
furt a. M.) 7. sk. 11. — K. Stade, O. R. Di. 
49. 1933, 39. 1. 

so Mon. 253. 1., 293. kép. 
BiK. Schumacher, Germania. 12. 1928., 

53. 1., 6. és 7. kép. — K. Stade, O. R. Di. 
49., 39. 1., 5. és 6. kép. 

sa Lásd alább 30. 1. 
53 Mon. 221. , 193. kép . 
54 Mon. 176 és 165. 
BsG. Kazarow. Ö. J h . X I X — X X . 1920. 

Beibl. 50 h . , '33 . kép. 
se AT. Vulic, i. m., 185. sk., 5—7. kép. 
57 G. Kazarow, Germania. 19. 1935., 25. sk. 

11., 2. tábla, 2. kép. 
sa G. Kazarow, Arch. Anz. 1929., 321. h., 

4. szám és 29. kép. — A babérlevelek az 
ovális alakú medaillonon teljesen ehnosó-
dottak. 

59 Mon. 253. 1. : Fr. Cumont, T. et. M. II . 
380.1. és Die Mysterien des Mithra 207.1., 
Fr. Drexel, O. R. Di. 33. 77.1. — A stock
stadti ezüstreliefhez lásd Fr. Drexel meg
jegyzését Schumacher id. cikkében 54. 1., 
8. jz., továbbá K. Stade i. m., 39. 1. 
V. ö. még Fr. Fremersdorf, Rheinischer 
Export nach den Donauraum. Laureae 
Aquincenses I. 1938. 180. 1., 35. jz. 

6 0 Hogy épp a pannóniai Mithrast valló 
közösségek lelkiségében milyen mélyen 
gyökerezett a föntebbi vallásos gondolat, 
arra egy poetovioi, reliefekkel díszes 
fogadalmi oltár is utalhat (V. Hof filler— 
B. Saria, i. m., 316. sz.), ahol a Mithra 
petrogenitus feje fölött lebegő Victoria 
alakja jelenik meg coronat tartva jobb
jában. 



H A. M. Colini, Bull. Corn. 59., 1931., 123. 
sk. 11. és tábla. 

62 Fr. Cumont, Recherches sur le symbo
lisme funéraire des romains. Paris, 1942., 
482. 1., 3. jz. 

63 Mon. 215. 
64 Mon 158—161. 
6 5 V. ö. egy p a n o r m u s i s zoborműve t : 

Mon. 119. 
66 Mon. 248. c. — D. Zontschew, i. m. , 

13. kép. 
67 Radnóti A., Arh. É r t . I I I . folyam, 1948, 

187.'j3k. és X X I V . t . 
es Mon. 221. és N. Vulic, i. m. , 193. 1., 

9. k é p (töredék) Veles-ről. 
6 9 Szigorúan ér te lmezve descensus-jélenet ez, 

amikor az istenpárt vivő napkocsi az 
emlékeken az Okeanos felé halad. Az 
előbbi értelmezés lehetőségét azonban 
megengedi a virunumi tábla kivételnek 
számító ábrázolása (Mon. 235.) 

70 V. ö. Fr. Cumont, T. et M. I. 154. 1. 
7i Mon. 74 és 484 1 , V. ö. még : Mon. 158. 
72 Mon. 32 + 85 = Saxl, 86. kép. — Fr. 

Cumont—M. Rostowzew, i. m., XVIII. t. 
Azonos helyen kezdi az elbeszélést az 
a délnyugatpannoniai-noricumi emlék
csoport is, amelyet újabban B. S aria 
tárgyalt meg (i. m., 63. sk. 11.). 

73 A régebbi anyagot összeállította Fr. 
Cumont, T. et M. I. 167. 1., 4. jz., ahol a 
183. számot 188-ra kell javítanunk. — 
lyásd ínég a következő szoborműveket : 
G. Kazarow, Bull. de la Soc. d'arch. 
bulgare. II . 1911., 46. sk. 11., 1. és 7. 
számok; Arch. Anz. 1921. 344. sk. hh. 
V. Pârvan, Arch. Anz. 28. 1913., 377. sk. 
hh., 12. kép ; D. Zontschew, i. h. — 
A rajnavidéki emlékeken ez a jelenet 
eddig csak a dieburgi oltárképen szerepel. 
(Fr. Behn, i.. m., I. tábla, 6. jelenet), 
a kölni töredékről lásd alább, 76 jz. 

74 D. Zontschew, i. h . — V. Christescu, Dac ia 
III—IV. 1927—1932., 621., d, és 2. kép. 

75 A oltárok jelenléte korongunkon, melyek 
helyüket a fekvő bikával együtt változ
tatták, fontos érvet jelent arranézve, 
hogy az oltárok szorosan a kunyhó
jelenethez tartoznak. 

76 Mon. 192., 192 bis V.o . 221 .— Az előbbi 
idézett reliefen az oltárok fölött hét kis 
négyszögalakú tárgy jelenik meg. Bzek-
nek az értelmezése, mint »vases carrés« 
azonban igen kétséges. — lyásd még a 
kölni töredéket (Fr. Fremersdorf, Ger
mania 13. 1929., 57.1., 2. kép.), amelynek 
dunavölgyi eredete biztosított (lásd 
Drexel utalását Fremersdorf cikkében). 
Fyzen a darabon balra a kunyhótól és a 
bárka jelenet alatt látható négy kis oltár. 

77 Bnnek a két jelenetnek belső tartalmi 
összefüggését mutathatja többek között 
az a körülmény is, hogy az egyik hely
változtatása esetén, a másik is követi azt. 
V. ö. Mon. 253. 1. — Csak kevés emléken 
látjuk a két jelenetet egymástól elvá
lasztva (Mon. 194., 195. G. Kazarow, 
Bull. de la Soc. d'arch. bulgare. II . 1911., 
9. sz., 9. kép., M. Grbic, Rev. Arch. VI. 
Ser. X. 1937. 178. sk., 3. kép.) ; ezek a 
példányok (legalább is a Mon. 194., 195.) 
a kompozíciónak azonban már határozott 
szétesését mutatják. 

7 8 lyásd a különböző megoldási kísérleteket 
Cumontnél: T. et M. I. 167. sk. 11., 
Die Mysterien des Mithra. 125.1., továbbá 
Fr. Behn. i. m., 13. 1. és Fr. Saxl, i. m., 
54. sk. 11. 

79 A két akolythos jelenlétét ennél a jele
netnél könnyű kimutatni. A nagy saar-
burgi oltárképen (Mon. 273 ter. d, 8°.) 
a kis házacskát fáklyájával felgyújtó 
heros előtt még egy másik, nyugodtan 
álló alakot is látunk, aki lefelé tartott 
fáklyájával, jellemző ruházatával (chla-
mys és phrygiai sapka), valamint tartá
sával egész határozottan, mint Cautopa-
tes ismerhető fel. Bz az alak feltűnik 
azután a veceli töredéken is (Mon. 188. — 
Saxl. 118. kép.) az isten háta mögött. 
A cselekménnyel kapcsolatban éppoly 
passzíven viselkedik, akárcsak a saar-
burgi darabon. A másik dadophor, 
Cautes alakja viszont e jelenetnél telje
sen összeolvad Mithraéval. Az eredeti 
kompozícióban mindkét akolythos szere
pelhetett. 

so V. ö. Saxl, id. h., ahol ennek a jelenetnek 
egy középkori planétaházzal (145. kép.) 
való szembeállítása valójában meggyőző. 
Brdekes maniehaeus párhuzamot közöl 
H. W. Bailey, BSOS. VII., 1933., 71. 1. : 
The sun and moon were conceived under 
two distinct images by the Manichaeans 
of the Bast, as palace and ship. Az ember 
önkénytelenül a mithraikus kunyhó- és 
bárka jelenetre gondol. (Bailey adatára 
Szemerényi 0. volt szíves figyelmemet 
felhívni.) 

si V. ö. Fr. Cumont, i. m., I. 166. sk. 11. 
82 Az isten ebben a jelenetben nem mint 

ßov%lo7tog &éog lép fel. Bgy i ly e n értel
mezésnek a jelenet egész fogalmazása 
ellene mond. Az isten ßornlonog jelzőjét 
különben már Cumont, T. et M. I. 171. 1. 
helyesen a Transitus-xa, tehát egy későbbi 
cselekményre vonatkoztatta. 

83 Bzzel a fogalommal illeti Dion Chrysost. 
Oratio XXXVI. 39. sk. (von Amim, II . 
11. sk. 11.), aki ennek a tanításnak stoikus 
nyelvezetre átfordított formáját őrizte 
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meg. (Fr. Cumont. i. m., 168. 1. és Revue 
de l'histoire des religions. CHI. 1931. 33. 
sk. 11. ; v. ö. még C. Clemen. Die griechi
schen und lateinischen Nachrichten über 
die persische Religion. RVV. XVII. 1. 
1920., 152. sk. 11.) 

84 Berossos Seneca-nál, Ouaest. Nat. III . 
29. 1. (A. Gercke, I I . 132. sk.) újabban 
erről : Fr. Cumont. Rev. de l'hist. des 
relig. id köt. 38. sk. 11., további iroda
lommal. 

8 5 Ikonográfiailag reliefünk ábrázolásához 
legközelebb áll az egyik sarmizegethusai 
táblácska (Mon. 176. Jobb felvételt közöl 
erről : Király P., Arch. Közi. XV. 1886. 
XXII I . tábla, 1. kép, ahol a mell fölött 
átvetett kéztartás jól kivehető), továbbá 
a Kurtowo Konare-i tábla (i. h. 65. h.). — 
Lásd még az Orsz. Magy. Tört. Múz. 
ismeretlen pannóniai lelhelyű töredékét 
(Mon. 215.). 

se T. et M. 98. 1., 10. sk. jz. Hozzá még: 
Fr. Cumont—M. Rostowzew, i. m., 106. 1. 
— V. Hof filler—B. Saria, i. m., 316. sz.— 
Ez utóbbi emléknek M. Abramictól 
(Poetovio, Führer, Wien, 1925., 182. sk. 
11.) javasolt értelmezése ellen már Fr. 
Saxl, i. m., 70 1. jogosan tet t ellenvetést. 
Az idézett poetovioi oltáron a Mithra 
felett fekvő alakot ikonográfiái szem
pontból sem tekinthetjük hegyi istenség
nek, hanem valamely víziistennek. Egye-
dül a kis szarvacskák hiánya ejthet gon
dolkodóba. Azonban csak össze kell vetni 
ezt az ábrázolást a virunumi relief (Mon. 
235.) 2. és 3. jelenetével, s azonnal világos 
lesz, hogy a poetovioi oltáron is Okeanos-
Kronos fekvő alakja jelenik meg a szik
lából születő isten jelenete fölött. 

87 Ezen fekvő alaknak föntebbi értelmezése 
ismeretesen biztosított, amikor egyes 
reliefeken kis szarvakkal ellátva, vagy-
pedig edényre támaszkodva (T. et M. I. 
99. 1., 11. jz.) jelenik meg. Alakunk 
Kronos attribútumait viseli a Nersae-i 
reliefen. Ezen istenség feltűnését a mith-
raikus ábrázolásokon viszont egy baby-
loniai mythos világíthatja meg, amely 
elmondja, hogy Kronos jövendölte meg 
Xisouthros herosnak a vízözön bekövetke
zését. Lásd újabban erről. Fr. Cumont, 
Revue de l'hist. des relig. id. köt. 38. 1., 
és 4.*jz. 

8 8 Ennek az összetartozásnak értelmezése 
még magyarázatra szorul. Az ezzel kap
csolatban gyakran idézett (Ps.) Plutar-
chos, de fluviis 23., 4. (Bernardakis, VII. 
324. 1.) nem vonható ide, amikor ot t 
egy Mithras-utód születéséről történik 
említés. (Lásd Saxl, i. m., .70. 1., 5. jz. 
olvasható, meggyőző fejtegetéseit.) — 

E jelenetsorhoz egy távoli párhuzamul 
szolgálhat a Genesis I. 3. sk. elbeszélése. 
Ez utóbbi szerint kezdetben sötétség volt 
s víz borította a földfelületet. Csak ezután 
teremtette Isten a világosságot. Mint két 
themata, meglepően hasonlít ez az el
beszélés a föntebbi mithraikus képsorhoz, 
ahol először egy víziistenség alakja, majd 
a fényistenség születése került ábrázo
lásra. Hasonló teremtésmythoszok meg
találhatók egyes primitív afrikai népek
nél is. Ezek nagy része azonban igen való
színű, hogy a kereszténység, vagy az izlám 
útján került át. Lásd erre C. Clemen, Der 
Einfluss des Christentums auf andere 
Religionen. (Veröffentlichungen d. For
schunginstituts für vergleichende Reli
gionsgeschichte an der Universität Leip
zig. II . R. 12. füzet.. 1933.,) 4. sk. 11. 

89 A másik darabon a fekvő istenalak a 
születés jelenetéhez is tartozhat, amikor 
alul a hiányzó Luna mellképe alatt köz
vetlenül valószínűleg Mithra születésének 
jelenete következett. 

so Lásd föntebb, 87. jz. 
9i A küstendili reliefen (Saxl, 96. kép.) 

Mithra születésének jelenete mellett a 
víziistenség helyében, ki jellemző módon 
hiányzik az ábrázolásból, a bárka jele
netet találjuk. Ez is fejtegetéseink mel
lett érvel. 

92 A rajnavidéki emlékek hasonló ábrázo
lásaival (Osterburken, Saarburg) való 
összefüggésre lásd alább. 

93 V. ö. Mon. 199. (Apulum), 176. (Sarmi-
zegethusa), Rev. arch. 1933. 1., 186. 1., 
6. kép. 

94 T. et. M. I. 159. sk., Die Mysterien des 
Mithra 118. sk. 11. — Fr. Saxl, i. m., 
73. sk. 11. —ADura-Europos-imithraeum-
ban talált képciklus ábrázolásában a 
sziklát lángnyelvek veszik körül. Mint 
párhuzamra utalhatok ezzel kapcsolat
ban Diodor XVII. 7., 5. sk. és Pomponius 
Mela I. 18., 94. sk. helyeire, ahol az Ida
hegyén a napfelkeltét írják le. (V. ö. 
W. Capelle, Berges- und Wolkenhöhen 
bei griechischen Physikern. ZTOIXEIA. 
V. füz., 1916., 41. sk.ll.). Mithra is isme
re tesen véov (pß>s. 

95 T. et M. I. 130. sk. 11. — Valamennyi 
istenalak pontos megfelelőjét azonban 
sem az iráni, sem pedig a babyloniai 
pantheonban nem lehet kimutatni. V. ö. 
Fr. Drexel, Götterverehrung i. röm. Rhein
lande. S. 22. 

96 Mon. 242. s az a lábbi 155. jz. 
97 Mon. 235., c, 1—3°. •— V. ö. ezzel a 

Yasht, V I . 5. verssorá t [ I . Darmesteter, 
The Zend-Avesta. II . Oxford, 1883., 87.1. 
(The Sacred Books of the East. vol. 
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XXIII.)] : »Mithra reigns between the 
moon and the sun.« 

98 Feltűnt ez már Fr. Sahnak is (i. m., 
76. 1., 2. jz.) A mithraikus istenségek 
ábrázolására fontos még az egyik ostiai 
felirat (Année épigr. 1924, 119. sz.), 
amely Ahura Mazdah trónuson ülő már
ványszobráról tesz említést : deum vetusta 
religionej in velő formátum et umore 
obnubi/latum marmoreum cumjthrono 
omnibusq ornamentis. . . fecit. 

9 9 V. ö. Celsus, Origenesnél (MSG. 9., col. 
1324—5.) 

íoo Fr. Cumont, T. et M. I. 167. 1. Néha, 
mint pl. Mon. 167. esetében, félholdra 
emlékeztet. Kzzel szemben e szkematikus 
ábrázolások bárka jellegét igazolhatják 
olyan részletezőbb képek, mint amilyene
ket a küstendili (Saxl, 96. kép), kölni 
(Fr. Fremersdorf, i. m., 2. kép) és két 
apulumi (Mon. 194., 195.) reliefeken 
láthatunk. 

íoi V. ö. a kumanovoi és rustschuki (Saxl, 
93. kép) reliefeket. 

102 Érdemes talán megjegyezni, hogy a Mon. 
192. az oltárok, a kunyhó- és a bárka
jelenet előtt ábrázoltatnak. Lásd még a 
kölni töredéket. 

i os Hogy ennél a cselekménynél a víz prin
cípiuma a bikával szemben, mint ellen
séges elem lépett-e föl, mint ahogy a 
kunyhó jelenetnél a tűz, vagy segítőleg, 
homályban marad. A második valószí
nűbbnek látszik. 

104 Fr. Cumont, T. et M. I. 166., 306., Die 
Mysterien des Mithra. 123. sk. 11. — 
P. Wendland, Die hellenistisch-röm. Kul
tur. 1912. 431. 1. E. Wüst, PWK-RE. 30. 
Hb. 1932. 2138. h., fogalmazása talán 
a legélesebb : »Mithras ist der Vermittler 
zwischen Ahura-Mazda und den Men
schen. In dieser Eigenschaft beschützt er 
das Leben auf der Welt vor der Dürre, 
die Ahriman sendet; er entlockt mit sei
nem Pfeilen dem Stein den Wasserquell.« 

los A rajnavidéki táblákon az elrendezés 
ismeretesen össze van zavarva. Lásd T. 
et M. I. 164. 1., 4. jz. 

106 Pl . Mon. 251. d, 3°. 
107 Mon. 187. sz. emléken az is ten m ö g ö t t 

álló a lak j obb j ában egy íjhoz hasonló, 
hajlított tárgyat tart . 

los Kiég néhány példára utalnunk. Szikla
születés : Mon. 69., 231., 235. b, továbbá az 
idézett poetovioi szobormű. —• Kunyhó
jelenet : lásd föntebb, 79. jz. Transitus : 
lásd a konjicai reliefet (T, et M. I. 170.1.) 
és a durai falfestmények taurophoros 
akolythosát. •—- Lakomajelenet : lásd a 
heddernheimi nagy oltárkép hátoldalát. 

íoo Mon. 246., f. 10. — Jó részletfelvételét 
közli Saxl, 170. kép. 

no Lásd alább 139. jz. 
m Drexel felismerése után Fr. Behn i. m., 

14. 1., Fr. Saxl, i. m., 78. 1. Különösen 
világos e tekintetben a besigheimi relief. 
Mon. 242., a, 3°. 

112 Bizonyítóanyagot közöl Cumont, T. et M. 
I. 160. 1., továbbá R. Eisler, Welten
mantel und Himmelszelt. I I . 1910. 611. 
sk. IL, Fr. Boll, Kultur der Gegenwart. 
I I I . 3., 3. Leipzig—Berlin, 1921., 2. 1., 
Fr. Drexel, Vom mithrischen Kosmos. 
7. sk. 11. 

113 Lásd mindenekelőtt Mon. 97 1. 
114 A rajnavidéki szoborműveken jelentkező 

felhőábrázolásokat viszont az égnek, mint 
kőboltozatnak a görög-római művészet 
szellemében való kifejezésének tarthatjuk. 

u s Lásd Fr. Saxl. i. m., 771., aki azonban az 
osterburkeni föntebb idézett jelenet 
összefüggését nem ismeri fel a szokásos 
íjazás jelenetével. 

ne M.Rostowzew, Röm. Mitt. 49. 1934. 189.1. 
117 Saxl, i. m., 54. 1., 3. jz. 
u s Fr. Cumont, T. et M. I. 166. 1. után 

különösen hangsúlyozza ezt Fr. Saxl, 
i. m., 76. 1. 

u s V. ö. Mon. 139., 189. 
120 Mon. 153., 167., 173., 220. — Saxl, i. m., 

96. kép. — A dieburgi oltárkép kettős 
Transitus-jélenetére lásd : Fr. Behn, 
i. m., 14. 1. Megfelelőit megtaláljuk a 
durai freskón (Fr. Cumont—M. Rostow-
zew, i. m., XVIII . tábla, 1. kép), azzal 
a különbséggel, hogy bikaölés után nem 
az isten, hanem a két akolythos cipeli 
az élettelen állatot. (V. ö. ehhez a kon
jicai relief taurophoros akolythosát.) •— 
A dunavölgyi emlékeken nem lehet 
különbséget tenni a bikát cipelő, vagy 
maga után vonszoló Mithra képtípusai 
között. 

iái V. ö. Fr. Cumont, T. et M. I. 171. 1. 
122 Recherches sur le symbolisme funéraire 

des romains (Bibl. d'archeol. et d'hist. 
XXXV. 1942.) 168. 1., 2. jz. — Lásd 
még Saxl, i. m., 56. sk. 11. 

123 A Transitus egy további jelentésére, ami
kor, mint az emberi megpróbáltatások 
előképe fogható fel, lásd Cumont meg
határozásait : T. et M. I. 305. 1. és Die 
Mysterien des Mithra. 122 1. 

124 H a s o n l ó a n : Mon. 122., 165., 187., 220., 221 . 
125 Fe lsoro lásukat adja Cumont, T . e t M. I . 

170. 1., 2. jz. 
126 G. Kazárom, Bull, de la Soc. arch, bulgare. 

I I . 1911. 46. sk. 11., 1. szám. 1. kép = Saxl, 
96. kép. V. ö. még ezt a jelenetet a 
kumanovoi táblán : N. Vulic, i. m., 
187. 1., 6. kép. 
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127 Brre lásd Hermann, Analecta agonistica 
(Diss. Philol. Hales. X. 1899.), J. d., I., 
VII. 1892. 74. sk. A nagy művészet is 
ismeri a bika zabolázásának ezt a módját. 
Lásd a trallesi testvérek mesterművére 
visszavezethető farnesei bikacsoporto-
zatot, amelyet provinciális vonatkozá
saiban újabban Nagy L. tárgyalt meg. 
Bud. Rég. XII I . 1943. 79. sk. 11. 

12 8 Bz az egymásután uralkodó a duna
völgyi emlékeken. Lásd a kumanovoi, 
heddernheimi, kurtowo-konarei szobor
műveket, továbbá Mon. 123., 125., 136.,(?), 
156., 167., 192., 192 bis. 204., 220. For
dított sorrendet mutatnak : Mon. 153 
(?), 169., 173., G. Kazarow, i. va.., 9. szám. 
9. kép. 

129 Mon. 74. és 484. 1. = Saxl, 125. kép . 
Mon. 32 + 85 = Saxl, 84. kép . — Colini, 
Bull. Com. 1931. 1. t áb la . — C. Pietran-
geli, Bull . Com. X L V I I I . 1941. 167. 1., 
13. kép. 

130 V. ö. Neuenheim (Mon. 245., e., 3°) 
Dieburg (Behn, i. m., I. tábla, 8. szám.). 

131 Fr. Cumont—M. Rostowzew, i. m., XVIII. 
tábla, 1. kép és 106. 1. 

132 Utalt már erre Fr. Behn is, i. m., 14. 1. 
133 Mon. 221., 251 g., és 253. 1. 
134 Philippovtsi (J. Velkov, Bull. de l'Inst. 

arch, bulgare VII. 1932—33. (1933.), 
402. 1., 152. kép.) — Lásd még Mon. 
137b., Romulából, ahol azonban az 
oroszlán nyugodtan fekvő ábrázolását 
kapjuk. A Kurtowo-konarei darabon 
ugyancsak félalakban, azonban balra 
fordulva fekszik az oroszlán. 

135 Mon. 273 ter . d, 11°. 
136 Mon. 239a. (Mauls). 
137 R. Forrer, i. m., 63.1., XIV. tábla, 1. kép. 
138 Mon. 246., f, 10° es T. e t M. I . 174. 1. 
13 9 A durai freskoábrázolások egyike (Fr. 

Cumont—M. Rostowzew, i. m., XIV—XV. 
táblák) a vadászó Mithra alakját mutatja. 
Az isten előtt oroszlán, kutya, továbbá 
gazellák, antilopok szaladnak. Mithra 
azonban nem az oroszlánra vadászik, 
minthogy nyilai csak a gazellákat, anti
lopokat stb. találják. Lásd még egy hed
dernheimi (Mon. 310.) és egy sisciai 
(Mon. 304.) domborművet, amelyek 
mithraikus eredete mégis kétséges. 
(Oroszlán a lovasheros mellett lépked.) 
— Az oroszlán alakja ugyancsak vadá
szatra utal a dunavölgyi lovasistenségek 
(fölsorolja az emlékeket Tudor, Bpheme-
ris dacoromana, VII. 1937., 262. 1.) és 
a thrák lovas (G. Kazarow, Diss. Pann. 
Ser. I I . 14., 1939. 18. 1.) azon az ábrá
zolásainál, amelyeken a lovasheros tár
saságában jelenik meg. — Mithra vadász -
aspectusára : Fr. Cumont T. et M. I. 

174. 1. — Fr. Behn, i. m., 9. sk. 11. — 
/ . Leipoldt, Die Religion des Mithra XL 
11. sk. 11. (Nem fogadhatjuk el viszont 
az i t t kifejtett Mithra-Wotan spekulá
ciót.) — Fr. Saxl, i. m., 77. 1., 2. jz. — 
M. Rostowzew, Röm. Mitt. 49. 1934., 
192. sk. 11. — Fr. Cumont, Recherches 
sur le symbolisme funéraire^ des romains, 
442. sk. 11. (aki az osterburkeni táblán 
egymással összefüggőnek látja a vadász-
és a lakoma jelenetet. Lásd ehhez még 
a bessaparai reliefet: Mon. 122.) 

14 0 Különösen tanulságos ebben a tekintet
ben a saarburgi nagy oltárkép (Mon. 
273 ter.), melynek jobboldali oszlopán a 
a jelenetek a következő sorrendben követ
keznek : galopp jelenet (megfelel a duna
völgyi táblák bikalovasának) Transitus, 
fa előtt látható oroszlán, napisten és 
Mithra közötti szövetségkötés (a duna
völgyi emlékeken ennek az elbeszélés 
sorrendjében az ú. n. Investitura-jeíenet 
felel meg) cena mystica. V. ö. még a 
königshofeni kultuszképet (R. Forrer 
i. m., XXIV. tábla) : oroszlán alakja után 
az Investitura jelenete következik. 

« i Mon. 123., Mon. 122. = Saxl, 94. kép. 
142 G. Kazarow, Germania , 1935. 26. 1., 

2. t áb la , 2. kép . •— L á s d még a Rogo-
desch szentélyéből i smer t relief predella-
ábrázolásá t (M. Grbic, Rev . arch. VI . 
Ser. X . 1937., 176. sk. 11., 2. kép.) : Inves-
titura- jelenet , oroszlán-fej, kan tha ros , 
cena mystica. 

143 V. ö. még : Mon. 163. (Sarmizegethusa.) 
s egy bulgár ia i tö redéke t (G. I. Kazarow, 
Bull. de l ' In s t . Archéol. bulgare . VI . 
1930/1. 124. 1., 113. kép) . 

144 Mon. 123. A k a n t h a r o s a lakomajelenet 
asztala előtt látható s mindkettőt félkör
íves ív keretezi. Az oroszlán tőlük el
különítve, jobbranéző fekvő helyzetben 
van ábrázolva. 

145 Fr. Cumont, T. et M. I. 101. sk. 11., Die 
Mysterien des Mithra 104. sk. 11. — 
S. Eitrem, Symbolae Osloenses IV. 1926., 
39. sk . 11. — Máskép értelmezi e jele
netet : Fr. Saxl, i. m., 63. sk. 11. 

146 A dunavölgy i -ba lkán i te rü le teken kívül 
az o rosz lán-kan tharos csoport csupán 
Gross -Kro tzenburgban fordul elő. (Mon. 
247. b.) Az elégtelenül hagyományozo t t ú. 
n . Zeni-féle relief en (Mon. 70.) b á r szerepel 
a fekvő oroszlán alakja, h iányzik azon
ban a kantharos. íjpígy nem sokat épít
hetünk a Palazzo Giustiniani reliefjére 
sem (Mon. 68.), ahol kantharost és ettől 
jóval távolabb égő oltárkát látunk. 
A Raj na-vidékre jellemző gazdagabb-
tartalmú oroszlán-kantharos-kígyó cso
port viszont a Dunavidéken eddig csak 
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Étezakpannoniából ismeretes [Mon. 248., 
(Carnuntum), továbbá az újonnan elő
került brigetioi bronztábla]. Lásd még 
a következő jegyzetet. 

147 V. ö. : Saxl, i. m. ,20. sk. 11. — Egymástól 
független és párhuzamos művészeti 
fejlődést tételez fel Tudor (I. cavallieri 
danubiani. Ephem. Dacorom. VII. 1937., 
265.1.).—elégséges azonban csak arra 
utalnunk, hogy a duna völgyi lovasistensé
gek emlékanyagának keletdunai csoport
jában (Tudor, i. m., 262.1., 2., 3. számok), 
hiányzik még a kígyó ebből az elem-
symbolikából. Az sem lehet véletlen, 
hogy Dacia, Moesia és Thrákia mithra-
ikus domborművein a kígyó ugyancsak 
elmarad a kantharos-oroszláncsoportozat-
ból. Hogy it t a művészeti forma
nyelvezetben összefüggés áll fenn, arra 
elégséges, ha két olyan domborművet, 
mint Tudor, Mon. 42., 46. Cutnont, 
Mon. 122., 123. összevetünk. Mindkét 
emlékcsoporton az oroszlán alakja 
ugyanazt az ugrásra kész, minden
esetre ellenséges tartást mutatja. Krono
lógiai tekintetben a prioritás kétségtele
nül a mithraikus művészetet illeti meg, 
amely a fentebbi vidékeken már a I I . 
század folyamán alkalmazta az oroszlán-
kantharos-csoportot, míg a lovasistenség 
kultuszának ide vonható táblái a I I I . 
századba tartoznak. A mithraismus tehát 
nem kölcsönözhette ennek a különben is 
homályos mysteriumvallásnak művészeté
ből azelemsymbolikánakezen típusait, en
nek csupán az ellenkezője képzelhető el. — 
A dunai lovasistenségeknek csupán pan
nóniai emlékein jelenik meg az elem-
symbolika teljes fogalmazása : a kígyó-
kantharos-oroszlán-kakas csoport. (Tudor 
Mon. 71—94.). Ezeknek készítési idejét 
azonban a I I I . század második felénél 
nem helyezhetjük korábbi időbe (így 
már Hampel J., Arch. Ert . XXXII . 1912., 
348. 1. — / . Tudor, i. m,, 210—211. 11. 
egészen a Severus-féle dinasztia koráig 
visszamegy az emlékcsoport datálásá-
ban.). Ez utóbbi csoportot az emlékek 
alaposabb átvizsgálása után nem tart
hatjuk az elemsymbolika eredeti fogal
mazásának. A kakas szemmelláthatóan 
egy későbbi és szervetlenül hozzáillesz
te t t alak a világosan és szimmetrikusan 
komponált kígyó - kantharos - oroszlán
csoporthoz, amely ebben a tiszta meg
fogalmazásban csupán Pannónia és a 
Raj na vidék mithraikus emlékein fordul 
elő. Különös figyelmet érdemel ebben az 
összefüggésben a stockstadti I. mithrae-
umban talált ezüstözött relief, amely 
Pannoniában, mégpedig igen valószínű

leg e tartomány fémművességének egyik 
nagy központjában, Sirmiumban készült 
a I I I . századnak még az első felében. 
Ebben a központban, amelynek műhelyei 
az ú. n. dunai lovasistenségek számára is 
dolgoztak (lásd Tudor, Mon. 71—75.) 
kerülhetett be elsőízben az oroszlán-
kantharos-kígyócsoport ez utóbbi vallás 
tábláinak kompozíciójába s ugyancsak 
it t gazdagodhatott újabb symbolikus 
elemekkel, így a kakas alakjával is. 

14 8 Legkorábbi példáját kapjuk a Gross-
Krotzenburgi reliefen (Mon. 247. b.), 
amely hadrianuskori. (T. et M. II . 547. 1.) 

14 9 Mon. 253. 1. A férfi keleti öltözetet visel, 
fejét phryg sapka födi. Felemelt jobb
jában egy ovális tárgyat tart . Elölnézet
ben, nyugodt álló tartásban van ábrázolva. 

150 Arch. Anz. 1942., 63. h., 13. kép. Keleti 
öltözetben, mindkét felemelt kezében 
határozatlan tárgyat tartva látjuk ala
kunkat. Előnézetben, balra lépve, fejét 
viszont jobbrafordítva jelenik meg. 

isi Mon. 173., c, 2.° —• A nagy saarburgi 
oltárkép jobboldali képszegélyén (Mon. 
273. ter. d, 13°) — ha a fényképről jól 
látom — a lakoma jelenet keretében a 
holló és a bikafej mellett még egy phryg-
sapkás álló férfi alakja is feltűnik (lásd 
még a nagy heddernheimi oltárkép hát
oldalát) . Az újonnan felfedezett S. Prisca 
mithraeumának egyik freskója. (A. Fer
ma, Bull. Com. 1940., 71. 1., 9. kép, 
82. sk. 11.) kultikus lakomaábrázolásánál 
egy corvus-xendű. beavatottat mutat s 
mellette még egy alakot. Ez az ábrázolás 
tehát egészen közel áll a saarburgi oltár 
képéhez. 

152 A Komáromi Jókai Múzeum birtokában 
van. 

153 A duna völgyi emlékeken a sziklatömb 
ismételten ilyen félgömbalakú, tojáshoz 
hasonló formát mutat. Ezt az ábrázolási 
módot nem tarthatjuk egyszerűen el
nagyoltnak, amikor a sziklának anyag
szerű visszaadására való törekvést még 
a kisebbméretű és kevésbé gondosan ki
faragott táblákon is megfigyelhetjük. 
Sokkal inkább gondolhatunk it t annak a 
hiedelemnek a visszacsendülésére, amely 
Mithra születését, mint a kosmikus tojás
ból való születést fogta fel. Erről bőven 
ír fi. Eisler, i. m., 410. sk. 11. , 

154 Lásd a kurtowo-konarei reliefen szereplő 
férfi *analóg kéztartását. 

155 V. ö. Mon. 194., c. 6.° ; 195., 214. c, 5°. 
156 E cselekményt legteljesebben a heddern

heimi nagy oltárkép őrizte meg (Mon. 
251.). A domborművek túlnyomórészén 
így a dunavölgyieken is, e cselekménynek 
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csupán egyjelenetes redukciójával talál
kozunk. 

157 Az emlékek nagyrészén ez a hajlított 
tárgy a sárkeszi korongon láthatóhoz 
hasonló, hossztíkás, hajlított formát 
mutat. Egyes ábrázolásokon ellenben 
Mithra kivehetőleg rhytont tart kezében 
(Mon. 169., c, 4° ; Rev. arch. 1933. 1., 
187. 1.), míg más alkalommal phrygiai 
sapkát (T. et M. I. 172. 1., 6. jz. és a 
durai freskók 11. sz. jelenete). A viru-
numi relief hasonló jelenetében A. Diete
rich, Eine Mithrasliturgie. Leipzig-Ber
lin.3 1923., 77. 1. e hajlított tárgyban a 
bika lapockacsontját akarta felismerni. 
Lásd ehhez még a poetovioi Aper-oltár 
előoldalát (V. Hof filler—B. Sana, i. m., 
313. szám), ahol Mithra lábai mellett a 
bika lábszárcsontja (?) van ábrázolva. 

158 Mithra balkarját reliefünkön nem vehet
jük ki. Más domborműveken a napisten 
fején nyugtatja balkezét. 

159 Mon. 125 c, 1 ° ; 137. b , 2° ; 166. b , 2° . 
160 Rivista di filológia. N. S. XI. 1933., 

145—154. 11. V. ö. még: The Excava
tions at Dura-Europos VII—VIII., 107.1. 

lei Erről újabban : H. S. Nyberg, Die Reli
gionen des alten Iran. (Mitt, der vorder-
asiat.-aegypt. Gesellschaft. 43. 1938.) 
71. sk. 11. és passim. 

162 E jelenet teljesebb ábrázolását mutatja 
a saarburgi oltárkép : Mon. 273 ter. d, 
13°. 

163 Lásd Dieburg (Behn, i. m., I. tábla, 
11. jelenet), Dura, 14. jelenet (Cumont— 
Rostowzew, i. m., 107. 1.) és a heddern-
heimi nagy oltárkép hátoldalát. V. ö. 
még a saarburgi relief lakomajelenetében 
feltűnő bikakoponyát is, amely a kon-
jicei reliefen (T. et M. 1/70. 1.) sem 
hiányzik. 

164 A kultikus lakoma alkalmával mindkettő 
használatáról Iustinus (Apolog. I. c. 66.), 
valamint a konjicai relief (T. et M. I. 
175. 1., 10. kép ; fantasztikus magyará
zatot kockáztat meg erről Leipoldt, i. m., 
XVIII . sk. 11.) és a S. Prisca mithraeum 
freskói (A. Ferma, i. m., 71. sk. 11.) 
is tanúskodnak. 

les V. ö. a Zoroaster előtti Mithra-közösség 
vallásos ünnepét (H S. Nyberg, i. m., 
51., 71. 11.) és a Yasna 32., 8. utalását 
(H. S. Nyberg, i. m., 85.1., A. Chrisiensen, 
Essai sur la démonologie iranienne. Det 
kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 
XXVII. 1. 1941.,'7. 1.). Párhuzamokat 
találunk A. Dieterich munkájában : 
Eine Mithrasliturgie3 101. sk. 11. 

les Nat. Hist. XXX. 1., 6. §. (Mayhoff, IV. 
425. 1.) 

167 Teljesen alaptalan ezt a föntebbi Plinius 
helyet egy különben előttünk eléggé isme
retlen armeniai-iráni kultuszra vonatkoz
tatni, így Reitzenstein, Die hellenistischen 
Mysterienreligionen.3 Leipzig- Berlin, 
1927. 95. 1. 

168 V. ö. : A . Dieterich, i. m . , 120. 1. 
16 9 így már Fr. Cumont, T. et M. I. 174. 1. 

Későbbi munkáiban (Die Mysterien des 
Mithra. 14 1.) feladta ezt a meggyőző
dését és ezóta uralkodó az irodalomban 
az a felfogás, amely az ábrázolásoknál 
a lakoma jelenetet a Mithras-Vita lezáró 
cselekményének tekinti. (Lásd. pl. E. 
Wüst, i. m., 2139., 36. sk. sorok.)— ACena 
mysticanalc közvetlenül a bikaölés jele
nete után való besorolása mellett szól 
többek között az is, hogy a lakomát a 
mythos eredeti fogalmazásában Sol és 
Mithra a megölt, de még fel nem darabolt 
bikatest felett ünneplik meg (lásd fön
tebbi 163. jz.). Az investitura jelenetek
nél viszont már szerepet játszanak a bika 
szétdarabolt testrészei. 

170 Mon. 246., f., 7°, Talán idevonható még 
Mon. 235. és egy poetovioi töredék : 
B. S aria, Zbornika za umetnostno zgodo-
vino. 1932—1933. 75. 1., 9. kép = Saxl, 
89. kép. 

174 Cumont geniális, azonban mindeddig 
adatokkal alá nem támasztható gondolata 
volt az (T. et M. I. 176. 1.), hogy ez 
utóbbi elrendezés kialakításában a keresz
ténységgel szembeni tudatos állásfoglalás 
is közrejátszott. (Az utolsó lakoma, mint 
Krisztus földi életének záróaktusa.) 

172 Az ábrázolásokon ismeretesen Sol ül 
rendszerint Mithra jobbján. Sajnos, nem 
ismerjük a Mithra-vallástól követett 
sacralis ültetési rendet, hanem csupán 
az antik és az ókeresztény gyakorlatot. 
Az elsőre például szolgálhat Svetonius 
egyik helye. (Nero. XII I . Ihm, 230. 1.) 
Eszerint a császár Tiridatest ünnepélyes 
investiturája után a színházban maga 
mellé jobboldalra (iuxta se latere dextro) 
ültette. Az ókeresztény gyakorlattal 
kapcsolatban pedig elég csak arra utalni, 
hogy Krisztus is a Credo egyik articulusa 
értelmében az Atyaisten jobbján foglal 
helyet. Antik és ókeresztény szemszögből 
tekintve tehát lakoma jelenetünknél 
Mithra foglalná el az előkelőbb helyet, 
amely természetesen csupán a napisten
nek az iráni Chwarenah-hal való felruhá
zása, azaz az Investitura után képzel
hető el. 

173 Mon. 176. (Sarmizegethusa) , 211 . (Dacia), 
Ivanov, Bull. de la Soc. arch, bulgare I. 
1910. 191.1., 79. kép. G. Kazarow, ugyan-
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i t t , I I . 1911. 46. sk. 11., 12. szám. (Kadine 
Most, Küs tend i l környékéről) . 

174 V. ö. Fr. Cumont megjegyzését , Die 
Myster ien des Mi th ra 205. 1. 

17 5 E g y i lyet megjegyeztünk a 10. sz.j elenet-
né l (27. I ) . 

176 Bzek á l lami tu l a jdoná ra lásd : Hirsch
feld, Verwal tungsgeschichte des röm. 
Kaiserreiches. 188.1. — Dubois, Adminis t 
r a t ion des carrières dans le m o n d e 
roma in . 1908. 

177 Passio SS. IV. Coronatorum (Acta SS. 
Nov . I I I . 1910. 765. sk. h . —H. Delehaye), 
— Fr. Drexel, O. R . Li. 33. 78. 1. — 
O. Benndorf (M. Büduiger , Unte r suchun
gen z. röm. Kaisergescb. I I I . 1870), 340. 
sk. 11.—Fr. Cumont, i. m. , 207.1.—K. Stade, 
O . R . L i . 49. 33—39. h. A Passio egyes 
helyrajzi helytelenségei és kronológiai , 
tévedései (lásd ezekre Nagy T., A p a n n ó 
niai kereszténység tö r t éne te . Diss. P a n n . 
I I . 12. 1939., 64. 1. t o v á b b i i rodalommal) 
a m á r v á n y b á n y á k meglételére vona tkozó 
a d a t o k helyességét n e m érint ik. 

178 Felsorolja ezeket Cumont, T. e t M. I . 
184. 3. sk. jz. 

17 9 Különösen jellemző I tá l ia és a Dunav idék 
emlékeire, P a n n o n i á b a n azonban e sár-
keszi t á b l á n t űn ik fel elsőízben. L á s d T. 
e t M. I . 185. 1., 11. jz. a d o t t összeállítást. 
A ra jnavidéki da rabokon hiányzik. Mon. 
253. 1., ahol megta lá l juk e szalagot, isme
re tesen dunavölgyi impor t . 

180 E r r e a t ek in te t r e lásd : Fr. Saxl, i. va.., 
sk. 13. 11. 

isi Cautesnak Lima és Cautopatesnak Sol 
alakjához való kapcsolására lásd : Fr. 
Saxl, i. m., 59. sk. 11. 

182 V. ö. T. e t M. I . 123. 1. 
183 Lásd a Villa Dor ia Pamphi l i rel iefjét : 

Mon. AA. 
is* Egyezők ebben a tekintetben Neuenheim, 

(Mon. 245.) Heddernheim (Mon. 251.), 
Königshofen (R. Forrer, i. m., 67. 1., 
58a. kép.) szentélyeiből ismeretes oltár
képek, továbbá Mon. 70. és talán még 
a capitoliumi relief (Mon. 6.). Vala
mennyien — a heddernheimi darab ki
vételével — még a I I . századból szár
maznak. 

185 L u n a e lőt t l á t h a t ó fa valószínűleg ciprus, 
a másod ik egy széleskoronájú gyümölcsfa. 
V. ö. Mon. 70. 

186 Fr. Cumont, T. et M. I. 115. sk. 1. és' 
Die Mysterien des Mithra, 108—109.11. — 
Más magyarázatát adta ezeknek a sym-
bolumoknak A. Dieterich, Bonn. Jb . 
108/9. 1902., 33. 1. = Kleine Schriften. 
Berlin—Leipzig, 1911. 260. sk. 11. 

187 Mon. 26. s hozzá. Fr. Cumont, Die Mys
terien des Mithra. 202 1. — Mon. 6. 

Mindkettő hadrianuskori. V. ö. még : 
. Mon. 95., Traianus korából. 
las Mon. 285. e—i. (Memphis). — A. De 

Ridder, i. m., XXIV—XXVII. tábla 
(valamennyi kerek szobor). •— Ismere
tesen általában hiányoznak a dadophorok 
a keleti relief táblákon. 

í so l tá l ia : Mon. 100., 115., 134. A. Minto, 
Not. d. Scavi, XXI . 1924., XVII. tábla 
(Capua in Vetere). — Dunai tartomá
nyok : Mon. 227., 223., b, V. Hoffilier— 
B. Saria, i. m., 114. szám. (Ez utóbbi a 
sarkophagplasztika hatása alatt áll.) — 
Rajnai tartományok : Mon. 234., b, 286., 
258., b, 273 ter. e. 

190 E g y i k legkorábbi p é l d á n k Mon. 247. 
191 Cautes keresztbevetett lábszára gyakran 

párhuzamosan halad a bikára ugró kutya 
hátvonalával. Cautopates keresztbevetett 
lábszára viszont az isten kinyújtott jobb
lábában találja meg a megfelelő vonal
értéket. 

192 Relieftáblák, amelyeken Cautes keresztbe
vetett lábakkal, Cautopates viszont nyu
godt, állóhelyzetben szerepel : Nagy
kovácsi [Bp. R. V. 1897. 115—116. 11., 
16. szám. = Budapest Története I. 1942. 
LXIII . tábla., 1. kép. (nem Aquincum 
tábor területéről)]. E tábla mintájára 
képzelhetjük el a békásmegyeri töredé
ken hiányzó dadophor (Bp. R. id. köt. 
17. sz.) és egy másik, az aquincumi tábor 
területéről előkerült töredék (Bp. R. 
XIII . 1943. 347.1., 13. kép.) kiegészítését. 
Lásd még Stix-Neusiedl (Mon. 230.), s 
a következő, 195. számú jegyzetet. 

193 Mon. 47. S z á m u n k r a különösen fontos 
a Mon. 119. 

194 Mon. 216. A dadophor t í pusok ra v. ö. 
Mon. 27 bis. 

195 V. Hoffilier—B. Saria, i. m. , 301—303. ? 
308. számok (a másod ik mi thraeumból ) 
115, (Ruse) 94. sk. s zámok (Modric), v . ö. 
még Mon. 227a, (Stix-Neusiedl). 

196 V. Hoffiller—B. Saria, i. m. , 95., 115., 
303., 485. számok. 

197 Mon. 111., Veronából . 
198 A b ika te s t körü l l á t h a t ó széles szalag is 

h iányz ik ebben a körben . 
199 O. R . Li . 33. 76. sk. 1., u t á n a Fr. Cumont, 

Die Myster ien des Mi th ra 211. sk. 
200 V. ö. Mon 32 + 85, 16., Bull. Com. 1940., 

167. 1., 13. kép. 
2 01 Ez a körülmény is amellett szól, hogy 

Italia mithraikus reliefművészete tárgy
megválasztásában a kezdeményezést nem 
orientális előképekről vette, mint az egy
mástól független rajnai és dunavidéki 
sokjelenetes táblák, hanem a kerek 
plasztikából kiindulva, sajátos fejlődési 
u ta t járt meg. 
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2oa Stockstadt, I. mithraeum. (Fr. Drexel, 
0 . R. Iri. 33. 90. 1., 44. sz.) Teljes hetes 
számban megtaláltuk ezeket az újonnan 
feltárt aquincumi Mithra-szentélyben. 

2 03 Mon. 247., d, 2° ; négy darabot ismerünk 
a föntebbi jegyzetben említett aquincumi 
szentélyből is. 

204 V. ö. Mon. 6. és az ezzel rokon königs-
hofeni reliefet (R. Forr er, i. m. , 58. kép.) 

205 Mon. 23., 96. — V. ö. még a megfelelő 
durai ábrázolást. 

206 Mon. 70. 
207 A múzeum 1938-ban számos más stélével 
és oltárkővel együtt a püspökségtől sze
rezte meg. Mindezek a kóemlékek még 
a XIX. század folyamán kerülhettek a 
püspökség birtokába az egyházmegye 
legkülönbözőbb területeiről, amely ebben 

az időben Fejér és Pest vm.-ék területét 
foglalta magába. Darabunk is tehát min
den bizonnyal Pannónia északkeleti vidé
kéről származik. Pátka leihelyre, ahol 
Ipolyi adaléka szerint (Arch. Közi. I I . 
1861., 304. 1., 464. sz.), 1860-ban egy 
Mithra-emléket találtak, nem gondolha
tunk. Ez az emlék ugyanis még ugyan
ebben az esztendőben a Nemzeti Múzeum 
birtokába került (lásd a Magy. Nemz. 
Múzeum leltárnapló 1860. 42. szám : 
»Mithras-emlék Pátkáról. Szeidl Pál, 
uradalmi intéző ajándéka«.). Ez az emlék 
talán a Mon. 217. sz. darabbal lenne 
azonos ? 

208 V. ö. R. Eisler, i. m., 62. sk. 11. 
20 9 A felvételt Lakos János készítette. 
210 N e u e n h e i m : Mon. 245. 
211 CIL. I I I . 3383., 3384. 
213 Ennek indokolását tanulmányunk végén 

adjuk. 
213 1. Cautopates kerek szobra : V. Kuzsin-

szky, Aquincum. Ausgrabungen und 
Funde. 1934., 93. 1., 40. kép, és Bp. R. 
XII . 1937., 76. sk. 11., 6. kép. — 2/a. 
Cautopates. Magas relief. A pajzs ovális, 
felül két kis félköríves kiváj ássál. — 
2/b Cautopates, relief (kiegészítve a 
csípőtől egészen a lábfejig). Pajzs ovális, 
felül egy félköralakú kivágással. 2/c 
Cautes. Töredék. Kivágásnélküli, ovális 
pajzs; Bp. R. V. 1897., 121. sk. 11., 
24. sk. számok. Említi őket Nagy L. 
is : Arch. Ért. X U L 1928., 75.1., 17—18. 
számok. — A 2/a-—c. egy kőfaragó-
műhely raktárkészletének darabjai. V. ö. 
Nagy T., Budapest Története I., 1942., 
434. 1. — 3. Az Anicetus-oltár két dado-
phorja. Mindkettő, hasonlóan a föntebb 
2/c. alatt jelzett töredékhez, ovális paj
zsot visel. V. Kuzsinszky, Aquincum. 
166. 1., 129. kép és Bp. R. XII . 1937., 
116. 1., és 42—44. képek. — 4. Cautes 

kerek szobra az újonnan feltárt mithrae-
umból. A pajzs formája olyan, mint a 
2/b. darabon (Publikálatlan.). 

214 1. Budaörs. Lásd föntebb 12. kép. — 
2. Ráczahnás. Cautopates kerek szobra : 
Kuzsinszky B., ÍVLúzeumi és könyvtári 
Értesítő. I I . 1903., 96.1., 31. kép. NagyL., 
i. m., 75. 1., 16. szám. — 3. Sárkeszi, 
oltárkép. 

215 A sidoni mithraeum kerek szobrai nem 
jöhetnek tekintetbe (A. De Ridder, i. m., 
XXIV. sk. tábla), amikor a dadophorok 
it t nem amazonpajzsot, hanem kétélű 
szekercét (labrys) tartanak s ez utóbbi 
pengerésze alakult át peltává. 

216 Heddernheim (Mon. 252/d.), Stockstadt 
(Fr. Drexel, O .R .E i . 33., XIII . t., 
1. kép.). Értelmezésükre: H. Jakobi, 
Festschr. Schumacher. 1930. 228. 1. 

217 Kimer í tően megtá rgya l j a ezeket Nagy L., 
Arch. Ért . X U I . 1928., 68. sk. 11. ; 
ugyancsak az ő tollából : Bp. Története 
I. 1942., 610. 1. 

218 Ez utóbbit különben már ruházatuk is 
eléggé jelzi. Azonkívül más, orientális 
istenalak, így pl. Attis sem hord pajzsot 
az aquincumi körben, míg másutt nem 
ismeretlen a pajzsot tartó Attis alakja. 
Eásd pl. a Cumont, T. et M. I. 212. 1., 
3. jz.-ben idézett szoborművet. 

219 Helyesen gondolta ezt már Kuzsinszky 
B., Bp. R. XII . 118. 1. 

220 James Darmesteter, The Zend Avesta. I I . 
148. 1. (The Sacred Books of the East, 
vol. XXIII.) olvasható fordítás nem egé
szen pontos. E szövegrészt lásd most 
H. S. Nyberg, Die Religionen des alten 
Iran. 62. sk. lapon. 

221 Hiszen az orthodox kereszténység, amely 
pedig sokkal szorosabban összefogott 
tanítószervezettel rendelkezett, sem aka
dályozhatta meg a számtalan sok »szekta« 
felburjánzását. 

222 E csoportot táblánk éppúgy egy szabály
talan ötszögbe foglalta (amelynek sarok
pontjai az állat hátsó patája, a jobb 
mellső térde és az orrésze, továbbá az 
isten fövege és a chlamys felső csücske), 
mint ahogy azt a mithraikus relief
művészet legjobb alkotásainál látjuk. 

223 E á s d pl . Oroszlán Z., Az Orsz. Magyar 
Régészeti Társulat Évkönyve. I I . 1927., 
64. 1., továbbá Dobrovits A. megjegyzé
seit a Székesfehérvári Múzeum nílusi 
jelenetet tartalmazó domborművéhez. 
Szépművészet. 1942., 16. 1.. 

' 224 Ezt a jobbrahaladó mozgást, előképei 
után, találóan érzékeltette kőfaragónk. 
Cautopates előrenyújtott fáklyájával 
indul e csoportozat mozgása, amelyet 
az állat, hosszú, függőlegesvonalú leber-
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nyege, továbbá Cautes nyugodt tartásban 
álló alakja zár le. Kzzel a balról jobbfelé 
tartó mozgással szemben viszont az isten 
süvegén és feltámasztott térdén keresztül 
fektetett vertikális tengely a középső 
csoportozat stabilitását hangsiílyozza. 
Ugyancsak ezt húzza alá mindkét dado-
phor symetrikusan elrendezett, nyugod
tan álló alakja. A mozgás és a nyugalmi 
heíyzet közt fennálló feszültség egy 
magasabb kompozíciós egységben oldó
dik fel. 

225 Budapest Története. I. I X I V . tábla, 
1. kép és Romana. Milano, 1943. címkép. 

226 Brről : G. Rodenwaldt, Über den Stil

wandel in der Antoninisclien Kunst (Abh 
d.'preuss. Akad. d. Wiss. Jahrg. 1935. 
phil.-hist. Kl. Nr. 5.). 

227 Az aquincumi Mithra-szobron kívül lásd 
még az Eskü-téri castellum (Nagy L., 
Vezető 23. 1., 24. sz.) és az Aquincumi 
Múzeum (V. Kuzsinszky, Führer. 77—8. 
1., 27. kép s hozzá : 5. Ferri, Arte 
romána sul Danubio. Milano, 1933-, 
219. 1.) egy-egy sírkőtöredékét, amelyek 
stílusban szorosan összetartoznak. 

22 8 Domborművűnkön Tuna a fiatalabb 
Paustina hajviseletét látszik viselni. 
V. ö. : R. Delbrueck, J . d. I. 28., 1913., 
229. sk., 9. kép. 

A D D E N D A 

12 A pannóniai szentélyek sorában pótlandó Kismarton 
aus Bisenstadt. 100—101.1.). 

(W. Kubïtschek, Römerfunde 

163 jz. Fr. Cumont, Rev. Arch. XXV. 1946., 186. sk., v. ö. : Fasti Archaeologici. I. 1948., 
207. 1., 53. kép. Cena mjstica Luna és az akolythosok jelenlétében. Mithra és Sol 
a bika lenyúzott bőre mögött ülnek. 

173 jz. Fr. Bulié, Bull. Dalmát. 22. 1909., VII. t., 2. kép. 
201 jz. Újabban Róma környékén is előkerült egy sokjelen êtes tábla, amelyet a Museo delle 

Therme őriz. Fgy másik emlék a Giardino Barberini alatt feltárt szentély freskója 
(Arch. Anz. 1936., 477. h.). 

215 jz I. Berciu szíves közlése szerint Daciában is előkerült egy pajzsos dadophort mutató 
relief tábla. Jó fényképben várjuk publikációját ! 
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T I B O R N A G Y 

LE MITHREUM D E S Á R K E S Z I E T L E S M O N U M E N T S 

MITHRIAQUES D'AQUINCUM 

Au sud-ouest de Székesfehérvár, à une 
distance d'environ 10 km. de la ville, on a 
mis au jour en décembre 1932, lors des 
travaux de labourage pratiqués sur le lieu-dit 
Ságvölgy de la communauté protestante de 
Sárkeszi, trois pierres d'autel et un relief 
mithriaque représentant l'immolation du 
taureau. M. Arnaud Marosi, directeur d'alors 
du Musée de Székesfehérvár, dès qu'il eut 
été renseigné sur cette découverte, s'est 
rendu à Sárkeszi pour y procéder à une 
enquête sur place. Il a réussi à découvrir 
quelques fragments d'un disque de marbre, 
un bronze moye d'Hadrien et les traces de 
quelques murs anciens. Au printemps de 
l'année suivante M. Arpad Dormutil, a con
tinué ces fouilles pour retrouver quelques 
autres débris du disque et deux lampes. 
A cette occasion Dormuth a examiné de près 
aussi une partie des restes des murs.1 Ces 
nouvelles recherches ont permis à M. Marosi 
de tracer le plan approximatif du sanctuaire, 
que nous avons reproduit, avec quelques 
retouches, sur la fig. 1. 

I. TE SANCTUAIRE 
Te sanctuaire oblongue a la forme d'un 

parallélogramme (23x10 m. carrés). Par 
suite de la répétition des travaux agricoles 
les murs ont été détruits jusqu'aux fonde
ments. On n'a réussi à retrouver dans toute 
sa longueur que le mur longitudinal du sud. 
Tes fondements, ayant un diamètre moyen 

i Cf, Székesfehérvári Szemle II (1932), p. 64 et III 
(1933), p. 10. 

de 30 cm., ont été construits de blocs 
irriguliers de calcaire. En franchissant le 
seuil de l'édifice on pénètre, de même que 
dans le cas du I I I e mithréum de Carnun-
tum (Mon. 228 bis), dans une vaste salle 
dite pronaos, où l'on voit deux petits trous 
ronds creusés dans le sol. Ces derniers ser
vaient à y planter les piliers de bois qui 
soutenaint la toiture de l'édifice. A l'est 
de ces cavités une partie ovale du plancher 
trahissait des traces manifestes de combus
tion, mais on ignore jusqu'à quelle profon
deur on pourrait déceler des traces de ce 
genre. Impossible de décider, par conséquent, 
si nous sommes en présence d'une fosse à 
ordure appartenant au sanctuaire même 
(favisae) ou bien des restes d'un foyer pos
térieur de bergers. 

C'est de ce pronaos que s'ouvrait à l'ouest 
la salle principale du sanctuaire qui se divisait 
en trois parties : à droite et à gauche il y 
avait les deux podia légèrement relevés et 
ayant trois mètres de large, tandis qu'au 
milieu se trouvait la cella située en contrebas 
et ayant quatre mètres de large. Te fond du 
sanctuaire se terminait par une abside, 
chose très rare dans l'architecture des mith-
réums (Mon. 225. 246. a.). 2 Tes murs des 
podia ne se rattachaient pas directement 
à celui de l'abside, mais ils étaient unis, 
à une distance de quelques mètres, aux deux 
murs latéraux. Ce type, nommé par nous 

2 On compare presque involontairement ce sanctu
aire aux anciennes basiliques chrétiennes munies 
d'un atrium. 
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type. A était relativement plus répandu en 
Pannonié.3 A propos du type B nous ne 
pouvons renvoyer dans notre province qu'au 
mithreum récemment découvert d'Aquincum 
(Cf. Budapest Régiségei — Les antiquités, 
de Budapest, XIII—1942 p. 549 ss.), mais 
le même type se retrouve aussi en Italie, 
dans la région du Rhin et dans les provinces 
orientales de l'Empire.4 Le type B avait 
l'avantage d'offrir plus d'espace pour un 
autel richement décoré. C'est surtout le 
style de l'époque des Sévère qui favorisait 
ces sanctuaires plus spacieux, ainsi qu'une 
décoration plus somptueuse, issue de l'app
lication simultanée de la peinture, du stuc 
et de l'art plastique (Cf. Mon. 83, Am. Journ. 
Arch. 1935, pl. V., A. Ferma, o. c. p. 63. etc.). 
En ce qui concerne la décoration du mith
reum de Sárkeszi, nous ne la connaissons 
point ; les débris de fresque qui ont été 
retrouvés sont malheureusement trop insi
gnifiants pour en tirer des conclusions 
définitives. 

Néanmoins l'élargissement de ce sanc
tuaire au début du I I I e siècle, de même que 
son plan et son abside spacieuse nous autori
sent à supposer que les parois entourant le 
grand tableau d'autel étaient ornées d'une 
décoration relativement assez riche. 

Par ses proportions, le mithreum de Sár
keszi est le deuxième parmi les sanctuaires 
pannoniens.5 Sa grandeur semble renvoyer 
à une communatité religieuse assez nom
breuse et, par conséquent, à une colonie plus 
ou moins considérable. Jusqu'ici aucun 
autre monument romain de quelque 
importance n'a été découvert sur le terri
toire de ce village, mais les trouvailles qu'on 
a mises au jour au cours des dernières années 

3 Mon. 213, 228 bis. — V. Hof filler—B. Sana, 
Antike Denkmäler aus Jugoslavien, I . Zagreb, 
1938, p . 133 ss. 

4 E. Ghislanzoni, Not . d. Sc. 5. Sér. I X . (1912), 
p . 321, fig. 11. — A. Ferrua Bull. Comm. 68 
(1941), p . 61, fig. 1. — G. Calza, Ostia, fig. 3. — 
Mon. 97, F. Drexler, O. R. 14. 33. pi. V. fig. 2. — 
Fr. Bohn, Das Mithrasheiligtum von Dieburg, 
1928, p . 3. fig. 1. — Mon. 252. — N. Vulió, Rev . 
Arch. 1933,1, p . 181. ss. — Arch. Anz. 42 (1927), 
p . 348. ss. 

5 Plus hau t , dans la note 12 du tex te hongrois 
nous avons dressé la liste des sanctuaires de 
Pannonié . 

dans le voisinage immédiat du mithreum, nous 
permettent de préciser que c'était un endroit 
habité dès le début de l'époque imperiale.6 

Au sud-est de Sárkeszi, à une distance d'en
viron 12 km., il y avait, entre Tác et Föveny -
puszta, une colonie plus considérable qui, 
selon le témoignage des trouvailles archéo
logiques et les indications des Itinéraires, 
peut être identifié avec Herculia, située près 
de la grande route d'Aquincum.7 Le site 
géographique de Sárkeszi, si rapproché d'une 
colonie remarquable et d'une artère impor
tante de la circulation, suffit à expliquer non 
seulement la présence d'une communauté 
mithriaque assez nombreuses, mais encore le 
rayonnement de l 'art religieux d'Aquincum 
qui se reflète en particuler sur le grand bas-
relief de notre sanctuaire. 

IL LES TROUVAILLES 

1. Menus objets 

1. Lampe à un bec, cuite en argile jaunâtre 
et peinte en rouge brique (fig. 2.). Longueur : 
9.5 cm., hauteur : 3 cm, largeur : 6 cm. 
Diamètre du disque : 3-7 ; diamètre de la 
base : 3*7 cm. Au milieu de disque on a 
pratiqué une petite ouverture pour la flamme, 
aux deux côtés de l'objet on voit des bosses. 
Sur la base de l'objet on peut discerner la 
marque FORTIS, entourée d'un cercle 
double. La lampe a été confectionnée au I I e 

siècle de notre ère (cf. D. Iványi, Die panno-
nischen Lampen, tvpe XVII. et pi. XLVIII, 
fig. 5.). 

2. Lampe à un bec, cuite en argile jau
nâtre et peinte en rouge-brun. Longueur : 
9 cm, hauteur : 3.4 cm, largeur : 6.2 cm, 
diamètre du disque : 3.7 cm, diamètre de 
la base : 3.9 cm. Le corps rond de la lampe 
est prolongé par le col de l'objet. Au milieu 
du disque on remarque l'ouverture destinée 
à la flamme. Pas de bosse. Objet très usé 
(fig. 3.). 

6 II suffit de renvoyer aux tombes qu 'on y a décou
vertes, ainsi-qu'a deux pla ts gris por tan t la mar
que de Resatus (Székesfehérvári Szemle, 1938. 
p . 40—1). 

7 Voir A. Marosi, Székesfehérvári Szemle, 1934, 
p . 55, 1937. p . 24—5 et Századok, 1935, p . 266 ; 
A. Graf, Übersicht d. ant iken Geographie von 
Pannonién (Diss. Pann . I . 5. 1936) p . 120. 
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3. Bronze moyen d'Hadrien. Buste de 
l'empereur, vêtu d'une cuirasse et se tour, 
nant à droite. Les légendes de l'avers et 
du revers se sont complètement effacées-

2. Autels 

1. Autel votif en pierre calcaire, brisé en 
trois morceaux (fig. 4). Hauteur : 48 cm, 
largeur : 15 cm, épaisseur : 15 cm, hauteur 
des lettres : 2.3 cm. Inscription : Fontfi 
d(eiP)] | Sep (timius) Volenti [ nus opt(io). 
A la première ligne au moins deux lettres ont 
été mutilées : on pourrait combler ce vide 
par Fonti dei, ou par la formule plus fré
quente de Fonti deo, voire par Fonti perenni 
(CIL. I I I . 10463, 15184, 24, Hoffiler—Saria, 
n° 222.) ou bien par Fontibus (Cil,. VI, 404). 
La leçon que nous venons de proposer semble 
être confirmée par l'inscription d'un autel 
du mithréum récemment découvert à Aquin
cum : Fonti dei Iulius Severus pro se et suis 
v. s. I. m. (Bp. R. XIII , p . 550). 

2. Autel votif en pierre calcaire, brisé en 
quatre morceaux (fig. 5). Hauteur : 48 cm, 
largeur : 5 cm, épaisseur : 15"7 cm, hauteur 
des lettres : 2*3 cm. Inscription : Tra(n)-
sitfti (dei ?)]\Sep(timius) Va\lenti\nus opt(io). 
A la première ligne on constate la mutilation 
d'au moins deux lettres. La reconstruction 
Transitus dei est confirmée par l'inscription 
analogue du I e r mithréum de Poetovio 
(Hoffiller—Saria, n° 29 \ ) . La chute de n 
en position préconsonantique est attestée par 
plusieurs exemples pour notre province. 
Inutile de penser au dieu indigène Trasitus 
(cf. K. Kerényi, Revue Internationale des 
Etudes Balkaniques, 1938, pp. 421 ss.), 
invoqué aussi par l'inscription d'une pierre 
d'autel de Brigetio {CIL. I l l , 10963).8 

3. Autel votif de pierre calcaire (fig. 6). 
Hauteur : 45 cm, largeur : 17 cm, épaisseur : 
12 cm, hauteur des lettres : 2*3 cm. C'est 
à cet autel qu'appartient aussi le fragment 
d'un rebord fait d'une pierre analogue, où 
l'on lit le nom de CAVTO. Les surfaces des 
deux brisures présentent une correspondance 

s Leçon fautive : V. Ondruch, Ivimes romanus na 
Slovensku. 1938. p. 47, n" 33 et pi. II, fig. 4. — 
A propos de cet autel A. v. Domaszewski a déjà 
renvoyé à un autel de Carnuntum (Cil,. III. 4444). 

si parfaite que l'appartenance réciproque de 
l'autel et du fragment de rebord ne peut être 
mise en doute. L'inscription entière est 
à lire de la façon suivante : Cauto I Sep-
(timius)\Vale\ntinus\opt(io). Étant donné 
qu'à droite le rebord du fragment est 
entier, rien ne nous autorise à lire Cauto 
[p(ati)]. C'est ici qu'au lieu du datif Cauti, 
Caute on voit paraître pour la première fois 
Cauto (voir Cumont, PW. — RK. »Cautes«, 
col. 1813). Selon le témoignage de CIL I I I , 
p. 2576 les substantifs de la troisième 
déclinaison prenaient souvent les désinences 
de la deuxième. 

4. Fragment du rebord d'un autel votif 
en pierre calcaire. Hauteur : 7.5 cm, lar
geur : 10.5 cm, hauteur des lettres : 5.4 cm. 
Vu que la pierre est mutilée à ses deux côtés, 
on n 'y peut déchiffrer qu'un M qui est à 
compléter de la façon suivante : [D. S. I.J 
M. Selon toute vraisemblance on doit ratta
cher à cette pièce même le fragment suivant. 

5. Fragment d'un autel en pierre calcaire 
(fig. 7). On n'en a retrouvé qu'une plaque 
ayant 16 de haut, 6 cm. de large et 3 cm. 
d'épaisseur. Cette plaque qui doit avoir 
appartenu au rebord de droite de l'autel, 
présente quatre lettres ayant 3.5 cm. de 
haut. Voici les deux leçons hypothétiques 
auxquelles on pourrait penser : 

1. D.S. I.JM | \templu]m\ 
[vetust. co]n\ lapsum rjes [tituit. 

2. D. S. I.JM | | | sacra-
riujm I [extruendu] m \ [fecit pecuj n | [ia sua 
in r]e[s | ua. 

Nous adopterions plus volontiers la pre-
nfière qui nous paraît d'autant plus admis
sible que les lettres de ce monument sont,au 
point de vue du type des lettres, comparables 
à l'inscription de l'autel de Sept. Valentinus 
(Ier tiers du I I I e siècle). Le grand bas-relief 
du sanctuaire, ainsi le mithréum lui-même, 
remontent à coup sûr à la fin du I I e siècle. 
Dans ces conditions l'inscription du grand 
autel dont quelques fragments nous sont 
parvenus ne pouvait se rapporter à la con
struction du sanctuaire qui, selon le té
moignage du grand bas-relief, devait avoir lieu 
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à une date antérieure, mais uniquement au 
rétablissement et à l'élargissement du sanc
tuaire ou de l'espace réservé à l'autel. Tout 
porte à croire que le promoteur de cette 
reconstruction totale ou partielle fut Sept. 
Valentinus. Sa figure est à ranger parmi les 
principales (cf. A. v. Domaszewski, Bonn. 
Jahrb. 1908, p. 46 ss et Lamer, P W K . - R E . 
35, 1939, p. 806 ss.). On peut démontrer des 
optiones de ce genre aussi bien dans les 
légions que dans les troupes auxiliaires. 
Certains militaires étaient employés non 
seulement dans leur fonction normale, mais 
encore dans l'administration et surtout dans 
le service de ravitaillement (annona mili-
taris). C'est par suite d'une telle fonction 
que Sept. Valentinus fut obligé de faire un 
séjour à Sárkeszi. Quoique la reconstruction 
ou le rétablissement d'un mithréum exigeât 
des sacrifices matériels assez considérables, 
il n'est pas rare de voir même des soldats 
d'un rang inférieur se charger d'entreprises 
aussi coûteuses. A Budaőrs, par exemple, 
deux autels du sanctuaire ont été érigés 
en 213 ou 222 par deux frères9 faisant leur 
service militaire dans la legio II. adiutrix. 

I I I . LE DISQUE DE MARBRE 
Cette pièce en marbre blanc à gros grains 

a l'épaisseur de 1.5 à 1.7 cm ; son diamètre 
est de 25 cm (fig. 8). En ce qui concerne 
l'arrangement des décorations, on peut y 
distinguer deux grands secteurs : a) dans 
le médaillon placé en couronne de laurier 
on voit comme scène principale l'immolation 
du taureau ; b) sur l'anneau circulaire qui 
entoure le médaillon on retrouve d'autres 
scènes du ÎSQOÇ Xoyoç •" 

La scène principale est donc constituée par 
l'immolation du taureau (fragments 1, I I et 
V). Ce médaillon est entouré d'une couronne 
de laurier (8 mm), dont la partie inférieure, 
de plus en plus mince, est d'une exécution 
rudimentaire. La scène principale est mode-

9 Iyes noms des personnes en question [M. Aur. 
Frontinianus et M. Aur. FrontoJ rendent les 
liens de parenté indubitables. Quant au terme de 
patres, il pourrait faire allusion, comme Momm-
sen et Cumont l'admettent, aussi à la commu
nauté religieuse dont les deux soldats étaient 
membres. 

lée grâce à la technique »à jour«. Une barre 
horizontale qui sert à isolèer une septième du 
médaillon, divise la surface de celle-ci en deux 
secteurs inégaux. En haut on peut voir une 
représentation canonique de l'immolation du 
taureau, en présence du scorpion, du chien et 
des deux dadophores. Le dieu et ses deux 
compagnons portent leur costume oriental 
habituel. Les jambes de Mithra sont nus, 
Cautes tient dans sa gauche l'arc propre aux 
images mithriaques danubiennes;11 au-
dessous de Cautopates on observe non seule
ment le bout de la qixeue du serpent, mais 
à droite, tout près du bord de la couronne de 
laurier, même un autre petit fragment du 
corps du serpent. Ces deux derniers frag
ments nous suggèrent l'idée que le corps 
grossièrement tordu du serpent doit avoir 
rempli l'espace entier du secteur inférieur. 

En ce qui concerne la composition de la 
scène principale, il convient de considérer le 
serpent à part, comme une particularité 
caractéristique. Cette manière de représen
tation se rattache à une tradition plus 
ancienne 11, suivant laquelle le serpent 
n'avait pas appartenu au groupe tauroc-
tone. Selon le témoignage des monuments s'y 
rapportant, ce n'est qu'à partir du début du 
I I e siècle qu'on rattacha, d'abord en Italie, 
l'image du serpent à l'immolation du taureau 
{Mon. 65, 67). Malgré cette innovation, la 
tradition exigeant une représentation séparée 
du serpent ne cessa de vivre dans l'art 
mithriaque de l'Italie. Quant à la force de 
rayonnement de celui-ci, il n'est pas sans 
intérêt de remarquer que, à l'encontre de ce 

io Cf. la liste dressée par Fr. Cumont, T. et M. I, 
p. 209, note 2 ; on doit y ajouter les trouvailles 
récemment découvertes. Iy'arc, à proprement 
parler, est attribué à Mithra dès sa naissance 
[Mont 69 = Saxl, fig. 201) ; plus tard il servira 
à le caractériser comme dieu-chasseur. Voir les 
images de Dieburg et de Dura, ainsi que les 
scènes de l'archer sur nos reliefs. Or, les deux 
porte—flambeau sont les dédoublements de 
Mithra et participent aussi à la chasse au taureau 
(voir plus bas). Si, dans la scène de l'immolation, 
Cautes et Cautopates paraissent armés d'un arc, 
cela s'explique par le fait que cette étape de la 
vie de Mithra est en même temps aussi la scène 
finale d'une chasse. Sur une autre interprétation 
voir H. Graillot, I,e culte de Cibèle, 1912, p. 
211, note 4. 

i l I,e Arti, I (1938), p. 389 ss., fig. 118, cf. H. 
Fuhrmann, Arch. Anz. 1940, p. 428 ss. 
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qu'on constate en Orient12 et dans la région 
rhénane,13 les provinces danubiennes admet
taient volontiers le serpent dans la scène 
principale de l'immolation du taureau. 
Cette représentation, plus fidèle au type 
ancien, s'appliquait de préférence à des 
médaillons. I/artiste qui se proposait le but 
de placer le groupe tauroctone au milieu 
d'un médaillon, dans une couronne de 
laurier ou dans le cercle du zodiaque, pou
vait choisir entre deux procédés : il avait 
la possibilité de disposer ce groupe sur la 
surface ronde avec plus ou moins de liberté, 
comme nous le voyons sur les reliefs de 
Londinum {Mon. 267 a) et de Siscia {Mon. 
220) ou bien, selon un procédé très fréquent 
dans l 'art antique, il préférait placer le 
groupe sur une ligne horizontale marquant le 
niveau du sol. Dès qu'il admettait la seconde 
solution, il avait à remplir un segment du 
cercle, et le motif du serpent, représenté 
séparément par l'ancien art mithriaque, se 
prêtait spontanément pour ce remplissage. 
C'est de cette manière que le serpent a réussi 
à garder sa place traditionnelle sous la 
scène d'immolation. 

Mais le corps allongé et inerte du serpent 
n'eût guère convenu à la technique »à jour«. 
Pour y adapter ce motif, on commençait à 
indiquer le corps tordu de l'animal par quel
ques spirales bien modelées qui présentaient 
l'avantage de pouvoir être facilement fixées 
aussi bien à la partie inférieure de la barre, 
qu'au bord intérieur du cadre circulaire. 
Cette manière de la fixation convenait à 
merveille à la technique en question. 

12 En Orient on remarque d'une manière générale, 
l'absence du serpent, cf. Mon. 4 — Fr. Saxl. 
fig. 38, Frontigham, Am Journ. Arch. 1918, 
pl. I l l , Fr. Cumont—M. Rostowzew, The Excava
tions at Dura-Europos, pi. VII—VIII, XXXIX, 
fig. 1—2, etc. A propos des images cultiques de 
Memphis [Mon. 285/6, c] et de Sidon (R. De 
Ridder, Catalogue de la Collection du Clercq. 
pi. IV, XIX, XX) il faut tenir compte aussi des 
influences occidentales. Voir encore Fr. Cumont, 
Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions 
et des Belles lettres, 1934, p. 101 ss. 

13 Sur le relief de Gross-Krotzenburg (Mon. 247), 
datant de l'époque d'Hadrien, on ne voit pas de 
serpent. Plus tard c'est le groupe formé par le 
lion, le kantharos et le serpent qui pré-
vout ; il sert à traduire dans la langue des 
symboles la même idée que le groupe origi
naire d'Italie du serpent, du taureau et du chien. 

Sur ce point, à titre d'analogie, il n'est pas 
inutile de renvoyer aux tableaux de Kouma-
novo (N. Vulic, o. c. fig. 5), Heddernheim 
(Mon. 253 1.) et Siscia (Mon. 221). Tous ces 
monuments ont pour trait commun l'iden
tité de la matière et de la conception artis
tique. Ces traits communs semblent renvoyer 
à un atelier situé quelque part dans le Sud-
Est de la Pannonié, aux environs de Sir-
mium. C'est là qu'il faut chercher aussi le 
lieu de fabrication du disque de Sárkeszi. Cet 
atelier montrait une certaine préférence 
même pour les médaillons entourés de lau
rier et représentant l'immolation du taureau, 
mais c'est un motif si répandu dans la 
vallée du Danube qu'il serait impossible de 
l'attribuer à un seul foyer d'art plastique. 
Jusqu'ici on l'a relevé dans les endroits que 
voici: I. GERMANIE. 1. Heddernheim 
(Mon. 253). 2. Stockstadt.1* — II . PANNO
NIÉ. 1. Sárkeszi. — 2. Brigetio (cf. fig. 9). 
— Siscia (Mon. 221). — III . DACIE. 1—2. 
Sarmizegethusa (Mon. 165, 176). — IV. 
MÉSIE. 1. Novae (G. Kazarow, Ö. Jh. 
XIX, XX, 1920, Beibl. col. 50, fig. 33). — 
2. Koumanovo (N. Vulic, o. c ) . — V. 
THRACE. 1. Küstendil (G. Kazarow, Ger
mania, 19, 1935, p. 25 ss., pi. 2, fig. 2). — 
2. Environs de Küstendil (G. Kazarow, Arch. 
Anz. 1929, col. 321, fig. 29). 

Ces 11 monuments15 proviennent sans 
exception des provinces danubiennes ce qui 
permet de supposer que l 'art mithriaque 
adoptât le motif du médaillon entouré de 
laurier dans la vallée du Danube. Te fond 
religieux de cette présentation est, comme 

14 K. Schumacher, Germania, 1928, p. 53, fig. 6—7, 
K. Stade, O. R. LL 49, 1933, p. 39. — Toutes les 
deux pièces ont été importées des pays danu
biens. Cf.: Fr. Cumont, T. et M. II, p. 380, 
Die Mysterien d. Mithra, p. 207. — Fr. Drexel, 
O. R. Li- 33, p. 77 ; une autre remarque du 
même auteur est rapportée par Schumacher, art. 
cit. p. 54, note 8. — Fr. Fremersdorf, Laureae 
Aquincenses, I, 1938, p. 180, note 35. 

15 On rencontre aussi une couronne de laurier sur 
le tableau retrouvé dans le mithréum de Kour-
towo Konaro (D. Zontschew, Arch. Anz. 1940, 
col. 613, fig. 13), ainsi que sur les monuments 
signalés par Mon. 158—161, 248, c. et peut-
être 215, ou la couronne sert à remplacer le bord 
voûté de la grotte. Sur un tableau récemment 
découvert de Brigetio la couronne s'est substi
tuée à un cadre architectonique comportant 
trois niches voûtées. Cf. Arch. Ért. 1948 
pl. XXIV. 



ou sait, l'idée de triomphe.16 Mithra est un 
dieu triomphant par excellence, comme il 
ressort de son caractère solaire et de son 
épithète invictus. Dès sa naissance, son 
attitude triomphante prédomine : dieu de la 
lumière, il dissipe les ténèbres.17 Tous ses 
triomphes sont pourtant surpassés par celui 
qu'il remporta sur le taureau : c'est là son 
triomphe le plus brillant. Quant à l'idée de 
ses victoires, elle ne tarda pas à pénétrer 
aussi dans l'art minthriaque d'autres provin
ces, mais la façon dont on l'exprimait, 
diffère sensiblement des manières de repré
sentation qui sont propres à la vallée du 
Danube. Sur un relief de Rome,par exemple,18 

on aperçoit au-dessus de la tête du dieu une 
petite couronne de laurier ; la couronne et la 
palme comme autant de symboles du Deus 
invictus reviennet aussi sur un des socles 
du mithréum de S. Clémente.19 De caractère 
triomphal de l'immolation du taureau 
n'était donc pas inconnu à Rome non plus ; 
néanmois là-bas cette idée religieuse se 
traduisait par des moyens artistiques beau
coup plus modestes. Dans la région du 
Danube, par contre, toute la scène de 
ßovevrovaa fut placée dans un médaillon 
entouré d'une couronne de laurier. 

b) LES SCÈNES ACCESSOIRES. 
Les sujets représentés sur la bordure cir

culaire du disque évoquent, à peu d'excep
tions près, diverses scènes de la vie de Mithra. 
On n'avait réservé aux tableaux cosmologi
ques que deux ou trois secteurs20 ; le même 
choix caractérise aussi les autres inonu-

16 Fr. Cumont, T . et M. I . p . 195. — Fr. Drexel, 
Vom mithrischen Kosmos (Schriften d. hist . 
Museums. Frankfur t a. Main, 1920), p . 7 ss. — 
K. Stade, o. c. p . 39. 

17 Pour démontrer dans quelle mesure l'idée de 
t r iomphe é ta i t enracinée dans la conception 
religieuse des communautés mithr iaques , il 
convient de renvoyer aussi à un autel votif de 
Poetovio (Hoffiller—Saria, n° 316) ou l 'on voit 
paraî t re au-dessus du Mithra petrogenitus la 
Victoire po r t an t une couronne à la main. 

18 A.M.Colini, Bull. Corn. 59, 1931, p . 123 ss., pi . 1. 
19 Fr. Cumont, Recherches sur le symbolisme 

funéraire des Romains . Par is . 1942, p . 482, 
note 3. 

20 Outre la figure fréquemment représentée de 
Okeanos-Kronos on ne voi t paraî t re qu 'une 
seule fois celle de Gaia {Mon. 221) e t dans un 
au t re cas la gygantomachie (N. Vulic, o. c. 
p . 193, fig. 9.). 

ments analogues de la région danubienne. 
De IEQÔÇ lôyoç, limité aux actes de Mithra 
commence par la naissance du dieu, sculptée 
droite, dans la partie supérieure du monu
ment. A partir de ce point, les scènes se 
succèdent dans un ordre contraire au mouve
ment de l'aiguille d'horloge pour se terminer 
par la tableau, déjà disparu, de l'ascension.21 

Comme on sait, les autres tableaux danu
biens présentent, eux aussi, un arrangement 
analogue (Fr. Cumont, T et M. I, p. 154) ; 
il y a donc lieu de considérer comme carac
téristique pour les provinces danubiennes. 

D'artiste du disque de Sárkeszi s'est 
pourtant permis l'innovation de ne pas ran
ger la »scène de la cabane« parmi les tableaux 
mythiques et historiques, mais dans la série 
des scènes cosmologiques. C'est pourquoi 
il nous paraît nécessaire de commencer notre 
analyse par la description de ce tableau : 

l r e scène. Dans un champ assez spacieux 
on voit sept petits autels placés en deux 
rangs et au-dessus d'eux, un taureau couché 
qui se tourne à droite. D'édifice en forme 
de cabane fait défaut ; en revanche,22 on 
retrouve les autels, motif souvent omis.23 

Sur les monuments des pays danubiens cette 
scène se rattache généralement à la »scène 
de la barque«, étant placée à la tête de l'aven
ture du dieu avec le taureau.24 Dans cette 
connexion il s'agit probablement de l'épisode, 
quand le dieu, secondé par ses acolytes ou au 
moins en leurs présence (cf. Mon. 273 ter, 
d. 8° et Mon. 188),25 chasse avec son flambeau 
ou en jetant des pierres (cf. le tableau, de 

i À vrai dire, c'est p lu tô t un descensus, puisque le 
char solaire por tan t les deux divinités est repré
senté en route vers l 'Okeanos. I<a première 
interprétat ion est fondée sur le témoignage du 
tableau de Virunum (Mon. 235) qui passe pour 
une exception. 

22 On l 'a omis aussi sur le tableau de Kourtowo-
Konare (D. Zontschew, o. c.) e t sur un tableau 
récemment découvert d 'Apulum (V. Christescu, 
Dacia, I I I—V, 1927—32, 621, d. e t fig. 2). 

23 A propos de cet te scène il convient de signaler 
aussi les monuments s u i v a n t s : Mon. 192, bis, 
221. —• Fr. Fremersdorf, Germania, 13, 1929, 
p . 57, fig. 2. 

24 I^es deux scènes ne sont séparées que sur quel
ques monuments , comp. Mon. 194—5. — G. 
Kazarow, Bull, de la Soc. d 'Arch. bulgare, I I , 
1911, n° 9. — M. Grbic, Rev . Arch. VI . Ser. X . 
1937, p . 178 ss., fig. 37. 

25 Sur ces monument s la figure de Cautes est assi
milée à celle de Mithra. 
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Dieburg) le taureau de sa maison céleste.26 

Néanmoins aucune interprétation exclusive 
ne peut nous révéler la profonde signification 
des scènes mithriaques. Des tableaux de ce 
genre sont toujours susceptibles de plus 
d'une interprétation symbolique. Sur le 
disque de Sárkeszi, où un tableau représen
tant les dieux olympiques a évincé cette 
scène de sa place primitive pour le faire 
insérer parmi les tableaux cosmologiques, 
fcf ci-dessus p. 112) l'image en question 
parait symboliser l'incendie universel 
(éxTivQwoiç) qui, confornément à l'enseigne
ment d'origine babylonienne du mithria-
cisme, devait dévaster la terre à la fin de 
chaque cycle d'années, au moment où 
les planètes se rencontraient sous le signe 
du Cancer (solstice d'été).27 

Les autels en feu, en tant que symboles 
flamboyants des planètes sont considérés 
comme les stimulateurs du cataclysme uni
versel. Il est possible que la légende primi
tive traitât de l'expulsion du taureau par 
l'incendie. C'est par suite d'une refonte 
mythico-historique de la légende que le 
principe du feu céda la place à la figure 
incendiaire de Mithra. (Cf. Mon. 273 ter). 

Scène 2. De tableau représente un homme 
revêtu d'un long manteau et s'appnyant 
sur la main gauche ; il penche la tête sur la 
main droite qui croise sa poitrine. Au point 
de vue iconographique l'analogie la plus 
frappante nous est fournie par une tablette 
de Sarmizégéthusa (Mon. 176). Sur les 
monuments de la région danubienne cet 
Okéanos-Kronos est étroitement lié au dieu 
petrogenitus, auquel il succède suivant l'ordre 
du récit. (P. e. Mon. 176, 192bis, 215 etc.). 
I,e relation qu'il y a entre eux est 
encore très discutée.28 Sous ce rapport il 

26 Cf. Saxl. o. c. p . 54 ; l 'auteur y renvoie a u x 
similitudes t rès suggestives de cette scène 
(Dieburg) et d 'un planétaire médiéval. 

27 Voir là-dessus l 'é tude minutieuse de Fr. Cumont, 
Revue de l 'histoire des religions, CHI , 1931, p-
38 ss., avec des renvois bibliographiques. 

28 Impossible de renvoyer à ce sujet à Ps . Plutar-
que, de fluviis 23, 4 (Bemardakis, VI I , p . 324), 
puisqu'il s 'agit la de la naissance d 'un Mithra 
enfant (cf. Saxl, o. c. p . 70, note 8). Da texte 
fut récemment commenté par N. Adontz, Annu
aire de l ' Inst i t . de philol. e t d 'hist . orient, et 
slaves. IV. 1936. p . 502 ss. 

n'est pas inutile de signaler deux reliefs de 
Dacie (Mon. 173, 188) qui constituent des 
exceptions dignes d'attention. Dans ces 
derniers cas la figure du dieu aquatique, au 
lieu de se rattacher à la naissance de Mithra, 
s'associe à la scène auprès de la »cabane«, 
comme sur le disque de Sárkeszi. Des 
connexions étroites d'Okéanos avec la cabane 
sont manifestes sur le monument 173, oii 
au moins une scène séparait sa figure de la 
naissance du dieu d'une pierre. Dans 
ces conditions l'image d'Okéanos—Kronos 
semble avoir eu une certaine signification 
cosmologiques, faisant allusion au déluge 
qui, à la fin des grands cycles où les planètes 
entraient dans le signe du Capricorne (sols
tice d'hiver), inondait la terre (cf. Cumont, 
o. c. p. 38). Des deux premières scènes du 
disque de Sárkeszi serviraient donc à rappe
ler deux cataclysmes universels qui avaient 
dévasté la terre bien avant la naissance du 
dieu rédempteur. 

Scène 3. Da naissance du dieu du rocher. 
Mithra tient dans sa droite un flambeau et 
dans sa gauche, un poignard. Au-des
sous, à droite on voit la buste en face de 
la Dune. Quelques reliefs retrouvés en Dacie 
et dans les Balkans trahissent une concep
tion analogue (Mon. 199, 176, Rev. Arch. 
1933, p. 186, fig. 6). Da naissance du divin-
enfant est un des sujets les plus chers à l'art 
mithriaque. C'est par là que commence la 
vie de Mithra aussi sur d'autres monuments 
danubiens, ornés de toute une série de 
tableaux. Quant à l'interprétation religieuse 
de ces scènes, il suffit de renvoyer aux 
grandes synthèses de Cumont.29 

Scènes 4 et 5. Un secteur fait défaut 
sur notre disque. Comme il ressort de 
notre essai de reconstruction, nous avons 
tenté d'y placer la scène des bergers 
et un groupe de divinités irano-babyloni-
ennes30 présentées sous l'aspect de dieux 
olympiques. De premier motif n'est pres
que jamais omis de la matière des 

29 T. et M. I , p . 159 ss., Die Mysterien d. Mithra, 
p . 118 ss. — Cf. Saxl, o. c. p . 73 ss. 

30 T . e t M. I , p . 130 ss., mais cf. les restrictions 
proposées par Fr. Drexel, Götterverehrung i. 
röm. Rheinlande, p . 22. 
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tableaux retrouvés dans les pays danubiens ; 
il figure aussi sur les monuments analogues 
de Koumanovo, Heddernheim et Siscia. Sur 
ces derniers on a également sculpté après 
la scène des bergers trois ou plusieurs figures 
de dieux, placées au milieu des tableaux 
supérieurs, ce qui suffit à transformer notre 
hypothèse en certitude indubitable. 

Scène 6. Au coin supérieur du fragment 
IV et à droite on remarque une barre 
recourbée en forma de croissant. C'est 
sans doute le reste de la nacelle qui 
portait le taureau. La plupart des reliefs 
danubiens marquent la nacelle de cette 
façon fort schématique, en forme de 
croissant.31 Notre scène va de pair 
avec les autres tableaux originaires des pays 
danubiens, mais elle ne figure ni sur les 
monuments d'Italie et de Rhénanie, ni sur 
ceux des provinces orientales. E)lle est placée 
généralement auprès de la scène avec la 
maisonnette. La fuite du taureau de la 
cabane, son voyage bateau et enfin la scène 
de l'archer sont autant de moments remar
quables delà première partiede l'histoire du 
taureau. Dans cette connexion il n'est pas 
trop hasardé de supposer que le taureau, 
chassé de la maison céleste, cherche refuge 
dans la nacelle qui représente peut-être les 
sphères de la Lune.32 

Scène 7. Au point de vue iconographique 
on n'y constate rien de particulier. La scène 
de l'archer y est représentée d'une manière 
qui est propre aux monuments danubiens. 
Les trois figures traditionnelles sont natu
rellement Mithra et les deux dadophores,33 

acolytes inséparables du dieu depuis sa 
naissance jusqu'à son ascension.34 Le pilier 

3i T. et M. I, p. 167. — Mon. 194—5, Fr. Fremers-
dorf, o. c. fig. 2 et Saxl, fig. 96 font bien ressortir 
le caractère de barque de cette figure. 

32 Vu que, selon le témoignage du tableau d'autel 
de Dieburg, la maisonnette est incontestable
ment un planétaire, il est fort probable que les 
mithriaques — de même que les manichéens — 
appliquaient aussi à la I^une cette barque sym-
bolrque. D'après H. W. Bailey (BSOS. VII, 1933, 
p. 71), »the sun and moon were conceived under 
two distinct images by the Manichaeans of the 
East, as palace and ship«. 

33 Dans cette scène il n'y a jamais plus de deux 
figurants qui portent le costume de Mithra et 
des dadophores. 

34 Voir plus haut la scène qui se déroule auprès de 

qu'on voit devant l'acolyte agenouillé est une 
représentation danubienne très particulière 
du firmament conçu comme voûte de 
pierre.35 Mithra, revêtant son aspect de dieu 
solaire, fait descendre par ses flèches, qui 
symbolisent les rayons du soleil, l'eau 
cachée au ciel, et un de ses acolytes, prenant 
la posture de refrigerarius (Cumont, T. et. M. 
I, p. 166 et Saxl, p. 76), ne tarde pas à étan-
cher sa soif. Cette figure agenouillée peut être 
en même temps un précurseur du fivart]^t 

participant des dons de la source éternelle 
(fons perennis). Par cet acte le dieu semble 
faire descendre aussi le taureau de la sphère 
de la Lune, le privant de sa protectrice qui est 
l'eau. Dans ces conditions il est facile de com
prendre, pourquoi le tableau d'autel d'Oster-
burken présente la scène de l'archer comme 
un épisode de chasse (Mon. 246, f. 10°). 
Tout porte à croire que la scène en question 
avait sur notre monument le but de joindre86 

le premier cycle d'épisodes au second qu'on 
connaît sous le nom de Transitus. 

Scène 8. Après la scène de l'archer au 
moins une scène paraît manquer ; représen
tait-elle la buste du dieu solaire et peut-être 
aussi le Corbeau (cf. Mon. 139, 189) ? Les deux 
secteurs suivants nous révèlent le corps-à-
corps qui s'est déroulé entre Mithra et le 
taureau. 

Scène 9. Transitus. Les monuments de 
Siscia, Heddernheim et Koumanovo, ainsi que 
quelques autres tableaux originaires des pays 
danubiens nous offrent mie conception 
analogue.37 Le Transitus représente le voyage 
pénible du dieu du monde des planètes vers 

la maisonnette. — A propos de Transitus voir 
le relief de Konjice (T. et M. I, p. 170, note 7) 
et les deux acolytes taurophores des peintures 
murales de Doura. 

35 Cf. T. et M. I, p. 160. — R. Eisler, Weltenmantel u* 
Himmelszelt, II . 1910. p . 611 ss., Fr. Drexel, 
Vom mithrischen Kosmos, p. 7 ss. 

36 Sur les tableaux danubiens la scène de la nacelle 
se rattache en général à la partie supérieure de 
celle de l'archer ; l'arc est tourné vers la barque. 
Sur la fresque de Doura le dieu s'empare du 
taureau au moment ou flotte sur les eaux. 

37 Mon. 153, 167, 173, 220. — Saxl, fig. 96. — Sur 
les deux scènes de Transitus du tableau de Die
burg (pour les fresques analogues de Doura v. 
Cumont^-Rostowzew, o. c. pi. XVIII, fig. 2) cf. 
Fr. Behn, o. c. p. 14. Sur les monuments danubiens 
on ne peut faire une distinction pareille entre le 
Mithra taurophore et celui qui traîne après soi 
sa victime. 
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les sphères terrestres (Cumont, T. et M. I, p. 
171). Cette interprétation vient d'être con
firmée, grâce aux recherches de Cumont,38 

aussi par une constatation de l'édit de 
Pseudo-Gélasien. I/édit signale un livre qui 
»appellatur Transitus, id est assumptio sanctae 
Mariae«. On entend donc par »transitus« le 
passage d'une âme des sphères terrestres 
dans les sphères célestes. Dans l'art mithria-
que où les scènes antérieures au Transitus 
se déroulaient dans le monde d<*6 planètes, 
le mot devait avoir un sens contraire signi
fiant la descente des hautes sphères dans 
le monde terrestre. 

Scène 10. Mithra chevauche sur le taureau. 
Cette image présente, par rapport aux 
autres monuments analogues, une seule 
particularité. De dieu avance, comme dans 
les autres cas, la tête tournée à droite ; 
sa chlamyde flottante semble renvoyer à un 
mouvement rapide, mais au lieu de saisir 
de la main droite une des cornes de l'animal 
comme sur les tablettes danubiennes, 39 

il tient le fanon. En outre, le taureau tourne 
sa tête légèrement à droite, comme s'il 
obéissait à un geste voulant le retenir. Cette 
posture particulière de la main droite du dieu 
et de la tête de l'animal ne nous est actuelle
ment attestée que par les reliefs de Tavalit-
chavo et de Koumanovo40. Il est bien pro
bable qu'il ne s'agit pas là d'une forme 
nouvelle de la »taurocatapsie«, mais d'une 
représentation méconnue du geste de 
retenir l'animal par la prise de ses naseaux. 
Da réduction de l'histoire du taureau au 
Transitus et à la cavalcade du dieu peut être 
considérée à juste titre comme un trait 
particulier des monuments danubiens ; en 
Rhénanie et dans les provinces orientales on 
offre un récit beaucoup plus détaillé et 
l'Italie se borne à représenter le Transitus. 
Il est fort vraisemblable que la figure du 
chevalier thrace a également contribué à la 
représentation danubienne de ce Mithra assis 
à califourchon sur le taureau. 

38 Recherches sur le Symbolisme funéraire des 
Romains, p . 168, no te 2. 

39 Pour leur enumerat ion v. Fr. Cumont, T . e t M. I , 
p . 170, no te 2. 

o G. Kazarow, Bull, de la Soc. Arch, bulgare, I I , 
p . 46 ss., n° 1. N. Vulic, o. c. p . 187, fig. 6. 

Scène 11. C'est la partie antérieure d'un 
lion faisant un saut à droite qui remplit la 
surface de ce secteur. On rencontre le lion 
à cet endroit, entre l'aventure du 
taureau et le cycle de Mithra-Sol, aussi sur 
les tableaux de Kourtowo-Konare, Heddern-
heim (D. Zontschew, 1. c. et Mon. 253), 
ainsi que sur quelques monuments danubiens. 
Dans tous ces cas, cependant, nous avons 
affaire à un lion couché ou bondissant, 
représenté d'ans toute sa longueur (Mon. 
221, 251 g). Ce n'est qu'un monument de 
Bulgarie qui offre des analogies avec notre 
image : là aussi le lion prêt à sauter n'est 
représenté qu'à demi.41 Sur les tableaux 
danubiens le lion est à considérer comme une 
forme simplifiée du groupe du Lion et du 
kantharos. Cette conception est d'autant 
plus vraisemblable que la présence d'un lion 
isolé exclut nécessairement celle d'un groupe 
formé par le lion et le kantharos pour repré
senter la lutte des éléments.42 Ce dernier 
groupe est d'ailleurs aussi caractéristique 
pour la région danubienne43 que le groupe 
complété par la présence du serpent l'est 
pour les monuments de la Rhénanie. Tous 
les deux groupes ont pénétré à une date 
relativement tardive dans l 'art mithriaque 

41 Philippovtsi : / . Velkov, Bull, de l ' Inst i t . Arch. 
Bulg. VI I , 1932—33, p . 402, fig. 152. 

42 Fr. Cumont, T . e t M. I , p . 101 ss., Die Mysterien 
d. Mithra, p . 104 ss., S . Eurem, Symbolae Osleen-
ses, IV, 1926, p . 39 ss. — Sur une au t re inter
prétat ion v. Fr. Saxl, o. c. p . 63 ss. 

43 ÏJn dehors des régions danubiennes et balkaniques 
on n 'en t rouve qu 'une seule analogie, à Gross-
Krotzenburg (Mon. 247Ö). Sur le relief (aujour
d 'hui disparu) de Zeni (Mon. 70) on ne voit 
que le lion ; le kan tharos semble manquer . 
Da même constatat ion vau t aussi pour u n bas-
relief de Panorme (Mon. 119). Ön ne peu t fonder 
des conclusions décisives sur le bas-relief du 
Palazzo Giustiniani non plus (Mon. 68) où 
l 'on voit bien le kan tharos et plus loin le feu 
d 'un autel . Quant au groupe rhénan du lion, du 
kantharos e t du serpent, il n ' a été jusqu'ici 
retrouvé, q u a n t aux régions danubiennes ailleurs 
que dans la Pannonié septentrionale (Mon. 248, 
cf. aussi u n tableau de bronze récemment décou
ver t à Brigetio). Néanmoins il n 'es t pas douteux 
que dans les ateliers de Sirmium, qui destinaient 
une par t ie de leurs produi ts à l 'exportat ion en 
Rhénanie, on recourait aussi au groupe formé par 
trois membres (voir lé relief argenté qu 'on a décou
vert dans le premier mi thréum de Stockstadt) . 
Dans le texte hongrois de mon é tude j ' a i plus 
amplement exposé l'idée que, par l ' intermédiaire 
des mêmes foyers d'orfèvrerie, le groupe du lion, 
du kantharos , du serpent e t d u coq pénétra aussi 
dans l 'ar t des table t tes pannoniennes représen
t a n t des »chevaliers danubiens« (Tudor, Mon. 
71—75). 
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(le spécimen le plus ancien en est un relief 
de Gross-Krotzenburg). Da répartition des 
monuments de ce genre nous permet d'établir 
que ce groupe formé par des animaux symbo
liques ne s*est pas introduit dans l'art 
mithriaque en Orient ou en Italie, autant de 
foyers ancestraux des mystères, mais dans 
les régions périphériques où la mithriacisme 
ne tarda pas à se recruter des adeptes. On 
peut affirmer avec une grande chance de 
probabilité que le groupe du lion et du 
kantharos dérive de l'art dionysiaque. 

Scène 12. On y voit un homme s'avançant 
à droite et levant ses bras recourbés. Son 
costume n'est plus discernable, mais il 
paraît qu'il ne porte pas de bonnet. A 
propos de la tenue des mains, la meilleure 
analogie nous est fournie par un fragment de 
Sarmizégéthusa (Mon. 173, c. 2°). Cette 
scène relativement rare (cf. Mon. 253, 1, 
Arch. Anz. 1940, col. 63, fig. 13) figure aussi 
sur un disque de marbre de Brigetio que 
nous publions ici pour la première fois (fig. 
9). Sur ce tableau décoré de beaucoup de 
scènes (hauteur : 9 cm, largeur : 7 cm, 
épaisseur : 3 à 3*2 cm), l'immolation du 
taureau est entourée d'une couronne de 
laurier et les scènes accessoires sont rangées 
autour de ce médaillon. Quant au groupe 
ßov&vrovaa, on n'en a retrouvé que la 
figure de Cautes tournant le visage à gauche 
et tenant l'arc dans le main gauche. En de
hors de la couronne, on peut reconnaître la 
scène de Mithra petrogenitus et, au-dessus de 
celle-ci, une figure d'homme faisant un pas à 
droite. Ce dernier porte. une tunique aux 
manches longues et un bonnet phrygien. Il 
lève les bras un peu au-dessus de la tenue 
horizontale du haut du bras, avec le geste 
d'un observateur étonné ou d'une personne 
qui paraît surprise.44 Au point de vue icono
graphique cette figure est identique à celles 
que nous venons de signaler ci-dessus, 
quoique son apparition dans le voisinage de 
la scène de la naissance du rocher semble 
renvoyer de prime abord à la scène des 
bergers. Il faut pourtant remarquer que 

44 Voir la tenue analogue des mains dans le cas 
d'un homme représenté sur le relief de Kour-
towo-Konare. 

le geste de cet homme diffère sensiblement 
de la tenue des personnes qui j figurent 
dans la scène des bergers (cf. Mon. 194, c. 
6 ; 195, 214, c. 5°). De fragment de Brigetio 
ne reflète certainement pas la position primi
tive de ce personnage ; selon le témoignage 
d'autres monuments, on le rencontre deux ' 
fois devant la série d'images de Sol-Mithra 
et trois fois devant la scène de l'Investiture. 
Ces deux dernières dispositions permettent 
d'établir jgue la figure en question est à 
ranger dans le second cycle des gestes de 
Mithra. Malheureusement la signification 
symbolique de cette figure nous échappe ; 
est-ce unMithra détaché d'une série incennue 
d'images? Quoi qu'il en soit, il est certain 
que cette scène, attestée uniquement par 
des monuments originaires de la vallée 
du Danube, doit renvoyer à un détail des 
mystères qui était particulièrement répandu 
dans ces parages. 

Scène 13. C'est Y Investiture ; la manière 
dont elle est représentée n'a rien de spécial. 
Mithra avance le pied gauche et tient dans 
sa main droite étendue un objet recourbé en 
forme d'arc.45 Celui-ci est placé au-dessus 
de la tête du dieu solaire qui, étendant hori
zontalement les bras, s'agenouille devant 
Mithra. Des costumes ne sont plus discer
nables. L'iconographie de cette scène peut 
être rapprochée de quelques tableaux danu
biens (Mon. 125, c. 1° ; 137, b. 2 ; 166, 
b, 2°), mais aucun d'eux ne fournit une 
analogie parfaite. D'après les dernières 
recherches de Cumont48 le sens religieux de 
cette scène est bien clair. Après l'acte de 
création, indiqué par l'immolation du tau
reau, Mithra remet au dieu solaire le Chwa-
renah iranien47, c'est-à-dire la force divine, 

45 I^e même objet se retrouve sur la plupar t des 
monuments . On rencontre parfois le rhyton ou 
le bonnet phrygien (T. e t M. p . 172, note 6, 
Rev. arch. 1933, p ; 187). Dans la scène analogue 
du relief de Virunum A. Dieterich (Bine Mithras-
liturgie, p . 377) a reconnu l 'omoplate du taureau. 
Cf. la fronton d 'un autel d 'Aper à Poetovio 
(Hoffiller—Saria, n° 313) ou, auprès des pieds de 
Mithra, on a sculpté le t ibia du taureau . 

46 Rivista di filol. N . S. X I , 1933. pp . 145—54, 
The Excavat ions a t Doura-Europos, VI I—VII I , 
p . 107. 

47 Voir là-dessus H. S. Nyberg, Die Religionen des 
al ten I ran (Mitteil. d. vorderasiat .-egypt. Gesell
schaft, 43, 1938). p . 71 , ss et passim. . , 
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par la possession de laquelle Sol obtient le 
rang de "Hhoç ßaöifavc. 

Scène 14. C'est la scène du banquet, repré
sentée d'une manière aussi schématique que 
sur les autres monuments danubiens. Der
rière une table oblongue et quadrangulaire on 
voit Sol, vêtu de chlamyde. La figure de 
l'autre assistant, Mithra, est mutilée ; on 
n'en a retrouvé que le côté droit. C'est des 
agapes des communautés mithriaques que le 
motif de la table pénétra dans la scène de ce 
banquet mythique par lequel — selon le sens 
primitif du mythe, encore attesté par cer
tains reliefs — Sol et Mithra fêtaient le 
triomphe du second sur le taureau auprès du 
corps même de la victime.48 Le pain et le 
boisson qu'on représente tantôt sur la table, 
tantôt dans les mains des assistants, parta
geaient, eux-aussi, le sort de la table.49 

Le mythe donnait au banquet un sens bien 
différent : à cette occasion-là on aurait 
dépiécé le taureau pour que Sol et Mithra 
en mangeassent' au courant . du repas.50 

Le banquet représente le dernier épisode de la 
vie terrestre de Mithra : par là se termine 
l'activité messianique du dieu et c'est pour
quoi sur les grands bas-reliefs et les tableaux 
votifs (sauf quelques pièces),51 cette, scène 
figure immédiatement devant celle de 
l'ascension. . 

Scènes 15—-16. Après le banquet une 
partie considérable du disque est mutilée. 
Selon le témoignage unanime des monuments 
danubiens, on doit placer dans ce secteur la 

48 Cf. Dieburg, scène 11 (Behn, pi . I ) . Doura, scène 
14 (Cumont—Rostowzew, p . 107), dos du grand 
bas-relief de Heddernheim. Comp, aussi le 
crâne de taureau d u banque t représenté à Saar-
bufg, avec son analogie sur le relief de Konjice. 
e t la face postérieure d 'un bas-relief du Couvre 
(Rev. Arch. X X V . 1946, p . 183 55, Fas t i Arch. 
I . 1948. p . 207.). 

49 Cf. Jus t in . Apol. I . c. 66, cf. T . e t M. I , p . 175, 
fig. 10 et les fresques du mi thréum situé s o u s ' 
l'église de Ste Prisca (^4. Ferma, p . c, p . 71 ss.,). 

50 Sur la fête de la communauté mithr iaque avan t 
Zoroastre cf. S. Nyberg, o. c. pp . 51, 71 et l'allu
sion de Yasna, 32, 8 (Nyberg, o. c. p . 85, A. 

. Christensen, Essai sur la démonologie iranienne, 
Dët kgl. Danske Videnskabernes Selskab. X X V I I . 
1, 1941, p . 7). On rencontre analogies d 'aut res 
dans l 'ouvrage de Dieterich (Eine Mithraslitur-
gie, p . 101 ss.). 

si Mon. 246, f. 7. On pourrai t peut-être y a t tacher 
aussi Mon. 235 et un fragment de Poetovio 
(B. Saria, Zobornika za umetnostrno zgodo-
vino. 1932—3, p . 75, f i g . ^ ) . 

scène de l'ascension, la figure couchée 
d'Okèanos et peut-être même autres scènes 
d'une signification cosmologique. . 

La qualité de notre relief est celle des 
objets fabriqués en série. Ceux qui l'ont 
modelé, n'étaient pas guidés par des consi
dérations esthétiques, mais uniquement par 
des considérations religieuses.52 Malgré cela, 
on rencontre fort rarement des dessins 
défectueux qui prêtent au contre-sens; un cas 
de ce genre a déjà été signalé à propos de la 
scène 10. L'exécution très satisfaisante de 
l'objet renvoie certainement à un atelier qui 
avait la pratique requise par la fabrication 
de ces ex-voto. Cet atelier — en considération 
du marbre dont le disque est fait — doit être 
fixé aux environs de Sirmium où, dans les 
montagnes de Fruska-Gora, il existait des 
mines de marbre administrées par l'Empire 
dès le I I I e siècle et même auparavant, et où 
la présence des matériaux nécessaires favori
sait l'établissement d'ateliers remarquables.53 

C'est là qu'on confectionna, selon toute pro
babilité, aussi le disque de Sárkeszi. Cette 
hypothèse fait bien comprendre, pourquoi 
notre pièce a des rapports étroits non seule
ment avec des sculptures balkaniques (Kou-
manovo, Kourtowo Konare) et originaires 
de la Pannonié méridionale (Siscia), mais 
encore avec ces ex-voto rhénans que déjà 
Drexel attribue à la vallée du Danube ou, 
pour mieux dire, à la Pannonié méridionale 
(1-e.).. 

IV. LE GRAND BAS-RELIEF 
C'est un relief en pierre calcaire, en forme 

de parallélogramme arrondi dans sa partie 
supérieure. Longueur : 56 cm, hauteur : 
5 cm, épaisseur ; 10*5 cm. La scène de l'im
molation du taureau est* placée dans une 

52 Cf. la remarque de Fr. Cumont : Die Mysterien 
d. Mithra, p . 205. 

53 Passió SS. IV. Coronatorum (Acta SS. Nov. I l l , 
1910. col. 765 ss. H. Delehaye). — O. Benndorf 
(M. Büdinger, Untersuchungen z. röm. Kaiser-
gesch. I I I , 1870, p . 340 ss.). — Fr. Drexel, O. R, 
14. 33, p . 78. — F r , Cumont, Die Relig. d. Mithra. 
p . 207. — K. Stade, o. c. pp . 33—9. Quelques 
imprécisions topographiques et chronologiques 
(voir là-dessus T. Nagy, A pannóniai keresztény
ség tör ténete — Histoire du christianisme en 
Pannonié, 1939, p . 64) n ' infirment nul lement 
l 'authentici té des données relatives aux mines 
de marbre . 
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niche où seul le sol inégal rappelle l'aspect 
d'une grotte naturelle. La conception canoni
que de cette scène, suivant laquelle le dieu 
tuant le taureau d'un coup de couteau est 
entouré du chien, du scorpion, du serpent, 
ainsi que des deux acolytes, nous épargne la 
nécessité d'une description détaillée. Il suffit 
de signaler quelques traits particuliers. 
Le taureau, au lieu de résister encore au 
dieu triomphant comme nous le voyons sur 
d'autres monuments (T. et M. I, 184 notes 
3 et suiv.), gît déjà sans vie sur le sol. C'est 
le large ruban, pareil à celui des animaux 
participant aux combats publiques,54 qui 
renvoie, sur le corps du taureau même, à la 
lutte acharnée qui vient d'avoir lieu. Les 
deux • dadophores portent dans leur main 
gauche un bouclier d'amazone (pelta). 
Au-dessus de la scène principale le rebord 
de l'ouverture de grotte est décoré d'une 
série d'images, (fig. 10) 

Au coin droit, devant le buste tourné à 
gauche de la Lune on remarque deux 
têtes de cheval65; les têtes de taureau ne s'y 
généraliseront que plus tard. Entre Sol et 
Luna il y a quatre autels et trois arbres.66 

Originairement on y voyait l'alternance de 
quatre autels et de quatre arbres représen
tant les quatre éléments. Ce symbolisme 
confère à la grotte le caractère de kosmos ; 
elle embrasse donc aussi bien les régions 
terrestres que les sphères célestes.67 

Le sculpteur avait naturellement des 
modèles à sa disposition. Les deux particu
larités que nous venons de signaler, à savoir 
les dadophores, d'une part, et les symboles 
dès éléments, de l'autre, renvoient à coup 
sûr au symbolisme d'Italie qui pouvait 
facilement pénétrer en Pannonié par l'inter-

54 C'est sur ce tableau que le motif para î t pour la 
première fois en Pannonié. Il ne se rencontre 
pas en Rhénanie, mais il est par contre fréquent 
en Ital ie (Mon. 106, 116). 

55 Cf. les tableaux d 'autel de Neuenheim (Mon. 
245), Heddernheim (Mon. 251), Königshnfcu 
(R. Forrer, Das Mitlira-Heiligtum von Königs-

hofen bei Strassburg, 1915, p . 67), ainsi que Mon. 
70 et peut-être aussi le relief du Capitole (Mon. 6). 
Tous ces monuments da ten t du I le siècle, sauf 
celui de Heddernheim. 

56 1/arbre placé devant la Tune est u n cyprès ; 
le second est un arbre fruitier. 

57 Sur une au t re interprétat ion cf. A. Dieterich, 
Kleine Schriften, p . 260 ss. 

médiaire de Poetovio.58. Jusqu'ici on ne con
naissait aucun tableau orné des symboles 
des éléments dans le Nord-Est de la Pannonié, 
où, comme on sait, prédominent les tablettes 
quadr angulaires ou arrondies dans leur 
partie supérieure, conformément au type 
ancien établi par Drexler. Cette fois nous 
pouvons cependant signaler même deux 
autres reliefs originaires du Nord-Est de la 
Pannonié qui sont ornés d'une représentation 
symbolique des éléments au même titre que 
le tableau d'autel de Sárkeszi. Le premier 
est un fragment inédit, conservé au musée de 
Székesfehérvár, (fig. 11) C'est un prisme en 
pierre calcaire (hauteur : 43 cm, largeur : 62 cm, 
épaisseur : 36 cm). Sur le fragment très 
détérioré qui est parvenu à nos mains on ne 
reconnaît sous la large voûte de la niche que 
la tête rejetée en arrière de Mithra et sa 
chlamyde flottante. Sur le manteau du dieu 
on discerne le croissant et une étoile à huit 
branches : autant de symboles aptes à 
donner au manteau un caractère céleste.69 

Au milieu on remarque les feux de sept 
autels serrés les uns contre les autre et placés 
sur un piédestal assez mince. Aux deux 
côtés, dès cyprès, ainsi que les bustes de Sol 
et Luna. Cette variante du symbolisme des 
éléments, réduite aux motifs compatibles 
avec la décoration des autels, témoigne d'une 
influence venant de la région du Bas-Danube 
ou des Balkans. Ce relief, d'une exécution 
assez soignée, doit avoir été sculpté dans la 
première moitié duIIFsiècle.L'autre pièce que 
nous jugeons utile de signaler ici, est le grand 
bas-relief de Budaőrs. (fig. 12) Malheureuse
ment Cumont a dû l'examiner dans un maga
sin sombre du Musée National de Budapest 
et c'est pourquoi il n'a pu le décrire avec 
toute l'exactitude requise (Mon. 218). Dans 
ce cas on a sculpté au-dessus de l'immolation 
du taureau le buste de Sol (très détérioré). 
A droite on remarque l'alternance de 
quatre cyprès et de trois autels, tous placés 
sur une barre bien mince. Dans la partie 
mutilée du monument il y avait probable-

58 Voir la motivat ion détaillée dans le texte hongrois 
p . 80 ss. (notes 197—206). 

59 Cf. R. Eisler, o. 0 p . 62 ss. 
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ment quatre autres petits autels et trois 
cyprès le coin du tableau était réservé au 
buste de Luna. Ce relief a été mis au jour 
avec les deux autels de Marci Auvelii Eron-
tonianus et Fronto (Cil/.- I I I . 3383—4.) ; il 
date de la même époque que ces autels 
(premier tiers du I I I e siècle). 

Les bas-reliefs de Sárkeszi, Székesfehér
vár et Budaőrs suffisent pour démontrer 
qu'à Aquincum et dans ses environs on 
connaissait non seulement le type plus ancien 
des tableaux de ce genre, mais aussi celui 
où les représentations symboliques étaient 
complétées par les éléments cosmiques. 
Comme nous venons d'établir, les deux 
dernières pièces remontent à la première 
moitié duTIIe siècle. Quant au tableau d'autel 
de Sárkeszi, il est antérieur aux autres ; 
selon son témoignage, ces reliefs plus riches 
en motifs symboliques ont pu pénétré de 
l'Italie dans le Nord-Est de la Pannonié 
— probablement par l'intermédiaire du 
Sud-Ouest de la même province — dès le 
I I e siècle de notre ère. Ici, dans de Nord-Kst 
de la Pannonié, ce type originaire d'Italie, 
à savoir la représentation des dadophores 
s'est enrichie d'un attribut caractéristique 
qui manque aussi bien aux monuments 
mithriaques de la Pannonié occidentale 
qu'à ceux de l'Italie. Nous pensons précisé
ment au bouclier en forme de pelta que les 
acolytes de Mithra tiennent dans leur main 
gauche sur les tableaux d'autel de Sárkeszi 
et de Budaőrs. Jusqu'ici des dadophores munis 
de ce bouclier d'amazone —comme il ressort 
des notes 213—4 du texte hongrois —- ne nous 
étaient connus que dans l'art mithriaque 
d'Aquincum et dans les régions influencées par 
ce centre provincial60 (fig. 13—-15). D'une 
manière générale, ce motif est sí peu répandu 
qu'il convient de lui attribuer une certaine 
importance locale. Les phénomènes de ce 
genre ne sont d'ailleurs guère surprenant en 
ce qui concerne l'art mithriaque : sur deux 

60 I,es statues rondes du mithréum de Sidon ne 
peuvent pas entrer en ligne de compte (cf. R. 
De Ridder, o. c. planches XXIV et suiv.) : dans 
ce cas les dadophores, au lieu d'être munis 
d'un bouclier d'amazone, tiennent une hache à 
double tranchant [iabrys] et c'est la lame de 
celle-ci qui s'est transformée en pelta.. 

monuments rhénans (Mon, 252, d et CX R. 
Li- 33, pl. XII I , fig. 1) les jeunes gens 
tiennent dans la main un objet semblable 
à une clé, mais ce motif n'est connu d'aucune 
autre source. Dans une zone approximative
ment identique avec la sphère de diffusion 
de ce type de dadophore, on retrouve des 
cadres décorés de pelta aussi sur deux 
autres groupes de monuments, à savoir sur 
les sarcophages et les inscriptions d'édi
fices.61 

Néanmoins c'est uniquement au point de 
vue de la forme que les boucliers des porte-
flambeau puissent être rapprochés de la 
décoration . analogue des sarcophages ; ces 
derniers ne sont guère susceptibles d'élucider 
aussi la signification, religieuse de ces 
objets. Il n'est pas douteux que sur les 
monuments d'Aquincum et de ses environs 
les boucliers ovales ou en forme de -pelta ne 
jouent jamais le rôle d'une simple décoration 
et il serait également faux de les considérer 
comme autant d'indices du caractères orien
tal des figures accessoires.62 Le bouclier a, 
par la nature même des monuments en 
question, une signification religieuse qu'il 
faut essayer de saisir à la lumière de l'idé
ologie mithriaque.63 

Pour délimiter la sphère d'idées religieuses 
où l'explication de ce motif est à chercher, 
il convient de rappeler un passage du célèbre 
X. Yast (vers 112 et suivants).64 Dans cet 
hymne il s'agit de l'armure du Mithra prêt 
à aller sur le champ de bataille. Le dieu entre 
en combat sur son char de guerre tirés par les 
chevaux du soleil ; parmi ses armes on 
signale, outre l'inconnu frasna,- aussi un 
bouclier d'or. Il en appert que le bouclier est 
un accessoire aussi important du Mithra 
représenté le dieu delà guerre que l'are et le 

6i Voir l'étude minutieuse de L. Nagy, Arch. Ért. 
XI-,11, 1928, pi 68 ss., ainsi que les remarques 
du même auteur dans Budapest Története, I, 
1942, p. 610 Cf, aussi mon étude que va paraître 

dans l'Archaeologiai ]§rt. 
62 I^eur costume suffit à l ' indiquer d 'une manière 

,-'••'•'.. satisfaisante. •.•'. ',.• * 
63 Cette idée a déjà été entrevue par S . Kuzsinszkv, 

Bp. R. X I I , p . 118. 
64 I^a t raduct ion proposée par James Darmesteter 

(The Zend Avesta, I I , p . 148, The Sacred Books 
of- the Eas t , vol. X X I I I ) n 'est pas tou t à fait 

.".' exacte. Voir ce passage chez if. S. Nyberg, Die 
Religionen des al ten I r an , p . 62 ss. 

117 



poignard le sont au cas où il s'agit de l'aspect 
de chasseur de la même divinité. Il n'est 
donc pas étonnant de voir qu'aux deux 
acolytes, membres de la trinité mithriaque, 
on attribue une armure pareille à celle du 
Mithra. 

L'interprétation que nous venons de pro
poser ne peut être nullement infirmée par 
le fait que jusqu'ici seuls les environs 
d'Aquincum nous ont fait connaître des 
dadophores munis de boucliers. Malgré son 
caractère ésotérique, la religio Mithriaca n'a 
pu guère échapper au sort d'autres religions 
universelles. Même le christianisme ortho
doxe, quoique armé d'un corps enseignant 
beaucoup mieux organisé, n'a pu empêcher 
la floraison d'innombrables sectes. Il en 
était de même dans le cas du mithriacisme : 
cette religion, qui unissait en elle un ancien 
mythe iranien, des notions d'astrologie 
babylonienne et bien d'autres croyances 
encore, était susceptible d'interprétations 
très différentes et les néophytes issus de 
zones aussi diverses de la culture religieuse 
que la Syrie, la Rhénanie, Rome ou Aquin
cum, se distinguaient entre eux aussi par la 
préférence de tel ou tel élément de la doctrine 
mithriaque. Ces différences incontestables 
de la vie religieuse se reflètent aussi dans le 
domaine de l'art, comme nous avons essayé 
de le faire ressortir à propos de l'analyse du 
disque de marbre. C'est sous cet angle de 
l'histoire des religions qu'il faut envisager 
aussi le problèmes des dadophores munis de 
bouclier ; on peut les considérer à juste titre 
comme les révélateurs d'un trait particulier 
du mithriacisme propre au Nord-Kst de la 
Pannonié. La routine des sculpteurs locaux 
se manifestait uniquement par là que dans 
plusieurs cas les boucliers furent modelés en 
forme de pelta. 

L'artiste de bas-relief de Sárkeszi n'avait 
qu'à imiter un type, antérieur des dado
phores munis de bouclier en forme de 
pelta. Son apport personnel y était aussi peu 
important qu'à propos de l'imitation fidèle 
de l'immolation du taureau,65 ou dans la 

65 Sur notre monument ce groupe est placé dans 
un pentagone (formé par l'ongle postérieur du 

disposition dès figures accessoires et l'appli
cation des symboles des élément. En 
revanche, on peut lui \ attribuer le soin 
qu'il a apporté à l'exécution du relief. 
Dans le groupe du milieu les proportions du 
corps du taureau nous surprennent par leur 
justesse, quoique les détails n'y soient pas 
aussi minutieusement modelés que sur la 
figure de Mithra.'1 Comme sur d'autres 
monuments de cette région,66le corps n'était 
marqué que par des surfaces plates à peine 
travaillées. Il n'en est pas moins vrai que 
la tête du taureau témoigne d'une 
exécution plus soignée : à propos des yeux 
le sculpteur essaya de signaler l'expression de 
la douleur par l'union des lignes de la pau
pière et de l'orbite supérieures, ainsi que par 
lauhe technique appropriée au modelage de 
la pupille. 

Sur notre bas-relief Mithra est repré
senté comme un jeune homme vigoureux 
dont la figure rayonnante de force peut bien 
suggérer au spectateur l'idée de voir en lui 
le vainqueur du taureau. Le visage du dieu 
est entouré d'une couronne de cheveux 
ondulés qui laisse entrevoir, en haut un 
secteur triangulaire du front. Le visage qui 
s'amincit vers le bas se termine par un men
ton saillant et plein d'énergie. La bouche et 
le menton bien minces, ainsi que le nez droit 
sont séparés du reste du visage par des traits 
creusés dans la pierre. Les grands globes 
oculaires restent inexpressifs, les paupières 
ne sont pas indiquées. E}n guise de pupilles 
on y voit de petits points creusée. Au lieu 
de tourner sa tête vers le dieu du soleil, 
Mithra la relève hors du plan du ta
bleau et porte son regard immobile vers le 
haut. Un calme rigide et presque hiératique 
se grave sur le visage du dieu et de ses 
acolytes ; c'est d'ailleurs le trait essentiel 
du tableau entier, malgré le mouvement 

cheval, son genou droit de devant et ses naseaux, 
ainsi que par le bonnet du dieu et le coin supé
rieur de la chlamyde). Cette composition revient 
sur les meilleurs reliefs de l'art mithriaque. 

66 Voir, à titre d'exemple, les remarques de Z. 
Oroszlán dans* Az Orsz. Magyar Régészeti Tár
sulat Évkönyve (Annuaire de la Société Hon
groise d'Archéologie), II, 1927, p. 64 et celles 
de Ä. Dobrovits sur un relief représentant une 
scène du Nil au Musée Municipal de Székesfehérvár 
Szépművészet (I<es Beaux-Arts), 1942, p. 16. 
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vers la droite qu'on y observe.67 Cette 
rigidité n'est atténuée dans une certaine 
mesure que par l'application de quelques 
motifs accessoires comme les lignes arquées 
des plis soigneusement arrangés qu'on 
observe sur le costume de Mithra:68 Si l'on 
compare la tête de Mithra à la statue sacrée 
du mithréum récemment découvert d'Aquin
cum (époque des Sévère), on remarque 
aussitôt que le monument de Sárkeszi est 
antérieur au second. On n'y trouve aucune 
trace de l'art de l'époque ahtoninienne tar
dive69 qui, ayant pénétré dans les ateliers 
d'Aquincum au tournant des II e et I I I e 

siècles, ne tarda pas à marquer de son cachet 
aussi la statue du mithréum de cette ville. 
Dans le cas du tableau de Sárkeszi, les pro
portions des corps humains sont encore 
beaucoup moins justes que sur d'autres 
reliefs d'Aquincum à l'époque des Sévère. 
D'autre part, cependant, le modelage du 

.visage, le menton saillant et la bouche fort 
mince constituent des traits qu'on retrouvera 
aussi sur les tableaux cultiques de l'époque 
des Sévère. Par conséquent, rien n'empêche de 
fixer la date du relief de Sárkeszi au dernier 
tiers du II e siècle et d'attribuer ce monu
ment à un des ateliers d'Aquincum.70 

Résumons-nous. De sanctuaire dont nous 
venons de nous occuper fut construit sur le 
territoire d'une colonie d'indigènes roma-
nisés dans les dernières dizaines d'années du 
II e siècle. Au point de vue chronologique 
notre hypothèse est confirmée par un 
bronze moyenne et très usé d'Had-
67 Inspiré par ses modèles, le sculpteur a fort bien 

fait ressortir ce mouvement . C'est par le flam
beau tendu en a v a n t de Cautopates que com
mence le mouvement d u groupe pour être ter
miné par la ligne verticale du long fanon de 
l 'animal et la figure calme de Cautes. Contraire
men t à ce mouvement qui se dirige de gauche 
à droite, l 'axe verticale formée par le bonne t et 
le genou relévé du dieu met en relief la stabili té 
du groupe du milieu. Ce sent iment de stabili té 
se dégage d'ailleurs aussi des figures symétri
ques des deux dadophores immobiles. I^a tension 
créée par l 'opposition du mouvement e t de 
l 'é ta t de repos contribue à l 'unité de la compo
sition d 'une manière part iculièrement heureuse. 

68 Budapest tör ténete (Histoire de Budapest ) , I , 
pi . IyXIV, fig. 1 e t Romana , Milano, 1943, 
frontispice. • • . . " . 

69 Cf. G. Rodenwaldt, Über den Stilwandel in der 
Antoninischen K u n s t (Abh. d. preuss. Akad . d. 
Wiss. Jahrg . 1935, phil.-hist. Kl . Nr . 5). 

70 Voir mes remarques dans le présent volume, 
pp 368. 

rien, ainsi que par une lampe confectionnée 
en série qui date du II e siècle. Da forme 
originale du sanctuaire, à défaut d'obser
vations faites au cours des fouilles, nous 
échappe, et des objets sacrés dont il 
était garni, seul le grand bas-relief fut 
retrouvé. Celui-ci doit avoir été exécuté dans 
l'atelier d'un sculpteur d'Aquincum ; en tout 
cas il présente les traits essentiels du style 
d'un tel atelier. Plus tard, dans la première 
moitié du III e siècle le sanctuaire fut res
tauré et agrandi. C'est avec ces travaux de 
reconstruction qu'il convient de mettre en 
rapport les fragments d'un grand autel et 
les autels votifs munis de l'inscription : 
Septimius Valentinus optio.. D'ancien tableau 
d'autel semble avoir été transmis au nouveau 
sanctuaire, mais pour y être placé entre des 
parois d'une décoration plus somptueuse. 
De restaurateur du sanctuaire fut, selon 
toute probabilité, Septime Valentin. Un 
des objets votifs de ce sanctuaire agrandi 
fut le disque de marbre, orné d'une série de 
scènes mithriaques. Sa matière, ainsi que 
la disposition et l'exécution des motifs 
établissent des rapports très étroits entre ce 
monument et les tableaux votifs de Siscia, 
Heddernheim et Koumanowö. A l'encontre 
de ce que nous venons de dire de la prove
nance du grand tableau d'autel, ce disque 
paraît confectionné dans un atelier d'art 
religieux du Sud-IOst de la Pannonié ou, 
pour mieux dire, probablement à Sirmium. 

Quant au sort ultérieur du sanctuaire, 
nous n'en savons rien de certain. Étant 
donné que le grand, bas-relif, les autels de 
Valentin, le disque de marbre et les lampes 
appartenant aux accessoires du culte ont 
été retrouvé dans le pronaos, c'est-à-dire où 
l'on les avait cachés dans une fosse, c'est -á-
dire au même endroit tout porte à croire qu'à 
un moment donné — peut-être au temps des 
luttes religieuses du IV e siècle —, les adeptes 
de Mithra se virent obligés de renoncer à ce 
culte.C'est probablement à cette époque-là 
.que, sous l'influence de la communauté chré
tienne de l'Herculia voisine, ils enfouirent 
dans la terreles pièces les plus importantes 
du mobilier de leur sanctuaire. 
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I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — Plan reconstruit du mithréum de Sárkeszi. 

Fig. 2. — Lampe confectionnée en série. 

Fig. 3. — Lampe confectionnée en série. 

Fis;. 4. — Autel voué au culte de F o n s. 

Fig. 5. — Autel voué à Transitu s. 

Fig. 6. — Autel voué à C a u t e s. 

Fig. 7. — Un fragment du grand autel. 

Fig. 8. — Le disque de marbre orné d'une série de scènes mithriaques. 

Fig. 9. — Un fragment du disque de Brigetio. 

Fig. 10. — Le grand bas-relif du sanctuaire de Sárkeszi. 

Fig. 11. — Fragments du tableau d'autel conservé au musée de Székesfehérvár. 

Fig. 12. — Le grand bas-relif du sanctuaire de Budaörs. 

Fig. 13. — Dadophores munis de boucliers; ouvrage d'un atelier d'Aquincum. 

Fig. 14. — Les types des boucliers portés per les dadophores d'Aquincum et de ses environs. 

Fig. 15. — Statue en pierre calcaire du porte-flambeau muni de bouclier dans le mithréum récem
ment découvert d'Aquincum. 
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I. 

A művészettörténeti kutatás csak az újabb időkben irányult a város
fejlődésre. 1889-ben Gamillo Sitte,1 bécsi építész indította meg a művek 
egyre sűrűsödő sorát, melyekben a városépítés, a legmonumentálisabb 
művészet körvonalai bontakoznak ki. A magyar szakirodalomban a városi 
monográfiák és településtörténetek mellett a művészeti vonatkozások 
felismerése majdnem teljesen hiányzik és ha történetesen jelentkezik is, 
a topográfia útvesztőjébe téved. Ez a hiány a várostudomány egyéb 
szakmáinak eredményeit meggyöngíti, sőt a közös területen az adatok 
egyre bizonytalanabbá válnak. Nagyon szellemesen, de módszertanilag 
helytelenül igyekeztek kimutatni az alföldi városok alaprajzában a 
nomád életforma emlékeit.2 Lehetetlenné válik azonban a típusok 
elkülönítése, a városképanalízis, megtörik a szintézis tisztánlátása, 
mihelyt történeti képződményű középkori városokat tesznek vizsgálat 
tárgyává. Újabb városok esetében a XVIII. századi, ritkábban a XVII. 
századi térképek, feljegyzések, néha maguk az emlékek szolgálnak a 
kutatás biztos alapjául. A középkori helyzet tisztázásához nagyon sok 
városnál, morfológiai szempontból csak közvetve megfelelő, történeti 
adatok használhatók fel. Ennek a hézagnak kitöltéséhez legalkalmasabbak 
a művészettörténeti módszerek, melyek a topográfián, az emlékek és 
írott adatok egyeztetésén, az építészeti emlékek analízisén, típusainak 
rendszerezésén, a város formai és képi megjelenésének vizsgálatán alap
szanak. Ha egyszer ilyen kutatások megindulnak, tartalmat adhatnak 
annak a keretnek, melyet történészeink és külföldi kutatók vázoltak fel, 
jóllehet megállapításaik homályossá válnak ott, ahol tárgyi és építészeti 
emlékekre kellene támaszkodniuk. 

A. várostörténet előbb felvázolt helyzeténél még sivár abb kép fogad 
a városfejlődés egyik fő problémája, az emberi lakás, lakóház, városi 
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lakóház műtörténetének kutatásánál és szociológiai értéklésénél. Majd
nem kizárólag csak etnográfusok, történészek és geográfusok foglalkoz
tak a kérdéssel anélkül, hogy feladatukba nem vágó stílustörténeti és 
régészeti részletkutatásokra támaszkodhattak volna. Pedig a kérdés 
alapvető fontossága a várostörténettel és fejlődéssel kapcsolatban is 
megmutatkozik. A város szövetének mértékegysége a ház, illetve telek, 
mint a szervezet sejtekből, úgy fejlődik a város házakból. Szemléletes 
példák vannak rá, hogy tervnélküli házcsoportok hogyan rendeződnek 
az együtt élés rendszert és törvényt teremtő hatása alatt várossá.3) 

A ház és a város viszonyának ez a helyes felfogása a külföldi város
tudománynak már régen alapjául szolgál. Ez a gondolat más és más 
fogalmazásban majdnem minden kutatónál visszatér.4 A telek mérete, 
formája és viszonya a többi telekhez, a ház elhelyezése, viszonya a többi 
házhoz, térhez, utcához azok a kérdések, melyek átvezetnek a lakóház 
vizsgálatának önálló feladataihoz. ' 

' A történeti, szociológiai és néprajzi szempontok mellett a legjelentő
sebbek a régészeti és a műtörténeti szempontok. A palota, a vár 
és a lakóház építészete és művészete, tehát a világi művészet az egyházival 
egyenrangúnak tekinthető. A különböző osztályok lakóháztípusainak 
az egyházi és középületek viszonyának taglalása kutatási körünknél 
tágabb horizontú megítélésekre vezetne, bár kétségtelenül ebben a 
formában felvetett kérdés boncolása társadalomtörténeti kategóriánk 
tisztulásán keresztül tárgyi szempontjaink gazdagodását is eredményezné. 

A világi építőművészet legfontosabb, de legelhanyagoltabb területe 
a nem védelmi jellegű városi lakóház. A művészettörténet csak érintette 
a kérdést. Egyes lakóházak történetén kívül önálló értekezések a magyar 
szakirodalomban igen ritkák és többnyire elavultak. Összefoglaló munkák 
teljesen hiányoznak. Kutatásokat ebben az irányban csak az etnográfia 
területén végeztek, az anyag azonban itt sem érett meg összefoglalások 
számára. Bppen ez az oka annak, hogy eredményei a művészettörténet 
számára felhasználhatatlanok. Hozzájárul ehhez még az is, hogy a történeti 
szempontból döntő kronológiai megállapításokat igen lazán kezelik. 
A kutatás kezdetlegessége miatt társadalomtörténeti szempontból is 
kiaknázhatatlanok maradtak ezek az igen fontos adatok, melyek az egyes 
osztályok életkereteit lettek volna hivatva megvilágítani. 
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Ez volt a helyzetkép, midőn a budai Vár 1945—47. évi kutatásainak 
eredményeként, aránylag nagyszámú középkori lakóházrészietet sikerült 
újabbkori falazatokból kibontani és a tanulságokat egységesebb össze
függésekbe óhajtottuk volna beilleszteni. Ez az egységesebb keret 
azonban hiányzik, részleges pótlásukra csak később gondolhatunk. 
Be kell érnünk a kutatásokból származó eredmények, pozitívumok 
közlésével, észleletek regisztrálásával és a bizonyosságok e kis szigetéről 
kivezető útirányok keresésével, a szerteágazó kérdések problematikájá
nak vázlatával. Annál is inkább erre kényszerülünk szorítkozni, mivel a 
kutatások még nem fejeződtek be, csak nyugvópontra értek némely rész
let tisztázása után. Szükségesnek látszik előzetes beszámolót írni a vég
eredmények előtt, hogy lehetőséget nyújtsunk a kutatók szélesebb köré
nek bekapcsolódásához, a segédtudományok érdeklődésének ilyen irányú 
felkeltéséhez és végül legfontosabb célunk hasonló kutatásokra ösztö
nözni tapasztalataink segítségével. Nem érdektelen módszertani szem
pontból a munkálatok megindulása. 

Budapest ostrománál legtöbbet szenvedett városrész a budai Vár. 
Már az első séták meggyőzhettek arról, hogy a szétnyílt falak, lehullott 
vakolatok megmutatják e házak építkezéseinek korszakait és össze-. 
függéseit.5 A háztömbök tüzetesebb átvizsgálása ráirányította figyel
münket a később elfalazott középkori épületmaradványokra és egyes 
jelek a középkori, pontosabban a gótikus részletekre. Az elkészített jegyzék 
alapján megkezdtük a részletek kibontását, a különböző építkezési korok 
szétválasztását és a műszaki felvételt.6 Ezek a munkák a középkori budai 
házak történetének és alaktanának biztos alapjait szolgáltatják. 
A házak analitikus vizsgálatán kívül e városrészre kiterjedő összefoglaló 
jellegű és tipológiai célzatú kimutatást is végeztünk, illetve végzünk, 
melynek keretében a fővárosi tervtárban és levéltárban található összes 
várbeli ház multszázadi alaprajzát és átépítéseit lemásoljuk, minden 
középkori eredetű, vagy alapjaiban és részleteiben középkori falat térképen 
megjelölünk. Ez utóbbi vizsgálat inkább a nagyobb, városalaprajzi 
összefüggéseket fedi fel részletekbe menő hűséggel, utcavonalak, házak, 
telkek összefüggéseit tisztázza. Csak egy ilyen, a középkori helyzetnek 
a mai műszaki eszközökkel visszaadott biztos térképe nyújthat alapot 
a topográfiai adatok és a telektörténetek reális kiaknázásához. A telek-
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összeolvadások és szétválasztások csak így állapíthatók meg. Enélkül 
a házak és a telkek történetének minden kísérlete, a következtetés egész 
sora, reménytelen spekuláció. A következtetés kártyavára egy telekosztás, 
összevonás, vagy beépítetlen telek figyelmen kívül hagyása következtében 
összeomlik. B levéltári módszerrel legfeljebb egyes topográfiai pontok 
közvetlen érintkező környezetének meghatározása kísérelhető meg sikerrel. 
Sokkal több eredményt a barokkon térképek átnézésétől sem remélhetünk, 
már csak a műszaki felvétel, a mérnöki gondolkozás alapvető megválto
zása folytán sem. Az akkori fogalmak és kívánalmak szerint készült 
legpontosabb rajz a mai felfogással készült mérési módot sohasem fogja 
különbségek nélkül feddeni. Bár középkori falak alapján készült 
térképünkben találhatók fehér foltok, a városkutatás számára csak egy 
ilyen aprólékos térkép ad csalhatatlanul biztos adatokat, főleg ha a 
részletek tagolására is tekintettel vagyunk, mint például kiszögelésekre, 
házak és telkek kapcsolódására, a hajlatok és szögletek ritmikus finom 
játékára. Természetesen a teljesen elpusztult, vagy már fel nem tárható 
területeken a régi térképek tájékoztatása nélkül nem tudunk eligazodni, 
így például a budavári Boldogasszony-templom előtt a Rabattá hagyatéká
ban talált, 1687-ből származó térképen (Staatsarchiv, Hungarica, Bécs) 
teljesen beépített területet találunk. Bz valószínűleg még a későközépkori 
állapotot tükrözi. 

A várbeli kutatások körülményeire azért tartottuk szükségesnek 
felhívni a figyelmet, mert megítélésünk szerint várható, hogy több 
középkori eredetű városunkban (Szombathely; Sopron, Győr, Veszprém, 
Bsztergom stb.) hasonló módon, hasonló eredményt lehetne elérni. Kuta
tásaink és adataink elszigeteltségét csak egyre több városban végzett 
céltudatos tanulmányok szüntethetik meg. A szakirodalomnak a városi 
lakóház története iránt mutatott teljes érdektelenségével szemben 
a városkép, illetve városalaprajz típusainak vizsgálata iránt bizonyos 
érdeklődés mutatkozik. A komolyabb kutatás az eredmények hiányát 
fájlalja.7 A hiány a múltban ezen a területen már annyira szembe
ötlő volt, hogy idegen kutatók indították el a feldolgozást nem kis 
elfogultsággal és a részletek ismerete nélkül, ami maga után vonta 
a kép teljes eltorzulását és a magyarságot, mint városképezésre 
alkalmatlan elemet tekintették.8 A szomszédállamok fényes kiállí-
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tású munkái mellett pedig még inkább kitűnik kutatásaink elmara
dottsága.9 

A Buda topográfiájáról megjelent nagyszámú tanulmány a város
építészet különleges szempontjait teljesen figyelmen kívül hagyta, 
aminek magyarázatát a munkák avultsagában, az újabbaknál pedig a 
kérdés iránti sajátos magyar érdeklődés hiányában kereshetjük. A főváros 
három különböző korú és jellegű településmagja az átlagosnál nagyobb 
érdeklődésre tarthat számot. Az első az óbudai város kialakulása, a hozzá
csatlakozó aquincumi romokkal hozható kapcsolatba. A balparti Pest 
nem sokkal későbbi településmagjában a legújabb ásatások ugyancsak 
római castrumot fedeztek fel. Komoly gazdasági jelentőségre a későbbi 
középkorban tett szert a révátkeléssel járó kereskedelmi forgalom követ
keztében. A település harmadik, legfiatalabb gócpontja a budai Vár, 
csak a XIII . század második felében, IV. Béla tudatos városfejlesztési 
politikája és a tatárbetörés fenyegető tapasztalatai következtében izmo
sodott várossá. A három város és külvárosaik fejlődése hasonló történeti 
és geográfiai tényezőin kívül még érdekesebb azon különböző előfeltételek 
tanulmányozása, melyekből eltérő városegyéniségük következik. Város-
csoportokból kialakult nagyvárosokra sok példa van (Braunschweig, 
Esztergom stb.), de a városnegyedek az önállóságnak ezt a fokát sehol 
nem érték el, ami már az egymástól elválasztó távolságban is kifejeződik. 
Altalános geográfiai helyzetük különösen kedvező Európa egyik leghatal
masabb víziútja mellett, egymással ellentétes vidékek ; különböző ter
melés jellegű tájak vásárvonalán, a Dunántúl, az Alföld és a Felvidék 
előhegye, a nyugatmagyarországi középhegység a. bécsi medencét és 
a Kisalföldet az Alfölddel összekötő völgye nyílásánál.10 Együtt viselték 
e városok a nagy történeti események jó vagy balsorsát, egyéniségük 
önálló karakterét tehát ebben nem találhatjuk meg. Magyarázatot csak 
külön történetük részletkérdéseiből nyerhetünk. Öbuda korai kifejlődésére 
a Pleidell Ambrus által is hangoztatott rómaikori továbbélés a hely
választáson kívül más fontos bizonyítékot nem hoz fel. A rómaikori, 
a középkori és a mai város helyrajzi összefüggését egyes pontokon kívül 
részletesen nem sikerült még bizonyítani.11 * A népvándorlás alatt itt 
északkelet Pannoniában már az V. században hiányoznak a romanizált 
kereszténység továbbélésének emlékei és adatai, egy-két bizonytalan hir-
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adáson kívül.12 A továbbélés legvalószínűbb helyén, a katonai Amphi-
teatrumban sem találtak középkori kultúrréteget.13 

Nagy középkori templomok alapfalmaradványai belevágnak a mai 
utcahálózat ütőereibe. A főtéri és a református parochia helyén talált 
emlékekre gondolunk. Jobban alkalmazkodik a mai útvonalhoz az 
Irgalmasok telkén kiásott felhévizi Szent Háromság-templom, mely előtt 
a hegy tövében kellett haladni mind a római, mind a középkori útnak. 
Tehát lehet, hogy a középkori városalaprajz nagyobb módosulásokon 
ment keresztül és tudománytalan volna a mai helyzetet további kutatások 
nélkül egyszerűen visszavetíteni a középkorba. A városalaprajz átalakulá
sát azok az állandó harcok, Buda faláig érő kalandozások, ostromok 
magyarázzák, melyek a törökkorban a település elnéptelenedésére 
vezettek. A virágzó és tősgyökeres magyar város helyett a XVIII. század
ban német települést találunk. Romok és pusztulás olvasható le a korabeli 
metszetekről is. 

Pest város multszázadi alaprajzát a városfalak és a Duna határozzák 
meg. A négy szögalakú főtér a városházával, a plébániatemplommal és 
a teret sarkainál metsző utcákkal, a középkori elrendezés hasonló típusai
nak sorozatát juttatja eszünkbe. A tölcséres búzatér megrövidült utca
piacra emlékeztet, ez a háromszögalakú piac két bevezető és egy kivezető 
utcával is jellegzetes visszatérő forma. (Minden, Penig (Sachs), Szakolca, 
Selmecbánya, Dévény, Túrócszentmárton.) Biztos helyrajzi pontok soro
zata sajnos itt sem áll rendelkezésünkre. A félkörhöz közeledő sokszög
alakú városforma, a szabálytalan legrégibb városmag szabálytalanságá
nak tudatos kiegyensúlyozására enged következtetni. A régi Uri-utcától 
keletre fekvő telektömbök ezeket az összeegyeztetési törekvéseket 
mutatják. A köralakú városfal és az egyenesebb Dunavonal ellentétének 
kiegyenlítése végett háromszög, delta- és rombuszalakú telekképletek 
alakulnak ki. Hasonlóan szabálytalan határvonalak hasonló formákat 
hoznak létre más városoknál is (Jüteborg, Stein am Rhein, Pozsony, 
Nyitra). 

A város fóruma a Főtér. Elhelyezése rendkívül érdekes és a véletlennél 
értelmesebb összefüggést sejtünk abban, hogy a római castrum keleti 
oldalának folytatásában, annál valamivel nagyobb szélességben alakult ki. 
A főtér alakját vizsgálva az a benyomásunk, hogy megszűkítették és 
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3. kép. 
1. Fortuna-u. 10. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 
2. Országház-u. 9. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 



valóban a plébániatemplomtól északra fekvő két hatalmas és nyugatra 
fekvő három kisebb telek alakja eltér a környező hosszúkás, összeszabdalt, 
sok esetben még középkori formájúaknak tekinthető telkektől és újabb-
korinak látszik. Ebben az esetben a nagy négyzetes főtér a római tábor 
területén állott, azt magában foglalta, sőt területileg túlszárnyalta. 
A castrum ásatásakor az alapfalak felülete a pusztulás nyomait legtöbb 
helyen nem mutatta, hanem egészen egyenesen, nem sokkal a római nívó 
magassága felett, lett lehordva. A főtér középkori kialakulásával lehetett 
kapcsolatban ez a planírozás. A római bástyafalhoz csatlakozó középkori 
fal korát a falba bevágott és pénzleletes középkori sír határozza meg. 
A középkori városok nagy részének kristályosodási pontja a plébánia
templomot és a városházát magában foglaló négyzetes piactér, melyen 
a városok életének leglényegesebb cselekménye, a vásár lejátszódik. 
(Korpona, Tapolcsány, Bártfa, Lőcse, Rozsnyó.) Négyszögletes piacterű 
városok között több szabályos sakktábla vagy hálózatos alaprajzot mutat, 
mint Rimaszombat, Lőcse. A pesti Főtér a Duna mellett terült el, 
ráirányítva a figyelmet a révátkelőhely és a kikötő fontosságára. A fentebb 
vázoltak következményeképen korai volna felvetni a római továbbélés 
lehetőségét, további döntő adatok tanúsága nélkül. A kérdés kiegészítéséül 
megemlítjük, hogy a pesti Nagyboldogasszony temploma körül végzett 
ásatások során Nagy Lajos árpádkori sírmezőre bukkant, amely a római 
tábor falaira vagy szentélyére épült templom kultikus helyének későbbi 
ismeretére utal.14 

Pest város alaprajzának elemzése, ha jogosít is némely feltevésre, 
még nem dolgozik tényekkel és inkább a kutatások irányát jelzi, 
lényegesen más módszertani előfeltételekkel vizsgálhatjuk a har
madik, legfiatalabb településmag, a budai Vár kérdéseit. A várhegyi 
építkezést úgy látszik megelőzi a tabáni völgy déli torkolatánál, a Gellért
hegy tövénél kialakult település, melyre az e vidéken szórványosan 
előforduló XI—XII. századi faragványok és alapfalak mutatnak. Sajnos, 
itt egyetlen biztosan azonosítható helyrajzi pontot sem ismerünk e korból. 

A budai Várhegy települése IV. Béla városépítő tevékenysége folytán 
emelkedik ki a homályból egyszerre igen sok templommal és adattal, 
melyeket a szakirodalom bőségesen kiaknázott és ismételt. A város
fejlődés legfontosabb ténye, hogy a király falakkal vettette körül a hegy
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hátat15 és majdnem egyidőben két plébániatemplomot is emeltetett. 
Elégtelennek tartjuk a fejlődésnek ilyen lendületét kizárólag honvédelmi 
okokkal magyarázni és azt hisszük, hogy IV. Béla kora előtt a Várhegyen 
valamilyen település létezett. Ez a felfogás általános volt és már a 
XVIII. századi történészeink is ezt vallották. Az újabb kutatás, kivéve 
Némethyt16 Rupp hatására ezt a feltevést figyelmen kívül hagyta. A Mária
templom restauráláskor végzett régészeti kutatások és az a tény, hogy 
IV. Béla korabelinek feltételezett alapfalakban másodlagosan román faragott 
köveket találtak, a helyszínen álló korábbi templom létezése mellett szól.17 

Perdöntőnek látszik két oklevél, melyek korábbiak a templomról szóló 
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legelső adatnál. A veszprémi káptalan 1247-ben kelt oklevele megállapítja, 
hogy az egyházmegye több templomának, közttik a budavári (. . .Novi 
Montis Budensis. . .) templomnak adományozása a veszprémi püspöktől 
függ. IV. Ince pápa Lyonban kiadott 1248-ban kelt oklevele vizsgálatot 
indíttat többek között a budavári Mária-egyház (. . . ecclesia beata Marie 
de Novo Monte Budensi . . .) jövedelmei lefoglalása miatt.18 Az 1248-ban 
jövedelmekkel bíró egyház, miután helyrajzi tévedés lehetetlennek látszik, 
kétségtelenül nem azonos az 1255-ben építendő »construenda«-templommal 
hanem annak a helyén álló korábbi templom. Miután nem kolostori 
templom vagy valamilyen kegy hely volt, kétségkívül a lakosság vallási 
igényeit látta el, mint plébániatemplom. Ezek az adatok többek között 
igazolják azt a megtagadott felfogást, hogy a Várhegy a tatárjárás előtt is 
már lakott hely volt. Ezt látszanak alátámasztani a Várhegyen szórvá
nyosan lelt románkori díszítő kőtöredékek, egy pillérfejezet, egy oszlop
törzs és a legutóbbi időben a Nádor-utca 6. számú ház falából kibontott 
friz. Természetesen ezek a töredékek mint építőanyag felkerülhettek 
a város más részéből is, de ez ellen szól, hogy a gótika korában, 
mikor a Várban nagyobb építkezések folytak, a román templomok még 
álltak, illetve, ha rongáltak is voltak, szétszedni nem engedték volna. 
1686 után meginduló újjáépítés idején pedig éppen elég kőtöredék, rom 
volt a Várban, nem kellett még felvinni. Inkább a mészkő és márvány
töredékeket hurcolták le a Várból részben azért, hogy a Lógodi-utca 
táján állott mészégetők felhasználják. 

Ezèk a közvetett bizonyítékok nem perdöntőek, de a kutatás irányát 
éles megvilágításba helyezik. A várkérdés homályos pontja még a IV. Béla 
által épített első királyi lakhely, melyet régészeti lelet nem határoz meg 
és a történeti adatok a vár létezésén kívül egyébre nem engednek követ
keztetni. Ügy látszik III. Endre, az első uralkodó, aki hosszabb ideig 
tartózkodik benne.19 

A Vár helyszínrajza sok részletmunka után ma már nagy vonalaiban 
tisztázva áll előttünk. Ismerjük a főbb templomok helyét, történetét, 
sőt építészetét is, ismerjük a középkori város alaprajzát, legtöbb esetben 
az utcaneveket is tudjuk azonosítani. Utcaelnevezéseket általában 
a XIV. században kezdenek használni, mint ezt az oklevelek is tükrözik. 
1345-ben kelt oklevélben pl az óbudai »Kuachulcha« fordul elő.20 

134 



5. kép. 
1. Úri-u. 40. sz. ház földszinti alaprajza. — 2. Szentháromság-u. 7. sz. ház földszinti alaprajza. 

A kezdet nehézségein túlvagyunk és feladatunk a kutatás utolsó 
fázisát elvégezni. A nagy vonalaiban elfogadható középkori városalaprajz 
értékelése hozzájárul a korábbi településről vallott felfogás megerősíté
séhez. Ha azt tételeznők fel, hogy az egész város lakatlan helyen, 10—15 év 
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alatt, a IV. Béla alapítása következtében épül, a délfrancia bastid vagy 
a Zahring-hercegek által alapított középnémetországi vagy keletnémet
országi coloniális városok szabályos alaprajzát mutatná, bár ez sem 
jellemző minden esetben az alapított városokra. 

Nehezen képzelhető el, hogy egy építőgeneráció alatt és egységes 
irányítással teremtett város az egységes és szabályos tervekből valamit 
el ne áruljon. Az alaprajzot vizsgálva, egységesen és egyidőben épült 
városrészalaprajz nyomait nem találjuk, mint ahogy hiányzik az alap
rajzból két különböző korú és sorsú városrész egymástól elkülönülő 
textúrája, utcaszerkezete (pl Debrecen). Fel kellene fedezni a szabályos, 
vagy legalább is valamilyen elgondolás szerint tervezett városmagot 
a IV. Béla építkezéseivel egy csoportban és a későbbi kiépülést. Bár a 
tatárjárás utáni hirtelen fellendülésre az 1255-i oklevélben említett 
kolonizáció is mutat. Azzal az ellenvetéssel, hogy IV. Béla a városnak 
csak kis részét építette fel, szemben áll az, hogy az általa emelt építkezési 
központok, de főként a két plébániatemplom, távol fekszik egymástól. 
Ez azt bizonyítja, hogy építésük idején nem egy kis házcsoport, hanem 
a hegyhát nagy részét borították lakóházak. 

Jellegzetesen középkori formájú telkek a terepet hosszában szelő 
és körvonalaihoz simuló utcákra néznek keskeny oldalaikkal. A terephez 
alkalmazkodó jellegzetes hegyváros. A beépíthető terület szélességét 
betöltő telkek mérete határozza meg a hosszú utcák számát, mely az 
északról dél felé keskenyedő terepen fogy. Először négy, majd három és 
végül csak két utca vezet hosszában, melyek az egész területen egyforma 
tompa törésekkel vagy lágy hajlatokkal kísérik a hegyhát keményen 
tagolt szegélyét. Több helyen zökkenti lépcsőzetes kiugrás az utcavonalat. 
Az erődítési célzatú és az utcai harcoknál eredményesen felhasználható 
kiugró falsarkok úgy keletkeznek, hogy némelyik ház homlokzata mintegy 
másfél méterrel az előző ház, illetve az utcavonal elé lép. Igen gyakori 
középkori szokás ez. Besztercebánya főterén pl a házak utcavonala 
lépcsőzetesen csatlakozik egymáshoz.21 Erdélyben ugyancsak jellegzetes 
ez az építési mód, példaképen Segesvárra hivatkozhatunk.22 

A. hosszutcák a nyugati arányokhoz képest igen szélesek. A kis 
forgalomra méretezett keresztutcák nyílegyenesek, a zsákutcák jelleg
zetesen középkori horgos vagy lépcsőzetes záródást mutatnak. Főtere 
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6. kép. 
7. Országház-u. 18. sz. ház földszinti és emeleti alaprajza. 

2. Országház-u. 18. sz. ház emeleti ablakkeretei. 

137 



a keskeny téglaalakú Szent György-tér (a mai Dísz-tér). A Boldogasszony 
temploma körül is lehetett valamilyen kisebb tér; amire az oklevelekben 
előforduló árusítóbódékból, temetőből és abból a középkori szokásból 
következtethetünk, hogy a plébániatemplom és városház környéke 
szolgál főtérül. A főtéren lejátszódó cselekmények azonban a Szent György
téren mentek végbe, úgyhogy a plébánia körüli tér már a középkor végén 
beépülhetett, amint azt a visszafoglalásból származó térképek mutatják. 
A városkapuk egymással szemben helyezkednek el a négy égtáj felé. 
Az északi Szombat-kapunak (Bécsi-kapu) megfelelő déli kaput és feljáratot, 
mely a királyi várba vezetett, Zsigmond korában elzárták. A keletre és 
nyugatra nyíló Szent János- és Zsidó-kaput a Szent György-piac kötötte 
össze, mely a négy kapu tengelyének középpontjában feküdt. A római 
táborból kifejlődött középkori (elrendezés még ebben a kötött alakú 
városban is világosan tükröződik. Érdekes a szombat-kapu melletti 
háromszögalakú tér. Utcafolytatása egyre szűkül, az orsóalakú piactér 
félformáját, a tölcséres piacteret (Podolin, Üjbánya) ismerhetjük fel benne. 
Valóban itt terült el az ú. n. Szombathely-piac, melynek emlékét nemcsak 
oklevelek árulják el, hanem a formája is. Ugyancsak tölcséres kiszélesedést 
jelöl az alaprajz a Mária Magdolna-templom felé is, amerre a piac tovább
húzódott. Az alaprajzot az előzőkben szembeállítottuk a szabályos 
várostervvel, viszont szabálytalannak neveznünk is tévedés lenne. 
Egyes szabálytalan elemektől eltekintve, a város terephez való alkalmaz
kodás egyik legkövetkezetesebb példája. Egymást kiegyensúlyozó, hasonló 
méretű telektömbök és az egyenes keresztutcák a városépítés gyakorlata 
felől nem hagynak kétséget. 

Anélkül, hogy bármilyen származási összefüggés alapján kapcsolód
nának, tanulságos egy hasonló korú és fekvésű várossal, Cordes-dal 
való összevetés. A kissé magasabb és lejtősebb hegyháton épült város 
1222-ben nyeri városi kartáját. A budaihoz hasonló vonalvezetésű 
párhuzamos utcák a város keleti csúcsa felé megfogyatkoznak, a négy 
világtáj felé négy kapu vezet, tengelyvonaluk metszőpontjában a város 
főterével. A felületesebb hasonlóságot elmélyíti az a budainak vélhető 
jellegzetesség, hogy a St. Michel-templom nem a főtéren fekszik, hanem 
mint a Boldogasszony temploma, egy közelben fekvő kisebb téren, mellyel 
szemben egy széles út vezet a belső falakig.23 A hasonlóság mélyén 
a városépítésben megnyilatkozó korstílus vonásai válnak nyilvánvalóvá. 
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7. kép. 
/. Országház-u. 9. sz. ház homlokzatának középkori részletei és keresztmetszete. 

2. Országház-u. 9. sz. ház homlokzata. 

A rendezésben mutatkozó tudatos elemek nem tévesztendők össze 
az egységes tervu ú'. n. szabályos alaprajzzal. Az alaprajz telektömbökből, 
tehát magánjogi természetű területekből, forgalmi útvonalakból, terekből, 
közterületből áll. Bz utóbbiak csak kisebb részben forgalmi célúak, főfel-
adatuk a vásár és a városi közcselekmények szinteréül szolgálni, ellen
tétben az újabbkori fejlődéssel, melyben a tér előbb díszlet, majd forgalmi 
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csomópont. E két alapelem, telektömb és utca vagy tér kölcsönhatásából 
alakul ki a város épúgy, mint ahogy a köz- és magánérdekek koordináció
jából alakul ki a városi jog struktúrája. 

A telektömböt a rajta álló ház, melléképületek és udvar határozzák 
meg. A város alapegysége a ház, mint már hangsúlyoztuk. A házak típusai
nak azonossága sokban elősegíti a telektömbök rendezettségének, áttekint
hetőségének kialakulását. A háztípusoktól függ a telektípusok formája. 
A hatás természetesen kölcsönös. A háztípusok eredetében és rend
szerezésében ma még nagy a tanácstalanság. Az egyházi épületek alap
rajzát szigorúan kötött liturgikus szükségletek határozzák meg. Az azonos 
célú épületek változatait stiláris különbségekkel lehet magyarázni. 
Ebből következik, hogy műtörténeti vizsgálódásra a templomépítkezés 
kiválóan alkalmas. A lakóház, de különösen a városi lakóház annyifajta 
célszerűséget elégít ki, és annyiféle társadalmi osztály és réteg 
számára készül, hogy tipológiáról az óvatosabb kutatók nem is 
emlékeznek meg. A földművesház egységesebb típusait az etnográfia 
nagy szorgalommal állapítja meg és aknázza ki a legkülönbözőbb vonat
kozásokban. Az előbbiekből kitűnik, hogy ha tipológiailag akarjuk a 
kérdést megközelíteni, alkalmasabb csak egységes célú házakat össze
hasonlítani. Tehát boltház, műhelyház, palota, ilyen vagy olyan középület 
stb. megkülönböztetések alapján kell elindulnunk. Ezen kívül szükséges 
az egyes társadalmi osztályok szerint történő elkülönítés. Némely kutató 
anyagközlésében már ezek a szempontok is érvényesülnek. Sajnos, 
éppen az egyszerű lakóházaknál ezt a célszerinti megkülönböztetést nem 
használják következetesen. E szempontokat inkább csak a probléma 
felvetése végett soroltuk fel, mert a csekély számú emlék és az alaprajzi 
feldolgozás teljes hiánya miatt országszerte, vagy legalább is területenként 
érvényes típusokat meghatározni lehetetlen. Közelfekvő analógiák és 
genetikus összefüggések ugyanígy nem deríthetők fel. Nem csoda tehát, 
hogy a budai magánházakra vonatkozó eddigi régészeti anyagközlések 
kimerültek az emlékek esztétikai méltatásában, melyet legjobb esetben 
az ötletszerűen kiragadott levéltári adatokkal együtt használták fel 
a művészet hátterének érzékeltetéséhez.24 Horváth Henrik anyagközlése 
sem kimerítőbb, de e szerény adatokból levont következtetései szellemes 
összképben nyernek értelmet.25 
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8. kép. 
Fortuna-u. 10. sz. ház homlokzata gótikus"részleiekkel. 

A városkép olaszos elemeit, az er eszes homlokzatú házelrendezést 
hangsúlyozza, szemben a német és északfrancia oromzatos házakkal. 
Az ismert emlékek a lakóházaknak csak egyes részleteit mutatták be. 
Kapualatti merműves fülkékről (Üri-utca 34., 36., 38., 40., Országház-utca 
2., 6., 20., 26. és Fortuna-utca 5.), ajtókról (Ince pápa-tér 3.), külső 
kapukról (Tárnok-utca 14., Táncsics-utca 18., Országház-utca 18—22., 
23.), kapualjakat lezáró hevederívekről, pillérről (Üri-utca 64.), kapualjak 
boltíveiről, az Országház-utca 13. keresztboltozatos helyiségéről, a régies 
baltaközről stb, volt ugyan tudomásunk, de ezeket az adatokat sem 
foglalták össze egységes tanulmányban. A maradványok legteljesebb 
jegyzékét Arányi Lajos orvosprofesszor készítette el 1877-ben.26 74 buda
vári ház leírását 40 ábrával kíséri. Nagyon becsessé teszi a lajstromot az, 
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hogy a pénzügyminisztérium és a levéltár helyén lebontott házakról is 
megemlékezik, valamint olyan más részleteket is tárgyal, melyek azóta 
megsemmisültek.27 

Még ilyen csekély érdeklődést sem vál tot tak ki a különböző vidékek 
világi építészetének középkori emlékei, melyekről inkább megjegyzések 
olvashatók. Közlemények inkább csak a németajkú vidékeken jelentek 
meg. A középkori társadalmi osztályok lakóháztípusainak és e típusok 
fejlődésének megállapításától ezirányú kuta tás hiányában még messze 
vagyunk. A szétszórt adatok szakszerűtlenek és alig használhatók fel. 
Sokkal jelentősebb a lakóházak történetére vonatkozó levéltári anyag, 
melynek feldolgozása a kérdés összefoglaló tárgyalását tenné lehetővé. 
Kutatások és leletek hiányában a középkori városi lakóházakról való 
sejtéseink alapjául történeti adatoknak kell szolgálniuk. 

Ottó, freisingi püspök sokat idézett és v i ta to t t 1147. évi magyar
országi utazásának leírását érdemes pozitíven értelmezni, különösen, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a püspök kevés jóindulattal és idegen 
viszonyokhoz szokott szemmértékkel vizsgálja az országot.28 Megjegy
zéséből kétségtelen, hogy kőházak már akkor állottak. Az alig 150 éves 
átalakulásnak már az is jelentős eredménye. Továbbá abban sincs semmi 
meglepő, hogy a kőházaknál több faház és még több sár- és nádépítmény 
létezik. Hiszen a kőépítkezés gyakorlata már az első évezred dereka előtt 
visszafejlődik. »Vita Severini« leírásaiból arra lehet következtetni, hogy a 
nyugatpannoniai római telepeken is fatemplomokat építenek.29 

Az ízlés iránya azonban a kőház stílus jellege felé mutat , amit az 
esztergomi várpalota legkorábbi, X I . századi alapjainak maradványai 
látszanak alátámasztani. A X I I . században állott a királyok másik 
esztergomi palotája lent a városban, amelyről archeológiai támpont 
helyett levéltári oklevél értesít. Valamivel több adat áll a X I I I . századból 
rendelkezésünkre, de az emlékanyag elenyészően csekély. Kolostorokon és 
várak maradványain kívül más világi épületből származó jellegzetes tago
zott részlet jobbára ismeretlen. A kuta tás inkább csak annak megállapí
tására korlátozódik, hogy datálható műformát muta tó részeknél korábbiak 
ezek vagy azok az épületfalak. K kornak híres emléke a kis prépostsági 
udvar néven ismert ház a pozsonyi régi Káptalan-utcában. Oromzatát 
és belső falát félköríves friz díszíti, többi része már gótikus tagozású.30 
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9. kép." 
Fortuna-u. 18. sz. Konzolsor és kapukeret. v.. 

Nem állandó jellegű nyári lakásra még a XIII . század folyamán is 
rendkívül sok adat van, viszont ha valamely leirás városi lakóházakról 
emlékezik meg, mindig kiemeli az épület kőanyagát. 1242 és 43-ból 
származó bérleti szerződés szerint Ádám fűszeres, majd Herbordus és 
Ybur polgárok, az esztergomi káptalantól kőházakat bérelnek.31 Bz és 
hasonló adatok azt igazolják, hogy a polgárok és mesteremberek már 
a XIII . század első felében kőházakban laknak, tehát nemcsak palotákat 
építenek köböl. Számos adatot sorolhatnánk még fel, melyek csekély 
kivétellel mind kőházakról emlékeznek meg. Az oklevelekkel szemben 
más történeti leírások már sokkal több faházat említenek. Idézzük itt 
Rogerius : Carmen Miserabile-ét éppen Esztergommal kapcsolatban. 
Mikor az esztergomi polgárok a várost feladják, elégetik a külvárosokat 
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és a város palotájáig terjedő sok faházat, majd a palotákban védekeznek. 
Ebből az tűnik ki, hogy a külvárosok faházakból állanak, a jelentősebb 
belvárosi lakóházak azonban kőből épültek. A számbelileg túlsúlyban levő 
faépületek mellett a stílust képviselő épületek anyaga kő volt. Bz lehet 
az értelme annak, hogy az oklevelek mindig kőépületről beszélnek, 
aminek hangsúlyozásából a kommentátorok a faházak túlsúlyára következ
tettek. Különben is a szegény lakosság kisértékű házainál nem volt 
szokás az adás-vétel és hagyományozás írásbeli megrögzítése. Az 
oklevelekben az épületek fa- vagy kőanyagát meg jegyző jelzőt nem
csak milyenségi, hanem minőségi megkülönböztetésnek is tekintjük. 
Kőházakra enged következtetni a Carmen Miserabile Gyulafehérvár 
leírásánál is »basilicarum et palaciorum muros deruptos et subfossos«. 

A román, később a gótikus stílust hazánkban ezek a kőépületek 
képviselik. Gondoljunk az esztergomvárosi királyi palota leírásában 
szereplő oszlopos loggiára.32 Vagy még sokkal inkább a várbeli királyi 
palotára, mely stílusalakításban megelőzi az egyházi épületeket.33 Ez az 
előrebocsátott feltevés, mely a későbbiekben, a budai építészet részletes 
vizsgálatánál igazolódik be, az európai helyzetre való utalásban tárul fel 
teljes jelentőségében. A németországi részletmonográfiából az tűnik ki, 
hogy a XII. század második felében igen ritkák a kőházak, még a nyugati 
vidék egyik legnagyobb metropolisában, Kölnben is.34 Kisebb városokban, 
pl Speyerben a kőházak még a XIV. században is a ritkaságok közé 
tartoztak.35 Igen elterjedt az a típus is, melyben a földszint törmelék
kőből, az emelet pedig fából épül, mint ezt a középkori aacheni házaknál 
kimutatták.36 A faházaknak ez a nagy szerepe Németország északkeleti 
tartományai felé még nő. Kivételnek tekinthetők a délkelet egyes vidékei, 
így pl Regensburg.37 A német városi lakóház kialakulásánál a faházak 
viszik a döntő szerepet (nem tekintjük az erősen romanizált császár-
Pfalzokat). 

Ezek az adatok kapcsolatba hozhatók Strzygowski megnyugtatóan 
nem igazolt felfogásával, mely szerint a középkori építészet, a déli típusok
ból és az északi faépítészeti hagyományok hatására alakul ki (boltozat-
guadratura).38 Valóban elképzelhetetlen, hogy a románkor előtt egész 
Közép- és Észak-Európában egyeduralkodó faépítészet ne lett volna 
hatással a délről felnyomuló kőépítészetre és különösen annak profán 
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10. kép. 
Orszdgház-u. 18. sz. ház homlokzata gótikus részletekkel. 

ágára. Nem véletlen, hogy a román építészet kifejlődése egybeesik 
a XI. század második felében végbemenő átalakulással, amikor is első
sorban a püspöki székhelyek favárosrészei fokozatosan kővárosokká 
épülnek át. A falakóház azonban részben átgótizált formában a barokkig 
fennmarad. Részletes bizonyítás híján is nyugodtan feltételezhető, hogy 
a faház másodvirágzásában a XIV., de főleg a XV. században kialakuló 
gótikus »Fachwerkbau« is, ebben a korábbi északi jellegű faépítésben 
gyökerezik. Magyarországon ez a gótikus szerkezetű faház nagy általá
nosságban hiányzik, ami a fejlődés külön útjára mutat rá. A szomszéd 
népektől átvett; nyugati típustól eltérő szerkezetű faépület lehetett 
általánosságban uralkodó, melyből nem fejlődött vagy nem fejlődhetett ki 
a »Fachwerkbau«, a gótikus stílus hordozója, mely nyugaton a városok 
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legelőkelőbb negyedeit is meghódította. A magyarországi faház szerkezete 
nem lehetett alkalmas a gótikus stílus átvételére és kifejlődésére. Mint 
ahogy valószínűleg ez a faháztípus nem járult hozzá az európai középkori 
építészeti stílus kialakulásához, hogy Strzygowski gondolatára utaljunk 
még egyszer/Kisebb városok és külvárosok, az uralkodó stílus szempont
jából jelentéktelen faépületei a népművészet jellegét mutathatták 
a sajátosan magyar, sárból döngölt építmények mellett. 

Ezek a gondolatok csak sejtések, melyek a tárgyi kutatást megelőzik 
és csak néhány irányadatra támaszkodnak, de kétségen kívül a fejlődés 
legdöntőbb kérdéseivel függenek össze. A mediterraneumban a helyzet 
teljesen más. Az ókor óta a kőház marad az uralkodó. Marseilleben gya
koriak voltak a nagy kőházak a VI. sz.-ban is, melyről Gregoir de Tours 
értesít. Ezek a házak még északon is oszlopcsarnokokkal nyíltak az utca 
felé. A csarnokok, mint az előbbi szerző párizsi leírásából kitűnik, a 
kereskedők árukirakodására szolgált. A toskanai és firenzei XIV. sz. házak 
homlokzati elrendezésében a császárkori római házak típusait vélik fel
ismerni. 

Az ostiai házakon kívül Coeliuson fekvő keresztelő János és Pál 
házának külseje nyújt későrómai példát. Franciaországban váltakozó a kő-
és faanyag használata. Ebben a tekintetben is dél és északkelet között 
különbség mutatkozik. II. Arnoul még 1099-ben is fapalotában lakik, 
amely építkezés ekkor egész Flandriában általános.39 Délen a román 
tradíciók és a kőanyag használata csak nehezen adnak helyet a faház 
másodvirágzásának,40 melyben a gótikus konstrukció még tökéleteseb
ben jelentkezik, mint a kőépületben. Ezek a rendkívül gazdag kivitelű 
faéptiletek nagy számban maradtak korunkra a XIV. század derekától 
kezdve. Angliában, Német-és Franciaországban, tehát az ősi germán faépí-
tészet (ha nem fogadjuk el Strzygowskit), ha nem is teremtette a stílust, 
de legalább is teljes mértékben ki tudta magát fejezni az uralkodó román, 
de különösen gótikus formanyelven, létrehozva a falakóház műremekeit. 
A magyarországi fejlődés más lehetett. A hegyek lábánál az átmeneti vidé
kek városkoszorújában 41 és a Dunántúlon faháznak még hírmondója 
sem maradt. A részletes vizsgálatnál kitűnik majd, hogy ugyanez áll 
Budára és Pestre is, sőt a német-jellegű faház az egész Kárpátmedencé
ben a legnagyobb ritkaság. A kérdés azonban igen kuszált az adatok, 
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leírások és emlékek ellentétes megvilágításának fényében. Egy lőcsei, 
1696-ból származó összeírás szerint például kétemeletes, egészen kőből 
épült ház 40, csak előrészében kőből, hátul fából 51 állott. Egyemeletes 
ház teljesen kőből három, elől kőből, hátsórészben fából 83, nagyobb
részt vagy részben fából egyemeletes vagy földszintes ház 350.42 E ké
sőbbi adat részben még középkori állapotokat tükröz, sőt talán még 
annál is előnyösebbet a kőházra nézve. A városiasodás ugyanis a faházak 
kiirtására törekszik még fában olyan gazdag vidéken is, mint Erdély. 
A szász Nemzeti Egyetem 1547-ben hozott egy határozatot, hogy lel
készek a városokban csakis fából épült házat vehessenek, mert a papok 
jómódúk miatt képesek a faházak helyébe kőházat építeni.43 Ez utóbbi 
adat áz erdélyi szász városokban jelentkező magyarországi polgári épí
tészet hatását is látszik igazolni. 

A budai-pesti házakra vonatkozó oklevelek majd minden esetben 
megemlítik a fából álló melléképületeket. Ezek inkább kisebb, olcsóbb 
házaknál maradnak el, de ezek a házak is kőből épültek. Csekély vételára 
alapján szerénynek kell például tartanunk azt a házat, melyet Óbudán 
1349-ben Heccul felesége, Sába 14 aranyforintért elad. De ennél a háznál 
(domus) is ki van emelve, hogy kőből épült.44 Bár ritkábban 
ugyan, de faházakról is történik említés.45 Az emlék anyagot 
is számbavetve megállapíthatjuk, hogy Budán a jelesebb lakó
házak mind kőből épültek, sőt a szerényebb házak túlnyomó része is. 
A melléképületek, gazdasági épületek azonban többnyire fából készültek. 
Ez a helyzet a Felvidéken és Erdélyben részben a faház javára tolódik el, 
de a díszesebb épületek itt is mindig kőből voltak és fából inkább az épü
letek hátsó része, melléképületek vagy nagyon szegény házak állottak. 
Az alföldi helyzet inkább a budaihoz hasonló. Szilágyi Lászlónak pl 
Szegeden három kőházát is említik.46 Középkori származású a nyíregyházi 
városháza és egy vendéglő egyik része.47 Ezeknek ellenére is számszerűleg 
sok lehetett a faépület és különös, hogy a sok városi faházból nem alakult 
ki az általános európai stílusnak megfelelő előkelőbb faháztípus. Csak úgy 
tudjuk ezt magyarázni, ha feltesszük, hogy ezek a germánjellegű, tehát 
a gótikus stílusra alkalmas faépítészettől elütő konstrukciójú, valamilyen 
szomszéd néptől átvett, talán szláv típusú házak voltak, melyeknek 
gótikus szerkezete nem érlelődött ki, hanem ehelyett a jobb gazdasági 
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12. kép. — 1., 2. Űri-u. 40. Kapukeret. 

viszonyok között élő városi osztályok a mediterrán és a nyugati kőlakóház 
díszítését és típusait is meghonosították amellett hogy alapvető jellegükben 
egyéni sajátságokat őriztek meg. A budai házak részletes vizsgálata 
arra fog választ adni, hogy ezeknek a típusoknak milyen egyéni változata 
alakult ki Magyarországon, különösen pedig Budán. 

Az előbbiekből kitűnik, az építőanyagból milyen fontos stiláris 
következtetéseket lehet levonni. A budavári középkori maradványok 
egyetlen olyan részletet sem őriztek meg, mely akár egyetlen falakóház 
létezését igazolná. Hz megfelel az oklevelek tanúságának, mert esak 
egyetlen pesti faházra vonatkozó adatot ismerünk a külvárosokra utaló 
általános leírásokon kívül.48 Az előző fejtegetések egy korábbi korszakra 
utalnak, a budavári maradványok azonban különösképen mind a késő 
gótika korából származnak. A legidősebb, falmaradvány sem előzi meg 
sokkal a XIV. századot. 

A budai építészet legfőképen a követ, kisebb mértékben, főleg 
boltozásoknál, a téglát használja anyagául. A tagozatok és a 

149 



szerkezetileg fontos részek likacsos, de kemény, jól faragható, 
az időnek is elég ellenálló budakalászi, ritkábban óbudai forrásvízi 
mészkőből (travertine), sóskúti vagy tétényi szarmata-korú mészkőből 
készültek. Szürkéssárga színük igen kellemes, patinázva plasztikus hatást 
keltenek. A falak-— szerkezetük szerint — a változatokat nem tekintve, 
három főcsoportra oszthatók : szabályos quader-falak, ritkán négyzetes, 
sűrűbben négyzethez közelálló téglányalakban. Felületükön leggyak
rabban sekély, párhuzamosan haladó, az éleket ferdén metsző rovátkákat, 
a fürészfogas fejsze nyomait láthatjuk.49 A szabálytalan kőfal apróbb 
tört kőből áll, melyet néhol 40—60 cm-es rétegekben raknak. Az 1444. évi 
pozsonyi számadáskönyvben olvasunk utalást erre a technikára : » . . . klein 
stain awf dy mawer domit man ausfüllt«.50 A kőtörmelék rétegzésére 
azért van szükség, hogy a vízszintes falrakást betudják tartani. Ilyen 
vízszintes rétegződést mutat a nagyobb, hasított kőből húzott fal is azzal 
a különbséggel, hogy ebben a nagyobb szabálytalan kövek különbségeit 
apróbb törmelékkővel egyenlítik ki. Ellentétben a quaderköves fallal, 
melyet igen vékony habarcsréteg köt, a szabálytalan falban vastag, 
szabálytalanul elosztott habarcs kötőanyag tölti ki az üregeket. A habarcs 
bőven tartalmaz nagyobb Duna-kavicsot, homokot és meszet. A különböző * 
városok számadáskönyveinek majdnem napi tételei a törmelékkőfuvar 
(... planstra lapidum ...) ;51 ... 300 currus lapidum civitati ducere pro con-
structura civitatis. . .).52 Ugyancsak sűrűn szerepel a kiadások között a 
kőtörőknek (Steynbrecher) kőtörésért (fractura lapidum) kifizetett összeg.53 

A megállapíthatóan legkorábbi fal az Uri-utca 41-ben található 
s az emeleti, 1300-ra datálható gótikus konzolt tartó fal alatt, a földszinten 
helyezkedik el. Szabálytalanul tört, gondosan sorbarakott, keskeny 
kövekből építve, élesen elkülönül az emeleti faltól, amiből természetesen 
az következik, hogy azt korban megelőzi. A fal technikája igen régies 
benyomást kelt. A preromán építészetben hasonló keskeny kövekből 
rakták az »opus spicatumot« és a falfelületet élénkítő különböző mintákat. 

Az egyöntetű, egységes anyagból épített gótikus falakat a XVIII. 
századi kő- vagy téglafalaktól igen könnyű megkülönböztetni, annál 
nehezebb azonban, mikor az át- vagy újjáépítésnél nem új, hanem régi 
építőanyagot használnak fel. Középkori tört kövek, tető- és padlócserepek, 
téglák, tagozott kövek törmelékanyagát tartalmazó, kevert falak készül-
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tének valószínű ideje túlnyomó részben a XVII. század vége, XVIII. 
század eleje, illetve az 1686-i visszafoglalás után meginduló újjá
építés, amely az első évtizedekben minden bizonnyal a felhalmozódó 
romokat használta építőanyagul. A pusztulás nagy méreteire vonat
kozó adatok minden erre vonatkozó írásban bőven fellelhetők. 
A rombolás igazi fokára azonban csak a helyszínen, vakolatréte
gétől megfosztott régi házak között döbbenhetünk rá. A pusztulás 
egy másik elemének, az ostrom következtében dúló tűzvésznek 
nyomait is viseli csaknem minden ház. Elsősorban az 1686. évi 
ostromot követő tüzekre gondolhatunk, mert legtöbbnyire a XVI. századi, 
esetleg az azt megelőző épületrészek pörkölődtek meg. A XVIII. század 
elején emelt falakon égési nyomokat már csak ritkábban találunk. 
A kevert falak korának ez a megállapítása általánosítás és nem minden 
esetben fedi a valóságot. Éppen a XVI. sz. elején gyakori a kővel kevert 
tégla (Visegrád Vár stb.). 

A kőépítőanyagok mellett csaknem minden háznál felbukkan a tégla 
is. Méretük ingadozik, de középértékben 4 x 1 2 x 2 4 cm-t közelítik meg. 
Kutatásaink során túlnyomó részben ilyen méretű faltégla került elő. 
Nem érdektelen oldalaiknak egymáshoz való aránya 1 X 3 X 6. Egyöntetű 
keskeny téglafalból épült házra a várban nem bukkantunk. A sokszor átala
kított házak egyes falrészei állanak ilyen téglából, így pl a Fortuna-utca 
14. sz. oromzatos ház homlokzatának egyik fele. Igen sok esetben az épület 
egyes részeit, a homlokzatot, ablaknyílásokat (Országház-utca 18. és Tár
nok-utca 14.), könyöklő falakat, pilléreket (Tárnok-utca 14.) képeztek ki 
téglából, de ezek a részletek többnyire kőfalhoz kapcsolódnak. Több 
egyéni eset elbírálása, a téglaanyag egyre növekvő szerepe,a részletek 
esetlegessége és a nagyobb falkomplexumok késői részletei arra a 
következtetésre vezetnek, hogy a keskeny téglás falak a XV—XVI. századi 
javítások, átépítések emlékei. A keskeny tégla főalkalmazási helye az 
ív és a boltozat. Majdnem kivétel nélkül az összes dongaboltozatos 
kapualj, földszinti és emeleti helyiségek boltozata, úgyszintén a kereszt
boltozatos termek téglából készültek, ami különben általános, gótikus 
gyakorlat. 

A tégla alkalmazásának idejére is fényt vetnek ezek a boltozatok. 
Az Úri-utca 32. kapualja XIV. századvégi profilozású fülkéi és ajtói 
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egyszerre készültek a tégla dongaboltozattal. A XIV. században Budán 
már dolgoztak téglavetők. A hasonló méretből és kivitelből pedig több 
évszázadon keresztül megszakítás nélkül folytatott helyi téglavető
gyakorlatra lehet következtetni. Ezzel ellentétben áll az az ismert adat, 
mely szerint Borbála királynő 1425-ben téglát kér Bécsből.54 1443-ban 
ugyancsak Buda bírái és esküdtei Bécshez fordulnak a Boldogasszony
templom restaurálása ügyében tégláért, sőt gerendáért és deszkáért is.55 

Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a budai téglagyártás nem volt 
kielégítő, a pozitív következtetés viszont az, hogy építkezéseknél a tégla 
használatához hozzászoktak. A budaitól nem sokkal különböző viszonyo
kat tapasztalhatunk országszerte a téglaépítés terén. Csak téglafalas 
műemlékeink vannak, de téglaépítészeti emlékeink hiányoznak. A közép
kori építőmestereink nem aknázzák ki a felületen kialakítható díszítési 
lehetőségeket, a keskeny és hosszú oldalak váltakozásából adódó geo
metriai mustrákat, az anyag szerkezeti lehetőségeit. Nem is említve az 
idomokba öntött vagy ornamentális díszítésű téglákat, melyek az észak
német építészetben olyan gyakoriak. A tégla magyarországi alkalmazása 
még a román korba nyúlik vissza (Deákmonostori, Ákosi templom) és a 
kőben szegény vidékeken egyes csoportok alakulnak ki, így pl a Csalló
közön a templomok túlnyomó többsége téglából épült. A szegedi, majd a 
nyírségi csoport (Nyíregyháza, Nyírbátor, Oros, Karász, Kisvárda) emlékei 
mutatnak legtöbb érdekességet. A nyíregyházi és orosi templom falai fény
mázas, zöld-, sárga-, viola-, fekete-, vörösszínű téglából épültek.56 

A tatárfalvi református templom vörös- és feketemázas tégláinak méretei 
10%"x4^2"x2".57 A téglaépítészet legfejlettebb elemei az agyagból égetett 
mérműves díszítések a budai királyi Vár leletanyagából ismeretesek. 
Kivételes lelet a bélyeges vagy feliratos tégla, melyet pl. a királydaróci 
(Szatmár) egyház falában találtak.58 Adatok maradtak fenn a korabeli 
téglaégető kemencékről, melyekről pl. a pozsonyi számadáskönyvek 
1455-ben és 1498-ban,59 Selmecbányái számadáskönyv 1367-ben,60 

a bártfai számadáskönyv 1437—38-ban61 tesznek említést. Budai tégla
vetők és cserepesek messze vidékek számára dolgoznak, amint ez több 
utalásból kiviláglik. 
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2. Fortuna-u. 14. Ajtókeret. — 3. Fortuna-u. 5'., Ülőfülke. 
t. Fortuna-u. 18. Ülö fülke. 



II. 

A budai polgári építészet töredékes emlékanyagából levonható képet 
megkíséreljük az eddig összegyűjtött oklevélanyag62 tanulságaival 
kiegészíteni. Példáinkat elsősorban a leghomályosabb korból, a XIII . és 
XIV. századból vesszük. A korabeli budavári építészet megítéléséhez 
mindössze egy XIII. századi oklevél maradt fenn. A szóbanforgó épület 
nem főúri palota, hanem polgárház. Péter vászonárus eladja házát vagy 
lakrészét Vosk fia, Gergely polgárnak, olyképen, hogy a Péter szomszéd
ságába eső falat közösen birtokolják és erre a falra a saját részéről bár
milyen épületet húzhasson.63 Különösképen még további oklevél őrzött 
meg adatokat Péter özvegye, I^euth házáról. A tévedés lehetetlen, mert 
mint egyik oldali szomszédját, János Vosk fia Gergely leszármazottját 
említi az oklevél.64 Ugyanarra a házra vonatkozó két oklevél megkönnyíti 
ugyan az értelmezést, de mint általában az oklevéladatok, többféle 
magyarázatot, a Péter-féle újabb háznak a telek mélységében vagy az 
utcafronton való elhelyezését engednek meg. A Vosk fia Gergely-féle ház 
udvari frontjának továbbépítése tehát a ház oromzati kiképzése ellen szól 
a második oklevélben előforduló mindkét oldali szomszéd szabatos leírása. 
Az 1318-i oklevél fontos része a kapun való ki- és bejárás jogának bizto
sítása. Az utóbbi szerint, a házak utcai fronton való elhelyezése esetében 
a Péter-féle ház olyan keskeny telekfronttal rendelkezett, hogy egyetlen 
helyiség férhetett csak el és így vált szükségessé a szomszéd kapun való 
átjárás. Bz utóbbi kissé körülményes magyarázat és így a közös kapu
használat a ház oromzatos kiképzése mellett tanúskodik. A háznak pincéje 
és udvara volt. Bár nincs kimondva, de a házak kőanyagára is következ
tetni lehet. 

Bgy következő adat 1314-ből Vosk fia, György mester szomszéd
ságában Jób fia, Domonkos özvegye, L,iliom asszony palotáját világítja 
meg. A telek, pince és egyéb épületek szokásos felsorolásán túl kiemelkedő 
fontosságú a kapu leírása » . . . porte introitu usque ad longitudinern. . .«. 
Bbben, az épületet egész hosszúságában az udvarig átszelő jellegzetes 
budai kapualj típusára ismerünk, melynek ez a legkorábbi irodalmi 
említése. Kevésbé fontos, hogy a Vosk fia, Gergely oldala felé eső épületben 
kapu helyett csak egyszerű bejáratról esik említés, mintegy szembe-
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állítva az előbbi hosszú kapualjjal.65 Ez a kapualj típus az egész korszakon 
keresztül divatban volt. 

Ki kell emelnünk, hogy a XIV. századi oklevelek túlnyomó részben 
iparosok és polgárok házairól emlékeznek meg. 

A polgárházak tekintélyes méreteire és művészi kiképzésére magas 
áruk enged következtetni. 1341-ből 60 márkás árat, 1322-ből 40 ezüst
márkás árat ismerünk.66 1401-ben Anna, István nádor özvegye, az óbudai 
apácákra ruházza át 3300 aranyforinton szerzett házát.67 A Szent György
kápolnával szemben Panai Othlin özvegyének és Kun Péternek házát 
1371-ben 650 forintért adják el. 68Váli Imre kuriális telkét 120 ezüst
márkán adja el.69 Onódi Czudar Péter, tótországi bán 1370-ben a Mind
szent-utcában 3300 forinton vesz házat.70 Hz tekinthető az egyik leg
drágább budavári háznak. Wiluing fia, Miklós háza, szemben a Boldog
asszony-templomával 1391-ben 600 aranyforinton cserél gazdát.71 

Az adatok légiója áll rendelkezésre különösen a XV. század második 
feléből s nem volna érdektelen a házértékek statisztikai kimutatása és 
más városrészekkel való egybevetése. A házértékek felső határát a 
XV. század elején a Gara-testvéreknek 10.000 forintos palotája éri el 
1403-ban és a Szent Pál-utcában fekvő pénzverő ház, melynek értéke 
1402-ben 8000 forint volt.72 Hatalmas értéket képviselt Flórenci Ferenc 
fiának, Onofriusnak palotája, melyet 1390-ben Kanizsai Miklósnak 
1400 aranyforintért ad el. 1385-ben Garai Miklós nádor 1200 forinton 
vesz házat.73 Az alsóváros falán túl 1404-ben cserél gazdát egy ház 
22 forintért. Felhévizen pedig 1421-ben 70 forinton vett egy házat 
Zsigmond király festője, Bertalan.74 Öbudán 1395-ben 100 forintért 
cserél gazdát egy ház,75 1377-ben 20 forintért,76 1401-ben 50 forintért.77 

A teljes statisztika helyett ez a néhány jellegzetes példa is mutatja, 
hogy a Várban épített házak lényegesen drágábbak voltak. Az építőkedv 
itt összpontosult. Nem lehet kétséges, hogy a legjobb építőmesterek 
és kőfaragók itt alakították ki azt a polgári építőstílust, mely nemcsak 
a három ikervárosban, hanem az egész Kárpátmedencében szétsugározza 
hatását. Ez a feltevés még plasztikusabban jelenik meg előttünk, ha néhány 
középkori nagyváros házértékét is tekintetbe vesszük. A pozsonyi belváros 
egy jelentékeny háza a középkori Halászkapu-utcában, az ú. n. Zsidó
udvar 1368-ban 20 font dénáron cserél gazdát.78 A város egyik legrégebbi 
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17. kép. —- 1., 3. Fortuna-u. 10. sz. Gótikus ablakkeretek. —- 2. Konzolsor és téglaív. 

épületét, a teljesen átépített plébániaházat 1396-ban Proteszerek városi 
tanácsos adja el 75 aranyforinton és 28 bécsi dénáron.79 A városi élet 
szívében, a Vásártéren Öháznak nevezett tornyos épületet, amely korábban 
városházul szolgált, 1378-ban 400 forintért zálogosítják el.80 Az ugyancsak 
tornyos Űjházat, a későbbi városházát, amely ma is áll még, 1387-ben 
a város tanácsház céljára vette meg 500 forinton.81 E jelentékeny épületek 
árai messze elmaradnak a legdrágább budai paloták értéke mögött még 
akkor is, ha a XIV. századvégi inflációs tendenciákat is mérlegeljük. 
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A XIII. századból és a XIV. század elejének budai polgári építé
szetéről nemcsak az oklevelek, de a leletek is igen keveset árulnak el. 
A legkorábbi emlék az Üri-utca 36-ban lelt növény díszes oszlopfejezet,82 

mely valószínűleg ablakosztó oszlop volt. A fejezetet borító levéldísz 
fiatal gótikáján még érezni a román ornamentális felfogás emlékeit. 
A levelek mintázása még nemcsak plaszticitásra, hanem a körvonalak 
szépségére is törekszik. Jellegzetes faragása a Nagyboldogasszony-templom 
néhány töredékén teljes biztonsággal felismerhető, melyek kétségtelenül 
a templom egyik vezető szobrászától származnak. 

A következő generáció művészetéről tanúskodnak az Üri-utca 41. sz. 
•házban már az ostrom után előbukkant gótikus terem falán látható kereszt-
boltozatok fal ívei (28. és 29. kép 1. és 2.) bordája és az egyik, szerencsére 
megmaradt sáslevelű konzol (29. kép 1.). Alapraj zilag szokatlan e díszes 
terem elhelyezése, mert nem a főépületet, hanem az udvari szárny első eme
letét foglalta el. Bár bizonyíték nincs rá, lehetséges, hogy a Mindszent
kápolna maradványa, melyről tudjuk, hogy a Mindszent-utcában volt és 
lehet, hogy magánházhoz tartozott.83 Anagyobb lakóházak egy része kápol
nát is foglalt magába. A terem alaprajzát könnyű megállapítani, mert 
a boltozat nyomait megőrző falakkal szemben az újabb épület alapfalai 
középkoriak. A terem keresztfalainak nyomai és a falstruktúra meg
változása pontosan körvonalazzák a középkori termet. A boltozatokat 
könnyen le lehet olvasni a bordaindításokból és a boltívfalra támaszkodó 
vonalaiból. A majdnem négyzetes termet hat- vagy nyolcsüvegű boltozat 
fedte, mely az oszlopfejezet és a borda profiljából leolvasható korai 
datálást igazolja. 

A teljesen átépített ház tömbjében még a régi elrendezést őrizte meg, 
mert homlokzati falában gótikus falrészek fedezhetők fel és az egyik 
falsarka armirozott. Az utcára merőleges, hosszanti fekvésű terem 
az eredeti épület4 oromzatos kiképzését sejteti, vagy az udvari 
szárnyépülethez tartozott. 

Ezek a korai szórványleletek még nem elegendők arra, hogy a budai 
építészet jellegét elárulják. Biztos azonban az, hogy a paloták nagy
szabásúak voltak, mint ezt az Üri-utca 41. boltozott terme igazolja 
és szobrászi díszítésük sem maradt el a korabeli egyházi építészet szín
vonala mögött, mert hiszen ugyanazok a kőfaragók dolgoztak a templo-
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mokon, mint a lakóházakon, amint erről az Üri-utca 36. sz. ház leleténél 
meggyőződhettünk. Kiváló és megbecsült építészek nemcsak dómok és 
templomok páholyaiban dolgoztak, hanem a lakóházak építkezéseinél is. 
I. Lajos király 1365-ben János »lapicida« mesternek fényes és odaadó 
érdemeiért, a királyi kőházak szerkesztésénél és építésénél tanúsított 
mesterségbeli művészetéért kőházat adományozott az egykori Zsidó
utcában. »• . . in arte sua mehanica in construccione et edificacione 
domorum nostrarum lapidearum . . .<<84 A ház nagyságáról ad fogalmat 
az 1374-ben kelt oklevél, mely szerint »Johannes murator« 3000 forintért 
adja el Kanizsai István zágrábi püspöknek.85 Egyre-másra előfordulnak 
kőfaragók nevei, akik polgári házépítésekkel is kapcsolatba hozhatók. 
Egy 1531 november 29-én kelt oklevél igen kifejezően »Magister Petrus 
Budensis domorum fabricator . . .«-nak nevez meg egy építészt.86 

Az adatok Zsigmond korában kezdenek bőségesebben áramlani és 
a leletekkel egybevetve lehetőséget nyújtanak nagyobb épületegységek 
elrendezésének és művészetének megértéséhez. Mindezek előtt vegyük 
szemügyre azt a jólismert és kétségen kívül leghűbb házleírást, mely éppen 
e korból maradt fenn. A pontosságra szükség volt, mert az 1412-ben kelt 
okmány a Gara-testvéreknek a Mindszent- és Olasz-utcára tekintő 
kétfrontú palotája felosztásáról rendelkezik.87 Garai Jánosnak jutott 
a »Nagy Szerecsenyház« Mindszent-utcai része. A kapu két oldalán két 
boltozott helyiség, majd balra a lépcsőt, egy kamrát és még egy deszkával 
lezárt boltozott helyiséget, jobbra, a második boltozott helyiség mellett 
kandallóval ellátott hálószobát és egy pincét sorol fel. Az előbb említett 
lépcsőn felhaladva az első emeleten találjuk az ebédlőtermet (díszterem), 
egy szobát, két hálószobát kandallóval és ismét kis szobát, hálószobát 
és kamrát, majd a lépcső második emeleti kifestett ebédlőbe, kápolnába 
és kamrába vezet. Másik oldalon a keleti irányban szobácska, ebédlőterem, 
kandallós hálószoba nyert elhelyezést. A ház felszerelését keletről nyugat 
felé a ciszternáig húzódó istálló egészítette ki. 

Garai Miklós nádor Olasz-utcai házrésze hasonló körvonalakat mutat, 
de alaprajzi elrendezése némileg különbözik. A kapu két oldalán négy 
boltozott helyiség pincével és odavezető nyílással, szélesebb utcahomlok
zatra utal és kétségtelenné teszi, hogy a házak ereszes homlokzatú 
típushoz tartoznak. A jobb oldalon még három kamra, egy boltozott 
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kocsiszín és konyhába vezető lépcső sorakozott (a kissé magasabban fekvő 
konyha felnyúlhatott az első emelet terébe is), mely már nem az épület
tömbhöz tartozhatott, hanem a Mindszent-utcai épülettel összekötő
szárnyban volt elhelyezve és folytatása lehetett az előbbi épületnél 
említett istállónak, bizonyítva egyúttal azt is, hogy a két épület és az 
összekötő szárny tulaj donképen egy család használatára szánt összefüggő 
palotát képezett. A két főépületet tehát egy melléképületszárny kötötte 
össze észak felé. A teljes alaprajz nagy U-betűhöz hasonlított. E helyiségek 
felett az első emeletet, ahová lépcső vezetett, egy nagy szoba és egy ebédlő
terem nyugat felé, egy fűthető szoba, egy kis szoba és kamra foglalták el, 
majd az említett nagy konyha víztartállyal következett. A leírás olyan 
pontos és világos, hogy felhasználásával hozzávetőleges alaprajzot is 
lehet készíteni. Szükségesnek tartottuk legalább ezt az egy épületet rész
letesen leírni, mert nagyban elősegíti az emlékek alaprajzainak helyes 
értékelését. A Garai-testvéréknek a Szent György-templom előtt fekvő 
másik háza kevésbbé követhető leírását ugyanaz az oklevél őrizte meg. 
A palota alapelrendezése hasonló a Szerecseny-házhoz. A kaputól jobbra 
és balra egy-egy boltozott helyiség, jobbra ismét egy boltozott helyiség, 
mindkét oldalon kamrák és jobbra két lépcső foglaltak helyet. Az emele
teken legfontosabb az utcára tekintő megfelezett nagy terem (. . . magni 
pallatii. . .), szobák, lakosztályok, kamrák kandallóval vagy anélkül, 
fűthető hálószoba, majd konyha, három istálló és kert egészítette ki 
a palotát. Háromféle pince is feküdt a ház alatt. Későbbi kiépülésre utal, 
hogy régebbit és újabbat különböztet meg az oklevél. Az egyik barlang
szerű, bortárolásra alkalmas pince volt. 

Még néhány oklevél őrzött meg számunkra fontos házleírásokat 
vagy érdekes megjegyzéseket, különösen a század második feléből s ezek 
nagyban hozzájárulnak az emlékek megértéséhez. Néhány érdekes meg
jegyzést tartalmaz annak a házrésznek a leírása, melyet Róbert arany
műves felesége, Barbara számára jelöltek ki. Bár az egész ház elrendezése 
nem tekinthető át, mert az okirat csak a ház negyedrészét sorolja fel, 
mégis kaputengelyes alaprajzi típusra lehet következtetni ; a három 
földszinti helyiség északról dél felé egymás mögött sorakozik az udvar 
felé. A hátsó lépcső egy kis, sötét kamra felett vezet. Az elülső lépcsőn 
felhaladva az officium felett keresztben helyezkedik el egy kis szoba a 
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3. Ince pápa-tér 4. Kapualj, déli és északi falrész hosszmetszete. 



21. kép. — /., 2. Tdrnok-u. 13. sz. Ülőfülkék és ajtó kőkeretei a kapualj déli falában. 

konyha mellett. A közös használat joga a lépcsőre, az árnyékszékre és 
a kapura terjed ki.88 

E leírásokból kikövetkeztethető alaprajz a vár régi házainak jelentős 
részére jellemző, igazolva azt, hogy a barokk-kori újjáépítések megtartották 
az alapfalakat és csak a részleteket és a homlokzatot stilizálták át. 
Vegyünk azonban szemügyre néhányat azok közül az újonnan feltárt, 
gótikus részletekben gazdag házak közül, melyeket éppen ezért már 
gondosan átkutattunk. A legtöbb archaeológiai támpontra az Országház -
utca 9. számú házban bukkantunk (3., 7., 11., 26., 35., 41. kép). 
Az épületet 1873—77 között építették át. Ekkor tűntek el a régi gótikus 
architektúra utolsó részletei.89 A palotaszerű épületben középen gazdagon 
tagozott, szegmentíves széles kapunyílás vezetett. A kapu profilja : ú. n. 
szima, lemez, félkör, körte, megint lemez, negyedkör (11. kép). A kőkeret 
mindkét oldala megmaradt, baloldalon a záróív jórésze is látható. Az ere
deti dongaboltozatos kapualj széles és budai szokás szerint falát gazdag-
faragású falbamélyülő ülőfülkék tagozzák. Két különböző típus mutat
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22. kép. — 1. Tdmok-u. 13. Kapualj déli falának hosszmetszete. 

kőzik : az egyik baldachindísze kettős lóhereíves (26. kép. 3.), a 
másik egyszerű lóhereíves, orrtagját liliom díszíti (26. kép. 2.). Mind
kettő igen gyakori mérműdíszítés Zsigmond korából. 

Az épületet átszelő kapualjból mindkét oldalra helyiségek nyílnak, 
melyek közül egy kerekívű ajtó profilos kőkerete elég épen megmaradt 
(26. kép. 1.). A jobboldali utcai helyiség keskeny téglás dongaboltozata 
még középkorinak látszik. A földszinti helyiségek válaszfalai nem maradtak 
fenn, de a méretekből három-három szobára lehet következtetni. Ez az 
elrendezés tökéletesen összevág a fentebb idézett leírásokkal, igazolva 
e típus gyakoriságát (3. kép. 2.). 

Az emeletre felvezető lépcső helyének megállapítását nem teszik 
lehetővé régészeti adatok, felkutatása pedig nagyon sok bontással járna. 
X<ehetséges, hogy a baloldali második térből, a későbbi lépcső helyéről 
vezetett az emeletre, ebben is követve az oklevél által leírt típust. Külső 
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udvari lépcsőre utal ugyan az emelet jobbszelső helyiségéből kivezető 
kis lesarkított gótikus ajtó, valószínű azonban, hogy árkádos külső folyosó
val volt kapcsolatban. Ilyen külső folyosók szokták összekötni a lépcsőt 
a szobákkal. Belépve a kis ajtón, gótikus dongaboltozatú helyiségbe 
jutunk. A balra csatlakozó folyosószerű kamrába bőven ömlött fény 
a gazdagon faragott árkádíven keresztül. Az ív átvágásától fokozott 
perspektívában, a szemben fekvő ablakok fényességében tűnt elő a dísz
terem. Ez a l1/2x\01/2 m-es terem az ünnepélyes lakomák díszletéül 
szolgált. A hatalmas falak rézsüs ablaknyílásának kőzsámolyai jó ülő
helyül kínálkoztak. A nyílásokat átfogó ívek faragása a terembe vezető 

• ív tagozásával egyezik meg pontosan (41. kép alsó). A mozgalmas 
profil negyedkörű pálcából, negyedkörti vájatból, félkörös vájatból áll és 
lemeztaggal záródik. A kétosztású ablakok egyenes záródásúak, külső 
profiljuk egyszerű, de biztosan faragott (41. kép felső). Szegmentíves vájat
ból és két lemeztagból áll, mely közül az egyik az ablakosztó kő orrtagját 
utánozza, teljesen kiegyensúlyozott hatást érve el. Hz a szerkesztési bizton
ság nagyvonalú és érett palotastílus létezését igazolja. Az ablakok belső 
nyílásaiból és a meglevő külső keretekből az ablakok nagyságát és a fal
pilléreket könnyen ki lehetett számítani. Az arányok csak két kőosztó-
lécet engednek meg. Az ablakokat a XIX. század elején alakították át.®0 

Az emelet többi négy helyiségének rendeltetését Garai János Mind
szent-utcai házának leírása világíthatja meg, ahol az első emeleten 
hasonló elrendezés lehetett (3. és 7. kép). Az ebédlőterem lapos famennye
zettel volt fedve. A jelenlegi fiókos barokk boltozat alatt ugyanis folyta
tódik a vakolat. A padláson megtaláltuk a gerendák fektetésének helyét. 
A lapos famennyezetek a leggazdagabb művészi kiképzésnek adtak teret. 
Gondoljunk csak a korabeli külföldi példákra, ahol a famennyezetet 
dekoratív faragás, de méginkább sokszor egész jeleneteket felölelő festés 
borította, a korabeli híres regények és mesék témáját elevenítve meg. 
A magyar művészetben inkább templomi festett mennyezetek ismeretesek. 
Legszebb példa a gogán váralj ai mennyezet. 

Emeleti famennyezetet tartó konzol maradt fenn az Üri-utca 6. számú 
ház északi tűzfalában és a Fortuna-utca 23-ban. A Dísz-tér 12. szám 
baloldali földszinti termében három konzol mutatja (16. kép 2.), hogy 
a barokk boltozat előtt itt is famennyezet fedte a helyiséget. 
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23. kép. 
/. Tdrnok-u. 13. Kapualj északi oldalának hosszmetszete. — 2,, 3. Támok-u. 13. Ülő fülkék. 



Eddig majdnem minden gótikus házban fedeztünk fel utcára néző 
elsőemeleti ebédlőterem nyomait. Az Országház-utca 18-ban az egész 
utcai homlokzatot elfoglalta, a Tárnok-utca 14. számú ház elsőemeleti 
terméhez hasonlóan. Az Országház-utca 2. számú ház első emeletének 
utcai frontját ugyancsak nagyméretű »pallacium depictum« töltötte be. 
Kisebb házaknál az ebédlőtermet a földszinten helyezték el, mint erről 
egy 1333-ból származó oklevél tudósít. A 20 márkán gazdát cserélő óbudai 
házban a palatium a pince felett foglalt helyet.91 

Hatalmas kétemeletes palota lehetett az Üri-utca 31. számú ház is 
(4, 13, 18, 42. kép). Romantikus homlokzatát a múlt század dereka 
után kapta, amikor is az eredeti széles lemezű, szegmentíves kapukere
tet profilok befaragásával akarták díszesebbé tenni. Az otrombán sikertilt 
befaragásokat habarccsal egészítették ki. Széles kapualjának két oldalát 
dísztelen félköríves ülőfülkék tagolják. Mind a kapu, mind az ülőfülkék 
a gótikus építészet rohamos hanyatlásának idejéből, a XVI. század elejéről 
származnak. A félköríves lesarkított kapukeret számos háznál található 
még meg. (Országház-utca 23. (13. kép 1.), Fortuna-utca 25. (13. kép 2.), 
Országház-utca 18. és 22., Táncsics-utca 18. (13. kép 3.). Ez utóbbin a szű
kebb kapu, inkább csak ajtó, kocsibehajtásra alkalmatlan volt. Félköríves 
ülőfülkét ismertünk az Üri-utca 34. és 38., Fortuna-utca 5. számú házban 
( 15. kép 3.), szegmentíveset az Üri-utca 36. kapualjában. Az újabban kibon
tott hasonló ülőfülkék az építkezések XVI. századi állandó folytatásáról 
adnak számot. (Üri-utca 24. és 31., Szentháromság-utca 7. Országház-utca 7., 
Szentháromság-utca 2., a volt budai városháza, ez utóbbi szegmentíves.) 

Az egyszerű lesarkított félköríves vagy szegmentíves kapukeretben 
ismerhető fel a legegyszerűbb kaputípus. Arányi jegyzéke számos, már 
azóta lebontott ilyen emléket ír le. SzCgmentíves kapukeretet talált az 
Üri-utca 6., 28., Országház-utca 22. számú házakban, mely utóbbi 
átfaragva ma is látható, félköríveset a Fortuna-utca 16. szám alatt, 
az Országház-utcai régi Polytechnika épületén, Országház-utca 23. számú 
házban és a levéltár építésekor lebontott Grobletti-házban. Hasonló 
szegmentíves kapu vezetett az Üri-utca 60. számú házba, de rézsűjét 
tagozatok élénkítették. 

Visszatérve az Üri-utca 31. sz. palotára, látjuk, hogy földszinti 
elrendezése a már részletesen ismertetett típushoz kapcsolja (4. kép. 1.). 
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Lényegtelen eltérés, hogy az épület mélységében két rend helyiség sora
kozik. Jelentős leletek a ház dús tagozassál faragott egyenes záródású 
középosztású ablakai (18. kép. 1. és 42. kép. 1.). A kőkeret és profil 
kiképzése díszesebb és komplikáltabb, de alapgondolata ugyanaz, mint 
az Országház-utca 9. sz. ház ! ablakainál. A keretből két lemeztag 
és egy pálca ugrik ki, melyek közül az egyik lemez körülveszi 
mindkét szárnyat, a másik csak egy szárnyat keretez. Szerkesztése 
visszavezethető az Országház-utca 9-nél tapasztalt típusra. A hiányzó 
földszinti ablaktípus mind ennél, mind más lakóházaknál gótikus 
szokás szerint eltért az emeleti ablakkiképzéstől. Formáikat más házakban 
előkerült földszinti ablakok alapján képzelhetjük el. (Fortuna-utca 10. 
(18. kép. 2.), 12., Üri-utca 70. (18. kép 3.). Az ablakok kőkeretei 
minden tagozás nélkül lesarkítva futnak alá. Kevésbbé magasak 
és így négyzethez közeledő formát vesznek fel. Hasonlóak lehettek 
az egyszerűbb földszintes házak ablakai is, mint ez az Országház-utca 17. 
ablak példáján látható Ilyen egyszerű keretűek vagy szamárhátúak 
voltak azok az ajtók is, melyek a kapukon kívül, közvetlenül az utcáról 
vezettek be boltba vagy lépcsőházba (Fortuna-utca 10. (15. kép. 1.), 
Üri-utca 13. Az Üri-utca 48. kapujától balra nyíló kisebb ajtó még nem 
szamárhátú, hanem korábbi konzolos megoldású (14.kép. 1.). Az épületek 
belsejében is az előbb ismertetett példákhoz hasonló ajtókat találunk, 
bár gyakori a félköríves záródás is (Fortuna-utca 14. (15. kép 2.) 
szamárhátú és csúcsíves Tárnok-utca 13. (22. kép), csúcsíves ajtó 
Üri-utca 4. 

Nagyobb paloták részleteit tartalmazzák az Üri-utca 40., 48. és 50. 
számú házak. Az előbbi kapualj a már régóta ismer êtes, de a rendkívül ötle
tes, későgótikus széles ülőfülkék mérműveit az átépítéskor kiegészítették, 
átfaragták, sőt kombinációjukat átalakították. A lefaragott bordák, 
tagozatok és profilok értelmetlen összekapcsolása a restaurálás kontár
kivitelének ijesztő példáját mutatja. Nagy kár ezért a keresztboltozatos 
kapualjért, melynek számos apró csúcsívvel fodrozott későgótikus fülkéi 
a polgári gótika sajátságos stílusváltozását képviselik. Szerencse, hogy 
a restaurálok nem vették észre az új símafelületű kőgerendákból össze
állított, hatalmas kőkeret mögött rejtőző eredeti kapukeretet és így ez 
csorbultan bár, de a restaurálástól megkímélve maradt fenn (12. kép). 
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24. kép. — /., 2. Úri-u. 32. sz._ ház mérműves ülőfülkéi és ajtókeretei. 

Ez a legnagyobb és legdúsabban faragott az összes középkori lakóházak 
kapui között. Profilja a. hajlott felületek meglepő kombinációja, vájt 
vagy domború félkörből, körszeletből, szimából, körtetagból kialakítva 
(12. kép profilrajz). A kőfelületnek ezt a heves hullámzását sehol sem 
zökkenti sima lemeztag. Èz a kapu csakúgy, mint az előbb említett 
többi ablakkeret nyomatékosan bizonyítja, hogy a hazai gótikáról 
alkotott fogalmaink még az általános díszítő elemek formáira nézve is 
tökéletlenek maradnának, ha a kutatások csak az egyházi építészetre 
korlátozódnának. 
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25. kép. 
/. Úri-u. 50. sz. ház kapualjában feltárt ülőfülkék rajza. — 2. Országház-u. 2. sz. Kapualj 

• déli falában elhelyezett ülőfülkék rajza. 



A palota alaprajzi elrendezése már nem sok újat árul el, tekintve, 
hogy az eddig tárgyalt típus ujabb válfaja ismerhető fel benne. 
A középkori telekhatár nem egyezett a mai helyzettel, mert a régi épület 
quaderköves sarka jól kivehető a homlokzaton. A mai palotát egy közép
kori palotából és egy keskeny, mindössze egy helyiségnyi széles épületből 
olvasztották össze. A kaputól jobbra egy rend helyiség sorakozott, 
balra kettő. Az eredetibb állapotban fennmaradt jobboldalon keskeny-
téglás, keresztboltozatos későközépkori helyiség foglalja el a földszint 
utcai frontját (5. kép. 1.), tovább egy keskeny helyiség következik, 
majd egy terem, melyet, átszelő íven nyugvó, keresztboltozat fed. 
A má említett keskeny helyiség nemigen volt alkalmas másra, 
mint lépcsőházra és valóban, mennyezetének felét emelkedő barokk 
dongaboltozat foglalja el. E lépcsőt mutatja egy átépítési tervrajz 
1891-ből.92 I t t a barokklépcső helyén vezethetett fel a középkori lépcső is 
az emeletre. Az emeleten széltében két sor helyiség volt, hosszában még 
két helyiség az ebédlőterem mellett, mely utóbbiban csak egy eredeti 
gótikus részlet, egy kis ajtó kőkeretének maradványa van még meg. 
Valószínű, hogy a mai ablaknyílások az eredeti helyen vannak. 

Az épület középkori kertje a bástyafalig terjedt. A pincébe innen 
a kerti oldalról vezetnek le a kapualj mindkét oldalán a kettős félkör ívű 
lesarkított keretű ajtók. A kerti homlokzat elsőemeleti fala a kettős ív 
különbségével, mintegy méterrel ugrik hátra, helyt adva nyitott loggia 
alakításának. Talán ezzel a loggiával hozható kapcsolatba az a szép 
Mátyáskori vörösmárvány oszloplábazat, ami most a kertben van 
elhelyezve. Ez utóbbi igen vonzó gondolat sajnos, nem bizonyítható, 
de hogy a budai paloták gyakran rendelkeztek befelé, a kert felé néző 
nyitott folyosóval, illetőleg kőrácsos loggiával, azt az Ince pápa-tér 4. sz. 
épülete is sejteti. 

A mai épület három különböző ház, illetve telek összeolvadásából 
alakult. Az egész jelenlegi épületkomplexum földszintje gótikus donga
boltozatos helyiségeket foglal magában. Ama is használatban levő kapu
aljat és egy elfalazott kapualjat kissé nyomott lóhereíves baldachinnal 
ékített ülőfülkék tagolják 27. kép. 1. és 25. 1. A jelenlegi kapualjból fel
vezető lépcsővel szemben, a folyosó utcafelőli falában az ülőfülkék profiljá
nak és korának megfelelő áttört kőrács maradványait bontották ki.93 
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Első pillanatban ablaknak hinnők, de tekintve, hogy az ablakkeret 
hornya hiányzik, valószínű, hogy nyitott folyosó kőrácsa volt. Külső 
felülete egybeesik a földszinti középkori fal udvar felé eső felületével, a 
középkori épület tehát csak idáig tartott. Kézenfekvő tehát, hogy a kőrácsot 
a kertre néző loggia egyik nyílásának tartsuk. Ezek az udvarra vagy kertre 
néző belső folyosók lépcsőkkel kapcsolatosak és előnyösen illeszkednek a 
gótikus stílus azon igyekezetébe, hogy a falat minél könnyedebbé, áttörtté 
tegyék és csak a statikai vonalakat emeljék ki gazdag faragott díszítéssel. 

A későbbi fejlődésben olyan nagy szerepet játszó reneszánsz-loggiák 
és barokk árkádsorok a középkori építészetnek szerves folytatásai. 
Számos oklevél emlékezik meg, többnyire a ház hátsó részében az udvar 
felé nyíló ívekről, előcsarnokokról, melyekből árkádos fedett folyosókra, 
tornácokra következtethetünk. Különösen jellemző az az 1493 július 19-én 
kelt leírás, melyben Alagi Dénes a kékesi pálosokra hagyja Szombatpiaci 
házának előrészét, míg hátsórészét magának tartja meg. A ház felosztásá
nak felsorolásában az előrész a pálosoké egészen az ívekig. Két egymás 
felett levő kétszobás lakrészt ír le ívvel (arçus), egymás fölé épített 
átriummal.94 1448 május 14-én kelt bérszerződés szerint az örmény esi 
pálosok házát a budavári nagy utcában a bérlőnek, János kereskedőnek 
kell kijavítania, többek között a ház közepén emelkedő tornyot cseréppel 
fedni és a ház hátsó részében fekvő tornác (solium) fedelét javítani. 
A szerződésben még figyelemre tarthat számot az a megjegyzés, amely 
a tető cseréppel való fedésére vonatkozik.95 

A budavári házak alaprajzai között több olyan rajzra akadtunk, 
amelyeken az udvari tornácok reminiszcenciái ismerhetők fel. (Bécsikapu
tér 4., Országház-utca 3., Üri-utca 43. stb.)Az utcai front széles helyiségei
nek rendje mögött az udvar felé keskeny kamrasor vagy folyosó következik. 

A már említett Úri-utca 40. sz. háznak a barokk korban átalakított 
kerti homlokzata a saját formanyelvén ismétli ugyanazt a gondolatot. 
A földszinti homlokzat elé épített három hatalmas árkádívvel szélesítették 
ki az emeleti nyitott folyosót, melyet ugyancsak három árkádív zár le. 
A lokális hagyományok felhasználása lépten-nyomon kísért, illusz
trálásául még egy példát idézünk. A mai pénzügyminisztérium helyén a 
Jezsuita Akadémia szép épülete mellett még sok kisebb középkori eredetű 
lakóház került lebontásra. Az Országház-utca régi 11. számú ház udvarát 
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szerencsés véletlen folytán műszaki felvétel és fénykép örökítette meg. 
A földszinti íveken nyugodott az emeleti nyitott folyosó. Az íveket 
hatalmas kétkaréjos kőkonzolok tartották. Mikor az épületet a XVIII. 
században átalakították, a pillérekkel és nehézkes tetőszerkezettel meg
nehezített árkádos emeleti folyosónak terhét már nem merték egyedül 
a konzolokra bízni, hanem keskeny pilléreket falaztak alájuk. 

Tárnok-utca 13. sz. ház igennagy mértékben elpusztult. Megmaradt 
részleteinek kibontása és tüzetes vizsgálata igen érdekes részleteket 
tárt föl. (21—23., 42. kép. 2.) Az alaprajzi elrendezés kis eltérést mutat, 
az eddigi típustól. A széles kapualjtól jobbra és balra helységek nyiltak 
(amit a meglévő különböző korú, de még gótikus ajtók is igazolnak). 
A déli helyiséghez keskenyebb szárny csatlakozik, hogy összeszűkülésével 
udvarnak engedjen helyet. A keskeny szárny ma három helyiségre oszlik. 
Hogy a másik szárnyat hasonlóan oldották-e meg, azt már nem sikerült 
megállapítani. A déli szárny építési technikája és részletei, lesarkított 
kő keret stb. bizonyítják, hogy a későgótika korából származik. Az épü
let gyakori és jelentékeny átépítései rendkívül nehéz kérdéseket vetet
tek fel. A kapualj gótikus ülőfülkéi és ajtói is különböző korból szár
maznak. A déli falban (21. és 22. kép) egymás mellett foglal helyet 
egy csúcsíves nyílású még elég korai ajtóforma és egy jellegzetes késő 
középkori szamárhátú ajtó, a gótika legutolsó fázisából, melyben a 
szamárhátú megoldás már csak stiláris játékká válik. A XVI. sz. elejére 
legkorábbra a XV. sz. végére keltezhető. Ezt a késői datálást indo
kolja, hogy egy fülkét törtek vele át. A fülke tizenkét karéjú felkörrel 
záródik. Rozettából származó építészeti díszítésnek tekinthetjük. Hasonló 
megoldást mutatnak az Üri-u. 40. sz. ház kapualjának ülőfülkéi, bár az 
eredeti részletformák alapján azt hihetjük, hogy ott bonyolultabb kom
binációban alkalmazták a karéjokat. 

A kapualj fala még az építészeti részletformáknál is több átépí
tésre enged következtetni. A ház építészettörténeti elemzésével becses 
időrendi adatokat kaphatunk. 

A hatkaréj os ülőfülkébe nyilvánvalóan később vágták be a szamár
hátú ajtót. Megváltozó kőkötése, falréteg vonala egészen más elhelye
zésre és más építési korszakra utal. A kapualj déli oldalán egyszerű 
csúcsíves lesarkított ajtókeretet bontottunk ki. Kz lehetett a korábbi 
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26. kép. 
1. Gótikus ajtó az Országház-u. 9. sz. ház kapualjának északi falában. — 2. Ülőfülke a déli falból. — 3. Ülőfülke az északi falból. 



ajtó. A déli szárnyban volt két ablakkeret, melyek egyenesen záródnak 
lemeztagból és negyedkörből kialakított profiljaik késői jelleget 

mutatnak. Egészen hasonló tagolású az Országház-u. 9. sz. ház emele
tén látható ablakkeret profiljához. Ez a szárny tehát valószínűleg az 
eredeti épületnél későbben épült ki. A csúcsíves ajtót elzáró szegment
íves ülőfülkének még az ülőlapja is megvan, tehát kétségtelenül az 
ajtó befalazása, illetve használaton kívül helyezése után készülhetett. 
A csúcsíves ajtó kőkötése megfelel a hozzá csatlakozó falnak, amely a 
dongaboltozat nagy kereszt ívét is tartja és az épület egyik főfala. Ez a 
hevedeir későbbi beillesztés. A hatkaréjos ülőfülkék osztópillérei, a karéjos 
záródás, igen szemcsés és homokos mészkőnél sokkal keményebb mész
kőből és lehet, hogy utólag készültek. Ezt erősíti meg, hogy a szegment
ívnek és a karéj os fülkének közös osztópillére van. 

Mindent összefoglalva megkülönböztethetjük a déli csúcsíves ajtó 
építési korát a hozzá csatlakozó falakkal, az ülőfülkék osztótagjainak 
építési korát a szegmentíves fülkékkel, a félrozetta kiképzésű fülke-
baldachinokét, mely utóbbi lehet, hogy egybeesett az előbbiekkel, végül 
a szamárhátú ajtó építését. 

Ugyanilyen komplikált átépítéseket mutat az északfelé kapcsolódó 
helyiség is, ahol egy nagy csúcsíves ajtót későbbi ajtók miatt rontottak el. 

Az utcára néző fal a gótikus korban és azután végzett átépítések 
nyomait viseli. A most használatban lévő nagy barokk kivágás, a három 
téglaívet összefogó nagyobb ívet pusztította el, mely a késő barokk és 
a gótika korszakai között épülhetett. 

A Táncsics Mihály-utca 24. sz. ház igen sok átépítésen ment keresz
tül és így összefüggő, egykorú, értelmes alaprajzot kiadó részét nem 
sikerült tisztázni. Különösen lehangoló ez, ennél a háznál, melyet a 
hagyomány és a rajta ábrázolt török fej alapján török háznak tarthat
nánk. A homlokzat igen kis részében jelentkező ív kiegészítve olyan építé
szeti formát mutat, mely a szokásos gótikus formáktól idegen és így egy kis 
képzelőerővel a török építészet maradványának tartható. Az épület 
legértékesebb lelete egy freskó az első emelet szélső helyiségének donga
boltozata alatt került napfényre (39. kép). 

Az eddigi tapasztalataink alapján feltehető, hogy az első emeleten 
elhelyezkedő ú. n. »palatium depictum« festett ebédlőterem vagy dísz-
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terem maradványából származik. Mintegy embermagasságban körül
futó képfríz egy szakaszának maradványa ; egymást kézenfogó táncoló-
pár bohócruhába öltözött alakkal. Lakóházból származó, hasonló tárgyú 
falfestmény a kivételes ritkaságok közé tartozik. 

Maga a tánc ábrázolása igen ősi témája a képzőművészeteknek. 
Az ábrázolások a stíluskorszakokon keresztül tar tó , majdnem megsza
kítat lan gyakorlata szokatlan problematikát tartalmaz az ikonogra-
fusok számára. 

A középkori képek leggyakoribb példája, majdnem egyeduralkodó, 
az ú. n. »la ronde«. Lovagok és dámák kört alkotva, egymás kezét 
fogják és táncolnak.9 6 

A szigorú X I I I . század u tán a XIV, század újjáéledő világi művé
szetében igen gyakoriak a hasonló ábrázolások. Szemben egyéb ikono
gráfiái témával nincs kultikus kötöttsége, a mindennapi élet erőteljes 
forrásai táplálják. így azután természetesen a »ronde«-on kívül a kora
beli táncok jelenetei elevenednek meg, különösen a XV. és XVI. század
ban. Leggyakoribbak a menüet-szerűen lépegető párok, akik egymás 
kezét fogják, vagy gyakran összefogódzás nélkül,párosan szökelő táncolók. 

A budai festmény inkább az első csoportba tartozik, bár a lovag 
kissé groteszk ugrása a második csoporthoz is közel hozza. 

Ez az ábrázolás csak a XV. század elejétől fogva jelenik meg és 
így a budai példa a legkorábbiak közé tartozik. Igazi jelentőségét azon
ban a táncoló bohóc mellékalakja adja meg. Az alakok hasonló össze
állítása a legritkább a korabeli ábrázolások között. Távolabbi követ
keztetéseket levonni sajnos nem lehet, mert hiszen egy hosszabb ábrá
zolás egyetlen, kiragadott jelenete a maradvány. 

Stílusban ugyancsak egyedülálló a magyar freskó festészetben, már 
csak azért is, mert világi emlékeink e korból jobbára elpusztultak. Távo
labbi kapcsolatba lehet hozni a lőcsei Szt Jakab templom Dorottya 
életéből vet t jelenetekkel, de azoknál valamivel fiatalabb. Kétségte
lenül a középkori világi festészet Magyarországon kialakult gazdag 
emlékcsoportjainak egyik maradványa. Erre muta t a külföldi emlé
kekhez fűződő kapcsolata is, mert közvetlenül egyik iskolából sem vezet
hető le. Legközelebb a Runkelsteini és a Lichtenberg! freskóhoz áll, de 
később készült. Az emelkedő polgárság és a művészmesterek egészsé-
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28. kép. —- 1. Üri-u. 41. sz. ház udvarában feltárt középkori fal- és boltozatmaradványok. 



gesebb szemlélete fejeződik ki benne félreérthetetlen hangsúllyal. A lovagi 
gesztusok és a divat élesszemű karikatúrája. Ennek a maga nemében 
páratlan emléknek stílusa az érzelmes lovagi gótikát fölváltó 
polgári realizmus egyik eddig nem méltatott formája. Ez a gunyoros 
torzítás a burgundi miniatura iskolában is megjelenik. Legjellemzőbb 
emlékeit Németországból ismerjük, de még a kiegyensúlyozottabb olasz 
reneszánsz sem ment tőle. Az egyik társadalmi osztálynak a másik 
életformáiról alkotott szemlélete érdekes történeti értelmezést ad a 
freskónak. 

A lakóházak belső festészeti díszítését példázza a Tárnok-u. 3. sz. 
ház falába később elépített geometrikus falfestéstöredék (38. kép). 
A vízszintes sorokat képező hatszögek világos haragoszöld és fekete 
trapézokká válnak szét. A hatszögek közeit fehér rombuszok töltik ki. 
A minták szabadkézi felrajzolását szerkesztési vonalak alapján végezték el. 
A mustrák rajzát is nagyon könnyedén és esetlegesen karcolta be a 
festő. A bekarcolt mintát a színezés nem mindig követi, hanem javí
tott és változtatott rajta. Ügylátszik a kész freskót talán később megint 
átfestették secco módon is, mert a felső réteg könnyen eltávolítható. 
A szokványos geometrikus minta arra mutat, hogy egyszerű és szerény 
lakóház falát díszítette. 

Közvetlen közelében Tárnok-u. 3. sz. alatt ugyancsak gótikus 
falakat találtunk. Az alaprajz némileg eltérőnek mutatkozik a meg
szokott sablontól (16. kép. 3.). Különösen érdekes egy keletre néző 
falban két egymás mellett lépcsőzetesen elhelyezkedő egyszerű, majd
nem négyzetes élszedéses ablak, melyek minden valószínűség szerint 
lépcsőházat világítottak meg. A lépcsőház pontos elhelyezése csak az 
épület átépítésekor vagy lebontásakor állapítható meg. Valószínűnek 
látszik, hogy a kapualjra merőlegesen elhelyezkedő lépcsőházhoz tar
tozhatott. (16. kép, 1.). 

Leletei gazdagságánál és részletei előkelő stílusánál fogva egyedülálló 
helyet foglalnak el az Országház-utca 2. számú ház romjaiban föllelt 
Zsigmond-kori palota nagyszerű maradványai. Ebben az esetben a palota 
homlokzata semmisült meg teljesen, de kapualja, bal épületszárnya és 
udvari kiképzésének architektúrája folytán a legépebben megmaradt 
gótikus városi palotának tarthatjuk. Alaprajzi elrendezése hűen igazodik 
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29. kép. — /. Úri-u. 41. sz. Sáslevelű konzol, bordaindítással. 
2. Űvi-u. 41: sz. ház középkori falán keresztboltozat falivei és gyámkő. 



a már ismertetett típushoz (2. kép). A kaputól jobbra és balra az utca 
felé egy-egy boltozott helyiséget foglalt magában. Baloldalon kétosztású 
keresztboltozatos helyiség boltvalla hatalmas kőfalíven nyugszik, bordáit 
barbárul lefaragták (33. kép. 1.). A kapu kettős lóhereíves kombinációjú, 
igen szép ülőfülkéinek díszítésénél (25. kép. 2. és 27. kép. 2.) is sokkal 
jelentősebbek a palota befalazott kőárkádjai, melyek nyolcszögű pillére
ken nyugszanak és az udvart szegélyezik két oldalról. A baloldali 
folyosó hatalmas félköríves árkádjai majd ötméteres fesztávolságúak 
(30. kép). Felette csak úgy, mint a szemben levő csúcsíves folyosó felett 
(31. kép.) az első emeleten gótikus fal nyomait felfedezni nem sikerült. 
Vagy nem volt emeletes, vagy ha emeletes volt, nyitott folyósójú meg
oldásra gondolhatunk. A kapualj baloldalán két armirozott falsarok 
fedezhető fel, bizonyságául annak, hogy az épületet még a középkorban 
meghosszabbították. Ez a toldás az emeleti falban általában nem jelent
kezik, lehetséges tehát, hogy itt, a toldaléképület felett az udvar felé 
nyitott folyosó vezetett. Ma az utcára tekintő három emeleti helyiség 
közfalai újak, az eredeti felosztásra hiányzik minden támpont (2. kép). 
Azonban itt a középső szoba bal ablaka mellett került elő a legritkább 
lelet, dekoratív falfestés maradványai (36. kég). Világos alapon 
könnyedén és karcsún kacskaringóznak a jellegzetes indadíszek fekete 
körvonalai, melyek piros virágsziromban végződnek. Azonos indadíszek 
nyomai tűntek elő a baloldali helyiség homlokzati fal belső oldalán, 
igazolva azt, hogy az előző helyiséggel összetartozott és i t t is nagyobb 
díszterem foglalta el az első emeletet. Ez a festett faldíszítés jellegzetes 
lehetett, mert a Garai-féle ház leírása is felemlíti a »pallacium depictum«-ot. 
Azonban nemcsak a díszterem, hanem a szobák falát is számos esetben 
díszítette falfestmény, mint ez a gótika korában gyakori. A történeti 
Magyarország területén a csekély számú emlékek mellett leírások és 
oklevelek igazolják ezt. Az egri püspöki palota szobáinak kifesteséről 
számolnak be a püspöki számadáskönyvek.97 A budai falfestésnél 
későbbi, de hasonló stilizált növénydísz borította a vajdahunyadi vár 
egyik termét. Az ornamentika kutyán lovagló vademberből sarjad ki.9 8 

A pozsonyi feljegyzések főleg a XVI. századból emlékeznek meg polgári 
épületek külső és belső falfestményeiről, melyek között régebbi kép 
javítását is megemlítik. Külső homlokzatok figurális festésének nyomai 



30. kép. — /., 2., 3. Országház-u. 2. sz. ház udvari árkádja és az árkád részletrajza. 



maradtak fenn pl. a városházán." A budai várban a homlokzatot díszítő 
geometrikus és sakktábla falfestmény nyomait találtuk a Tárnok-utca 14. 
és a Dísz-tér 12. számú házakon. 

Az építészeti alapgondolat variációinak tekinthetők a Dísz-tér 12. 
számú házban előkerült gótikus maradványok is. Homlokzati megoldása 
egyedülálló a várbeli házak között. A kevéssé, mintegy 30 cm-rel előre
hajló emelet hatalmas kövekből összeillesztett övpárkányon nyugodott, 
melynek egyszerű profilja két rézsűből és egy függőleges lemezből áll 
Az övpárkányt úgy látszik csak a főkapu rizalitja szakította meg, amely 
talán toronyban fejeződött be. További, bár nem példanélkül álló 
átépítésre figyelmeztetnek a kapualjból balra nyíló helyiség konzoljai, 
melyek a középkori mennyezetet tartották. (16. kép.2.). I t t a földszinten 
nem boltozott helyiség, hanem sima gerendamennyezet volt és csak később, 
a barokkkorban látták el fiókos dongaboltozattal. Ennél korábbi átalakí
tásra utal a két hatalmas, mintegy méter széles keskeny téglaív, melyet az 
eredeti fal elé építettek a kaputól jobbra és balra, vagy azért, mert 
a régi fal megrokkant vagy azért, mert újabb emelettel terhelték meg. 
Bz az árkádív a régi falig nyitott volt és árusításra alkalmas helyül 
kínálkozott vásárok alkalmával. Később a régi falat kidobták, az íveket 
befalazták, így növelve a helyiségeket. Legalább egy esetben szükségesnek 
látszott a homlokzati téglaívek szerepének kissé körülményes magyarázata, 
mert hiszen igen sok régi házon megjelennek. Mindjárt két szomszédján 
is, a Dísz-tér 10. és 11. számú házon hasonló méretű téglaívek fedezhetők 
fel a kapuk két oldalán, hasonló építészeti megoldást sejtetve. Feltételez
hető, hogy rendeltetésük azonos volt. Különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a késő középkorban az előtte elterülő Szent György-tér Budavára 
legjelentékenyebb tere, piaca volt. Bz a házcsoport is mutatja, hogy a 
város különböző részeiben az egyes gótikus házcsoportok elrendezése 
és homlokzata össze volt hangolva. Utalunk itt a már érintett 
Országház-utca 18., 20., 22. sz. és a Fortuna-utca 12., 14., (15. 
kép. 2.) 16. sz. csoportra. Ugyancsak előkelő palotasor állhatott 
az Üri-utca párosszámú oldalán, melyek közül a 40-est már tárgyal
tuk. A hasonlóság oka ugyanaz lehet, mint a modern városrészeknél, 
hogy t. i. az egyes csoportok azonos divat- és műhelygyakorlat szerint 
közeli időközben épülnek. 
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Az Üri-utca 48. sz. ház kapualjában a lóhereíves, ülőfülke baldachin 
mérmtivei szabadon lebegnek, szemben a megszokott domborművű 
megoldással (27. kép. 1.). Még a XIV. századból származó fülkék ívének 
keresztmetszete szabálytalan nyolcszög, tehát csupa lemeztagból áll. Ez 
a nem szokatlan profil hasonlóságot árul el a régi királyi palota egyik 
tornya övpárkány töredékének tartó tagjával. 

A kapualjat a barokk-korban kődongaboltozattal látták el, de a 
kapualjat záró félkörív alsó része megmaradt. Szokatlan és későbbi 
kiépítésből származik a kapualj folytatását alkotó kis keresztboltozatos 
szakasz, melytől balra keresztboltozatos kis helyiség nyílik, kőkeretű 
ajtajának némi maradványa látható még. Innét a homlokzat felé nyíló, 
a kapualjtól balra fekvő helyiség a Fortuna-u. 18-ból (33. kép. 2.), az Ország
ház-utca 24-ből, az Üri-utca 40-ből jól ismert, téglából húzott, kereszt
boltozatos szoba helyezkedett el. A lépcső helyét az előbb említett keskeny 
kamrából az udvar felé nyíló helyiségben keressük néhány régészeti 
támpont alapján. Az épület homlokzatán az eredeti quaderköves fal 
maradványai ismerhetők fel. A kaputól balra szamárhátú ajtó nyílott, 
amelyet később elfalaztak (14. kép. 1.). Az ajtó fölött egyszerű rézsüs, 
lesarkított, jellegzetesen földszinti ablak nyoma, mely talán az emeleti 
beosztásnak Budán eddig ismeretlen válfaját árulja el. Valószínűbb azon
ban, hogy ezek az utcáról is nyíló lépcsőháznak nyomai. 

Az ismertetett alaprajzi típus jellegzetes példáját nyújtják a Fortuna
utca 10. számú házból kibontott középkori lakóházmaradványok (3, 8, 
15, 17, 18, 37. kép). A kapualjat nem tagolják fülkék, egyetlen gótikus 
dísze a bal helyiségbe vezető elfalazott későgótikus ajtó (15. kép. 1.) 
A jobb helyiséget még az eredeti dongaboltozat fedi. A balszárny 
melléképületének homlokzata hátraugrik, helyet engedve az udvarnak. 
A melléképületeknél tapasztalható beszögelés több épület alaprajzában 
föllelhető sajátság. Ebben a melléképületben lehetett a konyha, legalább 
is erre mutatnak egy régi kútnak itt előkerült falai. Tudjuk az 
oklevelekből, hogy a konyhában víztartályt szoktak elhelyezni. 

Szerencsés véletlen folytán az emelet két eredeti dongaboltozatot 
őrzött meg. Az egyik maradványai mindjárt a lépcsőfeljáratot fedik. 
A mai lépcső helyén akadtunk rá az egyenes barokk-feljárat nyomára 
és alaprajzi meggondolások idevalószínűsítik a középkori feljáratot is. 
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32. kép. :— /. Töredék a Casino-u. 2. sz. házból, (a Művelődéstörténeti Múzeumban.) — 2. Oszlopfő a Szentháromság-u. 7. sz. 
házból, (a Művelődéstörténeti Múzeumban.) — 3. Országház-u. 22. sz. ház erkélyt tartó ivének díszítése. 



Az emelet jellegzetessége, hogy követi a földszint alaprajzi elrendezését, 
nem törekszik nagyobb tér (palatium) kialakítására (3. kép. 1.). Ez az eltérés 
érzékelteti az udvartartással járó reprezentatív palota és mindenekelőtt 
a lakás és munka céljait szolgáló polgárház közötti különbséget, mely 
egyébként az utóbbi bonyolultabb alaprajzában is kifejezésre jut. Ennek 
oka részben az, hogy sokszor szolgáltak lakáskiadás céljaira bérházként 
és gyakran, kisebb vagyonoknal a ház 3—4 tulajdonos kezébe jut örökség 
útján, valóságos társasházzá válik. A sok példa közül elegendő egy korai, 
1333-ból származó oklevelet idéznünk, mely szerint egy 4 részre osztott 
kisebb ház egy-egy részét adják el.100 Az ilyen felosztások és bérbeadások 
átalakításokkal járnak, újabb falakat húznak, ablakok, ajtók kerülnek 
a házra. Ezeknek az átalakításoknak, előre nem tervezett külső ajtóknak 
több emlékét találjuk a vár házain. A házak feloszthatóságát nagyban 
elősegíti a széles, egész házat átszelő kapualj is. 

A Fortuna-utca 10. sz. ház földszinti »bolt«-helyiségének (Bolthis)101 

raktár jellegére utalnak a homlokzat felé nyitott ferde szellőzőnyílások, 
annak ellenére, hogy későbbiek. Az első megoldás szerint a baloldali 
helyiségbe, műhelybe vagy boltba közvetlenül lehetett jutni a lesarkított 
kőkeretű ajtón keresztül (8. kép). Megvilágításra szolgált az ajtóhoz 
kapcsolódó ablak. Figyelemreméltó sajátság az elzárt egykapus palota
típussal szemben a polgárház nyitottabb jellege. A kapu mellett több ajtó 
vezet a boltba, műhelybe. Homlokzati ajtó maradványait találtuk egy
szerűbb házakban (Országház-utca 17., Tárnok-utca 14. (1. kép). 
A boltok ajtajáról ad felvilágosítást egy oklevél. Nemzetiségi villongások 
közben Budán »a földühödött magyarok a németek palotáiba betörtek, 
boltok vasajtájait feltörték.102 A Fortuna-utca 12. sz. ház homlokzatán 
másfél méter magasságban egy keskeny téglás ív alatt, később beépített 
nyílás, valószínűleg a régi pince lejárata volt. Igen gyakori északfrancia
országi bortermelő vidékek kisebb városaiban, hogy a pincelejárat a 
homlokzaton, közvetlenül a kapu mellett nyílott. 

Visszatérve a szomszéd házhoz, a 10. sz. ház homlokzatát nem szabad 
szerénynek vagy szegényesnek képzelnünk, annak ellenére, hogy egyszerű 
polgárház (8. kép) ; éppen az ellenkezőjét bizonyítja az első emeleten 
kibontott három gótikus ablak maradványa. Kettő közülük hasonló, 
a pálcatag finoman faragott csavart oszlopból indul (.17. kép. l/A.). 
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33. k é p . — f, Országház-u. 2. sz. ház 
egyik helyiségének lefaragott boltozati 
indítása és falive. — 2. Fortuna-u. 
18. sz. Keresztboltozatos helyiség. 



Szerencsére megmaradt az osztótag indítása is. Egyenes záródási és 
kétoszt ású a harmadik ablak is, de a rézsű középső díszítését egyszerű 
lemez alkotja (17. kép. 1/B.). Tökéletesen egyező, de nem elmetszett, 
hanem lefutó profil díszíti az Országház-utca 9. sz. gótikus ablakainak 
kőkeretét is, melyből azonos mesterkézre, de legalább is műhelyre lehet 
következtetni. A későbbi pálcatagos ablak a XV. század legvégére 
tehető. A homlokzat jobb oldalán az előreugró emeletet konzolokon 
nyugvó téglaívek tartják. A korszak utolsó átalakításának emléke ez a 
két árkád, melynek szerepe az volt, hogy a későbbi szabályosabb szobák 
kialakítását célzó emeleti átépítés következtében támadt kiugrást alá
támassza. 

A részletek megkomponálásának elragadó példáját mutatja az a 
művészi érzék, ahogy a szomszéd ház előreugró armirózott kosárkát 
belevonják a ház e részletének megoldásába. Különben itt a ház szélén 
fedezhetők fel a gótikus övpárkány nyomai, amely viszont a szomszéd 
ház előrehajló emeletével áll összhangban. Az első emelet jobb utcai 
helyiségének ablakok között álló falpillérén a középkori vakolatba karcolt 
félköríves szerkesztési játékok kedves és személyesebb emlékei a középkori 
építész tanultságának, szerkesztő ügyességének és geometrikus szemlé
letének (37. kép). 

A palotát és a polgári lakóházat természetesen igen sok esetben nem 
lehet megkülönböztetni, mint ahogy a gazdagodó polgárok, iparosok, 
még inkább a kereskedők életstílusának külsőségei szintén a kor feudális 
ideáljait követik. Polgárházakban is megtaláljuk a nagyobbméretű 
dísztermet, viszont palotákról van adatunk, melyekben bolthelyiség volt. 

Az Országház-utca 20. sz. polgári jellegű lakóház első emeletét egy 
nagyobb terem foglalta el, melyet csak a barokk-korban osztottak ketté. 
Hz a ház különben az eddigiektől eltérő alaprajzi elrendezéssel ismertet 
meg. A kapu ugyanis nem a közepe táján nyílik a házba, hanem 
a homlokzat szélén. Jelen esetben a kapualj tói jobbra helyezkedik el 
a hatalmas, még az eredeti keresztboltozattal fedett helyiség. A nagy 
terem utolsó negyedét fiókos keresztboltozat fedi. K teremrészben még 
egy ugyanolyan keresztboltozat-osztás nem fér el, valószínűleg nyitott volt, 
azonkívül méretei is azt mutatják, hogy itt vezetett fel az egyenes gótikus 
lépcső. Ezt látszik igazolni a kapualjból nyíló befalazott ajtó helye is. 
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34. kép. —• Középkori gyámkövek : 
1. Táncsics M.-u. 20. sz. — 2. Üri-u. 
13. sz. — 3. Országház-u. 22. sz. — 
4. Országház-u. 22. sz. — 5. Táncsics 
M.-u. 26. sz. 

Budapes t Hégiségei XV — 13 



Közvetlenül utcai földszinti helyiségből nyíló lépcső e korban meg
szokott sajátság. Különben az egész ház alaprajza közeláll a külföl
dön legelterjedtebb típusokhoz, azzal a különbséggel, hogy a kapu
alja valamivel szélesebb. A már ismertetett uralkodó alaprajzi elrendezés 
mellett elég gyakori ez a típus is Budán. (Fortuna-utca 7., 11., Üri-
utca 26., Dísz-tér 7., Tárnok-utca 3., Szentháromság-utca 11., Táncsics
utca 14.103 E házak többszöri átalakításuk ellenére még az eredeti elren
dezést őrizték meg. A két utolsó példa északnyugateurópai gótikus 
házaknál igen gyakori. Az egyenes lépcső a kapualjból vezet fel. Ennél 
az elrendezésnél a homlokzat igen keskeny és vagy hiányzik az udvar, 
vagy igen szűk, gazdasági udvarnak alkalmatlan. Átmeneti megoldásnak 
tekinthetők az Országház-utca 18., 22. sz. házak, ahol a kapualj mellett 
az egyik oldalon igen keskeny helyiségek foglalnak helyet, azt a 
benyomást keltve, mintha a széles kapualjba építették volna be később. 

Az Országház-utca 20. sz. ház kapualjának lóhereíves fülkéi és .az 
elsőemeleti homlokzat enyhe kiugrását tartó, ismert lóhereíves friz kon
zolokon még a gótika látható maradványai. Ugyanaz a szomszéd, 22. sz. 
ház alaprajzi elrendezése. Homlokzatának különös formájú és arányú 
középrizalitja gótikus erkélyt rejt (32. kép. 3. és 34. kép. 4.), melynek 
kétkaréjos kőkonzolai (34. kép. 3.) megrokkanván, aláfaláztattak. 
Néhány falazó kő eltávolítása után előtűntek a konzolok. Ugyanezt 
a munkát ismételtük meg második szomszédjánál, az Országház-utca 
18. sz. hasonló középrizalitján ugyanezzel az eredménnyel. I t t késő 
gótikus buggyos konzol tartotta az erkélyt. Nem csekély nehézséget 
okoz annak a különös sajátságnak a magyarázata, hogy az erkély és 
a szoba közti ív szélesebb, mint a gyámkövek közti távolság. Az erkély 
fala tehát nem a konzolokon, hanem kijjebb, való színűleg a konzolo
kon fekvő kőgerendán nyugodott. Hasonló szerkezetet találunk a francia
országi Mont-Saint-Michel-apátság déli oldalának egy erkélyén. 

Konzolokon nyugodó erkélyek rizalitja sokszor élénkítette a házak 
homlokzatát, nyomai majd minden régi városunkban feltalálhatók, bár ez 
a pusztulásnak kitett részlet Magyarországon aránylag ritka. A Vitéz 
Jánostól alapított, de már nem létező Academia Istropolitana épülete 
Pozsonyban hasonló megoldást mutatott. De ugyancsak ismert a pozsonyi 
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35. kép. — Bordaprofilok : Országház-u. 2., Országház-u. 13., Úri-u. 30., Űri-u. 41., Országház-
utca. 18., Űri-u. 13., Országház-u. 9., Országház-u. 18. 

városháza gótikus kiképzésű erkélye. Iyőcsén, Késmárkon, Nagyszebenben, 
Brassóban számos közép- és sarokerkély es ház áll még ma is. . 

Az Országház-utca 18. sz. házon is a gótikus maradványok egész 
sora került napvilágra. Az aláfalazástól félig eltakart, lesarkított szegment
íves kapu, a kapualjban szamárhátú ajtókeret (14. kép 3.), az emeleti 
erkély nyílás gótikus félköríve (19. kép. 1.,) végül a homlokzaton (10. kép) 
három pálcatagos egyenes záródású ablak kőkeretenek részletei. Ezen 
a homlokzaton két típus ismétlődik, egyes (19. kép. 3.) és kettős pálca
tagú (19. kép. 2.) keresztosztású ablak (6. kép. 2.). A különben 
szerényméretű épület első emeletét itt is nagyobb terem foglalta el. 
A földszinten, a kapualjtól jobbra egy keskeny dongaboltozatos helyiség, 
balra egy nagyobb, ugyancsak dongaboltozatos terem nyílik (6. kép 1.), 
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Ez az aránylag kisméretű, 131/2 X 10 m alapterületű négy szegletes 
épület lehetett az eredeti ház, melynek bal udvari szárnyát még a késő-
középkor végén építették ki, amit a középkori szerkezetű, de bekötés 
nélkül csatlakozó szárnyépület falai látszanak igazolni. Még több épületnél 
nyerjük ugyanazt a benyomást, hogy a négyszögű (sokszor négyzethez 
közeledő) alaprajzot mutató főépület mellékszárnya későbbi, de még 
gótikus toldás. A két erkélyes ház a köztük helyet foglaló ház finom lóhere-
ívsoros párkányával olyan összeillő csoportot alkot, melyből a középkori 
építész tudatos utcakép tervezésére lehet következtetni. 

Az oldalkapuk és a tengelyben elhelyezett kapualjak között számos 
átmeneti megoldásra van példánk. Ilyenek a Szentháromság-utca 5. és 
7. számú házak alaprajza (5. kép. 2.). Az előbbi kapualja lándzsaszerű 
csúcsíves fülkéket (18. kép. 4.) és buggyos szamárhátú ajtót (14. kép 4.), 
az utóbbi félköríves fülkéket és profilált ajtókeretet (14. kép. 2.), 
őrzött meg. Különös ezen az utóbbi ajtón, hogy a profilok (lemez, hen
gertag és negyedkörívű vájat) nem fordulnak át az ajtó homlokzatára és 
a kő élszedés nélkül fut végig. A 7. számú ház udvari szárnyát egy 
helyszínen maradt eredeti ablak kőkerete alapján képzelhetjük el. 

Kitérő alaprajzú elrendezésre is akad bőven példa. Ilyen a »Vörös 
sün«-ről elnevezett háromfrontú ház, melynek jelentős része még gótikus 
maradvány. Az épület donga- és keresztboltozatos helyiségeket, szamár
hátú ajtókat rejt. A két utcára néző, középudvarral és szárnnyal össze
kötött Tárnok-utca 14. sz. mindkét része majdnem quadratikus tömbből 
á l l ( l . kép 3.). A Hajadon-utca felé néző mellékhomlokzat elszedéses 
ablakkereteket és kapu maradványait mutatja. Es hogy ez elég gyakori 
típus lehetett, azt okleveli adatok igazolják. 1346-ban 48 ezüst márkáért 
eladott hévízi palota két utca között, az utcavonalban állott.105 Tárnok
utcai homlokzatán a lehullott vakolat alól kőkonzolokon nyugvó téglaívek 
bukkantak elő (1. kép 1—2.), melyek az előreugró első emeletet tartot
ták. Az íveket és a homlokzat jelentős részét borító legalsó vakolatré
tegen lilás és fehér sakktáblaszerű festés és azt keretelő díszítő friz nyomai 
fedezhetők fel. Az elmosódó és pusztulásra ítélt festésnyomok jelentősége 
abban áll, hogy egyetlen emléke a homlokzatot borító dekoratív rene
szánsz falfestésnek. Ez a homlokzat mutatja be korszakunk utolsó vész
terhes idejének, a XVI. század második negyedének lakóházépítészetét. 
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36. kép. 1. Országház-u. 2. sz. Gótikus falfestmény kiegészített rajza. 
2. Országház-utca 2. sz. Gótikus falfestmény részlete. 

A későgótikus konstrukciót és formát áthatják a reneszánsz építészeti 
gondolatai. Az előreugró emelet szerkezeti alapja a gótikus fakonstrukció-
ban gyökerezik. A konstrukciót kőből a XIII . század óta várak kiugró 
védelmi berendezésénél kezdik használni (machicoulis, échauguette). 
Nem sokkal később meghódítja a polgári lakóházak homlokzatait is, 
úgy mint a várépítészet másik eleme, a torony. Magyarországon igen 
kevés emlékét ismerjük és azoknak is jelentős része városházzal kapcso-
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latos (Pozsony, Nagyszeben). Ennek egyik oka, hogy a különálló monu
mentális lakótorony leginkább a XIII . században volt divatban, mint 
a regensburgi példák is mutatják. Ebből a korból pedig kevés emlékünk 
maradt. A XV. századi tornyok kisebbek, inkább csak részletei a háznak, 
stilizálások, nem csoda, ha könnyebben elpusztultak és csak feljegyzésekből 
következtethetünk rájuk. Nagyobbszerű torony tartozhatott Vali Imrének, 
a Szombat-piac sarkában álló házához, melyről egy XIV. század derekáról 
származó oklevél emlékezik meg.106 A XVI. század elején említés történik 
a Szent Péter vértanúról nevezett budai külvárosban egy vörös toronyról.307 

Konzolos erkélyekről már szóltunk. A feltárások igen sok és változatos 
faragású homlokzati konzolt derítettek fel (Táncsics-utca 26. (34. kép. 5.). 
Üri-utca 13(34. kép. 2.). (Országház-utca 13.). A Fortuna-utca 18. sz. 
ház homlokzatának egymáshoz közelálló konzolsora egy XV. századi 
ház előrehajló emeletét tartotta (9. kép). Nem kevésbé érdekes a 
Táncsics-utca 20. sz. ház homlokzatából kibontott két gyámkő és 
összekötő kői vük, melyen vagy előrehajló emelet vagy sarokerkély 
pihent (34. kép. 1.). A kétkaréjos konzolok még a XIV. századból 
származhatnak. Előrehajló emelet azonban nemcsak gyámköves ívekre, 
hanem hatalmas kövekből illesztett övpárkányra is támaszkodhatott, 
amilyent a Dísz-tér 12-nél írtunk le. 

A házak homlokzatán végigfutó árkádsorokra utalnak az előrehajló 
emeleteken kívül a homlokzaton beépített keskeny téglaívek, kői vek és 
pillérek pl a (régi városházán). Árkádos folyosók főleg a főtereket övezték és 
a vásárokkal állnak kapcsolatban. A Felvidéken (Lőcse, Selmecbánya) 
és Erdélyben (Beszterce) igen elterjedt a lábasház divatja, amely Észak-
Olaszországban (Bologna, Modena), Közép- és Dél-Franciaországban, 
Lengyelországban, valamint Délkelet-Németországban és Szilézia vidékein 
is a homlokzati kiképzés uralkodó eleme. 

. 
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III. 

A XVI. században igen gyakran alkalmazott gyámköves-íves 
szerkezetek régi gyakorlatra tekinthetnek vissza. Újjáéledő divatjuk, 
általános elterjedésük a reneszánsz-művészet alapeleme, a körív iránti 
fogékonysággal magyarázható. 

Ennek a jellegzetes reneszanszos gótikának nem szentelt a kutatás 
figyelmet, annak ellenére, hogy nemcsak Budán és az országban, de 
Középeurópában, főleg Ausztria keleti részén, Csehországban és Lengyel
országban is el volt terjedve. Nem lehetetlen, hogy e polgári stílus egyik 
bölcsője éppen a legitalizáltabb gótikus város, Buda volt. 

Budán nemcsak Mátyás korában, hanem a XVI. század első felében 
is felbukkantak olasz építészek nevei. 1528-ban Milánói Miklósról, 
1531-ben Ferenc olasz kőfaragóról történik említés.108 Ekkor tűnnek fel 
Bécsben is a hosszú keskeny házalaprajz mellett a négyszegletes udvart 
négy oldalról körülölelő olaszos patriciusházak.109 De míg Bécsben az új 
típus a helyi hagyományokkal ellentétben állt, a budai ház alaprajzából 
szervesen fejlődhetett az olaszos reneszansz-ház. A renaissance építészet 
megértését és gyors elterjedését az magyarázza, hogy vele sokban rokon 
alaprajzi elrendezések ismertek voltak a magyarországi világi építé
szetben, már a középkoron keresztül, mind erre a budai háztípusok is 
példát nyújtanak. Azt, hogy ennek alapja bizancias szláv, vagy itáliai 
előzmény, egyelőre kutatás hiányában, mint feltevést említhetjük. 

A külföldi kortársaknak is feltűnt a lakóházak olaszos megjelenése, 
amiről több leírás tanúskodik. Candale Anna, II . Ulászló feleségének 
hírnöke 1502-ben beszámol a királynő útjáról. Buda házairól meg
emlékezvén, így ír : » . . .Buda házait . . .olasz modorban építették. . .«n o 

Ursinus Velius leírásaiban többször utal az olasz építészetre és díszítésre. 
Budavárának leírásánál feltűnőnek találja az épületek olaszos arányait.111 

A magyarországi, illetve budai polgári építészet sajátos jellegét ismeri fel 
egy sokkal később, 1591-ben átutazó követ, báró Wratislaw. Leírásában 
a budai vár házait » . . .régi magyar építészeti modorban készültnek .. . « 
jellemzi.112 

A budai lakóház alaprajzi típusa természetesen csak egy válfaját 
képviseli a középkori városi lakóházaknak. Elrendezésében hasonlóságot 
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mutat az alsónémet parasztházból kialakult és a középkorban igen 
elterjedt alsónémet polgárházzal is. Leglényegesebb eltérés azonban az, 
hogy a budaiak nem oromzatos, hanem ereszes házak, ami a fejlődés 
más irányára mutat és alaprajzi eltéréseket eredményezett. A német
országi ereszes háztípus származását homály fedi. A legelfogadhatóbb 
feltevés kastélyok, középületek és kolostorokból igyekszik levezetni.113 

Érdekes, hogy a XVII. században Németországban elterjedt, fran
ciaeredetű Mansard-tetős házak alaprajza majdnem szószerint egyezik 
a budaiakkal.114 Ennél a térhódító alaprajzi elrendezésnél nem vitás 
a közvetett olasz hatás. 

A budai polgári építészet sajátos egyéni megoldásokat hozott létre, 
és hatása alatt állottak a Kárpátmedence legtávolabbi vidékei is. 
Ezt a tételt legszembetűnőbben a jellegzetes budai kapualjak igazolják. 
Eddig mindössze egynéhány ilyen kapualjat és ülőfülkét ismertünk, 
melyekről a szakirodalom gyakran megemlékezett anélkül, hogy jelen
tőségüket méltatta volna. A budai típusú házalaprajzoknak pedig éppen 
ezek a széles kapualjak adják a jellegzetességét, az elrendezés tengelyét. 
Nem a középkori nyugati nagyvárosok egészen városias lakóházai ezek, 
hanem megőriztek valamit a vidéki mezőgazdasági jellegből. legmeg
felelőbb kifejezéssel élve »udvarházaknak« nevezhetnők őket. Az udvar 
ezeknek a házaknak igen fontos része. Zsigmond király 1437-i összeírásából 
tudjuk, hogy 200 várbeli házban 1833 ló elhelyezésére alkalmas istálló 
volt.115 Ezek az istállók pedig az oklevelek és emlékek tanúsága 
szerint az udvarokban voltak elhelyezve. 

Szembetűnő, hogy a pesti és budai, de a várbeli házakról is fennmaradt 
oklevelek a kőépület és udvar mellett minden esetben megemlékeznek 
a faépületekről is, tanúsítva mintegy a gazdasági melléképületek elmarad
hat atlanságát és fontosságát. Az udvaron elhelyezett gazdasági faépületek, 
a kocsibehajtásra alkalmas, széles és az udvarig vezető kapualj, a falusias 
széles utcák, az aránylag alacsony,116 legfeljebb 2—3 emeletes épületek 
ennek a félmezőgazdasági életnek* tárgyi bizonyítékai az igen sok oklevél 
és adat, írásbeli bizonyítékok mellett, melyek a polgárok, iparosok, 
földbirtokviszohyait helyezik élénk megvilágításba. Egy 1343 április 
6-án kelt oklevél117 óbudai ház és telek eladását tanúsítja. A város szívé
ben, a piactéren állott ház mellett a mezőgazdaság minden tartozékát 
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felsorolja, egész kis földbirtokot, művelt és műveletlen szántókat, legelő
ket, szerüket. Az eladónak a mezőgazdaságtól távoleső orvosi foglalkozása 
is a félagráris életformát példázza. Tanulságos adatokat nyújt az iker
városoknak, Pestnek központjában a Búzapiacon állott, nagy múlttal 
bíró ú. n. Benchyk-féle nagy kőház, mely 1432-ben 100 forinton cserélt 
gazdát. A háznak udvara és mögötte fallal elválasztott kertje volt.118 

37. kép. — /., 2. Fortuna-u. 10. sz. ház emeleti falán látható középkori vakolatkarc és annak rajza. 

A vidék és a külvárosok közötti átmenetet alkotja az a számos major, 
melyek ugyancsak az oklevelekből ismertek. legnevezetesebb köztük 
Kunc ispán majorja Buda és Nyék között, melynek 1343-ból származó 
leírásából a gyümölcskultúra nyomai bontakoznak ki.119 

Ebben az övezetben épült Mátyás király vadászkastélya és az 
1943-ban Buda és Albertfalva határán feltárt fallal övezett tornyos 
várkastély, melyhez hasonló, de sokkal korábbi lehetett a homonnai 
Drugethek új bécsi vára.120 

A budai vár sokkal sűrűbben beépített területén kertről ritkán esik 
említés és éppen ezért az udvart vagy házat körülvevő fal is ritka. Szigo
rúan betartották a háztelekformát, a gazdasági épületeket a szűk udva
rokba préselték, melyekhez csak a széles kapualjakon keresztül lehetett 
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átjárást biztosítani. A gyakorlatilag igen fontos kapualjak építészeti jelen
tőségét érezték a korabeli kőfaragók és ennek megfelelően díszítették. 

A kapu alatt folyó egykori pezsgő élet emlékei a díszesebbnél-
díszesebb faragású, ívekkel koszorúzott, a kapualj falakba fülkeszerűen 
bevájt ülőpadok. Formai megoldásuk nem mond újat számunkra, mert 
a templomi szentélyek, ritkábban a mellékhajók falában elhelyezett 
papi székek, ülőfülkék, kiképzésüket régen kialakították. Sőt a XIII . 
században már kastélyok termeiben is feltűnnek. A kapu alatti ülőfülke 
azonban külföldön majdnem teljesen ismeretlen. Előfordulnak általában 
még kevésbbé díszes ülőfülkék várak és kolostorok (York, Durham) 
széles kapualjaiban külföldön is. A középkori Magyarországon már sok 
helyen megjelenik a kapualjak falában, így Kassán, Győrött, Pozsony
ban, Zólyom várában, sőt egész a nyugati határszélig, Kismartonig 
követhetjük, ahol nyoma vész.121 Ezeken a helyeken azonban ritkáb
ban fordulnak elő, a formák gazdaságában is messze elmaradnak a budai 
példák mögött. 

A fülkék kiképzésében, profilozásában követhetjük legjobban a budai 
építészek stílusát, kőfaragók kezenyomát, melyek a csekélyebb számú 
ablakkereten is fellelhetők. A legérdekesebb és leggazdagabb csoportot 
a templomi ülőfülkéknél is használt nagyobb lóhereívbe szerkesztett, 
kisebb orrtagos ívekből képzett (kettős lóhereívű) mérmű alkotja, mely 
baldachinszerűen zárja le a fülkét. A csúcsívpárok konzolra vagy osztó
tagra támaszkodnak. Ennek a megoldásnak legszebb példáját az Úri-utca 
32. sz. ház egyik szobájában most feltárt fülkesorban láthatjuk (24. kép). 
Az egységes stílusú kapualjból két csúcsíves és egy félköríves ajtó nyílik. 
Ugyanennek a kőfaragónak kezenyomát ismerhetjük fel az Országház
utca 9. sz. ház ülőfülkéjén, azzal a különbséggel, hogy itt a konzolt tölgyfa
levéllel díszítette. 

Ez az összefüggés nem a formák véletlen egyezése, mert a félkörívű 
ajtó párját is megtaláltuk ugyancsak ebben a kapualjban. A profilokat 
tartó apró konzolok, a lesarkítást bevégző harántlemez profilja olyan 
formahű megegyezéseket mutat, hogy a kapcsolat kétségtelen. Ugyan
ennek a műhelynek a szerkesztése ismerhető fel az Országház-utca 2. sz. 
ház ülőfülkéiben. Valószínűleg ugyancsak tőle származnak az udvar 
árkádívei és pillérei. Némely profil részlethasonlósága folytán műhely-
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folytonosságban jelentkező összefüggés képzelhető el az Üri-u. 32. sz. 
fülkéinek mestere és az Országház-u. 9. sz. emeleti iveinek fiatalabb kő
faragója között. A középlemezű ablakok szerkezete viszont az Üri-u. 31. sz. 
gazdagabb kiképzésű ablakainak-alapsémajávai mutat hasonlóságot. Az 
Országház-u. 18. sz. erkélyt tartó buggyos konzolainak formai egyezése 
szembetűnő a Szentháromság-u. 7. sz. kapualja szamárhátú ajtajának 
konzolával. Arányi rajza szerint az Országház-u. 9. sz. kapualjában az 
"Üri-u. 40. sz. kapualját díszítő sokkaréjú ülőfülkéhez hasonló volt elhe
lyezve. Ezeken a most még szerény anyagot felölelő kapcsolatokon kell 
tovább épülniök azoknak a művészettörténeti megállapításoknak, melyek 
alapul szolgálnak az egyházi építészet mellett a budai építészet 
történetének megírásához. A történetnek támpontjai ezek az össze
függések. 

Az ülőfülkék legegyszerűbb típusai félköríves vagy szegmentíves 
záródásúak a korszak utolsó idejéből származnak. Félköríves fülkék 
voltak ismeretesek az Üri-utca 34. és 38. számban. Ujabbak a Fortuna
utca 5., Üri-utca 24., Országház-utca 7., Országház-utca 20. és Szent
háromság-utca 7. sz. alatt kerültek napfényre. Félköríves és szegment
íves záródású ülőfülkék az Üri-utca 24. számban. A szegmentíves fülkék 
még későbbiek. Ismeretes volt az Üri-utca 36. sz. kapualjában, most egy 
egészen hasonlót tártunk fel Üri-utca 6. és a budai Városház épületé
ben, melynek középkori származását a gótikus falakon és boltozatokon 
kívül a homlokzat pilléreken nyugvó kőárkádívei és az udvarra néző 
falnak beépített íveket tartó pillére árulják el. A középkori épület 
kisebb volt, mint a mai, amit beépített, armirozott kosárka is elárul. 
Különös, hogy a középkorban is valószínűleg városházának használt 
épületről az oklevelek hallgatnak.122 Földszintjének árkádíves kiképzése 
a városházépítészet jellegzetes és elmaradhatatlan része. 

A leggyakoribb ülőfülkedíszítést azonban mégis a lóhereívnek 
különböző változata alkotja, az Ince pápa-tér 4-ben (27. kép. 3.), az 
Országház-utca 24-ben napvilágra került sima formáktól egészan a bonyo
lultabb tagozású és lebegő idomú (Üri-utca 48.) baldachinokig. Érdekes 
megjegyezni a símafaragású lóhereívek közeli hasonlóságát a belvárosi 
templom freskókkal díszített papi ülőfülkéinek lezárásához, melyek 
a templom Zsigmond-kori szentély falában helyezkednek el. Nagyobb 



39. kép. — Táncsics M.-u. 24. sz. ház emeletén feltárt falfestmény áthelyezve és restaurálva. 



csoportot alkotnak meg a tagozás nélküli csúcsíves fülkék, melyek 
szélét legfeljebb élszedés vagy pálcatag élénkíti. (Fortuna1utca 18. 
[15. kép. 4.]. Az Országház-utca 3. és 11. sz. a régi számozás szerint, 
a pénzügyminisztérium helyén állottak.) A páros fülkék íveit gyámkövek 
tartják (Szentháromság-utca 5., Úri-utca 38.). 

A "kutatások számos részletlelettel gazdagítják még a Vár középkori 
műemlékeit, melyeknek azonban építészeti összefüggését még nem sikerült 
felderíteni és így csak mint részletek tarthatnak érdeklődésre számot. 

A Nándor-utca 6. sz. ház egyik földszinti helyiségében elfalazott 
ablakrészlet, Űri-utca 33. első emeletén udvarra néző neogótikus stílus
ban kijavított kőablakkeret (40. kép. 2.), a Tárnok-utca 14. sz. udvarába 
nyíló csúcsíves ajtókeret, Tárnok-utca 3. kapualjában ajtókeret, Tárnok
utca 1. külső homlokzatán valószínűleg félköríves, profilos kapukeret 
(40. kép. 3.), Szentháromság-utca 5. számban ablakkeret (20. kép. 1.), 
a Tárnok-utca 13. sz. pálcatagos ablaktöredékei. A falban, eredeti 
helyükön található töredékekhez járulnak azok a szórványleletek is, 
melyek a törmelékek közül vagy beépítésből származnak. A Fortuna-utca 
16. és 18. sz. törmelékei közül lóhereíves ülőfülkék darabjait válasz
tottuk ki. Ugyancsak ablakkeret alsó része a Táncsics-utca 9. számból 
és a Tárnok-utca 13. sz. házból (42. kép. 2.). Ivek, bordák és lábazatok 
töredékei a budai polgári építészet gótikus idomairól alkotott ismere
teinket bővítik. 

A lakóházban is gyökeret ver a reneszánsz. De az új stílust 
nem annyira a szerkezetben, mint inkább a részleteknél alkalmazták. 
Erre engednek következtetni a leletek ; XV. századból származó, 
Brunelleschi-típusú oszlopfő a Szentháromság-utca 7. számból (32. kép. 2.) 
ajtókeret töredéke az Úri-utca 32. számból, vésett virágszárakkal díszített 
vörösmárvány töredék a Bécsikapu-tér 2. számból. legérdekesebb vala
mennyi között azaz ugyancsak vörösmárvány töredék, amely a Casino-utca 
2. sz. házudvari ablaka felett befalazva, másodlagos elhelyezésben került 
elő. (32. kép. 1.) Domborművű szárnyas angyalt ábrázol. A kő törése 
szerencsére a törzs felső részét és a fejet megkímélte. Az arc a török 
időkben sérülhetett meg. A keretet félköríves palmettás friz díszíti, töké
letes mása a Monelli-sírkövön ismerhető fel. Az angyal mintázása ugyancsak 



40. kép. 
1. Ince pápa-tér 4. Mérműves árkád maradványa. 
2. Űri-u. 33. sz. Átalakított gótikus ablak. — 
3. Tárnok-u. 7. sz. Gótikus kapukeret maradványa. 



a Monelli-sírkő heraldikus alakjával vethető össze, miáltal a relief 
mesterére és készültének idejére derül fény. Valószínűleg friz részlete 
lehetett, mert ha sírkőnek tételezzük fel, az angyal nagysága és a keret
hez való viszonya nem teljesen világos. Sokáig padlónak használhatták, 
mert felülete erősen kopott. 

Sem reneszánsz-konstrukciót, sem eredeti helyén maradt reneszansz-
faragványt nem sikerült találni. Szigorúan véve tehát a házak reneszánsz-
kiképzését, csak valószínűsítik a leletek, de nem bizonyítják, hiszen szár
mazhatnak a királyi palota valamely részletéből vagy kerti épületéből, 
bár ennek elletmond némely részlet gyengébb kivitele és elütő anyaga. 
Az Úri-utca 22. számú ház erkélyének ívét sgrafitto-szerű díszítés borítja, 
(32. kép. 3.) Az alapréteg finom habarccsal kevert faszén, ezt a réteget 
fehéren átfestették, amiből kikarcolták a rozettát és a négyzetes alap
mustrát. Első pillantásra látszik, hogy a rozettás kazettamennyezet illúzió
ját akarja kelteni ez az aránylag szerény emlék. De éppen ez igazolja, hogy 
a reneszánsz az egyszerűbb osztályok ízlésében is jelentkezik. A leletek 
sorát néhány török türbe és egy feliratos török sírkő zárja le, igazolva, 
hogy az utóbbi korszak a polgári építészet terén csak igen keveset alkot
hatott. 

A kapualjakhoz hasonlóan még a földszinti boltozatok állották ki 
elég jól az ostromokat és tűzvészeket. A pontosan datálható kapualjak 
dongaboltozatai alapján a dongaboltozatokat a XIV. század végétől 
kezdve egészen a XVI. század derekáig kísérhetjük figyelemmel. Bz nem 
azt jelenti, hogy korábban és későbben ne használták volna ezt a boltozást. 
A boltozat hajlata igen mélyen kezdődik és vagy félkörös keresztmetszet
ben záródik, vagy ami még gyakoribb, kissé megnyúlt csúcsos hyperbolá-
hoz hasonló idomban. Majdnem minden középkori ház földszintjén 
akadtunk ilyen dongaboltozatos helyiségekre, ahol a hajlás görbületén 
kívül, a jellegzetes keskeny téglák árulják el középkori eredetüket. 
Emeleten már sokkal kevesebb helyen találhatók és ott inkább kisebb 
kamrákat boltoztak. Nem véletlen, hogy emeleti gótikus boltozatok éppen 
a legjobb állapotban fennmaradt házakban (Fortuna-utca 10., Országház
utca 9., Táncsics-utca 24.) fordulnak elő. Nem kell azonban azt hinnünk, 
hogy a középkorban az összes földszinti helyiség boltozva volt, mert 
igen sok helyen bukkanunk konzolokra, melyeken a mennyezetet tartó 
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41. kép. — Országház-u. 9. sz. homlokzati ablakainak maradványairól készült rekonstrukciós rajz 



gerendák nyugodtak. A Dísz-tér 12. számban a kaputól balra eső szoba 
két hosszfalán 3—3 konzolt bontottunk ki az elfalazásokból (16. kép, 2.), 
melyeken egykor a hosszgerendák nyugodtak, a szobát tehát erede
tileg, lapos famennyezet fedte s csak a barokk-korban boltozták be. 
Az is gyakori, hogy a famennyezetet még a középkorban donga bol
tozatra cserélték ki. A Fortuna-utca 10. sz. baloldali helyiségében a 
boltozattal elfalazott szellőztető nyílás ugyancsak a boltozat újabb kora 
mellett tanúskodik és eredeti, fagerendás mennyezet létezésére utal. 
A szembenlevő házban, a Fortuna-utca 23. számban a mennyezeti 
hosszgerenda még mindig középkori konzolon nyugszik. A nagyobb 
méretű emeleti dísztermeknél, így az Országház-utca 9. számban, az újabb 
barokk boltozat alatt meglátszik a továbbfolytatódó gótikus vakolat. 

Ivegtöbb esetben a fennmaradt konzolok hívják fel a figyelmet 
a mennyezet megoldásának módjára. (Űri-utca 10., Dísz-tér 12. sz.) 
Bordás keresztboltozat aránylag igen kevés helyiséget fed ma már, de 
elterjedésére szórványos leletekből következtethetünk. A könnyedebb 
bordás szerkezeteket inkább az emeleteken alkalmazták, ez lehet pusztu
lásuk nagyobb arányának oka is. Az Országház-utca 2. sz. földszintjén 
és az Üri-utca 40. sz. kapualjában a bordákat valószínűleg romlott 
állapotuk miatt lefaragták, egyedül az Országház-utca 13. számban 
javították ki és még ma is láthatók. Ez utóbbi házban az 1924-ben 
végzett restaurálás több részletet adott hozzá az eredeti architektúrához, 
így a bordavégződések alá gyámköveket faragtak, kissé idősbítve az 
összképet. Minden régészeti támpont nélkül faragták és helyezték el 
a teljesen új ajtókeretet is. Borda nélküli keskeny téglás keresztboltozat 
már több helyiségben fordul elő. (Fortuna-utca 4., 18. (33. kép. 2.), 
Űri-utca 40., 48., Országház-utca 20., 24.) A hasonlóan szerkesztett 
kétszakaszos boltozatok, a mélyre futó boltvállak, melyek gyámkövek 
nélkül illeszkednek a falba, azt látszanak mutatni, hogy ezek a bolto
zatok aránylag elég kicsiny időközben készültek és a XV. századot 
nem előzték meg. 

A boltozatok és falak korából tehát hasonló tanulságokat vonhatunk 
le, mint amit a faragott építészeti részleteknél már ismertettünk. 

A leletek túlnyomó része Zsigmond korából származik. Űgy látszik 
Nagy L,ajos uralkodása alatt fejlődésnek szökkenő város ekkor, a XV. 
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42. kép. 
/. Uri-u. 31. sz. ház homlokzati ablakai
nak maradványairól készült rekon
strukciós rajz. — 2. Tárnok-u. 13. sz. 
ház udvari homlokzatán feltárt ablak
maradványok rekonstrukciós rajza. — 
3. Tárnok-u. 7. sz. Ablakkáva-töredékek 

rekonstrukciós rajza. 



század elején épül tovább, egységes építészeti stílusban fogant házai
val, várospanorámájával töltve ki szűk kereteit. Az akkori európai 
politika egyik színpadán nem hiányozhattak az előkelő és nagyvonalú 
díszletek sem. Az építkezések gyorsaságára és lendületére világít rá 
Gonzaga Ferenc budai követének kissé elfogult, de kétségtelenül kiábrán
dító jelentése 1395-ből,123 melyet szembe lehet állítani a későbbi lelkesedő 
leírásokkal. Zsigmond városépítő ösztönzéseit talán legjobban az jellemzi, 
hogy 1410 körül elrendeli Visegrádon a házak kijavítását és újraépítését, 
elkobzással büntetve az ellenszegülőket.124 A budai építkezésekre való
színűleg még gondosabban ügyelt. Péter, királyi építész városépítő 
tevékenységéből azt sejtjük, hogy a király érdeklődött a város fejlődése 
iránt, sőt talán főbb vonalaiban irányította is azt.125 

Az építkezési kedv átmeneti hanyatlása után, Mátyás még talán 
Zsigmondnál is nagyobb városépítőnek bizonyult. Még uralkodásának 
első felében Zsigmondhoz hasonló Budára vonatkozó rendeletet ad ki, 
sőt a büntető kikötést, a házelkobzást végre is hajtatja. E korszak 
polgári lakóházai ugyancsak számos emlék alapján képzelhetők el. 

A házak javítását, helyes és szép építését nemcsak a királyok szorgal
mazzák, hanem a városi testület is. A bérbeadási szerződések jelentős 
része a ház javításának kikötéseit is tartalmazza, mely nem egy esetben 
a városi hatóság szigorú intézkedéseire vezethető vissza. Az építőrendőri 
jogkörnek ez a fejlettsége majd minden középkori városra jellemző. 
Példaképen felemlítjük Abeville városának 1389-ből származó hasonló 
szellemű rendelkezését, mely világosan fejezi ki ugyanezt a rendszabályt.126 

A városépítés rendelkezéseiből igen gyakran le lehet mérni a művészi 
tudatosság fokát, az általános és hivatalos esztétikai elveket. Kolozsvár 
városi elöljárói 1450-ben kelt oklevélben pontos építési előírást adnak 
s azt többek között így indokolják : » . . . prouidenciam Structure et 
edificio civitatis nostre facere cupientes . . . <<127 Az épületek javítását 
előíró oklevelek legtöbb esetben kikötik: » . . . cum bonis structuris 
reformari...« » . . . b o n o modo. . .« . A szerződések, vizsgálatok épí
tési vonatkozásainak ellenőrzését szakértők » . . . expertis mechanicis...«128 

végezték. 
Sok emlék származik a gótikus stílus utolsó idejéből, a XVI. század 

első feléből. Mestereik,-annak ellenére, hogy a fejlődésnek egy következő 
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korszakát nyitják meg, bizonyos kispolgári darabosságon, óvatosságon, 
formai bizonytalanságon nem tudnak úrrá lenni. De mégis néhol a lealko
nyuló nagyvonalú művészet utolsó sugarai élénkítik meg ezt a lassan-
lassan provincializmusba süllyedő világot. A házak elnéptelenednek,129 

nagyobb tehetségű művészek alkotáshoz megfelelőbb klímájú vidékre 
vándorolnak. Még mielőtt a török seregek végleg elfoglalnák a várost, 
Buda gazdasági, művészi és szellemi élete felbomlóban van. 

A visszafoglalás után a budai középkor omladozó emlékeit lerom
bolják és a legfinomabb márványfaragványok mészégetőkbe kerülnek. 
A karcsú csarnokok és kőcsipkés loggiák eltűnnek az importált stílusú 
provinciális barokk házak homlokzatai mögött. 

Budapesten, 1947 februárjában. 
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existentem una domus et deinde versus 
prefatam portám alia domus in secundo 
ordine. Item superius interno ordine ubi 
reclinatorium habetur incipiendo ex parte 
dictarum vinearum et tendendo versus 
dictam portám primo una camera et 
deinde una stuba et deinde una domus 
dormitoria cum Camino et exinde medi
etas magni pallatii supra portám ipsam a 
parte plathee a dextra ipsi domino J ohanni 
cessit et extitit assignata. Secunda 
vero pars eiusdem domus prout per 
eandem portám intratur ubi a parte 
sinistra inferius una wolta et supra 
eandem woltam medietas prefati magni 
palatiisuptus vero unum antorum (?) seu 
foramen pro conseruatione vini aptum 
ulterius uero uersus vineas coquina parva 
lapidea et sub eadem due camere parue 
et deinde unum stabulum equorum usque 
ad alias domus lapideas et dehinc versus 
aquilonem unum stabulum et ulterius 
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intratur una camera et hinc alie due 
camere et amplius una wolta pro conser
vations currus apta et ulterius unus gradus 
per quern itur ad coquinam in uno 
ordine et in secundo ordine superius per 
gradum ascendendo ex dicta platea 
Italicorum una stuba magna et unum 

pallacium et deinde versus occidentem 
domus cum camino ulterius una parva 
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inferius ex utraque parte due wolte et 
ut per eandem portám intratur penes 
unam dictarum woltarum inferius ex 
parte sinistra una parua camera et 
ibidem gradus et ulterius una camera 
et dehinc una wolta cuius anterior pars 
cum lignis habetur reclusa a parte autem 
dextra veluti per eandem portám ingre-
ditur similiter inferius penes secundam 
dictarum woltarum domus dormitoria 
cum camino et ibidem cellarium in uno 
ordine in secundo vero ordine per prefa-
tum gradum superius tendendo pallacium 
et ibidem stuba et due domus dormitorie 
cum caminis et iterum una parva stuba 
ac domus dormitoria et una camera in alio 
ordine et exinde per secundum gradum 
ascendendo pallacium depictum cum 
capella et cum una camera et ulterius 
versus orientem stubella cum pallatio 
necnon domus dormitoria cum camino 
prefato domino J ohanni cessit pro porti
oné sua perpétue retinenda. Deinde 
stabulum equorum penes eandem domum 
situm taliter extitit divisum, quod pars 
eiusdem stabuli prout per portám ipsius 
a parte dicte platée Omnium Sanctorum 
intratur incipiendo ab occidente versus 
orientem tendendo usque ad finem 
cuiusdam lignée cisterne sub qua quidem 
cisterna fenestra quadrangularis de lapi-
dibus fabricata est eadem fenestra inclusa 
prefato domino J ohanni secunda vero pars 
ipsa fenestra exclusa versus orientem 
usque ad finem memorato domino Nicolao 
palatino agnovimus cessisse irre vocabiliter 
possidenda ceterum alteram domum 
ipsorum videlicet in platea Omnium 
Sanctorum habitam pro trecentis florenis 
per singulos centum denarios novos com-
putandis extimatam communem et indi-
visam pro suis utilitatibus reservarunt. 
Ouamquidem divisionem ut premittitur 
factam dicti domini Nicolaus et Johannes 
rate habentes acceptarunt immobiliter 
amplectendam. In quorum omnium 
severiorem evidentiam présentes litte-
ras nostras alphabeto intercisas duximus 
concedendas promittentes privilegiali-
bus nostris Htteris confirmare, dum 
eedem nobis fuerint in specie reportate. 
Datum in crastino festi Beati Bartholo-
mei Apostoli Anno Domini Millesimo 



quadringentesimo duodecimo.« Országos 
Levéltár, Dl. 9937. jelzés. 

sa Buda, 1491 április 11. Buda város taná
csa Aurifaber Róbert kérésére a B alis
tipar György és gyermekei közt 1481-ben 
kötött osztály egyezség értelmében a 
felesége, Borbála házrészét kijelöli. 
». . .memorato Roberto Aurifabro et 
domine Barbare consorti sue legittime pro 
quarta parte ipsius domus infrascriptas 
porciones et edificia limitassent et appro
priassent. Item primo circa hostium 
introitus ipsius domus ad dextram 
scilicet ad septemtrionalem plagam unam 
officinám simulcum terra ante hostium 
illius officine habita tandem retro in 
curia versus meridionalem plagam unam 
camer am in terra constructam cum 
quadam parva et tenebrosa camera 
eidem immediate annexa sub posteriori 
gradu sita ex hinc quoque ascendentes 
per anteriorem gradum ad eandem 
plagam unam parvam stubellam penes 
coquinam domus existentem postremo 
in summitate domus sub tecto eiusdem 
quartam partem directe supra domurn 
officine predicte transversaliter protrac-
tam -et existentem unacum quarta parte 
cellarii sive fovee domus necnon cunc-
tarum utihtatum earundem porcionum 
et edificiorum . . . declarator quod coquina 
domus supradicta nec non gradus ac 
locus secreti nec non exitus et introitus 
eiusdem domus partibus illis equo iure 
deservire debeant . . .« Esztergomi székes-
főkáptalan országos levéltárában. Capsa 
14. fasc. 3. nr. 23 jelzés. 

SÓ Arányi jegyzék 61. szám. M. OB. -ban . 
so Egy öreg szemtanú állítására hivatkozva 

írja ezt Arányi Lajos, jegyzékének 61. 
száma alatt idézett Pernőfy-háznál, mely 
a mai Országház-utca 9-cel azonos. 

9i Országos Levéltár »M. O. D. L. 2793.« 
Anjoukori Okmánytár I I I . k. 40. IV 

92 A fővárosi építészeti tervtárban. Máso
lata a Fővárosi Középkori Múzeumban. 

93 Az épüle t gót ikus részleteit Barátosi 
Szabó Ferenc építészmérnök bontotta ki. 

94 1493 júl ius 19. » . . . p a r t e m in . . . 
á porta ejusdem domus usque ad 
. . . r e t r o in curia ibidem construc
tam, omnia et singula edifiçia, tum 
ad sinistram, quam ad dexter am insuper 
terram usque ad pretactum Arcum . . . 

' arcum itaque supranotatum cum duabus 
cameris ac uno parvo atrio supra eundem 
atrium constructo . . . unacum quadam 
parva domo eisdem duabus cameris et 
atrio jamdicto in posteriori parte curie 

ejusdem domus contigue annexe simul
cum cunctis ipsius arcus et camerarum 
atrii et domus parve utilitatibus et 
pertinentiis memoratus Dyonisius de 
Alagh sibi . . . reservasset. . .« Országos 
Levéltár D l . 20034. jelzés. 

95 Buda 1448. május 14. János budai 
kereskedő elismeri, hogy az örményesi 
pálosok budai nagy utcai házát — külön
féle kikötésekkel — 6 évre bérbevette. 
» . . .domus anterioris turrisque in medio 
domus existentis tecturas cum tegulis res-. 
taurari et construi, necnon in ore cellarii 
testudinem edificari facere teneamur, 
sequentibus verő annis tecturam solii 
in posteriori parte domus existentis ac 
tecturas ambabus partibus restaurare et 
meliorare et piateam ante domum cum 
lapidibus renovare necnon cellarium 
antedictum augmentare . . .« Országos 
Levéltár M. O. D. L. 14.162. Salamon, 
id. mű 226. 1. 

«6 Ikonographie de l'art profane au moyen 
age et a la Renaissance et la Décoration 
des demerues par Raimund van Marie. 
La Vie Quotidienne. La Haye 1931. 
79.93. 1. 

97 Nyári Albert : A modehai Hyppolit-
codexek. Századok, 1874. 16.1. 

9n Századok, 1869. 254. 1. Egyveleg. . 
99 Ortvay T., id. mű 355. 1. 

íoo Anjoukori okmánytár. I I I . k. 21. 1. 
íoi Országos Levéltár. A Magyar Nemzeti 

Múzeum törzsanyaga. 1530 dec. 21-i 
oklevél. 

102 Jakab Elek : Kolozsvár tö r téne te . 1. k. 
474. 1. . 

103 Főváros i T e r v t á r régi alaprajzaiból . 
Szen tháromság-u tca 11. sz. lépcsőjét 

1911-ben l ebon to t t ák . 
104 Viollet—Le—Duc : Dictionnaire raisonné 

de l'architecture. Paris, 1875. V. k\ 
129. 1. 

los » . . .inter duas vias in acie habitum . . .« 
MonumentaecclesiaeStrigoniensis. I I I . k. 
594. 1. 

106 1342 körül. Buda elöljárói tanúsítják, 
hogy Vali Imre budai polgár és Tamás fia 
Pálnak özvegye eladják a Szombat-piac 
közelében levő telküket Tatamér székes
fehérvári prépost alkancedárnak és test
vérének, Istvánnak. ». . .Fmericus dictus 
de Wal . . . et domina relicta Pauli fiUi 
Thome . . fundum curie in predicto 
castro (t. i. Castri No vi Montis Pestiensis) 
prope locum fori Sabbati in angulo 
situatum in vicinitate domorum domini 
Thome plebani ecclesie Beate Marie 
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Magdalene ab una parte, et domine 
relicte Johannis magni ex altera existen
tem cum domibus, turri, cellariis, edificiis 
lapideis et ligneis, necnon universis 
utilitatibus ad eundem spectantibus . . . 
vendiderunt et tradiderunt honorabili et 
discreto viro magistro Thatamerio . . .et 
Stephano fratri suo . . .« Országos levél
tár« M. O. D. L. 24678.« jelzéssel. 

107 1529 szept. 13. » . . .totalem domum 
lapideam Emerici Orzag de Gwth in 
suburbio civitatis nostre Budensis Zenth-
petermartyr vocate, prope turrim rubearn 
edificatam et constructam . . .« Országos 
Levéltár. Neoregestrata Acta fasc. 589. 
nr. 5. jelzés alatt. 

los Országos levéltár . 
i os Österreichische Kunsttopographie. Kunst

historischer Atlas der K. K. Residenz
stadt Wien. 1916. Hugo Hassinger. 16. 1. 
H. Fischet, Wiener Hauser. 

no Magyar Történelmi Tár. XII I . k. 102. 1. 
m Casparis Ursini Velii De bello Pannonico. 

Libri decern. Vindobonae. 1762. ». . .Ante-
quam a Turcis accensa conflagraret, cum 
mercatorum turn optimatum amplissimis 
aedibus plerisque ad Italicorum aedifici-
orum symmetriam constructis perinsignis 
fuit.« 15-16. 1. 

112 Szamota István : Régi utazások Magyar
országon és a Balkán-félszigeten. Buda
pest, 1891. 155. 1. 

113 Otto Lauf fer : Das deutsche Haus in Dorf 
und Stadt. Leipzig, 1919. Wiss. u. Bildg. 
152. sz. 115. 1. 
Walter Geisler : Die deutsche Stadt. 
Stuttgart, 1924. 521—22. 1. Geisler fel
fogása, hogy az oromzatos házból kibőví
tés útján alakult volna, felfogása a tör
ténelmi szemléletet nélkülözi. 

114 W. Geisler, id. mû 524—29. 1. 
Otto Völkers : Deutsche Hausfibel. Leip
zig, 1942. 88. 1. 

ne Palacky Fr. : Urkundliche Beiträge zur 
Geschichte des Hussitenkrieges. I I . k. 
473—75. 1. Az oklevélre gyakran hivat
koztak. 

ne Bonfininél igen alacsony házak szerepel
nek, szembeállítva Mátyás újabb épít
kezési törekvéseivel, urbanizálásával. 
Csánki Dezső : Mátyás mint városépítő. 
Századok, 1904. 307. 1. 

il? ». . .Veteri Buda in loco fori . . . cum 
omnibus suis utilitatibus et pertinen-
ciis . . . universis, pallatio videlicet in 
eodem constructo et aliis edificiis mura-
cultis et incultis, fimatis pratis seu fenili-
libus et ligneis, Item terris arabilibus 
busvendidisset . . .«Anjoukoriokmánytár 
IV. k. 320—321. 11. O. L. Dl. Országos 
Levéltár. Dl. 3571 

u s Hazai Okmánytár I. 328—29. 1. 
Rdth Károly : Magyar Akadémiai Érte
sítő. IV. I I . 408. 1. 
Römer Flór is : A régi Pest. Budapest, 
1872. 56—60. 1. 
Salamon Ferenc, id. mű 246—256. 1. 

no MonumentaecclesiaeStrigoniensis.nl. k. 
222—3. 1., 525—29. 1. 

120 » . . .possesionem i u x t a f luvium Danub i -
um sitam Ujbech vocatam . . .« Magyar 
Fejér, Codex Diplomaticus. VIII. 3.507.1. 

121 André Csatkai—Dagobert Frey : Die 
Denkmale des politischen Bezirkes Eisen-
stadt und der freien Städte Eisenstadt 
und Rust. B. XXIV. Wien. 1932. — A. 
Mohl 1. Sonderheft des Mitteilungen. 3.1. 

122 Említi pl. egy 1491 január 13-án kelt 
oklevél : » . . .quandam domum suam 
lapideam nostri in medio non longe 
a pretorio civitatis nostre . . .«Az eszter
gomi székesfőkáptalan levéltárában, capsa 
18. fasc. 7. nr. 2. jelzet alatt. 
A Rabatta-féle térkép i t t több telket jelez. 
Végleges megoldást az épület részletes 
régészeti átkutatása és a szerény oklevél
anyag összevetése, a térképek és met
szetek egyeztetése fog remélhetőleg 
nyújtani. 

123 Thallóczy^ Lajos : Mantovai követjárás 
Budán. Értekezések a Történelmi Tudo
mányok köréből. XX. 1906. 76. 1. 

124 Csánki Dezső, id. m ű , id. h. 
12 5 Kemény Lajos :. Zsigmond király budai 

építkezéseihez. Tört. Tár. 1895. 205. 1. 
126 C. Enlart, id. mű, 248. 1. 
127 Jakab E., id. mű, 373. 1. id. mü. Oklevél

tára 184.1. 
128 Esztergomi főszékesegyház könyvtára. 

Nyási Demeter formuláskönyve. MSS. II . 
507. fvl. 226 v. 

12 9 1527 nov. 3. » . . . in piatea Judeorum, 
penes domum desertam . . .« Országos 
Levéltár. Kane. Lvt. Liber Regius I. k. 
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ЛАСЛО ГЭРЭВИЧ: 

ГОТИЧЕСКИЙ ДОМ В БУДЕ. 

Совершенно отсутствуют раскопочные территории исто
рической научной формы исследования древних вен
герских городов, хотя с археологической и исторической 
точки зрения и для социологии послужило бы весьма 
ценными данными к описанию общественного класса не
которых частей города и переферий. Основу городской, 
т. е, археологической картины представляют раскопки 
относящиеся к одиноким домам и поселкам, которые пред
ставляют самостоятельные и важные результаты и подают 
пример общественной жизни и материального положения 
отдельных общественных классов. Эти раскопки до сих 
пор не были осуществлены, , 

Фашистскому опустошению, пожалуй, наибольшим об
разом подвергнута была одна из старинных частей города 
Буданешта — Вархедь, Вследствие опустошения нежилые 
дома подали возможность археологическим раскопкам и 
исследованиям. Выяснилось также, что после вновь 
завоевания от турков в 1686 году, переселенное насе
ление не выстраивало вновь прежние поврежденные дома, 
но лишь исправляло их и позднее просто напросто при
крывало их внешними барокко украшениями. Раскопки 
состояли в том, что во многих местах поверхностные 
барокко украшения мы снимали, а встроенные готические 
части и резьбу разбирали. Части старых стен отделили 
от новых и отметили по плану. Мы учитывали эти части 
значением и изучением исторической формы. Все средне
вековые стены и иные данные отметили на географи
ческой карте части города так, что таким образом полу
чили археологически удостоверенный средневековый план 
города, по которому развитие науки форм города легко 
можно было бы проследить. 

Некоторые данные выясняют образование группы го
родов, ныне называемого Будапешта. Наистарейший 
город —- Обуда, позднее Пешт, который в средние века 
заключал в себе не только левую, но и правую бере
говую часть ; наипозднейшим-же развивается Вархедь 
(теперешняя площадь раскопок). Из небольших поселков 
Бела 1У. выстроил город, После нашествия татар возвел 
кругом и стену, но постоянным местопребыванием короля 
Вархедь становится лишь позднее во время владычества 
Великого Лайоша, затем Жигмонда. 

Главный город может рассчитывать на больший инте
рес своих трех, различных по времени а характеру по
селений. Первое, развитие обудайского города с присо
единенными к нему аквинкумскими развалинами, В по
селениях, расположенных на левом берегу Дуная, Пешта, 
при новейших раскопках открыли также римский каструм. 
Важное хозяйственное значение в позднейшей средне
вековой эпохе имела переправа через реку в связи с 

торговым оборотом. Центр третьего наиновейшего по
селения — будайский Вар, который во второй половине 
XIII. века, вследствие создательной политики Белы 1У. 
по развитию города и вследствие опасности татарского 
нашествия, окрепнул в город. 

Морфология города зависит суг типа жилищных домов 
различных средневековых общественных классов и еще 
далеко отстоим от розысков изучения развития этих 
типов. Разбросанные данные не профспециалистичны и 
едва могут быть использованы. Гораздо значительнее 
архивный материал относящийся к истории жилищных 
домов, — разработка которого дала бы возможность к 
обсуждению этого вопроса. Ввиду недостатка соответст
вующих раскопок и находок относительно средневековых 
городских жилищных домов, вынуждены мы предоставить 
лишь исторические данные в виде основы наших догадок. 

Так много цитированное и оспариваемое описание 
венгерского путешествия фресинского епископа Отто в 
1147 году, нужно толковать, как положительное, в осо
бенности, если примем во внимание, что епископ неосо
бенно благосклонно и с известной тенденцией относясь 
ко всему чужестранному осматривает страну. Из его 
заметок несомненно видно, что каменные дома уже и 
тогда существовали. При едва 150 летнем преобразо
вании и это уже является значительным результатом. 
Нет ничего удивительного в том, что деревянные и еще 
большее количество Камышевых строений превышают 
количество каменных домов. Ведь каменное строительство 
уже после середины первого тысячилетия ушло на задний 
план. Из описания „Вита Северини" можно устано
вить, что и в западно-паноннийских римских селениях 
строили деревянные церкви. 

Направление вкуса, однако, носит характер стиля 
каменного дома, на что указывают самые ранние XI, 
столетия остатки фундамента эстергомского дворца. В XII • 
столетии стоял внизу в городе другой эстергомский коро
левский дворец, о котором вместо археологической базы, 
уведомляет нас архивный документ. Немного больше данных 
имеется в нашем распоряжении из XIII. века, но этот 
материал слишком ничтожен. Кроме остатков монасты
рей и крепостей иные характерные части гражданского 
строения неизвестны. Раскопки скорее ограничиваются 
лишь тем констатированием, что части стен строений 
относятся к более раннему или позднейшему периоду. 
Известным памятником этой эпохи является дом в 
маленьком протоиерейском дворе на братиславской Кап-
талан улице. Фасад и внутренние стены украшает полу
круглый дугообразный фриз, остальные части уже готи
ческой структуры. 
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Уже в продолжении XIII. века чрезвычайно много 
данных имеется о непостоянных летних жилищах, с дру
гой стороны же если описание упоминает о городском 
жилище, всегда подчеркивает каменный материал стро
ения. Согласно происходящим от 1242—43 годов аренд
ным договорам видно, что эстергомские граждане арен
довали каменные дома от владельцев церковной недвижи
мости подобные же документы удостоверяют, что граж
дане и мастера уже в первой половине XIII. века прожи
вали в каменных домах, таким образом не только дворцы 
строились из камня. Многочисленные данные могли бы 
быть перечислены, которые лишь с небольшим исклю
чением упоминают о каменных домах. По сравнению с 
документами иные исторические описания уже гораздо 
больше упоминают о деревянных домах. Цитируем здесь 
в связи с Эстергомом, Рогериуса : „Кармен Мизерабле". 
При сдаче эстергомскими гражданами города, сжигаются 
предместья и простирающиеся вплоть до городского дворца 
много деревянных домов, затем обороняются во дворцах. 
Из этого видно, что дома предместий строились из де
рева, а значительнейшие-же центральные жилищные дома, 
строили из камня. При подавляющем значительном 
числе деревянных зданий, стиль материала строений 
был камень. Этим объясняется то, что документы по
стоянно повествуют о каменных зданиях из чего может 
усматриваться значительный перевес деревяннных домов. 
В документах видим также различие каменного или 
деревянного материала строений не только по количеству, 
но и по качеству. И при описании города Дюлафехервар 
в „Кармен Мизерабле", можно предполагать, что дома 
были каменные, В Венгрии деревянные дома готической 
структуры английского, французского и немецкого образца 
вообще отсутствуют, что указывает на особый путь раз 
вития. Перенятый от соседних народов, уклонившийся от 
западного типа, деревянное строительство славянской 
структуры могло би стать всеобще господствующим, из ко
торого не развивалось или не могло развиться „фах-
веркбау", носитель готического стиля, который распрост
ранился на западе на знатные кварталы городов. Стру
ктура венгерских деревянных домов не могла быть под
ходящей для принятия и развития готического стиля. 

Документы, относящиеся к будайским, пештским 
домам в большинстве случаев упоминают о деревянных 
побочных постройках. 

На основании незначительной покупной цены весьма 
скромным можем предполагать например этот дом, ко
торый в 1349 году в Обуде был продан за 14 золотых 
форинтов. Но и тут подчеркивается, что этот дом (домус) 
был выстроен из камня. Хотя в одном документе от 
1401 гога наряду с будайскими каменными домами упоми. 
нается и о деревянных домах, Если примем во внимание 
памятные материалы, то можем установить, что в Буде 
лучшие жилища все были выстроены из камня, даже и 
небольшая часть скромнейших домов. Однако, побочные 
здания, хозяйственные постройки большею частью из
готовлялись из дерева. Это положение вещей в гористых 
местностях и частью Трансильвании говорило в пользу 
деревянных домов, но лучшие постройки также и здесь 
были из камня, из дерева-же, скорее были задние части 
зданий, побочные постройки или же очень бедные дома. 
Нам известен целый ряд городских каменных домов. 

Несмотря на это по численности было довольно много 
деревянных построек и странным является, что из много
численных городских деревянных домов не образовался 
соответствующий всеобщему европейскому стилю тип 
знатного деревянного дома. Это объясняется лишь тем, 
если предположим, что эти германского характера, стало 
быть к готическому стилю подходящие, от деревянного 
строительства отличающиеся по конструкции, взятые от 
какого нибудь соседнего народа, — возможно, что эти 
дома славянского типа были, для которых готическая 
структура еще не созрела — а вместо этого натурализи-
ровали украшения и типы каменных домов городских 
кастов населения, живущих в лучших экономических 
условиях. Подробное исследование будайских домов даст 
нам ответ на то, что какие индивидуальные перемены 
этих типов образовались в Венгрии, в особенности же в 
Буде. 

Из вышесказанного видно, что какие важные стильные 
выводы можно заключать на основании строительного 
материала, Из будайских средневековых остатков не 
сохранилось ни одной такой частицы, которая удосто
веряла бы существование хотя бы одного деревянного 
жилищного дома. Это соответствует засвидетельство
ванию документов, ибо нам известно лишь одно данное 
упоминающее деревянный дом в Пеште, не считая 
ссылающихся всеобщих описаний касающихся периферий. 

Предыдущие разъяснения ссылаются на более раннюю 
эпоху, будайские остатки же однако, странным образом, 
происходят все из готической эпохи. Наидревнейший, 
еще существующий памятник не на много предшествует 
XIV. столетие. Будайская архитектура в виде материала 
для строительства употребляет главным образом камень, 
в меньшем размере, главным образом для сводчатых 
потолков же — кирпич. Структура и главные части 
конструкции изготовлялись из дырчатого, но крепкого, 
хорошо поддающемуся обтесыванию, довольно хорошо 
противостоящему и времени, из будакаласского, реже из 
будайского известкового камня (травертине), из шош-
кутского или из тетеньского (сарматской эпохи), извест
кового камня. Серо-желтый цвет их весьма приятный, — 
зеленоватый налет на них производит пластическое 
впечатление. Поверхность стен большею частью пло
ская, параллельно идущая, на краях стен можем видеть 
кривые зарубки, следы пилообразных топоров. Не
правильная каменная стена состоит из щебня, который 
накладывается 40-60 см-выми слоями. В братиславской 
отчетной книге 1444 года, читаем ссылку на эту технику: 
„ . . . . мелкий камень на стене, которым засыпают". 

Наряду с каменно-строительным материалом, чуть-ли 
не при каждом доме появляются и кирпичи, Размер их 
колеблется, но средний размер их приблизительно 
4x12x24 см-ав. При наших раскопках большею частью 
находим подобного размера кирпичи. Данные даются и о 
печах (служащих для обжигания кирпичей), о которых 
упоминается в братиславской отчетной книге 1455 и 1498 
года, в шельмецбанской отчетной книге 1367 года, в 
бартфайской отчетной книге в 1437 и 38 года. Будайские 
кирпичники н черепичники работают для дальних провин
ций, что выясняется из многочисленных ссылок. 

Таким образом успехи археологических раскопок 
можем дополнить полученными документальными показа-



ниями, что является весьма необходимым при описании 
общественной жизненной картины. Древнейший документ 
от XIII. столетия упоминает о доме одного торговца 
полотном. Документы XIV. столетия по большей частью 
упоминают дома ремесленников и тогровцев. Жилищное 
отношение беднейшего класса населения освещает наем 
дома или комнаты № 5. Ценными также являются и 
данные, которые определяют формы квартирной платы 
как проценты от капитала в соотношении с доходом. 
Стоимость обыкновенного гражданского дома колеблется 
между 40-60-ю серебряной маркой; в то же время как 
в начале XV. столетия цена у высшего дворянства дохо
дит и до 15.000—30.000 золотых форинтов. В то же 
время фигурирует единственный 10.000 золото-форин-
товый дом. Стоимость домов периферий редко доходит 
до 20-50 форинтов. Точно также полезные данные подают 
дома, которые оставляются в наследство нескольким 
владельцам. В этом случае каждому наследнику подробно 
записываются части дома. На основании записей уста-
навлимое устройство домов совершенно согласуется со 
средневековым планом домов, которые выяснили раскопки. 

План будайских готических жилищных домов напоми
нает нам иной главный тип, при котором другой тип 
упоминается совсем мало. Чаще всего главный фасад 
обращен на широкую улицу. Таким образом главная ось 
дома идет параллельно улице. Посередине фасада поме
щались широкие ворота. Таким образом среднюю ось 
фасада представлял над этим входом дугообразный свод, 

•который разделял весь дом на две одинаковые части. 
От ворот по обе стороны примыкали одно-одно или 
два-два помещения. В направлении оси ворот выстраи
вались друг за друдом несколько помещений. Разме
щение лестницы переменчиво; болею частью открытая, 
перпендикулярна с осью подворотни. К сожалению по
длинное место средневековой лестницы не удалось уста
новить. Проходя через подворотню чуть-ли не всегда 
приходилось выходить во двор, который справа и слева 
или же в одном направлении, граничил узкий флигель. 
Эти флигеля строились обыкновенно позднее как рас
ширение здания. В большинстве случаев в этих дополни
тельных постройках можно лишь констатировать харак
тер стиля барокко. Но и в том случае, если на этих 
местах не нашли мы следов средневековой эпохи, — 
можно себе представить, что упоминаемые в документах 
хозяйственные деревянные постройки за малым исклю
чением занимали конюшни. Таким образом образовался 
длинный, узкий внутренний двор. 

Партерные помещения часто были сводчатыми, о чем 
свидетельствуют документы., Они служили для размеще
ния товаров и для мастерских. На то же указывают и 
здесь размещённые темные кладовые. Кухня или тем
ная кухня, если там проживала лишь одна семья, точно 
также находилась в партере. В конце XV. века разме
щенные здесь магазины, места торговли запирались 
железными дверьми, открывающимися прямо на улицу. 
Распределение партерного фасада отличается от этаж
ного, благодаря малым, неукрашенным окнам. Окна эти, 
приблизительно квадратной формы, выложенные боль
шими камнями, быть может снабженные решетками, от
крывались на улицу. Партерные помещения, как часто 
упоминается в документах, были сводчатые и лишь в 

редких случаях отопляемые печкою. Очень часто встре
чаемся с подобными партерными . сводами, Большею 
частью видим кирпичные, низкие дугообразные своды в 
150—160 см. или безреберные кирпичные скрещенные 
своды с глубоко нисбегающими сводчатыми гнездами. 
Реже встречаются ребристые скрещенные своды в осо
бенности в подворотнях, из которых известен нам лишь 
один пример. В подворотне своды заканчиваются укра
шенным армирозованным камнем, в сторону же двора нахо
дится дугообразная окаймляющая арка. Остатки подпорок 
(конзолов), поддерживающих балки указывают на то, 
что подлинно и в партере часто встречается плоский 
потолок из балок, что впоследствии в эпоху готики, или 
еще позднее сделали сводчатыми. Это замечается и в 
значительных частях этажных сводов. На этажах наи. 
важнейшим помещением является обеденный зал, где 
происходили празднества и принятие гостей. В доку-. 
ментах упоминается, как „палланиум депиктум" и как 
наибольшая комната, занимает и наибольшую часть 
фасада, обращенного на улицу. Широкие, большие 
многочисленные окна освещали ее, которые позднейшая 
готика наделяла богатой резьбой. Часто, однако, под 
влиянием упрощающего стиля ренессанс, каменные рамы 
просто запирающихся окон не показывают сложных по
перечных сечений. Ряд окон на этаже, однако, отли
чается от партера в размере, они гораздо претенциознее, 
часто наделенные богатой резьбой. Находки во всем 
подтверждают документы, тк. кк. в домах на этом месте, 
во многих случаях удалось воспроизвести из под слоев 
перекрасок, остатки подлинных фресков, широко разра
щенные ползущие растения с красными цветами. На 
одном доме можно различить одну танцующую пару и 
клоуна. Эти фрески, рыцарские идеалы и моды, совре
менные суждения и улыбки являются не малой ценностью 
с общественной точки зрения. Часто встречаются и 
геометрические фрески, которые укращали фасады домов 
и менее важные помещения. Обеденный зал большею 
частью покрывал балковый потолок, многочисленные 
следы которого мы часто обнаруживали. На одном при
мере, происходящего от начала XV. столетия видим, 
что большие залы не двери, а широкие сводчатые арки 
соединяли с другими помещениями. Кроме обеденных зал 
на этажах, обычно отапливаемых печкой, помещались 
небольшие спальни, кладовые, которые уже часто были 
сводчатыми, В образовании фасадного этажа господ
ствует выдвинутая вперед на несколько футов стена, 
которая чаще всего покоится на подпирающих своды 
конзолах. Это характерная форма конструкции отчасти 
взятая, в конце эпохи, от деревянного строительства. 
Подобно сему, расположенные над большими воротами 
балконы реконструируют прошлое. Значительная часть 
домов — двухэтажные, — естественно, однако, что этаж 
совершенно погиб и лишь одна-две раскопные находки 
свидетельствуют о том, что по своей форме напоминали 
нижний этаж. Возвышалось и трехэтажное здание. Но 
об этом третьем этаже никакие находки или. раскопки, 
кроме оставшихся стен, не могут служить нам показа
ниями. 

Наряду с этим при основном чертеже типа,, который 
с некоторым видоизменением применяли при постройке 
большинства домов и который и по сей день заметен в 
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перестройке большинства домов, — фасад нескольких 
домов обращен был иа улицу. Ось его помещалась пер
пендикулярно улице. Дом, в данной случае образовы
вался из двух трактов. Один из них состоял из 2—3 
построенных друг за другом помещений, другой же зани
мала широкая идущая на продолжении всей глубины дома 
подворотня. Последнее указывает на то, что этот и на 
западе сильно распространенный средневековый тип 
преобразовал здесь господствующий основной плановой 
распорядок, а именно при помощи разрешения своеоб
разно развившейся подворотни. Удалось выяснить пла
новое устройство будайских готических домов. Части 
каменной резьбы раскрывали много памятей, которые 
происходили из XIV—XVI, веков. Самые разнообразные 
типы окон и дверей могут быть распознаваемы из кре
постной готики XIII. столетия, на которую указывают, 
кроме нескольких обломков, окна и разделяющие колонны 
ниш,-вплоть до ренессанса. Распределение и профиль 
одного дома из XIII. столетия удостоверяют, что работа 
его принадлежит одному мастеру, строющему приходскую 
церковь Марии. Таким образом в XIII. веке в Буде уже 
не специалисты-мастера строют наряду с церквами и 
жилищные дома. Окна в стиле ренессанс, обломки дверей, 
колонны и главы домов, рельефы остатков, украшения 
сграфитто удостоверяют, что стиль ренессанс появляется 
не только в строениях знатных господ и главного духо
венства, но и в обыкновенных гражданских строитель
ствах. Один остаток свода конца XIII, века повествует 
об устройстве и строительном образовании домов. 

Случается, что этаж дома со своим богато разукра
шенным, с заостренными аркадами корридором, выходил 
во двор, В данном случае надо предполагать скорей па
радный двор ; нодобно партерным, вестибюльным дворам, 
относительно которых имеется пример одного велико
лепного памятника и на что указывает и большинство 
находок. В этом случае хозяйственный двор, если тако
вой был,, располагался позади его. 

Этот колонно-вестибюльный двор в конце ХУ, сто
летия, да особенно в начале последующего столетия из
менился в пропорциях, даже и по форме. Корридоры 
часто поддерживают конзолы, а не колонны п подпоры. 
Эта подпорно-каменная сводчатая структура указывает 
на ее древнее происхождение. Всеобщее распространение на 
основной элемент ренессанского художества объясняется 
восприимчивостью по отношению к форме полукруга. 

Этой, с востока занесенной, ренессанской готике, 
раскопки не уделяют внимания, несмотря на то, что она 
была распространена не только в Буде и во всей стране, 
но и в средней Европе, в особенности в восточной части 
Австрии, в Чехии и Польше, Весьма возможно, что одной 
из колыбелей гражданского стиля как раз был, наиталь-
янизованнейший готический город Буда. К этому присо
единяется впоследствии также итальянский ренессанс и 
из этого сбразовавшийся местный ренессанс, следы 
которых можно найти повсюду. 

В Буде не только во времена Матиаса, но и в первой 
половине XVI. столетия появляются имена итальянских 
архитекторов. В 1428 году упоминают о Миланском 
Миклощв! в 1531 году же о итальянском каменотесе 
ференце . В это время возбуждает всеобщее внимание и 
в Вене, наряду с длинным, узким планом дома, четы-

рехугольный двор обнимающий итальянские дома патри
циев. Но пока в Вене новый тип стоит в контрасте с 
местными обычаями, из плана будайского дома органи
чески мог развиваться итальянский ренессанс. 

Иноземные современники также обратили внимание 
на итальянский вид жилищных домов, о чем свидетель
ствуют частые описания. Вестник Кандале Анны, жены 
II. Уласло в 1502 году подает отчет о путешествии коро
левы. Вспоминая о будайских домах, так пишет : 
и будайские дома . . . . . . строили на итальянский 
манер . . . . , " В своих описаниях Узинус Велиус много
кратно указывает на итальянскую архитектуру и укра
шения. При описании Будавара удивительной находит 
пропорцию итальянских строений. 

Своеобразный характер венгерской, также и будай-
ской архитектуры гораздо позже в 1591 году опознает 
один проезжий посол, барон Вратислав. В своих опи
саниях домов будайской крепости характеризует : 
, строились на старый, венгерский архитектурный 
манер". Эти описания ясно указывают, что привыкший 
к западной городской картине глаз, странными находит 
венгерские дома ; путешественники распознают в них 
сперва восточное, затем во времена Жигмонда и Матиаса 
влияние итальянского ренессанса. 

Будайская гражданская архитектура принесла своеоб
разное, индивидуальное разрешение вопроса, под вли
янием которого стояли наиотдаленнейшие местности 
Карпатского бассейна. Этот тезис лучше всего удосто
веряют характерные будайские подворотни. До сих пор 
мы знакомы были всего навсего лишь с несколькими 
такими подворотнями и нишами для отдыха, о которых 
спец. литература часто упоминает, не придавая этому 
никагого значения. Именно эти широкие подворотни 
дают известную характерность проектам домов будай
ского типа. Эти жилищные дома не вполне носят харак
тер городских домов средневековых западных больших 
городов, •— но сохранили провинциальный сельскохоз
яйственный характер. Наиподходящее выражение к этому 
лучше всего подходит „дворный дом". Двор этот являлся 
важной частью этих домов. Из переписи короля Жиг
монда от 1437 ю д а узнаем, что 200 домов в крепости 
являлись подходящими к размещению в них конюшен 
для 1833 лошадей. Бросается в глаза, что оставшиеся 
документы о пештских и будайских, да и о крепостных 
домах, при каменных зданиях и дворах, упоминают и о 
деревянных зданиях, свидетельствуя о неотъемлемой 
важности хозяйственных побочных помещений. Разме
щенные во дворе хозяйственные деревянные здания при
годные для въезда карет, широкие, ведущие вплоть 
самого двора подворотни, широкие улицы, относительно 
низкие, самое большее 2—3 этажные здания, все это 
вместе с многочисленными документами и данными, 
письменными показаниями — являются доказательствами 
той полусельско — хозяйственной жизни, которая осве
щает отношение граждан и ремесленников к помещикам. 
В этом поясе выстроен был охотничий замок короля 
Матиаса и в 1943 году на границе Буды и Альбертфалвы 
раскопаны были остатки стен башенного крепостного 
дворца. 

На гораздо гуще застроенной площади будайской кре
пости редко упоминается о саде и именно поэтому редко 



встречается двор и дом окружающая стена. Строго при
держивались к форме домового участка земли, хозяйст
венные постройки теснили в тесные дворы, проход к 
которым мог быть обеспечен лишь через широкие под
воротни. Современные каменотесы чувствовали практи
чески весьма важное архитектурное значение подворотень 
и соответствующим образом украшали их. Памяти теку
щей под воротами бьющей жизни того времени, наикраси
вейшей резьбой украшенные арки и ниши встроенные в 
стенах подворотень, не являются новыми для нас, тк. 
кк. развитие этих форм уже гораздо раньше сложилось 
в церковных святилищах, в стульях священников, рас
положенных в побочных алтарных стенах и в нишах для 
отдыха, Мало того, уже в ХШ. столетии они (ниши) 
появляются и в залах дворцов. Ниши для отдыха в под
воротнях, однако, почти совершенно неизвестны за 
рубежем. В истории Венгрии уже во многих местах они 
появляются в стенах подворотень, так в Кошовицах, 
Дерье, Братиславе, в крепости Зойом, доходят до самой 
западной границы, вплоть до Кишмартон, где след их про
падает. На этих местах, однако, встречаются реже, по 
богатству форм далеко отстают от будайских примеров. 

В образовании ниш, наилучшим образом можем ро-
следйть стиль будайской архитектуры, следы рук камено
тесов, которые видимы даже и в незначительнейшем 
числе оконных рам. Весьма интересны также и арки, 
существующие в церковных нишах, которые на подобии 
балдахина заканчивают нишу. Заострения арок покоятся 
на конзолах или на объемистых столбах, Наипростейший 
тип ниши с полукруглым окаймлением относится к по
следним временам эпохи, однако, по большей части укра
шения ниш всетаки создают различные вариации. 

Наибольшая часть находок происходит из времен 
Жигмонда. Как видно, во времена владычества Лайоша 
Великого, к развитию стремящийся город, в начале ХУ-
столетия обстраивается дальше одинакового стиля домами, 
заполняя узкие рамы городской панорамы. На скорость 
и размах строительства указывают несколько прист
растные, но несомненно разочарующие показания Гонзара 
Ференца, будайского посланника от 1395 года, которые 
можно сравнивать с позднейшими воодушевленными опи
саниями. Побуждения Жигмонда к градостроительству 
наилучшим образом характеризуются тем, что прибл. в 
1410 году он приказывает ремонтирование и восстанов
ление домов в Вишеграде, наказывая сопротивляющихся 
конфискацией имущества. На будайское строительство, 
по всей вероятности, он уделяет еще более заботливое 
внимание. Из градостроительной деятельности Петра 
королевского архитектора можно предполагать, что 

король интересовался развитием города, кроме того по 
всей вероятности в главных пунктах и направлял его. 

После временного упадка строительного настроения, 
Матиас возможно, оказался еще большим градострои
телем, чем Жигмонд. Еще в первой половине влады
чества, отдает распоряжение подобно Жигмонду, относи
тельно Буды, выдает закон о наказании и проводит кон
фискацию домов. На основании многочисленных памятей 
могут быть представлены гражданские дома этой эпохи. 

Ремонт домов, правильное и красивое строительство 
выполняли не только короли, но и гражданская корпо
рация. Значительная часть наемных договоров содержит 
в себе и условия ремонта дома и при неисполнении их, 
городские власти применяли не в одном случае, строгие 
меры. Это развитие круга строительно-полицейского 
права характерно для каждого средневекового города. 
Как пример, приведем сюда похожее распоряжение, 
происходящее от 1389 года в городе Абевизе, которое 
ясно выражает это-же самое предписание. Из градо
строительных распоряжений часто можно взвесить степень 
художественного знания, общие и служебные эстети
ческие принципы. В документе датированном от 1450 
года начальники города Коложвара дают пунктуальное 
строительное предписание и это наряду с остальным, 
так мотивируют : „ргоу^ежаат 51гис*иге ч1 е&Шс'ю 

. ст>аНз поз1ге :'асеге сир1еп1ез " Предписанный 
документами ремонт зданий в большинстве случаев гла
сит так : , , . . . . . . сит Ъошз Ейис1ипз ге{огтаН . . . . " 
, , . . . . . . Ьопо тойо . . , . . " Договоры, контроль осмотра 
по отношению строительства совершали специалисты 
,, езрег11з тесЬашс1з . . . . . " 

Много памятей готического стиля происходят из по
следних времен, из первой половины XVI. столетия. Мас
тера, вопреки тому, что открывали последующую эпоху 
развития, не могут превзойти до известной степени не
которой буржуазной угловатости, осторожности, неуве
ренности в формах. Но всетаки иногда, последние лучи 
угасающего художества оживляют этот, мало по малу 
опускающийся в провинциализм мир. 

Дома становятся нежилыми, более талантливые худож
ники перебираются в более подходящие к их творчеству, 
местности. Еще прежде чем турецкие войска оконча
тельно занимают город, хозяйственная и художественная 
жизнь Буды начинает приходить в упадок. 

В конце XVII. столетия новые немецкие поселенцы 
уже не понимают будайские, средневековые разрушаю
щиеся памяти и наиизящнейшая резьба попадает в печи 
для обжигания извести. Стройные вестибюли и каменно-
кружевные лоджии исчезают за фасадами домов импор
тированного стиля барокко. 
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НАДПИСИ КАРТИН К СТАТЬЕ „ГОТИЧЕСКИЕ ДОМА В БУДЕ". 
1. картина. 

1. 2. Коллоны и арки поддерживающие вперед поддавшийся этаж дома по УЛ. Тарнок№ 14 
Начало XVI. века. 

3. Проект партера дома по УЛ. Тарнок № 14. 
4. Проект этажа дома по УЛ. Тарнок № 14. 

2. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Орсагхаз № 2. 
2. Проект этажа дома по УЛ. Огсагхаз № 2. 

3. картина 
1. Проект партера и этажа дома по УЛ. Фортуна № 10. 
2. Проект партера и этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

4. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Ури № 31. 
2. Проект I. этажа дома по УЛ. Ури № 3 1 . 
3. Проект II. этажа дома по УЛ. Ури № 31. 

5. картина 
1. Проект партера дома по УЛ. Ури № 40. 
2. Проект партера дома по УЛ. Сентхаромшаг № 7. 

6. картина 
1. Проект партера и этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 18. 
2. Оконные рамы этажа дома по УЛ. Орсагхаз № 18. 

7. картина 
1. Средневековые части фасада дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 
2. Фасад дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

8. картина 
1. Фасад дома по УЛ. Фортуна № 10. с готическими частями 

9. картина 
1. Ряд колонн и косяк ворот по УЛ. Фортуна № 18. 

10. картина 
Фасад дома по УЛ. Орсагхаз № 18. с готическими частями 

11. картина 
1., 2. Готический косяк ворот дома по УЛ. Орсагхаз № 9. 

12. картина 
1., 2. Косяк ворот по УЛ. Ури № 40. 

13. картина 
Готические косяки ворот. 

1. Орсагхаз УЛ. № 23. 
2. Фортуна УЛ. № 25. 
3. Танчич М.-УЛ. 18. 
4. Ури УЛ. № 31. 

14. картина 
Косяки дверей на подобии Формы ослиных спин. 
1. Ури улица № 48—50. 
2. Сентхаромшаг УЛ. № 7. 
3. Орсагхаз УЛ. № 18. 
4. Сентхаромшаг УЛ. № 5. 
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15. картина 
1. Фортуна УЛ. 10. Косяк двери. 
2. Фортуна УЛ. 14. Косяк двери. 
3. Фортуна УЛ. 5. Ниша для сидения. 
4. Фортуна УЛ. 18. Ниша для сидения. 

16. картина 
1. Окна готической лестничной клетки дома по УЛ. Тарнок № 1—3. 
2. Колонны, поддерживающие потолок дома по Дис-тер № 12. 
3. Проект дома по УЛ. Тарнок № 1—3. 

17. картина 
1., 3. Фортуна УЛ. 10. Готические оконные рамы. 
2. Ряд колонн и кирпичная арка. 

18. картина 
1. Ури УЛ. 31. Каменная рама окна. 
2. Фортуна УЛ. 10. Оконное Отверстие. 
3. Ури УЛ. 70. Каменная рама партерного окна. 
4. Сентнаромшаг УЛ. 5. Ниши для сидения. 

19. Картина 
1. Орсагсаз УЛ. 18. Балконная арка. 
2., 3. « « 18. Этажные готические оконные рамы. 

20. картина 
1. Сентхаромшаг УЛ. 5. Оконные рамы. 
2. Инце папа тер 4. Каменная решетка аркады двора. 
3. « « « 4. Продольный разрез южной и северной части стены подворотни. 

21. картина 
Г., 2. Тарнок УЛ. 13. Ниши для сидения и каменные косяки дверей в южной части стены 
подворотни. 

22. картина 
Тарнок УЛ. 13. Продольный разрез южной стены подворотни. 

23. картина 
1. Тарнок УЛ. 13. Продольный разрез северной стены подворотни. 
2., 3. Тарнок УЛ. 13. Ниши для сидения. 

24. картуна 
1., 2. Ури УЛ. 32. Ниши и косяки дверей дома. 

25. картина 
1. Ури УЛ. 50. РИСУНОК найденных ниш в подворотне. 
2. Орсагхаз 2. РИСУНОК ниш размещенных в южных стенах подворотни. 

26. картина 
1. Готическая дверь в доме по Орсагхаз УЛ. 9. в северной стене подворотни. 
2. Ниша для сидения в южной стене. 
3. Ниша для сидения в северной стене. 

27. картина 
Ниши из подвор отень : 
1. Ури УЛ. 48—50. 
2. Орсагхаз УЛ. 2. 
3. Инце папа тер 4. 

28. картина 
1. Найденные остатки средневековой стены и арки во дворе дома по УЛ. Ури № 41. 
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29. картина 
1. Колонна с осоковыми листьями. Ури УЛ. 41. 
2. Ури УЛ. 41. Перекрестные стенные арки и их основы в средневековых стенах". 

30. картина 
1., 2., 3. Орсагхаз УЛ. 2. Аркады и части рисунков аркад во дворе дома. 

31. картина 
1., 2. Орсагхаз УЛ. 2. Аркады и части рисунков аркад во дворе дома. 

32. картина 
Обломок из дома по УЛ. Казино 2. (В настоящее время в Историческом образовательном музее). 
3. Орсагхаз УЛ. 22. Украшение арки, поддерживающей балкон дома. 

33. картина 
1. Орсагхаз УЛ. 2. Сводчатое начало и стенная арка в одном помещении дома. 
2. Фортуна УЛ. 16. Сводчатое помещение. 

34. картина. 
Средневековые основы : . 
1.Танчич М. УЛ. 20. 
2. Ури УЛ. 13. 
3. Орсагхаз УЛ. 22. 
4. « « 22. 
5. Танчич М. УЛ. 26. 

35. картина 
Ребровые профиля : 

Орсагсаз УЛ. 2., Орсагхаз УЛ. 13., Ури УЛ. 30., Ури УЛ. 41., Орсагхаз УЛ. 18., Ури УЛ. 13., 
Орсагхаз УЛ. 9., Орсагхаз УЛ. 18. . 

36. картина 
1. Орсагхаз УЛ. 2. Дополненный рисунок готической стенной живописи, (картины). 
2. « « 2. Часть готической стенной живописи. 
3. « « 2. Готическая стенная живопись. 

37. картина 
1., 2. Фортуна УЛ. 10. На этажной стене дома видна гравюра на штукатурке и ее рисунок 

38. картина 
1. Тарнок УЛ. 3. Стенная живопись геометрического украшения. 

39. картина 
Перемещенная и реставрированная стенная живопись, найденная на этаже дома по УЛ. 
Танчич М. 2. 

40. картина 
1. Инце папа тер 4. Остатки аркадов. 
2. Ури УЛ. 33. Переделанное готическое окно. 
3. Тарнок УЛ. 1. Остатки готического косяка ворот. 

41. картина 
Изготовленный реставрированный рисунок из остатков фасадных окон дома по УЛ. 
Орсагхаз 9. 

42. картина 
1. Изготовленный реконструированный рисунок из остатков фасадных окон дома по УЛ. Ури 31 
2. Реконструированный рисунок остатков окон, найденных на фасадной части двора дома 

по УЛ. Тарнок 13. 
3. Тарнок УЛ. 7. Реконструированный рисунок обломка оконной части . 
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LÁSZLÓ GEREVICH 

GOTHIC DWELLING-HOUSES IN BUDA 

The study of the historical morphology 
of old Hungarian towns is still in a back
ward state, although, besides its archaeolo
gical and historical importance, it may 
offer valuable sociological results enabling 
us to describe the different classes of 
society which lived in the various town-
districts and suburbs. The basis of the 
morphological study is the examination of 
the single houses and lots, which also fur
nish important facts for the history of art 
and throw a light on the circumstances and 
material situation of the different classes 
of society. _This last point of view has been 
particularly neglected. . . 

The Castle-Hill, an old district of Buda
pest, suffered even more than the other 
parts of the town by the Fascist attack. 
The desolate houses offered a good opportu
nity for archaeological research. I t became 
evident that, after having driven out the 
Turks, in 1686, the new settlers did not 
rebuild the houses, only repaired them and 
hid them later under the Baroque decora
tion. We stripped the houses of their 
baroque garment and laid open the Gothic 
mouldings and carvings. We separated, the 
old walls from the recent ones and marked 
their ground plan. After having indicated 
all.the medieval walls and other details on 
the map of the district, we got an archeolo-
gically proved medieval plan, which enabled 
us to follow the development of the mor
phology of the town. 

A few evidences will throw a light on the 
growth of the town-complex that is today 
called Budapest. The oldest town is Óbuda, 
the next one Pest, which, in the Middle 
Ages, lay not only on the left bank, but on 
the right bank too. The Castle-Hill (Vár
hegy) , the scene of our present research, 
developed last. The town was built from a 
smaller settlement by King Béla IV. After 
the Tartar invasion, he surrounded it by a 
wall, but it became a royal residence only 
later, during the reign of Louis the Great, 
and later Sigismund. 

The centres of these three settlements 
date from different periods and are of dif
ferent character/The development of Óbuda 
is in connection with the adjoining Aquin
cum ruins. In the centre of the settlement 
of Pest, on the left bank, new excavations 
laid open a Roman castrum. This district 
obtained an economical importance only in 
the late Middle Ages, when the commer
cial traffic increased because of ferry 
transportation. The third centre, the Castle 
in Buda, became a town only in the second 
half of the twelfth century, as a result of 
the conscious building activity of King 
Béla IV and the menacing experiences of 
the Tartar invasion. 

The morphology of a town depends on 
the knowledge of the various dwelling 
house types, in which the different classes 
of society lived, and of the development 
of these types. This research is still inadé
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quate. The scattered data are amateurish 
and can hardly be used. The material of 
the archives is more important and its 
profound study would enable us to sum up 
the question. So we must have recourse to 
historical data. 

I t is worth while to interpret positively 
the oft quoted description of Otto, bishop 
of Preising, who travelled in Hungary in the 
year 1147. We must consider, that the 
bishop was lacking in goodwill and the 
circumstances were strange for him. I t is 
evident from his remark, that, at this 
time, there were already stone houses in 
the country. This is an important result 
after hardly 150 years of development. On 
the other hand it is not astonishing, that 
the number of wooden and reed construct
ions was greater. After the middle of the 
first millennium, the stone building lost its 
importance. From the descriptions of the 
»Vita Severini« we can draw as conclusion, 
that on the Roman settlements of Western 
Pannónia, wooden temples were built. 

But the main trend of the taste seems 
to point to the style of stone houses. This 
seems to be proved by the earliest remains 
of the foundations of the Esztergom castle, 
dating from the eleventh century. In the 
twelfth century the second royal palace was 
already standing in the town, but instead 
of archaeological material, only the data 
of the archives prove this. Prom the thir
teenth century, we possess more data, but 
still very little archeological material. 
With the exception of ruins of monasteries 
and castles, we possess no characteristic 
remains of secular buildings. Here the 
research is restricted to dating the ruins 
of the single walls. A famous monument 
of this period is a house in Pozsony, on 
Káptalan-street, called the »Court of the 
Provost«. The gable and the inner wall 
are decorated with friezes of semi-circular 
arches, the other parts are of a Gothic 
character. 

Many data of the thirteenth century 
prove the existence of summer houses of 
non-constant character, but when a town 

dwelling house is described, a stress is laid 
on the stone as building material. Accor
ding to leases of the years 1242 and 1243, 
Esztergom citizens rented stone houses 
from the Esztergom Chapter. This, and 
other similar documents, prove that bur
ghers and artisans lived in stone house 
already in the first half of the thirteenth 
century, i. e. not only palaces were built 
of stone. In contrast to the records, histo
rical descriptions mention often woo
den buildings. We quote e. g. the »Carmen 
Miserabile« by Rogerius. When the citi
zens of Esztergom surrendered the town, 
they set on fire the suburbs and the nume
rous houses of wood, up to the palace, 
defending the palaces. This shows, that 
the suburbs consisted of timber houses, but 
the more important dwelling houses of the 
city were built of stone, Whereas the wood
en buildings were more numerous, those 
houses which represented the style were 
built of stone. This is perhaps the reason 
why the public records always mention 
stone buildings. As the latter are always 
emphasized, the commentators inferred 
from this fact, that wooden houses prevail
ed. Besides, the selling and bequest of 
cheaper houses, belonging to the poorer 
classes, were seldom recorded. In the records, 
the difference- between stone and timber 
buildings is a qualitative distinction. In 
the Carmen Miserabile, we read about 
Gyulafehérvár : »basilicarum et palacio-
rum muros deruptos et subfossos«-in this 
case we also might think of stone houses. 

In. our country, these stone houses repre
sented the Romanesque and later the 
Gothic style. We refer to the loggia in the 
description of the royal palace in the Town 
of Esztergom, furthermore to the royal 
palace in the Castle, which changed its 
style earlier than the ecclesiastical buil
dings. We shall prove this later, when 
describing the Buda architecture in detail 
comparing it with the European situation. 
German monographs show, that in the 
second half of the twelfth century, stone 
houses were scarce in Germany. In the 
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development of the German dwelling house, 
timber houses played the most important 
role. 

These data can be correlated with 
Strzygowski's opinion, according to which 
medieval architecture developed from sou
thern types and under the influence of the 
northern timber constructions. I t is diffi
cult to imagine, that the wooden archi
tecture, which prevailed in Central and 
Northern Europe before the Romanesque 
Period had not influenced stone architec
ture coming from the South, especially in 
its civil branch. I t is not an accident, that 
t he . development of Romanesque archi
tecture coincided with the changement 
taking place in the second half of the ele
venth century, when the wooden town-
districts of the episcopal residences were 
gradually changed into stone-towns. But 
the wooden dwelling house — in partly 
Gothicized form — survived till the Baroque 
Period. We may presume even without 
many proofs, that the so called Gothic 
framed building (»Fach werkbau«) which 
developed during the second flourish of the 
timber house in the fourteenth and chiefly 
in the fifteenth centuries, had been rooted 
in this earlier architecture of a northern 
character. In Hungary, this Gothic timber 
house is generally missing, which points 
to a different way of development. Here the 
wooden house of a Slav type, taken over 
from the neighbouring people and differing 
from the western type probably prevailed. 
The Gothic framed building, which domina
ted in the West even the most fashionable 
quarters, could not develop from this type. 
The construction of the Hungarian wooden 
house was probably not suitable for adap
ting and developing the Gothic style. The 
wooden houses in smaller towns and in the 
suburbs, which were insignificant from the 
point of view of the prevailing style, pro
bably displayed the character of folk-art, 
besides the stamped mud buildings of a 
definite Hungarian character. 

These are only presumptions, which pre
cede a detailed research and are based only 

on a few important data, but the3r point 
to the most decisive problems of the deve
lopment. In the Mediterranean, we find a 
different situation. Since the Antiquity, 
stone houses prevailed. We are informed by 
Gregoir de Tours, that in Marseilles there 
were large stone buildings even in the 
sixth century. F ven on the north side of 
these houses, there were porticos facing the 
street. The same author informs us, when 
describing Paris, that the merchants used 
these porticos for unloading of goods. Flo
rentine and Tuscan houses of the thirteenth 
century display a similarity to the Roman 
dwelling house types of the Imperial Age 
(Walter Paatz). Besides the houses in 
Ostia, St John's and St. Paul's House on 
the Coelius is a late-Roman example. 

In France, stone and timber alternated 
as building material. There is a difference 
between the southern and north-eastern 
areas. Arnoulf I I lived in a wooden palace 
already in 1099; this sort of building was 
common in whole Flanders. In the South, 
Roman traditions and the use of stone had 
ceded only slowly to the second flourish 
of the timber house, in which the Gothic 
construction was even more evident than 
in stone buildings. A great number of these 
pompous timber houses still exist, the 
earliest dating from' the middle of the 
fourteenth century. In Germany, France 
and especially in England, the ancient 
Germanic wooden architecture — even if 
it did not create the style, — could express 
itself in the prevailing Romanesque and 
Gothic styles and brought about master
pieces of wooden architecture. In Hungary 
we find a different trend of development. 
At the foot of mountains, in the towns, of 
the transitionary regions and in the trans-
Danubian district, no traces of the medieval 
timber house exists. Tater we shall see, 
that the same is true for Buda and Pest, 
and, actually, wooden houses of the Ger
man type are very rare in the whole Car
pathian Basin. But this is an intricate 
problem and the descriptions and monu
ments often furnish contradictory data. 
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Nearly all records describing Buda and 
Pest houses mention outhouses built of 
wood, with the exception of smaller, cheaper 
houses, but the latter were also built of 
stone. B. g. we hear of a house sold in 
Óbuda in the year 1349 for 14 golden 
florins. This was probably a modest buil
ding, but it is emphasized, that the house 
(domus) was built of stone. Another record 
of the year 1401 mentions not only s.tone 
houses, but also wooden houses in Buda. 
If we consider the archaeological material 
too, we may state, that in Buda, the more 
important houses were built of stone, and 
perhaps the greatest part of the simpler 
ones too. The outhouses were generally 
made of wood. In Upper Hungary and 
Transylvania, we find more wooden houses, 
but the finer buildings were of stone, and 
only the rear of the houses, the outhouses, and 
the dwellings of the poorest classes were built 
of wood. On the Hungarian Plain the situa
tion was similar to that in Buda, we know 
of a great deal of stone dwelling houses in 
the towns. In spite of this, probably many 
wooden buildings existed and it is remark
able that a more fashionable type of 
timber house corresponding to the Euro
pean type, did not develop. We can only 
imagine, that their construction was diffe
rent from that of the German timber 
houses. They were taken over from the 
neighbouring (probably Slav) people and 
were not suitable for adapting and deve
loping the Gothic style, but instead, the 
richer town-inhabitants built stone houses 
for themselves. The thorough examination 
of the Buda houses will answer the question, 
which peculiar variants of these types deve
loped in Hungary, and particularly in Buda. 

As we have already seen, one can draw 
important conclusions concerning the style 
from the building material. Among the 
medieval monuments of Buda, there is no 
single detail proving the existence of 
wooden dwelling houses. The same is true 
for the records, for, excepting the general 
descriptions of the suburbs, only a single 
wooden house in Pest is mentioned. 

This analysis refers to an earlier period, 
but the finds in Buda date chiefly from 
the Late-Gothic Period. Bven the most 
ancient monument was erected shortly 
before the beginning of the fourteenth 
century. In Buda, the chief building mate
rial was stone; brick was used to a smaller 
extent, chiefly for vaulting. The mouldings 
and those parts which were important for 
the construction, were made of the porous 
but hard limestone of Budakalász, easy to 
work and at the same time weatherproof, 
sometimes of Óbuda travertine, or of the 
limestone of Sóskút and Tétény of the 
Sarmatian Age. They are weathering with 
a surface of an agreeable greyish-yellow 
colour that makes a plastic impression. 
The walls are — with the exception of 
some variants — regular ashlar walls, 
seldom square, oftener oblong in shape. On 
their surface, we often see shallow parallel 
furrows, which cross the edges obliquely : 
the traces of the saw toothed axe. The 
irregular stone wall consists of smaller 
broken stone laid in 40—60 cm thick 
layers. In the account book of Pozsony 
we can read about this technique : 
» . . . klein stain awf dy mawer domit 
man ausfüllt.« 

Next to stone, we find bricks, Their size 
varies, the average being 4 by 12 by 24 cm. 
We generally found bricks of this size. 

In the fourteenth century brick makers 
already worked in Buda. The account books 
of Pozsony mentioned them in the years 
1455 and 1498, that of Selmecbánya in 
1367, the account book of Bártfa in 1437 
and 1438. The brick makers and tilers of 
Buda worked for far-off countries. 

So we can complete the results of archaeo
logical research with the data of the records, 
which are indispensable for a sociological 
description. The earliest record of the 
thirteenth century mentions the house of 
a linen-draper. Fourteenth-century records 
mention chiefly the houses of artisans and 
merchants. The leases of single rooms or 
parts of houses throw a light on the dwel
ling conditions of the poorest classes Other 
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valuable data inform us about the rents as 
interest of a capital investment, in their 
relation to the earnings. 

The value of simpler burghers'houses 
was about 40—60 silver marks, the aristo-
crats'houses cost 15.000—30.000 golden flo- „ 
rins at the beginning of the fifteenth cen
tury. At the same time we hear only of a 
single house worth 10.000 golden florins. 
Suburban houses seldom cost more than 
20—25 florins. 

Other important data are furnished by 
those wills,, in which the houses were 
bequeathed to several persons, for in these 
cases, the different parts of the houses 
were described in detail. These descrip
tions correspond to the medieval ground 
plans we were able to sketch during the 
research. 

The Gothic houses in Buda can be traced 
back to a main type, while there are a few 
examples of another type. Generally the 
main front is facing the street, the main 
axis of the house running parallel to it. 
The wide doorway was placed in the middle 
of the house-front. The central axis of the 
facade was formed by the doorway, i. e. 
the barrel-vault of the doorway, which cut 
the house into two identical parts. At both 
sides of the gate were one or two rooms. 
In the direction of the axis of the doorway 
there were also one or two rooms, one 
behind the other. We found no medieval 
staircase on its original site, only remnants, 
e. g. windows opening outwardly. The 
staircases opened sometimes from the door
way, with a vertical axis. The doorway led 
generally to the courtyard, which was bor
dered to the right and left, or only in one 
direction, by a narrower wing of building. 
These wings were built generally later, as 
annexes, to the front facing the courtyard. , 
In most cases these annexes are already 
built in Baroque style, but even if we 
have found no medieval traces we may 
presume that the wooden outhouses and 
stables described in the records stood here. 
Opposite the house, the courtyard ended 
in a stone enclosure or a smaller building. 

In this way, a long, narrow inner courtyard 
was formed. This long characteristic buil
ding site developed from the medieval agri
culture, from the fields. 

As the records also inform us, the rooms 
on the*ground floor were often vaulted. 
I t was occupied by the workshops and the 
goods were also stored here. The dark clo
sets point to the same purpose. If only one 
family inhabited the house, the kitchen 
was also on the ground floor. At the end 
of the fifteenth century, these shops had 
iron doors with stone framing. In conse
quence of smaller and unadorned windows, 
the façade of the ground floor differed from 
that of the upper story. The windows, 
opening to the street^ were framed with 
rebated stones, nearly square in shape, 
sometimes they had a lattice as well. The 
rooms on the ground floor were vaulted 
and seldom had a stove. We know many 
examples of these vaults. The commonest 
is the brick barrel vault with a low sprin
ging line of 150—160 cm, or the brick 
cross vault without ribs, with a deeply 
receding impost. The cross ribbed vault 
occurs only once in the doorway. The barrel 
vault terminates at the doorway in quoins, 
toward the courtyard in a rebated groined 
arch. The remains of consoles for supporting 
beams show that originally the ground floor 
often had a flat wood ceiling, but these 
were vaulted in the Late-Gothic period or 
even later. The same is true for the vaults 
on the upper stories. 

The most important room of the upper 
stories is the dining-hall used for festivals 
or banquets. In the records it figures as 
»pallacium depictum« and being the most 
spacious room of fhe house, it occupied the 
greatest part of the house-front. Tight ente
red through large, often divided, windows 
with rich carvings characteristic for Tate-
Gothic art. But sometimes, under the 
simplifying influence of Renaissance style 
the windows were square — headed and the 
stone frames had no complicated cross-
section. The windows on the upper stories 
differ from those on the ground floor in 
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size, they are more ornate, often decorated 
with rich carvings. At this place, we could 
in several cases detect under the layers 
of paint the traces of the original frescoes : 
exuberant tendrils with red flowers. On a 
fresco, we found a dancing couple and a 
clown. This caricature ridicules the ideals 
of chivalry and the contemporary fashion 
and is important from the sociological point 
of view too. Sometimes geometrical frescoes 
decorated the façades and the rooms of less 
importance. The dining room was generally 
covered with a wood ceiling, of which 
several traces were discovered. In a house 
dating from the beginning of the fifteenth 
century, the great hall was connected with 

, the other rooms by means of groined arches, 
not doors. Besides the great dining hall, the 
upper story consisted of smaller heatable 
bedrooms and chambers, which were often 
vaulted. The upper story is generally pro
jecting by a few feet, carried on consoles 
holding arches. This construction which was 
partly taken over from the timber house 
became characteristic for the end of the 
period. Balconies over the large gate also 
point to an earlienr tradition. Most of the 
houses were two-storied. Of course the 
second story was completely destroyed, but 
single finds show, that they were similar in 
construction to the first floor. There were 
also houses with three stories, but this 
third story has completely disappeared, 
only the wall itself proves its former 
existence. 

Besides this chief type, which can be 
recognised even in case the house was 
completely rebuilt, there were some houses 
facing the street with gables. Their axis 
was vertical to the street. These houses 
comprised two tracts. One consisted of two 
or three rooms one behind the other, the 
other tract was composed by a doorway 
running the whole depth of the house. The 
latter shows that this medieval type, which 
was widespread in the West too, had been 
transformed under the influence of the 
ground plan generally used here, i. e. by 
means of the characteristic doorway. 

Having examined the ground plan of 
the Buda houses, we shall describe some 
finds, which inform us about the buildings. 
We find many examples of stone dressing 
from the fourteenth to the sixteenth cen
turies. We can recognise several types of 
doors and windows, the earliest — mullions 
and fragments of sedilia — dating from the 
thirteenth century, while the latest belong 
to the Renaissance style. The capital of a 
mullion belonging to a thirteenth century 
house proves, that the same master who 
built the Mary Parish Church partook in 
the building of the house. Consequently in 
the thirteenth century laic building ateliers 
partook in the building of churches as well 
as of dwelling houses in Buda. Renaissance 
doors and windows, columns and capitals, 
relief fragments, sgraffiti decorations prove 
that the Renaissance style appeared not 
only on the buildings of aristocrats and 
church dignitaries, but on the burghers'- • 
houses as well. Vault fragments dating from 
the end of the thirteenth century inform us 
about the construction of the houses. 

Sometimes the upper story had an open 
arcade with richly decorated pointed arches, 
facing the courtyard. In this case we may 
think of a cortile. The same is true for those 
colonnaded open courtyards, of which we 
have an eminent example as well as several 
ruins. In this case the farmyard, if there 
was any, was placed behind this cortile. 

Towards the end of the fifteenth century 
and even more at the beginning of the six
teenth century the courtyard with colon
nades changed in its proportions and details. 
The passages are supported sometimes by 
consoles, not by.columns or pilasters. 

This construction with corbels and arches 
represents an old tradition. The revival of 
this fashion can be explained by the influ
ence of the Renaissance style which had 
a preference for the circular arch. 

This Gothic style, based on Oriental 
preliminaries and modified by Renaissance 
influence, has not yet been dealt with ade
quately, although it is to be found not 
only in Buda, and in this country, but 
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elswhere' in Central Europe too, chiefly in 
Eastern Austria, Bohemia and Poland. I t 
is possible that Buda, a Gothic town under 
very strong Italian influence, was one of 
the cradles of this style. In addition, we 
find fragments of monuments built in Ita
lian Renaissance style and, furthermore, 
traces of the local Renaissance style, which 
developed from the former. 

The names of Italian architects emerge 
in the history of Buda not only during the 
reign of King Matthew, but also in the 
first half of the sixteenth century. In 1528, 
Nicolaus of Milan is mentioned, in 1531 
Francis,, an Italian stonecutter. At the same 
period we find also in Vienna together with 
houses of a long, narrow ground plan, 
patrician houses built in the Italian style, 
the square courtyard being surrounded on 
four sides. In Vienna this new type was 
inconsistent with the local tradition, whe
reas in Buda the Renaissance house could 
develop organically from the medieval 
ground-plan. 

The dwelling houses of »Italian type 
attracted the notice of foreigners too. Anna 
Cendale, messenger of Ulászló I I ' s wife 
described in the year 1502 the queen's 
journey. She wrote : » . . .The houses in 
Buda . . . were built in the Italian manner.« 
Usinus Velius often refers to Italian archi
tecture and decoration. When describing 
the Castle in Buda, he was struck by the 
Italian proportions of the buildings. Another 
ambassador, Baron Wratislaw recognised 
the peculiar character of urbane archi
tecture in Buda, .when he passed through 
the country in 1591. He wrote, tha t the 
houses in the Castle »were built in the old 
Hungarian architectural style«. 

These quotations prove, that travellers 
used to Western towns found the houses 
in Hungary strange, noticing first the 
Oriental influence, and later, during the 
reign of King Sigismund and King Matthew, 
the influence of the Italian Renaissance. 

Of course the Buda houses are, as regards 
their ground-plan, after all only variants of 
medieval town-houses. They are related to 

the Low German burghers'house, which 
was widespread in the Middle Ages, and 
which had developed from the Tow German 
peasant house. The greatest difference is, 
that the houses in Buda have no gables, 
but eaves. This points to a different deve
lopment and effected changements in the 
ground plan. The origin of the German 
house with eaves is still obscure. According 
to the most plausible explanation, they 
originated from castles, public buildings 
and cloisters. We may presume, that both 
the Buda type and the German houses with 
eaves were influenced by a common type 
which came from the South or the East 
through Slav mediation and to which later 
Italian elements were added. I t is inte
resting to note, that the ground plan of 
the house with a mansard roof, which 
was of a French origin and widespread in 
Germany in the seventeenth century, is 
very similar to that of the Buda houses. 
In this case the indirect Italian influence 
is not even doubtful. 

The civil architecture in Buda had some 
peculiarities which influenced even the far 
districts of the Carpathian Basin. Among 
them, the most evident is the characte
ristic doorway. Till now we have only 
known a few examples of the doorways 
with sedilia which were often described, 
but their importance had not been recogni
zed. Yet the wide doorways are the chief 
characteristic of the Buda houses, which 
differ from the urbane dwellings of the 
great Western towns, having maintained 
their agricultural character. We could call 
them »manor houses«. The courtyard is an 
important part of these houses. A register 
made on order of King Sigismund informs 
us, that in the year 1437, in 200 houses of 
the Castle there were stables for accomo
dating 1833 horses. 

The records of Pest, Buda, as well as of 
the Castle always mention besides the 
stone building and the courtyards wooden 
buildings, thus proving, that the outhouses 
were indispensable and of eminent impor
tance. These wooden outhouses, the wide 
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doorways leading to the courtyard, where 
the carriages could drive through, the wide 
streets, the relatively low houses consisting 
of only 2—3 stories, are all proofs of a 
half-agricultural way of life. The data o, 
the records and other documents, describ
ing the landed properties of burghers 
artisans furnish, similar information. 

In this belt was standing King Matthew's 
hunting castle and the turreted castle sur
rounded by a wall, which was excavated 
in 1934 in the precincts of Buda and Albert
falva. 

On the densely populated territory of 
the Buda Castle, gardens are seldom men
tioned and walls surrounding the courtyard 
or the house occur seldom. The shape of the 
building site was strictly observed, the 
outhouses were crowded into the narrow 
courtyards, the entrance to which led 
through the wide doorway. The contem
porary stonecutters were aware of the 
importance of these doorways and decora
ted them accordingly. 

The richly ornamented sedilia recessed 
in the wall of the doorway and crowned 
with arches witness the importance of the 
doorways. Their construction displays no 
innovations. They owe their origin to the 
sedilia and stalls in the walls of the chancel 
and aisles of churches. In the thirteenth 
century they appear in castle halls as well. 
But the sedilia under the doorway are not 
known abroad. On the territory of histo
rical Hungary they appear at different 
places, in Kassa, Győr, Pozsony, Zólyom 
and we can follow them as far as the western 
frontier, Kismarton, where they disappear. 
Anyhow they are not so common at these 
places as in Buda and do not display such 
a rich variety of forms. 

In the tracery of the sedilia we can trace 
the Buda architects' style, the stonecut
ters' handmarks, recognisible sometimes on 
the window frames too. The most intere
sting group consists of trefoils, used at the 
sedilia in churches too. The lobes contain 
another, smaller trefoil, the whole decora
tion forming a canopy. The pointed arches 

were arranged in pairs and supported by 
alternating consoles and pillars. 

The simplest types of the sedilia have 
semi — circular or segmented heads and 
belong to the last period of the age. But the 
commonest decoration is the trefoil in 
several variations. 

Most finds belong to the reign of King 
Sigismund. I t seems that the development 
of the town, which began during the reign 
of King Touis the Great, continued at the 
beginning of the fifteenth century, the 
houses built in a homogeneous style creat
ing a characteristic panorama. Buda was 
at this time one of the stages of European 
politics, which required an elegant and 
magnificent scenery. A light is thrown on 
the speed and vigour of the building acti
vity by contrasting the somewhat prejudi
ced, but doubtless disillusionizing report 
of the Buda ambassador of Francis Gonzaga 
dating from the year 1359 with the enthu
siastic descriptions of the later period. 
About the year 1410 Sigismund issued an 
order concerning the repair and rebuilding 
of Visegrád houses, punishing the resisters 
with confiscation. The activity of Peter, 
royal architect, suggests, that the king 
was interested in the development of the 
town and perhaps gave himself the chief 
directives. 

After a transitional decline King Matthew 
proved an even greater builder than Sigis
mund. During the. first period of his reign 
he issued a decree similar to that of Sigis
mund concerning Buda and he really effec
ted the punitive sanction, i. e. the confisca
tion of the houses. 

The repair and the building of the town 
houses was regulated not only by the 
kings but by the town corporations as well. 
The leases contained stipulations concer
ning the repair of the houses, which can 
be often traced back to the strict regula
tions of the city authorities. In almost 
every medieval town, the building regula
tions were highly developed. As an example 
we cite similar regulations of Abbeville, 
dating from the year 1389. These regula
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tîons often enlighten us on the degree of 
contemporary artistic consciousness and 
the general and official aesthetic principles. 
In a record of the year 1450 the aldermen 
of Kolozsvár gave strict building instruc
tions with the following motivation : »pro
videnciám structure et edificio civitatis 
nostre facere cupientes . , .<< The records, 
in which the repair of houses is dealt with, 
generally stipulate : », . . cum bonis structu-
ris rêformari... .« ». . . bono modo . . .«The 
building regulations in contracts and inve
stigations were supervised by experts: 
» . . . espertis mechanicis . . .« 

Several finds belong to the last period 
of the Gothic style, the first half of the 
sixteenth century. The architects although 
they had opened a new phase in the deve

lopment could not master a certain clum
siness and cautiousness. Now and then 
the last rays of a declining art fall on this 
world, which slowly submerged in provin
cialism. The houses became desolate, the 
gifted artists moved to other countries, 
where the climate was more suitable for 
artistic creations. Even before the Turks 
occupied the town, the artistic life of Buda 
was disintegrating. 

At the end of the seventeenth century, 
the new German settlers had no under
standing for the mouldering ruins of the 
Middle Ages and the finest marble works 
got into the limekiln. The slender columns, 
the loggias with lace-like decorations disap
peared behind the Baroque facades, built 
in the imported style. 
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No. 40, Uri street. Plan of the ground floor. No. 7, Szentháromság street. Plan of the 
ground floor. . ..'•,_ . • • .• 
/ . No. 18, Országház street. Ground plans of the house. Ground floor and tipper story. 
2. No. 18, Országház street.Window frames on the upper story. 
1. Medieval details of the façade. No. 9, Országház street. 2. The façade of No. -9, 
Országház street. 
1. No. 10, Fortuna street. The façade of the house with Gothic details. . , 
No. 18, Fortuna street. Consoles and gate-frame. .-: 
No. 18, Országház street. Façade of the house with Gothic details. 
1., 2. No. 9, Országház street. Gothic Window-frame. 
1., 2. No. 40, Uri street. Gate-frame, 
Gothic-gate-frames. 1. No. 23, Országház street. 2. No. 25, Fortuna street. 3. No. 18, 
Táncsics M. street. 4. No. 31, Uri street. 

Fig. 14. — Ogee Window-frames. 1. No. 48—50, Uri street. 2. No. 7, Szentháromság street. 
3. No. 18, Országház street. 4. No. 5, Szentháromság street. 

Pig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 
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Pig. 15. — 1. No. 10, Fortuna street. Door-frame. 2. No. 14, Fortuna street. Door-frame. 3. No. 5, 
Fortuna street. Sedilia. 4. No. 18, Fortuna street. Sedilia. 

Fig. 16. — 1. Nos 1—3, Tárnok street. The windows of a Gothic staircase. 2. No. 12, Disz-square. 
Consoles holding the ceiling. 3. Nos. 1—3, Tárnok street. Ground plan of the house. 

Fig. 17. — 1, 3. No. 10, Fortuna street. Gothic window-frames. 2. Consoles and brick arch. 
Fig. 18. — No. 31, Uri street. Stone window-frame. 2. No. 10, Fortuna street. Window aperture 

3. No. 70, Uri street. Stone frame of a window on ground floor. 4. No. 5, Szentháromság 
street. Sedilia. 

Fig. 19. — /. No. 18, Országház street. Arch of balcony. 2., 3. Országház street. Gothic window 
frames. Upper story. 

Fig. 20. — 1. No. 5, Szentháromság street. Window-frame. 2. No. 4, Ince pápa place. Stone railing 
belonging to the arcade of the courtyard. 3. No. 4, Ince pápa place. Gateway, the 
longitudinal sections of the northemand southern parts of the wall. 

Fig. 21. — 1., 2. No. 13, Tárnok street. Sedilia and the stone frames of the door in the southern 
wall of the Gateway. 

Fig. 22. — 1. No. 13, Tárnok street. Longitudinal section of the southern wall of the doorway. 
Fig. 23. •— 1. No. 13, Tárnok street. Longitudinal section of the northern wall of the Gateway. 

2., 3. No. 13, Tárnok street. Sedilia. 
Fig. 24. -— 1'., 2. No. 32, Uri street. Sedilia with tracery and the door-frames. 
Fig. 25. — Sketch of the sedilia laid open in the gateway of No. 50, .Uri street. 2. No. 2, Ország

ház street. Sketch of the sedilia in the southern wall of the gateway. 
Fig. 26. — /. No. 9, Országház street. Gothic door in the northern wall of the gateway. 2. Sedilia 

in the southern wall. 3. Sedilia in the northern wall. 
Fig. 27. — Sedilia in the Gateways. 1. Nos. 48—50, Uri street. 2. No. 2, Országház street. 3. No. 4, 

Ince pápa place. 
Fig. 28. — 7. Remains of mediavel walls and vaults laid open in the courtyard of No. 41, Uri street. 
Fig. 29. — 1. No. 41, Uri street. Console with sedge leaves,with part of the groins.2. No. 41, Uri 

street. Arches and corbel of the cross-vault on the medieval wall. 
Fig. 30. -— 1., 2., 3. No. 2, Országház street. Arcades in the courtyard, Detail of the arcade. 
Fig. 31. — 1., 2. No. 2, Országház street. Arcades in the courtyard. Detail of the arcades. 
Fig. 32. — 7. Fragment from the house No. 2, Casino street. (A t present in the Museum af History 

of Civilization). 2. No. 7, Szentháromság street. Capital. (At present in the Museum). 
3. Decoration of the arch resting on consoles holding the balcony of No. 22, Országház 
street. 

Fig. 33. — 7. Springing line and arch of a room in No. 2, Országház street newn subsequently. 
2. No. 16, Fortuna street. Locality with cross-vault. 

Fig. 34. — Medieval consoles : 1. No. 20, Táncsics M. street. 2. No. 13, Uri street. 3. No. 22, 
Országház street. 4. No. 22, Országház street. 5. No. 26, Táncsics M. street. 

Fig. 35. — Prophiles of groins : No. 2, Országház street. No. 13, Országház street. No. 30, Uri 
street. No. 41, Uri st. No. 18, Országház st. No. 13, Uri st. No. 9, Országház st. 
No. 18, Országház street. 

Fig. 36. — 7. No. 2, Országház street. Gothic fresco. Completed sketch. 2. No. 2, Országház street. 
Detail of gothic fresco. 3. No. 2, Országház street. Gothic fresco. 

Fig. 37. — 7'., 2. Medieval sgraffiti in the mortar. Sketch. No. 10, Fortuna, st. Wall of the 
upper story. 

Fig. 38. — No. 3, Tárnok street. Fresco with geometical design. 
Fig. 39. — The restored fresco found on the upper story of No. 2, Táncsics M. street. 
Fig. 40. — 7. No. 4, Ince pápa place. Fragments of arcade with tracery. 2. No. 33, Uri street. 

Altered Gothic window. 3. No. 1, Tárnok street. Fragments of Gothic gate-frame. 
Fig. 41. — Reconstructed sketch of window fragments on the façade of No. 9, Országház street. 
Fig. 42. — Reconstructed sketch of the window-fragments belonging to the façade of No. 31, 

Uri street. 2. Reconstructed sketch of window fragments on the front facing the courtyard. 
No. 13, Tárnok street. 3. No. 7, Tárnok street. Reconstructed sketch of window-jamb 
fragments. 

238 



PATAKI VIDOR 

A BUDAI VÁR KÖZÉPKORI HELYRAJZA 
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2. kép. — A középkori vár déli jele De la Vigne rajza alapján a régi és mai utcanevekkel. 





1. kép. — A Várhegy geológiai szelvénye ÉNy—DK-i irányban. 





Megkíséreljük az okleveles adatok és elbeszélő források alapján 
a középkori budavári utcák rekonstruálását, annak a tudatában, 
hogy az egész hypothesis és kombinációs lehetőség, de nem valóság, 
és a legjobb esetben is csak a valószínűség határát érheti el, nem 
pedig a tényszerűség biztonságát.*) Abban a meggyőződésben azon
ban, hogy a valóság hiányában logikus feltevésekkel is meg lehet 
közelíteni az igazságot, a mai Dísz-térről indulunk ki, ennek közép
kori elődjére a Szt. György-térre lévén a legtöbb középkori adat, 
s lévén ennek azonosítása a mai Dísz-térrel a legbiztosabb. Onnan pedig 
északra haladunk, amerre a középkori Szt. György-utca haladt, véges
végig a mai Bécsi-kapuig s onnan visszafelé, a mai Uri-utcán a Dísz
térig. Végül pedig a mai Dísz-térről délre, a királyi vár felé induló két 
utca középkori adatait fogjuk vizsgálni. Hisszük, hogy ha a feltevésekbe 
és kombinációkba fektetett erő és idő nem is arányos az eredménnyel, 
eddigi homályos ismereteinknél mégis világosabbá tudjuk tenni főváro
sunkról való helyrajzi ismereteinket.1 

* * 

5. A középkori Szt. György-tér és -utca. 
A mai Dísz-tér kb. negyedével kisebb terület, mint a török időkben s 

valószínűleg csak félakkora, mint a középkorban volt. A hozzá, a várba 
felvezető közlekedés is megváltozott : a mai Hunyadi János-út szerpentinje 
helyett a mai Szalag-utca irányából vitt erős emelkedéssel a Szt. János
kapun keresztül az út a Szt. Péter-külvárosból a középkori Szt. György
térre. Ma a Dísz-tér 1—2. számú (Hr. sz. 6512) nyomul be legjobban a 
középkori térbe, félig rá az egykori Szt. György-templom helyére. Mind
ezeket a megállapításokat részbén a török-idők után felvett telektérképek 
s ama feltétel alapján tehetjük, hogy a török hódoltság lényegében nem 
változtatott a késő-középkori elrendezésen ; sőt jogunk van feltenni, hogy 

*) E tanulmány még az új várbeli régészeti munkálatok megindulása előtt készült. Az új feltárások az 
írásos emlékek és metszetek alapján kikövetkeztetett eredményeket sok esetben megcáfolták, azonban a tanul
mány igen érdekes és a háború folytán részben megsemmisült okleveles anyagon épül, közlése a kutatás számára 
mindenképen nyereséget jelent. Szerk. 
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a török idők alatti árucsarnokokkal való beépítettségét a kincstári 
rendezés »Parade-Platz«-a változtatta mai formájára.2 (Iyásd: Tanulmá
nyok Bp. múltjából III . k. 112—113. lap közötti 24. kép). 

Vizsgáljuk először azokat az adatokat, amelyek a középkori Szt. 
György-tér nyugati oldalára vonatkoznak. I t t Rabbata említett jegyzéke 
13, az 1696-os Zaiger 12 telek méreteit adja, Fortunato da Prati helyszín
rajza 10-et ábrázol, a jelenlegi kataszteri térkép pedig csak nyolcat (Hr. 
szám 6470—6477) tüntet fel. A jelenkorig tehát itt a telkek nagyobbodtak, 
a házak száma meg kevesbedett. 

Oklevelek a következő adatokat szolgáltatják : A jelenlegi Palota-út 
indulásától északra levő saroktelket (nem számítva egy beépítetlen, de 
fallal kerített házhelyet), ott, ahol ma a Dísz-tér 15-ös számú (Hr. sz. 
6471) ház áll, 1454-ben Váci Miklós aranyműves cseréli el az esztergomi 
Szt. István-prépostság egy váci házával ; északi szomszédjául András 
sarkantyúgyártót nevezi meg az oklevél ; ez a csere királyi megerősítést 
is nyert 1454 júl. 14-én ; ezt a házat íj gyártó Henrik 1457-ben évi 14 
forintért örökbérbe veszi, majd végrendeletében részben az esztergomi 
káptalanra hagyja. Örökösei közül 1479-ben Dénes posztógyártó és Péter 
nyeregcsináló osztozkodnak rajta, a déli üres telken ekkor már Drágffy 
Bertalan erdélyi vajda palotája áll, északra meg Ulrik kannaöntő háza ; 
1487-ben Prokop késgyártó fia János: késgyártó ad el belőle egy lakás
részt Olasz Márton szabónak 83 és fél forinton, ekkor értesülünk e ház 

, hátsó udvarában álló várfaltoronyról is, amelyre a város viselt gondot ; 
1504-ben az egész házat Bakócz Tamás esztergomi érsek birtokában 
találjuk, a régi résztulajdonosoktól, legutoljára Nyereggyártó Péter 
özvegyétől utólag szerez okleveles bizonyítékot tulajdonjogára. Végrende
letében esztergomi temetkező-kápolnáj ára hagyj a alapítványképen e házat, 
amelyet az Annunciata-kápolna 1527-ben, még romjaiban is, évi 20 f-ért 
és a helyreállítási kötelezettséggel adja bérbe Rozsnyai L/ukácsnak. Hogy 
a bélteki Drágffy-család palotája a középkori Szt. György-tér nyugati 
oldalán volt, közvetlenül Bakócz bibornok háza mellett, erre van még egy 
kései bizonyítékunk is 1524-ből, Drágffy Tamás és Kanizsai Iyászló közötti 
kölcsönös örökösödési szerződésben.3 (I/ásd az 3. képet.) 

Nem közvetlenül e ház szomszédjára, hanem tőle északra a másodikra 
(ma Dísz-tér 13. Hr. sz. 6473) megint sok oklevél hivatkozik. I t t állott 
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1464-ben Ijgyártó (Balistipar, Bogner) György emeletes és az utcára 
merőlegesen álló háza, amelyet Garai Jób familiárisától: Tornai Szilveszter
től vásárolt 400 forintért, Péter Késgyártó (s kannaöntő) s a győri káptalan 
háza között, s amely három leánya és két fiúunokája között öt részre 
darabolódott 1481-ben, s amelynek egyötödrészét 1490-ben Werniczer 
(Szabó) András 172 és fél forintért eladja Rupert (Róbert) aranyművesnek ; 
ennek felesége : Borbála, György ijgyártó leánya is urára irat belőle 
egyötödrészt, a férj pedig Buda város hatóságával pontosan ki is jelölteti 
kétötödrész háztulajdonát 1491-ben, azután 1495-ben eladja (Túroni) 
Mihály esztergomi érseki helynöknek, milkói püspöknek, aki bérlőként 
benne hagyja őket, tulajdonjogát azonban az esztergomi káptalanra 
hagyományozza 1502-ben. Segesdi Antal esztergomi kanonok meg össze
vásárolja a ház másik háromötöd részét Wolfgang Farkastól, s mise-
alapi tvánnyul hagyja a káptalanjára. így jut az egész ház az esztergomi 
káptalan tulajdonába, s onnan 151 l-ben Orbán kannaontő, 1525-ben pedig 
Domonkos festő bérletébe. 

Bnnek a háznak északi szomszédja, ma a Dísz-tér 12. (Hr. sz. 6474), 
minden egyes oklevélben a győri káptalan háza, de erről közelebbi 
adatunk nincs, épp úgy, ahogy nincs a Dísz-tér 14-esről, (Hr. 6472), 
de ezt a fentebb közölt két ház oklevelei egészen részletesen megvilágítják, 
így tudjuk róla, hogy 1454—57 közt András sarkantyúgyártó (calcaripar) 
lakott benne, 1464-ben Péter késgyártó, 1479-ben Ulrik kannaöntő, 
1481—87 közt Péter kannaöntő, 1504-ben Gergely nyerges és 1525-ben 
Miklós pénzverő.4 

Öt középkori telken álló ház — lakás-és lakó viszony ait ismerjük elég 
részletesen a mai Dísz-tér 16-os saroktelektől kezdve, s ha a mai,telkek 
terjedelmükben megfelelnek a középkori telkeknek, akkor az egyes 
kataszteri helyrajzi számok részletes történetét is ismerjük, ez azonban 
nem biztos, lehetett a mai Dísz-tér 12—16 közötti házszámok telkének 
középkori elődje nagyobb terjedelmű is, mint a mai, annál is inkább, mert 
ezek a házak Buda mindenegyes ostromában nagyon sokat szenvedtek, s a 
ma itt álló házakban középkori maradvány nem látszik. 

A Szent György-templom (bejárata) előtt állt továbbá a Garaiaknak 
az a háza, amelyet id. Garai Miklós vásárolt 1385-ben 1200 f-ért a Bécsi 
Ulrik-féle hagyatékból, Hédervári Mihály és Czolneker Miklós háza között. 

; : 243 
16* . • 



Ezt if j . Garai Miklós nádor és János öccse testvériesen megfelezik 1412-ben. 
Bnnek a kétemeletes palotának a felezéssel kapcsolatban belső elosztását 
is megkapjuk : középen volt a kapuja, s azon belül jobbkézfelől egy bolt
helyiség, ahonnan lépcsők visznek a pincébe, aztán a nyugati épületszárny
ban a földszinten még egy bolthelyiség, innen is nyílik egy régi pince, 
aztán egy fedett szín lovak számára egészen a várfalig ; ennek az egész 
épületrésznek az első emeletén két lakosztály (domus) ; a második emele
ten a várfal támfala (reclinatorium), kamra, szoba, fűthető hálólakosztály 
(domus dormitoria cum camino) s az utcai front fölött a megfelezett 
díszterem (medietas magni palatii) ; mindez Garai János tulajdona. 
A déli házrész hasonló elrendezésű, s hátul három istállóval, kőkonyhával, 
kerttel Miklós nádoré. 

Annyira részletes és szemléletes leírást kapunk e szövegben, hogy 
ennek alapján e palota, rekonstrukció ját is meg lehetne kísérelni, sajnos, 
a szöveg még a szomszédokat sem nevezi meg, később sem szóle palotáról 
oklevél, így aztán épp úgy nem tudjuk azonosítani mai házszámokkal, 
mint az előbbi hármat sem ; ha szószerint értendő, hogy e Garai-palota 
pontosan a Szt. György-templom előtt állott, akkor a mai Dísz-tér 11. sz. 
(Hr. sz. 6474.) helyén keresendő. Bizonyos csak az, hogy e Garai-palota 
is a középkori Szt. György tér északnyugati részén, a Szt. György
templom előtt állott", s északi szomszédját, a mai Dísz-tér 10-et 
(Hr. sz. 6475) Kanizsai János érsek ajándékozta 1391-ben az eszter
gomi káptalannak, ettől északra viszont Jakcs (Jakusch) György volt a 
szomszéd.5 

A mai Casino-utca helyén a középkorban aligha volt még utca, mert 
a középkori Szt. György-utca nyugati oldala minden utca-megszakítás 
nélkül folytatódik a mai Uri-utcában, anélkül, hogy a Szt. György-tér 
és a középkori Mindszent-utca között észrevehető határvonal volna. 
A XVI. század elején lyukács zágrábi püspöknek sógora: Milner (Mylner, 
Mülner, Mynher) Eberhard budai polgár által elfoglalt háza az, amelyik
nek meghatározása hol a Szt. György-teret, hol a Mindszent-, hol a vele 
azonos Hátsó-utcát hangoztatja; kb. a mai Uri-utca 4. (Hr. sz. 6480). 
Az ekkor megnevezett egyik szomszéd : Szabó Benedek, máskép Karay 
Kisbence budai polgár 1514-ben félházát a domonkosok Szt. Miklós
templomára hagyja misealapítványul, déli szomszédjául házának Mynher 
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polgárét, nyugati szomszédjául pedig a pécsi székesegyház szentháromság
kápolnájának házát nevezve meg.6 

A Szt. György-utca s Mindszent-utca váltakozva való emlegetése 
gyakran előfordul, így annál a háznál is, amelyik 1392-ben Zenchei 
Miklóstól került Kővágóőrsi György, innen pedig Kanizsai Miklós tárnok
mester birtokába, ki azt két másik házzal együtt az örményesi (s buda
szentlőrinci) pálosoknak ajándékozta ; bérlője 1424-ben Sighardt János 
polgár, 1447-ben pedig Péter szabó ; egyik szomszédja valószínű délről 
1390-ban Fehér (Albus) Henrik, 1424-ben néhai Hynko, 1447-ben pedig 
Hosszú (Longus, Longh) Erhard, a másik meg mindvégig Nadler (Nodier) 
Mihály, ennek meg Fuvaros (Vector, Fuhrmann) Jakab, akitől 1415-ben 
Örmény Márton veszi meg ; ettől északra meg Miklós királyi pénzváltó 
(bursator) lakik. Továbbá elbeszélő forrásokból is tudjuk, hogy ezen a 
tájon, a Mindszent-utcában lakott Szerencsés Imre, még pedig szintén az 
utcának a nyugati oldalán, mert a népharag elől 1525 jún.-ban csak úgy 
tudott elmenekülni, hogy kötélen leereszkedett a várárokba, házát mégis 
a Szt. György-utcában levőnek is mondják az oklevelek.7 A mai Dísz-tér 
nyugati oldalán mindössze nyolc házszám van, a középkorban sem lehe
tett ekkora területen több ház, inkább kevesebb; ebből oklevelek meg
határoznak ötöt, a maradék három telekhelyre pedig elhelyezni ezt 
a most elsorolt hét középkori házat nem lehetséges, tehát a 
középkori Szt. György-utca jóval hosszabb volt a mai Dísz-tér nyugati 
oldalánál, akkor pedig jócskán benyúlt a Mindszent-, azaz a mai 
Üri-utcába. 

Az is érdekes, hogy a birtokosok többsége egyházi személy vagy 
intézmény, az igazi budai polgárok pedig bérlők, vagy örökbérlők és 
(ezen a környéken) valamennyien iparosok, mégpedig főleg fémművesek : 
ónedény-, kés-, tekervény- (a számszeríj XV. századi magyar neve), 
sarkantyú-csinálok tömörültek ide, akad köztük szabó, posztógyártó, 
nyeregcsináló, pénzverő és egy festő is. Az egyházi tulajdonos szívesen 
adja egy-egy tehetősebb iparos kezébe házát örökbérbe, ezzel együtt 
mindig kiköti a jókarban-tartás kötelezettségét is, de az örökbérlet a 
ház további bérbeadására, vagy az örökbérlet eladására is jogosítja az 
örökbérlőt, persze az adás-vételi új szerződésbe beleveszik az örökbér 
fizetésének kötelezettségét is. Az oklevelek viszont nem sokat emlegetik 
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a tulajdonost, inkább a benne lakó bérlőt, főleg a szomszédok megneve
zésénél, sőt gyakran nem is a bérlőt, hanem e helyett ennek — valami 
miatt közismert — elődjét »néhai« jelzővel, így aztán néha nagyon nehéz 
megállapítani egynémely háznak igazi tulajdonosát, még nehezebb fel
ismerni (különböző időben és különböző hatóságok által kiállított oklevelek
ből, ahol esetleg még az utcanév sincs kitéve, vagy esetleg különböző 
utca szerepel), hogy nem különböző, hanem ugyanazon ház változó lakói
ról és szomszédairól van szó. 

Vizsgáljuk már most e tér déli oldalát. Ma itt egyetlen ház és telek
számot találunk, a Dísz-tér 12-őt (Hr. sz. 6482.), a középkorban is egyetlen 
palota állt itt, a téren kívül még két utcára : a középkori Szt. Zsigmond-
(ma Szt. György-) és a Szt. János- (ma Színház-)utcára néző, s ez bolondóci 
Stibor vajda egykori háza, amelyet Albert király 1438-ban lévai Cseh 
Péter erdélyi vajdának adományoz, ennek fia : Iyászló 1453-ban zálogba 
veti zágorhídi Tárnok Demeternek és Tarczai Jánosnak.8 

A tér keleti oldalán szintén emlegetnek okleveleink középkori ház
tulajdonosokat, így mindjárt a Szt. János kaputól északfelé haladó házsor 
első háza, a mai Dísz-tér 2. és 3. (Hr. sz. 8516 és 8518) XV. századi tulajdo
nosai ismeretesek : Nagyváti Albert deák pécsi várnagy, ki (Nagylucsei) 
Orbán esztergomi prépost alkincstárnoktól csere útján szerzi meg külvárosi 
házáért, mellette az esztergomi érsekség háza áll ; az előbbit Mátyás 
király vásárolta kedvenc szabójának : Mátyásnak számára, ennek halála 
után Koncz Borbálának (Korvin Mátyás anyja?) adományozta 1473 
jan. 30-án, majd pedig (Beckensloer) János esztergomi érseknek, majd 
mikor ez királyát hűtlenül elhagyva Bécsbe menekült, 1478 márc. 7-én 
(Váradi) Péter erdélyi prépostnak adományozza, de Bakócz Tamás, 
esztergomi érsek korában, peres úton visszaigényli, mint az esztergomi 
székesegyház házát és vissza is szerzi Váradi Péter öccsétől: adorjani 
Érsek Mátétól, s maga birtokolja, ez ellen azonban káptalanja tiltakozik 
1507-ben, Bakócz azonban 1518-ban elcseréli Alsószécsenyi Benedek fia 
János Györk nevű birtokával ; ezt az elpusztult hazat ajándékozza 
János király Bekényi Benedeknek.9 (Lásd a 4. képet.) 

A harmadik ház — e sorban — (Albisi) Henrik pécsi püspöké volt, 
amint e ház félszázaddal a múltba nyúló oklevelei elárulják; a tőle délre 
fekvő két ház pedig már a XIV. században az esztergomi székesegyház 
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Szűz Mária-kápolnájának tulajdona, s közülük a kisebbiket (a másodikat) 
1423-ban Grais András varga, 1434-ben pedig Tamás budai polgár királyi 
varga, a nagyobbikat meg Pálóczi György esztergomi érsek bírja örök-
bérben ; a következő évben a nagyobbikat is megvásárolja Tamás vargá
tól és Zakariás kereskedőtől az érsek maga 500 f-ért s így mindkettőt lakja 
Henrik pécsi püspök szomszédságában.10 Még egy emberöltővel tovább 
vezetnek a múltba az oklevelek az esztergomi kápolna e két házára vonat
kozólag : 1396-ban a sarokház Miklós kancelláré, előtte meg Pauser 
János polgáré, a mellette levő telket az összes épületekkel a Kanizsai
család veszi át 1500 forint tartozás fejében Pukuri Péter fia Benedek 
mestertől 1388-ban; több ház állhatott e telken, az egyiket Kanizsai 
János érsek 1390-ben káptalanjának «adományozza, amely azt örökbérbe is 
adja 1392-ben Zsigmond boltosnak; 1396-ban ugyané telken az érsek 
két házat adományoz káptalanjának, illetve az esztergomi székesegyház 
oldalához épített Szűz Mária-kápolnának. B telek északi szomszédja : 
Tausendmark Konrád 1388-ban, 1390-ben Ranchan dictus Péter (de ez 
vagy bérlő, vagy pedig az oklevélíró elhibázta a nevet), 1392-ben újra 
Tausendmark Konrád, 1396-ban Haller polgár. Utóbbinak jogutódja 
a XV. században Henrik pécsi püspök, majd pedig hol a pécsi püspök
séget, hol káptalanját említik az oklevelek. Hogy mindkét káptalani ház 
déli szomszédja ugyanaz, ez úgy képzelhető el, hogy egy nagy (1500 
forintot érő) telken, a telek utcáranéző részén is, meg hátsó udvari részén 
is emelkedett egy-egy ház és minden jel arra mutat, hogy Pálóczy 
György esztergomi érsek, nagyobbarányú építkezéssel olyan egységes nagy 
palotát emelt e telken, hogy a XV. század második felében csak egy 
házat találunk itt, míg a XIV. század végén két külön házat említenek az 
oklevelek.11 (Iásd a 4. képet.) 

Összegezve az eddigieket, a XV. század végefelé az esztergomi 
káptalan kápolnájáé a sarokház, vagyis à mai külügyminisztérium és a 
Dísz-tér 3. (Hr. sz. 6516 és 6518), a harmadik, kb. a Dísz-tér 4. (Hr. sz. 
8519) a pécsi püspökségé, aztán következnek a pozsonyi káptalan és Óváry-
Altenburger István házai, a mai Dísz-tér 5. és 6., 7. (Hr. sz. 8519 és 8520— 
8521.). A Dísz-tér 4. helyén lakhatott Kanizsai Miklós tárnokmester, ki azt 
Kővágóőrsi György mester esztergomi várnagytól vásárolta 1392-ben, 
ez meg Zenchei András fia Miklós esküdttől 2800 forintért, de még ebben az 
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évben az örményesi pálosoknak ajándékozta, akik 1400 körül sokat 
pereskednek (örök)-bérlőjükkel : Greczinger (Grechènger) Jakabbal, s a 
tárnoki szék 1409-ben csak a félház-birtokát ítéli meg nekik (a másik 
fele ugyancsak Kanizsai Miklós adományából alighanem a budaszent
lőrinci pálosoké volt) ; ennek a háznak szomszédja délfelé a már ismert 
Zsigmond fűszeres-boltos, északfelé pedig Rauchan (Ranchan) Péter.12 

E házak valamelyikének tulajdonosa lehetett Kun dictus Péter polgár 
és nemes, aki 1371-ben Henslin cseh kereskedőnek adta el házát.13 Bzen 
a soron kell még keresnünk az Üjbányai kórház házát, amelyet Heng-
mannus de Sebenicio körmöcbányai kamaraispán ajándékozott el 139l-ben, 
Stoyan Márk esküdt szomszédságában.14 Továbbá az esztergomi káptalan
nak még egy házát, amelyet 1457-ben évi 16 forintért ad örökbérbe Gáspár 
budai vargának, János szűcs és a budaszentlőrinci pálosok háza között, 
s amelyet 1481-ben és újból 1483-ban Haischnaider Sebold polgár örök
bérlő, 500 forintért, meg az esztergomi káptalannak járó évi 16 forintért 
és még egy 25 forintot érő szőlőért átruház Wirth Jánosra. A szomszédok 
ekkor Plab, illetve Plos János és Polyák Péter.15 A Kanizsai Iyászló és 
Drágffy Tamás közti kölcsönös örökösödési szerződésből az olvasható ki, 
hogy a Kanizsai-ház itt, a Szt. György-tér ellenkező oldalán keresendő, 
mint ahol a Drágffy-ház állott.16 Az esztergomi káptalannak is volt még 
egy (fél?) háza ezen a soron, ennek az egykorúak nyelvén külön neve is 
volt : Édeslyuk (talán a tőle nem messze álló Édeskút nevű közkút nevének 
hatására), erre a házra Gosztonyi András esztergomi prépost 800 forint 
kölcsönt adott 1501-ben Ötvös (máskép Harber) Mátyás budai bíró
nak, 1504-ben viszont 1000 forint értékben a káptalan tulajdonává 
lesz ennek a háznak a hátsó fele, amelyben volt négy bolthelyiség — azaz 
műhely —, egy János nevű kötélverő özvegyének külön kis udvarháza 
(curia) konyhával életfogytig biztosítva, az első emeleten egy nagy szoba, 
kisszoba, kamra, konyha, e fölött a padlástérben a tető alatt még egy kis 
lakás (curia!), külön mellékhelyiséggel a vár fala felé. Szóval ennek a 
háznak még az udvari része is mansardtetős kétemeletes volt, s a káptalan 
budai házait tartalmazó 1530-as jegyzék is említi Édesluk néven.17 Ha 
nem is mint háztulajdonost, de legalább mint lakót ide kell soroznunk 
Herendi Miklós pécsi prépostot is, aki itt Szt. György-utcai lakásán veti 
zálogba baranyamegyei birtokait 3000 forintért a várnai perjelnek.18 
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A legszerényebb számítással is legalább 7—8 ilyen, palotának is 
nevezhető nagy házról van okleveles adatunk a középkori Szt. György-tér 
e keleti oldalán, s ez annyit jelent, hogy a középkori Szt. György-utca 
ebben az irányban épp úgy belenyúlt a mai Tárnok-utcába, mint nyugaton 
a mai Úri-utcába, és a mai Tárnok-utca nyugati oldalára épp úgy nincs 
okleveles adatunk, ahogy nincs az Úri-utca keleti oldalának indítására, 
ebből az következik, hogy ez a telekrész nem volt házakkal beépítve, 
hanem csupán árusító-bódékkal, és ha nincs is jogunk arra, hogy itt a 
középkori nyugati városok módjára, kőből épített egységes vásárcsarnokra 
gondoljunk, de a budai jogkönyv is beszél kőből épített árusító bódékról 
(Kram) és a török idők alatt itt álló »bedesztán« és »csarsu«-sor a közép
kori állapot egyenes folytatásának túnik fel, s míg a középkori Mindszent
utcán a fémművesek, északabbra meg a posztó- és ruhakereskedők lakásait 
és műhelyeit látjuk tömörülni, a Szt. György-tér keleti oldalán a vargák 
és szűcsök csoportosulnak lakásaikkal és műhelyeikkel. (Szabó mindkét 
soron azonos számban mutatkozik.) Az országos főméltóságok palota
lakásait e földszinti iparos-élet tarkítja mindkét oldalon. A Szt. György
utca keleti oldalának folytatásaképen, vagyis a mai Tárnok-utcán viszont 
az apothecariusok, vagyis a fűszer-, pipere-, gyógyáru-boltok egymást 
követik; névadói is az utcának, be, egészen a mai Szt. Háromság-tér déli 
oldaláig: »Boltosok-utcája«, »Füszeresek-sora« olvassuk az oklevelekben is, 
a Budai Jogkönyvben is.19 A boltokkal szemben pedig e kilenc kofa áru
padját találjuk megszabott rendben, (mégpedig a Budai Jogkönyv első 
részében, amelyről tudjuk, hogy 1413-ig elkészült.) Eszerint az Edeslyuk 
nevű ház folytatása észak felé egy sarok-fűszeres volt, ettől délre álltak a 
pékek árusítópadjai, volt köztük egy zsemlés-bolt is (apotheka semellarum), 
a sarki fűszerbolttól északra Miklós borbély (orvos) házáig a sajtos-kofák, 
északra tőlük Gubelwein (helyesebben : Gündelwein) Konrád házától a 
városház sarkáig a gyümölcsárusok. A magárus kofák állásai már a mai 
Szt. Háromság-tér déli oldalán helyezkedtek el, a gyümölcsárusok 
folytatásaképen, Haas (-en) Pál házától Rechberger Rigó házáig, ettől 
délre pedig a sóárusok, szemben a baromfiárusokkal. A budai jogkönyv 
említette háztulajdonosok közül kettőnek (Miklós orvos és Gündelwein) 
háza oklevelekben is szerepel, még sem tudjuk őket mai telekszámokkal 
azonosítani, mert a kevés-számú oklevél nagy időközre oszlik el, s így a 
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megnevezett szomszédok házaiból sem kapunk összefüggő láncolatot. 
A mai Tárnok-utca nyugati oldalára (Tásd a 6. képet) azonban a városházáig 
csupán a következő két házcsoport kombinálható : Kb. a mai Tárnok
utca 18—20 helyére (Hr. sz. 6505—6504.) Dyettimar Henrik háza 1475-
ben, amely előtt zsemlyeárusító hely, később, 1528-ban talán zsemlyés-bolt 
is volt, északra tőle Miklós borbély fia : Leonard háza, amelyet 
Mátyás király gyilkosság miatt elvétet tőle s a meggyilkolt anconai 
származású olasz Simon patikárius özvegyének juttatja ; ez magában 
álló, vagy legalább is körüljárható ház lehetett, mert mind a négy 
égtáj felé meghatározza az oklevél a szomszédokat : délre a zsemlye
árusítók helyei, északra Nagy Fülöp háza (amelyiknek a 16 forintnyi 
»Burgrecht«-j ét a felhévízi ispotályosoktól 200 forintért vásárolta Magnus 
Fülöp), szemben vele Bornemissza Imre háza keletről és egy mészárszék
céh-ház (?) nyugatról. A mai városházhoz közel (ugyanott lehetett a 
középkori városháza is) említés történik 1491-ben Fogelbaider Sebestyén 
könyvkereskedő, majd András öccse házáról, szomszédai Forster György 
(bíró 1475-ben és 1483-ban) és Bernát aranymíves özvegye ; ezt a házat is 
terhelte Gosztonyi András esztergomi kanonoktól felvett 800 forintnyi 
kölcsön. 

A mai Tárnok-utca 7. (Hr. sz. 6526.) számú ház táján állhatott az 
esztergomi Krisztus-teste-kápolna háza; először olvashatunk róla 1384-ben, 
ekkor évi 40 forintért a bolognai származású Talentis-i Simon bérli, 
szomszédai ekkor a Szt. Margit-szigeti domonkos-apácák és Bwizigethi 
Jakab háza, ugyanerről a házról lehet szó 1528-ban, ekkor romokban áll, 
csak oldalfalai maradtak meg. Milanói Miklós kőműves, budai polgár 
mégis ígér érte évi 35 forintnyi bért, szomszédja ekkor két kereskedő : 
Brikcius polgár és Fekethe Wolfgang. 

Gündelwein Konrád háza alighanem a mai Tárnok-utca 15. 
(Hr. sz. 6529.) alatt keresendő, 1462-ben örökösei: óbudai Tarczay 
János és Kamarás Mátyás budai polgár osztozkodnak rajta, egyik 
szomszédja a mészároskonfraternitás, a másik meg lippai Dákó Iyászló 
háza. 

Az esztergomi Szt. András-kápolna is vesz ebben az utcában egy kis 
házat Iváncsy Sebestyén diák polgártól, déli szomszédja 1495-ben Bayoni 
Ivőrinc diák (budai bíró 1461-ben). 1500-ban pedig Szabó Pál és Korosi 
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Kys máskép Belez Mihály özvegye, az északi pedig 1495-ben Angelt 
István kereskedő, 1500-ban pedig Ebenhauser Lőrinc.20 

Kétségtelenül a középkori Boltosok-utcája volt Budavárának leg
mozgalmasabb utcája, egyik oldala merő bolt, a másik meg bódé és kofa
árushely, csupa boltos és kereskedő lakik itt, de annak a törzsökös budai 
polgárságnak jórésze is, amelyik esküdtek és bírák képében a város
hatalmat birtokolta. 

6. A Boldogasszony-templom környéke. 

A városépítéssel egykorú plébánia-templommal és a körülötte el
terülő temetőkkel és kápolnákkal már foglalkoztunk, de várostörténeti 
szerepe irányító lévén, ezt is meg kell vizsgálnunk. Okleveles adatok 
mutatják ugyanis, hogy e templom környéke ment át már a középkor 
folyamán, de azóta is, a legnagyobb átalakuláson. Már a Rabbata-térkép 
is a maitól eltérő templom-környezetet mutat : a mai Szent Háromság-tér 
templom-előtti része csak akkora, hogy egy közkút éppen csakhogy elfér 
rajta, a templom szentélye mögött pedig, annak déli oldalán piacnagyságú 
beépítetlen hely látható. Főleg ebben az irányban kell keresnünk a kora
középkori temetőt, bár a kezdeti állapot a templom főbejáratát hagyta 
csak szabadon, s a templom külső falától kiindulva minden irányban 
temetkezett — általános szokás ez a középkorban —- ezért akadtak a 
török idők után meginduló építkezések a templomtól északra is, délre is, 
mindenütt, középkori sírokra.21 A temetkezések már a XV. század vége 
felé annyira megtöltötték a sírkertet, középkori nevén »cintermet (a latin 
coemeterium-temető szóból), hogy csak egyetlen irányban volt nagyob
bítható: kelet felé, a várfalon kívül, a Szt. Péter-külváros felé eső lejtőn. 
Ez lehet a magyarázata annak a kiskapunak, amelyről a XVI. században 
hallunk: Verancsics-krónikája nyiltan mondja, hogy Pálczán Péter 
budai kisbíró, Izabella királynéval és a városi tanáccsal egyetértésben, 
itt akarta beereszteni Ferdinánd király Budát ostromló hadinépét 1541 
július 13-ának éjszakáján : ». . . az boldogasszony cemitiriumon, Szent 
Mihály felől az kiskaput felnyittatá és az német hadat beereszté . . ,«.22 

E szövegrészből az is következik, hogy a »Szt. Mihály« alatt temetőkápolna 
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értendő s hogy ez a kápolna a várfalon kívül állott, az új temetőrészben, 
a külvárosban, mely már az ostromló németek birtokában volt.23 

A Boldogasszony-templom körüli temető azonban már a XV. század
nál jóval előbb elérte a kezdetben rajta kívül épült polgárházakat, sőt 
(nem lévén fallal kerítve) körül is fogta azokat, majd azokat le is bontották 
s helyükbe palotákat (palatium) építtetett maga a plébános is, a város 
alapítása után alig száz év múlva.24 

A templom körüli mai Szentháromság-tér minden háza a legújabb 
korban épült, s ez az építkezés sem nem igazodott a középkori alap
falakhoz, sem fel nem rajzolta azokat, ezért nem is lehetséges azonosítás a 
középkori adatokkal, legfeljebb csak azt tudjuk megállapítani, hogy a 
templomtól mely irányban állhatott egykor egy-egy középkori ház. így, 
a mai Szentháromság-tér 1—2—3—4. sz. (Hr. sz. 8528—8529 és 6529.) 
a középkorban részben temető volt, meg a húsárusok bódéi állottak itt ; 
még a Rabbata-térképen is mélyen délre nyúlik innen egy zsákutca, a 
középkorban alighanem ezt hívhatták »Német-mészárosok-utcájá«-nak, 
de itt lehetett a »káposzta piac« (Kraut-mark) is, mert 1504-ben Arnolt 
János adja el itt házát 140 forintért Schuz Farkasnak, szomszédai : Iyan-
genperger Pál és Jakab mészáros, szemben vele Cserbokor István máskép 
Farkas-mészáros háza állott, de az új tulajdonos is vállalta a Szent Pál
utcai szegényháznak fizetendő évi egy forintnyi örökbért (burgrecht.)25 

(Ivásd a 5. képet.) 
A templom északi oldalán épülhetett az a plébánia-palota, amelyről 

1346-ban olvasunk, közelében, a mai Szentháromság-tér 5., XI. Ince pápa
tér 1. a Pénzügyminisztérium keleti épülete (Hr. sz. 8536.) helyén kell 
keresnünk még a következőket : azt a házat, amelyet 1375-ben Ilona 
asszony végrendeletileg férjére (Benedek fia Bgyed polgár) és leányára : 
Dorottya nevű apácára s általa az óbudai Klarisszákra hagyja a plébánia 
és Mátyás-fűszeres közti házát ; a klarisszák ezt a házat többször is bérbe
adják : így 1411-ben a Corpus Christi-konfraternitásnak és 1427-ben 
Miklós »magyar-ötvös«nek, a háztulajdonos-szomszédok közül az egyik 
mindkét esetben Czauczath Miklós ötvös, a másik 1411-ben a Corpus 
Christi-konfraternitás, 1427-ben pedig (talán mint bérlő) Österreicher 
János ötvös. Mátyás király ezt a házat 1475-ben a benne lakó Töli (De 
Theel, Thewl) Jánostól — Maró Gergely- és Pálnak a baranyai Orew-ben 

252 



való meggyilkolása miatt -— elkobozza és a Czobor-testvéreknek adomá
nyozza, de azok, mint olyat, amely az óbudai Klarisszáké, Mátyás király 
előtt visszaadják a zárdának.26 

A mai Szentháromság-tér 6. számú pénzügyminiszteri palota előtti 
mai tér egy része a középkorban valószínűleg be volt építve, úgy, hogy a 
Nagyboldogasszony-templom déli főbejárata előtt jeleznek forrásaink 
egy sarokházat, amelyet Mihály »magyar-ötvös« florenzi Zenobius fia 
Onofrius budai polgárnak ad el, nyugati szomszédja ismét egy kiszögelő 
sarokház : Ulvingus-é, az északi pedig a Szt. Margit-szigeti apácák egyik 
háza ; e ház 1391-ben gazdát cserél : florenzi Berty fia Angelus polgár 
600 forintért eladja Kanizsai Miklós tárnokmesternek, ki azt a következő 
évben az örményesi pálosok javára örökbérbe adja Bernát fia Ferenc 
mesternek, (Ulvingus helyébe most már Ömicheyn Jánost találjuk) ; 
Bernát fia: Ferenc meg 1398-ban ugyancsak 600 forintért brünni (de 
Brunna) Miklós szűcsnek adja el ; ezt a házat bérli ki 1448-ban 6 évre, évi 
24 forintért és az előírt restaurálási kötelezettségek vállalásával János 
budai kereskedő, szomszédai ekkor István és Mihály fűszeresek, ekkor 
Nagy-utca a neve a mai Szentháromság-térnek, az oklevél cserepes-kő
házról szól, s a bérlő vállalja a ház előtti utcarész kövezését is és ä pince 
nagyobbítását is. De ebben a házban, vagy az apácákéban kellett lennie a 
Boldogasszony-plébánia iskolájának is, erről egy 1398-as oklevélből 
értestilünk, amikor hunfalvi Vulfingus Péter budai polgár házát feleségére 
hagyja.27 - \-

A mai Szentháromság-térnek azt a középkori kiszélesedő részét, ahol 
ma a Tárnok-utca és a Szentháromság-utca beletorkolik, úgy látszik, a 
XV. század derekától kezdve Nagy-utcának (Magna piatea) is nevezgették, 
mert egy 1523-as oklevél is ide céloz, még pedig kb. a mai Szentháromság
szobor helyén álló sarokházra, ebben II. L,ajos rendel el vizsgálatot, 
vájjon Bakócz érsek Vizokay Márknak adományozta-e azt a kérdéses 
házát, melynek szomszédja észak felé: Wamos I^őrinc, keletre meg 
Fekete Bálint? liehet, hogy erre a házra vonatkozik az 1499-es oklevél is, 
melyben Pálóczi Imre özvegye : Rozgonyi Dorottya, Bakócz Tamás 
prímásra ruházza át Rózsák-utcájában álló házát!?28 

A mai Szentháromság-utcának az a része, ahol a budai városháza 
ma is áll, úgy látszik, a Franciák-utcája elnevezést viselte, legalább is a 
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XV. század elején, mikor Zsigmond király számos franciaországi mestert 
és művészt csalogatott Budára. Ezt bizonyítja két 1410-ből való oklevél, 
amelyben Zsigmond király Albesi Márton fia Dávid mesternek Verebélyi 
Péter vajda fiaitól vett házát megveszi és eladja Rozgonyi Simonnak 600 
forintért.29 Ez a ház 1393-ban Zdenci Simon bán fia Jánosé lehetett, s 
déli (?) szomszédját Bernát (Bernhard) fia Ferenc 2600 forintért adja el 
Kanizsai János érseknek (aki az esztergomi káptalannak ajándékozza), 
de Bernát fia Ferenc mint bérlő benne lakik mindaddig, míg 1425-ben 
bírói ítélet onnan ki nem mozdítja, amitől kezdve Héthársi (Siebenlinder) 
János bérli évi 32 forintért ; ettől délre egy kis köz, vagy zsákutca (vicus, 
via) — a mai Balta-köz — választotta el bizonyos Kása (Kasé) György 
házát.30 

Az egész budavári helyrajznak legismeretlenebb része, valóságos 
fehér foltja a középkori városháza, körülbelül a mai budai városháza 
telkének északnyugati sarkán, egyetlen oklevelünk sincs róla. Ez érthető 
is, mert Buda városa tulajdonában levő minden hivatalos írás elpusztult, 
így természetesen a városházára vonatkozók is.31 (L,ásd a 6. képet) 

A Boldogasszony-plébánia környéke, bekanyarodva a Fűszeresek-
fa mai Tárnok-) utcába (s nem, mint az ember gondolná, egyenesen tovább 
a Szentháromság-utcán) szolgált élelmiszerpiacul. A templom déli olda
lával szemben találjuk a mészárosok (kő-?) bódéit, kik darabolt halat is 
árulhattak, mögöttük, szorosan a várfal mellett, az élővaddal kereskedő 
három kofa, tovább befelé, a Német-mészárosok-utcájában árultak a vadhús
árusok, velük szemben, de még ebben a zsákutcában az »Öreg konyha«-
(korcsma)-ig a hat zöldségárus, a mészárosokkal szemben, (a cin
terem szélén) a kilenc baromfiárus. A templom délnyugati sarkával 
szemben lévő sarokháztól délre, a vadhúsárusokig és felfelé, nyugatra 
(Rechberger Rigó háza felé húzódva, hogy az utat el ne állják) a kilenc 
sóárus, tovább Rechberger (1411—12-ben Buda bírája) házától Haas(-en) 
Pál házáig a kilenc magárus, tovább, de már bekanyarodva a mai Tárnok
utcába, Gubelwein (helyesebben : Gündelwein) Konrád házáig a kilenc 
gyümölcsös-kofa, aztán Miklós orvos-borbély házától a pékek padjáig, 
(szemben) a sarok »patikáig«, a kilenc sajtárus.32 (Lásd a 2. képet) 

A középkori Budavár legszínesebb és legélénkebb része kétségtelenül 
a mai koronázó Mátyás-templom környéke : állandó élelmiszer-árusítás, 



hetipiac, előkelő polgár-házak, bankárok, ékszerboltok, idegenből királyi 
keggyel idecsalogatott művészek és országos előkelőségek palotái 
tarkítják. 

7. A középkori Szt. Miklós-, Ötvös-, Kis- és Zsidó- (Szt. Márton)-utca. 

A Boldogasszony plébánia-templomtól északra haladó utcának 
névadója a domonkos-rendiek ittlevő Szt. Miklós-temploma. Ezt a Szt. 
Miklós-utcát azonban hamarosan hosszában szakasztják ketté árusító
bódék (ezek még a török hódoltság idején is megtalálhatók),33 így az 
utca keleti oldala megmarad '-Szt. Miklós-utcának, de nyugati oldala, az itt 
található ötvösműhelyek- és boltoktól Ötvös-utca névre hallgat, ennek 
egyenes folytatása észak felé a Szt. Pál-utca, de még az ötvösboltok előtt 
kiágazik belőle nyugatra az Olasz-utcáig a Kis-utca (parva piatea), a mai 
pénzügyminisztériumi palota (XI. Ince-pápa-tér 5.) helyén. 

A sarokház, a ma már nem létező Kis-utca és Ötvös-utca sarkán, 
a Boldogasszony-plébániáé volt, mellette a Kis-utcában a budaelőhegyi 
Keresztelő Szt. János-férfikolostor házát 1446-ban Grasso Richárd olasz 
özvegye: Ilona asszony veszi meg 140 forintért, tőle nyugatra a Kis-
utcában Korpner Miklós szűcs, 1460-ban pedig ennek özvegye a szomszéd, 
ugyanekkor Ilona (most már Waladi András felesége) házát 200 forintért 
eladja Keszthelyi Pető Miklósnak ; hét év múlva a ház, mint zálog, 
Dénes esztergomi kanonoké 60 forint kölcsön fejében, szomszédai ekkor 
Plat Leonard pénzverő és néhai Angelo János.34 

Ezenkívül még csak egyetlen házat és annak két szomszédját ismerjük, 
kb. a XI. Ince pápa-tér 4. sz. (Hr. sz. 8591) azaz a mai Egyetemi Nyomda 
helyén, (de nem is igen állhatott több ebben a nyúlfarknyi és egyoldalú 
Ötvös-utcában), ezt az Imre ötvös és Körmöczi István ötvös házai közöttit, 
László budai prépost 1489-ben (Toldi) Anderko polgár feleségére : Borbá
lára hagyja végrendeletileg, s e szándékát 1494-ben tárnokmesteri ítélet 
el is ismeri ; 1501-ben megveszi Toldi Andrástól Kubinyi László diák, a 
budai vár udvarbírája s eladja 800 forintért Kétházi Pál esztergomi nagy
prépostnak, ki misealapítványul hagyja káptalanjára ; 1505-ben is ötvös 
a bérlője : De Belamis Péter.35 (Lásd az 5. képet.) 
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A Szt. Miklós-utca keleti oldalának indulásáról már az előző fejezetben 
megemlékeztünk, itt, a mai pénzügyminisztériumi keleti palota helyén 
sejtve a plébánia, az óbudai klarisszák és Czauczath Miklós pénzverő 
házát. A török időkben volt itt egy nyugatról keletre húzódó zsákutca, a 
középkorban is kellett lennie, mert ezeket a nyugat-keleti irányban nagy
terjedelmű, észak-dél irányban viszont keskeny telkeket máskép aligha 
lehetett kihasználni ; okleveles adatok szerint is a Boldogasszony- és ,a 
Szt. Miklós-templom közötti keskeny távon még több házra van adatunk, 
így 1354-ben (Zechenyi) Mihály váci püspök átenged mostohaanyjának 
egy házat, amelyik a domonkosrendiektől délre fekszik, s amelyik 1483-ban 
Bűidre Mihály sókamarás budai polgár tulajdonából Széchi Miklóséba 
kerül. Kont Miklós nádor egyik háza is itt volt, a domonkosoktól délre, 
amelyet 1390-ben a csatkai pálosokra hagy.36 Csak ezután következhetik 
a Szent Miklós-templom és kolostor, meg a domonkosrendi begina-apácák 
háza, ma iskola a XI. Ince pápa-tér 2. alatt (Hr. sz. 8538, ennek szomszédja 
az a ház, ma Táncsics-u. 1. (Hr. sz. 8540), amelyik 1390 előtt páduai 
Bertalan, aztán flórenzi Ferenc fia Onofrius bankáré, ki 1400 forintért 
adja el Kanizsai Miklós tárnokmesternek, szemben azzal a házzal, ahol 
Szt. Pál testét őrzik, ez meg ma a Táncsics-utca 2., máskép Fortuna
utca 1. (Hr. sz. 8578.) alatti »Veres-sün«-ház, (tévesen Kont nádor emlék
táblájával), ez az örményesi pálosoké lesz ; Kont Miklós nádor másik 
palotája pedig, kb. Táncsics-utca 3—5. (Hr. sz. 6543 és 6544.) alatt, 
szintén a csatkai pálosoké lesz.37 

Néhány — elszigetelten álló — Szt. Miklós-utcai középkori házat 
nem tudunk — éppen az okleveles meghatározás elégtelen volta miatt — 
mai telekszámokkal azonosítani ; ilyenek : A Nagymihályi Péter nagy
bányai plébános adományozta ház Csapi Miklós öt fia részére 1411-ben ; 
azután Báthori Andrásnak Sárváry Balázstól vásárolt és 1522-ben 
Kisserényi Ferencnek a szegedi polgárok háza mellett eladott háza, s a 
Szt. Miklós-utca nyugati oldalán 1513-ban megjelenő ház két külön 
megnevezett helyiségével : az egyiknek neve »Nagyház vagy Kemenes-
ház«, a másiké : »Nagyszoba«.38 

A mai Táncsics-utcai 9. és 13-as házak (Hr. sz. 8546., 6549., 6547.) 
középkori tulajdonjoga ismét valószínűsíthető, itt állt 1487-ben nagy-
lucsei Dóczy Orbán egri püspöknek, kincstárnoknak háza, délről a guthi 

256 

• 



Országh-család és északról a dömösi prépostság háza között ; az Országh-
család Mátyás királytól kapta itt adományba néhai Ciliéi Ulrik házát, 
Dóczy pedig Rangoni Gábor bíboros egri püspök végrendeletében nyerte 
s az egri püspökségre hagyta házát.39 Innen kezdve a mai Táncsics
utcaneve Zsidó-utca, mert a zsidók a Nagy L,ajos-korabeli zsidóüldözés 
(kb. 1360—1364.) elmulta irtán ide költöztek . . . nevük és zálogüzleteik 
gyakran nyernek okleveles megvilágítást, de ház- és lakás-viszonyaikat, 
úgylátszik, maguk intézték, mindaddig, amíg Buda 1526. évi első török 
megszállása idején Szulejmán szultán át nem költöztette őket biro
dalmába.40 Ettől kezdve János király és Ferdinánd király párthívei 
egymást váltják ez üresen maradt zsidó házak birtokában. így az utca 
nyugati oldalán (Nagy-) Mendel volt zsidó-bíró háza Peregi Albert 
nádori titkáré 1526-ban, egyik szomszédja (Kis-) Mendel zsidó volt háza 
Sibrik Gergelyé, a másik szomszédház Btyeky Alberté. (L,ásd a 7. képet) 

Ennek a Nagymendelnek szemben a keleti oldalon is volt háza, s a 
kettőt az utcán át boltíves-folyosó kötötte össze, amelyik még a Rabbata-
térképen is látszik. 

A Duna-felőli oldalon találjuk Szerencsés Imre zsidó fiainak : Olasz 
Dávid és Ábrahámnak házát, új tulajdonosuk Fychor János 1528-ban. 

Az előbbi három házat már Szombat(piac-)helyhez számítja János 
király 1536-i oklevele, amikor e két utcára szolgáló ház tulajdonjoga 
vitás Jakosith György és Szentiványi Pál közt, sőt pelbárdhidai Fekete 
János és kenderesgyalni Móré Ferenc között ; ezek a házak tehát a mai 
Táncsics és Fortuna-utca északi végén, kb. a Táncsics-utca 24—26. 
(Hr. sz. 6575. és 6568.) táján állhattak. így kapja meg 1527-ben I. Ferdi
nánd adományából Fekete-Mendel vejeinek : Olasz és Salamon zsidóknak 
a házát : Nagyváthy Antal; Sár(-ga)-hajú János pedig János király 
bőkezűségéből Oroszlán zsidó, Ferdinándéból pedig Veres Ábrahám 
fiainak házát 1527-ben, utóbbi szomszédai Castellanfy János és Kalmár 
Antal voltak, • 

Ezt a Zsidó-utcát szórványosan Szent Márton-utcának is nevezik,41 

kétségtelenül ama Szt. Márton-kápolnáról, amelyet itt Nagy I^ajos anyja : 
Erzsébet 1349-ben az I. Károly-korabeli »Pénzverőház«-hoz, illetve benne, 
építtetett, mint a király, illetve a királynői palota kápolnáj át ; ez a királynői 
palota később is a »Kamaraház — Kammerhof« néven szerepel a Szombat-
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kapunál, s Lajos király adományából a budaszentlőrinci pálosoké lesz, 
akik ezt 1423-ban elcserélik Czillei Hermann »közép-utca«-i házával ; 
a mai Táncsics-utca 28., Bécsikapu-tér 9. (Hr. sz. 6565. Evangélikus 
templom és iskola) helyén állhatott ez a Szt. Márton-kápolna, a Kamara
házzal együtt.42 

8. A középkori Szent Pál-utca. 

Teljes egészében megfelel a mai Fortuna-utcának. Régebbi neve 
.»Középső-utca« lehetett, t. i. a középkori Szombat-kapun belül induló 
három utca : a mai Országház-, Fortuna-, Táncsics-utcák között is a 
középső, meg a Boldogasszony-templom felől észak felé induló Ötvös- és 
Szt. Miklós-utca között is a középső a Szt. Pál-utca. Ujabb nevének adója 
a budaszentlőrinci pálosok ama háza, amelynek földszintjén Remete Szt. 
Pál testét, illetve ereklyéit szokták a pálosok a hívek áhítatára közszemlére 
kitenni, mert hiszen állandó nyughelyét budaszentlőrinci kolostoruk külön 
kápolnájában rendezték be.43 E ház pontosan megfelel a mai »Veres-sün«-
rőlnevezett sarokháznak, a XI.Ince pápa-tér 3., Fortuna-utca 1., Táncsics
utca 2. (Hr. sz. 6587.) (Lásd 7. kép A) alatt.)44 alatt. E ház körül az egész 
XV. századot betöltő per keletkezett, s e per éles megvilágításba helyezi e 
kor belpolitikai ellentéteit. E házat eredetileg Ulving Lászlóné (Cratzer 
Frigyes Anna nevű leánya) 1395-ben eladja (csáktornyai) Laczkfy István
nak, aki felesége : Laki Anna hozományából 1330 forintot fizet érte, majd, 
mikor mint főlovászmester a Horváthy-pártütéshez csatlakozik, emiatt 
Zsigmond király 1397-ben a Körös-Krizevo-i gyűlésen elfogatja, lefejez
teti, budai házát pedig Ciliéi Hermannak adományozza. Özvegye a székes
fehérvári káptalan előtt tiltakozik hozománya eladományozása ellen, s az 
események hatása alatt az óbudai klarisszák közé lép, így házát is az 
apácák birtokolják, akiket Laczkfy György tárnokmester be is iktattat e 
ház birtokába. Az özvegy 1401-ben külön oklevélben is kolostorára hagyja 
e házat, ekkorra azonban Zsigmond király uralma úgy megerősödik, hogy 
Ciliéi érvényesíteni tudja az 1397-es adománylevelet, elfoglalja e házat, 
s az apácák tiltakozni sem mernek foglalása ellen 1424-ig, míg Ciliéi mint 
bán Szlavóniába nem távozik, de előbb még megerősítő oklevelet szerez 
e ház birtokára Zsigmond királytól Párizsban (1416?) és cserébe felkínálja 
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a budaszentlőrinci pálosok »kamaraház«-áért. A cseréről szóló oklevelet 
csak 1423-ban állítják ki Buda város hatósága előtt ; a klarisszák a követ
kező évben újra tiltakoznak, de a per elfekszik, s csak 1452-ben újítják 
fel az apácák, amikor is az esztergomi érsek előtt keresik igazukat, de az 
úgy nyilatkozik, hogy a per világi ítélőszék elé tartozik, így kerül a per 
az Országnagyok elé, akik a pálosoknak adnak igazat, ami ellen az apácák 
Rómába fellebbeznek, az Országnagyok helytelenítése mellett ; 1454-ben 
V. Miklós pápa a budai káptalant bízza meg az ügy kivizsgálásával s 
ezzel a per ismét elalszik, s csak 1489-ben, a tárnoki szék ítéletében 
hallunk róla ismét ; ez az ítélet újra a pálosok javára szól, de az apácák 
a királyhoz fellebbeznek s a királyi személyes-jelenlét-bírósága 1494 
ápr. 18-ra idézi meg a feleket. Bár a per végső kimenetelét nem tudjuk, 
a sok peres irat annál jobban meghatározza e vitás ház fekvését. Időrend
ben a következő helymegállapítást kapjuk e házról: 1395-ben még 
utcáról nincs szó, csak arról, hogy e ház István mester királyi orvos és 
János veszprémi nagyprépost háza között található, 1397-ben a Szt. 
Miklós-templom közelében, Bgri Miklós budai polgár és a veszprémi 
püspök háza között ; 1401-ben azt a helyesbítést olvashatjuk, hogy az 
utóbbi szomszédtól egy kis köz választja el a házat; 1416-ban a Szent 
Miklós-utcában állónak mondják ; 1423-ban olvashatjuk az első pontos 
meghatározást : a középső utcában (media piatea) északi szomszédja 
András váradi püspök, a déli egy kis köz, s szemben vele nyugatról 
Ozorai Pipo háza ; 1489-ben a Szt. Pál-utcát olvasunk meghatározásul és 
a fehérvári káptalan, meg egy kis közön túl a veszprémi káptalan házának 
szomszédságát.45 (Lásd a 7. képet.) 

A Szt. Pál-utca nyugati részén is ismerünk néhány házat ; így a 
pálosok házával szembenlévőt, amely 1423-ban Zsigmond király had
vezéréé : Filippo Scolari-é (magyar nevén Ozorai Pipó), ez ma a Fortuna
utca 2. (Hr.- sz. 6591.) alatti Egyetemi nyomda ; ezt a házat 1480-ban 
Túgyártó Máté polgár 400 forintért eladja lyábatlan Gergelynek, ez pedig 
1483-ban az esztergomi káptalannak, aki 1491-ben Czaichner Fülöp 
posztónyírónak adta évi 8 forintért örökbérbe, majd 1501-ben a Boldog
asszony-templomára hagyhatta, mert ettől veszi meg újra a káptalan 
90 forintért ; de az örményesi pálosoknak is járt e ház után évi 8 forint 
örökbér, mégpedig valószínűleg Kanizsai Miklós tárnokmester 1392. évi 
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adománya folytán ; a szomszédok ekkor Rosier Mihály és István mester, 
sebész (cyrologus), 1480-ban István asztalos és János üveges, 1483-ban 
István és Bertalan asztalosok, 1501-ben Zöld (Zewld) János üveges és 
Péter pap.46 I t t kell keresnünk azt a házat is, amelyet Péter péterváradi 
(bélakúti) ciszterci apát vásárolt 600 forintért István budai deáktól 
1464-ben, s amelyet Lábatlan Gergely restaurálás címén elbirtokolt, 
lévén Budán olyan törvény életben, amely a háza állapotát elhanyagoló 
tulajdonost a restauráló val válttatta fel, utóbbinak engedve a tényleges 
birtoklást mindaddig, míg az előző tulajdonos a jókarba-helyezés költségeit 
a restaurálónak ki nem fizette. A péterváradi ciszterci monostor csak 1483-
ban tudta Lábatlan Gergelyt kielégíteni, ekkor is csak úgy, hogy háza 
udvarának hátsó (Olasz-utca felé fekvő) telekrészét eladta Krdődi Tamás 
titeli prépostnak, a későbbi Bakócz Tamás esztergomi érseknek. Szom
szédai e háznak 1464-ben Péter esztergályos, 1483-ban János özvegye 
egyrészt, másrészt a Boldogasszony-plébánia (egyik imatársulatának) háza, 
amelyet azonosnak vélünk azzal a szegényházzal, amelyről 1504-ben 
hallunk.47 , 

A Szt. Pál-utca keleti oldalán, a két sarokházon kívül, csak egyet 
tudunk mai házakkal azonosítani, azt, amelyiket János király 1536-os 
adománylevele már a Szombat-piac- helyhez számít, s amely két utcára 
szólt két kapujával, a Szt. Pál-utcára s a Zsidó-utcára, utóbbin Btyeky 
Albert és Nagymendel zsidóbíró a szomszédai; azelőtt Kismendel zsidóé 
volt, most meg pelbárthidai Fekete Jánosnak és Kenderesgyalui Móré 
Ferencnek juttatja a királyi kegy ; a mai Fortuna-utca 23-mal (Hr. 8567.) 
véljük azonosnak (9. kép.)48 

A következőknek középkori meghatározása nem nyújt elegendő 
alapot azonosításra: Az esztergomi Szt. István-káptalan ad 1526-ban 
400 forint kölcsönt Nyírő Ferenc polgár házának északi felére, a kalocsai 
káptalan és néhai Zsemlyesütő János mester (illetve még régebben szekér
gyártó Albert) háza között ; továbbá János király adományozza 1527-ben 
Brazlay Tamás házát udvarmesterének : Smyl Kunának ; s ebben az 
utcában zálogosítja el 1402-ben Zsigmond király a »pénzverő-ház«-at 
8000 forintért Wolfurt Ulriknak.49 

A mai Fortuna-köznek a középkorban nem kerül elő megfelelője, 
aligha is volt utca, mert délebbre tőle a Kis-utca feleslegessé tette. A mai 
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Fortuna-utca a Kard-utcáig 22 házhellyel bír, a középkorban csak 14 
házról van adatunk, s ebből is csak 6-01 tudunk azonosítani mai 
telkekkel. 

9. A középkori Olasz-utca. 

A középkori Olaszok-utcája, Olasz-utca nem tökéletesen azonosa 
a mai Országház-utcával, csupán annak közepével, mert a mai Szent
háromság-utca felé eső vége a középkorban a Nagy-utcához számított, 
északi vége pedig a mai Kard-utcától, azaz a középkori Tej-utcától 
viszont a Szombat-piachoz. Keresztutcákban is szegényebb volt, úgy 
látszik, a középkori Olasz-utca, mint a mai Országház-utca, mert a közép
korban nyomát sem találjuk a mai Fortuna-köznek, sem a mai Dárda
utcának, ellenben egy ma már meg nem levő szűk köz : a középkori Kis-
utca vezetett déli végéről a domonkosok-kolostorához, az Ötvös-utcáig. 
Az utca keleti oldalán pedig kápolnát találunk Szt. Mihály tiszteletére, 
ez lehetett a Mária-Magdolna-plébánia temetőjének kápolnája. 

Keleti oldalára helyezhető középkori házai a következők : A hűtlen 
rác deszpota háza, amelyet I. Ulászló 1440-ben Rozgonyi Simon egri 
püspöknek adományoz, északról Szepesi László, délről Farkas budai polgár 
háza között ; valószínűleg azonos azzal a házzal, amelyet Rozgonyi 
László nándorfehérvári kapitány 1482-ben Bakócz Tamás prépostnak ad 
el, amelyhez a prépost hozzáveszi a péterváradi ciszterciek Szt. Pál-utcai 
telkének hátsó részét és adómérséklést is nyer rá a budai városi tanácstól. 
Szomszédai 1482-ben néhai (Handó) György kalocsai érsek, 1484-ben a 
székesfehérvári prépost, másik oldalról meg Dénes diák háza ; utóbbi 
1498-ban Szomori Gyárfás Jánosé, s északra tőle fekszik a Szt. Mihály-
kápolna.50 

Még egy hármas házcsoportot ismerünk, (Lásd a 8. mellékletet) azt, 
amelyet Szécsi Dénes esztergomi érsek ad bérbe velencei Dezső fia Leonard 
budai polgárnak, évi 12 forintért, 1457-ben ; északi szomszédj a Csalóki J ános, 
a déli meg, ama Kis-utcán túl, amely a domonkosokhoz vezet, arezzói Antal 
olasz; e háznak Buzlay Mózes részére való beiktatását igyekszik meg
akadályozni 1512-ben Kanczlyr Angelus; a szomszéd Csalóki utódja ekkor 
Korosy Osvát, szemben pedig néhai Szabó Imre háza fekszik; 1517-ben é 
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házat Buzlay Mózes leánya: Báthory György né, Báthory István temesi 
főispánnak ajándékozza ; a Korosiak szomszéd házáról még 1523-ban is 
hallunk, ekkor ajándékozza Korosi Kys máskép Belez Mihály fia Jeromos, 
öccsének: Bernátnak. B házak mind, az említett Kis-utcával együtt, a 
mai Országház-utca 1. és 3. (Hr. sz. 6590—6591.), vagyis a mai Pénzügy
minisztérium és Egyetemi nyomda helyén keresendők ; Arezzoi Antal 
pedig házát 1512-ben az esztergomi Krisztus-kollégiumra hagyja, utóbbi 
pedig évi 10 forintért örökbérbe adja Péchy-Tamásnak, Kanczlyr Angelus 
és (Beriszló) Péter fehérvári prépost háza között.51 Az Olasz-utca északi 
végén álló házat is ismerjük 1481-ből, amikor Mykosi (Bekény) Dénes 
diák a Mária Magdolna-templomra, illetve annak Kádár-céh-jére hagyja, 
Joó Barnabás és Fekete István háza között ; ez a ház kb. a mai Ország
ház-utca 17. és a mai Kard-utca 4. (Hr. sz. 6680 és 6510.) házaknak felel 
meg, s a középkori Tej-utcára (a mai Kard-utcára) szolgált egy befalazott 
kiskapuja, amelynek nyitvatartása a városi adó emelését jelentette volna ; 
ennek a Mykos-háznak déli szomszédja 1498-ban Krews azaz Kömlödy 
Gergely háza, s ennek Ambrus szűcs háza.52 

Az Olasz-utca nyugati oldalán 1512-ben emiitett néhai Szabó Imre
féle háznak kb. a mai Országház-utca 8. (Hr. sz. 6663.) felel meg. Ezen 
az oldalon még egy ház meghatározását kapjuk : az ú. n. Szerecsen-
nagyház-ét, ezt 1403-ban mesztenyői Szerecsen János 10.100 forintért 
adja el Garai Miklós és Jánosnak. Ez a palota két utcára szólt : az Olasz-
és Mindszent-utcára, az Olasz-utcán déli szomszédja : Budai János, az 
északi meg néhai Tilmann polgár háza. Amikor 1412-ben a két Garai 
testvér felosztja az eddig közös vagyont, Miklós nádornak jut az olasz
utcai palota-rész ; a földszinten van benne a kapu két oldalán két-két 
bolt, innen nyílik befelé egy pince szellőztető-nyílással, tovább a jobb
szárnyon, a kapun belül : egy kamra, ebből nyílik még két kamra és egy 
boltozott kocsiszín, aztán egy lépcsőzet, mely a konyhába visz, s fellebb 
az emeletre, ahol egy nagyszoba és egy terem-, tovább nyugatra egy fűt
hető hálószoba nyílik, innen le lehet menni egy kis szobába, amelyikből 
az említett nagy-konyhához és a víztartóhoz lehet jutni. E ház 1501-ben 
Corvin Jánosé, Bertalan szabó és a Homonnay-ház között.53 

Még a következő olasz-utcai házakról van okleveles bizonyítékunk : 
1478-ban Buda városa beiktatja az egri káptalant András egri főesperes 

262 



két házadományába : Benedek szabó és Iyeupold kereskedő háza között, 
de e két házat Márton zsibárusé választja el egymástól.54 

Az Eger-melletti Felsőtárkány-völgyben fekvő Segedelem-völgyi 
karthauziaknak is volt egy víztartóval ellátott tornyos házuk itt, a kalocsai 
érsek és Bodó Benedek szomszédságában, amelyet 1507-ben évi 20 forintért 
adnak bérbe Mátyás kőfaragónak, azzal a kötelezettséggel, hogy részletesen 
előírt módon tartsa jókarban, s a kolostor perjelét itt mindig készen várja 
egy szoba, egy terem s egy toronybeli imafülkéből álló lakosztály.55 

Garay Antal esztergomi kanonok is vett itt egy kétemeletes házrészt 
Himfy Imrénétől,. s a másik tulajdonossal s egyben egyik szomszéddal: 
Csiszár Demeterrel igen érdekes megegyezést köt a közös birtoklásra 
nézve: másik szomszédja e háznak Illyevölgyi János protonotarius ; 
Garay végrendelete e félház birtoklását az esztergomi káptalanra hagyja, 
misealapítvány fejében, 1512-ben.56 

Perényi Imre nádor 800 forint fejében zálogba veti Kovács István-
néval szembenfekvő Neusinger (Nayzinger) Sebold és Junglaub (Junglayb) 
János közti házát, 1515-ben, Somi Gáspár temesi grófnak.57 

Sárszegi István 700 forinton visszaváltja Bőke Ferencnél elzálogo
sított házát 1520-ban. 58 

Ferdinánd, illetve János király két késői házadományozása ebben az 
utcában Bebek Imre és Podmaniczky János javára szól,utóbbi arra a házra, 
amely egykor Szerencsés Imréé volt.59 

Főúri és főpapi paloták váltakoznak tehát ebben az utcában is 
tekintélyes budai polgárok házaival, de abban megegyeznek, hogy föld
szintjük csupa műhely- és bolthelyiség. Ennek az utcának keleti oldalán 
felbukkanó Szt. Mihály-kápolna arra a következtetésre bátorít, hogy a 
közeli Mária-Magdolna-plébániatemplom körüli eredeti tágas temető is 
lassan házakkal épül be a középkor folyamán, úgy, hogy a temetőkápolnát 
itt is házak veszik körül már a XV. sz. végén, maga a temető pedig biztosan 
itt is kiszorult a Szombat-kapun kívülre. 

10. A'középkori Szombatpiac-tér vagy Szombathely. 
A mai Bécsi-kapun, vagyis a középkori Szombat-kapun belül nyugatra 

terült el Budaváros második nagy piactere. (9. kép). I t t még a kofák közül is 
valamennyi árulhatott, akinek a Boldogasszony-templom táján árulni 
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joga volt, de csak pénteken és szombaton délelőtt és vasárnap, a zászló
bevonás után ; a hét minden napján csupán két-két gyümölcsárus üldögél
hetett a Szombat-kapu alagútjában (a két kapu között). Mészárosoknak is, 
még pedig a magyar mészárosoknak is voltak itt állandó árusítóbódéi.60 

Lévén a tér délnyugati részén a Mária Magdolna-templom a magyarok 
plébániája, e köré s egykori temetője köré, majd ennek helyére is csaknem 
kizárólag magyar anyanyelvű polgárság telepedett. 

Vizsgáljuk meg először azokat a későközépkori adatokat, amelyek a 
Mária Magdolna-templom közvetlen környékére vonatkoznak: közvet
lenül a templommal szemben keressük a Perényi-család ősi házát; erről 
azt olvassuk, hogy eredetileg Bélai Sebestyén diák sókamarásé, aztán 
Csáki Miklós erdélyi vajdáé volt, s 1412-ben Zsigmond király Perényi 
Péternek adományozza érdemeiért és még 1000 forint fejében, keletről 
Zalai Péter, nyugatról Tekös Jakab polgárok háza közt ; ez a ház 1452-ben 
zálogképen Farkas zsidó kezébe kerül, szomszédai ekkor a (bakony-)-
béli apát és Pálóczi László országbírónak jegyzője : Kelemen mester ; 
1488-ban a Perényiek a házuk elbirtoklásától Tamás győri püspököt, 
kertjükétől pedig Máté mészárost tilalmazzák.61 

Az Olasz-utca Szombathely-felé eső végén Alaghi Dénes adja 1443-ban 
házát misealapítványul a kékesi pálosrendi Szt. László-kolostornak, 
amelytől 1498-ban Pénzverő Miklós veszi meg 150 forintért és évi 10 
forint örökbérért, s még ebben az évben eladja 200 forintért Lőrinc mester
nek ; szomszédai: Pankotay Miklós és Tűgyártó Máté ; 1515-ben pedig 
évi 6 forintért bérbe veszi Sárváry Balázs.62 Ez a ház, az oklevelek szerint, 
a Mária Magdolna-templom déli oldalán túl, a Szűk-utca sarkán állott, 
nyoma van ennek a Szűk-utcának még a török idők utáni Rabbata-féle 
térképen is, vele szemben nyilott egy másik kis keresztutca : a Tej-utca, 
amely a Szt. Pál-utcába vitt, erről hallunk 1487-ben.63 

A Szombathely-tér déli oldalán, a Mária Magdolna-templom északi 
oldalához is épültek házak, ilyen az is, amelyet Berky László cserél el 
1485-ben Bornemissza János házával Zöld János és Fachyar János háza 
között ; utóbbi keleti szomszédja a pesti plébánia által Báthori István 
országbírónak cserébe adott háza, amely valaha bajmóczi Onofrius bankáré 
volt, keleti szomszédja az Olasz-utca felé Kádár Vitályos. A Berky-
háznak déli szomszédja 1500-ban meg a veszprémi püspökség háza, ez már 
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befordult a Mindszent-utcába, s így két háznak is kellett a Mária Magdolna
templom északi oldalához építve lennie : a veszprémi püspök házának 
(1485-ben Zöld-ház) és a Berky-féle sarokháznak, amely előtt a mészár
székek álltak.64 Öt ház folytatólagos szomszédos- viszonya ismeretes 
tehát a templom északi oldalán, vagy oldalához épített formában, s ezek 
közül a három nyugatira vonatkozó régebbi oklevelek csak megerősítik 
itteni helyrajzi ismeretünket, így megtudjuk, hogy a Berky-féle ház 
1457-ben a Keszy-családé, s keleten a Fachyar-háznak a Kapy-család az 
ősi tulajdonosa. A Kapyaknák két háza is volt itt egymás mellett, 
1420-ban szerezték zálogkölcsön-üzlettel Jakab mester budai polgártól, 
ekkor e két ház egyik szomszédja Tamás fia János özvegye, a másik a 
szegényház.65 A Kapyak záloghitelüzletekkel foglalkoztak, de ők 
maguk is sokat pereskedtek e házak birtokáért zsidó pénzkölcsön 
zőkkel.66 

A Szombat-piac déli oldalán van egy teleknégyszög, amelyet ma a 
Kard-, Országház-, Nándor-, Fortuna-utca zár be, a középkorban pedig 
a Tej-, Olasz-, Szombathely-, Szt. Pál-utca kerített be, de területileg 
jóval kisebb volt, mint ma, s tőle északra kell elképzelnünk a Szombat
piac vásárhelyét. Ide illik az a ház, amelyet 1477-ben András mészáros 
vett 100 forintért, Márton íjgyártó és Pál szűcs háza között.67 

A Szt. Pál- és a Zsidó-utca által bezárt Kamara-ház, sőt még a mai 
Fortuna-utcai 23-as átjáróház is, amelynek elődjét János király 1536-ban 
Fekete Jánosnak és Móré Ferencnek adományozta, erre a Szombat
piacra nézett, s ide is számították.68 

Legrégibb említése szombathelyi háznak 1322-ben történik, amikor 
Vörös Albert fia Jekulimis pesti polgár 20 ezüst márkáért adja el félházát 
Márk varga és Dénes háza között Hatvani János késgyártónak.69 

' E g y 1378-as Iyajos király előtt kötött házassági szerződést ír át a 
budai káptalan 1405-ben, amikor kisjenei János fia Domonkos vejének : 
Daday Pál szabónak adja birtokait, a vő pedig apósának engedi át budai 
házát, János ötvös és Vajdafi Péter háza között.70 

A Szombat-kapu közelében állt 1414-ben az a ház, amelyik Berencsi 
Gergely fia István mester és Kzdegei Pál fia Pál sziavon bán osztályos 
egyességében feleződik, továbbá az a ház is, amelyik 1459-ben Fülöp 
boszniai püspök hagyatékából Kökényesi L,őrincnéé.71 
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Tharatai Tamás esztergomi kanonok 1462-ben egy házat vásárol 
Komjáti Antaltól Kanizsai Miklós néhai tárnokmesteré mellett, s ezt 
1486-ban káptalanjára hagyja misealapítványul ; a szomszédok ekkor 
keletről Székely Antal, nyugatról a zágrábi püspök háza ; érdekes, hogy 
a vételről szóló oklevél jó félévvel később kelt az alapítványnál s Leonard 
mészáros özvegyét nevezi meg eladóul ; ezt a házat bérli 1502-ben Budai 
György (takács), 1507-ben pedig Takács G}^örgy polgár özvegye, évi 8 
forintért.72 

Lévai Cseh Zsigmond és Ádám Gergely özvegye között is per tárgya 
egy szombathelyi ház 1511-ben.73 

Biztosan a Szombatpiac északi oldalán kellett állni annak a háznak, 
amelynek istállója a vár kettős fala között nyer meghatározást, tulajdonosa 
Szabó Benedek polgár özvegye : Ilona (Üveggyártó Máté leánya), 1494-
ben eladja 200 forintért Bársony Tamásnak, (keleti szomszéd : Üveg
gyártó Benedek, a nyugati Pintér István) az új tulajdonos pedig a szom
széd üvegesnek 32 forintért elad egy második emeleten fekvő boltozott 
helyiséget" és az istállót.74 

A Mária Magdolna-plébániatemplom közelében kell keresnünk a 
Czobor-család házait, elsősorban Jánosét, melyet Ilona leánya (Razinai 
Bocskay János özvegye) 1506-ban a Szt. Margit-szigeti apácáknak ad el, 
keletről János Jakab orvos, nyugatról meg Jakab olasz háza között ; 
aztán Czobor Imréét, ki házát feleségére, Mártonét, ki végrendeletének 
végrehajtóira hagyta, és Gáspárét, ki 1519-ben 150 forintért zálogba adta 
Pukhelsperger J ánosnak.7 5 

A Szombatpiac északnyugati sarkán is találunk házakat : így 1352 
előtt Tatanér székesfehérvári prépostét, a plébánia és Nagy Jánosé között, 
amelyet unokaöccseire hagy, azok pedig 400 forintért zálogba vetik 
(Becsei Imre fia) Töttösnek ; továbbá 1490-ben Ráskai Balázs budai 
udvarbíróét a sarkon, a városfal mellett, a plébániától délre és Csákvári 
Balázs házától keletre ; és végül Töttös fia : Miklós mester ittlakó polgár
leányt vett feleségül : Veydner Hannus mester leányát : Katalint, s 
hozományul 1346-ban itt egy házat is kapott Gergely János fia Miklós és a 
plébánia háza között. E három ház birtokosa 1490-ben: a plébánia, 
Ráskai Balázs, illetve Losonczi Iyászló és Csákvári Balázs, 1518-ban pedig : 
a plébánia, Batthyány Benedek, illetve pelsőczi Bebek János és Keserű 
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Mihály boszniai püspök. (Kb. a mai Üri-utca 72—70—68. (Hr. sz. 6695., 
6694., 6693. sz. házak.) Kétszáz éven belül tehát legalább nyolcszor cseré
lődnek ki ugyanazon házaknak a tulajdonosai, csak a Mária Magolna-
plébánia háza állandó. Ugyanezt a három házat pedig váltakozva mondják 
az okleveles meghatározások hol a Szombathelyen, hol a Mindszent
utcában levőnek.76 

11. A középkori Mindszent-utca. 

Buda város leghosszabb utcájáról maradt fenn a legtöbb okleveles 
bizonyságunk. Nézzük először az utca keleti oldalát. (I^ásd a 10. képet.) 

A Mária Magdolna- (mai helyőrségi) templom déli oldalán 
találjuk 1433-ban a zsámboki prépost házát, aztán következik délre a 
Szük-utca, amely az Olasz-utcába visz, s azon túl olnódi Zudar Péter 
sziavon bán ama háza, amelyet 1394-ben Magyar Istvántól vásárolt és a 
sajóládi pálosoknak adományozott; ennek déli szomszédja a segesdi 
minoriták háza ;77 ennek közelében lehetett Zámbó Miklós háza, amelyben 
Hosszú Péter lakott, aztán I^ebinger Péteré, majd Cemeter Lőrinc háza, 
a benne levő Mindenszentek-kápolnájával, amelyet Szepesi János dobokai 
főesperes 1380—86 között elcserél Zámbó házával, s ettőldélre Fredrik 
háza.78 A Mindenszentek-kápolnáját magábanfoglaló ház 1426-ban 
Hertlinus (budai bíró 1396 és 1400-ban) halálával a koronára száll, s 
Zsigmond király Pálóczi Máté országbírónak adományozza Mazarát 
vajda és István fűszeres háza között. B kápolnával szomszédos egyik ház 
1403-ban, a hűtlenné vált Marczali István fia Miklós temesi főispántól 
elvéve, Garai Miklós nádor adományából De Ghesámis Máté fia Jakabnak, 
De Nassis Zoelus budai várnagy unokaöccsének birtokába jut. Ugyan
ezen az oldalon s ugyanekkor veszik meg a Garaiak 10.100 forintért a 
két utcára terjedő »Szerecsen-nagyház«-ai, délről Zsámboki Simon nemes, 
északról Konch szűcs háza között; e kettős palota mindszent-utcai 
részéhez tartozott : egy kis udvar és egy »Kerek-gárdony« nevű házacska 
is ; amikor a két Garai-testvér 1412-ben az eddig közös vagyont felosztja, 
ennek a háznak a mindszent-utcai része Garai Jánosé lesz, s földszintjén 
találunk három bolthelyiséget, több kamrát, hálószobát és pincét, első 
emeletén termet (pallacium), egy nappali és két hálószobát, több kamrát, 
második emeletén festett dísztermet (pallacium depictum) kápolnával, 
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egy kis kamrával, a kelet felé haladó szárnyépületben szobácskát, termet, 
fűthető szobát, az udvarán meg nagy istállót és fából készült víztartót. 
E ház 1501-ben Corvin Jánosé, Orbán kovács és Kanczelyr János háza 
között. B Szerecsen-nagyház és Francia Péter háza között 1402-ben 
Mihály budai őrkanonok a háztulajdonos.79 

Tizenhárom házból álló (ha nem is hézagmentes) sorozat ez, kár, hogy 
a klarissza-apácáknak a török idők után itt épülő kolostora minden 
középkori maradványt eltüntetett a mai Üri-utca 53—39. számú (Hr. sz. 
6640—6653.) házak helyén, ahol ma a Belügyminisztérium is áll. 

Bzeken kívül még két házat tudunk az utca keleti oldalára helyezni, 
az egyikről azt mondja 1449-ben a meghatározás, hogy közel esik a 
Mindenszentek-kápolnájához és szemben áll vele a csanádi püspök háza, 
tulajdonosa pedig Rozgonyi Rajnáid ; a másikról azt olvassuk 1497-es 
oklevélen, hogy északról Ottó borbély, délről meg Kunitzfelder Miklós 
régi háza, meg Cronicher Albert háza között áll, Hintenausz Farkas 
házával szemben, ezt a házat Kunitzfelder az esztergomi Szt. András
kápolnának adja el 500 forintért, de évi 25 forintért és a budai Corpus 
Christi-kápolnának járó évi 2 f-nyi örökbérért bérbe is veszi; a következő 
évben Pápai András kanonok a Szt. András-kápolnára hagyja a házat.80 

Kíséreljük meg ezek után a Mindszent-utca nyugati oldalán jelzett 
házak felsorolását, északról délre haladva, a Szombat-piactér északnyugati 
szögletéből kiindulva — ott — már említettünk hármat : a plébánia 
szomszédaiképen: A Tatamér Nagy János (1452-ben), a Csákvári és 
Ráskai-Iyosonczi (1490-ben), a keserű és Batthyány-Bebek (1518-ban) 
házakat. Továbbá, a plébániához közel említik 1490-ben Széchy Miklósnak 
azt a házát, amelyet hűtlenség miatt elvesztett és I^osonczi Iyászló kapta 
meg ; ennek déli szomszédja 1492-ben a Morócz-ház, és ennek a Théthényi-
ház. Bzen az oldalon állt 1504-ben Maróthy Mátyus özvegyétől : Szilágyi 
Osvát leányától Csáki Miklós csanádi püspöknek s rokonainak átengedett 
ház, szemben a Corvin-házzal s északra a boszniai püspök házától, s délre 
a győri káptalan házától. Majdnem bizonyos, hogy hézagos e sorozat, de 
így is kilenc-tíz ház ez, a legszűkebb számítással is, egy végtében, s a mai 
Üri-utca 72—52. házszámok (Hr. sz. 6695—6686.) között kell őket sejte
nünk, s így a Corvin-Garai-ház is, mint szembenlevő, a volt Belügyminisz
térium déli részén állhatott.81 
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Erősen valószínű, hogy a Mindszent-utca középső szakaszát Német-
utcá-nak is nevezték, legalább is I. Ulászló korában; ez az elnevezés 
különben csak egyetlenegy oklevélben, de ebben kétszer fordul elő, még 
pedig 1440-ben, amikor I. Ulászló az Albert király özvegyéhez érző budai 
polgárok háza közül kettőt Kompolthi Pál főpincemesterének ajándékoz ; 
lévén mindkét ház észak-déli irányví utcában, más utcára «már ezért is 
aligha gondolhatunk. Az egyik ház az utca keleti oldalán feküdt, északi 
szomszédja Vilmos budai polgár, a déli meg Ádám pap ; a másik ház az 
utca nyugati oldalán kap meghatározást, északról Korláth bíró, délről 
Hernikus, illetve régebben Farkas László polgárok háza közt. Feltevésünket 
támogatja az utóbbi szomszéd : Farkas László megnevezése, akiről tudjuk, 
hogy 1454-ben csepeli cornes volt, s házát a Hátsó-utcá-ba.n 1454-ben-
750 forintért adta el Pálóczi Mátyus fia Jánosnak, Rawdner Péter és 
Remek Tamás szomszédságában; ezzel a házzal szemben állt, tehát 
ismét az utca keleti oldalán, Gündelwein Konrád két félháza, »Kuncz 
hofner« városi adószedő szomszédságában.82 

Az adatok arra mutatnak, hogy a Hátsó-utca alatt is a Mindszent
utca középső (a városházától nyugatra eső) része értendő. Ugyanis 
Gosztonyi András esztergomi prépost 1501-ben kelt végrendeletében egy 
házat a. »Mindenszentek utcájának hátsó részében« határoz meg, Péchy 
Miklós kanonok és Hindenausz Farkas szomszédságában. Utóbbi házát 
azonban két oklevél is egyszerűen a Mindszent-utca nyugati oldalán 
lévőnek állítja, majd ismét a Hátsó-utcá-ban levőnek, (Péchy) Miklós 
kanonok és Kunstock Gergely orvos háza közöttinek, amelyet utóbbi 
400 forintért ad zálogba az esztergomi káptalannak. A kunstock Gergely 
és Thwz János házával szomszédos házat különben 1482-ben ismét a 
Mindszent-utcá-ban levőnek említi az az oklevél, amelyikben Dóczy 
Orbán, Mátyás kincstárnoka váltja magához az esztergomi székesegyház 
Szt. Margit-oltárától.83 

A Hátsó-utca tehát egyenlő a Mindszent-utca középső részével, s 1440 
körül a Német-utcával. 

Utóbb említett házra régebbi adatunk is van, így 1477-ben az eszter
gomi Szt. Margit-oltár igazgatója : (Túroni) Mihály érseki helynök évi 
24 forintért adja örökbérbe a Szt. Margit-oltár házát, laki Thuz János 
sziavon bán és Oberndorf fer Udalrikus polgár szomszédságában Pemflin-
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ger János (1491-ben budai bíró) polgárnak. E házat (Pálóczy) György 
érsek adta az esztergomi oltárnak (1440), amikor Friziai WaldWinus 
orvos volt a bérlője ; Pemplinger örökbérlőtől 1480-ban nagylucsei Dóczy 
Orbán kincstárnok vásárolja meg 1300 forintért.84 

A Gtindelwein-örökségben szereplő egyik házat 1425-ben 440 forintért 
vásárolják meg a pilisszentkereszti és szentléleki pálosok Péter ezüst
mívestől, s évi 8 forintért örökbérbe adták Orczzeym polgárnak, ugyan
ezen az áron örökbérelte 1489-ben Graff János szűcs, s örökbérletét 396 
forinton el is adta Tárczay Márton és Györgynek, akik viszont 1493-ban 
visszaajándékozzák a pálosoknak, akik hálából konfráterré fogadják 
Tótselymesi Apród Miklós fiát: Tárczay Jánost és feleségét. Érdekes, 
hogy. e ház két szomszédja is szűcs 1493-ban: Gayr György és Miklós 
szűcs.85 

A Szent György-térrel kapcsolatban is bizonyítani tudtuk, hogy 
annak nyugati oldaláról kiinduló házak majd a Mindszent-utca, majd a 
»Szt. György-templomhoz közel« kifejezést, majd a Hátsó-utca vagy Nyírő-
utca, vagy a Posztómető-, illetve a Kalmár-utca meghatározást használták 
felváltva s így, miután a mai Úri-utca 2. szám a leveldi karthauziak 
házával, a 4-es Lukács zágrábi püspök és sógora : Müllner Erhard budai 
esküdt, a 6-os Karay Szabó Bertalan, máskép »Kisbence« és a budai 
domonkosok házával, hátsó része meg a pécsi székesegyházhoz épült 
Szentháromság-kápolna házával azonosítható, a közelben Üri-utca 8. 
(Hr. sz. 6482.) alatt állhatott a székesfehérvári templom mellé épített 
Mária Magdolna-kápolna budai háza, amelyik, mint örökbérlet, több kézen 
szerepel, így 1467-ben Rozgonyi György bérli évi 12 forintért, aztán 
Kalmár Demeternétől az óbudai klarisszák öröklik és 1506-ban újra a 
székesfehérvári bíró : Csalyán György vásárolja meg ; déli szomszédjául 
ekkor (Szakmáry) György pécsi püspököt látjuk megnevezve ; 1512-ben 
Kanizsai György özvegye fizet évi 12 forint bért a székesfehérvári Mária 
Magdolna-kápolnának; északi,szomszédja ekkor Pukler János özvegye, 
a déli meg Kalmár János. E különböző utcanevekre az utca sokszínű jellege 
adott jogot, láthatjuk az oklevelek adataiból, hogy mennyi ebben az 
utcában a (főleg németnyelvű) »Kalmár« »Kramer«, vagyis a hosszmérték
kel mérhető árut árusító kereskedő, azaz ruhaanyag-kereskedő, innen 
a Kalmár-utca, Nyírő-utca, Posztómetö-utca elnevezés. A Hátsó-utca 
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elnevezés sem logikátlan, mert akár a Mindenszentek-kápolnától, akár a 
Szt. György-templomtól indult el valaki, az utca távolabb eső része : 
hátsó-utca. (Analógia erre a Szt. Pál-utcának középső-utca neve.)86 

Tehát a templomokhoz, mint messziről látható irányítópontokhoz iga
zodott olyan utcaelnevezés is, amely nem a templomot választotta az 
utca névadójául. 

A mai Úri-utcai 12. és 14. számú (Hr. sz. 6484. és 6485.) keskeny 
telkeket a középkorban egynek vélve, itt sejtjük azt a házat, amelyről 
1442-ben azt írják, hogy »nincs messze a Szt. György-templomtól«; ezt 
Zenchei. András fia Miklós budai esküdt 1392-ben adja el Kővágóőrsi 
Miklós fia György esztergomi várnagynak, ez meg rögtön elcseréli 
Kanizsai Miklós tárnokmesterrel, aki az örmény esi pálosoknak 
ajándékozza; déli szomszédja Üri-u. 10. (Hr. sz. 6483.) alatt néhai 
Fejér György, 1424-ben pedig néhai Hynko, 1442-ben meg Hosszú Ger
hard, az északi meg Nadler Mihály polgár (1427-ben budai bíró, s még 
1442-ben is itt lakik), 1424-ben bérlője : Sighardt János polgár, 1442-ben 
pedig Péter szabó.87 

A Nadler-házhoz kapcsolódik a Boldogasszony-plébániának, vagy 
annak a temetőjében álló Szt. László-kápolnának háza, amelyben egy 
posztokészítesre szolgáló kőkamarat külön megneveznek ; 1415-ben 
hallunk először e házról, ekkor Jakab fuvaros 60 forintért s a plébániának 
járó évi 25 forint örökbérért eladja Örmény Mártonnak, a szomszédok 
ekkor Nadler Mihály és Miklós Királyi pénzváltó ; (Ilkuszi) Márton 
plébános 1427-ben évi 4 forintért adja bérbe Tyrnawer Farkasnak, 
Melmeister Konrád esküdt és Tyrnawer Farkas háza között ; 1461-ben 
Aloth István plébánostól Gros János ̂  veszi bérbe, szomszédai ekkor: 
Steinpach Erhard s a váradi káptalan. liehet, hogy ugyanerre a házra, 
Kotthe Francisco háza mellett, vesz fel 200 forint kölcsönt Tordai Salat-, 
hiel kir. kancelláriai jegyző 1506-ban a templom Szt. Katalin-imatársula
tától ; 1510 táján per támad e ház körül, tulajdonjoga vitás a Boldog
asszony-plébánia, a Szt. László-kápolna, a Szt. Katalin-céh és több budai 
polgár között.88 

Ez a ház a mai Úri-utca 18. sz. (Hr. sz. 6487.) alattival azonosít
ható. Szomszédságában, de vele szemben »a boltok között« (inter institas) 
fordul elő az utolsó mindszent-utcai ház, amelyik meghatározásában a 
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Szt. György-kápolnát emlegeti. Ezt Ernuszt János szia von bán és Mátyás 
király hűséges kincstárnoka 1475-ben 800 forintért eladja familiárisának : 
Königsfelder (máskép Farkas) Miklósnak. Hz a ház a mai Üri-utca 15. szám
mal (Hr. sz. 8562.) azonosítható ; újabb bizonyítékot kaptunk arra nézve, 
hogy a Szt. György-templom mindaddig érvényesíti névadó hatását, 
be mélyen, a középkori Mindszent-(Hátsó-, Nyírő-)utcába, míg a Szt. 
György-tér vásári bódéi húzódnak, vagyis a mai Balta-közig, mert hiszen 
ez az Ernuszt-ház, »Kicsi, de sarokház és boltok között áll«.89 

A mai Üri-utca 10—20. sz. között kell keresnünk Szerencsés Imre 
ama házát, ahonnan a népharag elől (1525 jún.) kötélen ereszkedett le a 
várárokba, menekülését látni lehetett a Fugger-házból, tehát mindkettő
nek a mai Üri-utca nyugati oldalán kellett lennie.90 

Az olnódi Zudar családnak is több háza volt ebben az utcában, az 
Üri-utca 53-mal azonosíthatót már láttuk, egy másikat 1370-ben vesz 
meg 3300 forinton Péter bán Stör Jakab szabótól, Dunavásári Péter mester 
és Gletzul Henslinus háza között ; a harmadikat 1381-ben Pétef bán és 
testvérei zálogba veszik, Sánta Miklós deák szomszédságában, Mihály 
budai polgártól, István mester királyi gyűrűpecsétőr fiától; a negyedikről 
1417-ben értesülünk, mint Perényi üászló és Zudar Benedek háza 
közöttiről.91 

A Rozgonyi-család (János, Rajnáid, Osvát) 1466-ban Mátyás 
királytól nyer adománylevelet Hankó László és Neyhemperger Ulrik 
háza közötti Harkáchi László házára, de még 1479-ben is egyezkednek 
Rajki Györggyel e házra nézve ; Hankó helyén ekkor Pyller János 
lakik.92 

Vetési Albert veszprémi püspöknek is van ebben az utcában háza, 
Máté'üvegestől vette, Mátyás kőfaragó és Imre esztergályos háza között, 
a veszprémi püspökség másik házával szemben, ahol közjegyző is lakik 
1495-ben, s melyet 1471-ben öccsének: Vetési Miklósnak adományoz.93 

A Szentgyörgyi- és Bazini-grófoknak Beatrix királyné adományából 
volt itt 1490-ben házuk, Korothnai János és Ongorffy János háza között, 
utóbbi Athyai Miklós esztergomi kanonok alapítványaképen a budai 
Mária Magdolna-templom gyermek-kórusának fenntartására szolgált.94 

A mai Üri-utca nyugati oldalán ma 34 ház áll, s mi csak húszegy
néhányat tudtunk itt — több-kevesebb valószínűséggel — azonosítani, 
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s azonosításaink is hézagosak, mert csak a mai Úri-utca 2—20. számú 
házak középkori adatai függnek valamelyest össze. Az utca keleti oldalán 
viszont, a Helyőrségi-templomtól kezdve a mai Balta-közig, ma 18 ház
számot találunk, ide viszont húsznál több középkori ház adatai tartoznak, 
a különbséget a volt Belügyminisztérium nagy terjedelme okozza, ennek 
a helyén a középkorban sokkal több ház állott, mint amennyi a mai 
házszám. 

Még jó pár adatunk van a középkori Mindszent-utcára, de ezek 
nem függnek össze, s így mai telek- vagy házszámokkal való azonosításuk 
valószerűtlen vakmerőség lenne, de azért felsorolandóknak tartjuk őket, 
bár egyelőre azt sem tudjuk, hogy az utca melyik oldalán álltak, mert a 
jövőben felmerülő újabb adat lokalizálhatja őket. Ilyen: 

1495-ben a Pöki Péter-Perényi Mihály tulajdonváltozás ; 95 1451-ben 
Ko vari Pál mester fia Pál háza, 36 forintnyi tetőfedési költség ki nem 
fizetéséig, Csitári Lőrinc mester kezén marad zálogban.96 

íj gyártó István meg, Széchy Tamás és Budai Kalmár György közti 
házat veti zálogba 1513-ban az esztergomi káptalannak, 150 forintért.97 

Berkenyi Benedek háza 1527-ben a Posztómető-utcá-ban állott, 
Báthory Istváné meg a Nyírő-utcában ; a Brandenburgi őrgróf házát 
meg 1533-ban János király I^aszki Jeromosnak, ez meg Koppányi Mihály
nak ajándékozza.98 

A szomszédokat nem is számítva, még legalább 14 ház ez, amit nem 
tudunk mai telkekkel vonatkozásba hozni, mert azt sem tudjuk, hogy 
régebbről ismert házra vonatkoznak-e, vagy olyanokra, amelyekről 
egyetlen ismert adatunk sem szól, vagyis olyan új adatok-e, amelyek a 
középkori telek-térkép üresen maradt háztelkeit volnának hivatva betöl
teni? Tekintve a magyar okleveles-gyakorlat ama sajátságát, hogy az új 
tulajdonosnak joga volt a tulajdonába kerülő új birtok minden régebbi 
oklevelére (ezt mutatja pl. az olyan eléggé teljesen reánk maradt oklevél
tár, mint pl. a pálos-rend birtokaira vonatkozó, vagy az óbudai klarisszáké, 
vagy pl. az esztergomi káptalané), valószínűbb, hogy e magában álló 
oklevél -adatok nagyobbik része inkább már valamely meghatározható 
házra vonatkozik, mint fehéren maradt telek-foltra.99 

A Mindszent-utca, változó jellege miatt, a középkori Buda városának 
legérdekesebb utcája : déli részének jellege még a Szt. György-templom 
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névadó hatása alatt erősén kereskedelmi jellegű : a ruhaárusok, posztó-
csinálok, szabók és kalmárok tömörülnek itt, középső része a Hátsó-utca, 
utcanévvariáns alatt a törzsökös városi német-bürgerek házait tartalmazza, 
északi részének jellegét a magyar iparosság adja meg, itt találhatók a 
legnagyobb »paloták«, az egyházi és világi arisztokrácia »nagyház«-ai is. 

12. A középkori Szent János-utca. 

A mai Úri-, vagyis a középkori Mindszent-utcán visszakanyarodtunk 
a mai Dísz-, azaz a középkori Szent György-térre. Erről délfelé a közép
korban is, ma is, két utca indul : a mai Színház-, azaz a középkori Szt. János
utca és a mai Szt. György-, vagyis a középkori Zsidó-, illetve 1424 után 
Szt. Zsigmond-utca.100 

A volt királyi palota előtt mindkét utca végződik a mai Szt. 
György-, azaz a középkori »Zsigmond-palota előtti-«, amint Bonf ini, vagyis 
a Szt. Zsigmond-téren, amint Galeotti nevezi.101 (Lásd a 11. képet.) 

A Szt. János-utcának névadója a IV. Béla-korában itt épült Szt. 
Ferenc-rendiek temploma és kolostora, többek közt Tomori Pálnak és 
Martinuzzi Györgynek is lakóhelye. Templomuk és kolostoruk a mai 
budai várszínház helyén, Színház-utca 1. és 3. (Hr. sz. 6459.) alatt állott, 
templomukat a török hódoltság a »Pasa-dzsámi«-vá alakította, kolostoru
kat pedig a budai pasa lakásnak és hivatalnak használta; a török idők után 
a karmelita-rend építkezett itt, s I I . József eltörlő rendelete után alakít
tatott át színházzá.102 

A királyi vár »Friss palotá«-nak nevezett részével szemben az első 
(sarok-) ház az utca keleti oldalán a Rozgonyi-családnak Albert királytól 
1439-ben kapott háza. A volt miniszterelnökség palotája, a mai Szt. 
György-tér 1—2. (Hr. sz. 6557.) alatt. 

A Szent János evangélista templomának szentélye körül, a szentély 
és Lőrinc mester aranypénzverő háza között lakott 1344-ben Badai 
Miklós, Becsei Töttös mester királyi ajtónálló engedélye folytán. A temp
lom északi oldalán viszont 1353-ban Ugali Pál mester volt bán kap házat 
Lajos király adományából ; ez a ház is hamarosan a ferenceseké lesz, 
északi szomszédja Chendel János háza ; a ferencesek alighanem szegény
házzá alakítják át, s erről hallunk abban a nagy perben, amely a következő 
házra, a mai Színház-u. 9. (Hr. sz. 6460.) s a vele összefüggő toronyra 
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vonatkozik ; ezt a házat, néhai Sántha Péter és Balázs sarkantyúgyártó 
háza közöttit, Üveges Máté bírósága idején 1478-ban Polyák Miklós 
szerezte meg, úgy, hogy a torony helyreállítását vállalta, de meg nem való
sította, özvegye meg 1494-ben eladta Barthus varga nejének 195 forintért 
(szomszédai ekkor : a kolduló szegények és Sarkantyús Pál) ettől 
meg első férjétől : Gergely vargától való leányának : Varga Apollóniának 
férje: Orbán könyvkötő birtokába került 1506-ban; a torony restaurálása 
irányában egyik birtokos sem csinált semmitsem, s így 1509-ben Tétényi 
Péter bíró új tulajdonosra : Henczelffy István királyi jogügyi igazgatónak 
és nővérének családjára : Kereskényi Nagy Miklósra és négy fiára bízza. 

Ugali Pál mester háza s a Szt. Ferenc-rendi Szt. János-templom 
között azonban kellett lennie egy kis köznek, amelyen Badai Miklós 
említett háza és Iyőrinc pénzverőé megközelíthető volt ; ez a ház Werbőczy 
nádor korában egy kis emeletmagasságban átívelő átjáróval össze
függésben volt a Szt. János-templom szentélyével, hol Werbőczy napon
ként szentmisét hallgathatott, mikor itt lakott, mindaddig, míg magának 
külön kápolnát nem építtetett ebben a házban Szt. Anna tiszteletére, 
ennek felszentelésére nyer búcsút Rómából 1538-ban.103 

A Szt. János-utca keleti oldalán álló utolsó házat, a Szt. János-kapu 
mellettit is ismerjük, ma Dísz-tér 18. (Hr. sz. 6461.), ez volt Verner 
comes, budai bíró palotája, amelyet leánya: Klára 1352-ben, azzal az öt 
szőlővel együtt, amelyet atyja a hűtlen Petermann budai bíró vagyonából 
királyi adományul nyert, egyenlő részletekben unokáira : Miklós—István— 
Erzsébetre, (Gergely gyermekeire) hagyja, Erzsébet pedig az ő harmad
részét (Domoszlai?) Gergely fia Tamás mesternek 160 forintért eladja. 
E házrész körül per keletkezik, s neunai Treutul Miklós tárnokmester, 
Domoszlai Gergely fia Tamás özvegye (Werner szépunokája) második 
urának : Gyomoréi László fia Zsigmondnak ítéli oda ; Erzsébet másodszor 
is megözvegyült, belépett az óbudai klarisszák közé és házrészét a veres
marti pálos kolostorra hagyta.104 A XV. század végén e ház, melynek két 
homlokzata volt, egyik a Szt. János-utcára, a másik a Dunára nézett, a 
Szapolyai-család palotája, benne lakott 1503-ban Gáspár nyereggyártó, 
délre tőle pedig, a mai Színház-utca 11. alatt Olasz Márton polgár szabó 
lakik, ki házát 1503-ban 32 forintért adja zálogba Gzeglédi András budai 
kanonoknak, ez pedig 1507-ben a budai káptalanra hagyja.105 
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A Szt. János-utca nyugati oldalára is sok adatunk van. A Szt. Ferenc-
rend férfikolostorával szemben épült meg a női harmadrend (beginák) 
kolostora, Moys mester házában, özvegyének alapításaképen 1283-ban. 
III . András királyunk és Fennena királyné minden birtokukkal együtt a 
budai bíró oltalma alá helyezik őket. Nagy Lajos édesanyja : Erzsébet a 
rend szigorú apácáit : a klarisszákat is ide szándékolta hozni, e célra meg
veszi a beginakolostor közelében álló házat Fábián sóárus és Jakab 
kovácstól, de aztán e szándékától elállt s Öbudára telepítette őket, a 
beginákkal szomszédos házat pedig, Pál fia Demeter és Idami György fia 
Károly szomszédságában, Ivánka fia (Vilving ispán veje) fiainak ajándé
kozza. 

A begináktól északra Kubinyi László budai várnagy háza, ettől 
északra a Deésházi testvérek (Antal esztergomi prépost és István komarom 
megyei főispán), tovább pedig Mecskey Györgyé állt a XV. században. 

A mai Dísz-térre néző sarokház bolondóczi Stibor-vajda kezéről 1438-
ban lévai Cseh Péter erdélyi vajda kezére, 1517-ben pedig Kakas Mihály-
tól a nagylucsei Dócziak kezébe kerül. Mindezek helyén a Színház-utca 
2. és 4. (Hr. sz. 6462—6463.), a Honvédelmi Minisztérium állott.106 

13. A középkori Szt. Zsigmond (= 7424-ig: Zsidó-) utca. 

Ennek az utcának is templom a névadója: a Zsigmond király által 
1424 körül alapított prépostság temploma Szt. Zsigmond tiszteletére, kit a 
középkorban általánosan tiszteltek, mint a lázas betegségek gyógyítóját.107 

Ebben temették el Mátyás király első feleségét : Podjebrád Katalint ; 
ennek oldalához épült egy kis kápolna Szűz Mária mennybemenetelének 
emlékére, okleveleink rendszerint mint a Boldogságos Szűz kisebb egyházát 
említik. Romjai túlélték a török időket, sőt újra egyházi használatba 
kerültek, s csak a Mária Terézia által a királyi várban épült új (s mai) 
Szt. Zsigmond-kápolna felépítése után bontották le véglegesen.108 

A Zsidó-utca elnevezés a zsidók Nagy Lajos-korabeli kiűzése után 
is még sokáig előfordul szórványosan, mint a régi Zsidó-utca«. Mindkét 
utcanév a mai Szt. György-utcának felel meg, s nyugati oldalán mindjárt 
a Zsidó-kapu mellett emlegetik néhai Ákos-bán fiainak házát, déli szom-

276 



szedj a 1365-ben (Poczakos) János kőmíves-kőfaragó háza, amelyet 
1374-ben (Pálóczi) István zágrábi püspöknek ad el 3000 forintért ; délre 
tőle Miklós titkos kancellár házát találjuk. Az előbbi az esztergomi 
Krisztusteste-kápolna tulaj donából 1394-ben KanizsaiMiklós tárnokmesteré 
lesz, ki testvérével: István főudvarmesterrel együtt átengedi Kanizsai 
János esztergomi érseknek, aki 1396-ban elcseréli Ákos fia Mikes házával, 
600 forint ráfizetés mellett.109 (Iyásd a 11. képet.) 

Ezen az oldalon kell keresnünk Somi Gáspárnak azt a házát, amelyet 
cserébe Perényi Imre nádornak enged át 1515-ben, Márton királyi puska-
csinálótól délre. Utóbbitól északra látjuk 1489-ben a Ragusai-testvéreknek 
Fülöp nyergestől vett házát, amely (Kard-) Csiszár Györgyé volt azelőtt. 
Perényi Imre a Márton fegyvermester házát is megveszi ekkor 1200 
forintért, bár csak három évvel később állítódik ki róla oklevél.110 

Pálóczi László országbírónak is itt volt háza, ezt Mátyás király 
1471-ben monoszlai Csupor Miklós erdélyi vajdának engedi át, a vajda 
pedig 1474. évi végrendeletében a Boldogasszony kisebb templomára 
hagyja misealapítványul ; a Pálocziak sokáig pereskednek régi házuk 
birtokáért még a lendvai Bánffy-akkal is, de a pert utóbbiak nyerik meg, 
s a város hatósága beiktatja őket e — a királyi vár fala mellett álló — ház 
birtokába, 1514-ben.111 A régebbi időből csak Heym fia Pál fia Benedek 
házát ismerjük 1362-ből és nagyobbítását 1374-ből.112 

Az utca keleti oldalán kevesebb házat tudunk megnevezni, s azokat 
is csak egészen késői időből, így egészen biztosan itt állott, még pedig a 
Szt. Zsigmond-templomhoz közel, s a beginák telkének hátánál Ötvös 
Tamás Orsolya leányának nyúlszigeti domonkos-apácának öröksége, 
amelyet a beginák vesznek meg 1515 körül, de csak János király alatt 
történik meg az új tulajdonos beiktatása, 1536-ban.113 S valószínűleg ezen 
az oldalon állt az a ház, amely valaha Pechy Tamás tulajdona volt, s 
amelyért 1536-ban Jakosith Gergely és Szentiványi Pál pereskednek 
János király előtt.114 István borbély házát is itt emlegetik 1525-ben.115 

Lehet) hogy a királyi várlak Alamizsnás Szt. Jánosról nevezett kápolná
jának, de az is lehet, hogy a Szt. Zsigmond királyi kápolnájának iskoláját 
emlegeti 1450-ben az az oklevél, amely a tanítót is megnevezi Szerémi 
János deák, azelőtt Inárcs tanítója személyében.116 
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A középkori Szt. György-térről délre, a királyi vár felé vivő két 
utcán tehát az országos főtisztviselők és egyháziak palotáin kívül túl
nyomó többségben magyar és iparoslakosság lakik : nyerges, kard
csiszár, puskaműves, szabó, de beépítetlen kert is akad még itt 1471-ben is. 

Buda város középkori helyrajzának ismertetését befejezve, összefog
lalásul megállapíthatjuk, hogy a mai Budai várkerület utcarendszere — 
hosszirányú utcáiban — középkori elrendezést őriz, bár az utcaelnevezé
sekben középkori hagyomány egyáltalában nem érvényesül, sőt, ahol 
középkori utca-elnevezést újítottak fel, ott tévesen keresztelték el az 
utcákat. 

A középkori utcaelnevezés pedig annyira az utcarész jellegéhez 
igazodott, hogy egy hosszú utcának több neve is volt forgalomban, s ez 
az utcarész-név csak addig tartott, ameddig a névadó-jelleg, tehát nem 
keresztutcától keresztutcáig. 

A keresztirányú utcák pedig — a középkorban — inkább csak 
közök, s nevük : (Vilving-, Kis-, Szűk-, Tej-utca) sem annyira jellegzetes, 
alig is nyilt ide egyetlen háznak a főbejárata, viszont a keresztirányú 
átjárók és zsákutcák száma jóval nagyobb a középkorban, mint ma, de 
ezeket helymeghatározásra nem használhatták, így forrásainkban sem 
fordulnak elő. 

Bizonytalanságban csak a Német-mészárosok-s SL Rózsák-utcája maradt 
(mindkettőt csak egyetlen egyszer említik forrásaink), ellenben a hossz
irányú főútvonalakat nemcsak tisztázni lehetett, de azonosságukat mai 
utcákkal bizonyítani is. így a mindezideig kérdéses, bár sokat vitatott 
Mindszent-, Szt. György-, Kalmár-, Nyírő-, Posztómető-, Német-utca helye 
és azonossága lett bizonyíthatóvá, a Nagy-, Olasz-, Szt. Pál- Ötvös- és 
Szt. Miklós-Utca. egymáshoz való viszonyát, s a mai utcáknak megfelelő 
voltát is bizonyítani tudtuk ; a Szt. György- és Szombat-piac helyét és 
terjedelmét is megadták okleveles forrásaink, a középkori Fűszeresek-
utcája és a heti piac elhelyezése is kivilágosodott, ezenkívül pedig jó 
néhány középkori híres ház mai telekszámmal való azonosságát tudtuk 
megállapítani, még többet pedig a mai helyrajzi számmal legalább való
színű kapcsolatba hozni. 
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Rövidítések jegyzéke : 

Barijai •= Bártfai Szabó László : Pestmegye történetének okleveles emlékei. 1928. 
Bp. oki. = Gárdonyi Albert : Budapest történetének okleveles emlékei. I. 1936. 
Bp. rég. = A »Budapest régiségei« c. tanulmánysorozat I—XIII. kötet 1889.-—1943. 
DL. =-- Az Országos levéltár Diplomatikai Levéltár. 
FOM. = A Fővárosi Levéltár birtokában levő oklevél-másolat-gyüjtemény. 
Hr. sz. = A Budapestre vonatkozó 1 : 5000 méretű »Kataszteri térkép« helyrajzi száma. 
kápt. = káptalan. 
konv. = konvent. 
Ivt. = levélfár. 
m. Ivt. —- magánlevéltár. 
Mon. Eccl. Vesp. = a »Monumenta Bcclesiae Vespremiensis« c. oklevéltár. 
Mon. Hung. Hist. = a »Monumenta Hungáriáé Historica« c. akadémiai kiadványsorozat. 
Ofner Stadirecht — Michnay András—Lichner Pál : Ofner Stadtrecht. Pozsony. 1845. 
O. L. N. Múz. = az Országos Levéltár Magyar Nemzeti Múzeum-i levéltár. 
orsz. Ivt. — országos vagyis hiteshelyi levéltár. 
Szentpétery = Szentpétery Imre : Az Arpádkori királyok okleveleinek kritikai 

jegyzéke I—II. 1927. • 
Tanúim. = a »Tanulmányok Budapest múltjából« c. tanulmánysorozat I—X. 1932.—1942. 
U. o. = ugyanott, vagyis az előző oklevél őrzési helye. 
v. h. e. — (Buda) város hatósága előtt. 
A rajzmellékleteken a középkori nevek dőlt betűvel vannak szedve. 
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JEGYZETEK 
A BUDAI VÁR KÖZÉPKORI HELYRAJZA C. TANULMÁNYHOZ 

i Lévén forrásanyagom legnagyobb része maiglan 
kiadatlan középkori oklevéladat, rekonstrukciós 
kísérletem bizonyítására és ellenőrzésének lehetővé 
tételére kötelességemnek éreztem a felhasznált 
oklevél-szövegrészek közlését (még pedig idéző
jelek közt, a kihagyásokat három ponttal : . . . 
jelezve), mivel pedig a felhasznált oklevelek a leg
különbözőbb levéltárakból valók és jórészüknek 
Budapesten csak másolata található a Fővárosi 
levéltár »Középkori Oklevélmásolatok« c. emlí
tett gyűjteményében, a felhasznált oklevélszöveg 
után FOM-rövidítéssel (Fővárosi oklevélmáso
latok) jelzem az általam használt okleveleknek 
a fenti gyűjteményben való megléteiét, ott a kel
tezés szerint (ezért szedettem az oklevél évszámát 
feltűnő, dűlt betűkkel), az idézett oklevél máso
lata könnyen megtalálható. Teljes oklevélközlésről 
le kellett mondanom, egyrészt tanulmányom 
terjedelmének korlátozott volta miatt, de főképen 
azért, mert ez a »Budapest történetének okleveles 
emlékei« című hivatalos oklevél-publikációnak, 
amelyből az I. kötet 1936-ban megjelent, hiva
tásba nyúlt volna bele. 

2 »In hoc spatio erant turcico domus aedificatae, 
quae nunc omnes sunt destructae et to tum 
spatium in aream pro Parada militare applica-
tum . . .«Mondja a »Delineatio nonnuïlorum aedi-
ficiorum Budensium« c. helyszíni jelentés a. 
köpcsényi herceg Batthyány-lvt.".Lad. 23. Fase. 
20. N. 6. Lásd a Tanúim. III—112. 
Karácson Imre : Evlia Cselebi .*, . magyarországi 
útja 1660—1664. Bp. 1914. 1—242.-— Fortunato 
da Prati helyszínrajza a Dísz-térről. Köpcsényi 
herceg Batthyány-lvt. Lad. 23. Fase. 20. No 3. F . 

3 1454. nov. 7. A budai Boldogasszony-plébánia 
cintermében álló Szt. László-kápolna rektora : 
János jóváhagyja a Váci Miklós aranyműves 
és az esztergomi Szt. István-prépostság közti 
házcserét, mert a kápolnának évi 4 forint öfökbér 
jár e háztól : » . . . domum lapideam in piatea 
Sancti Georgii, directe penes portám Judeorum, 
in acie, in continue vicinitate domus Andrea 
calcariatoris sitam simulcum loco fundi curie . . . 
a parte dicte porte annexo . . .« A váci ház pedig : 
» . . . fundo curie et domus . . . in hungaricali civi-
tate et terra episcopali Waciensi, in vicinitatibus 
domorum Benedicti Vincze dicti ab una et 
Damiani Santha alias Polgár dicti existente . .•.« 
a káptalan még 434 forintot ráfizet e váci telekre. 
Veszprémi Kápt. orsz. lvt. Instrum. Regnic. 
B. 35. FOM. 
1455. júl. 14. V. László előtti csereszerződése 
az esztergomi káptalannak Simon( !) váci ötvössel : 
» . . . domo lapidea. . . in piatea S. Georgii, 
penes portám Judeorum, in acie, in contigua 
vicinitate domus Andrée calcariatoris habita ac 
quondam loco fundi curie a parte dicte porte sito, 
eidemque domuiannexo..« Esztergomi főkápt. m. 
lvt. Lad. 53. fasc. 3. No 8. FOM. 
1451. máj. 9. Buda v. h. e., (Ostfi) Miklós eszter
gomvári kanonok évi 14 forintért bérbeadja 
B alistipar Henriknek : » . . . domum lapideam . . . 

: in piatea Sancti Georgii martiris, a parte meridio-

nali penes portám Judeorum in vicinitate unius 
parvi loci fundi curie acialis iam ex novo inuro 
circumventi ab una et domus Andrée calcatoris ( !) 
ab altera partibus sitam . . .« U. o. L- 53. f. 3. No 
10. és 12. FOM. 
1457. jún. 1. Buda v. h. e., H. Balistipar a kápta
lanra hagyja ugyanezt a házat. U. o. L- 25. î. 2. 
No 8. FOM. 
1479. febr. 24. Mátyás király átírja és megerősíti 
Dénes posztógyártó és Péter nyerges (sellipar) 
Buda v. h. e. jan. 8-án kelt házosztozkodását : 
» . . . domus . . . in theatro Sancti Georgii, in vicini
tate domorum a superiori Vlrici cantrifusoris et 
Bartholomei Dragffy ab inferioribus sita . . .« 
ab uno angulari lapide wlgo horogkew in ipsorum 
Curia, a muro anterirori inter ipsos per medium 
erecto incipiendo et directe usque ad murum 
civitatis ubi similiter lapis angularis existit des-
cendendo, ita, quod locus secreti protunc ibidem 
existens integraliter predicte domui prenominati 
Dionisii . . . cedat ; reliqua vero partium, a parte 
meridionali Petri selliparis existât. . .« Gróf 
Erdődy lvt. Galgóc. Lad. 37. Fase 1. No 5. FOM. 
1487. dpr. 24. Buda v. h. e. Prokop késgyártő 
János fia késgyártó 83 és fél forintért s az eszter
gomi káptalannak fizetendő évi 4 forint örökbérért 
eladja Olasz Márton szabónak házrészét : 
» . . . quasdam portiones domus . . . in theatro 
beati Georgii martiris, in vicinitate domorum 
magnifici domini Bartholomei Dragffy ab una 
et alia vero partibus relicta condam Petri cantri
fusoris existentís . . . ac retro in curia eiusdem 
domus sitas . . . primo incipiendo aput quendam 
arcúm lapideum ad modum porte ultra gradum 
lapideum ibidem existentem constructam, duas 
cameras sibi immediate annexas et usque ad 
hostium gradus per quern ad turrim civitatis 
ascenditur se pretendentes, quern gradum hostio 
et atrio ante dictum gradum existente, necnon 
turri pretacto idem Joannes sibi ipsi. . . reser-
vasset, tandem ascendendo per gradum ligneum 
in eadem curia iuxta prefatas duas cameras de 
novo constructum, unum atrium et stubam 
necnon cameram unacum directa medietate 
cuiusdam cellarii subtus predictis duabus cameris 
habiti. . . item et tabulam suam artem sartoriam 
exprimentem . . . affigendi libera m habeat facul-
tatem . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt. Lad. 53. 
fasc. 3. No 18. FOM. 

1504. marc. 13. Buda v. h. e. Sellator Péter 
özvegye : Katalin és Péter fia bizonyítják, hogy 
vagy hét évvel ezelőtt 500 forintért eladták házukat 
Bakócz Tamás bíbornoknak : » ... in theatro 
Beati Georgii martiris in vicinitatibus domorum 
heredum condam magnifici domini Bartholomei 
Dragffy ab una et Gregory Selliparis ab altera 
partibus habitam . . .« Gróf Erdődy lvt. Monyoró-
kerék. Romer : Arch. Ért. 1877—75. 
1521. jún. 12. Bakócz Tamás végrendeletében : 
» . . . domum lapideam ante edem divi Georgii 
contiguam a parte meridionali domini magnifici 
Joannis Dragffy . ..« Esztergomi főkápt. m. lvt. 
Lad. 10. fasc. 8. No 6. FOM. 

281 



1527. júl. 5. Az esztergomi káptalan bérbeadja 
az Annunciatio -kápolna házát : » . . . domum . . . 
in piatea Sancti Georgii sitam, ex presenti ruina 
et combustione per Thurcas factis quamprimum 
relevetur . . . U. o. Ead. 46. fase. 5. n. 9. FOM. 
1464. máj. 16. Buda v. h. e. Tornai Szilveszter 
Garai Jób familiárisa eladja 400 forintért Balis-
tipar Györgynek : » . . . domum lapideam . . . 
in plated Sancti Georgii martiris, in vicinitatibus 
domorum magistri Petri cultellifabri ab una et 
capituli Jauriensis parte ab altera . . .« Eszter
gomi főkápt. orsz. lvt. Capsa 34. fasc. 10. No 10. 
FOM. 
14 81. aug. 24. Buda v. h. e. egyesség György 
számszeríj gyártó örökösei közt : Eeáns^a Zsófia 
és férje Szabó András házrésze : » . . . quintam 
partem domus in theatro Sancti Georgii martiris, 
in vicinitate domorum Petri cantrifusoris ab una 
et dominorum capituli Jauriensis partibus ex 
altera site : . . partem posteriorem domus trans-
versaliter constructam inter domum Petri Cantri
fusoris et dominorum canonicorum ecclesie 
Jauriensis, a fundamento usque ad summum 
in cuius edificio, primo inferius in curia : una 
camera habente fenestram versus murum civitatis 
haberetur, de superiori vero duas stubas super se 
invicem constructas cum duabus cameris inclusis 
tenerentur, item et similiter versus curiam domus 
unum arcum lapidibus constructum, penesquem 
novus gradus ligneus per ipsum Andreám de novo 
constructus, unacum eadem gradu ac pallatio 
modico ante hospitium ipsius domus site tenendo 
versus sinistram partem, ubi est locus secreti, 
quem similiter ipse dominus Sophie et magistro 
Andrée Sartori mari to suo apropriassent, item 
similiter quandam terram iuxta murum civitatis 
sitam, in qua ortus haberetur . . . Sophie statu-
issent, sic tarnen, quod ipsa civitas, dum oppor-
tunum et necessarium fuerit, pro se liberam 
habeat facultatem recipiendi. . . item statuissent, 
quod ipsa Andreas . . . per prefatum gradum des-
cendendi ac per curiam transeundi et per portám 
eiusdem domus exeundi et intrandi liberam habe-
ant facultatem, similiter et clavem propriam 
ad eandem ianuam domus pertinentem prose 
habere poterint. . . item et tabulam suam artem 
sartoriam exprimentem extra domus versus 
teátrum Sancti Georgii affigendi liberam habeant 
facultatem . . . item, dum locus necessari purga-
tionem indigeret, tunc prefatus Andreas . . . 
tertii partem pretii. . . dare deberent. . .« Eszter
gomi főkápt. m. lvt. Ead. 64. fasc. 1. N. 13. FOM. 
1490. febr. 27. Buda v. h. e. Werniczer András 
172 és fél forintért eladja Ötvös Rupertnek ház
ötödrészét : » . . . d o m u m . . . in theatro Beati 
Georgii martini retro in curia totalis domus dicti 
condam Georgii Balistiparis habitam . . .« Eszter
gomi főkápt. orsz. Capsa. fasc. 7. No 5. FOM. 
1490. márc. 17. Buda v. h. e. Balistipar György 
leánya : Borbála, örökölt házrészét férjére : 
Rupert aranvművesre Íratja . . .« Bártfai : i. m. 
1144. sz. 
1491. ápr. 11. Buda v. h.-val Aurifaber György 
kijelölteti felesége ház-ötödrészét. . . .» in theatro 
Beati Georgii, in vicinitatibus capituli Jauriensis 
et relicte condam Petri cantifusoris . . . primo 
circa hostium introitus ipsius domus ad dextram 
scilicet et septemtrionalem plagam unam offi
cinám simulcum terra ante hostium illius officine 
habita, tandem retro in curia versus meridio-
nalem plagam unam cameram in terra constructam 
cum quadam parva et tenebrosa camera eidem 
immediate annexa sub posteriori gradu sita, 
exhinc quoque ascendenter per anteriorem 
gradum ad eandem plagam unam parvam stu-
bellam penes coquinam domus existentem, post-
remo in summitate sub tecto eiusdem quartam 
partem directe supra domum officine predicte 
transversaliter protractam et existentem, una
cum quarta parte cellarii sive fovee domus, necnon 
cunctarum utilitatum earundem portionum et 

• 

edificiorum pretactorum dictis Roberto et domine 
Barbare consorti sue ipsorumque heredibus . . . 
possidendum . . . attribuissent. . . hoc tarnen per 
expressum declarato, quod . . . coquina domus 
supradicti necnon gradus ac locus secreti necnon 
exitus et introitus eiusdem domus, partibus illis 
equo iure deservire debeant. . .« Esztergomi 
főkápt. orsz. Capsa. 14. fasc. 3. No 23. 
1495. marc. 12. Buda v. h. e. Ötvös Róbert 
és felesége 200 forintért eladják s évi 10 forintért 
tovább bérlik házukat : » . . . portiones totalis 
domus providi condam Georgii Pogner soceri 
ipsius Roberti, in theatro Sancti Georgii martiris, 
in vicinitate domorum capituli Jauriensis ab una 
et relicte condam Perti Cantrifusoris ab altera 
partibus existent] s . . . puta quintam partem 
domus retro in curia sitam . . . et quartam partem 
dicte domus . . . appropriatam ac ab aliis tribus 
partibus ipsius domus . . . distinctas et separatas.« 
Esztergomi főkápt. orsz. Capsa. 18. fasc. 1. 
No 9. FOM. 
1502. márc. 2. Buda v. h. e. Pécsi Miklós kanonok, 
Mihály milkói püspök házrészét, utóbbi szándéka 
szerint az esztergomi káptalanra hagyja : » . . quas-
dam portiones totalis domus in theatro beati 
Georgii martiris, in vicinitate domorum capituli 
Jauriensis ab una et Nicolai penzwerew ab altera 
partibus existentis specifi.ee distinctas . . .« Eszter
gomi főkápt. m. lvt. Ead. 53. fasc. 3. No 26. FOM. 
1505. ápr. 13. Segesdi Antal kanonok misealapít
ványul az esztergomi káptalanra hagyja köz
jegyző előtt : » . . . trés anteriores partes domus 
in piatea Sancti Georgii martiris, inter domos 
capituli ecclesie Jauriensis et condam Nicolai 
Penzverev . . .« U. o. No 27. FOM. • 
1511. aug. 24. Az esztergomi Szt. István-káptalan 
évi 32 forintért bérbeadja Orbán çantrifusornak : 
» . . . domus . . . in piatea Sancti Georgii inter 
domos capituli ecclesie Jauriensis ab una et con
dam Nicolai Penzwerew ab altera site etadiacenti, 
alias per reverendum condam Michaelem Thwrony 
episcopum Mvlkoviensem et Anthonium de 
Segesd empte . . .« U. o. No 30. FOM. 
1525. ápr. 24. Buda v. h. e. Orbán kannaöntő évi 
40 forintért átruházza Domonkos festőre : »...do
mum in theatro ecclesie Sancti Georgii martiris, 
in vicinitatibus ex una domus quondam Nicolai 
Pinzwerew, ex alia vero partibus capituli Jauri
ensis existentem habitam . . .« U. o. 39. FOM. 
1524. marc. 21. Bélteky Drágffy Tamás és Kani-
zsay Eászló közötti kölcsönös örökösödési szer
ződés a Drágffy-palotát így határozza meg : 
» . . . in domo lapidea in platia S. Georgii a parte 
occidentali habita . . .« O. E- N. Múz. törzsanyag. 
FOM. 

5 1385. júl. 15. Buda v. h. e., Bécsi TJlrik végrende
letének végrehajtója : Wernczlinus budai polgár 
1200 forintért eladja Garai Miklós nádornak : 
» . . . domum . . . in castro . . . in vicinitate domo
rum magistri Michaelis de Hedrehwar et Nicolai 
Czolneker habitam . . .« DE- 7158. FOM. 
1412. aug. 25. Buda v. h. e. néhai Garai Miklós 
nádor fiainak : Miklós nádornak és Jánosnak 
osztályos-egyességlevele : » . . . una pars domus 
eorum ante 'capeítam Beati Georgii martiris adi-
acentis, prout per portám eius domus versus 
dextram intratur, inferius quidem una wolta, 
sub qua cellarium cum foratnine existunt cum 
uno gradu ibidem existente, deinde versus vine as 
altera wolta, que a parte anteriori cum asseribus 
recluditur . . . cellarium antiquum ; hinc alter 
gradus, sub quo una camera parva nunc ad conser-
vationem equorum aptata usque ad murum 
aliarum domorum in uno ordine, et super dictam 
cameram sub prefato secundo gradu existentem 
una domus, et deinde versus prefatam portám 
alia domus in secundo ordine, item superius 
in tertio ordine, ubi reclinatorium habetur, 
incipiendo ex parte dictarum vinearum et ten-
dendo versus dictam portám : primo una camera 
et deinde una stuba et deinde una domus dormi-
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toria cum Camino, et exinde medietas magni 
palatii süpra por tám a par te plathee a dext ra ipsi 
domino Johanni cessit et ext i t i t assignata . . . 
sccunda vero pars eiusdem domus, prout per can-
dem por tám intratur , ubi a par te sinistra in-
ferius una wolta e t supra eandem woltam medietas 
magni palatii , subtus vero unum an t rum sen fora
men, pro conservatione vini ap tum, ulterius vero 
versus vineas coquina pa rva lapidea et sub cadem 
due camere parve et deinde u n u m stabulum 
equorum usque ad alias domos lapideas, et dehinc 
versus aquilonem u n u m stabulum et ulterius 
unum stabulum cum orto ibidem retro existente 
in uno ordine, e t in secundo ordine supra ista 
s tabula una s tuba et inde una camera cum Camino 
in secundo ordine, i tem in tertio ordine superiori, 
due camera (!), qua rum una caminum continet, 
prenotato Nicoiao palatino cessisse dinoscitur. . .« 
DE- 9937. FOM. 
1391. dec. 26. Kanizsai János esztergomi érsek 
közjegyző előtt káp ta lan t alapít , s ennek adja 
többek között : » . . . domum . . . in castro 
Budensi , in vicinitate fundorum a par te meridio-
nal i magistri Nicolai filii condam magistri Nicolai 
de Gara olim palat ini , a par te vero septemtrio-
nali magistri Georgii filii Taktisch . . .« Esztergomi 
főkápt. m . lvt . E a d . 53. fasc. 1.N0 2. és 3. FOM. 
1400 körül. Az esztergomvárbeli Szt. Is tván
káp ta lan »canonica visitacio«-ja említ János érsek 
adományai közt : » . . . duas domos in castro 
Búdensi . . . aliam in vicinitate domorum domini 
Nicolai de Gara palatini et Georgii Jakcz ex al tera 
par te adiacentem . . .« U. o. N . 8. FOM. 

6 1503. jún. 72. Buda v . h. c. Eukács zágrábi püspök 
sógorának : Mülner E rha rd budai esküdtnek 
engedi á t : » . . . domum emptam, in piatea pos
teriori in vicinitatibus domorum fratrum Carthu-
siensium de Eeweld ab u n a et Benedicti Karay 
ab al tera par t ibus hab i tam . . .« O. E . Múz. Törzs
anyag. FOM. 
1511. jún. 23. A császnai kápt . előtt Eukács zág
rábi püspök újra írásba foglaltatja 1504. máj. 29-i 
t i l takozását Mülner Erhard 1000 forint értékű 
házeltulajdonítása ellen : »in vico Myndzenth . . . 
domum . . . prope ecclesiam S. Georgii, in vicini
ta t ibus domorum ex una Benedicti Zabo, ab alia 
vero par t ibus fratrum ordinis Chartusiensium 
si tam . . .« Herceg Bat thyány- lvt . Körmend. Acta 
Aut . Alm. 5. Iyad. 5. No 97/b és i. 
1514. jún. 11. Benedictus Sartor, alyas Kysbenche 
de K a r a félházát misealapí tványul leköti a budai 
domonkosok Szt. Miklós-templomának : ». . .me-
dietatem domus sue, in vicinitatibus domorum 
capelle sanete et individue Trini tat is ad latus 
ecclesie cathedralis Quinqueecclesiensis fundate 
ad oeeidente, e t a meridie Mynher dicti Budensis 
in piatea Sancti Georgii site . . .« DI , . 34.970. FOM. 
Az i t t megjelölt szomszédság kétféleképen érthető, 
vagy úgy, hogy a .kar thauziak háza u t á n északra 
következet t Milner E rha rd háza, az tán K a r a y 
Kis Bence háza, amely előtt nyugat ra egy; kis 
közből nyílott a pécsi székesegyház kápolnájának 
a háza, vagy még inkább úgy, hogy felezett házról 
lévén szó, a ház utca-felőli fele K a r a y szat>óé, 
há tsó nyugat i fele meg a pécsi kápolnáé. — Ezek 
az oklevelek beszédes bizonyítékok még amellett is, 
hogy a középkori Mindszent- (mai Uri-.)utca indult 
a Szt. György- (mai Dísz-)tér nyugati oldaláról, 
nem pedig az Olasz-utca, mint ahogyan a hely
tör ténetkuta tók mindezideig gondolták. Eásd 
Gárdonyi Albert cikkét is á Tanúim. IV—73. 
és helyesbítését lásd: Tanúim. X—10. 1. 

7 1392. nov. 25. Buda v. h . előtt Zenchei András 
fia Miklós esküdt 2800 forintért eladja ké t házát , 
az egyik : » . . . domum . . . in castro . . . in vicini
t a t e domorum Michaelis Nodier et quondam 
Ulrici Albi hab i tam . . .« H . Bat thyány- lvt . Kör
mend. Aut . Act. Aim. 5. Tad. 5. No 94. FOM. 
1392. nov. 29. Buda v. h. e. Kővágóőrsi György_ 
mester, esztergomi v á m a g y a somogyvármegyei 
Bennek bir tokért cserébe átengedi ké t budai 

házát , az egyik : » . . . in vicinitate domorum 
Michaelis Nodier et condam Ulrici Albi habitam...« 
DE- 39.270. FOM. 
1392. dec. 10. Buda v. h. e. Kanizsai János fia 
Miklós tárnokmester a Kedhyda melletti Urmynus 
pálos kolostornak adományozza három budai 
házát , az egyik : » . . . in vicinitate domorum 
Michaelis Nodier et quondam Ulrici Albi sitam...« 
D E . 7817. FOM. 
1424. szept. 23. Buda v. h. e. a budaszentlőrinci 
pálos-perjel évi 20 forintért bérbeadja Sighart 
János budai polgárnak az örményesi pálosok 
házát : » . . . domum . . . in castro . . . in vicinitate 
domorum Michaelis Nodier e t condam H y n k o . . . 
sitam.« DE- 11.562. FOM. 
1444. nov. 30. A zalai konvent előtt az örményesi 
pálosok képviselője tiltakozik az ellen, hogy a 
budaszentlőrinci pálos perjel Péter budai szabónak 
bérbeadta : » . . . fundum curie . . . prope ecclesiam 
S. Georgii, in vicinitate fundorum curiarum 
Mychaelis Nodier et Erhardi JUongh existentem...« 
DE- 13.821. FOM, 
1447. ápr. 2. Percnyi János tárnokmester előtt 
a budaszentlőrinci pálosok egyességet kötnek bér
lőjükkel, Szabó (Sartor) Péterrel : » . . . domo . . . 
in piatea Omnium Sanctorum, in vicinitate domus 
Michaelis Nodlar et Erhard i longi habi ta . . . 
assumens ipse Petrus sátor, medietatem domus 
videlicet anteriorem par tem cum lateribus, al iam 
vero mediana par tem videlicet posteriorem cum 
cilyndriis, infra spatia duorum annorum integrem 
realiter reformarc et reedificare . . .«DE- 14.074. 
FOM. 
1415. jún. 15. Buda v. h. e. J a k a b fuvaros (Fur-
man, vector) házát 600 forintért s a Boldogasszony 
templomnak járó évi 24 forint örökbérért eladja 
Örmény Mártonnak : » . . . domum . . . in castro.. . 
in vicinitate domorum Michaelis Nadler dicti 
par te ab una et Nicolai bursatoris parte ad altera 
hab i tam . . .« DE. 10.359. FOM. 
Szerencsés (Kortunatus) Tmrc házára és menekü
lésére Fraknói Vilmos : Magyarország a mohácsi 
vész előtt . Demschwamb H.: Tagebuch einer 
Reise nach Konstant inopcl . . . 1553—270. Wen-
czel G. : A Fuggerek jelentősége hazánk történe
tében. 1883. 
1518. szept. 24. Szerencsés Imre polgár és felesége 
Anna, Haller János t gyermekükké fogadják 
és örökösükké teszik : » . . . domus empticia 
in piatea S. Georgii, in vicinitate domorum Jacobi 
Debreczer ab oriente (!) et Melchioris Ewka dicti 
ab occidente( ! ) habi ta . . .« Pozsonyi kápt . lvt . 
P ro t . Bud. 3—465. FOM. 
1524. nov. 14. A budai kápt . jelenti I I . Eajos 
királynak, hogy többek közt megidézte de Zab-
la th J a k a b gafamszentbenedeki apá to t : » . . . in 
domo Emerici Zerenches, in piatea S. Georgii 
habi ta . . .« DE. 24.002. FOM. 
1506. nov. 12. Az óbudai klarissza-konvent a kal
már , Demeternétől örökölt házat 3Ö0 forintért 
eladja a székesfehérvári bírónak : » . . . domus 
in piatea Omnium Sanctorum, penes quam a plaga 
meridionali reverendissimi domini Georgii episcopi 
Quinqueecclesiensis inhabi ta t . DE- 21.632. FOM. 
A Szt. György-utca ezen oldalára vonatkozó 
további okleveleket lásd a 11. fejezetben, a 
középkori Mindszent-utcánál. 

8 1438. márc. 20. Albert király átírja saját, ez év 
jan. 22-ről kelt házadományozó oklevelét : 
» . . . domum lapideam acialem . . . in fine duorum 
piatearum seu vicorum a pa r te castri regalis 
versus e t ad ipsam civi tatem plateamque latam 
sen circulum Sancti Georgii nuncupa tum tenden-
t ium hab i t am . . . que condam magnifici Stiborii 
de Bolondoch . . . pfefuisset et per defectum 
seminis . . .« DE- 13.150. FOM. 
1453. szept. 23. A budai káp t . előtt lévai Cseh 
Péter fia : Eászló zálógbaveti vasmegyei birtokai
val együtt » . . . domum suam in civitate Budensi 
ante capellam Sancti Georgii hab i t am . . ..« DE . 
14,727. FOM. 
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9 1473. jam. 30. Mátyás király Koncz Borbálának 
engedi át azt a házat, melyet néhai Mátyás nevű 
szabójának vett : » . . . domum lapideam . . . in 
theatro, in declino (!) opposite capelle Sancti 
Georgii sitam . . .« Gr. Erdődy-cs. lvt. Galgóc. 
Ead fasc. 1. No 2. FOM. 
1473. okt. 16. Buda v. h. e. Nagyváti Albert 
deák, Pécs várának várnagya, elcseréli budavár
aljai házát Orbán esztergomi prépost, alkincs-
tárnok házáért : » . . . pro domo lapidea aciali 
in piatea S. Georgii martiis, a parte orientali, 
in contigua vicinitate domus archiepiscopatus 
Strigoniensis ab una, parte verő ab altera ad latus 
porte civitatis Sancti Joannis vocate constructa 
percepta . . .« Dl,. 17.500. FOM. 
1478. márc. 7. I. Mátyás, a külföldre szökött 
János érsek házát Péter erdélyi prépostnak aján
dékozza 1000 forint értékben : » . . . domum 
acialem, penes domum archiepiscopalem et 
iuxta portám Santi Joannis vulgariter apellatam...« 
Gr. Erdődy-cs. lvt. Galgócz. Ead. fasc. 1. No. 3. 
FOM. 
1503. szept. 24. II . Ulászló Bakócz prímás pana
szára vizsgálattal bízza meg Buda v. h.-t. : 
». . . quandam domum acialem archiepiscopatus, 
in contiguä vicinitate domus eiusdem archiepis
copatus . . . in theatro Sancti Georgii martiris 
penes portám Sancti Joannis existentem . . .« 
Esztergomi főkápt. m. lvt. Ead. 64. fasc. 1. 
No 27. FOM A perre lásd : Gárdonyi Régi budavári 
tárak. Tanúim. X—3. 
1504. márc. 4. Buda v. h. e. Adorjáni Érsek 
(Váradi) Máté átengedi házát Bakócz érseknek, 
ki viszont elengedi testvére : Péter kalocsai érsek 
500 forint adósságát. Esztergomi prímási lvt. 
Ead. Q. asc. 3. No 63. FOM. 
1507. jan. 26. A garamszentbenedeki konv. előtt 
az esztergomi káptalan tiltakozik az ellen, hogy 
Bakócz érsek elfoglalta a Szűz Mária-kápolna 
házát : » . . . domus, in theatro • Sancti Georgii, 
in contigua vicinitate domus episcopatus Quin-
queecclesiensis, a parte orientali sita, quam . . . 
nunc . . . cardinalis . . . possideret et inhabitaret. 
Esztergomi főkápt. m. lvt. Ead. 64. fasc. 1. 
No 31. FOM. 
1526. nov. 12. János király Bekényi Benedeknek 
adományozza néhai Bakócz érsek házát: » . . . do
mum acialem, prope portám Sancti Joannis 
adiacentem, nunc penitus desolatam et combus-
tam . . .» O. E- N. Múz. törzsanyag. FOM. 
1518. aug. 9. II . Eajos előtt Bakócz Tamás, 
Alsószécsenyi Benedek fia János Györk birtokáért 
cserébe adja: ». . .domum lapideam, ex opposite 
ecclesie Sancti Georgii sitam ...» Gróf Erdődy lvt. 
Galgócz. Ead. 37. fasc. 1. No 13. FOM. 

io 1423. márc. 23. Az esztergomi kápt. előtt, 
a Szűz Mária-kápolna rektora, a kápolna budai 
házát évi 16 forintért örökbérbe adja Grais András 
sutor-nak : » . . . domum suam minorem, conti-
guam domui sue maiori ; in castro . . . in vico 
et plathea ecclesie Sancti Georgii habitam . . . 
versus superiorem partem adicentem . . .« Eszter
gomi főkápt. m. lvt. Ead. 46. fasc. 2. N. 5. FOM. 
1434. máj. 2. Buda v. h. e. az esztergomi Szűz 
Mária-kápolna igazgatója, évi 15 forintért örök
bérbe adja Tamás polgár királyi vargának : 
». . . domum capelle, prope Sanctum Georgium, 
in vicinitatibus domorum reverendi in Christo 
patris Henrici episcopi Quinqueecclesiensis et 
capelle prescripte sitam . . . omnibus utilitatibus 
et pertinentiis universis a parte anteriori inci-
piendo usque muros civitatis spectantibus . . .« 
U. o. m. lvt. Ead. 64. fasc. 1. No 8. FOM. 
1428. okt. 11. Pálóczi György házbérletről szóló 
bizonyságlevele: » . . . domus descensus nostri 
archiepiscopalis in monte Budensi, in piatea 
Sancti Georgii martiris sitam . . .« U. o. m. lvt. 
Lad. 64. fasc. 1. No 7. FOM. 

1435. szept. 30. Buda v. h. e. Tamás varga és 
Zakariás apothecarius 500 forintért eladják 
az érseknek : » . . . domum . . . in castro . . . 
prope Sanctum Georgium, in vicinitatibus domo
rum . . . Georgii archiepiscopi ac Henrici episcopi 
Quinqueecclesiensis sitam . . .« Esztergomi pri-
mási lvt. Ead.: Q. fasc. 3. No 62. Fejér : Cod. 
Dipl. X. 7—740. FÖM. 

i i 1388. aug. 18. Buda v. h. e. Pukuri Péter fia 
Benedek mester 1500 forintnyi tartozás fejében 
átengedi Kanizsai János esztergomi érseknek, 
Miklós tárnokmesternek és Istvánnak: ». . . fun-
dum curie simulcum cunctis edificiis . . . in castro, 
eis ecclesiam Sancti Georgii martiris . . . a plaga 
orientis, in vicinitate domorum quondam Joannis 
Pauser et Corradi dicti Tausentmark . . .« Eszter
gomi főkápt. m. lvt. Ead. 64. fasc. 1. No 3. FOM. 
1390. ápr. 6. Buda v. h. e. Kanizsai János érsek 
káptalanjának adja : » . . . domum in castro . . . 
in vicinitate domorum quondam Johannis Pauser 
et Petri dicti Rauchan(!) habitam . . .« U. o. 
No l. FOM. 
1391. dec. 26. Közjegyző előtt Kanizsai János 
az általa alapított káptalannak adja többek közt : 
». . .domum... in castro Budensi, ex opposite 
sanctuarii capelle Sancti Georgii, cui hec sunt 
confinia : a parte meridionali domus Conradi 
Tausentmark, a parte septemtrionali verő domus 
Ulrici Pausar . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt. 
Ead. 53. fasc. 1. No 3. FOM. 
1392. szept. 8. Buda v. h. e. Az esztergomi káp
talan évi 33 forintért örökbérbe adja Zsigmond 
apothecariusnak : » . . . domum . . . in vicinitate 
domorum quondam Johannis Pauser et Conradi 
Tausentmark habitam . . .« U. o. No 2. FOM. 
1396. jún. 24. Budai v. h. e. Kanzsai Jónás érsek 
az r esztergomi székesegyház oldalához épített 
Szűz Mária-kápolnának adja : » . . . domos duas 
in vicinitate domorum quondam Nicolai cancellarii 
regie maiestatis, a parte porte Sancti Joannis, 
a parte verő aquilonis quondam Hallar civis 
Budensis . . .« Esztergom főkápt. m. lxt. Ead. 64. 
fasc. 1. No 5., Ead. 46. fasc. 1. No 8. és Fejér: 
Cod. Dipl. X. 2—360. FOM. 
1400 körül az esztergomi Szt. István-prépostság 
»canonica visitario«-jában : » . . . duas domos in 
castro Budensi, unum ex opposito sanctuarii 
capelle Sancti Georgii martiris . . .« Esztergomi 
főkápt. m. lvt. Ead. 53. fasc. 1. No 8. Eásd Pór 
Antal cikkét a Katolikus Szemle 1909. évfolya
mában. 
1520. júl. 4. Zeuch (Szűcs) Tamás budai polgár 
350 forint kölcsön után öt százalék kamatot 
vállal, s házában szállást biztosít a pozsonyi 
káptalan tagjainak : » . . . domum lapideam 
in piatea Sancti Georgii, in ordine a plaga orientali, 
inter domos ab aquilonari Stephani Owary 
et a meridionali episcopatus ecclesie Quinque
ecclesiensis . . .« Pozsonyi káptalan. Protocollum 
Budense. III—549. FOM. 
1523. szept. 30. (Szűcs) Tamás budai szűcs 
kiváltja János deák birtokából 325 forinton budai 
házát és 675 forintért zálogba adja a pozsonyi 
káptalannak : » . . . domum, in teatro Sancti 
Georgii. . . habitam . . . in contrata capelle Sancti 
Georgii, in linea orientali habitam, cui a meridio
nal^ episcopatus ecclesie Quinqueecclesiensis, ab 
aquilonari Stephani Altenburger domus con-
vicinarentur . . .« U. o. Prot. Bud. 5. extrateriale. 
286. 1. FOM. 

12 1392. nov. 25. Buda v. h. e. Zenchei András fia 
Miklós esküdt 2800 forintért eladja Kővágóőrsi 
Miklós fia György esztergomi várnagynak két 
házát : » . . . unum . . . domibus Petri Rauchan 
et Sigismundi apothecarii vicinam . . .« Herceg 
Batthyánv-lvt. Körmend. Aut. Acta. Alm. 5. 
Lad. 5. NO 24. FOM. 
1392. nov. 29. Buda v. h. e. Kővágóőrsi György 
mester Kanizsai Miklós tárnokmester somogy-
megyei B ennek birtokáért elcseréli két házát : 
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• » . . . aliam . . . domibus Petr i rauchan et Sigis
mundi apothecarii vicinam . . .« DD. 39.270. FÖM. 
1392. dec. 10. Buda v. h. e. Kanizsai János fia 
Miklós tárnokmester az örményesi pálosoknak 
adja : » . . . domum . . . aliam, domibus Ran than 
et Sigismundi apothecarii vicinam , ...« D l , . 
7817. FOM. 
1400. körülhelyesébben: 1394. ápr. 28. B u d a v . h., 
min t bíróság, Greczinger J akabba l szemben 
az örményesi pálosoknak ítéli : » . . . domum . . .# 
monasterii in castro, in vicinitate Petr i Ranchani" 
hab i t am . . .« DL . 8848. FOM. 
1409. ápr. 17. Széchy Miklós tárnokmester meg
erősíti Budaváros fenti, a felperes örményesi 
pálosok félházára vonatkozó ítéletét Grechenger 
Jakabba l szemben : » . . . in medieta tem cuius-
dam domus in castro Budensi domibus Petr i 
Rauchan et Sigismundiapp'otecarii (!) vicine . . .« 
DD- 9544. FOM. 

13 1371. márc. 20. Buda v. h . e. Pe t rus dictus Kwn 
nobilis concivis 650 forintért eladja : » . . . Hens-
lino Bohemo mercatori nostro . . . domum . . . 
in dicto castro, in vicinitate domus domine 
relicte Othlini dicti de Pázza et ex opposite 
capelle Sancti Georgii . . .« DD- 5919. FOM. 

14 1391. jan. 15. (Pensaurói) Dénárt esztergomi 
érseki helynök előtt Hengmannus de Sebenicio, 
comes de Crempnicia az újbányái (Königsberg) 
kórháznak adományozza : » . . . domum . . .prope 
Sancti Georgii, versus pa r t em orientalem, in vici
n i ta te domus Marci Stoyan . . .« Fejér : Cod. 
Dipl. X . 3—117. Tjjbánva levéltárából, és R u p p : 
i. m. — 139. 

i s 1457. okt. 3. Buda v. h. e. Az esztergomi Szt. 
Is tván-kápta lan évi 16 forintért bérbeadja Gáspár 
vargának : ». ' . . domum lapideam . . . in piatea 
Sancti Georgii martiris, a porte Danubii , in conti-
gue vicinitate Johannis pellificis et a superiori 
fratrum heremitarum Sancti Paul i supra Budám 
commorantium si tam . . .« Esztergomi főkápt. 
m. Ivt. Dad. 53. fasc. 3. No 9. FOM. 
1457. nov. 7. Buda v. h. e. Ugyanannak szerződése 
ugyanazzal : » . . . in linea a par te Danubii , 
ex opposito sanctuarii capelle Sancti Georgii 
martir is et in contigua vicinitate Johannis pellificis 
et a superiori fratrum heremitarum Sancti P a u l i . .. 
s i t a m . . . « U. o. NO 11. FOM. 
1481. jan. 16. Buda v. h. e. Haischnaider Sebold 
polgár 500 forintért, meg egy 25 forint értékű 
szőlőért és az esztergomi káptalannak járó évi 16 
forint örökbérért á t ruházza Wir th Jánosra : ». . . 
domum . . . in theatro Sancti Georgii martiris, 
in vicinitatibus domorum circumspecti Johannis 
Plab dicti ab una et providi Petr i Polyak ex al tera 
par t ibus habi tam . . .« I I . o. No 14. FOM. ' 
1483. marc. 23. Buda v. h . e. Ugyanannak szerző
dése ugyanazzal : » . . . d o m u m . . . in opposito 
sanctuari i Sancti Georgii martiris a par te Danubii, 
in viçimtate domorum Johannis Plos et Petr i 
Polyák . . .« U. o. No 15. FOM. 

16 1524. marc. 11. I I . Dajos előtt kö tö t t kölcsönös 
örökösödési szerződésben a Drágffy-ház : » . . . in 
piatea Sancti Georgii a pa r te occidentali habita...« 
es a Kanizsai-ház : » . . . in piatea Sancti Georgii 
adiacenti . . .« O. L. N . Múz. törzsanyag. FOM. 

17 1510. okt. 30. (Ferrarai) Tamás Amadé esztergomi 
érseki helynök átírja Gosztonyi András esztergomi 
kanonok misealapítványait , eszerint három budai 
házra összesen kölcsönadott 2000 forintnak évi 
88 forint kamat já t biztosítja káptalanja számára, 
ebből 800 forint terhel te: 
1503. júl. 12. : » . . . super posteriorem par tem 
domus Mathie Ewthwes alio nomine Harber dicti, 
E D E S K W T H vocate, site Bude prope capellam 
Sancti Georgii mart i r is . . .« Bsztergomi főkápt. 
m. lvt . Dad. 53. fasc. 3. No 22. FOM., Dad. 53. 
fsc. 3. N o 45. FOM., Dad. 64. fasc. 1. No 28. FOM. 
1504. ápr. 10. Buda v. h . e. Harber Mátyás budai 
főbíró, az esztergomi Szt. I s tván-kápta lannak 
1000 forintért eladja : »domum . . . pa r t em vide

licet p o s t e r i o r e m . . . . ex opposito ecclesie beati 
Georgii martyris EDESDYK vocatam, aliis part i 
bus domus scilicet anterioribus, ipsius Mathie 
in vicinitate contigue annexam . . . in qua quidem 
posteriori par te domus habitat iones habentur 
hoc ordine : qua tuor testudines . . . una s tuba 
cum una camera annexa, una parva curia cum 
una coquina, quas relicta Joannis funificis possidet 
vi ta duran te . . . in superiori par te una s tuba 
magna, insuper una s tuba et una camera e t u n a 
coquina. Preterea infra tectum, quousque paries 
divisionalis appare t ac retro et versus m u r u m 
sen fossatum civitatis una pa rva curia cum loco 
secreti et per por tám magnam ipsius totalis 
domus liberum ingressum et egressum cum omni
bus eiusdem domibus, videlicet bolthis, stubis, 
cameris curiis et coquiniis! ad predictam posteri
orem par tem spectantibus . . .« U. o. Dad. 53. 
fasc. 3. No 25. FOM. 
1530. körül. Sequitur registrum super domos 
Budenses : 

1. domus Blasii To th 
2. « Stephani Arcupar 
3. « Folgobader 
4. « Alexii Turzó , 
5. « edeslwk (a mai Tárnok-utca 1. v. 3.) 
6. « Joannis Draffi(!) (a mai Dísz-tér 16.) 
7. « pictoris (Domonkos festő a ma i Dísz

tér 13.) 
8. « Dadislai aurifabri 
9. « Mathei pellificis (a ma i Dísz-tér 5.?) 

10. « Gregori Nywzw 
11. « apotheca Daurentii Cyzar 
12. « Francisci Balaska 
13. « Francisci Nywrw 
Esztergomi főkápt. m. lvt . Dad. 53. fasc. 3. 
NO 42. FOM. 

i s 1511. márc. 20. A budai káp t . előtt Herendi 
Miklós pécsi prépost záloglevele kelt : » . . . ad 
domum habitat ionis . . . Bude, in piatea Sancti 
Georgii s i tam et hab i t am . . .« Koller : Hist . 
Episcop. Quinqueecclesiensjs V—26. 

19 Ofner S tadt recht 66 és 78. sz. és a kofákra 154. sz. 
95—36. 1. A törökkori helyzetet lásd : Budapes t 
tör ténete, I I I—86. 

20 1462. szept. 1. Buda v. h. e. néhai Gündelwein 
Konrád örökösei : óbudai Tarczay János és 
Kamarás Mihály budai polgár közti egyességben : 
» . . . domus lapidea, in serié apothecariorum, 
in vicinitat ibus domorum confraternitatis carni-
ficum ab una et nobilis Dadislai Dako de Dippa 
par te ab al tera existens . . .« DD. 15.766. FOM. 
1475. márc. 3. Theys Mátyás , a felhévízi ispotályos 
rendház kormányzója eladja az ispotály tu la j 
donában lévő 16 forintnyi »purgrecht«-et Nagy 
Fülöp polgárnak 200 forintért : » . . . inter appő-
tecas, in vicinitat ibus domorum Deonardi alias 
filii Nicolai barbitonsoris ab una et Henrici 
Dyet t imar dicti par t ibus ab al tera s i t á . . .« 
Esztergomi főkápt. m. lvt . Dad. 67. fasc. 7. 
N o 3. FOM. 
1475. szept. 22. Buda v. h. jelenti, hogy Mátyás 
királynak 1475 máj . 14-i parancsa szerint be
i k t a t t a de I ta l ia Anconi tarum Simon apothe-
carius özvegyét a gyilkos Miklós borbély fia, 
Deonard házába : » . . . in domo . . . in piatea 
Apothecariorum, in vicinitat ibus Philippi magni 
ab aquilone, et sedium semellarum a meridionali 
et Emerici Bornemissza ex opposito áb orientali 
ac macellorum carnium ab occidentali par t ibus 
exístenti . . .« DD- 17.675. FOM. 
1491. jan. 13. Buda v. h. e. Fogelbaider (Fogel-
waider) Sebestyén eladja a meghalt Fogelbaider 
Deonard könyvkereskedő házá t András nevű 
testvérének, ez meg Pemflinger János esküdtnek 
800 forintért (ez a Deonard életében 1000 forintot 
kapo t t misekönyvek vételére Bakócz Tamás győri 
püspöktől, de meghalt , s végrendeletének végre
hajtója : Sebestyén nevű testvére Veress Ábrahám 

285 



•. 

budai zsidótól felvett kölcsönpénzen fizette vissza 
az 1000 forintot, de ez kamata iva l hamarosan 
1300 forintra nőt t , s ezért az örökhagyó házá t 
kénytelen eladni : » . . . domum suam lapideam 
non longe a pretorio civitatis nostre, in vicinitate 
domorum famosi viri Georgii Forster ab u n a 
et relieta Bernardi aurifabri ex altera par t ibus 
s i tam . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt . t a d . 64. 
fasc. 2. NO 3. FOM., Ead. 64. fasc. 1. No 28. FOM. 
orsz. lvt . Capsa. 18. fasc. 7. No 2. FOM. 
1495. júl. 15. Buda v. h. e. Iváncsy Sebestyén 
diák, polgár, 300 forintért eladja házát az eszter
gomi Szt. András-kápolnának : » . . . domum . 
in piatea seu serié Appothecariorum{\), in vicini
ta t ibus domorum Eaurenti i l i t terat i de Bayon 
a meridionali, a Septemtrionali verő plagis(!) 
Stephani Angelt mercatori si ta . . .« Esztergomi 
főkápt. m. lvt . Ead. 71. fasc. 1. NO 14. FOM. 
1500. jún. 16. Buda v. h. e. Ugyanaz ugyana t tó l 
ugyanezt a házat évi 15 forintért bérli, de a szom
szédok ekkor már mások : » . . . in piatea apothe-
cariorum in vicinitatibus domorum Pauli Zabo 
et relicte condam Michaelis Kys a meridionali, 
a septemtrionali plagis Eaurent i i Ebenhawser . . . . 
ü . o. N . 19. FOM. 
1523. ápr. 28. Korosi Kis alias Belez Mihály fia 
Jeromos, öccsének, Berná tnak engedi á t háza 
birtoklását : » . . . alia verő in tea t ro Budensi, 
in qua Georgius pathycaros nunc residet . . .« 
A nyi t ra i káp t . jegyzőkönyve. 37. 1. FOM. 
1384. jún. 2. Buda v. h. e. Demeter bíboros, 
esztergomi kormányzó évi 40 forintért bérbeadja 
az esztergomi Krisztus-teste kápolna budai házát 
de Talentis Simonnak : » . . . suam domum . . . 
in castro . . . in vicinitate domorum sanctimonia-
lium de Insula leporum et Jacobi Ewiziget 
hab i tam . . .« DE- 7089. FOM. 
1528. ápr. 22. Az esztergomi Corpus Christi-
kápolna évi 35 forintért bérbeadja Milanói Miklós 
budai kőmívesnek : » . . . domum capelle, ex oppo
site apothece semellarum, per obliquuum ad 
meridiem sitam, cui ab aquilonari Brictii civis 
et mercatoris, a meridionali verő Wolfgangi 
Fekethe mercatoris domus vicinarentur . . . per 
Turcas conflagratam et ob id inpresentiarum 
muris collateralibus et intermediis t an tummodo 
superstantem, solotenus des t ructam . . .« Eszter
gomi főkápt. m. lvt. Ead. 72. fasc. 1. No 5. FOM. 

21 Kupp i. m. 94. 
22 Verancsics krónikája : Mon. Hung . His t . Scrip, 

tores. I l l — 5 9 . — Fekete Lajos e kiskaput téve
désből a templom temetőjétől igen messzire : 
a mai Gimnázium-utcai feljáró helyére teszi. 
Eásd Budapest tör ténete III—16. 

23 Verancsics idézett krónikája : 46. Szt. Mihály 
tiszteletére a középkorban csaknem kizárólag 
csak temetőkápolnát , ravatalozó-helyiséget vagy 
ossariumot szenteltek, annyira összefonódott Szt. 
Mihály alakja a temetés fogalmával ; v. ö. »Szt. 
Mihály-lova« népnyelvi kifejezést ; ezért találunk 
pl. meg egy Szt. Mihály-kápolnát az Olasz-utcában, 
ez t . i. a Mária Magdolna-plébániatemplom egy
korú temetőjéhez tar tozot t . Hogy a B oldogasszony-
templom temetője a XV. sz. végére egészen ki
szorult a várból, ennek bizonyítéka a veszprémi 
püspökségnek az az 1505-ből váló tizedjegyzéke is, 
amely csupa kis szőlőbirtokost nevez meg, köztük 
sok olyat, aki »temetőben« lakott , így pl.: Rózsás 
(Rosas) dűlőben levő szőlője u t á n bortizedfizető 
»Thomas Saoor« aki lakik »penes Sanctum Micha-
elem«; továbbá Jacobus Zeucz (szűcs) »ex opposite 
Kysajtho . . .« Macskalyuk (Maczkalyk) dűlőben 
tizedfizető : »Stephanús Zabo in cimiterio . . .« 
Bor-délmál-(Bordelmal)dűlőben : »Nicolaus bar-
berius penes Parvam portám«.; Tükörmái- (Tyker-
mal)dülőben » . . . Stephanús Zabo in cimiterio 
Beate Marie Virginis . . .«; Csíkostó (chykostho) 
dűlőben »Relicta Martini Spelez in cimiterio Beate 
Virginis circa Harangozone . . .« A külvárosi Szt 
Péter-plébániatemplomnak is külön temetője volt, 

i t t lakot t pl. Wáczy Benedek »ad sanctum Petrum) 
penes cimiterium . . .« A veszprémi káp t . m. lvt . 
Ecclesia-csoport FOM. — Közel egykorú másolat
variánsa 1505. dec. 13-i kelettel DE- 658. FOM. 

24 1346. júl. 29. Erzsébet királyné előtt , Miklós, 
a Boldogasszony-templom plébánosa 20 m á r k a 
kártérí tés fizetésére kötelezi magát , a Szt. Margit
szigeti domonkos apácáknak jóvátételképen 
az azokat megillető egyharmadrész jövedelmen 
felül, mer t : » . . . domus earum . . . in cymiterio 
eiusdem parochialis ecclesie . . . existentes sua 
propria auctor i ta te destruere e t in eodem loco 
pallacium pro se edificari fec i t . . .« Anjoukori 
okm. tár. IV—627. DE- 3854. FOM. 

25 1504. márc. 17. Buda v. h. e. Arnol t t J ános 
esküdt eladja 140 forintért Schuz Farkasnak : 
» . . . domum in piatea Carnificum Teutonicorum, 
in vicinitatibus domorum Pauli lanngenperger et 
Jacobi carnificis ex una par te , ex opposite verő 
Stephani Czerbobor alias Wolffgangi Carnificis 
hab i tam . . . rat ione census sive redditus wlgo 
purkre t dicti, pauperibus u tpu te in domo ani-
marum in piatea Sancti Paul i ex i s ten t i . . .« O. 
I,. N . Múz. törzsanyag. FOM. 

26 1375. jan. 17. Elena asszony »relicta condam 
magistri Branch ( = Baranchinus apothecarius), 
a Mária Magdolna-templom plébánosa : Eászló 
előtt úgy végrendelkezik, hogy háza felében 
leányáé : Dorot tyáé , felében második férjéé : 
Benedek fia Egyed polgáré legyen : » . . . dimi-
dieta tem fundi curie in civitate Budensi, in vici
ni ta t ibus domorum Mathye apotecarii ab una, 
par te verő ex al tera fundi ecclesie Beate Virginis 
adjacentis . . .« DE- 6296. FOM. * 
1375. máj. 20. Buda v. h. e. Baranchynus apothe
carius özvegye végrendeletileg Dorot tya leányára 
hagyja első férjétől r ámarad t fél házát és ». . . per 
consequens claustro Virginis Gloriose de Sycambria 
fundato . . . medieta tem domus sue, in vicinita
t ibus domorum altaris Corporis Christi in ecclesia 
Beate Virginis nostre parochiali fabricati e t 
Synoch apotecarii habi te . . .« DE. 6281. FOM. 
1376. jebr. 16. Ugyanaz 70 forintért eladja férje 
haszonélvezeti jogát : » . . . medietatem domus, 
domibus ecclesie Beate Virginis parochialis 
et condam Mathie apothecarii contiguam . . .« 
DE- 6334. FOM. 
1411. ápr. 6. Buda v. h. e., az óbudai klarisszák 
évi 16 forintért adják bérbe Miklós magyar ötvös
nek : » . . . domum conventus . . . in vico beati 
Nicolai confessons castri predicti, domibus con-
fraternitatis venerabilis Corporis Christi par te 
ab una et Nicolai Czauczath dicti par te ab al tera 
contigue vicinam . .« DE- 9766. FOM. 
1427. aug. 16. Buda v. h. e., évi 10 ferintért bérli 
Miklós magyar ötvös : » . . . domum . . .in vicini
ta te domorum honeste domine dicti Czauczath 
monetari i et Johanni Österreicher dicti auri
fabri . . .« DE . 11.924. FOM. 
1475. jan. 13. Mátyás király be ik ta t ta t ja a gyil
kos Theel János diák elkobzott házának bir tokába 
szentmihályi Czobor János t és Imré t : » . . . do
mum . . . prope ecclesiam Beate Marie virginis...« 
DE. 17.644. FOM. 
1475. máj. 22. Mátyás király előtt a Czobor-
testvérek visszaadják a fenti házat az óbudai 
klarisszáknak. DE- 17.683. FOM. 

27 1388. júl, 12. Buda v. h. e., Mihály magyar ötvös 
budai polgár flórenzi Zenobius fia Onofrius budai 
polgárnak eladja : » . . . domum suam acialem in 
c a s t r o . . . ex opposite ecclesie Beate Virginis 
nostre parochialis, in vicinitate domorum monia-
•lium de Insula leporum et Wulfingi hab i t am . . .« 
D E 39.268. FOM. 
1391. márc. 7. Buda v. h. e. Flórenzi Ber ty fia 
Angelus ; polgár 600 forintért eladja Kanizsai 
Miklós tárnokmesternek : » . . . domum in castro 
. . . acialem, ex opposite ecclesie Beate Virginis 
Marie parochialis, in vicinitate domorum Wulfingi 
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ûlii Nicolai et moniaíium de Insula leporum 
hab i tam . . .« I>L- 7675. FOM. 
1392. dec. 14. Buda v. h. c. Kanizsai Miklós tár
nokmester, az örményesi pálosok javára két házát 
adja örökbérbe Berná t fia Ferenc mesternek, 
az egyik : » . . . aliam . . . domibus ömicheyn 
predicti et sanctimonialium de Insula leporum 
vicinam . . .« O. L- N . Múz. törzsanyag és Dl , . 
7818. FOM. 
1398. marc. 17. Buda v. h. e., Berná t fia Ferenc 
két házát 600 forintért és az örményesi pálosok 
részére k ikötö t t évi örökbér fejében eladja de 
Brunna Miklós szűcs, budai polgárnak : » . . . do-
m u m . . . in castró . . . in vicinitate domorum 
Ömycheyn et moniaíium . . .« DL. 8836/4. FOM. 
1398. szept. 13. Buda v. h. e., Miklós szűcs az ör
ményesi pálosoknak ajándékozza h á z á t : »...do-
m u m . . . in vicinitate domorum Johannis 
Ömicheyn et sanctimonialium de Insula leporum...« 
DL. 8836/3. FOM. 
1398. nov. 29. Buda v: h. e., Pe t rus Wulfingus 
de villa canis (!) budai polgár feleségére : Kuni
gundára hagyja : » . . . domum suam acialem, 
ïn predicto castro, in vicinitate dormis quondam 
Petri Rokensprot ét in contigui tate scole ecclesie 
bea té virginis supradicte hab i t am . . .« O. L . 
Máriássy-cs. lvt .-ának idegen része : No 343. sz. 
a l a t t . FOM. 
1448. máj. 1.4. Buda v. h. e., János budai keres
kedő az örményesi pálosoktól 6 évre kibérel egy 
háza t évi 24 forintért, a következő feltételek 
elfogadásával : » . . . domum . . . in magna piatea, 
vieinitateque Stephani apothecari ab una, par te 
verő ab altera Michaelis apothecarii s i tam . . . 
ac anno presenti domus anterioris turrisque 
in medio domus existentis tecturas cum tegulis 
r e s t au ra r i . . . necnon in ore cellarii tes tudinem 
edificari. . . sequentibus annis tec turam solii 
in posteriori par te domus existentis e t tec turam 
ambalus par t ibus restaurare . . . e t p ia team ante 
domum cum lapidibus renovare, necnon cellarium 
augmentare . . .« DL. 14.162. FOM. 

23 1523. jún. 15. I I . Laos vizsgálatot elrendelő ok
levele, hogy Bakócz Tamás esztergomi érsek 
Vizokay Márkénak adományozta-e : » . . . domum 
lapideam, in magna Piatea, inter domos Laurent i i 
Wamos a septemtrionali et Valentini Fekethe ab 
orientali plagis s i tam . . .« — Esztergomi főkápt. 
m. lv t . Lad. 64. fasc. 1. No 33. FOM. 
1499. aug. 10. A budai káp t . előtt, Pálóczi Imre 
özvegye : Dorot tya , Rozgonyi Ósvát leánya, 
T a m á s esztergomi prímásra ruházza á t többek 
között : ». . . domum lapideam in civitate Budensi, 
in piatea seu vico Rosarum h a b i t a m . . . « DL-
20.406. FOM. 

29 Horváth H. : Zsigmond király és kora. — 123. és 
Brocquiére út irajza : Mon. ~ Hung . His t . Dipl. 
TV—311. 
1410. febr- 23. Zsigmond király előtt de Werebel 
Péter vajda fiai 250 forintért eladják házuk felét 
de Albes Márton fia Dávid mester, volt zólyomi 
főispánnak, akitől Zsigmond király veszi m e g : 
» . . . medie ta tem domorum seu fundi curie, 
in civitate Budensi, in piatea Galicali, in vicinitate 
domorum Francisci filii Bernaldi a meridionali(l) 
necnon condam magistri Thome sartoris civium... 
a b occidentali pa r t ium existent ium . . .« DL-
9625. FOM. 
1410. máj. 6. Zsigmond király ugyanezt , de az 
egész háza t 600 forintért eladja Rozgonyi Simon
nak : » . . . integrum fundum . . . in vicinitate 
domorum Francisci Bernhardi ab orientali(l) 
necnon Pe t r i aurifusoris ab occidentali par t ibus 
s i tua tum . . .« DL, 10.017. FOM. 
A két oklevél közül az első égtáj megjelölése téves, 
vagy pedig megint egy, a sorból sarkosan kiugró 
palotáról van szó, amelynél a szomszédság égtáj -
megjelölése v i t a tha tó lehet. Az ilyen kiugrás 
a házsorból, a középkorban szinte ál talános 
tünet , még a mai budavár i u tcákon is tapasz

talható ilyesmi; ilyet ábrázol Schauschek János : 
»Középkori lakóházak maradványai a ' budai 
várban« c. cikke is a Technika 1940. évi 6. szá
m á b a n az 5. képen . 

30 1393. szept. 9. Buda v. h . e., Bernát fia Ferenc 
2600 forintért eladja Kanizsai János esztergomi 
érseknek : ».. . . d o m u m . . . in castro . . . in vici
n i ta te domorum nobilis viri magistri Johannis , 
filii condam Simonis báni et quodam vico medi-
an te Georgio Kasé hab i t am . . .« Átírva az 1496. 
máj . 22-i országbírói perhalasztólevélben : Esz
tergomi főkápt. m . lvt . Lad . 64. fasc. 2. N o 1 .FOM. 
1393. szept. 30. Buda v . h. e., Kanizsai János 
örökbérbe adja Bernhard Ferencnek az eszter
gomi székesegyház javára : » . . . domum . . . in 
castro . . . in vicinitate domorum nobilis viri 
Johannis filii quondam Symonis báni et quodam 
vico mediante Georgii Kasc( !) habi tam . ..« Átírása 
1396 febr 24-i ke le t t e l : Bártfai: Pestmegye 
o k l e v e l e i . . . 458. sz. 
1425. máj. 30. Buda v. h. e.-nak ítéletlevele 
e házat Bernhard Ferenctől elveszi és Sieben-
linder (de Septemtiliis) Jánosnak adja évi 32 
forintnyi, az esztergomi Szt. I s tván-kápta lannak 
és évi 1 forintnyi, a felhévízi Szt. Háromságról 
nevezett Keresztes-konventnek járó bér fejében : 
» . . . domus in vicinitate nobilis domini Joannis 
filii cuiusdam (quondam helyett) Simonis Báni 
de Zdenc et quondam v iam t a n g e n t e m . . .« 
Fejér : Cod. Dipl. X . 6—780. Esztergomi főkápt. 
m . lvt . Lad . 53. fasc. 3. N o 5. FOM. 

3i Gárdonyi Albert: Budapest tör t . oki. emlékei c. 
m ű bevezetése. I X . 1. 

32 Ofner Stadtrechtben a mészárosokra vonatkozik 
a 105., 106., 107. és 109. szakasz ; a vadárusokra : 
a 108. sz. (Michnay—Lichner kiadás 79—81.) ; 
a baromfiárusokra a 154. sz. (95. 1.) : » . . . í r sitz 
sol sein pey den stain Krémen (kőből való árusító 
bódé) pey dem egkhaus gegen den fleischpengken 
über, an dem nyderen tay l dem weg . . .«; sóáru-
sokra u. a. a 154. sz. Az »alte Kuchen« kifejezést 
Michnay—Lichner is, Relkovië Neda is : »Buda v. 
jogkönyve 1905« c. könyvében »alte Kirche«-re 
értelmezi ! Lehet , ez esetben egy romladozó 
temetőkápolnára gondolhatnánk ; én azonban 
azt sejtem, hogy a Német-mészárosok zsákutcájá
nak végén az »öreg konyha« lacikonyha, korcsma 
volt, nem kápolna ! A gyümölcsös kofák helye : 
»ír sitz sol sein vor den apotekern und sol sich 
anheben an dem egkhaus der apoteken gen Unser 
F rawn gelegen un tz vor her Conrat Gubelwein 
(helyesebben : Gündelwein) hauss . . .«, s a te j 
termék, sajt árusok : » . . . un tz für dy apoteken 
an dem egk pey den prot pengken . . .«, i t t volt az 
»apotheca seniellarum« a zsemlye-bolt is. Úgy 
vélem, hogy a mai Tárnok-utcába bekanyarodó 
kofaárus-helyek a városház oldalára húzódtak, 
vagyis szembenéztek a fűszeres-boltokkal, erre 
nézve nincs más t ámpontom, min t az, hogy 
a »zsemlyebolt« alighanem a mai Tárnok-utca 
Városházi oldalán volt, következőleg a pékek 
árupadjai is, s ehhez csat lakoztak a saj tárusok, 
ezekhez meg a gyümölcsösök, de ezen az oldalon, 
nem lévén már ház, az Ofner Stadtrecht a 
szembenlevő házat állapítja meg ha tárvonalnak 
a tejtermék-árusok számára! 

33 »Hüszrev pasa piaca« néven lásd Fekete : i. m. 86. 
34 1446. aug. 10. Buda v. h . e. Benedek szűcs 

és Örmény I s tván deák (rectores seu vitrici 
cenobii seu claustri beat i Joannis Bapt is te in 
promontorio Budensi prope castrum fundati , 
à (pálos-)kolostor házát 140 forintért eladják 
Grasso özvegyének : I lonának : » . . . d o m u m . . . 
in vicinitate domus Nicolai Korpner pellificis 
et domus plebanatus ecclesie Beate Virginis Marie 
parochialis s i t a m . . .« Herczeg Festetics-lvt . 
Keszthely. Pestiensis No 3. FOM. 
1460. aug. 10. Buda v. h . e., I lona, Richard olasz 
özvegye és Waladi András felesége 200 forintért 
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eladja Keszthelyi Pető Miklósnak : » . . . pa rvam 
d o m u m lapideam, in piatea parva, retro piatea 
Aurifabrorum existenti, de qua i tur ad piateam 
Ital icorum, in vicinitat ibus domorum relicte 
Nicolai péllificis ab una et p lebanatus ecclesie 
Beate Virginis Marie parochialis par t ibus ab 
al tera s i tam . . .« U. o. Pestiensis No 4. FOM. 
1467. máj. 1. Buda v . h . e. Gersei Pe tő Miklós 
és János 60 forintért elzálogosítják Dénes eszter
gomi kanonoknak : » . . . domum . . . in piatea 
Sancti Nicolai, in vicinitat ibus domorum Deonardi 
P la t monetari i et condam Johannis Angelonis 
s i tam . . .« U. o. Pestiensis No 5. FOM. 

35 1489. ápr. 26. Buda v. h. e. Eászló, a budai káp
ta lan prépostja végrendeletileg Anderkó felesé
gére : Borbálára hagyja fél házá t (a másik felét 
már előbb Anderkóra és feleségére i rat tá) : 
» . . . medieta t is domus sue, in piatea Aurifabro-
rum, in vicinitate domorum Émerici aurifabri 
ab una et S tephani Kremnitzer dicti ab al tera 
par t ibus . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt. Dad. 64. 
fasc. 1. N o 18. FOM. 
1494. febr. 16. A tárnokmester Borbálának (kinek 
második férje Tholdi András) ítéli Eászló prépost 
félházát : » . . . domus sue empticie . . . in piatea 
aurifabrorum site . . . « 17. o. orsz. lvt . Capsa. 6. 
fasc. 4. No 4. FOM. 
1501. szept. 30. Buda v. h. e., Kubinyi Eászló 
deák, a budai vár udvarbírája, eladja 800 forintért 
Kétházi Pál esztergomi nagyprépostnak : »domum 
lapideam, pridem ab Andrée Toldi alias in ipsum 
Andreám â condam Barbara consorte sua devo-
lu tam, emp tam in piatea Aurifabrorum, in vicini
t a t ibus domorum Emerici aurifabri ab u n a 
et Stephani similiter aurifabri par t ibus ab al tera 
s i tam . . .« XI. o. m. lvt . Ead . 64. fasc. 1. No 25. 
FOM. 
1503. júl. 12. Bakócz Tamás jóváhagyja a mise-
a lapí tvánvt : » . . . d o m u m . . . in piatea Auri
fabrorum^ in vicinitatibus . . . Stephani et Emerici 
. . . s i tam, alias per eundem condam dominum 
Pau lum prepositum, ab egregio Ladislao l i t terato 
de Kwbyn , provisore curie castri Budensis 
emp tam . . .« U. o. NO 28. FOM. 
1505. ápr. 4. Buda v. h. e. az esztergomi káp t . 
bérbeadja évi 28 forintért de Belamis Péter ötvös
nek : » . . . domum, in piatea seu vico Aurifabrorum 
vulgariter apellate, in ordine occidentali s i tam, 
cui a meridionali nunc Emerici et septemtrionali 
plagis Stephani aurifabrorum domus contigue 
vicínarentur . . .« U. o. No 29. FOM. 
1506. dec. 31. Kétház i Pá l végrendeletében : 
» . . . domum . . . ex opposito ecclesie parochialis 
Beate Virginis Marie, in piatea Aurifabrorum, 
q u a m emi a Eadislao provisore . . .« U. o. No 30. 
FOM. 

36 1354. szept. 19. I . Eajos király előtt, Mihály váci 
püspök és Kónya mester füleld várnagy átenge
dik mostohaanyjuknak : Zecheni Tamás néhai 
országbíró második feleségének (Dászló oswiecimi 
herceg leányának) cserébe többek közt : »...curiam 
in vicinitate ecclesie Sancti Nicolai fratrum predi-
ca torum . . .« DE- 4454. FOM. 
1383. márc. 8. Buda város hiteles másolata Mária 
királynő 1383. márc . 3-i adományleveléről, mely
ben "Bűidre Mihály sókamarás^ budai polgár, 
Széchi Miklós országbírónak engedi á t kúriáját : 
» . . . fundum curie, penes et iux ta claustrum 
Sancti Nicolai confessoris fratrüm predicatorum 
a plaga meridionali existenti . . .« Herceg Ba t t -
hvánv-lvt . Könnend . Mise. Szécsiana. Alm. 2. 
E a d . ' 9 . NO 3 és 4. FOM. 

37 1390. febr. 27. Buda v. h. e. Flórenzi Ferenc fia 
Onofrius budai polgár 1400 forintért eladja házá t 
Kanizsai Miklós tárnokmesternek : »... d o m u m . . . 
in Castro . . . in vicinitate domorum quondam 
domini Nicolai K o n t h palat ini et beginarum ordi-
nis Beat i Dominici h a b i t a m . . . a quondam 
Bartholome de Pádwa ad ipsum d e v o l u t a m . . .« 
O. E- N . Múz. törzsanyag. FOM. 

1444. márc. 16. Az örményesi pálosok a nádor 
előtt t i l takoznak az ellen, hogy I. Ulászló kirá
lyunk eladományozta házukat Zemléni Gábornak : 
» . . . domum . . . in piatea Sancti Nicolai, . ex 
opposito domus, in qua corpus Sancti Paul i conser-
vare tur . . .« DE- 8836/6. FOM. 
1396. Galgóczi K o n t Miklós nádor és fia Miklós 
mester, a csatkai pálosoknak adományoz
zák : » . . . pro reparat ione claustri duos fundos 
curiarum . . .« H . Festet ich-könyvtár . Keszthelv. 
Pálos regesztakönyvek I I I—961 . sz. 47. 1. FOM. 
1398. nov. 25. Buda város beiktat ja a csatkai 
pálosokat K o n t Miklós nádor adományába : 
» . . . duorum fundorum . . . in civitate B u d e n s i . .. 
in contiguis vicinitat ibus ecclesie u t p u t a Sanct i 
Nicolai confessoris a plaga australi in castro 
predicto . . .« DE. 8373. FOM. 
1400. okt. 6. A székesfehérvári Keresztes-kon
ven t előtt, néhai K o n t h Miklós fia : Bertalan 
mester fiai : Eászló és Imre mesterek, a csatkai 
pálosoknak adják : » . . . fundum curie . . . in 
castro . . . penes claustrum episcopi Sancti Nicolai 
a parte aquilonis habitum . . .« DE- 8850. FOM.. 
Mindezekből világosan kitűnik, hogy a »Veressün -
ház« tévesen hordja (Rupp J a k a b tévedése 
folytán) a Hédervári Kont-emléktáblá t , mer t 
ez a ház Remete Szt. Pál-testét őrizte, de sohasem 
volt K o n t nádoré, azonban ezzel szemben, a Szt. 
Miklós-templom oldalán állt az igazi Kont-házak 
közül az egyik. 

38 1411. júl. 6. Zsigmond király előtt, Nagymihályi 
Péter nagybányai plébános, a testvérétől : János
tól örökölt házat , amelyet 800 forinton vál to t t ki 
a zsidók kezéből, Chapi Miklós öt fiának, köztük 
Péter háj szentlőrinci prépostnak adományozza : 
» . . . domum . . . in piatea seu vico prope ecclesiam 
Sancti Nicolai...« O. E- N . Múz. lvt . , sóvári 
Soós-család lvt.; vesd össze Sztáray-oklvt. II—97. 
FOM. 
1522. szept. 4. Bá thor i András szatmár-szabolcsi 
főispán, Sárváry Balázstól vásárolt házá t 306 
forintért eladja 'Kisserényi Ferenc deák alkincs-
tá rnoknak : » . . . domum, ante claustrum Beati 
Nicolai penes d o m u m civium civitatis Zegedi-
ensis . . .« DE- 23.680. FOM. 
1530. dec. 21. János király a hűt len Kis Imre házá t 
gyáli Kenderessy Balázsnak és Pászthory Zsig
mondnak adja : » . . . domum, in piatea Sancti 
Nicolai . . .« O. E N . Múz. törzsanyag. FOM. 
1513. aug. 31. Ráda i Pál és Inárcsi János 100 
forintért elzálogosítják Theremheghi Bika János
nak : » . . . duas habi ta t iones in domo ipsorum 
lapidea, Bude, ex opposito claustri Beati Nicolai 
episcopi, a plaga occidentali existenti habi tas . . . 
u n a m Naghház, alio nomine Kemeneshaz. . . 
aliam Naghzoba nuncupatas , ac directam et equ-
alem medietatem pallatii magni similiter in eadem 
domo h a b i t i . . .« Pozsonyi káp t . Protocollum 
Budense 3—228. sz. FOM. 

39 1487. febr. 3. Buda v. h. e., Veronai Angelus 
400 forintért eladja Nagylucsei (Dóczi) Orbán
nak : » . . . domum lapideam, prope piateam Ju-
deorum, in vicinitatibus domorum magnifici 
domini Eadislai Orzag de Guth ab una et preposi-
ture Demesientis par t ibus ab al tera s i t am . . . 
ipsum iure tes tamentar ie dispositionis condam 
(Rangom) Gabrielis cardinalis Agriensis . . . con-
cernentem . . .« Egri főkápt. m. lv t . De domibus 
Budensibus frustra 2. No 29. fasc. 5. FOM. 
1488. ápr. 22. Mátyás király jóváhagyja Nagy
lucsei Orbán egri püspök 1488. ápr. 9-i adomány
levelét püspöksége j a v á r a : » . . . d o m u m , in 
piatea Sancti Nicolai, qua itur ad vicum Judeoru m, 
in contigua vicinitate domus magnifici condam 
domini Michaelis Ország de Guth palat ini a plaga 
meridionali s i t u a t a m . . . a fundament ibus de 
novo edificatam . . .« TJ. o. ugyanazon szám a la t t . 
FOM. 
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1525. febr. 25. A budai káp t , jelenti, hogy perbe 
idézte guthi Orzagh János váci püspököt : ». . . in 
domo habi ta t ionis sue in piatea Sancti Nicolai 
prope piateam Judeorum hab i ta . . .« DI , . 24.077. 
FOM. 
1458—1582. között Mátyás király gu th i Orzag 
Mihályt, néhai Ciliéi Ulrik házában, új adomány-
képen megerősíti : » . . . quandam d o m u m seu 
fundum curie, in civi tate nos t ra Budensi, in vico 
Judeorum habi tam, que alias condam illustri 
principis Ulrici comitis Gilie prefuera t . . .« Eszter
gomi főszékesegvházi kv t . Gosztony-formulás-
könyv CLXVL í. lapon. FOM. 

40 Fekete Lajos : i. m. 8. 
411526. dec. 26. I . Ferdinánd jóváhagyja Mari 

özvegy királyné adományozását Peregi Alber 
nádori t i tká r s ál tala Espán Miklós számára 
» . . . domum. Israelis (Nagy-)Mendel prefect 
judeorum a pa r te Danubi i hab i tam . . . « Bécs 
Stadtsarchiv. Reichregistraturbücher I—83/a 
FOM. 
1527. jan. 1. János király Sarhajo Jánosnak adja 
Oroszlán zsidó házát : » . . .. domum in piatea 
alias Judeorum vocata, nunc verő Sancti Martini 
apelláta . . .« Debrecen. Ref. főiskola könyv tá ra 
R—904. NO 16. FOM. 
1527.-nov. 3.1. Ferd inánd jóváhagyj a Thurzó Elek 
udvarmester 1527. aug. 27-i adományá t Sibfik 
Gergely részére : » . . . domus lapidea condam 
judei I saak Kysmendel dicti, Bude, in vico jude
orum, inter domos judei Nagh Mendel et Albert i 
E thyeky civis Budensis h a b i t a m . . . « Herceg 
Bat thyány-cs . Ivt. Körmend és O. L- N . Múz. 
törzsanyag. 
1527. nov. 3. I. Ferdinánd megerősíti saját, 1527. 
aug. 23-i adománylevelét Naghwathy Anta l 
részére : » . . . super total i domo providorum 
Bora 01ez(!) ac Salomonis generi Mendel Feke the 
Judeorum B u d e n s i u r n . . . in piatea Judeorum 
penes d o m u m desertam cuiusdam Jacobi Váczy...« 
O. I,. Kancell . Ivt. L ib . Reg. 1—3. FOM. 
1527. dec. 9. I . Ferd inánd Saarhayw Jánosnak 
adja Veres Ábrahám fiainak házá t : » . . . d o m u m 
. . . in piatea Judeorum, inter domos egregii 
Joannis CásteUanffy ab u n a ac Antonii Ka lmar 
ab alia par t ibus s i tám . . .«Debreceni ref. főiskola 
kvt . R—904. sz. 16. FOM. 
1528. jebr. 26. I . Ferdinánd megerősíti Fychor 
János t a következő ház b i r tokában : » . . . super 
curia t o t a et domibus Bude, in piatea Judeorum 
existentibus et habit is , que Judeorum David I tal i 
e t Abraham, filii Emerici Zerenches condam 
ex Judeo bapt izat i , al iorumque Judeorum in 
eadem curia existentium, que videlicet usque 
ad murum civitatis prefate Danubium versus 
sunt . . .« O. L- Kane. ivt . Lib. Reg. 1—120. l.FOM. 
1528. febr. 26. I . Ferdinánd, Angyal János— : 

Mátyás—Balázsnak adja Gazdag J a k a b és Nagy 
Izrael zsidók házá t : » . . . super domibus et curia 
Judeorum... . . in piatea Judeorum existentibus...« 
O. L . U. o. Lib . Reg. 1—120. FOM. 
1529. dec. 6. I . Ferdinánd a magvaszakadt 
H o r v á t h Márton javai t Gönczi Ber ta lannak és 
Horvá th Jánosnak ju t t a t j a : » . . . domum . 
in piatea Judeorum . . .« O. L. Zichy-lvt. Zsély. 
fasc. 63. No 3.FOM. 
1536. jan. 15. János király pelbárthidai Fekete 
Jánosnak és kenderesgyalui Móré Ferencnek ado
mányozza : » . . . d o m u m lapideam, in loco 
Zombathel, cui ab u n a domus Alberti E thyeky , 
ab alia domus Naghmende(!) Hebrei vicinari 
dinosseuntur. . . .« O. L- N , Múz. törzsanyag. FOM. 
1536. aug. 15. János király előtt Jakos i th György 
és Zenthiwány- Pál pereskednek egy ház bir to
káért : » . . . domum lapideam . . . . in loco Zom
bathel existentem, cui ab una domus circumspecti 
Alberti E thyeky , ab alia verő par t ibus domus 
providi Nagh Mendel hebrei civium . . . vicinari 
dinoscuntur . . .« O. L- Neoreg. Acta fasc. 1604. 
NO 40. és N . Múz. törzsanyag. FOM. 

42 1349r márc. 22. » . . . capellam regálém et reg 
nalem, q u a m in honore beat i Martini . . . in castr 
regali B u d e n s i . . . i am fundari fecit et con 
strui faciet ad plenum . . .« Mon. Ep- Wesp 
II—130f 131. 
1423. júl. 3. Ciliéi He rmann elcseréli Közép-utcai 
házát a pálosoknak I . Lajostól k a p o t t következő 
házával : » . . . quandam rnagnam curiam sew 
d o m u m . . . que olim condam domini Karol i regis 
Hungar ie prefuisset, in civitate Budensi, prope 
po r t ám Zombatkapu existentem, in wlgari e t 
Tewtonicali »Chammerhoff« nuncupa tam . . . si-
mulcum capella in eadem curia in honorem Sanct i 
M a r t i n i . . . constructa . . . neenon cum q u a d a m 
part icula seu spatio terre, in quo fundamentum 
de lapidibus per condam dominam reginam 
genitricem Lodouici regis posi tum habetur . . .« 
DL- 11.384. FOM. : 
Zsigmond király 1416-os oklevele így határozza 
meg : » . . . in vico Sabbat i , inx ta d o m u m condam 
Frank vajvodae, quae an t iqua domus regia 
dicitur . . .« Lásd köv. fejezet 3 . jegyzetét. 

43 A pálosok akkor is e budai házukba mente t t ék 
thebai Szt. Pá l remete ereklyéjét, valahányszor 
országos zavarok idején Buda falait biztonságo
sabbnak ítélték budaszentlőrinci kolostoruk falai
nál, így pl. 1490-ben is. Lásd Kelényi B. Ottó: 
A Buda melletti Szt. Lőrinc pálos kolostor tör té
netének első irodalmi forrása : Hadnagy Bálint : 
Vita, divi Pauli. Tanulni. IV. kötet . A szent erek
lyéjét Mánuel görög császár hoza t t a el 1169-ben 
Egyptomból Konstant inápolyba, innen Velencébe 
1240-ben került, tőle Nagy Lajos szerezte meg 
és 1381. nov. 14-én vi t ték Budáról a Szt. Lőrinc-
kolostor külön kápolnájába, ezt emlegeti de 
Lwgwdvaralya János fia", Gergely fia, Pál fia, 
Gergely fiának özvegye : Anna, Csehy János köz
jegyző előtt 1412. júl. 8-án készült végrendeleté
ben : » . . . elaustrúm Sancti Laurent i i , de mon te 
Nandur , u b i . . . corpus beat i Paul i primi eremite 
qu iesc i t . . .« DL . 9927. FOM. — Az ereklye 
1526-ban a török elől Trencsénbe kerül t , hol egy 
későbbi tűzvész alkalmával megsemmisült . Lásd": 
Ipolyi Arnold : Magyar ereklyék. Arch. Közi, 1863. 

44 Lásd e ház meghatározását az előző fejezet 5 . 
jegyzet a la t t . 

45 Az összes peres i ra tokat elsorolja az 1494. jebr. 17-i 
tárnokmesteri ítéletlevél. O. L- Kúriai Ivt. Táblai 
perek. 4—3337. I . 1489. és 4—1473., X V I I I . sz.-i 
másolat . FOM. Eredet iben is ránk m a r a d t a k 
a következők : 
1395. dec. 24. Buda v. h. e. TJlving fia László 
felesége Kra tzer Anna (Frigyes leánya) eladja 
3300 forintért I s tván volt nádor fia I s tvánnak 
és feleségének, A n n á n a k : » . . . domum suam 
pa te rnam . . . in castro . . . in vicinitate domorum 
olim magistri Stephani phisici domini regis et 
honorabilis viri Johannis prepositi Wesprimiensis 
vico quodam mediante hab i t am . ...« DL . 8111. 
FOM. 
1401. jún.f 13. A budai káp ta lan előtt Laczk 
nádor I s tván fia I s tván özvegye : Anna az óbudai 
klarisszáknak hagyja : » . . . domum . . . in vicini-
ta t ibus domorum olym magistri Stephani phisici 
domini regis e t . . .* Johannis prepositi Wespri
miensis vico qupdam mediante hab i t am . . .« 
DL- 8662. FOM. 
1423. júl. 3. Ciliéi He rmann bán elcseréli a pálosok 
I . Lajostól kapo t t házával : » . . . domus in vico 
Media piatea vocate existente, cui a par te aqui-
lonis domus . . . Andrée episcopi Waradiensis-
a par te verő meridiei vicus strictus, a plaga occi, 
dentali domus Piponis de Ozora vicinarentur . . .« 
DL- 11.384. FOM. 
1489. nov. 16. Buda város hatósága á tküld i 
a tárnoki székhez a per i ra tokat , amelyek vonat
koznak . ». . . domo lapidea, in piatea Sancti 
Pauli dicta, in vicinitate domorum capituli 
ecclesie Albensis ab una, ab al tera verő par t ibus 
dominorum capituli Wesprimiensis vico quodam 
parvo mediante . . .« DL. 8842. FOM. 
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46 1392. dec. 10. Buda v. h . e. Kanizsai Miklós 
tárnokmester a Kehida melletti Örményes 
pálosaira hagyja házá t : ». . . inter domos 
Michaelis Rosier e t magistr i Stephani cyrologi 
adiacentem . . . « D l , : 7817. FOM. • 
1483. ápr.4. B u d a v . h . e . N á d l e r Máté 400forint
ért és az örményesi pálosoknak járó évi 8 forint 
örökbérért eladja házá t Dábat lan Gergelynek : 
» . . . d o m u m lapideam, in piatea Sancti Pauli, 
in vicinitat ibus domorum Stephani mensatoris 
ab una et hereduui condam benedicibilis memorie 
Bartholomei similiter mensatoris par t ibus ab altera 
s i tam . . . « Esztergomi főkápt . m. lvt . Dad. 64, 
fasc, 1. No 16. FOM. 
1488. oki. 31. Báthori I s tván országbíró előtt 
az örményesi pálosok t i l takoznak az ellen, hogy 
Máté tűgyár tó Dábatlan Gergelynek, ez meg 
az esztergomi kápta lannak ad t a el a z t a házat , 
amely u t án évi 8 forint örökbér járna nekik, 
de az új tulajdonosok egyike sem fizette meg : 
» . . . domum lapideam . . .'in piatea Beati Pauli, 
inter domos Stephani mensiparis a septemtrionali 
et Johannis vitriparis ab • orientali( !) plagis 
a d i a c e n t e m . . . « Dl , . 19.445. FOM. 
1491. aug. 16. Az esztergomi kápta lan évi 8 
forintért és az örményesi pálosoknak járó évi 
8 forintért örökbérbe adja Czaichner Fülöpnek : 
» . . . domum lapideam, in vico Sancti Pauli 
wlgariter appelate , in opposite magne domus 
fratrum heremitarum in claustro Sancti Daurentii , 
in ordine orientali si tam(!), cui a septemtrionali 
nunc Stephani mensatoris et a meridionali plagis 
Johannis vitrieatoris( !) contigue vicinarentur . . .« 
Esztergomi főkápt. m. lvt . Dad. 64. fasc. 1. 
NO 19. FOM. 
1501. jan. 26. Buda v. h. e., a budavár i Boldog 
asszony-templom Fülöp posztónyírótól örökölt 
házát 90 forintért és az örményesi pálosoknak 
járó évi 8 forintért eladja az esztergomi káptalan
nak : » . . . domum, in piatea seu vico Sancti 
Pauli, in opposito magne domus fratrum heremi
t a rum in claustro Sancti Daurentii . . . in conti-
guis vicinitat ibus domorum Johannis Zewld 
vi t t reator is ab una, par t ibus verő ab al tera 
discret! Pet r i presbvteri hab i tam . . .« U. o. No 23 
és 24. FOM. 

47 1464. máj. 26. Buda v. h. e. I s tván budai deák 
eladja házát Imre péterváradi a p á t n a k : » . . . do
m u m lapideam . . . in piatea Sancti Pauli, in vici 
ni ta t ibus domorum Pet r i tornatoris ab una et 
ecclesia Beate Virginis Marie ab al tera si tam . . .« 
Gr . Erdődy-cs. lvt . Galgóc. Dad. 37. fasc. 1. 
No 1. FOM. 
1483. aug. 11. Péter péterváradi apá t eladja 
Erdődi Tamásnak : » . . . minor et posterior domus 
. . . in piatea Sancti Pauli, in vicinitatibus domus 
confraternitatis Beate Virginis ab una et relicte 
quondam Johannis par t ibus ex al tera existens . . . 
Gregorio D á b a t l a n . . . e iusdem domus tunc 
possessoris . . .« U. o. No 7. FOM. 
1504. márc. 17. Buda v. h. e. Arnolt t J ános esküdt 
eladja házá t 140 forintért és a Szt. Pál-utcai 
szegényháznak járó évi 1 forintért : » . . . ra t ione 
census sive redditus volgo purkret dicti, pauperi-
bus u t p u t e in domo animcerum in piatea Sancti 
Pauli existenti . . .« O. L. N . Múz. lvt . törzsanyag. 
FOM. 
A restaurálási kötelezettség elmulasztásának jogi 
következményeit lásd Csänkt Dezső c ikkében. 
Századok. 1909—309. —• A péterváradi ciszterci 
monostor budai házának egész tör téneté t lásd 
»A péterváradi ciszterciek a középkori Kelen
földön« c. t anu lmányomban . Bp . 1942. 

48 1536. jan. 15. J ános király pelbárthidai Fekete 
Jánosnak és Kende re sgya lui Móré Ferencnek adja: 
» . . . domum lapideam, in loco Zombathel , c u i 
ab una domus Alberty E thyeky , ab alia par t ibus 
domus providi Nagh Mendel "hebrei c i v i u m . . . 
vicinari" dinoscuntur, cuiusquidem domus u n a 

p o r t a a d p ia team Sancti Pauli , a l tera verő 
ad pia team Judeorum páteré t , que alius Kyss-
mendel hebrei prefuisset, sed q u a m postea. 
J o h a n n H o r v á t h ex donat ione nost ra legittime 
possessissent . . .« O. I,. N . Múz. törzsanyag.FOM. 

49 1526. jan. 24. A budai káp t . előtt Nyirő Ferenc 
budai polgár ' 400 forintnyi kölcsönt vesz fel 
az esztergomi káptalantól félházára : » . . . equa-
lem medie ta tem . . . a dicta par te septemtrionali 
hab i t am . . . domus lapidée in piatea Sancti Pauli, 
in vicinitatibus domorum a septentrionali capi-
tuli ecclesie colocensis, a meridionali verő par t ibus 
condam magistri Johannis Semlvesythew, aue 
olim Alberti Zekergvartho prefuisset . . .« O. %. 
Neoreg. Acta. fasc. "1703. No 16. FOM. 
1402. Zsigmond király magához váltja Dichtens-
tein várá t s helyébe 8000 forint értékben 
a budai »pénzverőház«-at veti zálogba Wolfurt 
Ulriknak. R u p p : i. m. 153. 1. idézett O. D-
Neoreg. Acta 324. es. 45. sz.-i oklevelet eredetiben 
nem lá tha t t am. 

50 1440. okt. 28. I . Ulászló Rozgonyi Simon egri 
püspöknek ajándékozza a hűtlen (Brankovics) 
György rác deszpota házát : ». . . . domum mag-
n a m lapideam . . . in vico Italicorum, a par te 
orientali habi tam, a latere septemtrionali seu 
superiori, scilicet a par te fori Sabbat i domum . . . 
Dadislai Scepus, a meridionali verő domum Wolf-
gangi civis Budensis immediate habentem . . .« 

•Dl , . 13.588. FOM. 
1482. aug. 22. Buda v. h. e. Rozgonvi Dászló 
nándorfehérvári kap i tány 500 forintért eladja 
Erdődi Tamás titeli prépostnak : » . . . domum . . . 
in piatea Italicorum vocata, in vicinitate domorum 
quondam reverendissimi domini Georgii archi-
episcopi Colocensis ab una et Dionisii literati 
concivis nostri par t ibus ab al tera s i tam . . .« 
Gr. Erdődv-cs. lvt . Galgócz. Dad. 37. fasc. 1. 
No 6. FOM. 
1484. márc. 29. Buda v. h. Erdődi T a m á s házá
nak a d ó j á t — tekintve a városnak t e t t sok szol
gálatát — évi 4 forintra mérsékli : ». . . in piatea 
Italicorum, in vicinitatibus domorum reverendi 
domini Dominici prepositi ecclesie Albensis 
e t Dyonisii l i t e r a t i . . . de quaquidem domo pre-
fatus . . . Thomas part iculam posteriorem de novo 
emit et ad huiusmodi domum con iunx i t . . .« U. o. 
No 10. FOM. 
1498. nov. 22. I I . Ulászló előtti kölcsönös örökö
södési szerződése szomori Gyárfás János fia . . . 
és Semsey János fia I s tvánnak ; előbbi háza : 
» . . . domus lapidea . . . in vico Olazwczya vocato, 
ordine orientali, in vicinitatibus domorum a par te 
meridional i . . . Thome archiepiscopi Strigoni-
ensis, a par te verő australi(!) capelle beati 
Michaelis archangeli adiacens . . . Semsey lvt . 
fasc. 4. No 28. FOM. 

si 1446. márc. 26. Rozgonyi György országbíró 
visszaítéli Bicskei Pétertől az esztergomi káptalan
nak : » . . . fundum curie . . . in vico Italicorum.. A 

. Esztergomi főkápt. orsz. lvt . Capsa. 12. fasc. 2. 
No 8. FOM. 
1457. okt. 4. Buda v. h. e. Szécsi Dénes érsek 
és a Szt. I s tván-kápta lan bérbeadja a velencei 
Dezső fia Deonard budai polgárnak évi 12 forint
ért : » . . . domum lapidaem acialem, in piatea 
Italicorum, in vicinitatibus domorum nobilis 
Johannis Czalooki a superiori e t Anthoni(!) de 
Arecio italici, u l t ra pa rvum vicum ab inferiori 
par t ibus si tam . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt . 
Dad. 64. fasc. 1. No 10. FOM. 
1512. ápr. 14. A budai káp t . előtt Kanczlyr 
Angelus tiltakozik Buzlay Mózes be ik ta tása ellen 
az ő házrészébe : » . . . medie ta tem domus in 
piatea Italica, in vicinitate a septemtrionali 
Oswaldi Korosy, a meridionali vici verstis claus-
t r u m beat i Nicolai t ransmeant is , directe scilicet 
in opposito domus alias quondam Emerici Zabo 
habi te . . .« Pozsonyi 'kápt . Pro t . Budense. 3—125. 
FOM. • " . " . ' • ' •'..-'.• 
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1512. aug. 26. Pest i Gergely kanonok, az eszter
gomi Krisztus-kollégium házát északról Kanczlyr 
Angelus, délről Péter fehérvári prépost háza 
között , Péchy Tamásnak évi 10 forintért bérbe
adja. U. o. 135. 1. FOM. 
1517. ápr. 14. A somogyvári konv. előtt Báthory 
Györgyné : Kata l in (Buzlay Mózes leánya) 
többek közt Báthory I s tván temesi főispánnak 
adja : » . . . domum . . . in. piatea Olazwcza, cui 
ab occidente(l) domus relicte condam Michaelis 
Kys de Koros, ab orientali vicus de ipsa pia tea 
Olazwcza ad claustrum in honorem Beat i Nicolai 
confessons Bude fundatum ducens vicinari 
dicuntur . . .«. Dl , . 22.908. FOM. 
1523. ápr. 28. Korosi Kys alias Belez Mihály fia 
Jeromos, öccsének : Berná tnak engedi á t ké t 
házát : » . . . u n a domus in italica, in vicinitate 
domus condam magnifici Moysi B u z l a y . . .« 
Nyi t ra i káp t . jegyzőkönyve. 37. FOM. 

52 1481. ápr. 10. Buda v. h. e. évi 4 forintra mérsékli 
Mykosi Dénes deák házának adóját , mer t annak 
első s nagyobb részét aMáriaMagdolna- templomra 
hagyta : ». . . in piatea Italicorum, in vicinitate 
domorum providi Barnabe Job( !) ab una et ( ) . 
ex al tera (— —) si verő Dionisius ianuam domus 
pro presenti lapidibus obs t ructam et reclusam 
versus vicum pa rvum wlgo They-ucza i terato 
aperiret, tunc annua t im sex florenos . . .« DL. 
18.468. FOM. /; 
1481. Buda v. h. e., a Mária Magdolna-templom 
papja á t ruház egy házat Beken Dénesre : : . . . d o 
m u m . . . vicini Barnabas e t Michael Lapicida . . .« 
O. L- N . Múz. törzsanyag. FOM. 
1487. ápr. 17. Buda v. h. a Bekény Dénes-féle 
ház első részére: a kádárcéh tulajdonára évi 
4 forint, a hátsó részre évi 2 forint adót állapít 
meg : » . . . domus in piatea Italicorum, in vicini
t a te Barnabe Joo et Emer i t i Fekethe sita . . . 
par tem verő posteriorem eiusdem domus, ubi 
videlicet host ium supra tac tum habetur , pro se 
ct heredibus suis reservare s ta tui t , duos florenos... « 
DL . 18.469. FOM. 
1511. Ambrus szűcs háza András deák buda i 
udvar i t iszt tartóé. Knauz : A budai káp t . regestái. 
60. és 90. sz. M. Tört . Tár . X I I — 3 5 . 

53 1403. jan. 11. Buda v. \h . e., Meztegenyew-i 
Sarachenus János mester fiai : Balázs és Mihály 
10.100 forintért eladják Garai Miklós nádornak 
és János testvérének : » . . . domum ipsorum 
Ser ecken Noghhaza nuncupa tam, duas portas , 
unam a par te o r ien ta l i . . . haben tem . . . adja-
ccntem domibus Johannis dicti de Buda ab orien
tali part ibus ab una, ex al tera au t em similiter 
orientali et meridionali plagis condam Tilmanni 
concivis nostr i et filiorum eiusdem ; . .« DL- 8865. 
és 8864. FOM. . 
1412. aug. 25. Garai Miklósnak ju to t t a fentebbi
ből az olasz-utcai palotarész : ». . . pars ipsius 
domus, videlicet po r t a ex parte Italicorum habi ta , 
e t ibidem inferius ex u t raque par te quatuor 
wolte, sub quibus cellarium cum uno for amine, 
et ulterius a pa r te dex t ra similiter inferius, u t per 
eandem por tám int ra tur , una camera et hinc ahe 
due camere e t amplius u n a wolta pro conservati-
one currus ap t a e t ulterius una gradus, per quem 
i tur ad coquinam in uno ordine ; et in secundo 
ordine superius per gradum ascendendo ex dicta 
p la tea I tal icorum una s tuba magna et u n u m palla-
tiurh et deinde versus occidentem domus cum 
camino, ulterius una parva s tuba et dehinc una 
camera e t deinde dicta coquina magna cum 
cisterna . . .« DL- 9937. FOM. 
1501. jun. 28. I I . Ulászló megerősíti Corvin János t 
Mátyás királytól kapo t t házának b i r tokában : 
» . . . d o m u m lapideam duas por tas habentem, 
u n a m in vico Italicorum, et a l teram in vico 
Omnium Sanctorum, que quidem domus in vico 
Italicorum in vicinitate domorum a septemtrionali 
Bartholomei Sàrtoris. a meridionali vero plagis 

Johannis et Gasparis de H o m o n n a . . .« Herceg 
Bat thyány-cs . lvt . Körmend. Acta Aut . Alm. 5. 
Lad. NO 95. FOM. 

54 1478. jan. 5. Buda v. h. e. beikta t ja az egri k á p 
t a l an t András egri főesperes házadományába : 
» . . . domus in platea Italicorum, in v ic in i ta t ibus 
domorum Benedict i sartoris ab una et Mar t in i 
institoris par t ibus ex a l tera si ta : . . d o m u m 
empt i t iam in p la thea Olazwcza hab i t am, in te r 
domos alias consortis Leopoldi mercatoris ab u n a 
et Martini institoris ab al tera par t ibus exis tentem. 
Fgr i főkápt. m. lv t . No 29. fasc. 5. de domibus 
Budensibus frustra 1. FOM. 

55 1507. márc. 24. Buda v. h. e. a Vállis Anxilii-i 
kar thauzi monostor perjele bérbeadja Mátyás 
kőfaragónak évi 20 forintért : » . . . d o m u m con-
ventus lapideam, in platea Italicorum, in vicini
ta t ibus domorum archiepiscopatus Collocensis ex 

una et domus condam Benedicti Bodo ab al tera . . . 
s tubam,pretor ium et cameram sive oraculum 
desuper prope t u r r i m . . . quiète et t ranquil le 
pro hospicio Fmer ic i prioris suorumque suces-
s o r u m . . . t enebuntur ; . . . de requilatorio equorum 
quod per rarissime contingeret, d u m necesse 
fnerit ipsi p r io r i . . . providere. Turr im nuper 
emptam in domo hab i t am res taurare e t de novo 
tegere e t supra c is ternam testudinare, ipsam 
cisternam exhaurire et emundar i facere obligatur. 
Fgr i főkápt. m. lvt . No 29. fasc. 5. frustra 6. F O M . 

ss 1507. aug. 26. Buda v. h . e. Garai Anta l m e g 
egyezése Csiszár Demeterrel »domum in platea 
Olazwcza, in vicinitat ibus domorum Demetr i i 
Chyzar ab una et egregii magistri Joannis p r o t o -
notari i de Illewewlgh par t ibus ex a l tera habi tam.« 
Közös birtok : ». . . por ta domus, curia, lóca secre-
to rum seu human i secessus e t gradus lapideus 
versus septemtrionerm 
Csiszár Demeteré : ». . . circa intor i tum u n a m bolt-
h a m (Demetrii), i t em in septemtrionali par te , 
ex opposite dicti gradus* in superficie terre per 
tota lem ordinem edificiorum usque ad in t roi tum 
dicti secreti ibidem retro angulum existentem 
qua t tuor cameras et duas bolthas, i t em ab angelo 
dicti secreti in superiore ordine edificiorum habi t i : 
in ambi to ligneo u n a m stubellam cum camera 
et coquina et t andem ibidem t rès cameras et in 
earum medio u n a m coquinam ; in fine qúoque 
earundem camerarum u n a m aliam cameram supra 
s tubam versus plateam, ad q u a m per alium 
ligneum itur, et eandem s tubam m a g n a m ab 
inferiori pa r te dicte camere similiter versus 
p la team tendentem hab i t am iamfatis Demetr io 
Chyzar . . . et Kater ine consor t i . . . possidendos 
a p p r o p r i a s s e n t . . . « Garai Antalé: » . . . a por ta 
magna superius t ac ta incipiendo, in superficie 
terre usque ad dictum locum secreti infe.rioris 
ordinis edificiorum très bol thas et très cameras, 
domum in al to, mediocris ordinis edificiorum : 
ambi tum ligneum et iux ta illum et in illo u n a m 
s tubam cameram, coquinam, i tem aliam cameram 
unacum loco secreti in eadem habit i , expost 
versus p la team in eodem ordine mediocri edifi
ciorum : cameram, s tubam ac a t r ium cum loco 
secreti et de eodem atrio exeundo versus m a n u m 
dext ram u n u m gradum ligneum ad amb i tum 
superiorem ligneum v iam du centem ; exinde 
eundo per ianuam versus pla team u n a m cameram 
et a t r ium ad plagam septemtrionalem, deinde 
ver tendo versus meridiem u n a m s tubam cum 
camera simul annexis ; expost in dicte ordine 
vel ambi tu superiori edificiorum quinque cameras 
invicem contiguo existentes annexas unacum 
toto cellario et fovea eiusdém totius domus anno
t a t e magistro Anthonio de Gara . . .« Ksztersomi 
főkápt. m. lvt . Lad. 71 . fasc. 1. NO 18. FOM. 
1512. nov. 8. Garai Antal misealapítványul az 
esztergomi káp ta l an ra hagyja : ». . . domum 
empticiam in vico Italorum reedificatam. . .« 
Esztergomi főkápt. orsz. Capsa. 68. fasc. 7. No 8. 
FOM. 
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57 1515. febr. 8. Szentgyörgyi Péter országbíró előtti 
csereoklevélben Perényi Imre háza : » . . . in 
piatea Olazwcza, ex opposite domus olim Step-
hani Kowach existentem, inter domos olim 
Seboldi Nayzinger et condam Joannis Jwglayb 
hab i t am . . .« Dl , . 22.655. FOM. 

58 1520. okt. 27. Bewke Ferenc pesti polgár 700 
forint fejében visszaadja de Sarzeg I s tván elzálo
gosított házát : » . . . d o m u m lapideam. in piatea 
Olazucza . . .« Pozsonvi káp t . Pro t . Bud. 3—540. 
FOM. 

59 1541. febr. 9.1. Ferdinánd Bebek Imrének adomá
nyozza többek közt : »domum quondam in . . . 
piatea I ta lorum vocata existentem . . .« O. D-
Neoreg. Acta. fasc. 600. NO 50. 
1526. után János király Szerencsés Imre 
házába, melyet a király a Szt. Délek-kórháznak 
ado t t , s annak igazgatója elcserélte Podmaniczky-
val, beiktat ja Podmaniczky János t : » . . . super 
domos ipsius Joannis Podmaniczky . . . in vico 
Olazwcza . . . que alias condam Emeriti Zerenches 
prefuissent . . . O. L. Neoreg. Acta. fasc. 430.NO 11 

60 Ofner Stadt recht . 95. 153. és 427. szakasz. 
Az »Anger Jahrmark« analógiájául m á r Salamon 
felhasználta Szombathely város német nevét : 
»Stein am Anger«-t. I . m . I I—432. 

61 1412. Zsigmond király Perényi Péternek adja 
azt a házat , amely előbb Bélai Sebestyén 
deák soka marásé, azu tán Csáki Miklós erdélyi 
vajdáé volt : » . . . cur iam seu d o m u m nos t ram . . . 
in foro sabbati, in vicinitate curiarum seu domorum 
ab oriente videlicet filiarum necnon generorum. 
Pe t r i dicti de Zala, ab occidente verő Jacobi dicti 
Tekeus civium . . . exis tentem . . . O. D- Báró 
Perényi-cs. lvt . fasc. I X . fr. 14. FOM. 
1452. szept. 20. Perényi tá rnokmester be
ik ta t t a t j a Perényi Péter fia : J ános házának 
b i r tokába 32 forint adósság és annak kilencévi 
nem fizetett k a m a t a fejében F a r k a s zsidót : 
». . . d o m u m in foro Sabbati, in vicinitat ibus 
domorum abbat i s de Beel e t magistr i Clementis 
protonothar i i domini Dadislai de Palocz iudicis 
curie regis . . . U. o. Fasc. X I I I . frustra. 8. FOM. 
1488. szept 15. Bá thory I s t v á n országbíró előtt 
Perényi János fia János és fiai t i l takoznak 
házuknak Tamás győri püspök és ker t jük egy 
darab jának Máté buda i mészáros részéről való 
elfoglalása ellen : » . . . d o m u m lapideam in area 
Zombathel, in opposite ecclesie Bea te Marie 
M a g d a l e n e . . . « U. o. fasc. X V I . fr. 16. FOM. 

62 1493. Buda v. h. e., a Visegrád mellet t i kékesi 
pálosok háza : ».. . domum . . . in Zombathel, in fine 
Olaz-wcza. Herceg Fes te t ich-kvt . Keszthely. Pálos 
reg. könyvek I I I — 9 6 1 . sz. 87. 1. FOM. 
1493. fúl. 19. Buda v. h. e. Alagi Dénes misealapít
ványul hagyja a kékesi pálosokra : » . . . port iones 
totális domus in Sombathel, in fine platée Olaz
wcza vocata , in vicini tate domorum Nicolay 
P a n k o t h a y ab una , necnon Mathei Thewgyar tho 
ab al tera "par t ibus , videlicet anter iorem p a r t e m 
domus, incipientem a por ta eiusdem domus usque 
ad qüendam arcúm ret ro in curia ibidem con-
s t ruc tam tarn ad s in is t ram q u a m ad dex t r am 
in et super t e r ram sed ad p re tac tum arcúm . . . 
erectam.« DD- 20.034. F O M . 
1515. A kékesi páloskolostor évi 6 forint
ért bérbeadja házát : » . . . in angulo i ux t a stric-
tum vicum Olazwcza ducentem . . .« Keszthelv, 
i. m . I I I— 961 . sz. 83. 1. F O M . 

63 1487. ápr. 6. Buda v. h. e., mikófalvi Bekény 
Dénes, a magyar kádár- és esztergályos céh Mária 
Magdolna-beli Szt . Péter -ol tárának (prope hos-
t ium sacristie) hagyja misealapítványul : » . . . do
m u m empticiam in vico Zombathel in fine videlicet 
platée I tal icorum, in vicinitate domorum Barnabe 
J o ab una et Emeric i Feke the de Veteri Buda 
par t ibus ex al tera s i tam, pa r t em videlicet an
teriorem, a b alia sua domo minori a p a r t e pos
teriori iam dicte domui immediate annexam, 

q u a m suo heredi reservasset metal i ter distinc-
t a m . . .« DD- 25.268. FOM. Dásd az előző fejezet 
3. jegyzetet is. 

64 1485. okt. 13. Máty&s király átírja Berky Dászló 
és tolnai Bornemissza J ános királyi kincstárnok
nak 1485. szept. 5-én à székesfehérvári káp ta lan 
előtt kö tö t t kölcsönös birtokcsere oklevelét, 
amelyben az eredeti Berky-ház : » . . . domum 
lapideam, in loco Zombathel, inter domos Johannis 
Zewld et alterius Johann i s Fachyar dicti . . .« 
DD- 19.072 és 19.073. FOM. 
1486. yàn. 23. Buda v. h. e., Báthory I s tván 
országbíró elcseréli pest i házát a pesti plébánia
t emplom (plébánosa : Bá thory András) buda i 
házával , amelyet egykor János pesti plébános 
engedett örökbérbe Bajmóci Onofrius budai pol
gárnak, s annak halálával ennek Veronika test
vérétől bérnemfizetés folytán 1413-ban vissza
szállt a pesti j l ébán iá ra : » . . . dömum lapideam 
in vico Zombathhel, cui a par te ecclesie Bea te 
Marie Magdalene domus condam Johannis F a 
chyar, in qua nunc Stephanus Orozlan demora-
retur, a par te verő pla thee I tal icorum domus 
Vitális Kádár con t inguare tur . . .« DD-19.161 .FOM. 
és R u p p : i. m. 148. 1. (Szomszédai 1413-ban 
J a k a b szabó és K a p i András deák voltak.) 
1500. fún. 10. I I . Ulászló előtt kö tö t t egyesség-
levele a Berky és Bornemissza családoknak : 
». . . domum lapideam, in civitate Budensi, in loco 
Zombathel dicto, cui quidem domo(!) ab orientali 
domus Deonardi Fachar , a meridionali domus 
episcopatus Wesprimiensis, ab aquilonari verő 
plagis sedes carnificum contigue dicuntur vici-
n a r i . . .« O. D- Báró Rudnyánszky-cs. lvt . fasc. 
88. No 1389. FOM. 

65 2457. nov. 4. Buda v. h. e. Kopácsi Bálint polgár 
özvegye 160 forintért eladja Keszi Benedek 
országbíró ítélőmesternek . ». . • domum . . . in 
foro Sabbati, in vicinitatibus domorum reverendi 
in Christo pa t r i s episcopi Wesprimiensis a parte 
platée Omnium Sanctorum et Johaimis Kap i 
a par te platée Italicorum, nencon ad latus macel-
lorum foris ecclesiam Beate Marie Magdalene 
existentem hab i tam . . .« DD. 15.196. FOM. 
1463. febr. 27. Pálóczi Dászló országbíró bizonyítja 
hogy ákosházi Sárkány Bertalan anyósának : özv. 
Keszi Benedeknének házába sógora : Keszi 
György erőszakkal behatol t : » . . . ad domum . . . 
ex opposito ecclesie Sancte Marie Magdalene . . .« 
Herceg Bat thyány-cs . lvt . Köpcsény. Dsd. 23. 
fasc. 20. N o 1 és 2. FOM. 

66 1420. fan. 13. Buda v. h. K a p y Miklós fia András 
mester özvegyének ítéli oda tar tozás fejében 
J a k a b mester budai polgár egész vagyonát , 
többek között : » . . . duas domos in foro Sabbati... 
sibi invicem contiguas, in vicinitate relicte 
Johannis filii Thome par te ab una et domus ani-
marum par te ab al tera . . .« O. I,. Kapy-cs. lvt. 
K. fasc. I I I . N o 76. FOM. 
1439. fún. 23. A budai káp t . előtt K a p y András 
deák fia János tiltakozik Albert király adomá
nyozása ellen házaira vonatkozólag : » . . . dua rum 
domorum ...in loco sabbati, in vicinitatibus domo
rum relicta condam Johannis filii Thome ab una 
et an imarum par te ab a l tera hab i ta rum, in quibus 
nunc Jacobus et Franciscus iudei inhabitarent.. .« 
U. o. NO 76. FOM. 

, 1440. márc. 17. A budavár i alvárnagyok, m i n t 
a budai zsidók bírái elhalasztják a K a p y János 
és Márton, meg Áron zsidók közti per t : ». . . duo-
rum domorum in piatea Judeorum versus por tám 
Zombathkapw hab i ta rum . . .« U. o. No 77. FOM. 
1449. márc.t 18. K a p y János tiltakozik H u n y a d i 
János kormányzó adományozása ellen : » . . . duas 
domos lapideas in foro Sabbati sibi invicem conti
guas ac in vicinitatibus domorum relicte Johannis 
íilii Thome ab una, par te verő ab altera an imarum 
exis tentemhabi tam . . .« Esztergomi prímási lv t . 
Dad. X . FOM. 
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67 1477. márc. 26. Buda v. h. e. Rákos Albert, 
Fekethe Mihály és Ebeni György 100 forintért 
eladják András budai mészárosnak : ». . . domum 
. . . in foro Sabbati, in vicinitatibus domorum 
Mart ini areuparis ab una et Pauli pellificis ex 
al tera . . .« Herceg Bat thyány-cs . lvt. Körmend. 
Act . Aut . Misc. Alm. 5. Dad. 7. N o 157. FOM. 

68 1526. jan. 15. János király telekadományozó 
oklevele Fekete János és Móré Ferenc részére : 
». . . domum lapidedm in loco Zombathel, cui 
ab una domus Alberti E thyeky , ab alia domus 
Naghmendel Hebre i vicinari dicuntur . . .« O. D-
N . Múz. törzsanyag. FOM. Dásd a 8. fejezet 
6. jegyzetet. 

69 1322. júl. 24. Buda v. h. e., Albertus Rufus fia 
Jekulinus pest i colgár 29 ezüst márkáér t eladja 
H a t v a n i János késcsinálónak : ». . . dimidietatem 
fundi curie s i tuat i prope locum fori sabbati, 
in vicinitate domorum Mark sutoris ab una par te , 
et Dyonisii ex al tera jacentis cum domibus 
lapideis, cellariis, et dimidietate porte . . .« Veszp
rémi káp t . orsz. lvt . B . 30. és M. Tört . Tár. 
IV—126. FOM. 

70 1405. máj. 7. A budai káp t . átírja I . Dajos 
1378. aug. 12. oklevelét, melyben Daday Pá l 
Szabó, apósának : kis jenéi János fia Domonkos
nak engedi á t buda i házá t : »funduni curie sue . . . 
in foro sabbati s i tam et hab i tam, in vicinitate 
domorum Johannis Aurifabri a pa r te occidentis 
e t Pet r i fiïii Woyvode a par te őrientis existen
t e m . . .« Esztergomi főkápt. orsz. lvt . Capsa. 2. 
fasc. 9. No 7. FÖM. 

7i 1414. ápr. 19. A győri káp t . előtt Berencsi Ger
gely fia I s tván mester (regie maiestat is dispen-
sator) és Ezdegei Pál fia Pál sziavon bán közt 
feleződik : » . . . mediate tem alterius domus ipso-
rum . . . in castro B u d e n s i . . . prope Sombath-
k a p u . ..« Dl , . 9512. FOM. 
1459. júl. 5. Mátyás király kiadat ja Buda város 
jegyzőkönyvéből azt az oklevelet, melyben Fülöp 
boszniai püspök házát Kökényesi Dőrincnére 
hagyta : »domum lapideam . . . penes Zombath-
k a p w . . . « DD- 38.821. FOM. . 

72 1462. jún. 12. Az esztergomi kápt . előtt Komját i 
Anta l ügyvéd vádolja Tara ta i T a m á s t egy örök
bér-tartozás mia t t : » . . . in permutacionem qua-
rundam domorum in civitate Budensi habi ta-
rüm . . . inter rectoren capelle . . . et condam . . . 
Johannem filium condam magnifici viri Nicolai 
de Kanisa thavernicorum regalium megis t r i . ' . .« 
Esztergomi főkápt. m. lvt . Dad. 72. fasc. 2. 
N o 3. FOM. 
1486. aug. 30. Az esztergomi káp t . e. Thara ta i 
Tamás , misealapítványul adja a Szt. Is tván
káp ta lannak : ».'.-,'•. domum suarn, Bude, in loco 
Sabbati, in vicinitate domorum a par te orientali 
condam Anthonii Zekel, a par te verő occidentali 
episcopatus Zagrabiensis s i tam . . . emptam.« U . o. 
Dad. 53. fasc. 3. No 17. FOM. 
1487. jan. 11. Buda v. h . e,, Deonárd mészáros 
özvegye : Margit 232 forintért eladja Thara thay 
Tamásnak : » . . . domum empticiam, in foro 
Sabbati,_ in vicinitate domorum episcopatus Zag
rabiensis . . . et condam Anthonii Zekel . . .« U. o. 
Dad. 64. fasc. 1. No 17. FOM. 
1502. ápr. 6. Buda v. h. e., az esztergomi káp t . 
évi 8 forintért bérbeadja Budai Györgynek : 
». . . domum . . .in foro Sabbati . . . in vicinitatibus 
domorum a par te orientali condam Anthonii 
Zekel, a par te occidentali episcopatus Zagra
biensis s i tam, pridem per . . . magistrum Thoniam 
de Thara tza . . . pretacto ecclesie dona tam . . .« 
U . o. Dad. 53. fasc. 3. No 24. FOM. 
1507. szept. 28. Buda v. h. e., az esztergomi kápt . 
évi 8 forintért bérbeadja Takács György polgár 
özvegyének : » . . . domum in foro sabbati, in 
vicinitate ab orientali egregii Johannis Jacobi 
phisici et occidentali plagis episcopatus Zagra
biensis . . .« U. o. No 28. FOM. 

73 1511. jan. 12. I I . Ulászló a,pestis miat t elhalasztja 
Dévai Cseh Zsigmond és Ádám Gergely özvegyé
nek perét : ». . . pretextu cuiusdam domus in 
vico . . . Zombathel . . .« O. D. Gróf Forgách-cs. 
lv t fasc. V. No 57. FOM. 

74 1494. szept. 22. Buda v. h. e. Szabó Benedek 
özvegye 200 forintért eladja (fenntartva magának 
öröklakásul egy kamrát ) Barson Tamásnak : 
». . . domum in theatro Zombatheel. in vicinitate 
domorum Benedicti Vitriparis ab orientali, ab 
occidentali verő plagis Stephani Pyn te r s i tam . . .« 
DD. 39.213. FOM. 
1494. okt. 4. Buda v. h. e., Bársony Tamás budai 
polgár 32 forintért eladja Vi t r ipar Benedeknek 
azt a boltot , amelyért sokat pereskedtek : 
». . . Boltha . . . inter domus constructe . . . una-
cum stabülo retro in ter , duos niuros civitatis, 
extra scilicet curiam domus Thome Barson . . .« 
DD- 39.212. FOM. 

75 1506. <lec. 21. A budai káp t . e. Razinai Bocskay 
János özvegye : Czobor János leánya : I lona 
eladja a nyúlszigeti apácáknak házát , amelynek 
szomszédai : » . . . ab oriente Johannes Jacobus 
phisicus, ab occidente Jacobus I ta lus ... .« DD-
21.648. FOM. 
1516. ápr. 3. Czobor Imre végrendelete : » . . . do
m u m . . . in platea Zombathel. ... aliam domum 
que erat condam Martini Czobor . . .« Gróf Erdődy-
lvt . Galgócz. Dad, 3. fasc. 1. N o 4. FOM. 
1519. aug. 30. I I . Dajos előtt , Czobor Gáspár 
150 forintért zálogba adja wáli Pukhelsperger 
Jánosnak : » . . . domum lapideam in vico Zombat
hel, prope ecclesiam Sancte Marie Magdalene . . .« 
DD- 23.217. FOM. 

76 1352. előtt. Buda v. h. e. Wali Imre 150 márka 
ezüstért eladja i T h a t a m é r székesfehérvári pré
postnak s rokonainak : » . . . fundum curie . . . 
prope forum Sabbati , in angulo s i tuatum, in vici
n i ta te domorum domini Thome plebani ecclesie 
Beate Marie Magdalene ab una par te , et domine 
relicte Johannis Magni ex altera existentem, 
cum domibus, turri , cellarys, édifiais lapideis...« 
Gróf Zichy-cs. zsélyi lvt. 1770. fasc. 205. és DD. 
24.678. FOM. 

1352. márc. 22. Buda v. h. e., Ta tamér rokonai 
400 forintért három évre elzálogosítják Töttösnek 
fenti házukat . DD. 4265. U. o. V—562. 
1346. jún. 16. Buda v. h. e., Töt tös fia Miklós 
mester hozományul kapja Veydner Hannus 
mester Kata l in leányával : ». . . domum suam 
in vicinitate domorum Nicolai filii Johannis 
Gregori(!) et plebani ecclesie Beate Marie Magda
lene existentem.« Gróf Zichy-oklvtár. II—209. 
1490. okt. 4. Bá thory I s tván Országbíró előtt 
Ráskai Balázs elcseréli Dosonczi Dászló birtokaival 
budai házát : » . . . domum lapideam retro eccle
siam beaté Marie Magdalene, in angulo penes 
murum civitatis s i tam, cui videlicet a septem-
trionali ad plebanum dicte ecclesie pertincns, 
ab occidentali verő plagis Blasii Chakwari domus 
contiguc vicinari perhibentur . . .« Gróf Erdődy-
lvt. Galgóc. Dad. 97. fasc. 11. No 23. FOM. 
1518. jún. 17. Ba t thyány Benedek 4100 forint 
kölcsön fejében zálogba adja pelsőczi Bebek 
Imrének többek közt :'£». . . domum lapideain . . . 
in platea Omnium Sanctorum, in vicinitatibus 
domorum a meridionali reverendi domini Micha
elis Kesserew episcopi domorum Bosnensis et 
a septentrionali ecclesie Beate Marie Magdalene...« 
Pozsonyi káp t . Prot . Bud. 3—450. FOM. 

1352. márc. 18. Dajos király előtt Ta tamér pré
post rokonainak : I s tván fia Mátyás, Simon fia 
Dászló, és Domonkos fia János fia : Ferencnek 

e ajándékozzák házukat : ».. . portionem in domo et 
c u r i a . . . in vicinitate domus Thome plebani 
ecclesie beate Marie Magdalene habi tam . . . 
e t vineas . . .« DD- 4262. Anjoukori £ okmtár . 
V—559. 
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77 1433. A sajóládi pálosok évi 8 forintért örökbérbe 
adják Kaveni Mihálynak azt a házat , melyet 
Zudar Péter 1394-ben vet t Magyar Is tvántól , 
s a sajóládiaknak adományozot t : » . . . cui a par te 
merídiei domus fratrum minorum de Seghewsd, 
ab aquilone vicus strictus ac domus prepositi 
de Zambok . . .« Herceg Festetics-könyvtár. I I I — 
961. Inventár ium . . . S. Pauli . 72. 1. FOM. Lásd : 
Rupp : i. m. 145. 

78 1380—86. között. Garái Miklós nádor előtti cse
réje Szepesi J a k a b fia János dobokai főesperesnek 
és Zámbő Miklósnak . Klőbbi háza : » . . . fun-
dum curie . . . que condam Laurent i i dicti Ceme-
teer fuisset, in quo capella Omnium Sanctorum 
esset cons t ruc ta . . . inter fundos curie Pet r i 
Lebinger dicti e t Frederici s i tum . . .« Utóbbié : 
». . . fundum curie sue similiter in castro . . . 
quo videlicet nunc Petrus dictus Long residen-
ciam facere dinosceretur . . .« O. L- Bárczav-cs. 
l v t . Fons. I I . fasc. XLVII . No 13. FOM. . 
1426. szept. 6. Zsigmond király Pálóczy Márton 
országbírónak adományozza Hert l inus volt buda i 
bíró halálával a koronára szállott házat : »fundum 
seu curiam . . . in vico Omnium Sanctorum, in qua 
est capella eorundem sanctorum, inter fundos 
Mazarath wayvode et Stephani apotecarii habi-

. t u m . . . « DL- 11.849. FOM. 
1403. jun. 28. Garai Miklós nádor házat ad 
Jacobi filii Mathei de Cesamis, consobrini egregii 
militis Zoeli de Nassis castellani Budensis : 
». . . domus in vico Omnium Sanctorum, in contigua 
vicinitate domus Hertilini ant iqui iudicis habi tam 
(a hűt len de Marczal I s tván fia Miklós temesi 

főispánét).« Dl , . 8887. FOM. 

79 1403. jan. 11. Buda v. h. e. Mesztegnyői Szaracén 
János fiai : Balázs és I s tván eladják Garai Miklós 
nádornak és testvérének Jánosnak, házukat : 
» . . . a par te verő occidental! e t meridionali pre-
dicta nobilis viri Symonis de Sambok similiter 
ab una , par te verő ex al tera videlicet australi 
e t similiter occidentali condam Konch pellificis 
e t filiorum contigue vicinam . . . cum parva curia 
e t domo wlgo Kerekgardon dictis eidem magne 
domui a par te . . . occidentali contigue annexis...« 
DI , . 8864. és 8865. FOM. 
1412. aug. 25. A Garai Jánosnak ju to t t Mind
szent-utcai palotarész : » . . . secunda verő pars 
eiusdem domus videlicet por ta a parte platée 
Omnium Sanctorum, et ibidem inferius ex u t raque 
par te duo wolte et u t per eandem por tám intra tftr, 
penes unam dictorum woltarum inferius ex par te 
sinistra : una pa rva camera et ibidem gradus 
e t ulterius una camera et dehinc una wolta, 
cuius anterior pars cum lignis habe tur reclusa ; 
a par te au tem dextra , veluti penes secundam 
dictarum wol tarum domus dormitoria cum camino 
et ibidem <~e!larium in uno ordine ; in secundo veol 
ordine per prefatum gradumsuperius tendendop-a-
lacium et ibidem stuba ac due domus dormitoru 
et una camera in alio ordine ; et exinde per secum 
dum gradum ascendendo pallacium depictum cuir 
capella et una camera ; et ulterius versus orientem 
stubella cum pallacio necnon domus dormitoria 
cum camino . . . s tabulum equorum penes eandem 
domum . . . tal i ter divisum : quod pars stabuli, 
prout per por tám ipsius a par te dicte platée 
Omnium Sanctorum intratur , incipiendo ab occi-
dente versus orientem . . . usque ad finem lignée 
cisterne, sub qua quidem cisterna fenestra quad-
rangularis de lapidibus fabricata est, eadem 
f evestra inclusa . . . Johanni de Gara . . . secunda 
pars, ipsa fenestra exclusa versus orientem usque 
finem . . . Nicolao . . .« DL. 9937. FOM. 
Az oklevél nem említi külön az előbbi oklevélben 
található >>Kerekgárdony«-t, vájjon nem a cisz
te rna értendő-e a l a t t a : — Ha valakinek még két
sége volna, hogy a középkori Olasz- és Mindszent-
utcák közül melyik a nyugatibb, ez az oklevél kétség
telenül eldönti. Ugyanez az oklevél említi a két 
Garay-testvér harmadik házát is a Mindszent

u tcában, 100 forint értékben, ez osztatlanul közös 
bir tokuk marad t , de helymeghatározást nem 
kapunk róla. 
1501. jún. 28. I I . Ulászló megerősíti Corvin János 
részére Mátyás király házadományozását : »do
m u m lapideam duas portas haben tern . . . que-
quidem domus in vico Omnium Sanctorum Septem -
trionali Urbani fabri et a meridionali Johannis 
Kanczelyr domus vicinarentur . . .« Herceg 
Batthvánv-cs. lvt. Körmend. Act. Alit . Alm. 
5. Lad. 5. No 95. FOM. 
1402. nov. 9. Buda v. h. e. Mihály budai őrkanonok 
a budaszentlőrinci pálosokra" hagyja házát ; 
». . . domum . . . in castro Budensi, in vicinitati-
bus domorum magistri Johannis Saracheni et 
Pe t r i Gal ic i . . .« DI, . 8857. FOM. 

80 1449. júl. 21. A budai káp t . jelenti Rozgonyi 
Rajnáid beikta tásá t : » . . . domus . . . in piatea 
Omnium Sanctorum, prope capellam Omnium 
Sanctorum, ex opposite domus domini episcopi 
Chanadiensis . . . habi te . . .« DL.. 14.284. FOM. 
1497. szept. 14. Buda v. h. e. Kunitzfelder Miklós 
alias Fa rkas Miklós 500 forintért eladja s évi 
25 forintért bérbe veszi : »domo alias tur r i . . . 
in piatea Omnium Sanctorum in vicinitatibus Ot to 
barbitonsoris a septemtrionali, a meridionali eius
dem Nicolai Kunitzf elder domus an t iqua et Alberti 
Cronicher, ex opposite videlicet ab occidente 
plagis Wolfgangi Hintenausz concivium nostrorum 
s i t a . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt. Lad . 71 . 
fasc. 2. NO 12. FOM. 
1498. marc. 9. Az esztergomi káp t . e. Pápa i 
András kanonok misealapítványul a Szt. András
kápolnára hagyja két házá t : » . . . alterius . . . 
in piatea Omnium Sanctorum, in vicinitate 
domorum Octet!) barbitonsoris a septemtrionali , 
a meridionali Nicolai Kuemthczfelder( !) e t Alberti 
Cromther(l) ex opposite ab occidentali Wolfgangi 
Huitenausz(!) s i tarum . . .« U. o. Lad. 71. fasc. 
1. No 15. FOM. 

8i 1490. dec. 30. I I . Ulászló a hűt len Zeechy Miklós 
házá t Losonczi Lászlónak adja : » . . . domum 
lapideam, in piatea Omnium Sanctorum, prope 
domum plebanatus ecclesie Beate Marie Magda
lene in eodem ordine hab i t am . . .« Gróf Frdődy-
lvt . Lad . 94. fasc. 7. No 13. FOM. 
1492. febr. 11. Bá thory I s tván országbíró előtt 
meggyesaljai Morócz "László özvegye eladja 
Morócz I s tvánnak : »... domum et curiam lapideam 
dicti condam Ladislai Morócz, domini et mari t i 
s u i . . . in piatea Omnium Sanctorum inter domos 
magnifici Nicolai Zeechy de Lyndwa ab orientali( !) 
ac cuiusdam Johannis Thethewy dicti ab occi-
dentali(!) plagis adiacentem . . .« O. L. Dessewffy-
cs. margonyai lvt . Sectio I I I . No 273. FOM. 
1504. jàn. 18. A székesfehérvári káp t . előtt , 
Margit, ' Maró thy Mátyás özvegye, Szilágyi Osvát 
leánya Csáki Miklós csanádi püspöknek s roko
nainak engedi á t : » . . . domum lapideam, in vico 
Myndzenthwcza, cui ab aquilonari capituli ecc
lesie Jauriensis et ex opposite illustris Johannis 
Corvini ducis Lypthovie etc. ac a meridionali 
plagis reverendi domini episcopi ecclesie Boz-
nensis domus lapidea v ic inaren tur . . .« DL-
21.241. FOM. 

82 1440. júl. 31.1. Ulászló nána i Kompol th i Pá lnak 
adományozza két házát : » . . . domum lapideam... 
in plateà Teutonicorum, a pa r te orientali existen
tem, a latere aquilonari domum provide domine 
consortis Wylhelmi civis Budensis, a latere 
meridionali domum discreti Adam sacerdotis 
immediate habentem . . .« » . . . domum lapideam 
similiter in piatea Teutonicorum a par te occiden
tali habi tam, cui ex aquilonari par te domus 
Kor la th iucidis et a meridionali fundus curie 
Hernici Minyh immediate vicinatur, que Ladislai 
Farkas civis Budensis prefuisse, sed per no tam 
infidelitatis amisisse . . . «DL- 13.564. FOM. 
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1454. máj. 31. Buda v. h. e. Farkas Tászló polgár, 
csepeli comes (144D-beri budai bíró volt Korlath-
ta l együtt) 750 forintért eladja Pálóczi Mátyus 
fiának Jánosnak : » . . . domum l ap ideam. . . in 
piatea posteriori, in vicinitatibus domorum Petr i 
dicti Rawdner et Thome Remek dicti mercato-
rum . . .« Jászói orsz. lvt . P . P . NO 25. FOM. 
Arra az ellenvetésre, hogy ez a két ada t nem 
ugyanarra a házra vonatkozik, mer t ha Fa rkas 
Tászlótól 1440-ben elkoboztak egy házat , az t 
nem adhat ja el 1454-ben, azt felelem, hogy az I . 
Ulászló 1440-ben trónraléptével kezdődő politikai 
i rányzat az ő halálával 1444-ben megszűnt, 
s Fa rkas Tászló nemcsak kegyelmet nyert , de 
tisztséget is : csepeli comes, tehá t bir tokait is . 
visszakapta. 
1462. szept. 1. Buda v. h. e. néhai Gündelwein 
Konrád örököseinek : a budai Tárcsay János 
és Kamarás Mátyás budai polgár egyessége ; 
előbbié lesz : » . . . media domus lapidea, in piatea 
posteriori, ex opposite domus condam Tadislai 
Farkas , in vicinitate domus Cúncz hofner(l) dicti 
collectons hospitum loeata. . .« és ». . . alia media 
domus parva lapidea similiter ex opposito domus 
condam Tadislai Farkas . . ,« Dl , . 15.766. FOM. 

83 1501. febr. 22. ; 1503. júl. 12. és 1510. okt. 30. 
Férrarai Tamás esztergomi érseki helynök előtt 
kelt végrendelete Gosztonyi András esztergomi 
kanonoknak, amelyben három házra kölcsön- . 
ado t t 2000 forint évi 88 forint kamat já t hagyja 
misealapítványul káptalanjára, egyik ezek közül : 
». . . super domum Gfegorii a r t ium et medicine 
d o c t o r i s . . . in posteriori piatea Omnium Sanc
torum, in vicinitatibus domoruni venerabilis 
magistri Nicolai de Quinqueecclesiis canonici 
Strigoniensis ab una et Wolffgangi Hindenauz 
ab alia part ibus s i t a m . . .« Esztergomi főkápt. 
m. lvt . Tad. 53. f. 3. No 22. és 45. és Tád. 64. 
f. 1. No 28. FOM, 
1499. szept. 4. Buda v. h. e., Kunts tok Gergely 
orvos, az esztergomi Szt. I s tván-kápta lannak 
400 forintért zálogba veti s évi 16 forintért bé rbe
veszi : » . . . d o m u m . . . • in piatea Posteriori, 
in vicinitatibus domorum venerabilis magis t r i 
Nicolai . canonici ecclesie Strigoniensis ab una 
et Wolffgangi Hindenaws concivis. nostri par t ibus 
ab al tera s i tam . . .« U. p. Tad. 53. f. 3. No 20. 
1482. máj. 28. Az esztergomi kápta lan jóváhagyja 
(Túroni) Mihály helynök és (Dóczi) Orbán kincs
tá rnok között i egyességet, melyben utóbbi magá
hoz vált ja a káp ta lan Szt. Margit-oltárát illető 
budai ház haszonélvezeti jogát : »domum in vico 
seu piatea Omnium Sanctorum, inter domos 
magnifici Johannis Thwz ab una et egregii 
Gregorii medicine doctoris ex alia par t ibus sitam.« 
DT- 18.669. FOM. 
1469. márc. 24. Az észt. káp t . előtt (Túroni) 
Mihály milkói püspök, érseki helynök és az eszter
gomi Szt. Margit-oltár rektora, eladja ve t t házát 
300 forintért frisiai Baldeninüs(!) mester fizikus
nak és feleségének : budai Puskán Mihály özve
gyének, de e mellett tisztes szállást köt ki benne 
magának, valahányszor Budára fog j ö n n i : 
» . . . quandam domum in piatea Omnium Sanc
torum, in vicinitatibus domorum magnifici Johan
nis Thwz de Taak , báni Sclavonie et Pangracii 
Swager civis Budensis s i tam, per condam reyeren-
dissimum dominum Georgium de Palocz archi-
episcopum Strigoniensem a quondam Frha rd i 
Kamer per duobus milibus florenis emptam . . . 
prefato a l t a r i . . . datant-. ; ,« DT- 16.826. FOM. 
Az oklevél há t án »Bóczy Orbán kézírása : »pro 
domo mea Budensi a Pemflinger empta«. 

84 1477. febr.. 14. (Túroni) Mihály milkói püspök, 
érseki helynök, a Szt. Margit-oltáralapítvány 
kezelője, évi 24 forintért bérbeadja Pemflinger 
Jánosnak : » . . . domum, in platca Omnium Sanc
torum, in vicinitatibus domorum magnifici Johan
nis Thws de Tak báni Sclauonie et Vdalrici Obern-
dorffer concivis nostri s i tam, per quondam 

Georgium aichiepiscopum Strigoniensem legatam, 
quant quondam magister Waldevinus phisicus 
de Frizia inhabi tavi t . . .« DT- 17.919. FOM. 
1480. máj. 15. Buda v. h. e. Pemflinger János 
polgár 1300 forintért eladja (egy szőlővel együtt ) : 
». . . domum lapideam, in piatea Omnium Sanc
torum, in vicinitatibus domorum magnifici domini 
Johannis Thwz de T a k tavernicorum regalium 
magistri ab u n a et providi Vdalrici Oberndorffer 
par t ibus ex al tera s i tam . .,'.« D T . 18.366. FOM. 

85 1425 és 1489. A szentkereszti és szentléleki pálo
sok 440 forinton megveszik Péter »ustor argènti« 
házát , s a szentiőrinci kolostor évi 8 forintért 
bérbeadja Orczzeym polgárnak : ». . . d o m u m 
in piatea Omnium Sanctorum . . .« Herceg Fes
tetics-könyvtár. Keszthely. Pálos-jegyzőkönvvek 

. I I—961 . sz. FOM. 
1493. máj. 29. A budaszentlőrinci páloskonvent 
Tótselymesi Apród Miklós fiát : Tárczay János t 
és feleségét konfráterré fogadják a szentkereszti 
és pilisi kolostoroknak ado t t ajándékért : » . . . do
m u m in piatea Omnium Sanctorum, in vicinitatibus 
domorum Georgii Gayr ab u n a et Nicolai pelli-
ficum par t ibus ex a l t e r a . . . « Eperjes v. lvt . 
547. sz. FOM. 

86 1467. A székesfehérvári székesegyház mellé 
építet t Magdolna-kápolna házát Rozgonyi 
György bérli évi 12 forintért. A. Rupp : i. m . 163. 
lapon az általa jelzett O. T- eccl. Cam. 39. es. 42. sz. 
oklevelet eredetiben nem t u d t a m kézhez kapni . 
1506. nov. 12. Az óbudai Klarissza-konvent 
a Kalmár Demeternétől örökölt házat 300 forintért 
eladja Csalyán György székesfehérvári bírónak : 
». . . domus . . . in piatea Omnium Sanctorum, 
penes q u a m a plaga meridionali reverendissimi 
domini Georgii episcopi Quinqueecclesiensis inha-
b i t a t . . .« DT- 21.632. FOM. 
1512. júl. 10. és aug. 22. A székesfehérvári 
Keresztes-konv. előtt Fehérvári Mihály, min t az 
o t tani Mária Magdolna-kápolna rektora, két ízben 
nyugtat ja évi 12 forint bér lefizetéséről Kanizsai 
György özvegyet : K lá rá t ; » . . . quos . . . rat ione 
domus feudális dicte capelle, Bude, in vico 
Nyrew-wcza apellate existentis . . . solvere debuis-
s e t . . . ab aquilonari Barbare relicte Joannis 
Pwkler, a meridionali Joannis Kalmar . . .« DT,. 
22.317 és 22.331. FOM. 

87 1392. nov. 25. Buda v . h. e. Zenchei Miklós fia 
Miklós esküdt 2800 forintért elad Kővágóörsi 
Györgynek két házat , az egyik : » . . . dornum, 
in Castro Budensi, in vicini tate domorum Micha-, 
élis Nodler et quondam Vlrici Albi habi tant , . .« 
Herceg Batthyàr.>"-cs. lvt Körmend. Aut . Act. 
Alm 5. Tad . 5. No 94. FOM. 
1392, nov. 29. Buda v. h. e. Kővágóörsi György 
elcseréli Kanizsai Miklóssal : »domum . . . in vici
n i ta te domorum Michaelis Nodler et quondam 
Vlrici Albi habi tant . . .« DT- 39.270. FOM. 
1392. dec. 10. Buda v. h. e., Kanizsai Miklós 
az örményesi pálosoknak adja : »,. . domum 
unam, in vicinitate domorum Michaelis Nodler 
e t quondam Vlrici Albi s i tam . . .«Dl, . 7817.FOM. 
1424. szept. 23. Buda v. h. e., a budaszentlőrinci 
pálos perjel évi 20 forintért bérbeadja Sighardt 
János polgárnak : » . . . domum . . . in vicinitate 
domorum Michaelis Nodîar et Condam H y n k o . . . 
s i tam . . . DT- 11.562. FOM. 
1442. júl. 28. Buda v. h. e. az örményesi pálos 
perjel t i l takozik az ellen, hogy a szentlőrinci perjel 
házuka t Péter szabónak bérbeadta : ». . . domum 
n o s t r a n t . . . in vicinitate domorum Michaelis 
Nadler et Gerhardi T o n g i . . . non longe ab ecclesia 
Sancti Georgii...« DT- 13.684. FOM. 

ss 1415. Vector (Furmann, Fuvaros) J a k a b 60 
forintért és Uski Jánosnak, a Boldogasszony
templom plébánosának járó évi 25 forint »Purg-
reeh«-ért eladja Örménv Tvlártonnak Nadler Mihály 
és Miklós bursator közti házát . Rupp : i. m. 145. Î. 
N . R. A. 1547. cs. 12. sz. Eredetijét nem lá tha t tam. 
1427. dec. 1. Buda v. h. e., (Ilkuszi) Márton plébá-
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nos 4 forintért bérbeadja Tyrnawer Fa rkas 
polgárnak : » . . . domum plebanatus in vicinitate 
domorum . . . Conradi Melmeister iurat i et Wolf-
gangi Tyrnawer . . . existentem, necnon cameram 
lapideam pro incidentis pannis a p t a m eidem 
domui a tergo immediate annexam . . .« Dl , . 
11.944. FOM. 
1461. júl. 27. Buda v. h. e., Aloth I s tván plébános 
évi 24 forintért bérbeadja Gros János kereskedő
nek a plébánia Tótfalu-i majorját és várbeli házát: 
». . . domum lapideam plebanatus, in piatea Om-
ninum Sanctorum, in vicinitatibus domorum 
Erhard i Steinpach dicti ab una et dominorum 
de capitulo Waradiensi par t ibus ab al tera sitam...« 
DL- 15.623. FOM. 
1506. jún. 2. Tordai Sabathiel királyi kancelláriai 
jegyző 200 forintért zálogba adja a Boldog
asszony-templom Szt. Kata l in konfraterni tá-
sáriak : ». . . d o m u m meam hie Bude, in_piatea 
Omnium Sanctorum, prope domum Franciskonis 
Kot the , in qua ad presens facio residentiam . . .« 
DL- 21.569. FOM. 
1510. körül. Vizsgálat egy bizonyos budai ház
rész ügyében, hogy az a plébániáé-e, vagy a Szt. 
László-kápolnáé? Esztergomi főszékesegyházi kvt . 
Nyás i Demeter-féle formuláskönyv 226. 1. 
1510. körül. Ráskai Balázs tárnokmester Buda 
v. h. e.-tól magához kér iaperes i ra tokat egy Mind
szent-utcai ház körüli, a Szt. Katal in-céh és több 
budai polgár között i perben. TL o. Gosztonvi-
formuláskönyv. 151. b . FOM. 

89 1475. iún. 26. Buda v. h . e. E rnusz t János sziavon 
bán eladja 800 forintért Kynygsfelder Miklós 
polgárnak : » . . . quandam domum suam parvam 
acialem, inter insti tas, ( ) in vicinitate 
domus confraternitatis Sancte Kathar ine virginis 
\--> •—) versus ( ) capellam beati 
fceorgii martiris s i tam et habi tam . . .« O. L- N . 
Múz. Ernszt-gyüjt . Lásd Századok 1918. 57. FOM. 

90 Fraknói V. : Magyarország a mohácsi vész előtt . . . 
123.1.—• Dernschwamb : Tagebuch einer Reise... 
— Engel : Gesch. des Ung. Reichs. — Fekete 
Lajos : i. m. 86. 

9i 1370. aug. 12. Buda v. h. e., Stőr J a k a b mester 
szabó, eladja 3300 forintért (Zudar) Pé te r sziavon 
bánnak : ». . . domum suam in dicto castro . . . 
in vicinitate domorum magistri Petr i dicti de foro 
Danubi i ab u n a par te et Henslini dicti Gletzul 
ex al tera existentem . . .« DL- 5865. FOM. 
1381. márc. 31. Buda v. h. e., I s tván mester királyi 
gvűrűpecsétőr fia : Mihály budai polgár 50 forint
ért zálogba adja házá t Zudar Péter bánnak 
és testvéreinek : Imre egri püspöknek, János 
fehérvári prépostnak : ». . . domum suam páter -
nalem in castro, in vicinitate domus quondam 
magistri Nicolai l i terati claudi hab i t am . . .« DL-
6767. FOM. 
1417. márc. 1. Buda v. h. e., olnodi Zudar Péter 
bán 1000 forint kölcsön fejében zálogba adja 
Péter temesi prépostnak : » . . . domum . . . in 
castro, in piatea Omnium Sanctorum, in vicinitate 
domorum domini Ladislai de Perim( !) par te ab una 
et Benedicti Zudar par te ab altera habi tam . . .« 
DL- 10.547. FOM. 

92 1466. máj. 19. Buda v. h. beikta t ja Rozgonyi 
Jánost , Rajnáldot és Osvátot Mátyás király ado
mányába : » . . . in possessionem . ". . domus lapi
dée condam egregii Ladislaii de Horkach . . . 
in piatea Posteriori, in vicinitatibus domorum 
Ladislai Hankonis ab una et Vlrici Wevhemperger 
dicti ab altera p a r t i b u s . . .« DL . 16.355. FOM. 
1479. ápr. 23. Buda v. h. e. Rozgonyi Osvald 
és I s tván kiegyeznek 200 forintban Rajki György
gyei egy haz bir tokára nézve : » . . . domus 
totalis . . . in piatea Posteriori, in vicinitatibus 
domorum Johánnis Pyller ab u n a et Vdalrici 
Wevhemperger par t ibus ex al tera s i tam . . .« DL-
18.202. FOM. 

931471. Buda v. h. e. (Vetési) Albert vesz
prémi püspök, testvérének : Vetési Miklósnak ado
mányozza Máté vitr ipar-tól vásárolt házát : 
». . . d o m t m i . . . in piatea Omnium Sanctorum, 
ex obposito alterius domus eiusdem ecclesie 
Wesprimiensis, in vicinitatibus domorum provi-
dorum Mathie lapicide ab una, par te verő ex altera 
Emerici doleatoris . . .« O. L- N . Múz. törzsanyag. 
FOM. 
1495. jún. 12. Közjegyző előtt. J ános veszprémi 
püspök feloldja a kiközösítés alól Pál Boldog
asszony-plébánost, . azért , amiér t min t a kánai 
apátság kormányzója nem jelent meg a veszprém
egyházmegyei zsinaton ; a közjegyző lakása : 
». . . i n pallatio episcopali Wesprimiensi, Bude, 
in vico Omnium, Sanctorum . ...« DL- 32.522. FOM. 

94 1490. júl. 18. Beatrix, a hűt len Érsek Máté házát 
Szentgyörgyi és Bazini János és Zsigmondnak 
adja : » . . . domum lapideam, in vico Omnium 
Sanctorum, cui ab australi(!) domus magistri 
Johannis de Koro thna , a meridionalí vero par t ibus 
domus egregii Johannis Wngorffy vicinarentur...« 
DL. 19.662'. FOM. 
1521. okt. 23. Benedek, a Mária Magdolna plébá
nosa, írásba foglalja a templom alapí tványi miséit, 
köztük szerepel Athya i Miklós a lapí tványa is : 
». . . domus lapidea, in Omnium Sanctorum, alias 
waywode Ongor, . . . pueris cantant ibus . . . e t . . . 
in a ra maiori per pueros can tandum et tac tu 
organi celebrandum . . .« Pozsonyi káp t . Pro t . 
Bud. 3—590. FOM. 

45 1495. jún. 75. I I . Ulászló a hűt len Pöki Péter házát 
Perényi Mihátynak adja : » . . . domum mediam, 
in piatea Omnium Sanctorum . . .« O. L- N . Múz. 
Br- Perényi-lvt. fasc. 39. No 11. FOM. 

96 1451. jan. 9. A váci káp t . előtt Kovar i Pá l mester 
fia : László beleegyezik, hogy Csitári Lőrinc 
mester bírja zálogba házát , míg a 36 forintnyi 
tetőfedési költséget k i nem fizeti : » . . . domus . , . 
in piatea Omnium Sanctorum . . .« DL- 14.445.FOM' 

97 1513. jan. 15. A budai káp t . előtt I jgyár tó I s t ván 
150 forintért zálogba adja az esztergomi Szt. 
I s tván kápta lannak : ». . . domum lapideam, 
in vico Omnium Sanctorum, in vicinitat ibus domo
rum a septentrionali magnifici Thome de Zeech, 
et a circumspecti Jacobi Kalmar de Buda . . .« 
Esztergomi főkápt. m . Ivt. Lad . 53. fasc. 3 . No 32. 
FOM. 

98 1527. márc. 30. A budai káp t . jelenti János király
nak, hogy Régi Ferencet törvénybe idézte : 
». . . an te domum Benedicti de Berken, in piatea 
Omnium Sanctorum sive Pozthomethew wcza 
hab i t am . . .« O. L- N . Múz. Balassa-cs. Ivt. FOM. 
1528. júl. 17. A budai káp t . jelenti, hogy Báthori 
I s tván el lentmondott Thurzó Elek királyi ház
adományba való be ik ta tásába : » . . . ín domo sua 

. Bude, in platea Nyrew-vcza habi ta . . .« O. L-
Thurzó-lvt. I rregestrata 14. csomó F . 
1533. márc. 3. János király megerősíti Lasky 
Jeromos erdélyi vajda adományát , a hűt len Bran
denburgi György őrgróf házát illetően Koppányi 
Mihály javára": ». . . domo lapidea . . . in vico 
Myndzenth wcza . . .« O. L- N . Mriz. törzsanyag. 
FOM. 

99 Ezen a téren még sokat t isztázhat e magában álló 
oklevelek provenienciájának kibogozása, vagyis 
az a tanulmány, amelyik kikutat ja , hogy egy 
bizonyos oklevél tulajdonosai kik voltak, s melyik 
magántulajdonostól kerültek olyan közgyűjte
ménybe, niint pl. az Országos Levéltár diplomati
kai gyűjteménye, vagy a Nemzet i Múzeum törzs
anyaga. Az utóbbi húsz esztendőben, ami a la t t a 
í óvárosra vonatkozó oklevélmásolatok készültek, 
e provenienciára a másolók nem voltak tekintet
tel, s a másolatokra fel nem jegyezték ; nekem 
pedig e tanulmánnyal kapcsolatban már nem volt 
módomban e hiány pótlása, bár minden egyes 
oklevelet igyekeztem az eredetiben is á t tanulmá
nyozni, de magam is csak akkor jö t tem rá , hogy 
a proyeniencia is fontos ú tmuta tó ja lehet a topog-
raphiának, amikor m á r a rengeteg részletadat 
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szintézisére kerül t a sor. A jövőben t ehá t az 
Országos Levéltár diplomatikai-levél t á ranyagának 
meg a Nemzet i Múzeum törzsanyagának és a 
hasonló vegyes eredetű közgyűjteményben okleve
leknek másolataira az is rávezetendő (ami az okle
vél há t án legtöbbnyire úgyis ra j ta van) , hogy pl. 
a nyúlszigeti apácák vagy pl. az örményesi pálosok 
tulajdonából kerültek az egyes oklevelek mai köz
gyűjteményben helyükre ; a kamara i i ratok 
s a »Neoregestrata Acta«-knál komplikál tabb 
a pótolni való, mer t ezeknél a régi iktatókönyvek
ből lehet csak megállapítani az oklevél eredeti 
magántulajdonosát , vagy tulajdonosait, s ameny-
nyiben ez még lehetséges, a másolatra félj egyzendő ! 

100 Ursinus Velius : De bello Pannonico . . . Kollár 
Á.-féle kiadás 1762—16. 1.: ». . . a városból a kirá
lyi lak felé ké t széles ú t vêzet, a királyi várlak 
előtt igen nagy tér . . . a tér és a vár lak közöt t 
harminc lépésnyi széles árok, mely á t van hidalva.« 
Ursinus Velius mindezt az 1527. évvel kapcsolat
ban beszéli el ; a széles árok azonban nem közép
kori, hanem Frá te r György készít tette, erre nézve 
lásd Mázza Antal jelentését a Tör t . Tár . X X — 
227. l.-ján. 

loi Bonfini : I I I . Decas. VI I I . Liber. — Galeoüi : 
De dictis e t factis , . . -— Schwandtner : Scrip-
tores . . . fol. I—-547. 

102 Thuróczi : Chronica Hungarorum . . . 76. — 
Fekete Lajos : i. m. •—87—87, — Rupp : i. m. 140 

103 1439. jún. 24. Albert király adománylevele Roz-
gonyi János tárnokmester és fiai : Lőrinc, János , 
Raynáld, Osvát részére : ». ... domum lapideam 
acialem, propius circa cas t rum . . . ex opposito 
domus frycz palothaya appellate . . .« DL . 13.406. 
FOM. 
1344. júl. 1. A budai káp t . előtt Bada dictus 
Miklós kijelenti, hogy Töt tös mester emgedélyével 
lakik : ». . . domum cum fundo curie circa sanctu-
ar ium ecclesie Sancti FraUcisci fratrum minorum 
a par te orientali et ex alia par te in vicinitate 
domus magistri Lorandi examinatoris aur i civis 
Budensis existentem, in qua nunc haberet resi-
denciam . . . Theutos magistro( !) Jan i to rum . . .« 
Gr. Zichy oklvtár . 11—124. FOM, 
1353. nov. 8. Buda v. h. e., Móric özvegye Brzsébet 
s leánya : Elekus fia János és fia János felesége 
600 forintért eladják házuka t Ugàli Pál mester 
egykori bánnak : » . . . domum . . . in vicinitatibus 
claustri Beat i Joannis evangeliste ex una par te , 
ex aha fundi curie Joannis Chendel . . .« Br. Inkey-
cs. lvt.-ból Hazai Okmtár I I I—180. FOM. 
Í385. febr. 5. A budai káp t . jelenti Mária király
nőnek, hogy Ugali Iwanka cornes fia Pál mester 
hagyatéka feletti perben az alperes Mátyás mester 
300 fórint kárpót lást kapot t , mer t a házat néhai 
Lajos király : ». . . fratribus minoribus claustri 
Sancti Joannis evangeliste . . .«adta . Hazai Okm.-
tár . I I I—218. 
1494. dec. 8. B u d a v. h. e. Polyák Miklós özvegye : 
Brzsébet 195 forintért eladja Bar thus sutor özve
gyének, Kata l innak : » . . . domum suam . . . in 
piatea Sancti Joannis evangeliste vocata, in vici
n i ta te domorum Pauli calcariparis ab una ac 
pauperum Mendicum(!) ab al tera par t ibus exis
t en tem . . .« Pannonhalmi orsz. lvt . Capsa. IV. 
Li t . E . Prot . No 86. pag. 91. No 89. FOM-
1509. márc. 18. Te theun Péter budai bíró Hen-
chelffy I s tvánra (director causarum Regalium) 
és nővére családjára : Kereskényi Nagy Miklós 

. é s fiai: Ferenc , . János , I s tván , Péterre bízza 
helyreállítási kötelezettséggel : ». . . turr im ruino-
sam domui prefati condam Nicolai Poloni 
annexam, in vicinitatibus domorum quondam 
Petr i San tha ex una ac Blassü Calcariparis ex 
altera par t ibus . . . « U. o. Capsa. V. lit. E- Lásd 
még Römer Flóris cikkét : Arch. Közi. 1877—48.1. 
Werbőczy lakására lásd Fraknoi Vilmos : Wer
bőczy Is tván életrajzát a »M. Történelmi Élet
rajzok« c. sorozatban. 1899. 

1538. dec. 9. I I I . Pál pápa bvícsút engedélyez 
Verbőczy I s tván kérésére : ». . . u t capella seU 
sacellum sub invocatione Béate Anne, civitatis 
Bude, iux ta monaster ium Sancti Joannis apostoli 
et evangeliste . . .« Róma. Vatikáni-lvt . Arm. 
X U . Tom. 47. fasc. 290. FOM. 

104 1352. okt. 6. A budai kápt . előtt, Werner bíró 
l e ánya : Klára végrendelete. Rupp: i. m . 151. 
Neoreg. Acta. 604. es. 1. sz. Eredeti jét nem tud
t a m megszerezni, de az 1408-as oklevél átírja 
tar talmilag s olyan palotáról beszél, amelynek 
két homlokzata volt : az egyik keletre a Dunára , 
a másik nyugat ra nézett . 
1388. máj. 7. Buda v. h. e. Néhai Werner comes 
leányának : Klárának leánya : Erzsébet ha rma
dá t 160 forintért eladja nemes Gergely; fia Tamás 
mesternek: ».. . ter t iam par tem sessionis penes 
pallat ium filiorum G r e g o r i i . . . in castro habi-
t a m . . .« DL. 9375. FOM. 
1408. nov. 17. Neunai Treutul Miklós tá rnok
mester a ké t előbi oklevél alapján Domoszlai 
Gergely fia Tamás özvegyének : Erzsébetnek 
(Werner comes szépunokájának) második u ra : 
Gyomoréi László fia Zsigmond javára ítéli o d a : 
», . . ter t ia pars olym cuiusdam déserta sessionis 
seu terre in dicto castro Bude, penes palat ium 
m a g n u m filiorum dicti condam Gregorii a par te 
australi(!) et por tám Sancti Joannis a par te 
meridiey(!) h a b i t a . . . « DL- 1375. FOM. Hogy 
az égtáj meghatározás ebben az oklevélben hibás, 
mer t éppen fel van cserélve, azt a két követ
kező oklevél bizonyítja : 
1442. Erzsébet óbudai klarissza-apáca a veres
mar t i pálosoknak adja : » . . . domum . . . Bwde, 
prope monaster ium ad honorem Sancti Joannis 
Evangeliste fundatum existentem . . .« Herceg 
Festet ich-kvtár . Keszthely. Pálos jegyzőkönyvek 

• I I I—961 . 1. 50. sz. FOM. 
: 1440. Márton pálos-generális bérbeadja a rend
házát : » . . . in plateau. Toannis . . .«U. o . ' I I I—91. 
1. 50. sz. FOM. 

105 1503. febr. 3. A budai káp t . előtt Szabó Márton 
polgár, házának felét 32 forintért Czeglédi András 
budai kanonoknak zálogba adja : » . . . quandam 
mediam domum, Bude, in piatea Sancti Johannis 
evangeliste, in vicinitatibus domorum Gasparis 
sellatoris ab una et Pauli Zabo alias Zalay dicti 
par t ibus ab altera s i tam . . .« Pozsonvi káp t . orsz. 
lvt. Capsa. Bud. 2/a. (79) fasc. 1. NO 17. FOM. 
1507. Czeglédi András házát , amelyet Olasz 
Márton szabó Szakács Mátétól ve t t , a budai 
kápta lanra hagyja, északról Zápolya János 
és Gáspár nyerges, délről Szabó Szalay Péter háza 
között . — Rupp : i. m. 152. a jelzett Neoreg. Acta 
138. es. 11. sz.-i oklevelet eredetiben nem lát
h a t t a m . 
1525. febr. 6. A budai káp t . jelenti, hogy Tomori 
Pálnak kézbesítette az idézést : ». . . in* claustro 
religiosorum fratrum ordinis Sanct i Francisci 
de observantia, Bude, in piatea Sancti Joannis . . .« 
DL- 24.069. FOM. 
1527. júl. 13. és nov. 3. I . Ferdinánd Báthor i 
I s tván nádornak adja Szapolyai János házát : 
» . . . domum lapideam si tam, que Johannis comi-
tis Scepusiensis prefuisset . . .« Bécs. Stadts
archiv. Reichregistratur-bücher I—-117. b . FOM. 
és O. L. Kane . lvt . Lib. Reg. 1—9. 1. FOM. 
Ezekből az oklevelekből világosan ki tűnik, hogy 
a Werner-palota azonos lehet a Szapolyai-palotá-
val, de nem lehet azonos a Werbőczy-házzal, 
min t ahogy Dernschwamb János , a Fuggerek 
és Thurzók* budai bizalmi emberének téves elő
adásaképen Némethy Lajos gondolta : Arch. 
Közi. 1885—66. A Werner-palota és a Werbőczy-
lakás között legalább két másik ház ál lott , ekkora 
t ávo t pedig nem hidalhatot t á t emeleti folyosó 
Werbőczy házától a ferencréndiek templomának 
szentélyéig, viszont a Werner-palota sem hozható 
közelebb a ferencrendi templomhoz, hiszen északra 
tőle a Szt. János-kapu volt a szomszéd 
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1061290. Fennena királyné megerősíti IV. Eászló 
jóváhagyását Moys mester özvegyének 1283-as 
adományára : ». . . monialibus de ordine Beat i 
Francisci circa ecclesiam Beati Joannis ewan-
geliste in castro Budens i . . .« DL,. 31.055. Bp . 
oki. 1—262. 1. 
1296. júl. 5. I I I . András, a Moys mester özvegye 
adományai t megerősíti s a beginákat a budavár i 
bíró oltalma alá helyezi : » . . . in claustro, quod 
ipsa apud monaster iúm Beat i Joannis ewangeliste 
de ordine fratrum Minorum de "castro Budensi . . .« 
DE- 30.587. Bp. oki. 1—300. 
1347. jan. 17., 1346. ans.. 30., 1346. aug. 26. 
Nagy Eajos megerősíti Buda város be ik ta tásá t 
Erzsébet királynő adományába : » . . . faciem 
fundi curie, in vico Sancti joann is evangeliste, 
in vicinitate fundorum Demetrii filii Pauli ab una 
et Karoli filii Georgii de Idam( !) ex altera par t ibus 
s i tam . . .«, melyet a királynő 50 forintért vásá
rolt : » . . . a Fábiano venditore salium et Jacobo 
Fabro . . . prope claustrum Beat i Joannis ev. pro 
edificatione cuisdam claustri sororibus . . . ordinis 
S. F ranc i sc i . . .« Herceg Bat thvány- lv t . Körmend. 
Act. Aut. Arm. 3. Lad. 3. Misc. Ugaliana. FOM. 
1514. máj. 20. Tótsolymosi Tarczay János leánya : 
Borbála, a beginák közé lépve, édesanyját nyug
ta t ja járandóságainak átvételéről : ». . . ad cíaus-
t rum religiosarum dominarum Beginarum, Bude 
ex opposite) claustri religiosorum fratrum ordinis 
S. Francisci de observantia fundatorum . . .« 
Pozsonyi káp t . Prot . Bud. 3—277. FOM. 
1536. nov. 18. J ános király be ik ta t ta t ja a buda
vár i beginákat egy ház bir tokába, melyet Ötvös 
Tamás leánya, Orsolya, Szt. Margit-szigeti apáca 
ado t t el a bégináknak 1515-ben : » . . . domum . . . 
prope Sanctum Sigismundum habi tam et domui 
seu cenobio religiosarum . . . beginarum an te 
clastrum Sancti Johannis Evangeliste sito e t 
adiacenti fere connexam . . .« DE- 25.201. FOM. 
1529. ápr. 4. Buda v. h. bizonyítja, hogy Kubiny i 
Eénárd néhai Zabos János polgártól vet te házat 
I I . Ulászló korában : » . . . domum . . . in platkea 
Sancti Johannis vocata , in vicinitat ibus ex u n a 
domus condam Anthonii Deeshazy,. ab alia 
siquidem part ibus claustri monialium ádiacentis...« 
O. E- M. N . M. törzsan5'ag. FOM. 
1529. jún. 6. Szomszédvári Deésházy Is tván 
Komárom-vármegyei főispán az esztergom szent
györgymezei kápta lanra hagyja misealápítványul: 
». . . duas domos . . . u n a m in vico S. Joannis , 
inter domos a par te castri, Eadis la i l i terati 
Kwbyn provisoris Budensis, ex alio latere Georgii 
de Meczke . . .« Esztergomi főkápt. m. lvt . Ead. 
52. fasc. 3. NO 8. FOM. 

1438. márc. 3. Albert király adománylevelét lévai 
Cseh Péter számára 1. a Szt. György-térnél. 
1517. szept. 28. A budai kápt . jelenti I I . Eajos 
idézőlevelére, hogy a Nagylucseiéket perbe idézte 
Nagylucsei Dámján házában : » . . . in domo con
dam Michaelis Kakas . . . in piatea S. Joannis 
habi ta ... À DE. 30.878. FOM. 

107 Radó Polikarp : Eiturgikus könyveink kézírásos 
bejegyzései. A Pannonhalmi Főiskola 1942—43-as 
évkönyve. 318. 

108 A Szt. Zsigmond-kápolna építéséről szól Wind-
ecke : Chronikon CXXI. : ». . . in derselben Zeit 
stifft König Sigmund halbe Domerey in der s t a t 
zu Offen i h d e r Jüdengass, in der Newen Capellen 
in Gotis . . .« Történetét lásd : Némethy Lajos^ : 
A vöröscsillagos keresztesvitézek rendjének mű
ködése . . . a Szt. Zsigmondról címzett budai 
prépostság rövid történetével. 1886. 
1512. jún. 30. A budai káp t e. Thorday Imre 
»canonicus nőve ecclesie Beate Virginis Marie 
ante cas t rum Budense fundate, necnon rector 
capelle Assumptionis Bea te Virginis Marie 
ad latus eiusdem ecclesie cons t ruc te . . .«, a 
Szt. Zsigmond-prépostság Kalóz-i (Budakalász) 
tFaczan Berek« nevű földjét bérbeadja egy 
békásmegveri lakosnak. Pozsonvi kápt . Prot . 
Bud. 3. 129. 1. FOM. 

109 1365. febr. 4.1, Eajos János »lapicida«-nak adomá
nyozza : »quandamfundumcude .seusess iona lem 
olym judeorum . . . in vicinitate domorum ma-
gistri Nicolai, secreti sigilli nostri prothonotari i 
et Stephani filii Gegorii Bisseni de Sancto Demetrio 
adiacentem, a mägistro Chracherio iusto pretio 
per nos compara tam . . .« Esztergomi főkápt. orsz. 
lvt . Capsa. 6. fasc. 4. No 7. FOM. 
1374. nov. 30.1. Eajos király a János kőfaragótól 
3000 forintért vásárolt házat , amely Treutul 
János mesternél volt zálogban, I s tván zágrábi 
püspöknek adja : » . . . domum . . . in castro 
Budensi penes domum magistri Nicolai secretarii 
prothonotharii nöstri a par te septentrionali s i tam 
et adiacentem . . .« U. o. orsz. lvt . Capsa. 67. fasc. 
10. No 17. FOM. 
1374. dec. 15. Buda v. h . e., »magister Johannes 
mura tor ventrosus« eladja házát I s tván püspök
nek : » . . . in vicinitate domorum filiorum Akus 
e t magistri Nicolai secretarii . . .« U. o. m. lvt . 
Ead. 64. fasc. 1. N o 2. FOM. 
1394. okt. 8. (Kanizsai) János esztergomi érsek 
hozzájárulását adja, hogy Miklós tárnokmester 
az ő saját esztergomi Budai-utcai házáért meg
kapja az esztergomi Krisztus teste-oltár budai 
házát : » . . . domum . . . in piatea Judeorum in 
Buda, versus vineas, cui ab uno latere domus 
reverendi patris domini episcopi Zagrabien-
sis . . ., a par te verő porte Judeorum domus con
dam Achüs báni site s u n t . . .« U. o. m. lvt . Ead. 
72 fasc. 1. No 2. FOM. 
1395. dec. 20. Buda v. h. e. (Kanizsai) Miklós tár
nokmester és I s tván főudvarmester átengedik 
János érsek testvérüknek közös házukat : ». . .do
m u m . . . in castro, in vicinitate domorum condam 
magistri Nicolai cancellarii regie maiestatis et filio
rum Akus hab i t am . . .« U. o. m. lvt . Ead. 64. 
fasc. 1. No 4. FOM. 
1396. máj. 1. Buda v. h. e. Kanizsai János érsek 
» . . . domum suam in castro predicto habi tam 
domini Pauli armiparii vicinam . . .« elcseréli 600 
forint ráfizetéssel Ákos fia Mikes özvegyének 
házával : » . . . in vicinitate domorum predicti 
domini Johannis archiepiscopi et condam Haller 
adjacentem . . .« Esztergomi prímási lvt . Arch, 
sale. Q. No 53. FOM. 

no 1515. febr. 8. Szentgyörgyi Péter országbíró előtti 
cseréje Somi Gergelynek Perényi Imrével : ». . . do
m u m lapideam . . . ex opposite domus, in qua 
religiose domine begine nunc résidèrent, cui 
a par te meridionali domus canonicorum ecclesie 
Beate Virginis Marie minoris, aliter S. Sigismundi 
vocate, ante castrum Budense, ab aquilonari verő 
par t ibus domus magistri Bombardari i regie maies-

. ta t i s contigue v i c i n a n t u r . . . tarn anteriorem, 
q u a m posteriorem partes usque ad murum civi
ta t i s Budensis ibidem habiti . . .«DE. 22.655.FOM. 
1489. máj. 29. Buda v. h. beiktat ja Raguzai Ist
v á n t Czyzar Györgytől ve t t házába : » . . . in par t i -
cula d o m u s . . . in vicinitate egregii Stephani 
de Ragusino et Jacobo Bombardiste familiarium 
maiestat is site . . .« Bp . Egyetemi kytár . Dipl. 
autographa Prayana . No 40. FOM. 
1518. máj. 22. Buda v . h.-nák bizonyságlevele 
arról, hogy Perényi Imre három évvel ezelőtt 
megvet te Márton királyi bombardarius házát 
1200 forintért : » . . . in piatea Sancti Sigismundi 
versus castrum tendenti, in vicinitatibus ex una 
Emerici de Peren, ab altera verő part ibus condam 
Stephani Ragusai s i t a m . .,« DE- 23.032. FOM. 
(De Eeon Ragusai I s tván I I . Ulászló udvari 
orvosa 1. DE- 26.136. FOM. Márton királyi fegy
vermester pedig J akab fegyvermesternek jog
utódja és örököse; 1. az 1505. körüli b i r tokpert 
a vasvári káp t . előtt a Gosztony-formuláskönyv 
142. b . lapján. FOM.) 

m 1471. jan. 10. Buda város hatósága beiktat ja 
néhai Pálóczi Eászló házának bir tokába monoszlai 
Csupor Miklós erdélyi vajdát : » . . . domus lapi
dea . . . in piatea ecclesie Sancti Sigismundi regis, 
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penes o r tum condam Gregorii Bodo dicti sitam...« 
Esztergomi prímási lv t . ï ,ad.:AT. fascJ[3. No 65. 
FOM. 
1474. márc. 13. Mátyás király; jóváhagyja Csupor 
Miklós végrendeleti hagyatéká t a Boldogasszony -
egyház kápta lanja javára : » . . . domo . . . in 
pia tea prescripte collegiate ecclesie Beate Marie 
Virginis, pro decantat ionc missarum sancte cru-
cis . . .« U. o. I,ad. U. fasc. 4. NO 95. FOM. 
1506. máj. 28. I I . Ulászló, Buda város ítélkezése 
alá utal ja a Pálóczi Antal és alsólendvai Bánffy 
Miklós közti per t : » . . . rat ione cuiusdam domus 
in civitate Budensi, prope castrum Budense, 
ex opposito ecclesie bea té Marie virginis an te 
idem cast rum nost rum Budense fundate . . .« 
Dl , . 22.563. FOM. 

1511. fűn. 19. Buda város hatósága elhalasztja 
a per t : » . . . domus lapidée in vico sew plaihea 
antiqua per Judeos condam inhabüata . . .« Dl , . 
22.564. FOM. 
1514. nov. 10. Buda v. h. jelenti a királynak, hogy 
a Pálóczi—Bánffy perben, a Pálóczi Antal és 
Mihály ellen hozott marasztaló ítélet értelmében 
alsólendvai Bánffy János t be ik ta t t a : ». . . domus 
lapidea pretact i condam Nicolai Bánffy patr is 
ipsius Johannis Bánffy, in vico Sancíi Sigismundi 
vocato, an te castrum Budense, in contigua vicini-
t a t e domus canonicorum capitularium ecclesie 
Sancti Sigismundi a superiori, ab inferiori par t ibus 
murus an te prefatum castrum Budense ab ant iquo 
cônstructus vicinatur habi te , ex opposito au tem 
domus prepositi ecclesie Sancti Sigismundi et alia 
domus regia frispalotha vocata fundate et con-
structe . . .« Dl , . 22.637. FOM. 

112 1362. febr. 26. Dajos király üres telket adományoz 
Heym fia Pál fia Benedek mester máramafosi 
főispánnak és Péter testvérének : » . . . fundum 
curie nostre vacuum . . . ab una par te in vicinitate 

curie regalis nostre, ab a l tera verő condam 
magistri Stephani dicti Saphar adiacentem . . .« 
O. D. N . Muz. törzsanyag. FOM. 
1374. okf. 21. Szepesi Pál országbíró előtt Olugi 

• Kozma mester 250 forintért eladja Heiui fia Pál 
fia Benedek temesi főispánnak : » . . . domum . . . 
in c a s t r o . . . inter curias filiorum Rykolphy 
et Petr i dicti Sreyber hab i tam . . .« Bat thyány-cs . 
lvt. Körmend. Mise. Heimiana. No 246. FOM. 
— E két oklevélben emlí tet t telek és ház való
színűleg összetartozik, de pontosan kijelölni 
helyét még sem tudjuk. . 

113 1536. nov. 18. János király beikta t ta t ja a budavár i 
beginákat Ötvös Orsolya nyúlszigeti apáca bir
tokába : ». . . domum prope Sanctum Sigismun-
dum habi tam, et domui seu cenobio religiosarum 
dominarum Beginarum tertii ordinis beat i Fran-
cisci confessons observantiam regulärem geren-
t ium a tque profi ten t ium, an te claustrum seu 
monaster ium Sancti Johannis Evangeliste sito 
e t adjacenti fere eonnexam . . .« Dl , . 25.201. FOM. 

114 1536. János király vizsgálati parancsát hasz
nál ta Rupp : i. m. 143., eredetijét : Neoreg. Act. 
1604. es. 40. sz., nem lá tha t t am. 

u s 1525. febr. 25. A budai káp t . jelenti, hogy guthi 
Országh Ferencnek és Imrének kézbesítette 
az idézést : » . . . ante domum condam Stephani 
Barbel in piatea Sancti Sigismundi habi ta . . .« 

_DI , . 24.077. FOM. 
116 1450 . dec. 14. Pál, a váci püspöki helynök előtt 

Szerémi János deák és inárchi Farkas I s tván 
J megegyeznek : » . . . Johannes l i terátus de Sirimio, 
r i p r i d e m scolasticus de Inarch, nunc verő in scola 
""'circa capellam regálém Bude constructam . . .« 

O. L. Kúriai-lvt . Post, advocatos 35—41. FOM. 
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3. kép. — Táblázat a középkori Szt, György-tér nyugati oldalán fennállott házak tulajdonosairól. 





4. kép. — Táblázat a középkori Szent György-tér keleti oldalán fennállott házak tulajdonosairól, 





iM-ua-Koiosiura. 

5. kép. A középkori Boldogasszony-templom környékén fennállott épületek tulajdonosairól. A helyszínrajz De la Vigne felvétele alapján készült. 





6. kép. — Táblázat a középkori városháza környékén fennállott házak tulajdonosairól. A helyszínrajz De la Vigne felvétele alapján készült, 



* 



7. kép. Táblázat a középkori Szt. Pál testét őrző ház környékén fennállott házak tulajdonosairól, A helyszínrajz De la Vigne felvétele alapján készült; 





8. kép. — Táblázat a középkori Olasz-utcában fennállott házak tulajdonosairól. 





É R T E S Í T Ő 
nyBJIHKAUHH — NOTES ET DOCUMENTS — NOTES AND DOCUMENTS — 

NOTIZIEN UND NACHRICHTEN — NOTIZIE E DOCUMENTI 





SZILÁGYI JÁNOS 

JELENTÉS A FŐVÁROSI ÓKORTÖRTÉNETI 
(AQUINCUMI) MÚZEUM KUTATÁSAIRÓL 

ÉS SZERZEMÉNYEIRŐL 
AZ 1945 — 1948. ÉVEK FOLYAMÁN 





Az aquincumi múzeum1 (Budapest főváros ókortörténeti múzeuma) az 1945/48 évek
ben elsősorban a múzeumépület körüli rommezőben folytatta a még ki nem kutatott terület
darabok feltárását. Ezenkívül csak (a szomszédos Pók-utca elején) a polgárváros északi falá
nak egy szakaszát, majd a Belső Bécsi-úton, a Bohn-téglagyár területén egy kőkoporsó-
csoportot volt módunkban újra felszínre hoznunk. 

I. ÁSATÁS AZ ŐSLAKÓK TELEPÉHEZ TARTOZÓ (?) TEMETŐBEN 

A Bonn (Victoria-)téglagyár területén már régebben2 is számos római- és középkori 
emléket találtak. Feltételezték, hogy római út vonult át a gyár telkén, amelyet kőkoporsók, 
kőlap- és téglasírok, egyszerű földbetemetések halmocskái és négyszögalaprajzú, kőkerítéses 
sírkertek szegélyeztek. (1. kép). 

1948 június 16-án a téglagyár (Bécsi-út 166 szám) a Farkastorki-út melletti kerítése3 

mentén (a »présház« közelében) vízcsőfektetés végett árkot húzatott. Ennek ásása kapcsán 
került napfényre az első kőkoporsó sarka. A gyár vállalatvezetője szíveskedett értesíteni a 
múzeumot. Az így nyert nyomot követtük és feltárhattunk négy szarkofágot, amelyek közül 
kettő sértetlen, feltöretlen volt. (2. kép). Tudvalevőleg a legritkább, hogy ép kőkoporsót talál 
a régész ásója. 

Mindegyik kőkoporsón üres maradt a feliratnak szánt mező. Lelet is kevés mutatkozott, 
de ez a negatívum, hiányosság is jellemző az itteni ókori települők gazdásági helyzetére, nem 
»rómaias« műveltségére (nemzetiségére?) és nyomorára. 

Az elsőnek előkerült szarkofág (a legmagasabban!) hossza 195, szélessége 84, magas
sága 72 cm (belvilág a ládarészben). A kőoldalfal vastagsága 10—13—15 cm között válta
kozik. A fedőlap 240 cm hosszú volt. 

Két sorban öt csontváz^1 került napfényre a föld eltávolítása során. 
A felső és az alsó csontvázsorok két külön temetkezési periódus : az alsó sor ókori 

fekete humuszban, a felső pedig agyagrétegben került napfényre. Mellékletet csak az alsó sor női 
csontváza mellett találtunk : egy vas karperec darabjait a karján és aranyláncocskát a dereká
nál (nyaklánc gyöngyszemekből) és elkaparva (a kifosztás alkalmával?) a csontváztól két kis 
arany fülbevalót (3. kép). 

A csontvázak közül négyet hanyattfektettek, csak a gyermeket temették el felhúzott 
lábbal. Iyábuk K-en, fejük Ny-on feküdt. Hasonlóan helyezték be a tetemeket abba a két szar
kofágba is, amelyeket épségben, feltöretlenül szabadítottunk ki másfél évezred por- és iszap-

i Az áramátalakí tótelep mellett, a I^őtér-ud varán végzendő ásatás vezetésére Nagy Tibor kar tá rsamat kér tem 
fel, aki o t t , a déli városkapunál, egy vendégfogadó (»hospitium« vagy »deversorium«) maradványai t k u t a t t a ki. 

2 l e g u t ó b b Foerk Ernő zavaros cikke (»Újabb leletek a Viktória telkén«, Budapest Régiségei X . k., 1923, 74—80. 
old., térképpel, amelyről a tájolás is lemaradt) szólt hozzá ezekhez, majd sajnálatosan szűkszavúan (: Budapest 
tör ténete 1/2. k., 1942, 468. old.) Nagy I,ajos. A Foerk-féle térkép hiányosságait Schauschek János pótolja. 

3 Kőkoporsócsoport-leletünk Ny-i széle, amint Schauschek János megállapította, 8 m-re fekszik K-re a regebben 
k iku ta to t t temetőrész szélétől. (Jobb alsó sarok: l . k é p ) " 

*a Felül 149 cm hosszú férfi és 141 cm hosszú női, alul 130 cm hosszú férfi, 120 cm hosszú női és egy 70 cm-es 
gvermek váza. 



1. kép . — Római-és középkori leletek a Bohn-téglagyár területén. Legújabb ásatás : ÉK-i sarok. 



2. kép. — Rajzok a Bohn-téglagyári kökoporsócsoportról. Balról : alaprajz az 1948. évi ásatásról. 



5. kép. 
Csapattest- és parancsnoknevek 

téglabélyegekben. 

3. kép. 
Nyaklánc, fülbevalók, »gonoszelhárító« ámul ettek 

(alsósor) a kőkopor sókból. 

takarója alól. Várakozásunkban azonban csalód
nunk kellett, mert a kisebbik kökoporsóban4b 

egyetlen csontváz mellett csak egy üveg (? agyag ?) 
edény egészen elmállott cserepei mutatkoztak 
(4. kép). • m 

Az ókori fosztogatóktól megkímélt másik 
szarkofágban5 két váz csontjai (kissé) összefonód
tak. Az É-ra fekvő vállperecénél három darab 
arany »bajelhárító« tárgy (amulett6)került elő: egy hengerformájú és egy kerek »bulla«, valamint 

egy hétszögű (a »7« varázsszám volt!) gyűrű (?) (alsó sor; 
3. kép). Mindhármat fonalra vagy láncra fűzve nyakban hordta 
babonás elődünk. 

A negyedik (feltört) kőkoporsóban7 két tetem össze
kevert csontjai között csak kelta jellegű agyagedénycserepek 
maradtak fenn a tudományos kutatás számára. 

A kőkoporsócsoport mellett egy téglasír került napfényre. 
Fedőtéglái bezuhantak. Fosztogatók működtek ebben is. Két 
csontvázat találtunk, mint 4. századvégi (?) temetkezés8 marad
ványait A késő rómaikori zöldes-sárgás mázas cseréptöredék is 
ebből a korból eredhet, amely innen került elő. A felhasznált9 

4b A ládarész hossza 208, szélessége 84, magassága 46 cm (oldalfallal 
együtt) . Csak részben tel t meg iszappal. 

5 Méretei : 212 x 98 x 66 cm. A két ép kőkoporsó fedőlapjait a láda
résszel mészhabarccsal, sőt helyenkint ólommal erősítették meg, az iszap 
mégis behatol t és a magasabban fekvő szarkofágot színültig megtöl töt te 
az agyagiszap. Az ólomragaszték a téglagvári vegyészek szerint súlyo
sabb fajsrilyú, mint a mai . 

6 I,d. a 65.-j.-t. 
7 A ládarész 198 cm hosszú, szélessége 85, magassága 86 cm (oldalfallá 

együtt) . 
8 A téglákból összerakott koporsó hossza 196 cm, 66 cm széles, 68 cm 

magas (négyoldalú hasábalak). 
9 A téglasír egyik csontváza térdig 96 cm hosszú. Az alsó lábszár elvált 

4 . h é p . a törzstől. Egyébként a csontvázak részei helyükről elmozdultak és 
' * ' : keveredtek. A térdízület körül üvegcserepek elmállásai muta tkoz tak 

Az egyik kőkoporsó tartalma. (üvegkorsó nyomai?). 
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AZ AQUINCUMI 





6/b kép. — Csatlakozás az előző képhez (keletről). 





A-S TieAfze/-. 

M* í-50. 

7. kép. — Részletrajz és metszet az ÉK-i saroktorony (?) falnyomairól. 



téglák közül az egyik töredéken (5/19. kép), az aquincumi légió ép bélyegét10 (5/21. kép) 
olvashatjuk (félholdalakú keretben): LEG(io I I AD(iutrix) P(ia), vagyis: »II. kötelesség
teljesítő, megsegítő dandár«. A többi három tégladarab bélyege is ugyanezt a légiót nevezi11 

meg. Ezek a bélyeges téglák a temetkezésnél korábbi12 idők (2. század eleje és 2—3. század 
fordulója ?) gyártmányai, tehát másodlagosan, alighanem mint bontási anyagot vette azokat 
igénybe a későbbi nemzedék. 

Egyáltalán az egész kis koporsócsoport használatával lehet kapcsolatos az a lakóház 
(vagy sírkert ?), amelyből egy faldarabot szelt át a közelben húzott vízcsőfektetési árok13. 

8. kép. 
Kistorony nyomai a város védőfalában (az ÉK-i saroknál). 

A fal törmelékében tégladarabok is napfényre jutottak. Egyiken a bélyegből ennyi maradt 
meg: [a] P(parante) I/V(pp)0 [ordinario]. Magyarul : Luppus »rendes (centurió) parancsára«. 
Ez a bélyeges tégla14 biztosan a 4. század végéről származtatja a lakóházépítkezést (javítást ?) 
vagy egyáltalán a temetőrész használatát és a kőkoporsók (részben másodszori) igénybevételét, 
illetve a téglasír keletkezését. 

io Típusához hasonló : Szilágyi, A pannóniai bélyeges téglák VII I . t. 108. Â bélyeg végén az F { = fidelis, »hűséges« 
teljesen elmosódott. 

í i Típusaik : előbb id. munka VI. t. 58 és 64., 5' í0 . kép. 
ia Korukhoz : előbb id. mű 30 és 34. old. 
13 Iyd. a 2. sz. képet : a koporsóktól K-re 900 cm-re. (Alaprajz). 
i* Kiegészítéseit zárójelek között ad tuk meg. Típusához és korához : előbb id. munka X X V I I I . t. 70 (csak 

értelmileg hasonló) és 102. old. 
i s A szárkofágcsoporttól a présház kéménye felé húzot t próbaárkunkban egy kőkoporsó töredékét, majd egy kis 

összezavart csontvázon túl, kelta jellegű cserepekkel és két római köztársaságkori éremmel, hulladékgödröt 
talál tunk. 
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Ezt az első kutatásunkat1 ' ' a Bohn-téglagyár udvarán még folytatnunk kell. Végső 
következtetésektől tehát még óvakodunk, de az a feltevésünk továbbra is, hogy a Belső Bécsi-
út mentén, a hegyeken bennszülött falutelepülés virágzott a római uralom alatt16. Azonban a 
katonai kolóniához is tartozhat ez a temető. 

II. AZ ÉSZAKI VÉDŐFAI, KUTATÁSA A POLGÁRVÁROSBAN 

Az esztergomi vasúti (magas) töltéstől É-ra, a Pók-utca elején 1947 nyarán az Árvíz
védelmi. Telep kibővítést tervezett, amely együtt járt a szomszédos terület feltöltésével. Ezért 
nem halaszthattuk tovább a beépítendő és feltöltendő területsáv kikutatását. Párhuzamosan 
húzott rövid árkokkal követtük és megállapítottuk az északi városfal vonulatát, a védőfalat 
kisérő (12-5—13 m széles) közlekedő és 

M-N m efszeh 

Keresztmetszet a 
kőfalcsatornáról és házsor falmaradványairól. 

felvonuló17 út mentén pedig lakó- és rak
tár (?) helyiségek nyomait kaptuk meg. 
(6. sz. képek északi szélén). •••'. . . 

A védőfal követése végett az árvíz
védelmi töltés mentén, ahol az E-i kapu
tól K-re haladunk, mintegy 75 m-re 
attól, kezdtük ásni 60 méterenkint, majd 
közben is, merőleges árkainkat a fal
vonulatot sejtető talajdomborulatra, de 
be- vagy kiugró torony nyomaira nem 
akadtunk18, noha a kaputól Ny-ra 60 
méterenkint következtek a beugró tor
nyok. Csak a kikutatásra rendelkezésre álló terepsáv végén mutatkozott19 egy kis torony™, 
amellyel a fal vonulata meg is törik, olyképen, hogy a fal a torony külső fala irányá
ból átsiklik a tornyocska belső fala vonalába (7. és 8. kép). 

Ennek a toronynak az építésére (vagy kijavítására ?) korhatározó lehet az a Gallienus-
érem (260—268), amely a védőfal belső széle mentén került napfényre21. E szerint a »terminus 
post quem« szerint a 3. század közepén történt lerombolás után folyt munka a védőfal22 ezen 
szakaszán. 

. A védőfalat és az első házsort elválasztó út (legalább) kavicsosozott volt (9. kép, M-N 
keresztmetszet). A házsor mentén, 16-90 m-es szakaszon 30 cm széles és mély kőfal-csatorna23 

vonult. Felül kőlapok fedték. . 
Az útmenti házsort körülbelül 50 méteres darabon kutathattuk ki. Nem folytonos ez 

a házsor, a két-három helyiséges, törpe házakat udvarok vagy sikátoyok2* végei választják el 

15 A csontváznál különben üvegkarperec fele és Resatus-féle (illír) .agyagedénycserepek mutatkoztak. 
is A gyár dolgozói kultúrérdeklődését és segítőkészségét elismeréssel kell leszögeznünk. Hétvégi pihenőjük alatt 

lelkes, önkéntes munkával emelték ki a Kossuth-Akadémia hallgatói közreműködésével a kőkoporsókat, amit a 
múzeum csekély anyagi erői nem tettek volna lehetővé. 

17 Ez az út megfelel a legiótáborokban a védőfalat kísérő »via sagularis«-nak. Különben a táborerődítmények 
belső rendszerében megnyilvánuló úthálózati és egyéb, a könnyű és éjtszakai eligazodást elősegítő szabályos
ságoknak nem tapasztaljuk érvényesülését a polgárvárosban. 

is 16 keresztárkot húztunk összesen a kb 200 m hosszú védőfalszakaszon. 
i9 I t t a városvédőfal már az árvízvédelmi töltés alá ér, tehát a nyomonkövetést nem folytathattuk tovább. 

Azonban a töltés túlsó oldalán, a patak és a töltés közötti ártéren ajánlatos a további kutatás. A felszínen is 
látható itt falnyom, mintha mindjárt ezen a helyen fordulna el a védőfal D-i irányba. 

20 A tornyocska külső méretei : 350 x 275 cm, míg a belső tér oldalai 150 és 100 cm. 
2i A mai talajszínt alatt 60 cm mélységben, kőomladék tetején, habarcsos, kevert rétegben. Néhány cm-re tőle 

egy teljesen elkopott, III. századi bronzpénz került elő, ami szintén erre a korra utal. 
22 A városfal vastagsága ebben a részében 150—170 cm, míg a D-i szakaszán 210 és 110 cm. 
23 A csatornát K-i kezdetén fal zár ta le, míg Ny-i végén a sárga színű, bolygatat lan talajba torkollott bele. 
2* Ezek szélessége az u t a t lezáró falnál 8-5, 13, illetőleg 7 m. Az ú tment i fal szélessége 4 0 - 5 0 , a házak többi 

falmaradványainak a vastagságai 4 0 - 6 0 cm között váltakoznak. 
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egymástól. Viszont az út mentén egybefüggő, közös fal25 

zárja le (É-ról) a kis házak térségeit. Az egyes pontokon 
napfényre került apró leletek26 arra engednek követ
keztetni, hogy ezek a kis házak nem sok idővel (a 2. 
század első felében) később létesültek a védőfal felépí
tése (a 2. század elején) után. 

Az apró leletek közül kiemeljük azt a kis bronz 
sast*1 (10. kép), amelyet nyilván annak idején az utón 
vesztettek vagy dobtak el, mert annak a terében talál
tuk. Hasonló, zászlórúdra erősített bronzsasok többek 
között Saalburg-ban és Zugmantel-ben28 is felszínre 
kerültek. Ezek a csapatjelvények tanúsítják, hogy az 
úgynevezett »polgárváros« védelmét zászlók alatt meg
szervezték és az őrséget kötelékekben mozgatták. 

10.kép. — Bronz sas,zászlórúdról. 

III. KUTATÁSOK A MÚZEUMTÓL ÉK-RE ES K-RE. 
A) Prés- és kemencesor nyomai. 

A múzeum mögött a legutóbbi négy év folyamán (jórészben) feltárt építménymarad
ványok közül mindenekelőtt a 6/a. képen X X X I számmal jelzett, 12 (?) helyiséges »ipartelepet« 
ismertetjük. Alighanem a X X I X számú előkelő (atrium-os és peristylium-os) lakóház tartozéka, 
amelynek már régebben kiásták a romjait. K-ről az 5-80—6-40 m széles sikátor, Ny-ról 55 cm széles 
kőfal-csatorna29 (betöltve a 2. század derekára jellemző falfestmény- és stukkótörmelékkel) 
választotta el a szomszédos építményektől. D-ről, a polgárvárosi főutca felől, U-alakú udvar3 » 
(folyosó ? 61 sz.), majd folytatásként U-formájú folyosó (60 sz.) vezetett az ipartelep szívé
hez (58 sz.), az olaj és szőlőpréshezsi (11. kép). Ebből természetesen csak a mészkő
alapzat3* maradt fenn, a felső felszerelés elveszett, elpusztult másfél évezred alatt. Azonban 
tudomásunk szerint a Középduna vidékén egyedülálló lelet így is a rómaikorból. 

25 Mintha egy második védőfal szerepét já tszot ta volna ez âz útmenti zárófal 
2 6 k n t o t A f r ^ f w Ó l ) a í l l L - S z á z — kopot t bronzérem (felső humuszrétegben). A védőfal előtti ú t felett ásott 

J Ä f ^ S S u " £ n r k e e S ,yorps anyagú (korsó?) cserepek. A I I . és IV. sz. helyiségek közti udvarban, felső 
kevert rétegben (70 cm melységben Severus Alexander-bronzérem. A IV. sz. helyiség ÉK- i sarkában (léc cm 
S l y ^ g h e i n ) I ; a u

t f í m a , n a g y b r o n z , abban a melységben, ahol a IV. és V. sz. szobák elválasztó falának az alapo
zása a bolygatat lan talajon nyugszik (9. kep, keresztmetszet, az útment i zárófalat mélyebbről alapozták). 
í t n J?Ai l y t^ae^e? !°iCm melységben) rhemzaberni terra sigillata-cserepek muta tkoz tak . Az ú t térségé
ben ahol a csatorna K :fele lezárul (mai talajszint a la t t 120 cm mélységben) dörzstál és szürkeanyagú terra 
sigiliata cserepei, valamint ket agyagmecs került elo, ezekkel a firmanevekkel (aljukon) • COMES VIBIANVS 
Mindent összevetve : ezen a helyen egy építkezési réteg található az egész rómaikorból 
i o a c g a ^ g a o ? m - Ä C u m ~ o £ i n 2 d i g n l á , r ¥t ^ 7 e n yexillum-sas volt ismeretes : Budapest Régiségei I I . ( 1890), 
128 old.es 27. kep (lelt. sz.: 30197, ; amás ik le l t . s z á m a : 51224, kép). Magasságaik- 5 ill 6-7 cm \ lkalmazá 
s u k h o z : Cagnat-Chapot, Manuel d'Arch. Romaine I I . k. (1920), 345. o.. 547/5 kép Alkalmasa 

28 Saalburg JahrbuçhV. (1913—1924), l/a t. 2. és 59. old.; VII . (1930), I X 20 t. és 45.' old további utalásokkal 
29 Akpjalcsatorna ahát k ő - é s téglalapokkal rak ták ki, belső terét bizonyos magasságig a ^ Ä Ä f f i : 

tási anyagával, fali estmeny es stukkoparkany töredékeivel töl töt ték fel, egyengették el Nemcsak eevszeríí srin-
festes, hanem mértani és növényi díszítés is muta tkozo t t némelv darabon " 

30 Az 1,-alakú udvaron az épület falát két támpillér erősítette. Az 1,-formájú folyosó a végén 210 cm-re szűkül 
A zarófal vastagsága át lag 70, a belső elválasztó falaké 50—60 cm. • • • . - • 

3i A prést (torcular) 30 cm vastag külön falak négyszögével védték a különben kicsinv műhelyben. \ prés elő-
térsége 250 cm szeles es 195 cm hosszú. • ' . - ' • * ' 

32 A kőalapzat méretei : 180 X 120 x 39 cm. A félgömbszerű vájat átmérője 33, mélysége 18 cm. Ebben történt 
a préselés A belőle a levet kivezető keskeny vájat (keresztmetszete félhengerhez közelít) hossza 83, szélessége 
9 cm. A legnagyobb vajat (keresztmetszete : egy téglalap, megtoldva lefele egv hengerszelettel) hossza 94 
szélessége 45, melysége 23 cm A vajatok keresztmetszetéhez ld. a 11. képet. A ' legnagyobb vájat ikreméhez 
vésett ket kis (tanyerszeru) bemclyites talán a fedőlap felemelését könnví te t te meg (Bárdy Béla feltevése) 
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11. kép. 
Felül a prés mészkőalapja a rommezőből, lent metszetrajz róla és kísérlet a prés helyreállítására. 

(Schauschek János rajza). 

Rekonstrukciós képét főleg afrikai példák33 alapján adjuk. Présünket nyilván elsősorban 
must'előállításához311 használták, de a szőlőt előbb külön megtaposták, mielőtt a préselő35 

kosárba tették. 
Ipartelepünk másik műhelye (59 sz.) három36 edény- és mészégető kemencét rejtett 

magában. Csak a tuzrostély alatti tüzelőtér maradt fenn (a földben), de a kiásáskor még 

33 Az afrikai t ípust Saladin rekonstruálta : Durm, Die Baukunst der Römer II/2. k., 508. old., 568. kép. Ld. még 
p . o.: Cagnat, l e x i q u e des Antiquités Romaines, 287. old. es 333. kép. Szerkezetéhez és típusaihoz': 
P . W.-R. E . , Torcular c , 1727. — 48. hasáb (Hörle). 

34 Egy 4 főnyi személyzetes présüzemegység (torcularium) legnagyobb teljesítményként naponta 100 hl mustot , 
vagy 600 1. olajat termelt (Plin. nat . hist. 15, 23; 18,37 nyomán : Hörle, id. m. 1748. has.). H a az ada t nem 
téves, akkor jellemző a rabszolgák kizsákmányoltságára és embertelen hajszájukra. 

3 5 Ä ? — 9 m bosszú fatörzs (vagy farúd) nyugalmi ál lapotban vízszintesen állt a vájatos kőalapzat (prelum)-ba 
áll í tott préselőkosár (fiscinae) felett. A rúd lenyomása (egykarú emelőként) közvetlen kézi erővel, vagy a 
végére rá rakot t súly nehézségével, de legnagyobb valószínűséggel esigaszerkezeten á t ha tó rabszolgamunka á rán 
tör tént , amint ezt Schauschek János, múzeumunk mérnöke, kifejtette. 

3« Az ásatás folytatása még további kemencék nyomait tárhat ja fel. A hengeralakú tűzterek átmérője 155—62. 
mélysége 61 cm. 
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12. kép . — Kemencêsor tüzelőterei. 14/b kép. — Téglabélyegek. 

jól megvoltak (12. kép) a dongák vagy fahasábok elégésé
nek a lenyomatai. Az egyik tüzelőtérben a törmelékből 
égetett mésztömbök és egy bemélyedő rajzú, levéldíszt 
mutató agyagkorong37 (edénydísz negatív) került nap-

37 Átmérője 9-7 .vastagsága 1-7 cm. Hátlapján a tulajdonos neve 
bekarcolva : ASB. A mai talajszínt alatt 80 cm mélységből. 14/a kép . — Közfürdő padozata. 
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15—19. kép. — Keresztmetszetek újjáépítések rétegeiről. 



20. kép. 
Kőemlékadat a kelta község 

önkormányzatához Aquincum-ban. 

21. kép. 
Rómaikori kőemlékek egy Vár-beli kerítésfalban. 

' 22. kép. 
Részletkép a 21. képhez. 

23. kép. 
Egy templom újjáépítését megörökítő köemlék. 



fényre. A vegyelemzés3 8 is megállapította, hogy a megszenesedett jamaradvány okban olaj
nyomok39 nem mutathatók ki, tehát "olajtartályok nem lehettek azok a földbeágyazott 
hordók (?), amelyek (az első feltevés és első látszat szerint) itt elégtek. Kemencenyílásnak és 
a rostélynak a mai talajszínt felett kellett állania; mert ezek nyomait már nem találtuk meg. 

24. kép. — Fogadalmi kőoltár 25. kép. 
a katonák »Lares«-einek Őslakó (kelta) sírköve. 

Az építmény többi helyiségei40 raktárul és a rabszolga-munkások szálláshelyéül .szolgál
hattak. Különben ez az ipartelep nem az első építkezés ezen a helyen. Erre vallanak a kor
határozó (apró) leletek is : ezüstérem (2 darab) Septimius Severus41 korából, Severus Alexander 
(222—235) közepesen kopott pénze42 és, mint legkorábbi emlék, Cdmmodus (180—193) császár 
bronzérme43. E szerint; a tárgyalt építmény a Marcus Aurelius korabeli (161—-180) háborús 
elpusztítás után bekövetkező / . újjáépítés eredményei közé tartozik. 

38 A dongadarabok szíves vègyelemzésééft dr Balonyi Mártának tar tozunk köszönettel. 
39 A dongaégési lenyomatok ta lán egy máglya elégésének a nyomai . A ki tapasztot t , kiégetett agyagoldalfal vastag

sága 9—15 cm között vál takozott . 
40 A 63. sz. helyiség méretei : 7-50 x 4 m. A 62. sz. szoba hossza 9-80, a 64. sz. folyosóé 1-80 m. A 60. és 62. sz. 

helyiségek közti apró cella (börtön?) méretei : 130 x 70 cm. Ehhez 8 m hosszú folyosó csatlakozik ugyanolyan 
szélességben. A kemencesoros tágasabb helyiség u t án következő szobasor (4-50 m széles térségeik között 1 -75 ni 
széles folyosó — előszoba?) talán a már regebben kiásott urasági lakóház tartozéka. 

4i A 62. sz. helyiségben k b 90 cm mélységben, egy agyagmécs kíséretében, alján bélyeggel (FESTI) . 
42 A 60. és 62. sz. helyiségek közti kis cellában ; 96 cm mélységben. AzI—-II. keresztmetszet muta t j a a kemence-

sor, valamint a szomszédos kőfal- és (kővájúszerű) kőcsatorna, az u tóbbi a la t t rejlő s ikátor-út test és az I. város
építési periódusból való falmaradvány fekvésének a viszonyát. 13. kép). 

43 Az 59. sz. műhelyben a szélső (legdélibb) kemence mellett. 
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B) A III. közfürdő társalgó helyiségei. 

A legutóbbi évek folyamán tártuk fel a már régebben (időrendben harmadiknak) fel
ásott közfürdő** (a rommező ÉK-i sarkában) folytatását45 : néhány társalgó (játszó) helyiséget 
és folyosókat, valamint utcamenti előszobákat. Kitűnt, hogy ez a közfürdő a legnagyobb (több 
mint húsz helyiségével) a polgárváros eddig ismert közfürdői között. D-ről a főutca mentén 
létesült. Három előszobán16 át juthattak a »klubhelyiségekbe« (47—48 sz.), illetőleg ezek meg
kerülésével két igen keskeny folyosón47 keresztül egyenesen a fürdőszobákba mehettek. Az 52 
sz. utcamenti előszobához egy udvar*8 (uszoda? II—II. keresztmetszet, 51 sz.) csatlakozik. 

44 X X X . sz. építmény 34—39. sz. helyiségei. 
45 47—54. sz. építményrészek a 6/a. sz. képen. ; • • • • ' . 
46 52—54. sz. A főutca ezen oldalán éppen a közfürdő kezdetén tágul a kőfalcsatorna 30 cm-ről 80 cm-re. 
47 Az 50. sz. folyosó hossza 30-20 (szélessége az utolsó 4-70 méteren 120 cm-ről 100-ra szűkül), a 49. számúé 18-5 ni. 

Utóbbi 1-65 m széles, a végén kis cella található (méretei : 120 x 80 cm). 
48 Méretei : 20 x 7-1 m. Talaját részben ( terra zzopadozatba ágyazott) téglaburkolás (14/a kép) .fedte. Az udvar 

(uszoda? A terrazzopadló, amely nem ereszt á t vizet, á l ta lában medencefenékül vagy hypocaustum, padlófűtés 
padozatául szolgált) terrazzopadlóját egy ponton á tvágtuk . Ala t ta (15. kép, I I — I I . keresztmetszet) égési 
réteg és ebben Rheinzabern-i gyár tmányú terra sigillata-edénycserép, valamint bélyeges (14/b kép) téglák 
muta tkoz tak . A megelőző építkezési periódus i t t is tűz által pusztult el (170 körül). A téglákon (több eset
ben) a helybeli dandár bélyege olvasható : IyEG(io) I I AD (iutrix), »a I I . segítő légió«. A felső réteg t ípusai : 
Szilágyi, id. mű, V. t . 40és 14/b kép, 16—15. sz. Az alsó réteg tégláin a bélyegek: 14/b kép, 17—18 sz. típusok. 
A »polgárváros ezen pontján (és az I . közfürdőben) már az első ásatáskor (Kuzsinszky, Az aquincumi ásatások 
1882—1884 és 1889, 49—54. old.; Die Ausgrabungen zu Aquincum . . . 55, 80.) kerültek elő ka tonai bélyeges 
téglák, ami tanúskodik a légió és a polgárság kapcsolatai mellett , ha ugyan nem arról, hogy eredetileg katonaság 
számára épült ez a ké t fürdő. 
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K-ről és N-ról a közfürdő épületét egy-egy 
egyenetlen sikátor különítette el a szomszédos 
építményektől. Bejárata volt a N-ról szegélyező 
»közből« is, a város belseje felől. 

Azonban a közfürdő most feltárt helyi
ségei idővel (lakásínség következtében?) lakásul 
szolgáltak. Brre vallanak az előkerült apró lele
tek, olyanok, amelyek csak lakóhelyiségekben 
találhatják meg természetes helyüket. 

Ezek a49a házieszközök és a mindennapi 
élethez tartozó emlékek olyan jelentős szám
ban mutatkoznak az építmény omladékaiban, 
hogy szinte különálló lakóháznak kellene minő
sítenünk azt, ha a 39 és 54 számú helyisége
ket az 50 számú, a 39 és 53 számúakat pedig 
a 4P számú folyosó nem kapcsolná össze 
(küszöbkövek is!), és ha az éremleletek nem 
tanúsítanák, hogy ez a beköltözés és lakottság 
csak a 220 körüli (i. u.) évtizedekre korláto
zódik. A Marcus Aurelius-korabeli pusztulá
sok eléggé megmagyarázhatják, hogy utána 
lakáshiány lépett fel Aquincum-ban. •.:.'.' 

Különösen a főutcái kőfal49'0 — csatornázásnál (16. kép), valamint az 53 számú helyiség 
terében előkerült kőlapcsatorna-darabnál megnyilvánuló két periódikusság ennél az épület
nél is igazolja (az apró korhatározó leletektől eltekintve is), hogy nem az első építkezés ezen 
a helyen. További és közelebbi adatokkal azonban majd csak a korábbi és mélyebben fekvő 
rétegek kikutatása és felásása szolgálhat50. 

28. kép. — Varázsjeles ezüstlapocsha. 

49a Az 51. sz. udvarban (?) a terrazzo-padozat szintje alatt »vésett« díszű terra sigillata-edény töredéké (amennyi
ben nyitott udvar helyett fedett nagy csarnok lett volna, akkor a 45 cm széles terméskőfalmaradványt olyan 
alapozásnak tekinthetnénk, amely csak könnyű falfelépítményt tartott volna) ; a 49. sz. folyosóban. (55 cm 
mélységben a mai talajszínt alatt) Gordianus bronzpénze és terra sigillataalj ezzel a névbélyeggel: VËCS ; a39. 
és 47'ib sz. közötti helyiség terében a legfelső rétegből fehér mészkőből (gabonatörő?) mozsár (mag. : 36, szájátm.: 
29 és 20, talpátm.: 20 cm) ; a 49. és 47\b sz. közötti helyiségben kb 130 cm mélységből üvegedényfenekek, 
bronzbulla (átm.: 1-4 cm) és Rheinzabern-i gyártmányú terra sigillata-edénydarabok, 140 cm mélységben 
benyomott díszű, szürke helyi utánzatok, valamint sárga meg fekete színű konyhaedény-cserepek, a falmarad
vány tetején Severus Alexander antoninianus-a (dupladenár) ; a 471b sz. szoba térségében 80 cm mélységből 
szürke cserepek benyomott mintázattal, sima bronzgyűrű (átm.: 13—10 mm), bronz varrótű (8-6 cm hosszú), 
terra sigillata tálfenék (bélyege : MARC. . . ) , 70 cm mélységből Westerndorf-i gyártmányú cserépedényrészek 
és márvány dörzstál darabja ; 130 cm mélységből csontgomb (átm.: 22- cm, körös mintázattal) és Rheinzabern-i 
agyagedény töredékei ; a 47/b és 50. sz. elválasztó fala feletti törmelékből Antoninus Pius ezüstérme ; a 47ja 
sz. szoba terében 60 cm mélységből IV. századi, teljesen elkopott érem és »füstőlőcsésze« cserepei, 80 cm mély
ségből éremlelet (29 db, Septimms Severus-tól II. Claudius-ig, 193—270) és Westerndorf-i (?) tál, ezzel a bélyeg
gel : . . . NIVS ; 96 cm mélységből sárga, fekete és szürke edénycserepek ; az 53. sz, előszoba térségében a kőlap
csatorna alatt (40 cm mélységben) égett rétegben sima konyhaedénycserepek ; más ponton 85 cm mélységben 
sárga és fekete egyszerű edénycserepek ; 35 cm mélységből kopott Lucilla-érem és verdefényes Barbia Orbiana 
(Severus Alexander neje) ezüstpénz. 

49b A III—III., IV—IV. ésV.—V. rnetszetek (15 — 19. képek) mutatják, hogy legújabb ásatásaink kapcsán több 
ponton volt szerencsénk átvághatni két, sőt három építkezési periódus maradványait is. AIII—III. sz. kereszt
metszet a XXX. sz. közfürdő előtti (főutcái) csatornázás korábbi és későbbi rétegződését szemlélteti. Az 
alaposabb és mélyebbreható kutatást itt a talajvíz feltörése ismételten megakadályozta. 
A IV—IV. és az V—V. sz. metszetek a XXX. sz. közfürdőtől K-re mutatkozó, (általam) csak kis részében 
kiásott építmény terében jelzik az első felépítés és a két újjáépítés fal- és csatornázási nyomainak az elhelyez
kedését egymás felett. Az Aquincum-i »polgárvárosban« e szerint még fontos teendő (a már feltárt rommezö-
részben is ) a korábbi építési periódusok elkülönítése és megállapítása. 

so A pincés fazekasműhely (18) romjai felett a II.-ik újjáépítés emelt lakóházat (300 körül : Bud. Rég. 14, 1945. 
173 és 181. old.). A két ismertetett épületrésztől, valamint a múzeumépülettől K-re és a rommező egyéb pont-
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C) A gyűjtemény gyarapodása. 

Gyűjteményünk gyarapodásából a legutóbbi négy év folyamán elsősorban az írásos 
köemlékek emelendők ki. A múzeumépület mellett, K-re, Iy-alakú előcsarnokos és közép L-
formájú udvaros háznál egy csonka fogadalmi kőoltár került napfényre. Sajnátatosan letört 

a felső része, ahol megnevezték51 az istenség nevét, 
akinek a fogadalmi felajánlás történt. A budai Várkert
jében a háborús cselekmények közepette felrobbantott 
lépcső alapozásából jutott napvilágra egy kőtömb52 

(20. kép), amelyet Aquincum város : MVN(icipium) 
AQ(quincense) két polgármestere (duumviri) az »eravisz-
kuszok községe«53 (civitas Kraviscorum) üdvéért (?) 
állíthatott. Kz a kőtábla újabb bizonyítéka az aquincumi 
őslakók községe bizonyos fokú önállóságának a római 
uralom alatt (a 2. század derekán ennek a kőemléknek 
az alapján). 

Ugyancsak a Várban (Hunyadi János-út 26), egy 
házkerítés falából (21. kép) szedtük ki a múzeum két 
másik kőemlék-gyarapodását. A töredékes kőtáblánál54 

(22. kép) többet- mondó az ép építési emlékkő55 (kőoltár 
formájában : 23. kép). A felirat három utolsó sorában 
megnevezett két consul (Modestus és Probus) által meg
határozott évben (i. k. u. 228) Claudius Sextinus56, hely
tartói segédtiszt (beneficiarius legati) egy templomot 
alapjaiból újjáépített (»a solo relevavit«). Azonban a 

felirat nem örökíti meg, melyik istenség szentélyét állította helyre, miután az, a jelek 
szerint, a 170 körüli jazig-germán elpusztítás után félévszázadon át maradhatott romokban. 

Szintén a Várban (ebben az időszakban) mentettük meg a múzeum számára a 24. és 25. 
képeken bemutatott csonka kőemlékeket57. Az apró emlékek közül meg kell említenünk azt 

2 9 . k é p . 
Varázsjeles- és igés korong 

(égetett agyag). 
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maradványokba térképen sűrűn ferdén vonalkázva) rajzait (a múzeum i ra t tá rában lappangtak ezek) a múzeum 
körül fenntar to t t romok alaprajztérképével. Azonban eddig nem ta lá l tam meg az ásatási feljegyzéseket Kuzsin-
szky Bálint hagyatékában vagy másu t t sem, t ehá t még vá rnunk kell, amíg pótásatással hem pótoljuk az 
elveszett jegyzeteket és leletösszefüggéseket, a visszatemetet t épületnyomok beha tóbb ismertetésével. Fe l tűnő 
a pontos térképezés u t án a ket tős ókeresztény és a sokszögű kel ta templom helyének a bemérése. Azonban ter
mészetes ez, hiszen ásatás elsősorban olyan pontokon folyt, amelyeket beépíteni szándékoztak. 

at Szövege :. . . [sa|E,VTE SVA | [e]T SVORVM I OMNIVM | V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). Egybekapcsolt 
be tűk : T és E , v és A. Az ol tárka magassága 38, a betűké 3 cm. A feliratos mező méretei : 16 x 23 cm. Lelt. sz. : 
51851. 

52 Magassága 86, szélessége 57, vastagsága 35 cm. Betűi magassága : 3-7 cm. A felirat eleje lemosódott :.'. . A | . . . 
COL | . . . . M ( ? ) . CIVIT ! [atis erav]ISCOR(um) T(itus) AEL(his) | V A L E N S E T P(ublius) AEL(his) | 
[Dub?]ITATVS I IVIR(I = duumviri) | MVN(icipii) AQ(uincensis). Lelt . sz.: 51848, ka t : 701. A két polgár
mes t e rneve i eddig ismeretlenek voltak. Harmadik nevük bizonytalan. 

53 Az illír községi autonómia régebben ismert bizonyítékaihoz : Bud. tör t . 1/1. k. 158—160. old. 
54 Lelt . sz.: 51.828, kat . : 729 ; 34.5 cm magas, szélessége 20-5, vastagsága 11-2, be tű i magassága 5-2 cm. (Foto 

Mafirt T 13012.) Megmaradt szövege : . . .1,1. D E . . . I. . -NT. VIC. . . | . . . INVS. . . | . . . COI,. SEP(timia) ! 
. . .Oi l . IS... 

55 Lelt. sz.: 51829, kat . : 798. Magassága 114, szélessége 39-5, vastagsága 14 cm. Betűi 3-8, a feliratos mező 63 cm 
magas. Foto Mafirt T 130/3. Szövege : CL(audius) S E X T I N V S | B (ene)F(iciarius) LEGATI | TEMPLVM | A 
SOLO R E L É | VA VIT MODE | [s]TO E T P R O B O ! CO(n)S(ulibus). A 4.-ik és a 6.-ik sor elején egy-egy be tű 
letört. Egybekapcsol t be tűk : D és E , E és T. 

56 Cl. Sextihus-tól más írásos emléket nem ismer a CIL I I I névmuta tó ja (CLL=Corpus inscriptionum Lat inarum) . 
57 Egyiket (24. kép) a Nv-i várfalból szedtük ki. Szövege : [Larib] VS | M(i)I,(i)TAR(ibus) I C(aius ) IVL(ius) | P ISIB A 

(nus) ; MAXI(mus) ÁEM(i)L(ianus) | PAPVS TR(ibunus) LAT(iclavius) | V(otum) S(olvit) L(ibens) M(eritis). 
Egybekapcsolt ve tűk : T és R, A és T. A 61 cm magas kőoltáron a be tűk 5-2 cm magasak. Lelt . sz. : 51879, 
kat . : 746. A megnevezett »széles bíborszegélyes« ka tonat i sz t másik fogadalmi kőoltáremléke : CIL I I I 3460 
(Iuppiter-nek és szintén a »katonai Lar-oknak«, valamint »az összes isteneknek«. A kiegészítések zárójelek között . 
Kor : i . k. u . 170 körül (?). 
A keskenyebb töredék (25. kép) méretei : 61 x 26 x 17 cm. Szövege : . . . P R A E P . . . [ [vi] X I T AN [nos . . . | 
. . . GI MA . . . ! O VALA . . . | ATA FA . . . J . . . OVRA . . . Kiegészítése nem kecsegtető. Lelt. sz.: 51849, 
kat. : 742. Vájjon szabad-e a felirat elején holmi praep [ositus civitatis . . .]-ra gondolnunk? 



à vésett kövei56, amelyet a múzeumépülettől K-re csatornát kitöltő omladékból szedtünk ki. 
Ábrázolásának a tárgya : Herakles (Hercules) hajtja a Cacustól (Volcanus fia) visszaragadott 
marhákat59 . (26.-zárókép). Tudomásom szerint ez az ábrázolás gemmában eddig nem találja 
párját60. Az ábrázolás különben emlékeztetarra is, hogy Hercules jogot adott Róma lakóinak 
a Föld birtoklására. 

A múzeumépülettől Ny-ra, az úgynevezett I. (elsőnek feltárt) közfürdőhöz tartozó laco-
nicum (izzasztó helyiség) padozata alatti téglapillérek61 között találtuk Nero császár (54—68) 
aranyérmét62. 

A Bohn-téglagyári kőkoporsókban előkerült nyaklánc6* (smaragd- és igazgyöngyszemeket 
aranykapcsok fűznek egybe), aranyfülbevalók61 és aranyamuletek65 (3. kép) mellett ki
emelendő még két »gonoszelhárító« amulett. Sírból vettük ki azt a bronz bulla-t, amely Traianus 
császár (98—-117) »verdefényes« ezüstpénzén kívül egy összehajtogatott ezüstlapocskát66 rejtett 
magában (28. kép). A beléje vert varázsjelek értelmes szöveget nem jelenthetnek. Múzeumunk
nak67 ez az első ilyenmű emléke68. Gazdasági69 és ipari technikai nézőpontból fontos eke-, 
mérnöki eszközalkatrészeinket Schauschek János ismerteti az Arch. Ért. 1949 kötetében. 

Aquincum-Budapest, 1949 január. 

58l,elt . s z . : 51392. A tojásdadalak tengelyei 1-8 és 1-4 cm. 
39 Herakles (Hercules) hősi kalandjai sorába ezt az esetet az óitáliai képzelet szőtte : amikor a hérosz I tál iában 

ha j to t ta volna Geryon ökreit, ez a mondai rabló (Cacus) elrabolta barmait , de a hős visszaszerezte és a rómaiak 
őseinek ajándékozta azokat, a Föld birtokjogával együtt (Roscher, Ausführl. Jvexikon . . ., Hercules c , 2285. — 
P. W. —'R. E- Cacus c , 1168—69 ; Gervoneus c , 1290—96). A Herculcs-kultusz különösen Commodus korában 
volt hivatalosan ápolt (Cohen . . . I I I . k. 251—2. old., 181—85). 

60 Üvegpaszta gemmán Victoria hasonló ta r tásban 2 lovat vezet balra (Niessen, Beschreibung röm. Altertümer 
1911, I I . T. 138/5523). Vaison-i kőtömb egyik domborművében a hérosz 2 ökör u tán lépdel, balra, kezében 
bot ta l (Espérandieu, Recueil général I., 1907, 212—13. old., nr. 274). Éremképen egy ifjú 2 ökröt tar t , 
jobbjában bo t (Cohen . . . I I I . k., 300. o., nr. 526, képpel, Commodus). A védekező politikát valló Commodus 
korába találna Herakles »békealapító« szerepe is (Neue Jahrbücher für Wissenschaft . . . I I I . k., 1927, 280. old., 
Petri) . 

6i Kitisztí tására a konzerválás alkalmával került sor. Kiderült , hogy a tartópillérek tégláit feltűnően sovány. 
.18% -os agyagot tar ta lmazó habarcsréteg (egészen sárga színű!)" kötöt te össze. A végy vizsgálatért ismét 
dr Balonyi Mártának mondunk köszönetet. 

62 Előlapján a körirat : N E R O CAESAR AVGVSTVS, hátlapján az ülő és jobbjában a világgömböt tar tó »Üdv« 
istennő képe alat t az írás : SAIA'S. Cohen 313. 

63Eelt. sz.: 51368. Hossza 34 cm. 
64 I^elt. számaik : 51366- 65. Smaragdkővel. Magasságuk 1-9 és 2 cm. 
65 A kerek, kapszulaformájú »bulla« átmérője 2-5 (lelt. sz.: 51363), a hengerszerű hossza 2-4,a hétágú karika 

átmérője (belső) 1 cm (lelt. sz.: 51364, ill. 51367). 
66 Éelt. sz.: 30236/3. Mérete : 8-5 x 7-8 cm. Ez a bulla ugyan már az Aranyhegyi-patakmenti temető feltárásakor 

(1927—28) előkerült, de kibontat lanul állott azóta, míg most Bárdy Béla restaurátorunk, az emlékanyag 
általános át javítása kapcsán, megnézte a belsejét és megtalálta ritkaságot jelentő ta r ta lmát . Az ezüstérem 
Cohen 187 t ipushos hasonló (i-k; u . 116). 

67 A már ismert aquincumi és pannóniai hasonló, mágikus jeleket muta tó lapocskákhoz Id.: Arch. Értesí tő 1942. 
évf., 218. old. és X X V I I . t . ; 1948. évf., 276-77. old. 

68 Gonoszelháríió célzatáért i t t kell u ta lnunk a múzeumban már szintén régebben őrzött (a 46. sz. tárlóban a régi 
kiállításban) agyagkorongra (29. kép), amelynek a felső lapján hétágú (a 7 varázsszám ) csillag (két körbe 
foglalt) felett kígyót és görög betűkkel és ragvégződéssel ezt a latin szöveget láthat juk : düré nósz, A Y P H N O C 
(dura nos, »tarts meg minket sokáig!«). Hasonlóan görög betűkkel latin nyelvű kifakadás (téglakarcolatban 
azonban) fordul elő Saalburgban : Saalburg Jahrbuch I I I . (1912), 72. old." 31. kép; Az aquincumi korong 
átmérője 10-4, vastagsága 8-5 cm. IYelt. sz.: 51209. I,előhelye a gázgyár területe? 

69 A bemuta to t t rajzok készítéséért Schauschek János építész kar társnák tartozom köszönettel. 
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СИЛАДИ ЯНОШ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ АКВИНКУМСКОГО МУЗЕЯ 
(ДРЕВНЕИСТОРИЧЕСКИИ МУЗЕЙ ГОРОДА БУДАПЕШТА) 

ПО ОКОНЧАНИЮ ВОЙНЫ 

Летом 1938 года во дворе кирпичного за
вода Бон вырыт был канал в цели укладки 
водопроводных труб. При этой работе заступ 
рабочих наткнулся на угол древнего камен
ного гроба. Благодаря культурности заведу
ющего предприятием, этот римской эпохи 
саркофаг не был разбит и находка эта не 
была затаяна (как это часто случалось в 
прошлом,) но немедленно довели об этом до 
сведения аквинкумского музея. На основании 
этого заявления мы немедленно приступили 
к раскопкам и так обнаружено было четыре 
каменных гроба (среди них два в неповре
жденном виде, что весьма редко случается) 
и один гроб, сложенный из кирпичей (кар
тина 1-3). 

Весьма печально, что ни на одном из четы
рех гробов не было надписей, также и при 
скелетах было очень мало находок, но и этот 
негатив и недостаток характерны на эконо
мическое состояние тогдашних з д е ш н и х 
жильцов, не обладающих римской „куль
турой". 

В одном из саркофагов, после удаления 
вникшего в течение полутора тысячи лет 
ила, найдено было пять скелетов, похоро
ненных в два ряда и представляющих два 
различных периода: нижний слой был древ
ний чернозем, верхний-же представлял собою 
глину. Приложения найдены были только в 
нижнем слое при скелете женщины: на руке 
найдены были остатки железного браслета 
возле пояса найдено было ожерелье из сма
рагда и жемчуга, связанных золотыми за
стежками (картина 3) и в углу каменного гроба 
найдена была пара малых золотых сережек, 
которые повидимому были сняты с трупа, 
когда в римскую империю вторглись германы 
и разграбили кладбища (вандализм). Водном 
саркофаге найдена была более важная на

ходка, которую упомянутые грабители также 
оставили на месте. Это представляет из себя 
найденные при одном скелете три золотых 
„устранителей злых духов" амулета („булла"): 
один цилиндрической, один круглый футляр
чик •и одно семиконечное кольцо (семь — 
волшебное число). Суеверная наша предшест
венница носила вероятно все эти три, нани
занные на шнурок или цепочку, предмета 
на шее. 

Эта группа каменных гробов происходит 
из колонии аквинкумского лагеря 375 лет 
после Н. Э. о чем свидетельствует клеймо на 
кирпичах кирпичного гроба, (картина 5). Теперь 
производим раскопки другого аквинкумского 
поселка в окрестности музея, в так наз. раз
валинах гражданского города. Прежде всего 
исследовали мы вырытые нами параллельно 
городу на протяжении прибл. 200 метров 
узкие рвы и определили остатки линий север
ной оборонительной стены. Замечательно 
было, что следов башни на этом месте най
дено не было и лишь на северо-восточном 
углу нашли, мы основание малой башни 
(картина 8). У подошвы оборонительной стены 
найден был путь (для выступления караула), 
следы щебня, а на другой стороне этого пути 
найдены были остатки стен двух-трех малых 
жилых помещений. Оборонительная стена 
основана была прибл. в 100 годах после Н. Э. 
толщина ее 110-170 см. Среди мелких нахо
док надо упомянуть малого, бронзового орла 
(картина 10), высота 5 см, который очевидно 
в то время был потерей или брошен. Подоб
ного рода бронзовые орлы найдены были 
прикрепленными к древкам знамен и в дру
гих городах римской эпохи.. Эти предметы 
свидетельствуют о том, что „гражданский 
город" обороняли стоящие под знаменами 
войсковые части. Новейшие раскопки пред-



ставляют указание на картине 7, обозначен
ные № XXXI 12 (?) жилые (промысловые 
поселки). По всей вероятности это представля
ют побочные постройки указанного под № 
XXX знатного (атриум и перистириум, цент
рального, снабженного колоннами) жилого, 
знатного дома, развалины которого уже давно 
были раскопаны и где повидимому прожи
вал эксплоатирующий господин угнетатель. 
Со стороны главной улицы гражданского 
города, через корридор (61-60) формы „И," 
можно попасть в виноградный пресс (кар
тина 11). Из этого остался лишь известковый 
фундамент, верхнее оборудование утерено, 
опустошено за время полутора тысячи лет. 
Однако эта единственная находка окрест
ности среднего Дуная также является остат
ками римской эпохи. 

Реконструацию винного пресса мы нари
совали на основании африканских примеров 
(картина 11,6). Пресс повидимому пользовали 
для выделывания виноградного сока, однако, 
виноград заранее был особо выдавлен ногами 
и лишь после этого попадал в корзину пресса, 
Впрочем персонал, состоящий из 4-х лиц 
(согласно данных Плиниуса) выробатывал 
ежедневно 100 гектолитров виноградного сока. 
Вторая мастерская промыслового поселка 
(№ 59) заключала в себе три печи для обжи
гания посуды и извести. Из них осталось 
лишь место топки, находящейся под огневой 
решеткой, но во время раскопок найдены 
были еще оставшиеся следы топлива (кар
тина 12). В остатках одной печки найдена 
была груда гашеной извести и диск изобра
жающий форму листа (негативное клеймо 
для украшения посуды. Это сооружение 
принадлежит в Аквинкуме к числу резуль
татов, достигнутых при I. восстановлении 
после военных опустошений эпохи Марка 
Аврелия (161-180). 

В последние годы произвели мы раскопки 
уже ранее начатых раскопок общей бани 
(постройка № XXX помещения № 34-39, кар
тина 7). несколько салонов и корридоров 
(части постройки № 47-54 на картине № 7). 
и передние комнаты. Оказалось, что эта общая 
баня наибольшая (больше, чем 20 помещений) 
из до сих пор известных в гражданском 

городе 3-х общих бань и основана с южной 
стороны вдоль главной улицы. Через три 
вестибюля можно попасть в „клуб" (№ 47-48) 
или, минуя таковые, через два весьма узких 
корридора прямо в баню. 

Длина корридора № 50 30,20 метра (ши
рина в последних 4.70 метрах съуживается со 
120 на 100 см.-ов), Длина корридора № 49 
18.5 метра, ширина его 1.65 метра, в конце 
находится малая келья (размер 120 X 80 см. ов)-

Повидимому помещения теперь раскопан
ной общественной бани со временем (вслед
ствие нужды в квартирах ?) пользовались, 
как жилые помещения. Этому свидетельсвуют 
мелкие обиходные предметы, которые можно 
встретить и имеют место лишь в жилых 
квартирах, (каменная ступка для истолчения 
зерна, бронзовая швейная игла и иные по
добного рода предметы), Найденные предметы 
свидетельствуют о том, что переселение и 
бытье ограничено было в 200 годах после Н . Э . 

Военные опустошения в 170 году могут 
достаточно пояснить, что после войны в Аквин
куме настала нужда в жилых помещениях. 

Из накопившихся за последние 4 года 
коллекций в первую очередь должны быть 
упомянуты надгробные плиты с надписями и 
обетные каменные алтари (картины 20-25). 
В саду будайской крепости из фундамента 
взорванной лестницы показалась каменная 
глыба, которая свидетельствует, что и во время 
римского владычества местный туземный 
народ располагал до известной степени авто
номией („цивитас еравискорум") картина 20. 

Из стены одного из разрушенных в кре
пости зданий вынули мы ту оставшуюся в 
целости памятную плиту (картина 23), кото
рая своею надписью увековечила тот факт 
что в 228 году офицер римских легионов 
Главдиус Секстинус приказал восстановить 
церковь. Эта церковь вероятно также в 170-х 
годах разрушена была при вторжении язигов 
и германов и в течение полустолетия была 
в развалинах, пока ее восстановило частное 
лицо во П. и величайший экономический 
расцвет Аквинкума (в начале 200-х годах). 

Среди мелких находок нужно упомянуть 
то гравированное каменное кольцо (картина 
26, овальные оси которого 1.8 и 1.4 см.-а), 

324 



которое своим изображением единственно в 
своем роде, Гераклес — Геркулес, сказочный 
герой, гонит тот скот, который потом подарил 
римским предкам вместе с правом землевла
дения. Итак эта картина обращала внимание 
туземцев АквинкуМа на то сказание, что 
божество Геркулес дал римлянам право вла
дычества над всем миром. 

Укажем еще два „устранителей злых духов" 
амулета, серебряную пластинку (картина 27), 

которую Б сложенной виде, в футляре носили 
на шее (выгравированные на ней волшебные 
знаки и греческие буквы не имеют понят
ного текста.) и круглый жженный глиняный 
цилиндр (радиус 10.4 см.), на котором видна 
„семь волшебных чисел" звезда, над ней змея 
(знак бессмертности), на котором видно 
латинское выражение, написанное греческими 
буквами: дюре нос, вернее: дура нос, „про
держи нас на долгие лета,, (картина 28), 

КАТАЛОГ КАРТИН: 

20 

1. — Карта римских и средневековых находок во дворе кирпичного завода Бон. 
2\а — Карта раскопок 1948 года. Ряд гробов в разрезе. 
2/6— Рисунок трех каменных и одною кирпичного гроба. 

3. — Золотые ожерелья, серги и. „устранитель злых духов" амулеты (нижний ряд) из 
каменных гробов в заводе Бон. 

4. — Содержание одного сохранившегося каменного гроба. 
5. — Клейма на кирпичах войсковых частей, 
6. — Поперечный разрез (дорога, остатки стен жилищного дома и стены каменного 

канала, через пункты М-Н). 
7. — Картины аквинкумского „гражданского" города (установленные остатки до 1948 

года). 
8. — Следы малой башни на городской оборонительной стене. 
9. — Частичный рисунок и разрез остатков городской башенной стены. 

10. — Бронзовый орел (прикреплялся к концу древка знамени). 
11/а— Известковый фундамент виноградного пресса. 
11/6 — Попытки к восстановлению пресса (африканский тип после Саладина). 

12. -— Площадь топок ряда печей (промысловый поселок гражданского города). 
13. — Разрез остатков двух архитектурных периодов (в ряду печей каменный канал, 

путь предыдущего периода, по следам прчжних и позднейших бытовых квартир). 
14\а — Следы кирпичного пола в купальне общественной бани. 
14\б — Клейма на кирпичах одщественной бани, построенной войсковой гчастью. 

15. — Разрез слоев, находящихся под полом купальни (?) 
16. — Разрез двух архитектурных периодов канализации (перед дверьми общественной 

бани). 
17. — Остатки стен трех архитектурных периодов (вдлизи общественной бани). 
18.— Разрез изображения на картине 17. 
19. — Разрез изображений на картине 17 несколько метров дальше. 

-25. — Каменные письмена из крепости (№ 21-23: фото Мафирт). 
26. Гравированный камень. Геркулес погонщик скота Гериона. 
27. Волшебного значения серебряная пластинка из бронзового амулета. 
28. Глиняный амулетный цилиндр. 
29. Следы подпольного отопления: отверстия для пропуска тепла. 
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JÁNOS SZILÁGYI 

RAPPORT SUR LES RECHERCHES ET LES NOUVELLES 
ACQUISITIONS DU MUSEE MUNICIPAL D'HISTOIRE 

ANTIQUE (AQUINCUM) DE 1945 À 1948 

Sur le territoire de la briqueterie Bohn 
[Victoria] on avait déjà découvert un certain 
nombre de monuments antiques et médié
vaux [fig. 1]. En été 1948 la briqueterie a 
fait creuser un fossé pour un conduit d'eau. 
Au Cours de ces travaux on a retrouvé le 
coin d'un sarcophage; suivant cette trace, 
nous avons mis au jour quatre sarcophages 
dont deux étaient intacts [fig. 2a-b]. Dans 
tous les quatre cas le champ réservé à 
l'inscription était vide. Les trouvailles 
accessoires étaient peu nombreuses ; ce fait 
négatif caractérisaient bien l'état économi
que des habitants de jadis, leur caractère 
ethnique [?], leur civilisation matérielle 
d'allure peu romaine, voire leur misère. 
Dans le premier sarcophage il y avait cinq 
squelettes, rangés en deux couches. Les 
squelettes supérieurs représentaient une 
période d'enterrement nettement distincte 
de celle des squelettes inférieurs. Ceux-ci se 
trouvaient dans l'humus noir de l'antiquité, 
tandis que ceux-là gisaient dans une couche 
argileuse. Comme trouvailles accessoires, 
nous n'avons à signaler que celles apparte
nant au squelette de femme de la série 
inférieure : les débris d'un bracelet de fer sur 
le bras, une petite chaîne d'or à la hauteur 
de la hanche, un collier de perles, et deux 
petites boucles d'oreille en or, qui se trou
vaient à une certaine distance du squelette 
[peut-être leur éloignement était-il dû aux 
fouilles effectuées par les pilleurs delà tombe 
Cf. fig. 3]. 

Dans le sarcophage plus petit il n'y avait 
qu'un seul squelette et les débris décomposés 
d'un vase de verre ou d'argile. 

Dans l'autre sarcophage intact, c'est-à-
dire non pillé par des profanateurs antiques, 
nous avons retrouvé près de l'os humerai 
d'un des squelettes trois amulettes d'or 
[fig. 3], un objet cylindrique, une bulle 
ronde et un anneau heptagonal [le 7 était un 
nombre magique!]. Notre ancêtre super-
stitueux portait au cou ces objets enfilés sur 
un fil ou une chaîne. 

Tous ces sarcophages semblent être en 
relation avec une maison d'habitation [ou 
cimetière], dont un mur a été traversé par le 
fossé destiné au conduit d'eau. Parmi les 
débris de ce mur il y avait aussi des morceaux 
de briques ; sur un de ces derniers on pouvait 
déchiffrer la marque suivante : [a] P (parante) 
LV(pp)0 [ordinario] »par ordre du centu
rion Luppus«. Selon le témoignage de cette 
brique l'édifice doit remonter à la fin du 
IVe siècle ; on peut proposer la même date 
pour cette partie du cimetière et pour l'usage 
des sarcophages. Dans certains cas il s'agit 
d'une seconde utilisation [fig. 5]. 

Dans le voisinage du Musée nous avons 
exploré les restes de la muraille septen
trionale de la ville civile d'Aquincum dans 
une longueur d'environ 200 m.; il est 
curieux de noter qu'on ne pouvait démontrer 
les traces d'une tour que .devant le coin du 
mur. La route séparant le mur de la première 
rangée de maisons avait été cailloutée [fig. 
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6 : coupe transversale M—NJ. Les petites 
maisons basses à deux ou trois locaux qui 
formaient cette rue, étaient séparées les 
unes des autres par des cours ou par de 
quelques ruelles [fig. 6a]. Les petites 
trouvailles qu'on y a découvertes nous 
permettent de dire que ces maisons 
avaient été bâties dans la première moitié 
du II e siècle, après la construction du mur 
[début du même siècle]. Parmi ces trouvail
les il convient de signaler un petit aigle de 
•bronze [fig. 10](1) qu'on doit avoir perdu ou 
jeté dans la rue où il a été retrouvé. On a 
découvert des aigles similaires, fixés sur une 
hampe de cvrapeau, entre autres à Saal-
burg2 et à Zugmantel. Ces insignes de 
cohorte montrent bien que la défense de la 
ville civile étai ent organisée militairement 
et que la garde formait des troupes. 

Parmi les restes des édifices situés derrière 
le Musée dont la majeure partie a été mise 
à découvert au cours des dernières années, 
nous devons signaler en premier lieu un 
établissement industriel qui paraît avoir eu 
12 locaux [fig. 6a, XXXI] . Selon toute proba
bilité, il s'agit de la dépendance d'une élé
gante maison d'habitation [avec âtre et 
péristyle, XXX] , dont les restes sont depuis 
longtemps connus. Du côté de la grand' rue 
de la ville civile une cour [couloir?] en 
forme de L [N° 61] et un couloir analogue 
[N° 60] avaient conduit au centre de 
l'établissement [N° 58], c'est-à-dire au 
pressoir3 [fig. 11]. Naturellement, on 
n'en a retrouvé que le fondement en pierre 
calcaire4; l'installation proprement dite a 
péri pendant les quinze siècles qui nous en 
séparent. Il n'en est pas moins vrai qu'à 
notre connaissance c'est le seul objet 

1 Hauteur : 5 cm. A Aquincum on a déjà retrouvé 
deux autres aigles analogues [»vexilla«], cf. 
Budapest Régiségei [Des Antiquités de Budapes t ] , 
I I [1890], p . 128, fig. 17. H a u t e u r : 5 et 6,7 cm. 

3 Saalburg Jahrbuch V [1913—1924], I/a, pl 2 et 
p . 59 ; V I I [1930], IX/20 et p . 45, avec d 'autres 
renvois. 

3 Da presse à raisins [torcular] se t rouvai t dans un 
atelier carré peu spacieux, protégé par des murs 
ayan t 30 cm. de large. 

4 Dimensions du fondement : 180 x 120 X 39 cm. 
Da cavité hémisphérique qui recevait le jus avait 
un diamètre de 33 cm. et une profondeur de 18 cm. 
De canal qui servait à en dériver le jus présente 
les dimensions suivantes : longueur 83 cm., 
largeur 9 cm. 

romain de ce genre dans la région du cours 
moyen du Danube. Pour reconstruire 
l'appareil, nous devons recourir surtout à 
des analogies africaines5. La presse servait à 
fabriquer du moût6 : le raisin, avant d'être 
mis dans le panier de la presse, devait être 
foulé. Un autre atelier [N° 59] renfermait 
trois fours à chaux ; on pouvait y cuire aussi 
des vases. On n'a retrouvé sous la grille à 
feu que l'espace réservé au chauffage ; au 
moment de la découverte [fig. 12] on y 
voyait encore les empreintes de la combus
tion de douves ou de bûches de bois. Dans 
un des fours on a mis à jour parmi quelques 
débris des blocs de chaux et un disque d'argile 
orné d'un motif de feuille en bas relief7 : 
c'était le négatif de la décoration d'un vase. 
Les empreintes qui renvoient à la combus
tion de certaines douves peuvent bien être 
les traces d'un bûcher. L'épaisseur des murs 
d'argile latéraux du four variait de 9 à 15 cm. 

Les autres locaux de l'édifice semblent 
avoir servi de magasins ou d'abri pour les 
esclaves qui y travaillaient. Il est encore à 
remarquer que l'établissement industriel 
n'avait point été le premier édifice à 
cet endroit. Pour s'en convaincre, il suffit 
d'examiner quelques petites trouvailles sus
ceptibles de nous servir d'indices chrono
logiques : 2 médailles d'argent de l'époque 
de Septime-Sévère, une monnaie médiocre
ment usée de Sévère-Alexandre [222—235] 
et, comme la trouvaille la plus ancienne, 
une médaille de bronze de Commode [180— 
193]. Il s'ensuit que l'édifice devait être 
bâti pendant la période de la I re recon
struction qui succédait aux dévastations 
de l'époque de Marc-Aurèle [161—180]. 

C'est également au cours des dernières 
années que nous avons mis à découvert 
quelques nouveaux locaux d'un bain public 
aéjà connu8 : des salles destinées au jeu 

5 De type africain a été reconstruit pa r Saladin : 
Durm, Die Baukuns t der Römer t. I I /2 , p . 508, 
fig. 568. Voir aussi Cagnat, Dexique des Anti
quités Romaines [1895], p . 287 et fig. 333. Sur le 
mécanisme et les types de cette machine cf. P . 
W.—R. E . Torcular, col. 1727-48 [Hörte]. 

• Un »torcularium« à 4 ouvriers produisait 100 hl 
de moût par jour [Plin. nat . hist. 15, 23]. 

7 Diamètre : 97. Au revers on a gravé le nom du 
propriétaire : ASB. 

s Cf. les locaux 34—39 de l'édifice X X X [fig. 6aJ. 
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[parloirs], des galeries et des antichambres 
situées le long de la rue. Les locaux que nous 
venons de mettre à jour servaient aussi de 
logement, peut-être à cause de la pénurie 
de logement. En tout cas, une série de 
petites trouvailles renvoient à cette destin 
nation. Parmi ces ustensiles il suffit dé 
signaler les débris d'un vase en »terra sigillée«, 
muni d'une décoration gravée, une monnaie 
bronze de Gordien et la partie inférieure 
d'une »terre sigillée« avec la marque VECS, 
retrouvées au couloir 49; un mortier en pierre 
calcaire blanche, servant peut-être à broyer 
des grains de céréales [local situé entre 39. et 
47/b ; hauteur du mortier : 36 cm., diamètre 
de l'orifice : 29 cm., diamètre de la base : 20 
cm.] ; l e s bases de plusieurs vases de verre, 
une bulle de bronze [diam.: 1,4 cm.] et les 
débris de plusieurs vases en »terre sigillée«, 
fabriqués à Rheinzabern [entre les nos 49 et 
47/b] ; des imitations locales grises à la 
décoration imprimée, les débris dé quelques 
vases de cuisine jaunes et noirs et un denier 
double de Sévère-Alexandre [ibid] ; des ter-
racottes grises à la décoration imprimée, u n . 
anneau plat de bronze [diam.: 13—10 mm.], 
une aiguille à coudre en bronze [longueur : 
8,6], la base d'un plat en »terre sigillée« 
[marque : MARC. . . ] , les débris de vases 
de terre cuite fabriqués à Westerndorf et un 
débris d'un plat de marbre servant" à y 
triturer quelque chose [salle 47/b]. Selon le 
témoignage des monnaies ces locaux ser
vaient de logement aux alentours de l'an 
200 de notre ère. Pour expliquer la pénurie 
de logement, on n'a qu'à se rappeler les déva
stations qui avaient eu lieu sous Marc-Aurèle. 

En ce qui concerne les nouvelles acquisi
tions du Musée, signalons avant tout les 
monuments munis d'inscriptions. A l'est du 
Musée, dans une maison ayant un vestibule 
et une cour en forme de L,nous avons décou
vert un autel votif endommagé, qui est 
pourvu de l'inscription suivante : . . . [sa]* 

• LVTE SVA / [e]T SVORVM /' OMNIVM / 
V [otum] S [olvit] L [ibens] M [erito ?]. Lettres 
réunies : T e t B, V et A. Le petit autel a 38 
cm. de haut ; les lettres sont de 3 cm. Voici 
les dimensions de l'espace réservé à l'inscrip

tion : 16 x 23 cm. Il est dommage que la 
partie supérieure de l'autel ait disparu ; 
c'est pourquoi ou ignore le nom de la divinité, 
à laquelle l'autel avait été voué. 

Au jardin du Château de Bude, dans le 
soubassement d'un escalier détruit par une 
explosion étroitement liée aux événements 
de la guerre, on a découvert un bloc de pierre 
(fig. 20), ayant 86 cm. de haut et 57 cm. de 
large [épaisseur : 35 cm ; hauteur des lettres : 
3,7 cm.]. Le début de l'inscription a dis
paru : . . . A / . . . COL / . . . M [ ? ]. CIVIT / 
[atis Brav] ISCOR(um) T(itus) ABL(ius) / 
VALBNS BT P(ublius) ABL(ius) / [Dub?j 
ITATVS IIVIR(i-duumviri) / MUN(icipii) 
AQ(incensis). Cette table de pierre est une 
nouvelle preuve d'une certaine autonomie 
de la commune autochtone d'Aquincum 
pendant la domination romaine. 

C'est également au Château [Hunyadi 
János-ut 26] que nous avons retrouvé, dans 
la clôture appartenant à une maison deux 
autres monuments de pierre qui sont déjà 
au Musée (fig. 21). Sans nous arrêter à une 
table de pierre fortement endommagée 
(fig. 22), il convient de signaler ici un autel 
de pierre, destiné à commémorer la construc
tion d'un temple. Le monument a 114 de 
haut et 39,5 cm. de large ; il est d'une 
épaisseur de 14 cm. L'espace destiné à 
l'inscription a 62 cm. de haut ; la hauteur 
des lettres est 3,8 cm. Voici le texte de 
l'inscription : CL(audius) SBXTINVS / B-
(ene) P[iciarius] LBGATI / TBMPLVM/ A 
SOLO RBLB / VAVIT MODE / [s]TO BT 
PROBO CO(n)S(ulibus). Lettres réunies : 
D et B, B et T. (fig. 23). Comme il ressort des 
trois dernières lignes de l'inscription, à une 
année déterminée par le règne de deux 
consuls [Modeste et Probe, a. 228 apr. J.—C] 
Claude-Sextin, officier adjoint du gouver
neur (»beneficiarius legati«), fit reconstruire 
une église de fond en comble (»a solo rele-
vavit«). Malheureusement le texte de l'ins
cription ne nous permet pas de dire, à quelle 
divinité était voué ce sanctuaire qui, après 
avoir été dévasté au temps des incursions 
jazyges et germaniques (autour de 176), 
était resté en ruines pendant un demi-siècle. 
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Au Château nous avons encore retrouvé 
d'autres monunients plus ou moins 
mutilés (fig. 24).10 Parmi les petites trou
vailles signalons une pierre sculptée11 que 
nous avons retrouvée dans la terre remplis
sant un canal à l'est du Musée. L'image qu'on 
y a gravée évoque la scène où Hercule 
mène les bestiaux repris à Cacus, fils de 
Volcan. Autant que je sache, aucune autre 
gemme12 ne présente cette scène. Il est à 

10 Un de ces monuments , à savoir celui qui fut 
découvert dans le mur occidental du Château 
présente l'inscription suivante : [I,arib] VS] 
M(i)I,(i)TAR(ibus) / C(aius) IVIy(ius) PISIBA(nus) 
MAXI(mus) AEM(i)I,(ianus) / PAPVSTR(ibunus) 
IAT(iclavius) / V(otum) S(olvit) Iy(ibens) M e n 
tis), l e t t r e s réunies : T et R, A et T. (fig. 24). 

1 11,es axes de cet te pierre ovoides on t 18 et 14 cm. 
de long. 

12 Sur une gemme en pâte de verre la Victoire, 
placée d 'une manière analogue, mène deux 
chevaux vers le gauche [Niessen, Beschreibung 
röm. Altertümer3 , 1911, pl I I , 138/5523]. Sur un 
relief du bloc de pierre de Vaison le héros tenant 
un bâton avance vers le gauche après deux 
boeufs [Espérandieu, Recueil généra l . . . I, 1907, 
p . 212—13, n° 274]. Sur une médaille un jeune 
homme muni d 'un bâton t ient deux boeufs 
[Cohen2 . . . t . I I I , p . 300, n° 526, avec fig., 
Commode]. 

remarquer que l'image rappelle de près celle 
où Hercule autorise les habitants de Rome 
à posséder la terre (fig. 26). 

C'est dans une tombe que nous avons 
retrouvé la bulle de bronze13 qui, outre une 
monnaie d'argent toute neuve de Trajan 
(98—117), contenait une tablette d'argent 
(fig. 28). Les signes magiques dont celle-ci 
est potirvue, ne donnent pas un texte 
compréhensible. Cette »bulle« est la première 
trouvaille de ce genre au Musée d'Aquincum. 
Comme objet exorcisant nous, avons pourtant 
à signaler un disque d'argile (fig. 29), 
exposé depuis longtemps au Musée, dont, 
l'envers présente au-dessus d'une étoile bi-
circulaire à sept branches [nombre magique !] 
un serpent et une inscription latine en 
écriture grecque : A Y P H N O C [dura nos, 
»conserve-nous longtemps«]. Diamètre du 
disque 10,4 cm., épaisseur : 8,5 cm. 

13 Sur d 'autres tablet tes d 'Aquincum et de Pannonié, 
munies de signes magiques analogues, cf. Archae-
ologiai Értesí tő, a. 1942, p . 218 et pi X X V I I , a. 
1946—48, p. 276—77 et pi X X X V I I I . 
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I L L U S T R A T I O N S 

1. — Carte des trouvailles romaines et médiévales découvertes dans la cour de la briqueterie B o h n. 
2/a— Plan des fouilles de 1948. Coupe transversale montrant la série de sarcophages. 
2/b— Trois cercueils de pierre et un cercueil de briques (dessin). 
3. — Colier, boucles d'oreille et amulettes exorcisantes [rangée inférieure] en or, retrou vés dans 

les sarcophages de la briqueterie B o h n. 
4. -•— Le contenu d'un sarcophage intact. 
5. —• Les marques des briques des troupes militaires. 
6. — Les cartes de la ville civile d'Aquincum [avec l'indication des monuments découverts jusqu'à 

1948]. 
7. — Coupe transversale [route, restes d'un canal et d'une maison d'habitation] à travers les. 

points M—N. 
8. — Les traces d'une tourelle dans le mur de défense de la ville. 
9. — Un détail des restes de la tourelle. 

10. — Aigle de bronze [destiné à être fixé sur la hampe d'un drapeau]. 
11 /a—- La base en pierre calcaire du pressoir. 
11/b— Essai de reconstruction du pressoir [type africain, d'après Saladin]. 
12. — Les foyers des fours dans un établissement industriel de la ville civile. 
13. — Coupe transversale montrant les restes de deux périodes de construction [on y voit les fours, 

le canal, la route de la période antérieure et les restes de deux maisons d'habitation d'époques 
différentes]. 

14/a— Les restes d'un dallage en briques dans la piscine des bains publics. 
14/b— Marques sur les briques de la troupe construisant les bains publics. 
15. — Coupe transversale montrant les couches siutées sous le dallage de la piscine. 
16. — Coupe transversale montrant les travaux de canalisation des deux périodes de construction 

[devant les portes des bains publics]. 
17. — Les restes des murs des trois périodes de construction [près du bain publics], 
18. — Coupe transversale montrant les monuments représentés au n° 17. 
19. — Coupe transversale montrant les mêmes monuments à quelques mètres plus loin. 
20. — 25. Monuments de pierre avec inscriptions [21—23 : Foto M a f i r t], 
26. — Pierre sculptée. Hercule conduit les boeufs de G êr y o n. 
27. — Les traces d'un chauffage fonctionnant sous le dallage : les ouvertures destinées à laisser 

entrer chaleur. 
28. — Disque d'argile porté comme amulette. 
29. — Tablette d'argent munie de signes magiques et appartenant à une amulette de bronze. 
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BARANYAINÉ BONIS ÉVA 

J E L E N T É S 
A FŐVÁROSI RÉGÉSZETI INTÉZET 

1946—47. ÉVI 
GELLÉRTHEGYI ÁSATÁSAIRÓL. 





A Gellérthegy mint régészeti lelőhely már 1904 óta ismert.1 1935-ben fordult fokozottabb 
figyelem a Gellérthegy felé, mikor a régi Tabán lebontásakor felszínre került a többévezredes 
tabáni lakótelep. Az ásatás vezetője, Nagy I,ajos a Gellérthegy északi lejtőjét kutatóárkokkal 
átvizsgálta, de ott településnyomot nem talált.2 Átmenve a hegy déli lejtőjére, megtalálta 
a keltakori erődítmény falának egyes részeit s a Tabánban leltekhez hasonló eseréptöredékeket. 
~L,e is szögezte ásatási jelentésében, hogy : »A tabáni ásatás nem is volna teljes, ha rövidesen 
nem követné a Gellérthegy déli részének a felkutatása«. 

Az 1935. évi kutatást követték az Intézet próbaásatásai 1939 telén. Kkkor már raktár
vermek és edény égetőkemencék kerültek elő a hegy déli lejtőjén,3 amelyek már az eraviszkusok 
falujához tartoztak. Az eraviszkus »oppidum« Rezeda-u. 12. sz. háztelek környékén feltételezett4 

központjának felkutatása volt az 1941. évi ásatás célja, ekkor Nagy Tibor több lakóhely padlóját 
és raktárvermeit találta meg.5 Ezek az eddig feltárt település kiterjedését mutatták meg, 
nyugati irányban- , 

A legújabb ásatást 1946 július 31-én kezdte el Nagy Tajos a Gellért-szálló fölötti hegy
oldalban a játszóterek és a Citadella közötti területen (1. kép). Közbejött halálos kimenetelű 
betegsége alatt is távolról irányította a kutatásokat, amiért külön hálával adózunk emlékének. 
1947 őszén elsősorban a 16. sz. legjellegzetesebb lakóhely teljes feltárásáért és tisztázásáért 
folytattuk az ásatást. 

Az új kutatások meghozták a megelőző próbaásatások alapján várt eredményt, feltárták 
a késő vaskorban a hegyen élt kelta-íllir eraviszkus törzs telepének egy igen sűrűn lakott részét. 
Az ásatások fényt vetettek az eraviszkusok előtti telepesek hagyatékára is.6 Az újlakok fejlet
tebb technikai ismeretekkel rendelkezve, a régi kereteket kibővítették és virágzó gazdasági és 
ipari életet teremtettek. , 

Az ősi települések vizsgálatánál figyelemreméltóak az ásatások területének geológiai 
viszonyai. A Gellérthegy tömbje felső triászkori, ú. n. fődolomit.7 Kz fedetlenül mutatkozik 
a Citadella környékén és a Duna felőli meredek falon. Ásatási mezőnyünk felső része arra a terü
letre esik, ahol a dolomiton mészkőlerakódások vannak (nummilinás mészkő). A mészkőben levő 
természetes üregek s a könnyen faragható kőanyag elősegítették a települést. A feltárt telep 
alsó része a hegy középső magasságát borító ú. n. budai márgába van vágva. A hegy déli lábát 
kiscelli agyag borítja, melynek jelenléte a hegyen ä virágzó őskori edényművesség szempont
jából méltó említésre. 

i Nagy Iy. Tabán a régészeti ásatások világában. Tanulmányok Budapest múltjából IV. 21 . 1. (továbbiakban 
Nagy X,., Tabán . . .) 

2 Nagy X,., Tabán . . . 19. 1. 
3 Nagy í,., Budapest Története I . 239. 1. 
4 Nagy 1/., Budapest Története I . u v o . 
5 Nagy T., A Fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet jelentése az 1938—1942. évek között végzett kutatásairól . 

Budapest Régiségei XI I I . , 367. 1. 
6 A telep régebbi lakóit a leletek kiértékelésénél fogjuk tárgyalni. 
7 Horusitzky Henrik : Budapest jobbpart i részének hidrogeológiája. Hidrológiai Közlöny, XVII I . , 1938. 217. 

s. köv. 1. és térképmelléklet. 
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1. kép. — Az ősi település helye a Duna szintjéhez viszonyítva (Seitl Kornél rajza). 

Az 1946. és 47. évi ásatások folyamán sok nehézséget okozott az a számtalan pusztító 
tényező, mely a régi települések nyomait elrombolta. Elsősorban az ősi röghegység természetes 
pusztulása, ezenkívül a török időkben és a XVIII. században a hegyen levő szőlőültetvények 
földmunkálatai,8 az elnyomás ideje alatt épített Citadella fennsíkjának egyengető munkái, 
a hegyoldal civilizálása, utak, csatornák, villanyvezetékek leásása, az 1935—39-ig tartó kerté
szeti talaj egyengetés. Legtöbbet pusztított az 1944—45. évi háborvi. Lövészárkok, ütegállások 
és bombatölcsérek helyén szétmállott az ősi kultúrhagyaték. 

így ásatási munkánkban csak foltokban kaptuk meg az útbaigazítást az itt élt ősnépek 
életviszonyaira vonatkozóan. A legnagyobb nehézséget mégis az okozta, hogy a különböző 
korok őslakói házaikat belevágták az előző korok lakóhelyeibe. A helyoldalban terraszszerüen 
építkeztek egymás fölé, így gyakran egy régebbi település hagyatéka magasabb rétegben kerül 
elő, mint a korban utána következőé. 

Az 1946. évi ásatás folyamán 72 kisebb-nagyobb kutatóárokkal kutattuk át a játszó
terek és az akkor épülő Szabadság-szobor közötti területet ( 1. kép). Ebből a sok kutatóárokból 
többnyire szórványos cserép vagy patics került elő, de számításba jövő lelet csak 16 kutatóhelyen 
volt (2. kép). Alábbiakban e lelőhelyek ismertetését adjuk. Az átszániozásból eredő tévedések 
elkerülésére a feltárásoknál használt sorszámozást tartottuk meg később is, tekintet nélkül arra, 
hogy csak egy gödörről vagy lakóházról van e szó. 

1. sz. hely. Kerek szemétgödör alsó része. (Attn.: 180 cm, mélység : 150 cm). Tartalma 
vegyes keltakori hulladékanyag, az edénycserepek közt egy rozettás, benyomottdíszíí töredék, 
díszített hálónehezék, továbbá állati csontok. 

8 DvihallyAnna Mária. A budai szőlőművelés története. 1932. 23. 1.. 36. 1. és térkép (120 1.). 
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2. kép. 
A Gellérthegy déli lejtőjén folytatott ásatások lelőhelyei. (Helyszínrajzot készítette Seitl Kornél) 





4. k é p . — A 7. sz. kemence alja 6. kép. — A 9. sz. lakóhely maradványai a kemencével és tűzhellyel 



2. sß. hely. Méhkasalakú raktárgödör, kitapasztva és erősen kiégve (5. kép). (Átm.: 2 m, 
legnagyobb mélység: 180 cm.) Tartalma : kelta cserepek, bütykös, durva edénytöredékek 
(19. kép), állati csontok, fonott drót gyermekgyűrű bronzból. Az eredetileg raktárul szolgáló 
gödröt később hulladékveremnek használhatták. 

3. sz. hely. Ovális alakú hulladékgödör (legnagyobb átm.: 160 cm, mélysége 147 cm). 
Laza, hamus, porhanyós földjéből bronzkori cserepek kerültek elő. 

4. sz. hely. Két tűzhely egymásfölött, egy sárga agyagréteggel elválasztva (a kettő 
mélysége együtt 190 cm, átégett rész átm. 120 cm). Mindkettőből kelta cserepek kerültek elő. 

5. sz. hely. Lakóház. Téglalapalakú (3 m hosszú, 2 m széles), döngölt agyagpadlójú ház, 
melynek fagerendákból készült vázát elüszkösödve megtaláltuk a padlón (3. kép). A ház déli 
oldalán levő bejáratnál két gerendalyukat találtunk. A gerendákat ékalakú kövekkel pöckölték 
ki, előttük a padló még folytatódott egy darabon s itt tüzelőhely nyomai mutatkoztak. Leletek : 
Kelta edénycserepek, legnagyobbrészük nagyméretű edényből való, számos táltöredék, egy 
fenőkő töredéke, egy vaskés foka csontnyélben, egy bronzkarperec töredéke és égett csontok. 
A cserepekből négy edényt sikerült összeállítani. A lakóház sarkában egy malomkő töre
déke feküdt. 

6. sz. hely. Lakóház megmaradt padlórészlete, egy 2 m hosszii agyagpadkával. A padká
ban gerendalyukak mutatkoztak. Leletek : Különböző kelta cserepek, melyekből csupán egy 
edény volt összeállítható. A padka fölötti kutatöárokfal bővítésekor egy kis fészekben két 
koravaskori edény cserepeit találtuk meg, összekeveredve. Összeállításuk után kitűnt, hogv 
e kor gellérthegyi kerámiájának jellegzetes típusait képviselik (18. kép 3.). A padló a hegy lejtője 
felé megszakadt, alatta 1 y2 méterre egy kis kemence padozat darabja maradt fenn, melynek 
cserépanyaga szintén a kora vaskorra utalt. A 6. sz. leásási helyet nyugat felé bővítve egy nagy 
veremre találtunk. A nagy verem tele volt keltakori edények töredékeivel. I t t egy fazekasműhely 
raktárkészlete pusztult el. Khhez hasonlókat tártak fel a Tabánban is. A raktározott edények 
főleg kihajlóperemű tálak és nagyméretű fazekak voltak, többnyire besímított hullámdísszel 
(18. kép 5., 9., 10.). A nagy verem teljes kiürítése után aljában sziklák között egy kis kemencét 
találtunk, melyből egy kis ép, kora vaskori edényke került elő ( 18. kép 2.). A nagy verem leleteihez 
tartozott még három agyaggúla egy jól kidolgozott és átfiirt agyar, mely eziíttal mint fazekas 
simítóeszköz lehetett használatban, két csontsimító és egy fenőkő töredéke. 

7. sz. hely. Edény'égetőkemence alsó része (4. kép). A kemence felfelé keskenyedő, egy
üregű volt, vastagon kisározva. Erősen átégett alja cseréptöredékekre volt alapozva. A töredékek 
kivétel nélkül késő kelta koriak. A kemencét nyílása felőli oldalon egy lövészárok leásása 
pusztította el. 

8. sz. hely. Egy lakóház padlómaradványa. Közepéből nagy hombáredény került fel
színre. Kiásásakor egy mélyebben fekvő padlószint tűnt elő, melyben egy malomkő alsórészét 
találtuk meg. Az ásási hely délkeleti sarkán egy meredekfalú, köralakú szemétgödör (átm.: 
110 cm) került elő. A gödör tar ta lma: vegyesen koravaskori és kelta edény cserepek, 
halszálkák és egy csónakfibula töredéke. A lakóház annyira elpusztult, hogy a padló egy darab
ján kívül semmi sem maradt fenn belőle. Nyugati oldalán feltűnt a padló erős süppedése. Az itt 
készített metszet egy lefelé szélesedő raktárgödröt tár t fel. Ez a felső padlónál korábbi perió
dusba tartozott, erre utal, hogy fölötte s& egyre süppedő padlót több rétegben megvastagították. 
A hamus, égett földdel teli gödör tartalma : kora vaskori és kelta edénytöredékek, egy bronz 
karperec, teljesen szétmállva és egy fenőkő töredéke. A lakóház szélét keresve, nyugatfelé 
bővítettük a kutatóhelyet, de csak összezavart rétegeket találtunk. A padlótól 2 és fél méterre 
nyugat felé újra egy malomkő töredékére és egy agyaggúlára bukkantunk, 3 és fél méterre 
pedig egy nagy agyaghombár töredékeit ástuk ki. A kutatóárok közvetlenül emellett egy 
kétosztatií edényégetőkemencét is elért. Felépítése már Békásmegyerről ismert.9 

9 N&gy L., A békásmegyeri késő L,a Téne fazekaskemence. Arch. Ér t . 1942. 160—168. 1. 1. kép. 1. 
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7. kép. — A 9. sz. lakóhely fekvése a hegyoldalban. 
(Háttérben balra az épülő emlékmű alatt ásatóink a 6. és 8. sz. lakóhelyen dolgoznak). 



9. sz. hely. LaRóház maradványa (6—7. kép). A hegy sziklás talajához támaszkodhatott 
egykor a ház, mert döngölt agyagpadlója széle fel volt sározva a sziklák aljára. A padlót körül
belül a középtengelyben két nagy szögletes gerendalyuk szakította meg. A padló szélén levó, 
leleteket nem tartalmazó gödör bizonyára hombáredény befogadására szolgált. A megfelelő 
méretű edényt sikerült is megtalálni a padló fölött. A meredek, sziklás talajhoz támaszkodott 
egy a padlóra épített sütőkemence s mellette egy kis főző tűzhely ötlyukú agyagrostéllyal. 
(17. kép.) A tűzhely előtt a padló 80 cm hosszú darabon kiemelkedett s egy agyagasztalka vagy 
padka alsó részére futott fel (6. kép). A nagy hombáredényen kívül még több edényt tudtunk 
a padló fölötti rétegben lelt cserépanyagból összeállítani ; kézzel formázott bögréket (18. kép 
6—7.), a keltákat megelőző népek fazekashagyományait tükröző, de Jkelta korongolási techni
kával készített bütykös, koszorúdíszes edényeket (18. kép 13.) és jellegzetesen késő kelta, jól 
kidolgozott edényeket (18. kép 12.). Külön figyelmet érdemel egy karika öntésére szolgáló 
homokkőminta és bronz öntési rög (15. kép), itt került elő még egy fenőkő töredéke és a 
falazatból maradt paticsdarab. 

10. sz. hely. Nagyméretű ház padlójának hosszanti széle (11 in). Szélességben csak 3-20 
m-nyi padló maradt fenn, a többit a kertészeti munkálatok levágták. A padló feletti keményre 
döngölt padka is megmaradt ebben találhatók meg a gerendalyukak. A padka szélét alacsony 
deszkapalánk tartotta szilárdan. Ez a ház pusztulásakor kiégett s reánk már csak a deszka 
agyagba merevedett lenyomata maradt. A padlón kővel körülrakott tűzhely, a padkán kemencék 
nyomai mutatkoztak. A lakóház romjai közül előkerültek kora vaskori és későkelta edény-
cserepek, paticsdarabok és kőszerszámok. Utóbbiak a vaskorszakban is használatosak voltak, 
főleg edény felületek simítására szolgálnak a fazekasiparban. A padka közepén egy kézimalom 
igen erősen elkoptatott alját találtuk meg. 

7 7. sz. hely. Köralakú építmény nyomai (8. kép). A márgás talajból élesen elváló négy, 
szögletes gerendalyukat találtunk, melyeknek elhelyezkedése köralakú építményre utal. Sajná
latraméltó, hogy az itt épült új lépcső alapozása levágta a házmaradvány többi részét. A földből 
innen-innan szétszórt paticstöredékek kerültek elő. Egyéb leletek : kelta cserepek, egy szép 
vörösrefestett töredék, egy a Tabánból jólismert típusú tálgomb10 és egy bronzkarika. 

12. sz. hely. Lakóhely padlódarabja, melyre az új emlékmű alatt a kelta erődítések 
nyomait keresve bukkantunk. A későbronzkori és koravaskori eredetű lakóhely leleteinek 
bemutatását és kiértékelését Bognárné Kutzián Ida végezte el.11 

13. sz. hely. Lakóház maradványa. A padlónak csak a sziklára tapadó széle volt meg, 
többi része elpusztult. Elhelyezkedése a hegyoldalban éppen olyan, mint a 9. sz. lakóhelyé. 
Közvetlenül a 13. sz. mellett ásták ki 1939-ben az V. számú házmaradványt. Innen nagyon jól 
készített vakolatdarabok kerültek elő, anyagukban több mészkeveréssel. Belső, sima oldaluk 
festve volt, fehér alapon vörös mintákkal. Az újabban feltárt házban előkerült szép vörösfestésű 
edénytöredékek arra utalnak, hogy itt annakidején a viszonylag tehetősebb eraviszkusok házai 
állhattak. A 13. sz. hely leletei : edénytöredékek, köztük táltöredék gombbal (mint fent), 
állati csontok. 

14. sz. hely. Edényégetőkemence maradványa. Ez a kutatási hely a hegy keleti meredek 
részére esett. A jól kitapasztott kétosztatú, edényégetőkemence legnagyobb részét a felette haladó 
sétaút építésekor vágták le. 

15. sz. hely. Lakóház nyomai. Az erősen elpusztult helyen egy gerendalyuk és számos 
paticstöredék jelezte, hogy itt számottevő ház állhatott. 

16. sz. hely. Lakóház, amely egy terrasznyi emelkedéssel az előbbi fölött került elő az 
1946. évi ásatás végén. Az 1947. évi ásatás főcélja a ház felépítésének teljes tisztázása volt. 

io Budapest Története I. 1. X X X V I I I . t. 
i i Őskori leletek a (Gellérthegyről. Antiquitas Hungariea. H. 1—2. 1948. 11 14. 1. 
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Egy 7 m hosszú és kb 4 m széles ház alapjainak hosszanti felét találtuk meg, mely elegendő 
volt az egész ház felépítésének rekonstruálására. Először lekerekített téglalapformában kisebb-
nagyobb, 20—30 cm átmérőjű cöveklyuksorok kerültek elő (9. kép). Ezek határolták az agyag
padlót s az annak a szegélyén emelt, dunakaviccsal alapozott (nedvesség ellen) döngölt padkát. 
A padka külső szélébe voltak a nagyobb gerendalyukak bevágva. Nyugati erősen kiszélesedő 
részén két kézimalom alsó része maradt fenn eredeti helyén. A ház keleti oldalán kerek sütő-

8. kép. — A 11. sz. kerek építmény tartógerendáinak nyoma. 

kemence maradványai találhatók (10. és 13. kép). A falazási technikát nagyszámban talált 
paticsdarab mutatja be. A vesszőfonatok lenyomatai bizonyítják, hogy a háznak agyaggal 
bevert, fonott sövényfala volt. Megkíséreltük az ásatás útmutatása alapján a ház 1 : 50-re kicsi
nyített mását elkészíteni (11 —12. kép). Ehhez nagy segítséget nyújtott a mi házunkkal rokon 
szerkezetű Mayen-i kelta ház, melynek rekonstrukcióját Fr. Oelmann tervezte, az ősi háztípusok 
legjobb ismerője.12 A 16. sz. ház leletei közül említésreméltó egy szíjra erősíthető palmettás 
bronzveret (20, kép), mely fémtárgyakban ritka lelőhelyükön fontos, annál is inkább, mert 

12 Rin gallorömischer Bauernhof bei Mayen. Bonner Jahrbücher 133. (928.) 90. 1. VIII . l . A gellérthegyi ház-
modellt rajzaim alapján Berinkey András ásatási munkavezető építette fel, az agyagmunkát Tepold Henrik 
restaurátor készítette. 
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szoros analógiái vannak a későkelta centrumokban, így Velem Szent Vielen, Stradonitzon s 
magában az ősi Mont Beuvray-i (Bibracte) telepen.13 A 16. sz. helyen összegyűjtött kerámiai 
anyag a kora vaskortól a késő La Téne korszakig terjedő időből különböző korú edények töredé
keit tartalmazta. Ezen a helyen is került elő kőszerszám, azonkívül egy kis mészkőből faragott 
hálónehezék. A 16. sz. ház építésekor a kelták egy koravaskori kemencét vágtak ketté. Meg
maradt részét megtaláltuk. (13. képen, baloldalon a szikla mellett.) 

Az 1947. évi ásatás folyamán még négy helyet kutattunk át (17—20). A 20. sz. helyen 
lakóházalapozást tártunk fel. Egy pár általános jellegű kelta cserép között egy patronos, rács
mintás, vörös-fehér festésű töredék került elő. 

Az ásatások anyagának áttekintése után általános képet nyerhetünk a legutolsó telepü
lésről, vagyis az eraviszkusok hegyi falujának jellegéről. Az itt és a Dunántúl legnagyobb részé
ben fennállott kelta-illir társadalom a barbárság legfejlettebb fokán állott s életének számos ága 
a földközitengeri civilizáció hatását mutatta. Az eraviszkusok társadalmának megdűlését már 
a római civilizáció dinamikus terjeszkedése okozta. A törzsi életet élő, parasztkultúrájú nép 
gazdasági életére rávilágítanak a leletek. A lényeges szerepet játszó földművelésre utalnak 
a telep számos helyén előkerült és a megelőző korszakokéhoz képest igen fejlett kézidarálók 
(malmok : 10. és 12. kép) és a nagyon nagy számban talált gabonatartó hombáredények (18. 
kép 14.). A félig földbesüllyesztett edények nagyon alkalmasak voltak a téli raktározásra. 
A hulladékgödrökben és a tűzhelyek körül előkerült domesztikált állatoktól (kecske, szarvas
marha, ló) való csontok állattenyésztésükre utalnak, míg egy-két vaddisznóagyar és szarvas
agancs és egyéb csontjaik pedig vadászatra. Kihasználták a Duna közelségét is, halászatukat 
a szemétgödrökből előkerülő halszálkák és az itt-ott található hálósulyok bizonyítják. A telep 
tabáni részének feltárásánál mindezek a jellemző leletek megvoltak bizonyos mértékben. Nagy 
Lajos erre vonatkozó ismertetésében14 megállapítja, hogy a tabáni teleprész átmenetibb jellegű 
volt, mint a hegyen levő. A legújabb ásatásoknál valóban már házalaprajzokat is felismertünk. 
Szögletes (3. kép), ovális és kerek (8. kép) formájúak a házak, nagyjából megmunkált fagerendák
ból (ágasfákból) építve, oldalaik fonott sövényfalak agyagtapasztással (14. kép). A gerendák 
összeillesztésére közvetlen nyomunk nincs, valószínűleg egymásba csapolták vagy összekötözték 
a végeket. A házak formája és felépítése még a részletekben is megegyezik a keltaság ősi hazájá
nak építkezési módjaival.15 Az idevándorló kelták nem tértek el a jól bevált fejlettebb építkezési 
technikától, ragaszkodtak viszonylag magasabb életformájukhoz. 9. sz. lakóhelyünk (6. kép) 
kissé földbe van mélyítve, mint a galliai Bibracte kelta házai. A 8. sz. lakóházban méhkasalakú 
verem szolgált raktárul mint a Neckar melletti Ladenburgban s a 6., 10. és 16. sz. gellérthegyi 
házak földpadkáját úgy vágták át a gerendalyukak, mint a Heidelberg melletti házak körülfutó 
padozatát. 16. sz. legjobban fennmaradt házmaradványunk alaprajza (9. kép) tompított sarkú 
téglalap, mint az Altenburg bei Niedenstein és Mayen délnémetországi kelta lelőhelyek házai és 
éppúgy kis árkocskával van körülvéve (esővízlevezető), mint a westfáliai kneiblingshauseni 
római tábor ásatásainál előkerült kelta gerendaházak. Tacitus említi az ebbe a kultúrkörbe 
tartozó házakról, hogy festett falaik voltak. Az 1939. évi próbaásatás V. sz. házának falvakolat
darabján a színes falfestés nyomait lehetett észlelni. 

A keltaság fejlettebb termelőeszközöket hozott magával, mint amilyenekkel hegyen élő 
elődeik dolgoztak. A morzsolókővel való zúzás helyett a forgó kézimalmokat használták.16 

A többi nagyobb kelta-telep kiásásakor Stradonitzon,17 Velem Szent Viden18 teljesen azonos 

13 Miske, id. m. 70.1. X1,V. t: 24. és X I V I . t. 27. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique celtique et Gallo-
Romaine. IV. 1927. Paris. 747. 1. Fig. 528. 

14 Budapest Története I. 1. 237. 1. 
i s Összefoglalásunkat lásd M. Eber t , Reallexikon der Vorgeschichte. V. kötet. 194. S. köv. 1. 
is A kelta kézimalmok pontos leírása, használatának módja és rekonstrukciója másut t kerül ismertetésre. 
17 Pic-Déchelette, I<e Hradischt de Stradonitz en Boheme. 103. 1. 
18 Miske id. m. I . 87. 1. IVXIX. t. 3. 



9—10. kép.. — 4̂ 16. sz. ház cöveksorának nyomai. •'A 16. sz. ház maradványai kelet felől nézve, előtérben a kemence megmaradt részével. 

11—12. kép. — A 16. sz. ház rekonstrukciója. A modell tető nélkül, felülnézetben. 



13. kép. — A 16. sz. ház fekvése a hegyoldalban az 1947-ben felavatott Szabadságszobor alatt. 

jellegű malmokat találtak és sűrűn fordultak elő a Munkács-környéki kelta leletekben.19 

A gellérthegyi lakók fémművességének alig maradt nyoma, éppúgy mint egyes nyugati kelta 
centrumokban, de ez a telep felhagyásának körülményeivel indokolható. A helybeli fémöntő
mesterségnek egyelőre csak szerény hírnöke a 9. sz. lakóhelyen talált karikaöntőminta. Pontosan 
ilyet ismerünk a fémművességéről híres Velem Szent Vidről is.20 (15. kép.) 

Az eraviszkusok edény mű vessége már Nagy Lajos kutatásaiból ismert. A szép vörös
fehérfestésű, patronos, rácsmintás, finom kidolgozású kerámia galliai kapcsolataira ő mutatott 
rá,2 1 felvetve a bojok közvetítő és a magasnívójú helyi edénygyártás kifejlődésére ható szerepét. 
B fejlett ipar gyártási helyeit, fazekaskemencéit meg is találta a Tabánban és Békásmegyeren. 
Az új gellérthegyi ásatások ehhez az anyaghoz számos jókidolgozású edény töredékével járultak 
hozzá (16. kép). A szürke anyagú, simított díszű kerámia is teljesen megegyezik a tabáni anyag
gal. A vastagfalú hombáredényekből feltűnően sok töredék került elő (18. kép 14.). A durva
anyagú grafitos csöbrök számtalan darabja egészítette ki a későkelta telep kerámiai leleteiről 
szerzett képet. Bz utóbbiaknál szembetűnik bizonyos fejlődési folyamat,2 2 a helyi edényművesek 

19 Hunyad i I. , Kel ták a Kárpátmedencétaen 126. 1. 
20 Miske, id. m. X X I I I . t. 8. 
2i Budapest Története I . I . 251. sk. 1. 
82 A grafitos csöbrök különböző típusaira Párducz Mihály hívta fel a figyelmet, Arch. Ér t . 1944—45. 71. 1 

344 



lassan elhagyják a nehezebben beszerezhető grafitot, a formákat nagyjából megtartva, durvább 
anyagból készítik e fésűsdíszű csöbröket. 

Külön említést érdemelnek a különböző tűzhelyek és kemencék. A lesározott, döngölt 
padlókon és néha a megemelt padkán találjuk a legegyszerűbb formájú, kövekkel patkóalakban 
körülrakott szabadtűzhelyeket (12. kép). Az erősen átégett kövek össze-vissza repedeztek. 
A 9. sz. lakóhely tűzhelye (17. kép) sokkal fejlettebb rendszerű, a tüzelőtér, feletti rostélyon 
öt lyuk ereszti át a meleget á könnyen ráhelyezhető edény alá. Bár ez a tűzhely honi leleteink 
között eddig egyedülálló, nem ismeretlen forma Galliában. A Marseille melletti Pennes községben 
feltárt kelta település maradványai közt találtak négynyílásos hengeralakú tűzhelyeket.23 

A kemencék kétféle célt szolgáltak. Tártunk fel egyszerű sütőkemencéket és edényégető kemen-

14. kép. 15. kép. 
A 16. sz. ház falaiból maradt Karikaöntőminta a Gellért

agyagtapaszok (paticstöredékek). hegyről és Velemszentvidről. 
• ' ' • 

céket. Az egyszerű kerek (10. és 12. kép) vagy körtealakú, belül vastagon kisározott sütőkemen
céknek egy tüzelőtere és nyílása volt, míg az edény égetőknek többnyire kétosztású a rendszere. 
Külön jellegzetessége volt a 7. sz. edényégető kemencének, hogy alsó lesározása alapozására 
edénycserepeket teregettek szét. A 1.6. sz. lakóhelytől nyugatra tártunk fel egy körtealakú 
kemencét, belső kitapasztásán fennmaradt a kelta fazekas simító ujjainak nyoma. A kemencék 
domború tetejét beomolva, összenyomódva találtuk csak meg. 

Miután a település legjellegzetesebb és leginkább fennmaradt formáját és reánkmaradt 
termelőeszközeit megismertük, az eddigi kutatás eredményei és az újabb leletek alapján meg
kíséreljük a telep történetét a lehetőségek szerint vázolni. B. Kutzián Ida fentidézett legutóbbi 
tanulmányában a Gellérthegy legelső településeiről ír s megállapítja, hogy a rézkorban szórvá
nyosan megtelepedők után egységes települést a középbronzkori lakosság alakított ki a Gellért
hegyen. Az általa közölt 1946. évi 12. sz. bronzkori eredetű lakóhely leletein kívül bizonyság 

23 Déchelette, id.. m.. 508. 1, ...•: , ; 
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erre a 3. sz. gödör hasonló későbronzkori anyaga. Kutzián feltevése szerint ez a bronzkori 
lakosság a koravaskori kultúrhatásokat felszíva magába, élhetett itt egészen az eraviszkus 
hódításig (lásd 11. jegyzet). Következtetése a kerámiai leletek alapján áll, más leletek híjján 
a továbbiakban is ezen a nem teljesén szilárd alapon kell építenünk. Az egyes korszakokra 
vonatkozó bizonyítóanyagot a részletes publikációban mutatjuk majd be. 

A gellérthegyi leletek koravaskor idejébe tartozó anyaga többféle hatást mutat. Alapja 
valóban a helyi későbronzkori kultúra, mely a lauzitzi kultúra hatását tükröző, a Dunántúl 
keleti zónájában kialakult koravaskori kultúra újabb elemeit szívja magába. A gellérthegyi 
cserépanyag egy csoportja a koravaskori szentendreiszigeti temető anyagával egyezik, mely 
a Duna szöglete mentén e korszak egyik legjellegzetesebb hagyatéka. Tompa Ferenc kutatásai 

szerint e koravaskori kultúra hordozói az 
illírek voltak. 23a Anyagunk azonban nem 
mutatja ezideig meg, milyen mértékben és 
mikor vette át itt a vezetőszerepet a kora
vaskori illirség és olvasztotta magába a régi 
thrák lakosságot. Tompa, Nagy Lajos tabáni 
ásatásai nyomán, különösen a házformák 
alapján határozottan az illírséget látja ebben 
a korszakban területünkön és a dunántiili 
megerősített illir várak példájára itt is fel
tételez egy megerősített hegyi illír telepet. 
Mindenesetre a korai vaskor (hallstatti kor) 
folyamán a Gellérthegy a mindenütt fel
bukkanó cserepek és az alsóbb rétegek tanu-
sága szerint sűrűn lakott volt. B korszakot 

16. kép. — Vörös-fehér festésű díszedények képviselik az itt-ott előkerülő csónakalakú 
töredékei az 1946—47. évi ásatásokból. fibulák24, a 6. sz. helyen előkerült dupla

csonkakúp alakú edény (18. kép 3.), kisebb, 
durvaanyagú bögrék (18. kép 2.), egy szórvá

nyosan talált kétfülű edény (18. kép 1.), kisebbméretű edény égetőkemencék (6. sz.. hely tői 
délre és nyugatra a keltakori raktárverem alatt), a 16. sz. hely félig megmaradt kemencéje 
(13. kép) és sok edény töredék. 

Erdélyben és az Alf öld régészeti anyagában Párducz Mihály,25 Hunyadi Ilona26 és Boty-
tyán Árpád27 különválasztották azt a leletcsoportot, amelyet a szkíták térfoglalásával hoznak 
kapcsolatba. A virágcserépalakú edények, behúzottperemű tálak és az ú. n. villanova típusú 
urnák jellemzői e kornak. A Gellérthegyen a késői vaskor kezdetének thrák-illir alapon nyugvó 
hagyatékát ez a szkítakori hatás is színesíti (18. kép 7.). Ez a többeredőjű kultúra sokáig tart, 
kitölti a La Tène korszak első két periódusának idejét is. A korai kelta kultúrának, mely már 
az id. sz. e. IV. századtól felbukkan a főváros környékén is (Kósd, Szob), a Gellérthegyen határozott 
nyomát nem találtuk. Egy 1938-ban feltárt kemence anyaga ad némi útbaigazítást erre a korra 
nézve (18. kép 15.). A helyben készült, durva kidolgozású edények a most leírt koravaskori 
gellérthegyi kultúra jellegét mutatják, mellettük megtalálták a fazekas szerszámát, egy vaskést. 
A karikában végződő kés jellegzetesen kelta formáját Déchelette a késő La Tène II . és I I I . perió-

23a Budapest Története I . 76. sk. 1., 93. sk. 1. 
24 l eg jobb példányukat lásd Budapest Története XlyVU. t. 1. sz. I^elhelye nem Tabán, hanem Gellérthegy. 
25 Bronz-, szkíta-, I*a Tène- és germánkori temető Hódmezővásárhely Kishomokon. Dolgozatok 1940. 79. sk. 1. 

ftzkítakori temető Békéscsaba-Fényesen. Arch. É r t . 1943. 50.sk. 1. Szkítakori-telep a hódmezővásáhelvi 
Fehértó part ján. Arch. Ér t . 1944—45. 62. sk. 1. 

26 Hunyadi , id. m. 49. sk. 1. 
27 Bottyán Árpád kéziratban levő disszertációjának eredményeit lásd Hunyad i fentidézett munkájában. 

346 

http://50.sk


dúsába tartozónak határozza meg,2íi 

s Hunyadi is a La Tène-kor második 
felébe helyezi.29 A kés jelzi, hogy a 
Gellérthegyen a helyi fejlődésű illir -
szkíta jellegű edénygyártás milyen 
sokáig, a késővaskor második feléig 
gyakorlatban volt. 

Mint az eddigi kutatás már meg
világította, a fentiekre következett az 
id. sz. e. I I . és I. évszázad fordulóján 
a politikailag megerősödő és a Dunán
túlra is eljutó dákok befolyása. I t t 
a kutatás30 főleg a Tabánban talált 
durva, bütykös csöbrökre és kihajló-
peremű fülescsészékre támaszkodik, 
melyek szoros hasonlatosságot mutat
nak a Poiana-i Crasani-i és az erdélyi 
pl. a Sepsiszentgyörgy melletti bedeházi 
dák anyaggal.31 A Gellérthegyen is 
megvan ez a kerámia, ellenben nagyon 
kell vigyázni arra, hogy ha már a dák 
ethnikum behatolását feltételezzük, nem 
lehet minden durva jellegű, régi formát 
mutató edényre a dák meghatározást 
alkalmazni. A dákság kultúrája Erdély
ben thrák-szkíta-kelta keveredésből * '• kep. 
alakult ki. Bzek az alaprétegek nálunk is Fözőtűzhely a 9. sz. lakóhelyről, restaurálás után. 
fellelhetők. A késő kelta kultúra tér
hódításakor a mi vidékünkön egy olyan V'.-> 
többeredőjű kultúra élt, mely egy nagyobb kultúrkörbe tartozik. Patek Erzsébet az eddig csupán 
dákoknak tulajdonított ezüstkincsek körét szélesebb, thrák-illir-kelta alapon nyugvónak 
határozza meg,32 a kerámiában sem lehet minden e körbe tartozó formát csak az egyik népelem
nek tulajdonítani. Például a Donja dolinái balkáni illir kerámiában33 nagyon erősen szerepelnek 
a duplabütykös, virágcseréptormájú durva edények, melyek nálunk is előkerülnek s »dák« 
meghatározást kaptak ( 19. kép). Párducz Mihály figyelmeztet arra, hogy nem kell a késő kelta 
anyagban a »hallstatti« örökséget dák közvetítés eredményének tekintenünk, hanem közvet
len kapcsolatot tételezhetünk fel a két kor kerámiája között.34 Ez a megállapítása egy Nagy 
Lajos által publikált és dáknak meghatározott magasfülű bögrével kapcsolatos.35 Valóban 
a Békásmegyer yízműtelepi koravaskori (hallstatti) telep anyagának egyik csészéje közvetlen 
elődje az idézett tabáninak.36 

26 Déchelette, id. m . 869. 1. 599. kép. * 
29 Hunyadi , id. m. 124. 1. 1,11. t. 10. kép. 
30 Budapes t Története I 138. sk. 1. .Századok 1940 sk. 1. és Nagy I,., Párducz M. Hunyadi I . tanulmányai . 
31 Székely Zoltán, Sepsziszentgyörgy története a középkor végéig. 35. sk. 1. — TEC tanulmányra Párducz Mihály 

volt szíves figyelmemet felhívni. 
32 Pa tek E-, Az úgynevezett »dák« ezüstkincsek balkáni kapcsolatai. Antiquitas Hungarica. I I . 1—2. 84. sk. 1. 
33 C. Truhelka, Der vorgeschichtliche Pfahlbau im Savebet tebei Donja Dolina. Wiss.Mitt . aus Bosnien und Herze

gowina. 1904. L X I I . , I^XV., DXVII. , L X X V L , L X X V I I I . táblák. — Hunyadi , id. m. 56. sk. 1. 
34 Arch. É r t . 1944—45. (V—-VI.) 72. 1. 
35 Budapest Története, I . X X X V I . t. felső sor 4-ik edény. 
36 Budapest Története, I. X I X . t. 7. 
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Összefoglalva : a gellérthegyi ásatások anyaga azt bizonyítja, hogy itt egészen a La Tea 
korszak utolsó szakaszáig egy erősen retardáló kultúra él, melynek eredete elsősorban thrák 
illir-szkíta, amelyekhez még egyelőre pontosan el nem választható, frissebb dák behatások 
járulnak. 

E sok összetevőből alakult helyi kultúrára özönlött rá az id. sz. e. 70 körül ideérkező 
eraviszkus áradat, mely a La Tène kultúra boj közvetítéssel kapott friss hatásait hozta magával.37 

A gellérthegyi legújabb ásatások (1947) is azt bizonyítják, hogy az itteni eraviszkus edény-
müvesség is többrétű. A 16. sz. lakóhely elpusztulásakor a kunyhóban maradt edények szét
törtek és töredékeik belepréselődtek a padlóba. Szorosan egymás mellett kerültek elő a feltárás
kor sima, jóliszapolt korongon készült tipikus La Tène I l l -ba tartozó edény cserepek, kézzel 
készült durvaanyagú edények cserepeivel (18. kép 4., 8., 11.), sőt vörös-fehér festésű töredék
kel. Az igen magas fokon álló kelta kerámiai ipar termékeitől elütő, durvaanyagú, de mégis 
használatban maradt edénytípus jelzi a helyi, fentebb tárgyalt bennszülött hagyományok 
erősségét. Régi formák néha korongolásos kivitelben készülnek az újjáalakult műhelyekben 
(18. kép 13.). 

Amint a fentiekből kitűnik, a telep életének virágkora az eraviszkusok uralnia alatt 
következett be. Az eraviszkus-telep most feltárt része nem állhatott fenn a római foglalás után, 
mert jellegzetesen provinciális római anyagnak semminemű nyoma sincs a leletek között. 
A lakóházak felépítésében sem mutatkozik semmiféle római hatás, ellentétben Bibracte házaival, 
ahol római tetőfedőtéglákkal fedték be a régebbi kelta házakat s átépítették az új technika 
módszerei szerint. 

Az újabb ásatások folyamán tíz helyen tártunk fel lakóházmaradványt és 80 kutató
árokkal kutattuk át a kelta-telep Duna felé eső keleti területeit. A leletanyag majdnem kizárólag 
edénycserép és a terület nagyságához mérten kevés a teljesen összeállítható egész edény. Fém
anyag, eszközök és egyéb, a napi életben használatos tárgy csak egy-két darab került elő. 
Még a malomkövekből is csak a törötteket és hiányosakat találtuk. A lelőkörülmények arra 
utalnak, hogy a lakóházakból tulajdonosaik mindent elvittek, a telepet szabályszerűen kiürí
tették s csak azután égtek le részben a házak. A felszerelési tárgyak és termelőeszközök hiánya 
annál is inkább feltűnő, mert például Velem Szent Viden a nagy, késő kelta település helyén 
rengeteg a napi élethez tartozó bronz- és vastárgyat találtak, amelyek egy ilyen kultúrfokon 
álló társadalomnak nélkülözhetetlen eszközei voltak. 

Déchelette szerint Bibracte-ból a hegyi városból Augustus parancsára — az érmek 
tanúsága szerint id. sz. e. 5-ben — költöztek el a gall aeduaták Augustodunumba, melyet nem 
messze az ősi lakóhelytől, sík területen, a mai Arroux folyó mellett alapítottak a hódító rómaiak. 
Augustus jobban szerette, ha a gallok elhagyják hegyi váraikat és a síkságon telepednek le.38 

A gellérthegyi-telep esetében is hasonlóról lehet szó. A lágymányosi eraviszkus kincslelet, mely 
a római foglalást (lásd 37. jegyzet) meghatározza, id.sz. e. 9—11. években került a földbe. Ekkor 
terjesztette ki Illyricum határát a Dunáig Augustus császár. Lényeges az ú. n. lágymányosi 
éremlelet helye. Az edénybe elrejtett, majdnem 500 ezüstpénz a mai Gellért-tér 3. számú házá
nak alapozásakor került felszínre. Tulajdonosa a gellérthegyi telephez tartozhatott. A pénzek 

37 Területünk e korszakbeli történetére nézve, mint azt e kornak legjobb ismerői a »Budapest Története« c. 
műben lerögzítették, a következő tények vál tak közismertté. Az id. sz. e. 100 küröl az erdélyi dákok ha ta lma 
megnő és a Duna jobbpart já t is uralják. Id. sz. e. 60 tá ján a d á k fennhatóságot a mai Csehország felől áramló 
bojoké követte . Az éremleletek tanúsága szerint e megmozdulások következtében tolódott id. sz. e. 80—70 
körül a Kis-Alf öld vidékéről az illir fajú és kelta kul túrá t hordozó eraviszkus nép a Duna jobbpart jára s ekkor 
foglalhatta el a Gellérthegyet és környékét is. (147. sk. 1., 236. sk. 1.) Mint a lágymányosi éremlelet mutat ja , 
70-től id. sz. e. 10-ig kereskedelmi összeköttetésben ál lot tak Rómával . Ekkor tá j t m á r a római seregek többször 
felvonultak a Duna mellé dákok, markomannok, quádok ellen s kezükben tar t ják a gellérthegyi révet. A nagy 
pannon-dalmata lázadás u tán id. sz. u. 6—8 Tiberius végleg elfoglalja vidékünket. A ku t a t á s a Gellérthegy 
déli lejtőjén talált id. sz. u. 260—268 közt áll í tott oltár alapján (lásd 41. jegyzet) az ekkor még fennálló kelta 
oppidum főterét határozza m e g s a római korban továbbélő törzsi központ főépületeit is i t t keresi (159. 1., 
237. 1. 239. 1.). 

38 Déchelette, id. m. 958. 1. 
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18. kép. — Kora- és késővaskori edények a Gellérthegyről. 1. Szórványos lelet 1939-ből; 2., 3., 
5., 9., 10., a 6. sz. helyről ; 6., 7., 12., 13., 14., a 9. sz. lakóhelyről ; 4., 8., 11. a 16. sz. helyről ; 

15. zárt lelet a IV. sz. kemencéből (1938). 
Méretarányok : 1 - 3 =.kb. 1 : 8 ; 4 = 1 : 10 ; 5—13 = 1:8; 14 - 1 : 16 ; 15 = 1:5. 
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elrejtésekor indult meg az a viharos korszak, mely a betörő barbárok és felvonuló rómaiak 
ütközőpontjaivá tette vidékünket. Az id. sz. u. 6—9-ig tartó nagy pannon-dalmata lázadásban 
minden valószínűség szerint résztvevő eraviszkusok hegyi telepükön éppen a Duna mentén 
haladó út és a tabáni átkelőhely fölött helyezkedtek el. A lázadásban keserves tapasztalatokat 
szerzett római hadvezetés nem tűrhette ilyen fontos helyen a megbízhatatlan elemek meg
erősített telepét s bizonyosan hegyi fészkük elhagyására kényszerítette a keltákat. Ez az állítás 
a Gellérthegy már átkutatott délkeleti terraszaira vonatkozik. 

A további kutatás feladata, hogy a hegy nyugati, lankásodó részén felderítse a kelta 
telep sorsát. I t t kerültek elő az id. sz. u. I. században készült sírkövek, melyek a romanizált 
kelták hagyatékából valók. Eddig azonban a sírkövekhez tartozó sírt nem találtak s nem tudjuk, 
hogy hol is lehetett az a temető, melynek köveit a Gellérthegy villanegyedében fellelték. Ezen 

a környéken találták azt az oltárkövet,39 melynek alapján a kuta
tás az eraviszkus oppidum fennállását az id. sz. u. I I I . századig 
levezette.40 Csemegi József szerint lelhelye a Rezedautca 14. sz. 
alatt volt.41 

Nagy Tibor ásatása megállapította (lásd 5. jegyzet), hogy ezen 
a helyen nem volt romanizált városcentrum, hanem itt is szegényes 
kelta házikók maradványai rejtőztek. Ugyanő ismerte fel az 
aquincumi vallási életről írt összefoglalásában42 az oltár Iuppiter T. 
megnevezésében egy Iuppiterrel azonosított kelta főistenség kultuszát. 
Az oltárkő (helye lehet másodlagos is) amellett bizonyít, hogy-a 
telep elhagyása után a vallási hagyományok olyan erősen fűzték 
a helyi lakosságot ősi telepéhez, hogy azt megtartotta vallási 
helyének. S mint Nagy Tibor mutat rá, valószínűleg a Gellérthegyen, 
az ősi bennszülött anyaisten kultúszhelyén talált otthonra később 
Magna Mater Kybele tisztelete is. Az elhagyott Mont Beuvray 

(Bibacte) példája is erre a megoldásra vezet. Ezen a hegyen sokáig megmaradt a kelta 
istenek tisztelete, sőt vallásos jellege az egész történelem folyamán sem tűnt el.43 A fenti 
oltárkövet a »civitas eraviscorum« üdvéért állította Titianus augur, a civitason nem várost, 
hanem törzsi kerületet kell érteni.44 A királyi vár kertjében talált45 és id. sz. u. 124 és 194 közt 
szintén a »civitas eraviscorum« üdvéért állított oltárkő (lásd e kötet 320. lapján) sem vonatkoztat
ható éppen a Gellérthegyre. Az a nagymérvű kulturális fellendülés és sokszínű fejlődés, mely 
a romanizált kelta lakosság életében az I. század folyamán végbement, nem rögzíthető a 
Gellérthegyhez, mint centrumhoz, kifejlődését fővárosunk területének más pontjain kell 
megtalálnunk. A tabáni kelta teleprész helyzete más volt, mint a hegyen levőé. 
A sík területen jobban ellenőrizhető régi lakosságot ideig-óráig még meghagyhatták 
eredeti lakóhelyén, mint azt a tabáni ásatások egyik gödrének korarómai leletanyaga 
bizonyítja.46 Azonban ez a lelet is csak szegényes jelenség a romanizációnak ahhoz a fokához 
képest, melyet Nagy Tibor legújabb albertfalvai ásatásai mutatnak be.4 7 Az itt megtalált 
kelta alapréteg kerámiája mellett Itáliából és a délnyugat Pannoniából áramló római 
fazekastermékek igen nagy mennyiségben kerülnek felszínre. Ez az ásatás ad majd teljes 

39 CII, 10. 418. 
40 Budapest Története I . 160. 1. 
« Arch. É r t . 1939. 114. 1. 
*2 Budapest Története I . 407. sk. 1. és 426. sk. 1. 
43 Dragendorff, Biabracte. Archeologischer Anzeiger 1910. I I I / IV. 452. sk. 1. 
44 Budapest Története I . 158. 1. 
45 Bemutat ja Szilágyi János, ezen köte t 320. lapján. 
46 Nagy I,.. A középkori Kelenföld (Tabán) rómaikori hagyatéka. Bud. Rég. XIV. 447. sk. 1. 
47 T,egújabb kuta tása i t ismertette a »Corona Areheologica« körben ta r to t t , 1949. évi február 18-iki előadásán. 
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19. k é p . 
Durva, bütykös edény 

töredéke a 2. sz. veremből. 



képet arról az átmeneti időszakról, melyben a keltaság magáévá tette a hódítók kultúráját. 
Vidékünk romanizációjának kezdetekor éppen a helyi kelta alapokon épült albertfalvai telep 
gazdag, koracsászárkori leletanyagával szemben gellérthegyi falunkban az élet nyomait már 
hiába keressük. Míg a nyugati hegylejtőket át nem kutattuk, addig a kérdést nem tekinthetjük 
lezártnak. . 

20. kép. 
Palmettos 
szíjveret. 





E V A B A R A N Y A I B O N I S 

RAPPORT SUR LES FOUILLES EXECUTEES PAR L'INSTITUT 
MUNICIPAL D'ARCHEOLOGIE AU MONT GERARD DE 

BUDAPEST EN 1946 ET 1947 

En 1935 et 1936, pendant la. démolition 
du quartier dit Tabán, l'Institut Municipal 
d'Archéologie qui dirige aussi les fouilles 
entreprises sur le territoire de Budapest 
a découvert sur la rive droite du Danube, 
au coeur même de la ville, les vestiges d'un 
établissement préhistorique rementant à 
l'âge néolithique. L'âge d'or de ce territoire, 
situé près d'un important passage du 
Danube et habité pendant toutes les périodes, 
est à fixer au I e r siècle av. J .-C, c'est-à-dire 
à une époque caractérisée, au point de 
vue de l'histoire locale, par l'existence 
d'un établissement éravisque (peuple de 
race celto-illyrienne) dans ces parages. 

Pendant l'exploration de l'établissement 
situé au Tabán^ le regretté Louis Nagy, 
directeur d'alors de l'Institut, a étendu ses 
recherches sur le Mont Gérard qui s'élève 
au-dessus de ce quartier. De 1935 à 
1941 il a fait pratiquer plusieurs fouilles 
d'essai sur les versants de cette montagne ; 
les fouilles systématiques ont commencé, 
sur la pente méridionale, le 31 juillet 1946. 
Il est dommage que ces travaux aient 
constitué la dernière entreprise de L. Nagy 
qu'une cruelle maladie allait ravir a l'arché
ologie hongroise. Néanmoins les fouilles 
furent continuées, d'après les projets origi
naux, par l'auteur de ces lignes d'abord 
pendant deux mois en 1946, ensuite pendant 
l'été de 1947. 

Sur le versant méridional du Mont 
Gérard nous avons creusé 72 fossés ; nous 

avons découvert des trouvailles plus ou 
moins remarquables à 20 en droits (fig 2.). 
Malheureusement les anciennes vignes, le 
réseau routier, la canalisation et les ravages 
de la guerre ont fait disparaître à jamais une 
bonne partie de cet établissement préhis
torique. Il n'en reste pas moins que le 
territoire exploré a enrichi nos connaissances 
de maints détails inédits. 

Nos fouilles ont mis au jour les restes de 
plusieurs maisons d'habitation ; les débris 
de céramique parsemés à. l'intérieur et 
aux alentours de celles-ci nous permettent 
d'en déterminer l'époque. Vu l'absence 
presque complète des objets de métal et des 
monnaies, seule la céramique nous renseigne 
sur la civilisation des peuples préhistoriques 
qui avaient vécu sur cette montagne. 

A la base d'une trouvaille découverte par 
hasard en 1904 (voir la note 1.) et des fouilles 
antérieures, on peut dire que dès l'âge du 
cuivre il y avait des hommes sur la mon
tagne ; à partir de l'âge du bronze le versant 
entier était déjà un territoire habité. 
La population (probablement illyrienne) 
qui y vivait au début de l'âge du fer restait 
fidèle à cette colonie de montagne ; il n'en 
est pas moins vrai que la colonie ne prit 
un essor nouveau que vers la fin de cette 
période où elle se transforma en un village 
fortifié des Eravisques. Les couches des 
diverses époques se succèdent verticalement 
en une rangée serrée. Il arrive souvent 
que les habitations bâties à une époque 

Budapest Eégiségei XV — 23. 353 



donnée soient creusées dans celles d'une 
autre époque. Dans plusieurs cas les con
fusions étaient facilitées par la division de 
l'établissement en terrasses : c'est pourquoi 
un foyer construit au début de l'âge du fer 
peut bien se trouver plus haut que le plan
cher d'une maison d'habitation utilisée vers 
la fin de la période celtique. 

I,es fouilles de 1946—47 ont mis au jour 
plusieurs maisons d'habitation aux plans 
ronds et carrés. Selon le témoignage des 
trous carrés et des poutres carbonisées 
(fig 8.), les maisons creusées dans la pente 
ou appuyées sur les rochers étaient soute
nues par des pièces de bois. Les murs d'argile 
avaient pour soutien un treillage (fig 14.) ; 
dans le cas d'une maison bien construite 
même les traces de la peinture murale ont 
pu être découvertes. Quant à la recon
struction de la maison n° 16, nous l'avons 
faite d'après une maison analogue recon
struite par Oelmann à Mayenne (fig 11—12. 
voir la note 12.). Les foyers des maisons 
se partagent entre plusieurs types. Dans 
la plupart des cas le foyer se compose de 
pierres placées en demi-cercle sur la terre 
battue (fig 12.). On faisait aussi la cuisine 
au foyer bien conservé de la maison n° 9, 
où nous avons découvert une petite grille 
munie de cinq ouvertures ; les établisse
ments celtiques de Hongrie ne nous avaient 
fourni rien de pareil (fig 6.). Kn vue d'une 
exposition organisée par l 'Institut d'Arché
ologie ce foyer fut déplacé et reconstruit 
dans une caisse de bois fabriquée à cet effet. 

Les fours avaient généralement la forme 
d'un fer à cheval, le dos rond et une seule 
cavité à l'intérieur, où leurs parois étaient 
soigneusement bouchées avec de la boue. 
Les fours de potier avaient deux cavités : 
c'est au-dessus d'une grille d'argile percée 
d'un grand nombre de trous qu'on plaçait 
les vases à cuire. Il faut encore menti
onner les meules qui représentent le type 
celtique d'Occident (fig 9.). Parmi les menus 
objets signalons quelques traces de l'indu
strie des métaux. Le moule d'un anneau 
(fig 15.) et la garniture à palmette (fig. 20.) 
d'une courroie qui avaient été des objets 

usuels des Celtes tardifs ; on en trouve les 
pendants parmi les trouvailles de tous les 
centres celtiques. On n'a retrouvé ni d'autres 
objets métalliques, ni des ustensiles. Kn 
revanche, les débris de céramique sont très 
nombreux. Comme nous savons depuis 
les fouilles pratiquées par L. Nagy au Tabán 
et à Békásmegyer (note L, 9. et 21.), il s'agit 
d'une céramique produite par les artisans 
locaux appartenant à une période tardive 
de la population celtique. Au Mont Gérard 
la poterie était également florissante ; ses 
produits représentent un niveau très élevé. 
Outre les plats et les vases gris, fabriqués 
au tour et ornés d'une décoration imprimée, 
nous avons retrouvé les débris d'un vase 
d'apparat exécuté avec un soin particulier 
et peint en rouge et blanc, ainsi que les 
restes de beaucoup de grands vases destinés 
à emmagasiner des céréales. Tout bien 
considéré, les vestiges des Eravisques 
témoignent d'une agriculture et d'une 
industrie très évoluées et d'un certain 
niveau des logements. 

L'histoire et la vie des Eravisques ont déjà 
été évoquées par les archéologues hongrois 
(cf. Budapest története, ouvrage collectif 
paru en hongrois et plusieurs études à part). 
C'est à eux que nous devons le cadre qui 
est à remplir par les contributions de nos 
fouilles. De l'avis de ces deux auteurs, les 
Eravisques furent un peuple illyrien, mais 
ayant une culture de caractère celtique, 
qui s'établit prèis du Danube autour de l'an 
70 avant notre ère et s'empara aussi des 
établissements anciens du Mont Gérard 
et du Tabán. Par suite de leurs relations 
avec les Boïs, leur culture accuse des 
influences celtiques bien récentes. Après 
l'arrivée dans cette région leur Monnaie 
adopta l'étalon romain. Leur règne semble 
avoir duré 70 ou 80 ans. Leur héritage 
reflète aussi la civilisation de la population 
antérieure. Comme il ressort des dernières 
fouilles, la colonie des Eravisques fut évacuée 
d'une manière systématique. Tous les 
objets utilisables furent transportés ; on ne 
laissa dans les maisons abandonnées et, 
dans la plupart des cas, incendiées que les 
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les vases hors d'usage et les meules cassées. 
Il es à présumer que cette évacution eût 
lieu par ordre des Romains. Il est probable 
fiue les Eravisques ont participé à la grande 
révolte des Pannoniens et des Dalmates de 
l'an 6 à 9 apr. J.-C. Etant donné que leur 
établissement situé au Mont Gérard se 
trouvait près de la route romaine fiui 
longeait le Danube et de l'important passage 
que nous venons de mentionner, la stratégie 
romaine ne pouvait tolérer sur ce point une 
coloine fortifiée des Celtes rebelles. On les 

obligea donc d'abandonner leur habitat. 
Cette action mit fin à l'existence d'un 
établissement multiséculaire, mais la civili
sation des habitans expulsés survit à la 
dévastation artificielle et naturelle pour 
donner un coloris particulier à la culture 
romaine des environs d'Aquincum. 

Reste à examiner le versant occidental du. 
Mont St. Gérard oit nous espérons découvrir 
les traces d'un ancien centre religieux que 
les Romains respectaient au même titre que 
le Mont Beuvray en Gaule (voir la note 43.). 

I L L U S T R A T I O N S 
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Fig. 1. — L'emplacement de Vétablissement ancestral par rapport au niveau du Danube. 
Pig. 2. — Les endroits où l'on a découvert des trouvailles au cours des fouilles exécutées sur le 

versant méridional du Mont Gérard. 
— Les restes de la maison d'habitation n° 5. 
— La partie inférieure du fourneau n° 7. 
— Fosse a ordures appartenant à l'endroit habité n° 2. 
— Les restes de l'endroit habité n° 9 avec un fourneau et un foyer. 
— L'emplacement de l'endroit habité n° 9 sur le versant de la montagne. 
— Les traces des piliers de l'édifice rond n° 11. 

— 10. — Les traces des piquets de la maison n° 16. Les restes de la maison n° 16, 
vus de l'est ; au premier plan, une partie du fourneau. 

Fig. 11 —-12. — Reconstruction de la maison n° 16. En bas le même édifice vue d'en haut, sans toit. 
Fig. 13. —• L'emplacement de la maison n° 16 sur la pente de la montagne. 
Fig. 14. — Les masses d'argile restées des murs de la maison n° 16. 
Fig. 15. — Moule d'anneau retrouvé au Mont Gérard. 
Fig. 16. — Débris de vases d'apparat peints en rouge et blanc (fouilles de 1946—47). 
Fig. 17. — Foyer restauré près de la maison n° 9. 
Fig. 18. —- Vases du début et de la fin de l'âge du fer. 
Fig. 19. — Fragment d'un vase d'une exécution rudimentaire et pourvu de protubérances ; on 

l'a retrouvé dans la fosse n° 2. 
Fig. 20. — Garniture de courroie à palmette. 
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NAGY TIBOR 

RÓMAI KŐEMLÉKEK TRANSAQUINCUM 
TERÜLETÉRŐL. 





1932-ben Nagy Lajos az Eskü-téren egy későrómai tábor északi falrészét tárta fel s e 
maradványokat meggyőző érveléssel a Diocletianus uralkodása alatt épült s egy koraközépkori 
krónikaírótól, (Ps.) Idatiustól a 294. évnél megemlített contra Aquincum erődítményével azono
sította.1 E jelentős emlék felszínrekerülése után majd tíz évre rá, 1941-ben, a belvárosi plébánia
templom helyreállítási munkálataival kapcsolatban, néhány szerény adalékkal gyarapíthattuk 
a Pest város története szempontjából oly fontos táborra vonatkozó ismereteinket. 

Az említett 1941. évben, a templom padlózata alatt a diadalív alá vezető folyosót vágtak 
(Lásd 1. kép.)2. Ez az új folyosó az 1933-ban megtalált egyik északi, románkori pilléralap 
mellett, a XVIII. századi kripta keleti falától 2 m-re keletre, abból a kutatóárokból ágazik ki 
dél felé, amelyet Lux Kálmán a régi románkori bazilika felkutatása céljából 1933-ban vezetett 
a barokkori kriptából keleti irányba.3 Az új folyosó kiágazása helyén megkerüli a románkori 
pilléralapot, majd 6 m hosszúságban déli irányba fut. Ott derékszögben megtörve, keleti irányt 
vesz fel. A folyosónak ez az utóbbi szakasza, a külső saroktól vagy 2*5 m távolságra, egy 
terrazzopadlós, rómaikori helyiségen vezetett keresztül. 

Közvetlenül a padlózaton, különböző vastagságban (a fal közelében 30—40 cm, távolabb 
60—80 cm), római törmelék feküdt. Legalul főként sok tegulae és imbrices, amelyek a réteg felső 
szintje felé, különösen középen, mind erősebben keveredtek mészkődarabokkal. Ez a mész
kövekkel kevert törmelékanyag kúpszerűen feküdt az alsó téglatörmeléken s egy igen vékony 
dunai kavicsréteget vágott át, amely nyomaiban már csak a helyiség szélein volt észlelhető. 
Bz utóbbi felett már a középkori bazilika törmelékanyaga következett. A rómaikori törmelék
réteg alsó részéből, amelyet helyiségünk lezuhant tetőzetének téglaanyaga képezett, két peremes 
tégla került elő, I. Valentinianus császár dunamenti limesépítkezéseiből jól ismert vezérének, 
Frigeridvs V(ir) P(erfectissiwius)DVX bélyegével.4 

A terrazzópadlót déli irányban egy 40 cm vastag, kisebb szabálytalan mészkövekből 
épült, Ny.-K. irányú fal határolta. Belső részén átlagban 60 cm magasságban helyenként meg
maradtak a légfűtést szolgáló üreges, melegvezető téglák (tubi), amelyeket vastag, fehérre me
szelt s erősen letöredezett falvakolat fedett. E festett lábazati rész felső lezárása egy több cm 
vastag vízszintes vörös sávval történhetett. A románkori apsis felé vezető folyosó közvetlenül 
az említett rómaikori falrész mellett, azzal párhuzamosan haladt s így lehetséges volt, ennek 
az önmagában szerény, de nagyobb összefüggésbe állítva jelentős falmaradványnak konzer
válása. A jelenlegi állapotot a 2. képünkön közölt tusrajz mutatja be. 

B helyiségben megfigyelt rétegek kiértékelése a következő adalékokat nyújtja. Helyi
ségünk terrazzopadlójával és légfűtéses berendezésével együtt a tábor eredeti, Diocletianus-
kori építményei közé tartozik. A IV. század folyamán, egészen I. Valentinianusig, semmiféle 
javításnak, vagy újjáépítésnek nem figyelhettük meg nyomát. I. Valentinianus idejében viszont 
megújították a falak belső vakolatát, kijavították a tetőzetet. A római uralom utáni életnek 
nem maradt régészeti nyoma. Az észlelt dunai kavicsos réteg jelenléte mindenesetre amellett 
tanúskodik, hogy a rómánkori bazilikát közvetlenül megelőző időben a helyiség teljesen elha
gyatott volt. A bazilika építésekor a helyiséget feltöltötték s az előbbit erre a törmelékre ala
pozták, a rómaikori szint fölött vagy 1 m magasságban. 
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A helyiség rendelteté
sét illetően megjegyezhetjük, 
hogy az 1944. évi kutatások 
megváltoztatták az Bskü-
téri castelhim nagyságáról 
vallott eddigi ismereteinket. 
Az új táboralaprajzban a 
Belvárosi templom nem a 
középponti helyet foglalja 
el, hanem a castellum déli, 
principalis frontjának szom
szédságába kerül. Az 1941-
ben megtalált terrazzópadlós 
helyiség értelmezése így két
séges. A prancsnoki épület 
(praetorium) a táborok belső 
areajának későrómai elrende
zésében igaz többször nem 
a középponti helyet foglalja 
el, hanem az elkeskenyített 
retenturarészen5 az egyik 
principalis-oldal felé toló
dik.6 Ivégfűtéses, terrazzó
padlós, tehát igen gondosan 
kivitelezett helyiségünknek 
a praetoriumhoz való tarto
zását tehát fenntarthatjuk. 
Másoldalról viszont annak a 
lehetőségét sem zárjuk ki, 
hogy épületmaradványunk a 
tábor retentura-részén elhe
lyezett lakóépületek egyiké
hez tartozhatott. Ez utóbbi 
értelmezéshez, legközelebbi 
analógiaként a szentendrei 
(Ulcisia castra) tábor reten-
tura-részén, a baloldali, prin
cipalis oldal közelében álta
lunk feltárt légfűtéses, tiszti 
lakóépületre utalhatunk.7 

1. kép. 
A Belvárosi Templom terüle
tén 1941-ben előkerült római 
emlékek helyszínrajza.1 



A belvárosi templom 1941. évi munkálatainál három római kőemlék is előkerült. Ezeket 
pár szóval már említettem a Budapest Régiségei XII I . k. 366. sk. lapjain, majd röviden Nagy 
Lajos is leírta az Eskü-téri castellumról és emlékeiről összeállított Vezetőben.8 Publikációjukat 
a jelen alkalommal adom. 

Háromalakos családi sírkő töredéke. (3. kép.) A XVIII . században falazott kripta pillér
jének legalsó köve volt (Lásd : l .kép. 1.) szám). 50 cm magas, 51 cm széles és 23 cm vastag. 
Anyaga mészkő. Felül törött, míg jobboldali és alsó részét lefűrészelték. 

A felső képmezőt kétoldalt a fülke antaei (csak ép a szegélye látszik) elé állított simatestű 
féloszlopok keretezték, amelyek megmaradt példánya leegyszerűsített »későattikai« lábazatot 
muta t . 9 Az ilyen lábazatok gyakoriak az Aquincum és környéki kőemlékeken ;10 tartományunk 

2. kép. 
A Belvárosi Templom alatt előkerült római falmaradvány felvételi rajza. 

nyugati részén már az I. században jelentkeznek. Két walbersdorfi síremlék összevetéséből az is 
világosan kitűnik, hogy az oszloplábazatokon a trochilus elhagyása végső fokon a helyi kő
faragók itáliai mintaképeket leegyszerűsítő törekvéseinek eredménye.11 

A lapos fülkében jobbról egy férfi, mellette két nő szembenéző mellképe foglal helyet. 
Az előbbi melltől felfelé törött, míg a két női alaknál a fej hiányzik. A jobbszélen helyetfoglaló 
férfi — amennyire kivehető — hosszuújjú tunicát visel. Baljában a sírkövünkön inkább házas
sági okmányra (tabulae nuptiales), mint a római polgárjogadományozást tartalmazó okiratra 
magyarázható irattekercset tartja,12 amelyet jobb kézfejének kinyújtott középső és mutató 
ujjával érint. A férfi jobboldalán helyetfoglaló két női alak alsó ruházata tunica ; efölött a jobb 
vállról széles ívben (sinus) lelógó felső ruhadarabot, a pallat viselik, amelynek a bal vállon 
átvetett szegélyrészét a középütt helyetfogkaö nő (a feleség) a sepulchralis ábrázolásoknál 
szokásos módon jobbjával átfogja, 13 miközbe kinyújtott mutatóujjával férje jobbkarját érinti. 
A másik női alak, a leány, teljesen kinyújtott kézfejével érinti anyja alsó karját. Valamennyi 
ábrázolt alak jobbra, az irattekercs felé irányuló gesztusa csak még jobban kiemeli ennek az 
okmánynak jelentőségét. 
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Az alakos fülke alatti 
keskeny képsáv, az úgyneve
zett áldozati jelenet, ábrázo
lása tartalmilag szorosan össze
függ az előbbivel. A kettő 
együttesen a balkáni közvetí
téssel ideszármazott görög 
halotti lakoma és az itáliai 
mellképes portrait Pannónia 
Duna-menti vidékeire jellemző 
kompromisszumos megoldását 
képviseli.14 B két különböző 
gyökerű ábrázolás sajátos 
egyeztetésének eredménye, 
hogy az elhunytak és családtag-
jaik a római felfogásnak meg
felelően, mellképben kifaragva, 
a felső képmezőt foglalják el, 
míg a szolgaszemélyzet, az 
áldozó asztalkával együtt, 
alattuk, külön képsávba elkü
lönítve jelenik meg. Sírkövünk 
is ezt az Aquincum és környé
kén különösen kedvelt elrende
zést alkalmazza. Az áldozati je
lenet ugyancsak a szokásos két-
alakos kompozíciót mutatja. 

Azonban mennyire más 
ennek a jelenetnek a megfogal
mazása, mint a szokásos s a 
helyi kőfaragóktól az unalomig 

ismételt azonos tárgyú ábrázolások. Mindjárt a képmező jobboldalán látható szolgafiú nemcsak 
jól proportionált és megrajzolt alakjával, a csak néhány bevágott vonallal jelzett ruharedők ter
mészetes kezelésével, hanem tartásával is elüt az általánostól. Nem a szokásos módon ábrázol
ták, amint serleget, vagy áldozati edényt jobbjában magasra tartva az asztal felé közeledik, 
hanem abban a pillanatban, amint jobbjával négyszögletes edényt helyez az asztalra. 

Alakunk teljes homloknézetre van felépítve. Ruházata a szokásos övnél felkötött rövid
ujjú tunica, amely alsó karjait szabadon hagyja.15 Baljával a bal vállról lelógó s e jelenet sche-
matikus ábrázolásainál is csak ritkán hiányzó kendőt fogja.16 

A keskeny képmező közepén helyetfoglaló áldozati asztalon középen egy másik, tölcsér-
szerűén kiszélesedő edényt látunk (gyümölcsös kosár ?), mellette pedig balról egy sonkát.17 

A tripus mellett baloldalt lapos, négyszögű kis talapzaton egy magas, hengerestestű s felül 
domború kupakkal lezárt tárgy foglal helyet. Teste sima s ezért jól megkülönböztethető azoktól 
a fonott kosaraktól, amelyek az áldozatnál használt étel (kenyér, kalács), vagy italneműeket 
tartalmazhatták18 s az itáliai síremlékeken is gyakoriak.19 A hengeres testet felül és alul egy-egy 
gyűrű fogja körül, ami gyakori a bronzcistákon20 Nagy Lajos ezekben a pannóniai sírkövek 
áldozati jeleneteinél szereplő hengerestestű, felül félgömbalakú kupakkal lezárt, tartófüllel 
ellátott ábrázolásokban a viharlámpást (lanterna, vagy laterna)21 ismeri fel. Tőle várjuk a 
bizonyító anyag közzétételét.213 

3. kép. — Háromalakos családi sírkő töredéke. 
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A képmező balszélén a szolgalány elöl
nézetben ábrázolt feltámasztott lábú alakját 
kapjuk. Ruházata övnél felkötött rövidujjú 
chiton. Oldalt szélesen kilépő tartásban ballábát 
magasabb négyszögű postamensre helyezi. Felső 
teste kissé előre és jobbra hajlik. Leeresztett 
s a feltámasztott lábon átfektetett baljában 
áldozócsészét tart, amelybe a jobbjával csipő 
magasságig emelt füles korsóból épp az áldozati 
italt készül önteni. Fejét a felsőtest tengelyében 
enyhén jobbra hajtja s tekintete az ital öntésé
nek küszöbönálló cselekményére irányul. 

Szolgalányunk finoman megmintázott 
alakja tartásával mindeddig példa nélkül áll 
Pannónia Duna-vidéki sírköveire jellemző áldo
zati jelenetsávok eléggé egyhangú ábrázolásai 
sorában. A széles lábtartás, a magasan feltá
masztott láb, az előredűlő felsőtest viszont vilá
gosan elárulja, hogy alakunk Lysippos szandált
oldó athlétájának22sokágú tradíciójába tartozik. 
E nagyhatású szobormű nagyszámú themava
riációi közül azonban egyre sem mutathatunk 
rá, mint reliefünk közvetlen előképére. A szolga
lány kéztartása, a feltámasztott lábon nyugod
tan átfektetett balkar23 s a csipő magasságáig 
felhúzott, cselekménybe lendülő jobbkar,24 

külön-külön ugyan előfordul a feltámasztott 
lábú alakok hosszú sorában, de így együttesen 
csupán néhány kisértékű kisplasztikái alkotáson 
található meg.25 Ezek közül külön is felemlít
hetjük az egyik arkadiai lelhelyű berlini kis-
bronzot,26 amely a funkció nélküli, csipő mögé 
szorított jobbkéz tartásától27 s a felsőtest erő
teljesebb balrafordításától eltekintve, a test 
arányaival, ponderációjával, formaadásával és 
a figyelésbe feszülő test mozgalmasságával, 
szolgalányunk alakjával a legközelebbi rokon
ságot mutatja. 

A kancsót tartó kartartásra továbbá már 
leihelye miatt is utalnunk kell az egyik aquin
cumi aedicula-falon látható ifjú alakjára,28 aki 
skurzban ábrázolt felemelt jobb kezével szorosan 
a csípőhöz szorítja a füles kancsót. Reliefünk kidolgozásban azonkívül rokonságot mutat még 
egy intercisai töredék (Arçh. Ért. 1945. LUI. tábla, 2. kép) alsó áldozati sávjának baloldali, 
felső testével jobbradűlő s jellemző állótartásával (az oldalt és hátra visszahúzott játszóláb) 
ismét csak a IV. századi előképeket visszatükröző szolgalány alakjával. A feltámasztott lábú 
női alakot is megtaláljuk már korábban az aquincumi reliefművészet körében. A 164. évi 
luppiter-oltár. féljobb oldalnézetben ábrázolt Minerva-alakjára gondolunk, amely a jobbranéző, 
ballábát glóbusra helyező istennőt ábrázolja abban a pillanatban, amikor feltámasztott Medusa-

4. kép. — Aquincumi oltár a feltámasztott 
lábú Minerva alakjával. 
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fejes paizsára a győzelmi jegyeket írja (4. kép).29 Ennek az oltárnak a faragója a koracsászár
korból közismert Victoria-típusnak30 a Traianus-oszlop Victoria-ábrázolásától képviselt válto
zatát31 alkalmazta Minerva alakjára. Oltárunk különben ornamentalis elemeiben is, mint a fülke 
felső részének hullámvonalas lezárása, az abacus akanthusdísze, figyelembeveendő előfutárja 
az Eskü-téri sírkőnek. 

Ebben az összefüggésben említhetjük fel az Országos Magyar Történeti Múzeum Óbudá
ról szerzett és a Minotaurus megölését ábrázoló domborműves tábláját,313 amelynek jobb 
sarkában a feltámasztott lábú »attikai ifjú« alakját találjuk meg. Állása zártabb, mint az 
Eskü-téri sírkő szolganőjéé. Az álló láb ugyan mind a két alaknál homloknézetben faragott. 
A feltámasztott lábat azonban a szolganőnél a helyes rövidüléssel (skurzban) kapjuk, míg a 
mythológikus reliefen oldalnézetben. Az ifjú állótartása így természetellenes, merev. Mell 
alatt átvetett jobbja és arca elé emelt balja pedig az »attisi« tartásra emlékeztet. Az aquincumi 
sarkophagok keskeny mezőiben megjelenő feltámasztott lábú Attis-alakok ilyen mintaképek
ből meríthettek ösztönzést. 

A feltámasztott lábú ifjú alakja nem szerepel sem a salzburgi Theseus mozaikon (Arneth, 
Archaeolog, Analecten. 5. t.), sem az e jelenettel díszes kölni sarkophag (Robert, Sarkophag
reliefs, III . X I I I I . t.) kompozíciójában. Ziehen (Arch. Ért . 1889. 156) a vázaképekre utal s az 
ezek után készült »régibb stílű« mintára, mint amely az óbudai relief kidolgozásához alapul 
szolgálhatott. Theseus Minotaurus-kalandját ábrázoló görög vázaképeken csakugyan talál
kozunk az »attikai« ifjú alakjával (értelmezése v. ö. W. Klein, J. d. I. 32. 1918. 11.). Azonban 
nyugodt állótartásban látjuk — feltámasztott láb nélkül. Ezt az utóbbi motívumot tehát vagy 
a »régibb stílű« mintakönyv összeállítója vitte bele a kompozícióba, vagy az óbudai tábla fara
gója. A mi szempontunkból ez most mindegy. Nem mellőzhető el viszont, hogy az óbudai 
tábla — többek között a rokon Perseus-Medea relief miatt — sem készülhetett a kora Anto-
ninus-korszaknál későbbi időben. Az Eskü-téri kőnél tehát feltétlenül korábbi. Készítője — 
mai ismereteink szerint — elsőnek vitte be az aquincumi sírművészetbe a feltámasztott lábú 
emberi alakot. Kezdeményezését később a sarkophagkészítő műhelyek is tekintetbe vették. 
Az Eskü-téri kőemlék szempontjából jelentősége azonban nem nagy. 

Ha az ikonographia (aquincumi aeducula-fal és oltár) valamint a kidolgozás (intercisai 
sírkő) szempontjából a feltámasztott lábú szolgalány alakjának meg is voltak az aquincumi 
körben a gyengehangií előzményei, helyi viszonylatban kőfaragónk kétségtelenül újat alkotott. 
Ez természetesen nem jelent abszolút eredetiséget. Hiszen ismeretes, hogy a nagyobbigényű 
provinciális műhelyek is mintaképek, mégpedig aránylag igen kisszámú mintalap után dolgoz
tak32 s a birtokukban lévő típuskészlet et variálták, átalakították. Az aquincumi oltár Minerva 
alakja mellett Pannoniából ennek egy további példáját nyújthatja a carnuntumi Dionysos-
szobor, amely, mint Praschniker kimutatta,33 Poseidon kanonikusnak tekintett feltámasztott 
lábú testtartásában ábrázolta a bor és a mámor istenségét.34 Az érmek közvetítő szerepét 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül.35 Epp ez a gazdag variációlehetőség nehezíti meg szolga
lányunk alakjánál is a közvetlen előkép kijelölését. így csak lehetségesnek tarthatjuk, hogy 
egy feltámasztott lábú Musa,36 vagy esetleg egy áldozó Niké-alak37 szolgálhatott (mintakönyvek 
útján) kőfaragónk számára közvetlen mintaképül ; az átalakítás' azonban olyan nagymérvű, 
hogy mi már erre a lysipposi tradícióhoz tartozó közvetlen előképre teljes határozottsággal 
nem mutathatunk rá. Mindenesetre találónak kell jellemeznünk ezen állómotívumnak a 
szolgalány alakjára való alkalmazását, amikor a feltámasztott lábtartást reliefünkön épúgy 
indokolja az italöntés cselekménye, mint Lysippos athlétájánál — ha szabad a nagyot a kicsivel 
összehasonlítani — a szandáltoldás aktusa. 

A megtárgyalt áldozati jelenet után rátérve a keretező két keskenyebb mezőre, ezeket 
laposan kezelt s kontúrjaiban a reliefháttérbe beleolvadó akanthusinda töltötte ki, amely egy 
elstilizált, háromlevelű, középen szalaggal átkötött kehelyből nő ki. 
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Az aquincumi sírköveken a II . század második felében jelentkezik az ilyen sima léc
kerettel elválasztott keskeny mezőktől keretezett áldozati jelenet. Igen gyakran ezekben a 
keskeny mezőkben Attis-alakok,38 vagy szalagfonat ornamens39 foglalnak helyet. Egy esetben, 
M. Granius Dativus sírkövén 40 leveles faág, míg Claudia Iustina aquincumi sírkövén41 s a 
föntebb említett intercisai töredéken (Arch. Ért . 1945. U l i . 2.) egy sajátos orsóalakú, csavar
vonallal díszített ornamens képezi a keretdíszt, amelyből felül és alul indák ágaznak szét.42 

A keretezés gazdagabb változatát mutatja L. Bae [biusj [FrontJo aquincumi díszes sírköve,43 

ahol az áldozati jelenetet kétoldalt egy-egy felül lekerekített fülkébe állított szomorkodó Attis 
fogja közre,míg a szélesebb szegélyeket — amennyire a megrongált felületből kivehető — 
lándzsaalakú levéldísz töltötte ki. Az aquincumi sírkövek körében mindeddig tehát hiányzik 
az Eskü-téri kőnek megfelelő keretdísz. Távoli analógiaként idézhetjük csak az egyik Victoria-
téglagyári sarkophagot (5. kép),44 amelynek üres feliratos mezőjét kétoldalt csupán körvonalai
ban jelzett elstilizált akanthúslevél díszíti. 

Ornamensünk alsó, szalaggal átkötött levéldíszéhez viszont közeli párhuzamul szolgál
hat a hosszúhetényi villa területén előkerült kőpárkány tojástagokkal váltakozó pántolt levél-

5. kép. — Sarkophag akanthúslevél dísszel (Óbuda). 

dísze. Mindkettő az akanthusvirágkehely provinciális ízű leegyszerűsített és geometrizált for
mája. Előzményeit a 2. századi rómavárosi díszítőelemek sorában találjuk meg. (Lásd pl.: 
Gusman, L'art décoratif de Rome. I. 54. t.) 

A '. kehely levelekből kinövő akanthüsinda, vagy levélsor Pannoniában ismeretesen 
a korai sírkövek jellemző keretdísze.45 Helyét a II . századtól kezdve azonban mind
inkább a balkáni területekkel és a Dionysos-vallással kapcsolatban álló szőlő- és borostyán
inda foglalja el4". Sírkövünk kőfaragója tehát egy, a korában már divatjátmúlta dekorációs 
elemet újított fel, de abban a leegyszerűsített, schematiküs formában, amelyet ez az ornamens 
a pannóniai kőfaragók kezétől a I I . század folyamán nyert. Quartus, Adnamati /. szombathelyi47 

és Vibianus császári48 sírkövének akanthusdíszei jól példázhatják, hogy az I. század végén e 
növény inda kezelésében megmutatkozó naturalista irányzatot49 a következő században ismét 
a lineárisan stilizáló irány váltja fel, amely akanthusdíszünket minden természetszerűségétől 
megfosztva, teljesen dekoratív ornamenssé alakítja. 

Sírkövünkön a keskeny képsávot követő feliratos mezőt kétoldalt egy-egy szőlő- vagy 
borostyánindával díszített keskeny keretsáv, míg felül az Erdélyi, a) típusba sorozható hullám-

365 



vonalas ornamens fogta közre. Az oldalsó keretsávok közül mindössze a baloldali töredéke 
maradt meg s ebben a vékony vonalú, visszakunkorcdó inda felső szárát kapjuk.50 A hullám
vonalas felső keretdísz szépen ívelődő, lendületes vonalvezetést mutat. Alsó kontúrjaiban nem 
válik el éles vonallal a felirattükör síkjától, erőteljes profilirozásával mégis erős fény- és árnyék
hatásra számít. Középső részén széles és mély horony fut végig, míg belső szegélyét a belső 
éllel párhuzamosan bekarcolt vonal kíséri. A két szélső, kiöblösödő dísztag közepét egy-egy 
négyszirmú rozetta foglalja el. 

Ez a barokkos keretdísz különböző változataiban elsősorban a sarkophagok díszítésénél 
jutott szerephez.51 Ritkábban jelenik meg az oltárokon és a sarkophagok divatjával mindinkább 

6. kép. — Priscianus tribunus kökopor sójának előlap-]a. 

kiszoruló sírköveken, mint a feliratos mezőt felül lezáró keretornamens. Ez utóbbiak csoport
jából Aquincum területén mindössze Sept. Archaelaus töredékes sírkövére52 és egy újabban 
Óbudáról előkerült töredékre53 utalhatunk. Az előbbi emlék keretdísze ornamensünknek 
a I I I . század 30—40-es évek oltárain és császárbázisain gyakori Erdélyi, c) típusú 
változatát mutatja be, míg az utóbbi a sarkophagok alakos fülkéinél gyakran jelentkező 
Erdélyi, d) típusú keretdíszt.54 

Az Eskű-téri töredék feliratos mezőjének keret dísze az egykorú aquincumi sarkophagokéval 
rokon. Elsőnek Priscianus tribunus kőkoporsójának előlapjával (6. kép)5 5 vethetjük össze, amely 
a betűtípusok alapján még a I I I . század első harmadában készült. A két kőemlék keretdísze, 
eltekintve a rozettáktól, teljesen azonos kidolgozást mutat, úgyhogy mindkettőt egy műhely 
termékének tekinthetjük. Sírkövünkön az ornamens széles ívben kihajló s elstilizált madár
csőrökre emlékeztető dísztagjait megtaláljuk a Málna-utcai Sarkophag közel egykorú, csak 
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nyersebben kidolgozott keret díszén.56 A két szélső dísztagban helyetfoglaló négyszirmú rozetta 
viszont az óbudai Nagybátony-Ujlaki téglagyár területéről előkerült feliratnélküli Sarkophag57 

azonosan tagolt keret díszén jelenik meg. Ez utóbbi emlék (7. kép) különben a fülkékben 
ábrázolt alakok testarányait és kidolgozását tekintve hasonló stílustörekvéseket árul el, mint 
az Eskü-téri sírkő. Kora, az elhunyt házaspár hajviseletét is tekintetbe véve, a I I I . század első 
két évtizede. 

Sírkövünk egészét tekintve jellemző vonásként emelhetjük ki a lágy, puha kidolgozást) 
amely kerüli az éles kontúrokat és az ábrázolásnak festői jelleget kölcsönöz. Provinciális 
viszonylatban elsőrangú kvalitású mester munkáját árulja el sírkövünk, különösen annak áldo
zati jelenete, a jól proportionált, finoman megmintázott alakjaival. A feltámasztott lábú szolga-
leány, ismert előképek ellenére sem hat sablonosán, hanem az életből megfigyelt állótartás 
frisseségével. Ezt az alakot, minden részletezést kerülve, egyenesen impresszionista bravúrral 
mintázta meg a művész névre sem érdemtelen kőfaragónk. 

Sírkövünkhöz stílus tekintetében két további kőemléket csatolhatunk. Mindkettő vala
mivel korábbi az Eskü-téri sírkőnél. Az egyik a már többször említett intercisai töredék, amelyet 
homályos képben már Schober is közölt (i. m., 172. 1., 183. kép). Nagy Lajos részletesebben fog
lalkozott már ezzel a darabbal (cf. Arch. Ért. 1945. 125. sk. és LUI. tábla, 2. kép) 
és az óbudai izraelita temetőből előkerül pávás- sírkővel egy műhelyből származtatta. 
Töredékünk épenmaradt darabja két azonos felfogású áldozati jelenetet mutat a portrait-
fülke és a feliratos mező közé iktatott két keskeny képsávban. A felső áldozati jelenetet, 
az Eskü-téri sírkőhöz hasonlóan, elstilizált növényi ornamenssel keretezett keskeny 
képmezők fogják közre, melyek az alsó képsávnál már eredetileg is hiányoztak. Ez utóbbi 
lágy kontúrokat alkalmazó, festői hatásra törekvő kidolgozása, az egyes szereplők, 
különösen a balszélen álló női alak nemesvonalú nyúlánk alakja, a ruharedők kezelése, 
az Eskü-téri kővel közös műhelyre utal. A felső képsáv már egy másik kőfaragó kezétől 
származik. Töredékünk újabb bizonyítékát nyújtja az aquincumi műhelyek dél felé irányuló 
exportjának. 

Ezzel az intercisai darabbal közel egykorú s ugyanazon festői iránynak kifejezője 
L. Baebius Fronto föntebb már említett sírköve, amely csonkasága és felületének erősen rongált 
volta ellenére is, egyike a legdíszesebb aquincumi síremlékeknek. Szerkezeti felépítése rokon az 
Eskü-térivel. Felül a féloszlopoktól keretezett portrait-fülke helyezkedik el, ez alatt pedig egy 
gazdagabb tartalmú áldozati jelenet képsávja, amelyet itt is kétoldalt, külön keskeny mezőbe 
elkülönített indadísz keretezett. Majd a feliratos mező következik, amelyhez alul még egy 
keskeny képsáv csatlakozott. Az áldozati jelenet nyúlánk Attis-alakjai és szolgalánya, valamint 
a feliratos mezőt szegélyező szívalakú levelesinda puha megmintázása, kiválóan illusztrálhatják 
a kidolgozás festőiességre törekvő irányát. Az áldozati jelenetben szereplő alakok ruhakezelése, 
a ferdén futó, széles, de csak kissé bemélyített redőket megtaláltuk már az intercisai töredék 
áldozati jelenetének képsávjában szereplő alakokon és különösen jól tanulmányozhatók az 
Eskü-téri sírkő női mellképein. 

Az intercisai töredék és L. Baebius Fronto> sírköve továbbá támpontot nyújt arra nézve is, 
hogy ez az »illuzionista« stílus mikor jelentkezik az aquincumi kőemlékeken. Mindkét sírkövön 
a feliratos mezőt négy oldalról indadísz keretezi. Mármost ennek az ornamensnek az alkalmazása 
a II . század közepe táján honosodik meg a collegium fabrum és centonariorum számára dolgozó 
aquincumi műhelyekben,58 majd szívósan tovább él még a I I I . század első felében is.59 A korai 
Aranyhegyi-árokmenti temetőből származó darabokon, pl. L. Val. Seules és Luepintania sír
kövein még az indaszár hullámos vonala az uralkodó s a kisebb, csupán körvonalakban kifaragott 
tagolatlan levelek járulékos, alárendelt szerepet játszanak a dekorációban. A III . századi 
emlékeken, így Cl. Trophimus, vagy M. Herennius Pudens sírkövein viszont már háttérbe szorul 
az indaszár vonalvezető szerepe s a felületen szétterülő nagyméretű s középen bevágott levelek 
a dekoráció egyenértékű elemévé válnak. Az intercisai töredék és L. Baebius Fronto sírkövének 
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7. kép. — Feliratnélküli sarkophág Óbudáról. 

keretdísze felfogásban még az első csoporthoz kapcsolódik. Az előbbi L. Val. Sentes keretdíszével 
vethető össze, csakhogy ennél finomabb rajzú és lágy kidolgozású. L. Baebius Fronto sírköve pedig 
a növényi ornamentika festői kezelésének már tovább nem fejleszthető példánya. Utána már csak 
az a naturalista ízű irány következhetett, amelyet a már föntebb említett I I I . századi darabokon 
látunk feltűnni. Mindkét sírkövünket így a II . század végére, vagy a I I / I I I . század fordulójára 
helyezhetjük, időben közvetlenül az Eskü-téri sírkő elé. Ez az elhatárolás egyúttal viszont azt is 
jelenti, hogy a festői stílusirány a markomann-szarmata háborúkat követő évtizedekben már 
otthonra talált az egyik aquincumi kőfaragóműhelyben. E stílusirány első próbálkozásai azonban 
valószínűleg még korábbi időre nyúlnak. Párhuzamul szolgálhat errenézve a rajnavidéki plasztika 
fejlődése, ahol a század közepe táján jelentkezik ez a stílusváltozás.60 Nem lehet kétséges, 
hogy mind e két egymástól független jelenség mögött Róma és Itália művészetének ösztönző
ereje áll. 

A megtárgyalt intercisai, aquincumi és Eskü-téri sírköveket készítő műhely összefoglaló 
jellemzését ezek után a következőkben adhatjuk. A sírkövek formai felépítését a darabok töre
dékes volta m ia t t részleteiben nem ismerjük. Műhelyünk két kőemléken a hagyományos 
portraitfülke, áldozati jelenet, feliratos mező beosztást alkalmazza. Az aquincumi környezetben 
viszont újításnak számító gazdag felépítést mutat az Intercisába elszármazott darab, amely 
megkettőzi az áldozati jelenetet s e kettős képsáy, valamint a portraitfülke és a feliratos mező 
közé felül egy növényi ornamenssel díszített szalagot, alul pedig állatfriezt iktat közbe. De 
eltekintve ettől a gazdagabb megoldástól, műhelyünk többi darabjai sem mulasztják el az áldozati 
jelenetnek külön képsávban történő ábrázolását. E sírkövek közös vonása továbbá, hogy az egyes 
mezőket külön-külön féloszlopok, vagy növényi ornamensek keretezik. Ez utóbbiak igen válto
zatosak. Műhelyünk újból alkalmazza a korai sírkövekre jellemző akanthusindát, egyes darab
jain folytatja a feliratos mező szívalakú leveles indával való keretezését ; alkalmazza a benn
szülöttek fémművességében gyökerező hullámos keretdíszt, de ugyanakkor, mint pl. az orsóstestű 
indadísz esetében, új díszítő elemekkel is gazdagítja a helyi kőfaragóműhelyek dekorációs készletét. 

Műhelyünk egyik jelentős újításának tekinthető a sablonos áldozati jelenet egészen új 
átalakítása. A kompozícióban megtartja ugyan a korábbi centrális elrendezést, amennyi
ben a tripus foglalja el továbbra is a középponti helyet. Szaporítja azonban a résztvevő 
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személyek számát és amint az mtercisai, valamint az aquincumi darabok mutatják, ezeket 
kettesével csoportosítja. (Két szolgafiú, vagy cathedrán ülő elhunyt s egy szolgaalak.61 

A megszokott kétalakos kompozíciót is átalakítja, amennyiben új szobrászati típust alkalmaz 
s az áldozati jelenetes képsávba bevezeti a feltámasztott lábú emberi alakot.62 A cathedrán 
ülő emberi alakokat viszont a halotti lakomát görög felfogásban ábrázoló aquincumi sírkövek
ről,63 vagy aedicula- falakról vehette át. 

Az alakos ábrázolások megítélésénél sajnálatosan szinte kizárólagosan a keskeny kép
mezők jeleneteire vagyunk utalva, amelyek általában mindenütt kevésbbé részletező kidolgo
zást mutatnak, mint a portraitfülke mellképei. Az Eskü-téri és az aquincumi darabokon azonban 
e mellképek töredékei is ugyanarról tanúskodnak, mint az áldozati jelenet alakjai, hogy t. i. 
a műhelyünk keretében dolgozó mesterek a testet nem a való reális létezésében törekedtek 
ábrázolni, hanem úgy, ahogy a szemlélőnek homályosan, egy adott pillanatban feltűnik a 
maga látszatvalóságában. Ennek az »expresszionista« látási módnak műhelyünk keretén belül 
az Eskü-téri sírkő s annak is az áldozati jelenetsávja, a legsikerültebb alkotása. Műhelyünk a 
hosszúkás, megnyúlt emberi alakokat kedveli. Ez azonban nemcsak manier, mint Max Wegner 
véli64, hanem a római reliefművészet ismételten jelentkező festői korszakainak is egyik jellemző 
vonása,65 

Ezen a műhelyünkben is uralkodó stílusirányon belül azonban különböző árnyalatokat 
figyelhetünk meg, amelyek különböző mesterek kezére vallanak. Az Eskü-téri sírkövön pl. az 
alakok kereken modellált, klasszikus formaadásával találkozunk. A műhely korábbi darabjain, 
az intercisai és az aquincumi sírköveken viszont inkább a síkokra és vonalakra építő felfogás 
érvényesül. Ez utóbbiak tehát erősebben kapcsolódnak a bennszülött kőfaragás gyakorlatához.66 

Ugyanerre a körre utal sírköveinken a minden természetességétől megfosztott s teljesen lineáris 
dekorációvá átalakított növényi ornamentika, a szépen ívelődő hullámos vonalakban való 
kedvtelés s az a sokszor egészen aprólékos gondosság, amely ezeknek a keretdíszeknek a kidolgo
zásában megnyilvánul, — szemben az alakok összegező ábrázolásával. 

Az »expresszionista« látást s az ezzel összefüggő, részleteket kerülő kidolgozást a fej- és 
arcrészek modellálásával is példázhatjuk. Az Eskü-téri kő csak kevéssé sérült szolgalányának 
kerek, masszív fej formája nélkülözi a világos körvonalat. A telt arc nem egy sima felületet képez, 
hanem több kisebb, fény- és árnyékhatásra számító síkból tevődik össze. A bemélyített szem
üregben csupán a felső szemhéjat jelzi egy enyhén ívelődő vonal s a pupillákat bemélyített 
pont. A keskeny szájrészt gyorsan odavetett vízszintes vonal tünteti fel. A másik két sírkövön 
a szembetekintő alakok fejformája hosszúkás, az arcok az áll felé keskenyednek. 

A műhely minden alakja mélyen a homlokbanyúló s enyhe ívvel kivágott hajkalottet 
visel, amely az Eskü-téri szolgalánynál egészen sima, míg az intercisai és aquincumi darabokon 
néhány bevágott vonal jelzi a hajfürtöket. Az aquincumi kő alsó képszegélyén látható fej viszont 
megtartotta a Traianus-Hadrianus-kori hajviseletet.67 

Említettük már az emlékekről leolvasható egységes ruhakezelést, amely a fény- és 
árnyékhatások kifejezésének csak másodrangú kifejező eszköze. A mellképeknél (pl. az 
Eskü-téri kövön a két nő mellrészén) a rajzos dekorációba hajló modorosságot mutat ez 
a ruhakezelés, amely alatt seholsem érezzük a test valóságát. A feltámasztott lábú szolgalány 
alakja ebben is kivételt nyújt; nemcsak természetesnek találjuk á. szűkszavúan alkalma
zott redőket, hanem a rövid szoknya alatt még az állótartásban megfeszülő láb körvonalait 
is követni tudjuk. 

Az egyes alakok teljes felületükkel érintkeznek a háttérrel s nemcsak a szélek aládolgo-
zása hiányzik, hanem egyáltalában az élesebb kontúrok. A háttért azonban e műhely mesterei 
nem mint közömbös, lezáró felületet kezelik, hanem mint egy háromdimenziós teret, amelyben 
a figurák szabadon tevékenykednek. Ennek a reális térnek a képzetét a műhely mind a három 
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darabja különböző módon igyekezett kifejezni. Legkevésbbé sikerültnek mondható L. Baebius 
Fronto sírkövén látható megoldás. Egy kivételével, az összes alakok a képsíkban állnak és a 
testek párhuzamosak a relief síkkal. A tripustól jobbra, két szolgafiut ábrázolt egymás mögött 
a kőfaragó. A képsíkban állót gyermeknagyságban faragta ki, a mögötte állónak viszont csak 
a mellképét kapjuk ; alsó testét, noha elegendő hely állott volna rendelkezésére, már nem tün
tette fel. Más pannóniai emlékeken is találkozunk hasonló megoldással, amelynek egyik pél
dájául L. Caesemius sírkövét68 idézhetjük. A nagy térbeli távolság ellenére is utalnunk kell 
továbbá Septimius Severus és fiainak Eeptis Magnaban (Lepcis) emelt s emlékünkkel egykoní 
diadalkapuzatának (tetrapylon) egyik jelenetére, amelyen hasonlóan a levegőben lebegnek a 
császári kíséret második sorban álló tagjai.69 Az első és második képsíknak, az egymásmötti-
ségnek, az alakok egymás fölött való elhelyezésével történő kifejezése különben a római relief
művészet régi fogása,70 de megvan már a pergamoni Telephos-friezen71 s más késő-hellenisztikus 
reliefeken.72 A művészi színvonalon álló megoldásokkal szemben a két provinciális domborművön 
az alakok azonban nem rendelkeznek önálló térrel. A valódi tér ábrázolása helyett mindkettőnél 
inkább a tér szimbolikus jelzésével állunk szemben. 

A valódi tér feltüntetése szempontjából sikerültebbnek mondható az intercisai kő 
kidolgozása. Az ülő és az álló alakok majd kivétel nélkül a relief háttérre ferdén helyezkednek el. 
Különösen hatásos, »illuzionista «megoldást mutat az alsó képsáv, amelyen az alakok a szemlélőt 
a középpont felé vezetik, ahol a kompozíció középpontjában, a tripus mögött érezzük a leg
nagyobb mélységet. Az alakok az áldozati asztaltól nem jobbra és balra egy képsíkba állítva 
foglalnak helyet, hanem körülülik az asztalt. A tripustól közvetlenül balra ülő férfi s a szélen 
álló szolgalány a képsíkba erősebben kiforduló s egymással párhuzamos tengelyű testükkel már 
az asztal mögötti mélyebb térben helyezkednek el. 

A római relief művészet szokásos kifejezései eszközeit,73 az egyes alakok keresztezését, 
egymás elé állítását alkalmazta az Eskü-téri sírkő kőfaragója. A portraitfülkében az egyes 
mellképek egymásra tolva, egymást részben elfedve, mindegyik külön képsíkban jelenik meg. 
Az elől ábrázolt alak mindig árnyékot vet a következőre. A szem jobbról balfelé haladva 
a térben mindig mélyebben álló figurát talál, míg a balszélen, ahol a legnagyobb mélységet 
érezzük, az alak körvonalai már belevesznek a háttérbe. 

A háromdimenziós tér feltüntetésében mutatkozó különbségek is világosan illusztrálják 
tehát, hogy e darabok több kőfaragó kezétől származnak. Valamennyit azonban összekapcsolja 
a kidolgozás egységes, festői jellege, amelyet egyszerű eszközök alkalmazásával, a formák puha 
kezelésével és az élesebb körvonalak kerülésével érnek el. Ebben az illuzionizmusra törekvő 
kidolgozásban a római művészetnek a II . század második felében újból felszínre jutó festői 
iránya jelentkezik. Ezt az új stílustörekvést Max Wegner74 részletesen és meggyőzően elemezte 
ki Marcus Aurelius oszlopának reliefábrázolásain s Rodenwaldt is megtalálta a későantoninus-
kori sarkophagok egy csoportján.76 

Másrészről azonban az Eskü-téri kövön a test plasztikus formálása, továbbá a műhely 
minden darabján megfigyelt széles és lapos ruharedők, az aquincumi kő alsó képsávjában látható 
fej frizurája, még a Traianus—Hadrianuskori klasszicizmus továbbélését mutatják. Hiányzik 
továbbá a barokk mozgalmasság, a futó fúróval felárkolt haj- és ruhakezelés, a mély árnyékok 
és a keményebb formák, egyszóval a Rómában 170 és 190 között felszínretörő új irány egyéb 
technikai és stilisztikai jellemzői. Műhelyünk darabjai így azt a kiegyensvilyozatlanságot76 

is illusztrálhatják, amelyet a két különböző stílustörekvés küzdelme okozott. A színtézis leg
jobban az Eskü-téri kő mesterének sikerült, aki az emberi test mintázásában megtartja a korábbi 
klasszikus formákat, míg a kidolgozásban az új »illuzionista« festői iránynak hódol. Műhelyünk 
működését ez a nagyobb összefüggésbe való állítás is azon időhatárok közé szorítja, amelyet 
a más, helyi emlékekkel való összevetés alapján már föntebb megkaptunk : a I I . század vége 
és a III . század első évtizedei. 
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Megjegyezhetjük még, hogy az újonnan feltárt aquincumi mithraeum nagy oltárképe 
és a Budapest Régiségei XII . 80 sk. lapok, 10. képen bemutatott Mithra-fej is ehhez, az itt 
megtárgyalt festői irányhoz tartozik. Műhelyünkkel továbbá kapcsolatban áll még a Victoria-
téglagyár területéről előkerült sírkőtöredék.77 Ez a darab, amint azt a pannóniai Attis-ábrázo-
lásokat bemutató tanulmányomban részletesen kifejtem, műhelyünk kedvelt figuráit, csoport
jait másolta, illetve alakította át. Kidolgozása pedig már eklektikus vonásokat tüntet fel. 

Sírkert sarokrésze. Anyaga mészkő. Méretei : 1 1 7 x 5 1 x 4 0 cm. Alsó részében törött. 
Sérült az Attis-ábrázolást mutató oldal felső jobb sarka, a jobboldali szegély s Attis feje. A bel
városi templom szentélyének déli fala mellett, a gótikus kápolna közelében került elő (1. kép, 
3. szám), a felszedett barokkori kőpadlózat78 alatt 1 % m mélységben. 

A kőduc felső lapja sima, nem volt csaplyukkal ellátva. A két díszítés nélküli oldalon 
sem látni, mint egy másik Eskü-téri sarokpilléren,79 a sírkert oldallapjának befogadására szolgáló 
kiálló egyenes szegélyrészt, vagy ilyennek törési nyomait. Ezzel szemben a két sima oldallap 
közepén a kiemeléskor téglaporos habarcs maradványait figyeltem meg, amelyek a leletkörül
mények miatt nem származhatnak kőducunknak valamely középkori felhasználásából, ellenben 
arra utalnak, hogy a sírkert oldallapjait egyszerű habarcsos kötéssel illesztették sarokpillérünkhöz. 

Kődúcunk kettős pillért mutató oldala a szélesebb, — ez nézhetett tehát a homlokzatra, 
míg a szomszédos, Attis ábrázolásával díszített keskenyebb oldal a sírkert jobboldali frontjára 
tekintett. Kőhasábunk ezek szerint egy sírkert baloldali sarokpillére volt ; a jobboldali sarok
részen egy másik, megfelelő ábrázolású kődúc állott. 

Az elcoldalon két egész laposan faragott, széles, simatestű pilaszter foglal helyet (8. kép). 
A pillérfő, amelyet keskeny pálcatag választ el a törzstől, középen egy szélesebb, kétoldalt 
pedig eg-egy kihajló levélből áll. A plinthus, trochilus és két torusból kombinált lábazat, bár 
rokonságot mutat az ismert aquincumi és intercisai pillérlábazatokkal, teljes értékű analógiája 
mégis egy esztergomi aediculafalon található meg.80 

A jobboldali szomszédos keskeny oldalon egy magasabb négyszögű emelvényre állított 
s háromoldalt egyenes vonallal lezárt lapos fülkében, Attis elölnézetben ábrázolt álló alakját 
kapjuk (9. kép). Figuránk keskenyebb oldalain befelé ívelődő alacsony postamensen áll a szokásos 
keleti öltözetben (phrygiai sapka, hosszúujjú chiton, fölötte chlamys) s az ismerttől néhány 
vonásban eltérő, szomorkodást kifejező testtartásban. Fejét kissé jobbra hajtja. Mell alatt 
átvétett bal karjával egy háromszögalakúra kivágott, konzolszerű támasztékon nyugvó pedumra 
támaszkodik. Bal kézfejére felkönyöklő jobbjának ökölbeszorított kézfejét közvetlenül a nyak 
alatt mellére fekteti. Rossz kivitelű munka a II . század második feléből. 

A eddig ismert pannóniai sírkertek sarokpillérein nem találkozunk architektonikus 
elemek alkalmazásával. E kődúcok egy, vagy két oldala különféle vallásos tárgyú alakos 
ábrázolásokat tüntet fel, amelyek sima, egyenes, legfeljebb felül félkörívvel, vagy az ú. n. 
»noricumi« volutával lezárt egyszerű fülkében foglalnak helyet Kivételt képez egy intercisai 
sarokpillér,81 amely szélesebb oldalán Attis alakját mutatja, míg a keskenyebb oldal edényből 
kinövő szőlőindát. Ez a darab számunkra azért is jelentős emlék, minthogy az Eskü-téri sarok
pilléren kívül egyedüli pannóniai képviselője a kétoldalas kődúcok váltakozó, alakos és ornamen-
tális, vagy architektonikus díszítésének. Ezzel az intercisai emlékkel két polai sarokpillért 
vethetünk össze, amelyek egyik oldalán Attis-alakok szerepelnek, míg a másik, ezzel szom
szédos oldallap felületét, kantharosból kinövő elstilizált virágdísz tölti ki.82 A többi ismert 
felsőitáliai sarokpillér83 már jórészt egyoldalas s nélkülözi mind a növényi, mind pedig az 
architektonikus elemet. 

Az Eskü-téri sarokpillér architektonikus díszéhez viszont két carnuntumi kődúc84 szol
gálhat analógiául. Mindkét darab egy síremlékhez tartozott. Három oldaluk sima, míg a negye
diken két, a mi példányunkkal analóg módon szorosan egymásmellé helyezett simatestű pilasz-
tert faragtak ki. Ezen az általános formai egyezésen túlmenően azonban az Eskü-téri kődúc 
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páros pillérének mintaképeit inkább a pannóniai aediculafalak körében kereshetjük. Ezeken 
u. i. csak ritkán hiányoznak a pilaszterek, s ami különösen fontos, gyakori a kifelé néző keskeny 
eloldalak pillérszerű kiképzése.8 5 Ebben az összefüggésben utalhatunk az aquincumi két
oldalas oszloppilérekre is (10. kép). : '„ ' 

Kődúcunk keskeny oldalán látható Attis-ábrázolással kapcsolatban két sajátosságot 
kell felemlítenünk. Az egyik a felkönyöklő jobb kar kéztartása, amely a szomorúságot kifejező 
gesztusoknak egyik változata, a másik a feltámasztott pedum. Mindkét sajátosságot — kisebb 
eltéréssel — megtaláljuk már a legkorábbi aquincumi Attis-ábrázolások egyikén, az Aranyhegyi
árokmenti temetőből előkerült mészkőszobron.86 A mell magasságáig felemelt kézfej ezen az 
emléken azonban nem zárt, az ujjak vízszintesen kinyújtva fekszenek. Azonos kéztartással 
ismerünk Sirmiumból is egy Attis-márványszobrot.87 Viszont az Eskü-térivel azonos, mellhez 
fektetett, ökölbeszorított kéztartásban jelenik meg az aquincumi M. Ulp. .... ..vet Sarkophag 
baloldali, feltámasztott lábú Attis-figurája.88 Tartományunk határain kívül Galliából ismerünk 
két töredéket89 a nyak magasságáig emelt, behajlított ujjú kéztartással. Mindkét terület 
egymástól függetlenül egy közös, keleti forrásból merített.90 Pannónia, mint még látni fogjuk, 
Felsőitália közvetítésével. 

Gazdagabb anyag áll rendelkezésünkre a feltámasztott pedummal ábrázolt Attisok 
esetében. Az ábrázolások túlnyomó részénél ez a kis négyszögalakot, vagy csonka kúpot, trapézt 
mutató postamens az alapsíkon foglal helyet. Egyedül csak az intercisai sarokpilléren talál
kozunk az Eskü-téri kővel megegyező magasan feltámasztott pásztorbottal. Pannónia terüle
téről, a föntebb már említett Aranyhegyi-árokmenti kerek szobron kívül, a feltámasztott, 
kampósvégű botnak még a következő példáit ismerjük : 

I. Sirmium, sírkő91 • •. , . 
I I . Inter cisa. Sarokpillér.92 

III . Aquincum: Sírkert sarokpillér az Eskü-térről.93 2. Veturia Fortunata sarkophagja.94 

IV. Ulcisia castra. Aedicula fal.95 

V. Csákvár : 1. Vibianus sírköve.96 2. Töredékes sírkő.97 

VI. Zseliz. A el. Domitius sarkophagja.98 

VII. Ismeretlen leihely (Intercisa?) Kiadatlan sírkőtöredék az Országos Magyar Történeti 
Múzeumban.99 

Pannonián kívül még Daciából ismerünk egy feltámasztott pedumu Attis-ábrázolást,100 

amely Délpannonia közvetítő szerepéről tanúskodik.101 , 
Feltámasztott pedummal ábrázolt sepulchrális Attisok eddig még sem a balkáni és keleti 

területekről, sem pedig Itáliából nem kerültek elő. A Balkánon azonban gyakran természetes, 
sziklás környezetbe állítva ábrázolták Attist, pásztor aspektusában, amint sziklán ülve, vagy 
elfeküdve, sziklára támaszkodva syrinxén játszik.102 Attisnak ezt az ábrázolási módját Dél
itáliában is megtaláljuk.103 Tehetséges, hogy a görögországi leihelyű Velencében őrzött 
fogadalmi tábla,104 amelyen Attis kampós pásztorbotját szabálytalan alakú kis sziklára 
támasztja, ezeknek a korábbi, naturalisztikus ábrázolásoknak redukciójaként tekinthető. Ebben 
az esetben ugyancsak Attis természetes környezetére való utalást láthatunk a pannóniai fel
támasztott pedum-ábrázolásokban is. Ezt a magyarázatot alátámasztja a föntebb már idézett 
intercisai sarokpillér Attis-ábrázolása, amelyen a pedum valójában sziklás felületnek jelzett 
talapzaton nyugszik. 

E keleti eredetű ábrázolási mód közvetítőjeként Felsőitáliára gondolhatunk, ahol a 
feltámasztott fáklyával ábrázolt halálgéniuszok is előfordulnak. Erre a területre utal u. i. Attis-
alakunk magasan tartott peduma s az alacsony, nem oltárszerű postamens is. Ez utóbbiakat 
tartományunk sarkophágjain is megtaláljuk s ezen az emlékcsoporton is talán nem közvetlenül 
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10. kép. — Oszloppillér Aquincumból. 

Kisázsiábol, a Duna vonala mentén 
kerülnek fel hozzánk.105 B sarkopha-
goknál korábbi oltárok és sírkert sarok
részek hasonló lapos talapzatai a 
sarkophagokat készítő műhelyek szá
mára is például szolgálhattak. Az Attis-

ábrázolásokon lapos postamensek 
jóval korábban jelentkeznek, mint a 
sarkophagokon s eredetük tisztázható. 
így megtaláljuk már T. Cominius Seve-
rus Flavius-kori síroltárán,106 amely 
egy itáliai kőfaragó kezemunkáját 
árulja el s amelyen az Attis-alakok 
ilyen alacsony, konkávoldalú posta-
mensre állítva jelennek meg. Pedumuk 
sem ér le az alapszintig, hanem a 
magasba tartják. Mindkét sajátosság 
megfelelő analógiáját mármost az 
egyik korai, aquileiai síroltár ábrázolá
sán kapjuk meg.107 Az Attis-alakok 
ezen az emléken alacsony, konkáv
oldalú emelvényen állnak,108 egyik 
kezükben a pedumoi fogják — amely 
nem ér le az alapszintig —, másik 
kezüket pedig oldalt fordított arcuk 
elé emelik. Korai sepulchrális emlé
keinken feltűnő talapzatok tehát min
den valószínűség szetint nem közvetle
nül keletről, hanem Felső Italia közve
títésével jutottak tartományunkba. 

Ötalakos családi sírkő töredéke 
( 5 4 x 4 6 x 2 0 cm.). Anyaga mészkő. 
Felül és jobboldalt törött (11. kép). 
Az 1941. évben vágott folyosó törme
lékanyagából került elő. (1. kép, 2. 
szám). Eredetileg, az ismert Eskü
téri, kétmellképes sírtábla109 mintá
jára, valamely sírépítménybe volt 
beillesztve. 

Az öt mellkép nem fülkébe 
helyezve jelenik meg előttünk, hanem 
egy szélesebb, sima léctag mögül a 
kétoldalt nyitott, egyenes háttérből 
tűnik elő, elmosódott körvonalak
ban.110 Jobb szélen a férfi alakjából 
csak a jobb vállrész maradt meg, a 
köpenyt összetűző korongos fibulával. 
Előtte fiatal leánygyermek, míg jobb
ján felesége foglal helyet ; ez utóbbi 
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jobbjának kinyújtott két középső ujjával férjére mutató ismert kéztartásban. Fejét leütötték. 
Balszélen egy másik női mellkép helyezkedik el, a mell alatt keresztbevetett nyugodt kéztartással. 
A két nő között kis gyermek mellképe néz ránk ; jobbjában almát tart. Az alakok elrendezésé
ből ítélve, több Bskü-téri sírkővel egyezően,111 sírtáblánkon is egy család három generációjá
nak : idősebb férfi és felesége, valamint asszony leányuk s a két kis unoka ábrázolásait kapjuk. 

A geometrikus formákban való látás, a test organikus egységét felbontó törekvés, amely 
különben a nagy művészeti központokban (Róma) is felszínre tör a I I I . század második harma
dában,112 sírkövünkön a rajztudás hiányosságával és a kidolgozás nyerseségével párosul. 
A második képsíkban elhelyezett mellképek egyetlen sima, lapos felületet képeznek, elmosódott 
körvonalakkal. Valamennyi tanulságos példáját nyújtja a síkokra és vonalakra építő provin
ciális kidolgozásnak.113 A balszélső női alaknál ezt az egyhangú testfelületet a vállról kétoldalt 
lelógó ruhaszegély merev, egyenes, majd alul derékszögben megtörő vonala keretezi. A formátlan 
s csupán a párhuzamosan bevágott vonalakkal tagolt nagy kézfejek olyan különállóan jelennek 
meg, mintha nem is tartoznának szervesen a testhez. A szélső női alak kissé befelé dől, akárcsak 
az egyik szentendrei sírkő női alakja.114 Azonban milyen nagy a különbség a sírkövünk bábú-
szerűen merev, egyenes tengellyel dűlő figurája és a szentendrei sírkő »barokkos« vonalvezetést 
erőszakoló nőalakja között! Bz a különbség különben megfelel annak az időbeli távolságnak is, 
amely ezt a két kőemléket elválasztja egymástól. 

A kormeghatározás szempontjából tanulságos egy pillantást vetnünk a két gyermek 
mellképére. Jellemzőjük a masszív egy-egy négy-, vagy ötszögbe beírható fejalkat,115 a széles, 
majdnem brutális áll s különösen a simán megmintázott s derékszögben megtörő hajkalotte, 
amely elől egyenes vonallal levágva keretezi a lapos, téglalapalakú homlokot. Bz a masszív fej alkat 
és haj parókaszerű mintázása, a tetrarchia korának művészetére jellemző. B hajkezelés a plasztiká
ban azonban már a I I I . század harmadik évtizedében feltűnik Maximinus Thrax és közvetlen 
utódjainak (Balbinus, Pupienus, Gordianus) portraitjain.116 Korban ezekhez kapcsolhatjuk 
sírkövünket, amelynek kifaragását a I I I . század közepére, a negyvenes-ötvenes évekre tehetjük. 

11. kép. —.Ötalakos családi sírtábla töredéke. 
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1. kép. — A budai varhegy részlete Mikoviny-Schniuzer rézmetszetéből. (1734.) 





JEGYZETEK 
RÓMAI KÖEMLEKÉK TRANSAQUINCUM TERÜLETÉRŐL (C. TANULMÁNYHOZ) 

Nagy L., Pest város eredete. Klny. Tanulmányok 
Budapest Múltjából. I I I . 1934. és a Pest i római 
tábor maradványa az Eskü-téren. Rövid Vezető. 
É- n. (A továbbiakban Rövid Vezető.) Dolgoza
t o m ki volt már szedve, amikor megjelent Nagy 
Iy. monográfiája: Az Eskü-tér i római erőd Pes't 
város őse. 1946 (A továbbiakban rövidítve : Nagy 
L., Eskü-tér) . Eredményeire csak a jegyzetekben 
u ta lha tok , 

2 Az i t t folyó munkála tokra dr. iff. Gero László 
szfőv. mérnök volt szíves figyelmeztetni. 

3 Lásd : Lux K., A budapest i belvárosi plébánia
templom (Tanulmánvok Budapest múltjából. 
I I . 1934.) Klny. 27 1. — A X V I I I . századi kr ipta , 
s az ebből kiágazó folyosók alaprajzát Borsos 
László szfőv. mérnök bará t i előzékenységének 
köszönöm. 

4 Képben is közöltem ezeket a darabokat : B p . 
R. X I I I . 1943. 365. 1., 7. kép. V. ö. : Nagy L., 
Eskü-tér . 69. kép , 1. és 3. 

5 Er re a jelenségre lásd pl. James Curie, A Roman 
frontier Post and i ts People. 1911. 82. sk. 11., 
további példákkal. 

6 Példának felhozhatjuk Celamantia (Leányvár) 
t áborhe lyé t : Kurucz J., Római nyomok a 
pannóniai Duna-limes balpart ján 19l4. 33. 1., 
s u t ána V. Ondrouch, Limes Romanus na Slo-
vensku. 1938. 29 1. 

7 Nagy T., Bp. R. X I I I . 1943. 395 1. 
s Rövid vezető. 10., 19., 20. számok. 
9 Jellemzője az aránylag magas pl inthus és a 

trochilus hiánya. A felső torus közvetlenül az 
alsó gyűrűn fekszik. 

io Pl . : Fl(avia) Aiulo sírköve (Bp. R. V. 1897. 
156 1., 91. szám CIL;. I I I . 14.352) ; P. Albucius 
sírköve (Bp. R. V. 146 1., 76. szám.) ; P. Ael. 
(F)rontó verebi sírköve (CIL. H L 10.347) ; 
Aur. Cassianus sírköve Intercisából (A. Schober, 
222. szám) s tb . A Dunavidék nyuga t i területéről 
pár p é l d a : A. Schober, 235., 239. számok. 

i i Ti. Iulius Rufusnak. itáliai kőfaragó kezéből ki
került cippusán (Schober, 191. sz.) a feliratos 
és a képmezőt keretező pilaszterek, illetve fél
oszlopok a normális későatt ikai lábazatot muta t 
ják. E z a kőemlék szolgált mintául a Petronius 
Rufus sírkövét (Schober, 185. sz.) készítő egyik helyi 
mesterember számára (H. Hof mann, Rom. Grab
steine aus Walbersdorf bei Ödenburg. Ö. J h . X I I . 
1909. 225 sk. 11.), ak i m á r a pilaszterek lábazatai t 
átformálta (megjelenik a későbbi lábazatokra is 
jellemző magas plinthus!), a féloszlopokét pedig 
a ké t torus közti trochilus kihagyásával leegy
szerűsítette. 

12 Ez utóbbira értelmezhető az első két században 
a kiszolgált ala- és cohorskatonák. síremlékein 
(H. Hof mann, i. m., 232 1., és 32 jz.). Az ugyancsak 
korai, de polgári jellegű síremlékek közül a 
ku ta tók egyedül az ú . n. »mennyegzői sarkophagok« 
csoportján tekintik a sponsa kezében t a r to t t irat
tekercset házassági okmánynak. A régebbi iro
dalmat exponálja Kubler, PW. -RE. IV. H B . 

1932. 1950 h. — E z t a felfogást osztja különben 
Th. Birt is, aki igen részletesen foglalkozott a 
kérdéssel : Die Buchrolle in d. ant iken Kuns t . 
1907. 67 sk., 243 11., és Kr i t ik u. Hermeneut ik 
nebst Abriss d. ant iken Buchwesens. 1913. 
285 1. — A constitutio Antoniniana u tán i időkben 
a halot t bal jában t a r to t t irattekercs azonban első
sorban a házassági okmánvt jelentheti. V. ö. : még 
O. Cuntz. J a h r b . f. Alter tumskunde. I I I . 1909, 
32 1. 

13 V. ö. pl. az Aquincumi Múzeum női ruhás szobrát : 
Kuzsmszky B. Bp . R. I X . 1906. 53 1,, 20. szám, 
S. Reinach, Rép. s tat . IV. 421, 4., V. Kuzsinszkv 
Aquincum. Ausgrabungen u. Funde. I l l L, 
258. szám, s tb . 

14 V. ö. : J. H. Holwerda, Das röm. Sarkophag v. 
Simpelweld (Arch. Anz, 1933) 72 1. 

i s V. ö. az Aquincumi Múzeum camillus-réliaijét : 
V. Kuzsinszkv, Aquincum. Ausgrabungen u. 
Funde . 169 ].', 351. szám. 

16 Ugyancsak jól kivehető a szolgafiú bal vállán át
ve te t t vastag kendő Aur. lanuarius császári sír
kövén {Schober 188. szám) s még néhány Aquin
cum és környéki sírkővön. így pl. Aur. Bitus 
sírtábláján {Schober, 158. szám), Sept. PogelUi 
(Bp. R. V. 1897. 152 1., 87. szám), T. FI. Constan
tinus (Bp. R. V. 149 sk., 82. szám) sírkövein, 
Sept. Marina (Bp. R. VI I . 1900. 53 1., 49. szám. 
A. pesti római t á b o r . . . Rövid Vezető. 13. szám 
(a kendőt a szolgafiú i t t a jobb vállon hordja), 
Donatus (Bp. R. VII . 53. 1., 50. szám, Rövid 
Vezető, 28. szám) sírkőtöredékein. Non. lanuarius 
szentendrei sírkövén a szolgafiú leeresztett baljá
ban tar t ja a kendőt {Nagy L., Arch. Ér t . !»• 1937. 
103 1., és 59. kép.). V. ö. még P. Ael (F)ronto 
sírkövét (CIL. I I I . 10.347), valamint a Komáromi 
Jókai Múzeum egyik sírkőtöredékét (V. Ondrouch, 
Limes Romanus n a Slovensku. 1938. XVI I . b.). 

17 Ugyancsak sonka szerepel többek között az asz
talkán Non(ius) lanuarius szentendrei (Nagy L., 
Arch. É r t . L . 1937. 103 1., és 59. kép), Aur. 
Bitus aquincumi sírkövén s egy intercisai töre
déken (Oroszlán Z., Arch. Ért". X X X I X . 1920— 
11. 5 1., 4. kép). — Érdemes lenne egyszer a 
pannóniai sírkövek áldozó asztalkáin szereplő 
etélneműeket összeállítani. 

i s Éte l t tar ta lmazó fonott kosár (cista) szerepel pl. 
az Aquincumi Múzeum egyik sírkövén (V. Ku-
zsinszky, Aquincum. Ausgrabungen und Funde . 
194. 1., 341. szám), ké t Kulpa-völgyi sírkövön 
(V. Hof filler—B. Saria, Antike Denkmäler aus 
Tugoslavien. I . 1938. 487., 488. számok). — Fono t t 
kosárba burkolt kétfülű üveg (?) edényt tün te t 
fel Aur. lanuarius császári sírköve (A. Schober, 
188. szám). V. ö. ez utóbbihoz a grazi múzeum 
egyik töredékét (A. Schober, 172. 1., 184. kép), 
továbbá M. Valerius, Celerinus kölni sírkövét 
(Espérendieu, 6457. szám) — Felemlíthetjük még a 
föntebbi, 17. jz.-ben említet t intercisai töredéken 
ábrázolt ha ta lmas füleskancsót. 

19 W. Amelung, Die Sculpturen des Vaticanischen 
Museums. I. 1903. 28. tábla. s tb . 
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20 Dar ember g—Saglio, Dictionnaire des antiquités. 
I I . 1202. 1. 

21 Az előbbi forma az ősibb : Hug, P W . — R E . 
X X I I I . H B . 1924. 693. h. 

2ia. E z közben megjelent. Bp. R. X I V . 1945,168sk. 
22 Lásd erre : S. Reinach, Répert . s ta t . I . 157/2046 

es 487/2047. sk. Még ma is nélkülözhetetlen 
K. Lange disszertációja : Das Motiv des auf-
gestüzten Fusses in der ant iken Kuns t und dessen 
statuarische Verwendung durch Lj^sippos. Leipzig. 
1879. — V. ö. még : E. Löwy, Lysipp und seine 
Stellung in der griechischen Plastik. Hamburg . 
1891. 23. sk. 11. — W. Klein, Geschichte der 
griechischen Kuns t . I I . 1905. 364. sk. 11. — 
M. Collignon, Lvsipp. 1904, s hozzá Hehler A. 
b í rá l a t á t : Arch. É r t . X X V . 1905. 278. sk. 11., 
amely azonban ma már bizonyos módosításra 
szorul. Cf. G. Lippold, P W . — R E . X X V I I . H B . 
1928. 58., 27. k. sorok. — Fr. P. Johnson, 
Lysippos. Durham. 1927. 143. sk., 170. sk. 11. 
s hozzá : R. Herzog, Schumacher Festschrift. 
1930. 207. sk. 11. 

23 Néhány példa erre : a sidoni »sirató nők« sarko-
phagja (G. Mendel, Catalogue de la Musée 
Ot toman. I . 1912, 58 1.); Lysander sírköve 
(E. Pfuhl, Spätionische Plastik. J . d. I . 
50. 1935. 14. 1., és 3. kéo) ; a ficoroni cista argo-
nautája (E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der 
Griechen. I I I . ' 1923. 628. kép) ; a ta rentumi 
ezüstcsésze ifja (H. Nachod, Die Silbeschale aus 
Tarent in Bari. Roem. Mitt . X X X I I I . 1918. 
IV., V. táblák) ; a torrenovai Sarkophag nő
alakja (G. E. Rizzo, Il sarcofago di Torre Nova. 
Roem. Mitt. X X V . 1910. 148. sk. il., IV. tábla. 
E. Strong, L a scultura romána. I I . 1926. 291. 
sk. IL, LIV. tábla és 181., 182. képek) ; a mün
cheni Glyptoték »Nagy Sándor« — a {Müller -
Wieseler, Antike Denkmäler. X I . f., 4. kép, Koepp, 
Über das Bildniss Alexanders des Grossen. 17.1.) ; 
az ostiai »Theseus«, amely Lysippos művének 
egyik legjobb replikája (R. Horn, Arch. Anz. 
1938. 657. h., és 17. kép) ; a Louvre két atléta
szobra (Reinach, Répert . s ta t . I . 137/2193—4) ; 
a lateráni Poseidon (Brunn—Bruckmann, Taf. 
243) s számos replikája ; a Musa ábrázolások kö
zül Melpomené (a vat ikáni szobor : G. Lippold, 
Die Sculpturen des Vaticanischen Museums. I I I . 
1936. Taf. 4. 499. Cf. S. Reinach, Rép. s tat . 
IV. 179/1. és I . 268/1043; a Palazzo dei Con
servator! szobra. A Catalogue of the ancient 
Sculptures in Rom. 1926. Text I . 226. 1., és 
Pl. 85.29 ; a Westmacott-gyüjtemény szobra : 
Reinach, Rép. s tat . I. 264/1045A. — V. ö. még : 
G. Lippold, Musengruppen. (Roem. Mitt. X X X I I I . 
1918. 64. sk. 11., 4. sk. képek) ; Urania (freskó, 
Casa dei Vettii : H. Thédenat, Pompéi. 1910. 
120. 1., 74. kép) ; ter rakot ták : E. Pottier— 
S. Reinach, La nécropole de Myrina. IL 1387. 
X X X I I . tábla és 545.1., 203. szám. — Fr. Winter, 
Typen der figürl. Terrakot ten. I I . 1903. 7, 7. — 
J. Sieveking, Die Terrakot ten der Sammlung 
Loeb. I I . 1915. 31. 1., és 91. tábla. — A fel
támasz to t t lábon átfektetet t kéztar tás különben 
már megvan a IV. század elején. Cf. a londoni 
Meidias-hydriát ( Furtwängler—Reichhold, Grie
chische Vasenmalerei. I . 1904. Taf. 8.) s egy 
kertschi hvdriá t (Furtwängler—Reichhold, i. m. 
I L Taf. 79.). 

24 A nagyplasztikában, amennyiben Apollónia ad 
Rhyndacum egyik Commodus-érmén s másut t 
lá tha tó ábrázolást hitelesnek fogadjuk el, elsőnek 
Skopas, Apollon Smintheus szobrán találjuk meg 
(M Collignon, Histoire de la sculpture grecque. 

I L 1897. 246. 1., 122. kép. — Ad. Furtwängler, 
Meisterwerke der griechischen Plastik. 1893. 
524. sk. 11., és 3. jz. — Fr. Winter, Kunstgeschichte 
in Bildern2. 300, 1. kép). — Cf. még a marengói 
kincslelet Hermesét : G . Bendinelli, I l tesoro di 
argenteria di Marengo. 1937. 23. sk. 11., 16. kép 
és VI I—VII I . táblák. 

25 Lásd pl. : Ad. Furtwängler, Collection Sabouroí'f. 
I I . 1883—87. CXI V. t á b l a . — AselinusiHekateion-
ból származó(?) egyik ter rakot ta szobrocska (Ke-
kulé, Terrakot ten v. Sizilien. 13. sk. 11., Fr. 
Winter, Typen . . . 165, 3.). Ezen Artemislénvegű 
istennő kar ta r tása megegyezik az Eskü-téri 
szolgalányéval, azonban eníiek ellenére is nagv 
különbséget jelent a minden akciót nélkülöző 
nyugodt, pihenő tar tás , amely a test egészen más 
felépítését és ponderációját eredményezi. Ezek a 
vonások, valamint a zárt láb ta r tás muta t ják , 
hogy szobrocskánk a feltámasztott lábú testnek 
még a régebbi, archaikxis megoldását követi. 

26 K. Wernicke, Festschrift Benndorf. 1894. 153. sk. 
11. — S. Reinach, Répert . s ta t . I I I . 21/1. 

27 Ez, amint már Furtwängler, Meisterwerke, 524. 
1. észrevette, Skopas, Apollon Smintheus szobrára 
emlékeztet. Wernicke ellenvetése (i. m., 156. sk.) 
nem meggyőző. 

28 Oroszlán Z., Kiadat lan pannóniai provinciális 
kőemlékek a Magvar Nemzeti Múzeumban 
(Arch. É r t . X L L , 1927.), 102. 1. és 32. kép. —• 
Oroszlán a I I . század második fele, vagy a I I I . 
század első felébe helyezi aedicula-f á lunkat . 
Magunk részéről a I I . század második felét 
fogadjuk el. 

29 CIL I I I . 3432. — Römer—Desjardins, 11. szám. 
30 Ad. Furtwängler, Meisterwerke, 628. sk. 11. mu

t a t t a ki, hogy a császárkori, feltámasztott lábú 
Victoria-ábrázolások egy Ares paizsában tetszelgő 
Aphroditére vezethetők vissza, amelynek legjobb 
replikája a nápolyi Museo Nazionale-ben őrzött 
capuai Aphrodité (Cf. még : Fr. Cumont, Mon. 
Pipt. 27. 1924. 31. sk.). Ez a Kr . e. IV. századi 
előképre visszavezethető Aphrodité—Niké-típus 
a Kr . u . I . század második felétől kezdve ismételt 
átformáláson ment keresztül. A részletekre lásd : 
K. Lehmann—Hartleben, E in Siegesdenkmal Do-
mitians (Roem. Mitt. X X V I I I / X X I X . 1923/24. 
185—192. 11. és Beü. L ) . 

31 C. Cichorius, Die Reliefs d. Traianssäule. 
L X X V I I I . tábla. — A glóbusra és nem sisakra 
feltámasztott láb viszont még a korábbi Victoria-
ábrázolások (Cf. K. Lehmann—Hartleben, i. m. 
190. 1.) visszhangja. 

3ia. Ziehen-, Arch. Ér t . 1.1888 155 sk. — Nagy L., 
Az Orsz. Magyar Régészek és Művészettörténeti 
Társula t Évkönyve. I . 1923. 52. és Budapest 
Tört . I. 1942. 602. 

32 Pannóniában erre Hehler A. m u t a t o t t rá : Kuns t 
und Kul tu r Pannoniens in ihren Haupts t römun
gen (Strena Bulièiana. 1924. 117. 1.). De lásd 
már Hampel-J.,', Arch. É r t . 27.1907.337 1. 

33 Eine Dionysosstatuette aus Carnuntum (Carnun-
t u m . 1885—1935. 14—18. 11.); V. ö. m é g : G. 
Lippold, Deutsche Literaturzeitung. 1936. 1273 h. 

34 Ugyancsak ezt a lateráni Poseidontól képviselt 
szobrászati t ípust alkalmazta egy Rajna-vidéki 
kőfaragó a bennszülött Nehallenia istennő alak
jára. Espérendieu, 6649. és 6650. 

35 Hehler A., Adatok a pannóniai mitológiai dom
borművek kormeghatározásához. (Az Orsz. Magy. 
Régészeti Társulat Évkönyve. I I . 1927. 81. sk. 11.). 
A feltámasztott lábú női alakkal kapcsolatban 
utalok i t t Marcus Aurelius egyik 165. évi bronz
érmének hát lapjára : Cohen* 1048. 

36 Lásd föntebb, a 23. jz.-ben citált emlékeket. — 
Wernicke szerint (i. m., 158. 1.) a föntebb említet t 
berlini kisbronzzal is legközelebbi rokonságban 
áll »die hoch auftretende Muse.« 

37 Fel támasztot t lábú, pa te rá t és kancsót t a r tó 
Niké Canosából : Fr. Winter, T v p e n . . . I I . 69, 
8. — Néhány, egy IV. vagy legkésőbb I I I . századi 
előképre visszavezethető márványrelief és terra
kottaszobor (összeállította ezeket : F. G. Welcher, 
Alte Denkmäler. 2. 1850. 40. sk. 11., 5., 7—12. 
számok és I I . tábla, továbbá : C. Friederichs— 
P. Wolters, Gipsabgüsse antiker Bildwerke. 1885. 
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427—-433. számok), ugyancsak az áldozati ital 
öntésének pil lanatában ábrázolja szárnyas isten
nőnket, de egy olyan lebegő ta r tásban , amely a 
görög művészetben csak Leochares munkássága 
(vaticani Ganymedes, belveaeri Apollo) u t án 
képzelhető el. — Oltárlépcsőre fellépő, pa te rá t és 
kancsót ta r tó Niké-alakok előfordulnak már 
különben az Athena Niké (Apterous) templom 
balustrádján. Kekulé, Die Reliefs an der Ba
lustrade der Athena Niké. 1881. S. Reinach, 
Répert . reliefs. I . 22. Cf. m é g : A. Milchhöfer, 
J . d. I . I X . 1889. 80. sk. 11. — G./Kieseritzky, 
Niké in der Vasenmalerei. Dorpat . 1876. 12. 
sk. 11. — Fr. Winter, T y p e n . . . I I . 179, 6. 

38 Römer—Desjardins, 128. szám. — V. Kuzsinszky, 
A q u i n c u m . . . 194. 1., 341. szám s még egy ki
adat lan sírkő az Aquincumi Múzeumban, amelyet 
Nagy Lajos szíves engedélyével a pannóniai Attis-
ábrázolásokat megtárgyaló tanulmányomban mu
ta tok be. V. ö. m é g : A. Schober, 192. szám. 

3 9 A példákat összeállította : Erdélyi G., A pannóniai 
síremlékek ornamentikája. Diss. Eger. 1929. 
29. 1. 80. jz. 

40 CIL I I I . 3680. — A. Schober. 248. szám. 
4i Publikálatlan. 
42 Megemlíthetjük még Aurelia Baraca intercisai 

sírkövét (A. Schober, 198. szám), amelyen egy
másfölé helyezett virágkelyhek díszítik a keret-
sávot. Rokon ezzel Aur. Bassus keretdísze (ki
adat lan, az Orsz. Magyar Tört . Múzeumban), 
amelyet harahgalakú virágkelyek képeznek. Ebbe 
a csoportba vehetjük, továbbá FI. Maximianus 
pécsi sírkövét is (CiL I I I . ) , ahol vál takozva 
jobbra és balra hajló három széles levél tölti ki 
az áldozati jelenet melletti keskeny sávot. 

43 Röviden említi : V. Kuzsinszky, A q u i n c u m . , . 
194. 1. 

44 Kiadat lan. Aquincumi Múzeum. Lelt. szám : 308. 
45 V. ö. A. Schober, 226. 1. 
46 W. F. Otto, Dionysos. 1933. 133. sk. 11., — Ke-

rényi K., Gondolatok Dionysosról (Pannónia. I . 
1935. 96. sk. 11.). — V. ö. Brelich A., Daureae 
Aquincenses. I . 1938. 112. 1., — Nagy T., Buda
pest Története. I . 415. 1. 

47 CIL. I I I . 10. 895. •— Lipp V., A római szobrászat 
emlékei-Vasmegyében. Szombath. 1877. 34. 1., és 
19. kép. — Paulovics I., Lapidarium Savariense. 
1943. 25—6. 11. 

48 A. Schober, 261. szám. 
49 A. Schober, 225. sk. 11. 
50 Az indavégződésre lásd] pl. P. A el. Victorinus sír

kövét. Lelt. s z á m : Az u . M. 327. 
5i Teljes irodalmát adja Nagv L, Bp. T. I . 644. 1-

— Ujabban Barkóczi L. (Arch. É r t . 1945. 184. 1.) 
e keretdíszt egy sirmiumi műhellyel hozta kap
csolatba. Megjegyezhetjük azonban, hogy a korai 
sirmiumi sarkophagokon (a bécsi Hofmuseumban 
lévő példány és a szekszárdi kőkoporsó) hiányzik 
még keretdíszünk. Elsőízben a drnovói Perseus-
sarkophagon (Fr. Cumont, AEM. X V I I . 28—30. 
11., 5. kép) és Aurelia Asclepiodota sarkophagján 
(B. Saria, 16. Bericht, Röm.-Germ. Komm. 1927. 
112. sk., 20a—b képek. S. Ferri, Arte romána 
sul Danubio. 244. 1., 303—5. képek) jelentkezik. 
Az előbbi darabot a I I I . század első felénél korábbi 
időre nem tehetjük, Aurelia Asclepiodota kőkopor-
sóját viszont a mellképben ábrázolt férfi és nő 
hajviselete a I I I . század második ha rmadába 
datál ja . - , 

52 CIL I I I . 3605. •— Römer—Desjardins, 121. szám. 
53 Kiadat lan, az Aquincumi Múzeumban. 
54 A sírköveken felül hullámvonalas ornamenssel 

keretezet t feliratos mezők további pannóniai 
példái : 1. Poetovio, »Pranger«, amelyen egy gaz
dagon kifejlesztett hullámvonalas kerettel talál
kozunk. Ez legjobban kivehető V. Jasper rajzán, 
amelyet A. Conze közöl : Römische Bildwerke 

einheimischen Fundorts in Österreich. I I . 1875. 
V. tábla. — 2. S o p i a n a e . . . , Ingenua kiadatlan 
sírkövén a pécsi Városi Múzeumban, az Eskü
térivel azonos, csak erőteljesebben profilait keret
dísz zárja le felül a feliratos mezőt. — 3. Intercisa. 
Kiadat lan sírtöredék, amelyet Erdélyi G. említ, 
i. m. , 39. 1. A keretdísz Erdélyi, &,)típust m u t a t . 
Hehler A., Arch. Ér t . 32. 1912. 233. 1., 2. említ 
innét még egy sírkőtöredéket »kelta ízlésű« orna-
mentális keretben«. — 4. Crumerum. Annia 
Lupa cippusa (CIL I I I . 3666). A feliratos mező 
kerete : Erdélyi, d) t ípus. 5. Mursa. Auge sírköve 
(Marsili, Danubius Pannonico-mysicus. 43. t.) 
A keretdísz Erdélyi , c) t ipus. 

55 Kiadat lan. l e l t á r i s z á m a : Aqu. Múz. 381. — 
A fényképet Nagy L. szíves engedélyével közöl
hetem. 

56 Röviden említettem : Bp. R. X I I I . 1943. 
57 Kuzsinszky B., Bp. R. V. 1897. 163.1., 103. szám, 

és Aquincum. . . 73. 1., 79. szám. — R. Loiar, 
Ornamenti norisko-panonske kamnoseske in
d u s t r i e (Casopis za zgodovino in narodopisje. 
X X I X . 1934.) VII . tábla, 21. kép. 

58 L. Nagy, E in neues Denkmal der Agrippinensen 
Transalpini aus Aquincum (Germania. X V I . 
1932, 288 sk.) 

59 Nagy L., Hogyan került M. Herennius Pudens 
sírköve Intercisába (Arch. Ér t . XL . 1923—26.) 
116. és 120. sk. 11. 

60 V. ö. : H. Koethe, Die Hermen von Welschbillig. 
J. d. I . 50. 1935. 214. 1. 

6i Hasonlókép az Országos Magyar Történeti Múzeum 
egyik kiadat lan sírkőtöredékén. — A ta ta i 
sírkövön (A. Schober, 192. szám) két szélen 
három-három alak képez egy csoportot. 

62 E z utóbbi, mint már említet tük, a bal lábá t 
glóbusra helyező Minerva alakjában már a 164. 
évi Iuppiter-oltáron (CIL I I I . 3432. Romer— 
Desjardins, 11. szám) feltűnik az aquincumi kör
ben. Stílusban egyes aquincumi mitológiai re
liefek, pL Mars-Rhea Sylvia domborműve (Buda
pest Története. 1. 1942. X C I I I . tábla, 1. kép) 
állnak közel oltárunkhoz. 

63 Lásd pl. Mercasius Hermes sírkövét : V. Kru-
zsinszky, A q u i n c u m . . . 79. 1., 280. szám. 

64 Die kunstgeschichtliche Stellung d. Marcussäule. 
J . d. I . 46. 1931.61 sk. 1. 

65 Kitűnik ez a G. Rodenwaldt-től összeállított példák
ból : Über den Stilwandel in d. antoninischen 
Kuns t (Abhandl. d. preuss. Akad. d. Wiss. Phil.— 
His t . Kl . Jahrg . 1935. Nr. 3.). 23. 1., 4. jz. 

66 V. ö. ; A. Schober, Zur En ts tehung und Bedeu
tung der provinzialrömischen Kuns t (Ö-Jh. X X V . 
1930. különösen 26. sk. 11.) .— Ü. a., Die Römer
zeit in Österreich. Wien. 1935. 84. sk. 1. 

67 Ez t a szívós konzervativizmust különben az egyik 
I I . század végére datá lható rómavárosi sarkopha-
gon is megfigyelte G. Rodenwaldt, i. m., 18. 1. 

68 CIL I I I . 3654. — Römer—Desjardins, 148. szám. 
69 B. Romanelli, Leptis Magna. Roma. 1925. 38. 

kép. — Noack, Die Antike. I . 1925. 207. 1., 
1. kép. — W. Technau, Die Kunst , d. Römer. B erlin. 
1940. 247. sk. 11. es 201. kép. — V. ö. ég G. Roden
waldt tanulságos megjegyzését Bonn. J a h r b . 133. 
1928. 233. 1., 2 jz. 

70 Időbeli közelsége mia t t épp csak u ta lunk Anto
ninus Pius és Faust ina consecratiós bázisán lát
ha tó decursio-jzlenetre, amelynek megfogalmazása 
ugyancsak ebből a felfogásból ered. R. Hinks, 
Arch. Anz. 1936, 243 sk. 0. Brendel, Gli s tudi 
romani nel mondó. I I I . 1936. 137 l.jj — W. Tech
nau, i. m., 179. kép és 223. sk. H. 

71 C. Robert, Beiträge z. Erk lärung des pergameni-
schen Telephos-Friezes (J. d. I . I I . 1887.) 2 4 5 . 1 . — 
M. Collignon, i. m., I I . 528. 1., és 274. kép. 
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72 A. Schober, Vom griechischen z. röm. Relief 
(Ö. J h . X X V I I . 1931. 46. sk. 11.). 

73 V. ö. J. Sieveking, Festschrift P . Arndt , München-
1925. 14. sk. Ta r tományunkra nézve lásd a aár-
keszi mi thraeummal kapcsolatban t e t t meg
jegyzéseimet e folyóirat 35 sk. 11. 

74 Die kunstgeschichtl. Stellung d. Marcussäule. 
J . d. I . 46. 1931. 61. sk. különösen 146. és 170. 
11. — I^egtanulságosabbak ebből a szempontból 
az oszlop barbár fejei : Petersen—Domaszewski, 
Die Marcussäule. . . I^XI., I , X Í X . . X C I I . s tb . 

75 G. Rodenwaldt, Stilwandel. . . 24. sk. 11. 
76 Érdemes ebből a szempontból összevetni az aquin

cumi 164. évi Iuppiter-oltár (CIL I I I . 3432. 
Römer—Desjardins, 11.) Minerva, az Eskü-tér i 
kő szolgalánya és a t a ta i oszlop (Barkóczi, Bri-
getio. £ V I I I . 2.) Victoria-ábrázolásaít. Az első 
ke t tőn közös a klasszicista ízű nyugodt vonal
vezetés. Ezzel szemben a t a t a i Victoria alakján 
a csípő igen erős kihajlása már egy barokkos 
formaadást m u t a t , amely legközelebbi "analógiáját 
épp a Marcus-oszlop paizsára győzelmi jegyeket 
író Victoria alakjában kapja meg. 

77 V. Kuzsinszky, A q u i n c u m . . . 77—8. 11., 283 
szám. — S. Ferri, Arte romána sul Danubio. 
Milano. 1933. 286. kép. — T. Nagy, II secondo 
anfiteatro militare di Aquinum. Corvina. 1941. 

78 V. ö. Némethv L., A pesti főtemplom története. 
I . 1890. 272. "1., és Lux K., i. m. 17. 1. 

79 Bp . R. X I I . 1937. 79. 1., 8. szám. — Vezető. . . 
I. szám. 

so Kiadat lan. 
sí Kiadat lan. Az Orsz. Magy. Tört . Múzeumban. 
82 W. Reichet, AEM. X V I . 1893. 10. 1., 93. , 94. 

számok. — A. Gnirs, Führer durch Pola. 1915. 
91. 1., 326., 327. számok. 

83 Összeállította ezeket : G. Brusin, Nuovi monu
ment i sepolcrali di Aquileia. Venezia. 1941. 
15. sk. 11. 

8 4 / . Schicker, R. I4 . Ü. X V I I . 1933. 124. sk. hh. , 
58. kép. 

85 V. ö. : Hampel J., Arch. Ér t . X X V I . 1906. 252.1. , 
I X . tábla, 21 . kép s ennek Oroszlán Z.-tól fel
ismert párját Arch. Ér t . X I J . 1927. 108. 1., 
38. kép. — U. i. 98. sk. U., 31—34. képek. (Óbudai 
aediculaf alak). — Zsámbék : Oroszlán Z., Az 
Orsz. Magy. Rég. Társ. Évk . I I . 1923/26. 60. 1. 
s tb . — Dáciában, a Kolozsvári Múzeum egyik 
kiadat lan aedicula-falán, biztosan pannóniai ösz
tönzésre, jelenik meg a keskeny éloldal pillérszerű 
kiképzése. 

86 V. Kuzsinszky, Aquincum. . . 93. 1., 41 . kép, és 
Bp. R. X I I . 1937. 75—6. 11. 

87 E. Katinka—A. Swoboda, AEM. X I I I . 1900. 26. 1. 
88 CIL. I I I . 14.350. — Kuzsinszkv B., Bp. R. V. 

1897. 162. 1., 102. k é p ; Ö. Jh : I I . 1899. Beibl. 
70. h ; Aquincum. . . 206.1. , 72. szám. — Magyar 
Vezető. 1943. 101—2. 11. 

89 Espérendieu, 622. és 624. számok. 
90 V. ö. egy kyzikosi reliefet : S. Reinach, Rép. s tat . 

I I . 471, és Fr. Winter, Die Typen d. figürlichen 
Terrakot ten. I I . 1903. 372, 9. kép. 

91 Fr. Kenner, Die ant iken Sculpturwerke u. In
schriften d. k. u. k. Münz- u. Antiken-Cabine tes. 
Wien. 1866. 86—7. 11. — Hampel / . , Arch. Ér t . 
X X V I I . 1907. 316. 1., — A. Schober, 280. szám. — 
CIL. I I I . 3241. 

92 Kiadat lan. lyásd föntebb, 81. jz 
»3 Kuzsinszky B., Bp. R. VII . 1900. 46.1. , 39. szám, 

A q u i n c u m . . . 178. 1., 180. szám. , H. Graillot. 
IyC culte de Cybèle (Bibi. des Écoles frang; 

d 'Athènes et de Rome. fasc. 107. 1912 . 486.1. — 
Vezető. . . 9. szám. 

94 CIL. I I I . 3572. — Römer—Desjardins, 132. szám. 
95 Budapest Története. I . 1942. I , X I X . 4. kép. 
96 Kuzsinszky B., Arch. Ért- X X I I I . 1903. 232—4. 

11. — CIL.III. 15. 154. — A.Schober, 261. s zám.— 
V. ö. Erdélyi G., i. m., 25. 1. 

97 Hampel ,/., Arch. Ér t . X X V I I . 1907. 313. 1. — 
A. Schober. 262. szám. — V. ö. Erdélyi G., i. m., 
25—6. 11. 

98 CIL. I I I . 11.076. — V. Ondrouch. I^irnes Romanus 
na Slovensku. Bratislava. 1938. 561 (régebbi iro
dalommal) és VI. 3. kép. Barkóczi L., Brigetio 
(Diss. Pann . I I . 22. 1944.). X X . 3. kép . 

99 Kétes egy carnuntumi sírkő pedum-ábrázolása : 
Hampel J., Arch. Ér t . X X V I I . 1907. 311—2.11. — 
A. Schober, 119. szám. 

100 Gr. Florescu. I monument i funerari romani della 
»Dacia superior« (Eph. Dacorom. IV. 1920.) 114. 
sk. 11., 67. szám. 

101 V. ö. a föntebb 91 . jegyzetben id. sirmiumi sírkő 
Attisa val. Különben a síroltár ti pus is Délpan-
nonia közvetítésével j u t o t t el Dáciába . 

102 Eásd mindenekelőtt az amphipolisi t e r r ako t t áka t : 
Perdrizet, B . C. H . X I X . 1895. 534. sk. 11., és 
X X I . 1897. V. sk. táblák. — Fr. Winter, Die 
Typen d. figürl. Terrakot ten. I . 1903. X X X V I I I — 
X X X I X . 11. és I I . 371. 1. — H. Sitte, Ö. Jh . X I . 
1908. Beibl. 97. sk. hh . — H. Graillot, i. m., 
502. 1. 

103 Pl . egv reggiói t e r rako t tán : Fr. Winter, i. m., 
I I . 372., 3. kép. 

íOiRapp, Roschers, Ausführl. Eexicon. I. 726. h. 
105 V. ö. : Nagy L., Arch. É r t . X J J I . 1928. 88. 1. 
106^4. Schober, 323. szám. 
107 G. Brusin, Aquileia, Guida. 1929. 43. 1.. 22. kép . 
108 Erre különben még két további aquileiai sír.í 

ol tárt idézhetünk: Aquileia Nostra. IV/V. 1933/34. 
34. sz. 11., 55. és 57. képek. 

109 Bp. R. VII . 53. 1., 51. szám. Rövid V e z e t ő . . . 
30. szám. 

110 V. ö. ami t A. Riegl, Spätrömische Kunst 
industrie. 1927. mond a hát térnek, min t határoló 
felületnek az elértéktelenedéséről a késő ant ikban. 

m Bp. R. VII . 54. 1., 52. szám. — Rövid Vezető. 
11. szám. — Egy hatalakos sírkő : Bp. R. VII , 
53. sk., 54. szám. — Rövid Vezető. 24. szám.— 
Egy hétalakos sírkő : Rövid Vezető. 22. szám. 

112 Valamivel korábban a falfestészetbeu. Cf. Fr. 
Wirth, Römische Wandmalerei . 1934. 32. tábla. 

113 I^ásd ami t erről föntebb, 368. 1. megjegyeztünk. 
114 Bp. R. VI I . 62. sk. 11., 69. szám. 
115 Mennyire más a fiúgyermek fejalkata pl. az egyik 

Severus-kori, négyalakos sírkövön : Bp . R. V. 
54. 1., 52. szám. 

n e / . / . Bernoulli, Römische Ikonographie. I I I . 3. 
1894. Münztafel. I I I . 9., 15., 18., 19. képek. — 
E hajkezelés előzményei azonban visszanyúlnak 
az Antoninus-kor rómavárosi művészetbe. Iyásd 
Cl. Pompeianus f r izuráját : M. Wegner, J . d. I . 
46. 1931. 146. 1., 47—49. képek. — A tetrarchia 
masszív és geometrikus formákba írható portrait jai 
viszont úgy látszik a ta r tományokban jelent
keznek korábban. Ez különben nem az első 
példája lenne annak á jelenségnek, hogy a késő 
ant ikban a provinciális művészet formaadásban 
megelőzi a rómavárosi hivatalos művészetet . 
Iyásd erre : G. Rodenwaldt, Ara pacis und S. 
Vitale. (Bonn. J ah rb . 133.228. sk. 11.). — H. Koch, 
Probleme der Spätant ike. 1930. 39. sk. 11. — 
A. Schober, Carnuntum. 1885—1935. 20. 
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T I B O R N A G Y 

ROMAN STONE MONUMENTS FROM TRANSAQUINCUM 

Under the flooring of the Church of the 
Inner City of Pest built on a Romanesque 
base, a Roman locality with terrazzo flooring 
and hot air heating was discovered in the 
year 1941, during the building of a passage 
leading under the triumphal arch (Fig. 1, 
No. 3). This room could not be wholly 
excavated. The southern wall was 40 cm 
thick, consisting of small, irregular lime
stones laid in mortar. On the inner side of the 
wall, the hollow bricks, which conducted 
the heat (tubi) were here and there pre
served, covered by thick, whitewashed 
plaster. Pig. 2. shows this part of the wall 
in a conserved state. On the terrazzo 
flooring lay the Roman rubble, the lowest 
brick-rubble layer being composed of the 
remains of the collapsed roof. Here we 
found two bricks with the stamp of the 
well-known commander of Valentinian I : 
PRIGFvRIDVS V(ir) P(erfectissimus) DVX 
(note 4). The Roman rubble was covered by 
a thin layer of Danube gravel. 

This Roman locality was found in the 
neighbourhood of the southern, principalis 
front of the camp dating from the time of 
Diocletian (note 1), laid partly open is the 
year 1932. As regards its destination, it 
belonged perhaps to the praetorium. We 
know that in late-Roman camps, the prae
torium did not always occupy a central 
position but was often shifted towards 
a principalis side, on the narrowing retentura 
part, (notes 5., 6.) 

This locality belongs to the original 
buildings of the camp, dating from the time 

of Diocletian. We found no traces of repairs 
or alterations dating from the fourth century, 
up to the time of Valentinian I, when the 
inner plastering was renewed and the roof 
repaired. We found no traces of use after 
the Roman reign. The layer consisting of 
Danube pebbles seems to prove that, in the 
period which preceded the building of the 
Romanesque cathedral, the locality was 
uninhabited. 

During the building of the passage, three 
Roman stone monuments in secondary use 
came to light. 

1. The fragment of a family tombstone 
with three figures (fig. 3.). 50 cm high, 
51 cm wide, 23 cm thick. Material : 
limestone. The upper field of representa
tion was bordered by smooth half columns. 
The left one with a simplified late-
Attic pedestal is preserved. Such pedestals 
often occur on the stone relics of Aquincum 
and its surroundings (note 10), in the western 
part of our province they already appeared 
in the first century. If we compare them 
with two monuments from Walbersdorf 
(Schober, 191 and 185) it becomes evident, 
that the lack of the trochilus shows a 
tendency of the local stonecutters to simplify 
the Italian models. In the flat niche we see 
on the right the bust of a man, next to it 
two women shown in full front. The man 
wears a tunica with long sleeves. In his left 
hand he holds a roll which can be interpreted 
as a tabula nuptialis (note 12). The two 
female figures on his left wear tunicas and 
over it the palla which hangs from the right 
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shoulder in a wide curve (sinus). The central 
figure is the wife, she clasps with her right 
hand the seam of the paJla, and with her 
outstretched index finger touches her hus
band's right arm. The other female figure, 
the daughter, touches with her extended hand 
her mother's lower arm. 

The narrow stripe under this niche, the 
so-called offering scene is closely connected 
with the above described one. Together they 
represent a compromise between the Greek 
funerary banquets, which arrived from the 
Balkans, and the Italian bust portraits. This 
compromise is characteristic for Pannónia, 
especially the territories along the Danube 
(note 14). As a result, the deceased and the 
members of his family are — corresponding 
to the Roman conception — represented in 
bust in the upper field, while the servants 
with the sacrificial table appear below, in a 
separate stripe. This arrangement was very 
popular in Aquincum and its surroundings. 
Notwithstanding, our tombstone differs from 
the customary respresentations, repeated 
again and again by the local stonecutters. 
The boyservant on the right side is better 
drawn and proportioned than usually and 
differs in his carriage too. On most represen
tations, he approaches the table holding a 
cup in his right hand. Here, he places a 
quadrangular vessel on the table. He clasps 
with his left hand the wrap hanging from 
his shoulder (note 16). In the middle of the 
tripus we see another, funnel-shaped, widen
ing vessel (fruit-basket?), to its left, a ham. 
(For similar representations see note 17). 
Left from the tripus there is a high cylindri
cal object with a convex lid, standing on a 
flat, quadrangular base. Similar represen
tations occur often on the Pannonian tomb
stones, according to Lajos Nagy, they were 
lanterns (lanterna, or laterna). On the left, 
we see the beautifully modelled figure of a 
maid-servant shown in full-front, which is 
far superior to the average Aquincum 
representations. The position of the legs, 
the highly raised foot resting on a support, 
the stooping body reveal, that it belongs to 

the widespread tradition of Lysippos'athlet 
unfastening his sandal. But none of the 
variants of this statue can be considered as 
the immediate model of our relief. The posit
ion of the hand, the left arm resting on the 
raised leg, the right arm drawn up to the 
hip-all these traits can be found soparately, 
but together they occur only on statuettes 
of less importance (note 25). We may refer 
to a bronze statuette in Berlin (found in 
Arcadia) (note 26). Apart from the position 
of the right hand, placed behind the hip, 
and the upper part of the body, which is 
turned rather more to the left, it is similar 
to our maid-servant in its proportions and 
pondération as well as the tension of the 
attentive body. Another parallel is offered 
by a fragment from Intercisa (Arch. Ért. 
1945, Pl. LUI, fig. 2), the left figure of the 
lower offering scene. Similar female figures 
appear on earlier Aquincum reliefs too. 
We refer to the figure of Minerva represented 
in right half profile on the Jupiter-altar of 
the year 164. She places her left foot on the 
globe, while she writes on her shield, deco
rated with the Medusa-head, the signs of 
victory (fig. 4). Here the stonecutter imi
tated the Victoria-type of the Early Imperial 
Age (note 30), the variant seen on the Trajan 
Column (note 31). The ornamental ele
ments of this altar — the upper closing of 
the niche with a waving line, the akanthus 
ornament of the abacus — also indicate, 
that it was a noteworthy forerunner of the 
Eskii-square tomb-stone. 

But even if we find the weak forerunners 
of our maidservant in the Aquincum 
circle — as regards both the iconography 
(Aquincum altar) and modelling (Intercisan 
tombstone) — our stonecutter doubtless 
created something new. Of course this does 
not mean absolute originality. I t is well-
known, that even the more pretentious 
provincial ateliers worked after relatively 
few patterns (note 32) and they altered and 
modified the types at their disposal. Another 
example from Pannónia is offered by the 
Dionysos statue from Carnuntum, which 



— as Praschniker had demonstrated — shows 
' the god of wine and intoxication in the 
canonical posture of Poseidon, his raised 
foot resting on a support (note 34). We 
cannot leave out of consideration the inter
mediary rôle of the coins either (note 35). 
The great number of variants renders it 
difficult to find the immediate model of our 
maid-servant. We may only presume, that 
a Musa (36) or a sacrificing Niké (note 37) 
served as a model for our stonecutter, but 
he changed it to such an extent, that we 
cannot point out any more the direct fore
runner belonging to the tradition of Lysippos' 
statue. Anyhow, the posture is very appro
priate to the maid-servant. The action of the 
libation motivates the position of the leg, 
as in the case of Lysippos' athlet, the act of 
unfastening the sandal motivated it — if we 
may compare these two examples. 

The two narrower fields bordering the 
offering scene respresent an acanthus tendril, 
whose contours melt into the background and 
which grows out of a stylized calyx tied up 
in the middle by a ribbon. Among the 
Aquincum tomb-stones we find no parallel 
to this frame-decoration. On the other hand, 
we often find offering scenes bordered by 
narrow fields : their decoration consists of 
Attis figures (note 38), ribbon-braid orna
ments (note 39), boughs with leaves (note 40) 
and a peculiar spindle-shaped ornament 
(note 41—42). A decoration similar to that of 
our tomb-stone from Eskü-square appears 
on a sarcophagus of Óbuda (fig. 5). Here 
the blank inscription-field is decorated on 
both sides with acanthus leaves shown only 
in contours. I t is noteworthy that this vege
tal ornament of Italic origin reappears again 
on the Aquincum stone-relics in the third 
century, as the acanthus tendrils or leaves 
growing out of a calyx are a characteristic 
ornament of the early tomb-stones (note 45). 
Prom the second century on, it was supplan
ted by vine and laurel tendrils, connected 
with the Balkans and the religion of Diony
sos. Our stonecutter renewed an older deco
rative element, but in a simplified, schematic 

form that is characteristic for the works 
of Pannonian stonecutters during the second 
century. 

On our tomb-stone, the inscription field 
which follows the narrow stripe with the 
representation, is bordered on both sides 
by a vine or laurel tendril, while on the top 
there is an undulating ornament belonging 
to the Erdélyi type a). The latter displays 
a beautifully curved, lively stroke. The 
lower contours are not sharply separated 
from the inscription field, but, in conse
quence of the sharp profiles, light and 
shadow create a strong effect. In the middle, 
there is a wide and deep groove ; the inner 
border is accompanied by a line incised 
paralelly to the inner edge. In the centre of 
the two lateral bulgy ornaments, there is a 
rosette with four petals. This Baroque deco
ration appears in different variations on the 
sarcophagi (note 51). I t occurs seldomer on 
the altars and tomb-stones — supplanted by 
the fashion of the sarcophagi — as frame 
decoration closing the inscription field from 
above. In Aquincum we can refer to the 
fragmentary tomb-stone of Sept. Archaelaus 
(note 52) and to a fragment discovered 
recently in Óbuda (note 53). The frame-
decoration of the Eskü-square tomb-stone is 
related to those of the contemporaneous 
Aquincum sarcophagi. We can compare 
it above all to the front plate of a stone-
coffin (Priscianus tribunus) (fig. 6) which, — 
as the letter-types show—dates from the first 
third of the third century. The rosettes with 
four petals appear on the similar frame deco
ration of a sarcophagus without inscription, 
found in the brickworks of Nagybátony-
Ujlak (fig. 7,.note 57). 

Considering our tombstone as a whole, we 
may mention the soft modelling, which 
avoids the sharp contours and so creates a 
pictorial effect. If we take into consideration, 
that our stonecutter was a provincial, we 
can call him a first-rate artist. The well 
proportioned figures of the offering scene, 
especially the lively figure of the maid
servant, betray a great originality and gift 
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for observation, and although we are 
acquainted with the models. 

As regards the style, we can connect two 
further stone relics with our tomb-stone. Both 
belong to a somewhat earlier period. One is 
the above mentioned fragment from Inter
cisa/ already published by Schober on an 
obscure reproduction (p. 172, fig. 183). 
The other is the fragmentary tomb-stone of 
L. Baebius Fronto (note 43) which, although 
its surface is damaged, is one of the most 
decorative Aquincum monuments. I t resemb
les in its construction the stone from Eskii-
square. The slender figures of Attis and of 
the maid-servant, the soft modelling of the 
heart-shaped leafy tendrils, which border the 
inscription field, indicate a tendency striving-
after a pictorial effect. 

The fragment from Intercisa and L. Bae
bius Fronto's tombstone help us to date the 
appearance of this »illusionist« style on the 
Aquincum stone relics. On both tombstones 
the inscription field is bordered on four 
sides by a tendril-ornament. This kind of 
ornament was adopted by the Aquincum 
workshops working for the collegium fabrum 
and centonarium in the second century (note 
58) and survived in the first half of the third 
century (note 59). On the monuments found 
in the early cemetery along the Aranyhegy-
trench, e. g. the tombstones of L. Val. Seules 
and Luepintania, the undulating line of the 
tendril-stem prevails, the leaves are represen
ted only in contours and play a less important 
role in the decoration. On the relics dating 
from the third century, e. g. on the tomb
stones of CI. Trophimus or M. Herennius 
Pudens, the stem of the tendril becomes less 
important and the significance of the leaves, 
which are spreading on the surface and cleft 
in the middle, increases. The frame-orna
ments of the fragment from Intercisa and of 
the*"tombstone of L. Baebius Fronto belong 
yet to the earlier group. Both date from the 
end of the second century or the beginning 
of the third century and consequently pre
cede the tombstone of Eskii-square. This 
also means that the pictorial trend appeared 

in one of the Aquincum workshops in th 
decades following the Marcomannic-Sarma-
tian wars. As a parallel, we may quote the 
development of the plastic art in the Rhine-
land, where this changement took place in 
the middle of the century (note 60). Both 
phenomena, which developed independently, 
were doubtless stimulated by the art of Rome 
and Italy. 

We can characterize the workshops which 
made the tombstones found in Intercisa, 
Aquincum and Eskii-square as follows : 
As all monuments are fragmentary, we are 
not familiar with the details of the formal 
construction. On two monuments of our 
workshop, we find the traditional division : 
niche with portrait, offering scene, inscrip
tion field. But the stone found in Intercisa 
displays an innovation : the offering scene 
is doubled. Between this double stripe, the 
portrait niche and the inscription field, a band 
with plant-ornaments, and below an animal-
frieze are interpolated. We also find other 
common traits on these tombstones : the 
single fields are bordered by half columns or 
vegetable ornaments. The latter display a 
great variety. The acantus-tendril — cha
racteristic for the early tombstones — 
appears again on some of the relics, the 
inscription field is bordered by tendrils with 
heart-shaped leaves. The wavy frame-
decoration, which had been taken over from 
the indigenous metallurgy is applied as well 
as the spindle — shaped tendril ornament, 
offering new decorative elements for the 
local workshops. An important innovation is 
the new arrangement of the sacrificial scene. 
The earlier central composition is maintained 
inasmuch the tripus is still in the middle, 
but the participants increase in number and 
they are arranged in groups consisting öf two 
persons (two boyservants, or the deceased 
sitting on the cathedra and a servant, note 
61). The usual composition with two figures 
is also modified, a new sculptural type 
appears, and a human figure, whose leg is 
raised and set on a support, is introduced 
into the sepulchral art of Aquincum (62). 
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The human figures sitting on the cathedra 
were perhaps taken over from those Aquin
cum tomb-stones, which represented the 
funerary banquet according to the Greek 
conception. 

In the appraisal of the representation of 
figures, we are dependent on the scenes in 
the narrow fields. These prove, that the mas
ters of our workshop did not try to represent 
the body in its real existence, but as it see
med to the onlooker in a certain moment. 
The most successful creation of this »illu
sionist« ccnception is the tomb-stone from 
Eskü-square and its offering-scene. This 
workshop had a preference for distended, 
longish human figures. This is not a manne
rism, but a characteristic trait of the pic
torial period of the Roman relief and of the 
provincial art under its influence. Within 
this trend — prevailing in our workshop too — 
we can discern single peculiarities, which 
can be traced back to different masters. 
Here we only refer to the differences in the 
representation of the background. For the 
masters of this workshop, the background 
was not an indifferent surface, but á space 
with three dimensions, in which the figures 
could act freely. The three creations of the 
workshop indicate the real space in different 
ways. The background is represented less 
successfully on L. Baebius Fronio's tomb
stone. All figures — with the exception of 
one—stand in the perspective plane, parallel 
to the plane of the relief. To the right of the 
tripus, two boy-servants are represented one 
behind the other. One is depicted in a natural 
boy's size, the other behind him only in bust, 
the lower part of his body is not shown, 
although the artist had space enough at his 
disposal. We find similar traits on other 
Pannonian monuments too (note 68). 
Altough there is a great spatial distance, we 
have to mention the triumphal arch (tetra-
pylon) erected for Septimius Severus and his 
sons in Leptis Magna (L,epcis) which is 
contemporaneous with our tombstone. On 
its representation, those members of the 
imperial retinue, who are in the second row, 

also float in the air (69). I t is an old device 
of the Roman reliefs to illustrate the first 
and second planes by placing the figures one 
above another (70). This trait already appears 
on the Telephos-frieze of Pergamon (71) and 
other late-Hellenistic reliefs (72). But while 
the above mentioned are artistic creations, 
the figures on the provincial relief s possess no 
independent space, on both, the space is 
only symbolically indicated. 

On the stone from Intercisa, the real space 
is expressed with greater success. Both the 
sitting and the upright figures are—almost 
without exception — placed obliquely on 
the background of the relief. This illusionist 
solution is very impressive in the lower 
stripe, where the figures lead the eye of the 
onlooker toward the centre, and the greatest 
depth is sensed in the middle of the compo
sition, behind the tripus. The figures are not 
in the same plane, to the right and left of 
the sacrificial table, but sit around the table. 

The master of the Eskü-square tomb-stone 
used the traditional devices of the Roman 
reliefs : the figures are overlapping, placed 
one before the other. In the portrait niche, 
the busts appear in separate planes, they 
are overlapping, one partly covers the other. 
The figure in front always casts a shadow on 
the following. Passing from right to left, 
the eye is always confronted by a deeper 
figure, and, on the left side, where the 
greatest depth is sensed, the contours melt 
into the background. 

The differences in the indication of the 
three-dimensional space illustrate, that seve
ral stonecutters were at work. On the other 
hand, the uniform pictoral character, attai
ned by simple means : — t h e soft modelling 
and the avoidance of the sharp contours —, 
is a common trait of all stones. Here, a new 
pictorial trend of Roman art, which reappea
red in the second half of the second century, 
becomes manifest. Max Wegner analyzed 
this new trend of style convincingly, when 
dealing with the reliefs of thé Marcus Aure-
lius column (74). This confirms the dating 
of our workshops, which resulted from a 
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comparison with other local monuments : 
the end of the second century and the first 
decades of the third century. We may 
mention here, that the big altarpiece of the 
recently excavated Mithraeum of Aquincum 
and the Mithra-head showTn in Budapest 
Régiségei XII , 80 ff, fig. 11., 10 as well as 
a fragmentary tomb-stone from Aquincum 
(note 77) also show the above described 
pictorial trend. 

2. The comer part of a private graveyard 
(area macerie cincta). Limestone, 117x51 X 40 
cm. The lower part damaged. The upper right 
part of the side representing Attis ; the right 
edge, and the Attis head injured. The upper 
plate of the stone slab is smooth, without 
sockets. In the middle of the two smooth 
side-plates we found the remains of mortar 
and brick dust, indicating, that the side-
plates were joined to the corner pillar with 
mortar. 

The side showing the double pillar (fig. 8) 
is wider, this faced the façade, while the 
adjoining narrow side representing Attis 
looked on the right front of the grave-
garden. Consequently this stone slab was 
the left corner pillar of a grave-yard. 

On the front side there are two flath-
carved, broad, smooth pilaster (fig. 8). Their 
capital, which is separated from the shaft by 
an astragal consists of a broad leaf in the 
middle and two lateral leaves bent out
wards. The base is composed of a plinth, 
a trochil and two tori. I t is related to the 
other pillar-bases known from Aquincum and 
Intercisa, but its best analogy is to be 
found on an aedicula-wall of Ulcisia castra 
(note 80). 

On the adjoining narrow side to the right, 
Attis is represented in full front (fig. 9). 
He is placed in a flat niche standing on a 
rather high, quadrangular pedestal and 
closed on three sides by straight lines. 
He stands on a low postament, the sides of 
which are curved inwards. He wears the 
usual Oriental garments. (Phrygian cap, 
chiton with long sleeves, over it, a chlamys.) 
His attitude expresses grief and differs from 

the usual representation in a few traits. His 
head is slightly bent to the right. The left 
arm is placed under his breast and leans on 
a pedum resting oh a console-like support cut 
in triangular shape. His right arm is 
leaning on the left metacarpus, the clenched 
fist lies on the breast under the neck. I t is 
a weak piece dating from the second half of 
the second century. 

On the corner pillars of the hitherto known 
graveyards of Pannónia we found no archi-
tectonical elements. One or two sides of 
these stone slabs display religious represen
tations with figures, placed in smooth, 
straight niches, closed from above by 
a semi-arch, or a so-called »Noricum« volute. 
We know one exception, from Intercisa 
(note 81). On this, Attis is represented on the 
wider side, while on the narrow side we see 
a vine-tendril growing out of a vessel. This 
:'s — apart from the Eskii-square slab — the 
only Pannonian example, where the two 
plates of the stone slab differ — one shows 
figures, the other an ornamental, or archi-
tectonal decoration. We can compare two 
corner pillars from Pola (82) with the monu
ment from Intercisa. On one side, Attis is 
represented, while the surface of the adjoin
ing side plate is.filled with stylized flowers 
growing out of a kantharos. 

The models of the double pillars on 
the stone of Eskii-square can be found 
on the Pannonian aedicula-walls. Here the 
pilasters are seldom missing and the 
narrow sides looking outwards are often 
moulded pillar-like (note 85). 

The Attis representation of Eskii-square 
has two peculiarities. One is the gesture 
of the right arm, leaning on the elbow : 
this attitude expresses grief. The other is 
the pedum, which rests on a support. Both 
peculiarities occur - with small modifications 
— on one of the earliest Attis represen
tations of Aquincum : the limestone statue 
found in the cemetery of the Aranyhegy-
trench (note 86). But the metacarpus lifted 
to the breast is not closed, the fingers lie 
parallelly extended. A marble statue of 
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Attis from Sirmium shows a similar gesture 
(note 87). The Attis figure on the left side of 
the sarcophagus of M. Ulp vet in 
Aquincum has a clenched hand pressed to 
the breast ; his raised leg is resting on a 
support (note 88). Beyond the boundaries 
of our province, wè know two fragments 
from Gallia (note 89), where the hand is 
raised to the neck, and the fingers are bent". 
Both areas borrowed independently from a 
common Oriental source (note 90). For 
Pannónia, Upper Italy was the mediator, 
as we shall see later. 

As for those Attis representations, where 
the pedum is leaned upon a support, we 
possess a rich material. On most represen
tations these small postaments in the shape 
of a small quadrangle, truncated cone or 
trapezium are on the ground plane. Only the 
corner pillar from Intercisa shows a highly 
propped up shepherd's crook, which resemb
les the representation of the Eskü-square 
stone. Apart from the above mentioned 
round statues from the Arokhegy cemetery, 
we can quote the following examples of the 
propped up staff with a hook on one end : 

I. Sirmium, tomb-stone (note 91). 
II . Intercisa, butt pier (note 92). 

I I I . 1. Aquincum, Graveyard, corner pillar 
from Eskii-square (note 93). — 

2. Veturia Fortunata's sarcophagus (note 
94); . 

IV. Ulcisia castra. Aedicula wall (note 95) 
V. Csákvár. Tomb-stone of Vibianus 

(note 96). 2. Fragmentary tombstone 
(note 97). . 

VI. Zseliz. Sarcophagus of A el. Domitius 
(note. 98). 

VÏI. Place of discovery unknown. (Inter
cisa?) Unpublished fragmentary tombstone 
in the Hungarian Historical Museum 
(note 99). 

A similar representation of Attis is known 
from Dacia (note 100), which proves, that 
Southern Pannónia played an intermediary 
role (note 101). 

Sepulchral representations of Attis with 
propped up pedum are not known from the 
Balkans and the East, or Italy.. On the 
Balkans, Attis was often represented in 
natural rocky surroundings as a shepherd, 
sitting on a rock or leaning against it, playing 
his Syrinx (note 102). This kind of represen
tation occurs in South-Italy too (note 103). 
Perhaps a votive tablet found in Greece (at 
present in Venice) where Attis leans his 
shepherd's crook on a small rock of irregular 
shape, is a reduction of the earlier naturalis
tic representations (note 104). In this case, 
the Pannonian representations of the pedum 
also refer to the natural surroundings ôf 
Attis. The pedestal, upon which the pedum 
of the above mentioned Intercisan corner 
pillar is leaned, aims to represent really a 
kind of rocky surface. 

We believe, that this representation of 
Oriental origin arrived here through Upper 
Italy. Here the genii of death with propped 
up torches also occur. The pedum which is 
held high and the low postament — rather 
unlike an altar — also point to this territory. 
The latter can be also found on the sarco
phagi of our province (note 105). The simi
larly low postaments of the earlier altars and 

, of the corner parts of graveyards were per
haps used as models in the workshops, where 
our sarcophagi were made. The low posta-
ments appear earlier on the Attis represen
tations, than on the sarcophagi and their 
origin can also be explained. We find them 
on the sepulchral altar of T. Cominius Severus 
(Flavian Period) (note 106), which is the work 
of an Italian stonecutter. Here the Attis 
figures stand on similarly low postaments 
with concave sides. In one hand they keep 
the pedum, which does not reach the ground, 
the other hand is raised before the face 
turned to the side. Consequently it is very 
probably, that the postaments of our 
sepulchral monuments did not come directly 
from the East to our Province but arrived 
here through Upper-Italy (note 107—8). 

Fragment of family tombstone with 5 figures. 
(54 x 46 x 20 cm) Limestone. At the top and on 



the right side damaged (fig. 10). Like the 
already described stone with two busts from 
Eskü-square (note 109), it had been fitted 
originally into a funerary edifice. 

The five busts are not placed into a niche 
but emerge with indistinct contours from 
behind a wider lath, from a straight back
ground open on two sides (note 110). On the 
right, only the right shoulder of the male 
figure is preserved, showing a fibula with 
disk that pins together the mantle. In front 
of this person, there is a young girl ; on its 
right, the wife. The latter points with a well-
known gesture — two fingers being exten
ded — toward her husband. Her head is 
missing. On the left edge there is another 
female bust, her arms being quietly crossed 
under her breasts. Between the two women, a 
small child is represented in bust, holding 
an apple in the right hand. Similarly to some 
other tomb-stones from Eskü-square (note 
111), the three generations of a family : 
oldish man and his wife, their married 

daughter and the two grandchildren are 
depicted here. 

Prom the point of view of dating it is very 
instructive to examine the busts of the two 
children. They are characterized by the 
massive structure of the head, which could 
be fitted into a square or a pentagon (note 
115), further by the broad, quasi brutal chin 
and, especially, by the smooth hair-calotte 
cut in a right angle which borders the flat, 
oblong forehead, forming a straight line. 
This massive structure of the head and the 
wig-like modelling of the hair are charac
teristic for the art of the period of tetrarchy. 
But they appear already in the third decade 
of the third century on the portraits of 
Maximinus Thrax and his immediate suc
cessors (Balbinus, Pupienus, Oordianus) 
(note 116). 

Our tomb-stone can be connected to the 
above mentioned ones and dated in the 
middle of the third century, the fourth and 
fifth decades. 

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

1. — The site of the Roman monuments found in the year 1941 on the area of the Church 
of [the Inner City. 

2. —- Roman'wall fragment found under the Church of the Inner City. Sketch. 
3. — Family tomb-stone with three figures. Fragment. 
4. — Aquincum altar with Minerva, her foot resting on a support. 
5. — Sarcophagus with acantus-leaf decoration. (Obuda.) 
6. — The stone coffin of Priscianus tribunus. Front-plate. 
7. — Sarcophagus from Óbuda without inscription. 
8. — Corner pillar of a private graveyard. Front-side. 
9. — The narrow side of a private graveyard with Attis. 

10. — Pillar from Aquincum decorated on both sides. 
11. — Family tomb-stone with five figures. Fragment. 
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BARANYAINÉ BÓNIS ÉVA 

LELETEK A FŐVÁROSI KÉPTÁR KERTJÉBŐL 
(KÁROLYI-KERT) 





1944 augusztusában a Képtár kertje (Károlyi-kert) közepén légoltalmi célokra, a polgár
mesteri II. ü.-o. terve alapján (1. kép), egy négyszegletes oltóvízmedence készítését kezdték el. 
A homokos talajban lefelé ásva a munkások csontvázra bukkantak. A Régészeti és Ásatási 
Intézet a földmunkát figyelemmel kísérte és a következőkben leírt leleteket mentette meg 
(2. kép). 

T. sír. Férficsontváz. Mélysége a Károlyi-kert általános talajszintje alatt 2' 10 m. Hossza 
170 cm. Karjai a mellen keresztbetéve. Csontok teljesen ép állapotban. Leletek : 

1. Jobb combcsont alatt bronz övkarika. átm. : 3'5 cm. (3. kép. 3.) 
2. Bal combcsontnál rozsdás öucsat. H. : 3 5 cm. (3. kép. 1.) 
3. Bal combcsontnál kis kovadarab. (3. kép. 2.) 
4. Bal combcsontnál érem. 
5. Bal combcsontnál rozsdás vasdarab, talán nyílhegy. H. : 5 5 cm. (3. kép. 4.) 
Iránya Északtól 59°-al tér el Nyugat felé. . . 
II. sír. Női csontváz. Mélysége a talajszint alatt 2-10 m. Hossza 147 cm. Jobbkarja 

a test mellett kinyújtva, bal a mellen keresztbetéve. Csontok ép állapotban. Fején pártaszerűen 
egy kapcsolósvégű csavart bronztor ques, átm. : 145 cm (4. kép), valószínűleg a sírba fektetéskor 
csapódhatott fel a nyakról a fejre. A sír iránya Északtól 59°-al tér el Nyugat felé. 

III. sir. Férficsontváz. Mélysége a talajszint alatt 2*10 m. Hossza 145 cm. Jobbkarja 
a medence mellett kinyújtva, bal a medencén. Valószínűleg földnyomás következtében az 
egész csontváz jobbra nyomódott el. Iránya 64°-al tér el Északtól Nyugat felé. 

IV. sír. Gyermekcsontváz. Mélysége a talajszint alatt 2-30 m. Hossza 100 cm. Kezek a 
medencén egymás mellett, karok könyökben behajlítva. Iránya Északtól 62°-al tér el 
Nyugat felé. 

V. sír. Férficsont váz. Mélysége a talajszint alatt 2*15 m. Hossza 157 cm. Karjai a test 
mellett kinyújtva. Csontok teljesen ép állapotban. Feje balra fordítva. Jobb fültövénél kis 
bronzgyűrű, átm. : 2 cm (3. kép. 5.), mely a koponyát zöldre festette. Iránya a többi csont
vázétól különbözően Nyugatról 16°-al tér el Dél felé. 

VI. sír. Gyermekcsont váz. Mélysége a talajszint alatt 2'25 m. Hossza 140 cm. Feje 
balra fordítva, karjai a test mellett kinyújtva. Feje és lába magasabban, medencéje mélyebben 
feküdt. Csontok jó állapotban. Iránya Északtól 73°-al tér el Nyugat felé. 

VII. sír. Férficsontváz. A II . és III . sírtól keletre feküdt, helyét megállapítani és 
esetleges leleteit megmenteni a légitámadások miatt erősen sürgetett kubikusok gyors munkája 
miatt nem lehetett. A szétrombolt csontváz darabjait azonban anthropológiai vizsgálatra 
átadtuk. A VIII. sírból csak a koponyát menthettük meg. 

Mint a medence alapozásának rézsútos falából előtűnő csontdarabkák jelzik, az észak
nyugati sarok felé a temető folytatása még várható lett volna. Az oltó vízmedence elkészítésének 
halaszhatatlansága miatt, ennek a résznek a feltárásától az Intézet kénytelen volt eltekinteni. 
A 18"50 méter oldalfalú négyszegletes alapozást menetelesen szűkítve a temető 2 méteres 
átlagos mélységénél, még egészen a tervezett 3'20 m-es alapig leásták (lásd a 2. képen a szagga
tott vonalat és az M1-M1 metszetet), de ebben a földrétegben leletek már nem voltak. 

3ÖT 

• : 



1. kép. — A Fővárosi Képtár kertjében létesített oltóvízmedence helyrajz». 
A polgm. II. ü.-o. terve. 



2. kép. — Az oltóvízmedence ásásakor előkerült sírok és hulladékgödör helyzete. 
A csontvázak melletti számok a mellékleteket jelzik. 





3'. kép. — Képtár-kert. 1—4. az I. sír-, 5. az V. sír mellékletei. (1:1) 

4. kép. — Képtár-kert. Nyakperec a II. sz. sírból. (1:2) 



6. kép. — Képtár-kert. A Cs2 vízlevezetőben lelt cserepek. 



Temetőnk szegényes leletei nem nyújtanak pontos kormeghatározást. Az I. sírban 
talált 3. századi római kisbronz (kopott előlap, FORTVNA RliDVX hátlap) jobbranéző 
sugárkoszorús császárral valószínűleg obulusként került az eltemetett mellé, Hampel József 
a l l . századi temetők ismertetésénél a római és egyéb pénzek sírbahelyezését mint gyakori 
szokást említi. Az ő munkájában (Altherthümer des früheren Mittelalters in Ungarn. I—III.) 
találkozunk elsősorban olyan nagyobb sírmezők anyagával, melyekben temetőnk szegényes 
leleteihez hasonlót találtak. II . sírunk bronztorquesének szoros analógiái a legjellegzetesebb 
leletei a pilin-sirmánhegyi temetőnek (Hampel id. m. I. 820.1. 520—530. táblák.) és elő- fordulnak 
számos más lelőhelyen is így a székesfehérvári Demkóhegy és Maroshegy stb. temetőiben (Hampel, 
I. 842. 1., II, 586—587 1., 516—519., 395., 396., 398 táblák). Ezeknek kora a 11. század. 

Hogy ebben a korban milyen általános a csavart torquesek használata, mutatják többek 
közt a Csongrád vármegyei elpusztult falvak 11. századi sírleletei is. Máma község e korabeli 

7. kép. 8. kép. 
Képtár-kert. Zománcos töredékek. Képtár-kert. Perembélyeges fazék, 

. ".•' kb. *li nagyság. 

temetőjében az 5. sírban gyűrűvel és halántékkarikával együtt fordul elő ilyén torques (Széli 
Márta, Elpusztult falvak, 11—16. századbeli régészeti leletek Csongrád vármegye területén. 
172. 1. Xly. tábla). 

Hasonlókorú lelőhelyekről a főváros területéről és környékéről kerültek elő csavart 
torquesek, így a Tipótmezőről Hampel is ismertet egy példányt (id. m. II. 847. 1.), Csepel
szigetéről pedig egy honfoglaláskori sírt mutat be László Gyula (Budapest Története I. 2. 798. 1. 
CXLVII. tábla), melyben V. sírunk különösen gyakori bronzgyűrűjére is találunk a torquesen 
kívül analógiát. A Károlyi-kerti temető csontvázainak anthropológiai vizsgálatát Nemeskéri 
János e kötet lapjain mutatja be. Ő állapította meg a VII. sír koponyáján mutatkozó patina
nyomokból, hogy a 10—11. században igen használatos hajkarika lehetett a csontváz melléklete. 

Feltűnő a Károlyi-kerti temető sírjainak szegénysége, mely elárulja, hogy a kora
árpádkori Pest ide temetkező lakosai nagyon szegényes körülmények között élhettek s nem 
tartoztak az uralkodó magyar nemzetségek tagjai közé. 

Az oltóvízmedence vízlevezető csatornái is tartalmaztak leleteket. Az egyenes irányú 
csatorna (lásd 2. képen Csj) ásásakor egy oszloplábazat (5. kép.) került elő. Méretei: magassága 
35 cm, hossza 53, szélessége 42 cm. Sokszögű, gazdagon profitált, jó mészkőből készült. Felső 
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lapján négvszegletes nyílás utal a csapolásra. Kora a XIV. század, másodlagos felhasználásban 
kerülhetett ide. Ugyanitt került elő egy teljesen sima, hengeralakú mészkőoszlop darabja, 
mag. : 25 cm, átm. : 13 cm. 

Az L alakban hajlított másik csatorna ásásakor (2. képen Cs2 és M2-M2 metszet) 3'30 m 
mélységben egy középkori cserepekkel telt hulladékgödör került elő. Az ovális alakú gödör 
hossza 110 cm, szélessége 84 cm, mélysége 26 cm volt. A vegyes cserépanyagban összeállítható 
edény alig akadt, a gödör tartalma a következő : 

Zománcos edények. Fehérre égetett anyagú füles korsó maradványa. 136 cm magas, 
8 cm átmérőjű fenékkel, füle alatt citromsárga zománcpöttyel (6. kép. 10). Tál fenéktöredéke. 
Téglaszínű alapanyagú, barna bemélyített koncentrikus körökből, a középrész körül elhelyez-

5. kép. — Képtár-kert. Oszloplábazat a CsL vízlevezetőből. 

kedve stilizált levelek indulnak ki. A tál belső része citromsárgazöld fényes zománccal van 
bevonva. Talpátmérője 8 cm (6. kép. 1., 7. kép 3). Tál fenéktöredéke. Alapanyaga téglaszínű. 
A tál belsejében barna alapon fehér össze-vissza álló csíkok helyezkednek el. A csíkokat barna 
alapozással együtt világoszöld zománc fedi (6. kép. 2., 7. kép 2). Fazékperem. Hullámos kiképzésű 
peremdarab, fehéresszürke, füstölt felületű, belsejében gesztenyebarna sűrű, fényes zománc 
fedi (6. kép. 3., 7. kép 1). Fazék füle. Fehér, belsejében fekete szemcsékkel kevert alapanyagú. 
A fazék belsőrészét fényes, sűrű okkersárga zománc fedi, melyen a fekete szemcsék áttetszenek, 
a fülön kettőskereszt alakií bekarcolás (6. kép 4). Fül. Világos téglaszínű alapanyag barnás
zöld zománccal (6. kép 5). Fazékfenék. Fehéresszürke alapanyag belül világos okkersárga 
zománccal. Több darabjával együtt egy meredekfalú nagy fazékból származhatott. Különböző 
zománcos töredékek, barna, világoszöld zománccal belső felükön. Az egyik töredék belül 
barna, kívül sötétzöld zománcos. 

Szürke és grafitos edények. Több egyszerű szürke fazék fenékdarabján és egy több darabból 
összeállítható 136 cm magas, 146 cm szájátmérőjű grafitos, perembélyeges fazékon (8. kép., 
6. kép 6.) kívül még több bélyeges és sima fazékperem (6. kép 7., 8., 9). 
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Fehérre égetett agyagból való szélesszájú, vékonyfalú, finomfelületű jazék darabjai 
(6. kép 11). Fehér fedő töredéke (6. kép 12). 

Téglaszíryí minden festés nélküli cserepek és egy nagy tál peremdarabjai (6. kép 13). 
Finom kidolgozású fedq töredéke (6. kép 14). és egy durva téglaszínű fedő gombja (6. kép 15). 

Vörös festésű fehér töredék. Valószínűleg egy nagy foltokban festett korsó darabja. 
(6. kép 16.) 

Kályhacsempék. Töredékeik szürke grafitozott anyagból valók. Két típus válik ki közülük, 
az alul kerek s nyílásánál négyszegletes (6. kép 17.) és a félhengerformájú (6. kép 18). Egy kis 
barnazománcos töredék egyenes fala arra enged következtetni, hogy az egy zománcos kályha
csempéből való (6. kép 19). 

A cserepek legnagyóbbrésze hasonló jellegű, mint a Belvárosi templom mellett és a 
piarista telken folytatott ásatások középkori (14—16. század) rétegeiből előkerült cserép
anyag. (Bertalan V., Bud. Bég. XIV. 482. sz. 1., 18. kép.) 

1946 nyarán újabb adatokat nyertünk a Károlyi-kert földjében rejtőző temető kiter
jedésére nézve. A fentebb ismertetett oltó vízmedencét a környező, ostrom alatt megsérült 
házak törmelékével teletöltötték s a Fővárosi Kertészet elrendelte a medence békés célokra 
való fölhasználását. A medence cementperemévei határolt területet a gyermekek számára 
homok játszótérré alakították át. F célból a Kertészet alkalmazásában levő munkáscsoport 
10-70 m-re a medencétől egy 6 x 4 m-es gödröt ásott, hogy onnan a játszótér számára alkalmas 
homokot termeljen ki (9. kép). Gulyás József munkavezető az előzetes figyelmeztetés értelmé
ben a 2 méteres mélységet elérve óvatosabb ásásra intette csoportját, minek eredményeképpen 
augusztus 27-én délelőtt Balázs János kubikus 2-80 m mélyen női csontvázat talált csecsemő
csontokkal (anthropológiai vizsgálatát lásd Nemeskéri János feldolgozásában), melynek hossza 
150 cm volt s fekvésének iránya Ny-K. Jobbkarja könyökben hajlítva testén keresztbe volt 
téve s vállai a mozdulattól összehajlottak. Valószínűleg csecsemőjét helyezték karjába és 
ez indokolja e fektetési módot. Mellékletek a sírban nem voltak. A bemérési munkálatok oda-
vonzották az érdeklődőket s közülük egy környékbeli lakos felitívta a figyelmünket arra, hogy 
a kert Károlyi-utca és Magyar-utca által bezárt sarkában valamikor egy kis sárga épület 
állott, melyet a főváros a harmincas években lebontatott. F munkálatok folyamán a mostani 
elért mélységhez hasonló mélyen a homokban csontvázak kerültek elő. Fszerint temetőnk 
területe már az eddigi adatok alapján a kertnek legalább egy negyed részére terjed ki. Rend
szeres kutatások eredményeképpen remélhetnénk csak Pest belterületén a koraközépkorban 
itt élt társadalom temetőjének tüzetes megismerését. 

Az 1946. évi homokkitermeléskor is egy vegyes közép- és törökkori szemétgödröt vágtak 
át, mely általában 3 m hosszú, 1-5 m széles és 1-5 m mély volt. Tartalma marha és disznócson
tok, rozsdás vasdarabok (10. kép, 15—17.) és törött cserepek keverékéből állott. A cserép
anyag igen vegyes, jellegzetesebb darabjai a következők : 

Két téglaszínű fedőtöredék ( 10. kép, 1—-2.); fehér fedő töredéke (10. kép, 3.) ; téglaszínű, 
belül zöldzománcos tál talpa (10. kép, 4.) ; füstösszürke, belül zöldzománcos mély tál alsó 
fele (10. kép, 5.) ; két téglaszínű, belül zöldzománcos tál peremdarabja (10. kép, 7, 8.); fehér, 
belül okkersárga, kopott zornáncú fazék alja (10. kép, 9.); fehér, belül vörösbarnazománcú 
fazék peremdarabja (10. kép, 10.); fehér, belül fényes, ftizöldzománcú fazék -perem, füllel 
(10. kép, 11.) ; sötétszürke, füstölt, belül sötétszürke zománcú fazék-ryetem. füllel (10. kép, 12.); 
grafitos, csillámszemes nagyobb szürke fazék peremdarabja (10. kép, 13) ; keresztbélyeges 
grafitos csillámszemes kisebb szürke fazék peremdarabja, füllel (10. kép, 14). 

A homokot egészen 4—5 m mélységig kiásták, de e kis területen más leletet már nem találtak. 

Budapest 1946. 
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10. kép. — -4* 1946-ban kiásott középkori szemétgödör anyaga. 1:4. 



FVA BARANYAI BONIS 

TROUVAILLES ARCHEOLOGIQUES AU JARDIN DE LA 

GALERIE MUNICIPALE DE BUDAPEST 

Au mois d'août de.l'année. 1944 on a com
mencé à creuser dans ce jardin un bassin 
oblongue pour servir aux pompiers en cas 
d'incendie (fig. 1). A cette occasion on a mis 
à jour un cimetière du moyen âge dans une 
profondeur de 2-10 m (fig. 2). Les annexes 
des tombes remplies de squelettes étaient les 
suivantes : 

I è r e tombe : un anneau appartenant à mie 
ceiîiture (fig. 3,3), une boucle de ceinture 
(fig. 3,1), une obsidienne (fig. 3,2), une 
petite bronze de la romanité tardive (pro
bablement mie amulette), un morceau defer, 
une pointe de flèche (fig. 3,4),. 
I I e tombe : un »torques« en bronze (fig. 4.). 

Ve tombe : un anneau de bronze (fig. 3,5). 
Il est à supposer que le cimetière s'étendait 

aussi plus loin dans la direction Nord-Ouest. 
Dans le canal Cs1 on a découvert une base 

de colonne datant du XIV e siècle (fig. 5.). 
Dans le canal Cs2 on a trouvé une fosse 
à déchets, creusée au moyen âge et dont 
le contenu s'était mélangé avec toutes sortes 
de pots de terre d'une époque postérieure. 

On y a mis à découvert des vases émaillés 
(fig. 6,1—5; fig. 7-1—3), des vases gris, 
graphités et estampillés au bord (fig. 6, 
7—9 ; fig. 8.), des vases cuits en blanc 
(fig. 6, 11—12), des pots rouges (fig. 6-16) 
et même des fayences de poêle. 

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

Pig. 1. — La topographie du bassin du Jardin de la Galerie Municipale de Budapest. 
Fig. 2. Position des tombes et de la fosse à déchets au moment où le bassin a été creusé. 
Fig. 3. — Jardin de la Galerie. 1—4. Les annexes des tombes I. — 5. et de la tombe. V. 
Fig. 4. — Jardin de la Galerie. Os humerai de la tombe II. 
Fig. 5. — Jardin de la Galerie. Base d'une colonne du canal Cs1. 
Fig. 6. — Jardin de la Galerie. Pots de terre trouvés dans le canal CsK 
Fig. 7. — Jardin de la Galerie. Fragments émaillés. 
Fig. 8. — Jardin de la Galerie. Pot estampillé au bord. 
Fig. 9. - Topographie de la tombe décoverte en 1946. 
Fig. 10. -- Trouvailles découvertes en 1946 dans .une fosse à déchets creusée an moyen âge. 
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NEMESKÉRI JÁNOS: 

A FŐVÁROSI KÉPTÁR KERTJÉBEN 
FELTÁRT XI. SZÁZADI SÍROK EMBERTANI 

LELETEINEK VIZSGÁLATA 

Budapes t Régiségei XV — 26 





A' honfoglaló és árpádkori magyarság embertani problémáinak megoldása a Kárpát-
medence IX—XI. századi embertani leleteinek mentől nagyobbszámú adatközlése és rendszeres 
vizsgálata útján közelíthető meg. Az adott probléma ugyanis kettős : egyfelől ismernünk 
kell regionálisan az ethnikai és embertani keretet, amelyet • a Kárpátmedencébe érkezett 
magyarság itt talált és másfelől az árpádkori leleteken keresztül ismerjük meg azt a fejlődési 
irányt, amely az árpádkori magyarság új arculatát eredményezte. A három tényezőnek 
( 1. Kárpátmedence VII I—IX .századi ethnikumainak embertani ismerete ; 2. a régészetileg igazolt 
honfoglaló magyarság embertani ismerete ; 3. XI—XII . századi eddig feltárt temetők ember
tani leleteinek rendszeres ismertetése) szembeállítása, egybevetése és egyeztetése ad majd 
lehetőséget, hogy éles kontúrokkal vázolhassuk fel a Dunamedence ethnogenetikai problé
májának megoldását a korai államalapítás korában. À három tényező egyeztetésének alap
feltétele a rendszeres és régészetileg meghatározott leletek közlése. 15 kis közlemény ezt a 
célt szolgálja. 

I. sír (Embi. Usz. 4-785.) Sérült koponya (calvaria) és hosszúcsontok. 35—40 éves 
(mat.) férfi. A csontok színe homoksárga. A varratok elcsontosodása megkezdődött. 

. Az agykoponya hosszú, keskeny (dolichocran), középmagas (orthocran). Alakja hosz-
szan elnyúlt ellipszoid. Nyakszirti ívrészlet kerekített (kurvöccipital). Mediansagittalis kör
vonal magasan ívelt ; koponyafülmagassági jelző ugyancsak középmagas (orthocran) értékű. 
Acrocran. A. homlok széles, magas, domború (eurymetop és orthometop).-. Sutura metopica. 
Tarhely erőteljes (II-—III.) ; szemöldökív magas, vaskos. Koponyakapacitás: 1547 ccm. 
(aristenkephal). Testmagasság: 169-5 cm. (nagyközepes). A hosszúcsontok erőteljesek. 

II. sir (Embt. Usz. 4786):• Koponya állkapoccsal (cranium) és néhány vázcsont. 
A koponya megtartási állapota jó. Színe homoksárga. 25—30 éves (mat.) nő. A varratok 
nyitva ; a fogak nem kopottak. Nyakszirt- és halántékcsontokon keresztül széles zöld patina
nyom. " ;-

A koponya középhosszú (mesocran), igen magas (hypsicran). Felülnézetben alakja 
ovoid. A homlok széles (eurymetop), középmagas, meredek. Falcsonti tájék széles (tapeino-
çran). Nyakszirti ívrészlet meredek, magas (hypsicran), alakja pentagonoid. Az arc közép
széles (mesoprosop), középmagas ; a felsőarc alacsony (chamaeprosop), lapos. Kryptozyg. 
Szemüreg kerek, magas (hypsikonch). Az orrüreg alacsony, széles (chamaerrhin) ; az orrgyök 
magas, az örrhát homorú, az orrtövis erőteljes. Fossa canina sekély. (Brachyuran, berachysta 
phylin.) Az állkapocs alacsony, széles; az állcsúcs erőteljes, a fogsorív• »V« alakú. Koponya
kapacitás: 1163 ccm. (ohgenkephal). Testmagasságot a hosszúcsontok rossz állapota miatt 
mérni nem lehetett. Típusa: alp. -f- kèleteuropid. 

III. sír (Embt. Usz. 4787). Koponya állkapoccsal (cranium) és hosszúcsontök. A kopo
nya megtartási állapota jő. Halántéki tájékon zöld patinanyomok. A vázcsontók színe barnás
sárga. Vonásai erőteljesek. 25—30 éves (mat.) férfi (?). A varratok nyitva; a fogak alig 
kopottak. 

Az agykoponya rövid (brachycran), magas (hypsicran). Az agykoponya legnagyobb 
szélessége -— parietale superior — tájékára esik. Norma verticalisban alakja pentagonoid. Nyak
szirtben az agykoponya középszéles (metriocran) és középmagas. A homlok hasonlókép közép-
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széles (metriometop), domború (orthometop) és magas. Homlokdudor gyengén fejlett; tar
hely erőteljes (II—III.). Falcsonti tájék kiszélesedő. Pr. mastoideus erőteljes, vaskos ; crista 
supramastoidea határozott. Az arc középszéles, középmagas (mesoprosop), kerek. Felső arc 
alacsony (chamaeprosop) ; a szemüreg kerek, középmagas (mesokonch). Az interorbitalis 
szélesség feltűnően nagy. Orrüreg alacsony (chamaerrhin). Orrgyök alacsony, orrhát homorú, 
orrtövis gyenge. Phaenozyg. Fossa canina sekély. Fossa praenasalis. Alveolaris prognathia. 
Koponyakapacitás: 1550 ccm (aristenkephal). Testmagasság: 164-0 cm (közepes). Típusa: 
keleteuropid. 

IV. sír (Embt. ltsz. 4788.). Koponya állkapoccsal (cranium) és néhány töredékes váz
csont. Megtartási állapota rossz, töredékes. Színe szalmasárga, a koponya alapján és halántéki 
tájékon zöldes patinanyomok. 40—45 éves (mat.) férfi. A varratok elcsontosodása folyamat
ban, a fogak kopottak. Vonásai erőteljesek. 

Az agykoponya középhosszú (mesocran), magas (hypsicran). Horizontalis körvonal a 
nagyfokú sérülések miatt nem követhető végig. A mediansagittalis körvonal magas. A homlok 
magas, széles (eurymetop), domború; a nyakszirt meredek lecsapott (planoccipital). Tarhely 
kiemelkedő (III—IV.) ; a protuberantia occipitalis externa vaskos csapszerű (Broca 
II—IV.). Az arckoponya formai elemzését a nagyfokú sérülések miatt nem adhatjuk. 
Megközelítően keskeny (leptoprosop), magas az arckoponya. A járomiv mérsékelten hátra
húzott ; lefelé keskenyedő. Szemüreg négyszegletes, magas (hypsikonch). Az állkapocs magas, 
erőteljes. Állkapocság magas, széles. Típusa : nord. + din. 

V. sír (Embt. Usz. 4789.). Koponya állkapoccsal (cranium) és teljes váz. A csontváz 
megtartási állapota kitűnő ; homoksárgánál világosabb színű. 30 éves (mat.) nő. A varratok 
nyitva, a fogak nem kopottak. A fogak nagysága közepes (mesodont). Vonásai finomak, 
lágyak. Jobb pr. mastoideus mellett zöld patinanyomok. 

Az agykoponya középhosszú (mesocran), középmagas (orthocran). Alakja ellipszoid. 
A homlok középszéles (metriometop), a falcsonti tájék ívelt ; a nyakszirti ívrészlet hirtelen 
elkeskenyedő. Mediansagittalis körvonal közepesen ívelt. A homlok középszéles (metriometop), 
meredek, alacsony, fejtető lapos. A nyakszirt kúposán kiemelkedő (kurvoccipital). A pl. 
nuchale a pl. occipitaleba ívelten megy át. Pr. mastoideus alacsony, gyengén fejlett ; pr. 
paramastoideus erősen fejlett. Öreglyuk széles, nagy ; széle ajakszerűen vastagodott. A koszorú
varrat egyszerű (Oppenh. II . 3—4.) ; nyilvarrat jobban fogazott (Oppenh. I I . 6—7.) ; lambda-
varrat erősen fogazott (Oppenh. III . 8—9.). A varrat mentén varratcsontocskák. Halánték
pikkely magas ; pterion tájékon pr. frontis ossis temporalis. Az arckoponya magas, keskeny 
(leptoprosop). A felsőarc különösképpen keskeny, jóllehet mérsékelten lapos. A szemüreg 
kerek, középmagas (mesokonch). Az orrüreg magas, középszéles (mesorrhin). Az orrgyök 
keskeny, magas ; az orrhát erősen kiemelkedő, gyengén homorú, alsó harmadában konvex. 
Az orrcsontok hegyes szögben hajlanak egymáshoz. A járomcsontok mérsékelten frontalis 
helyzetűek. Kryptozyg. Orrtövis határozott (II—IV.). Tarhely lapos; szemöldökív alig 
kitapintható. Orthognath. Szájpad rövid (brachystaphylin), (mesuran) mély. A fogsorív »U« 
alakú. Az állkapocs alacsony, rövid, középszéles. Állkapocság alacsony, keskeny. Állcsúcs 
gyenge. Koponyakapacitás : 1406 ccm. (aristenkephal). Testmagasság: 157-5 cm (közepes). 
Típusa : nord. + din. 

VI. sír (Embt. ltsz. 4790.). Koponya állkapoccsal (cranium) és néhány vázcsont. Meg
tartási állapota jó. Színe szalmasárga. Fiatal 20—24 éves (iuv.) nő. Synchondrosis spheno-
occipitalis nyitva ; M3 kibúvóban ; a varratok nyitva. Vonásai lágyak, finomak. 

Az agykoponya középhosszú (mesocran) és magas (hypsicran). Horizontalis körvonal 
ellipszoid. A homlok viszonylag széles (eurymetop), falcsonti ívrészlet megnyúlt, nyakszirt 
keskenyen, kúposán végződik. Nyákszirti nézetben a koponya széles és középmagas (metriocran) ; 
alakja bomba. Az izomtapadási vonalak gyengék, laposak. A tarkó és nyakszirti felszínek 
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ívelten mennek át egymásba. Öreglyuk nagy, kerek. Pr. mastoideus gyenge, hegyes, alacsony. 
Száj pad rövid, széles, sekély (brachystaphylin). A fogsorív »U« alakú. A koszorúvarrat fogazott-
sága közepes (Oppenh. II . 2—4.) ; nyilvarrat kevéssé fogazott (Oppenh. I. 3—4.) ; lambda-
varrat igen erősen fogazott (Oppenh. I I I . 7—9.) ; a varrat mentén varratcsontocskák. A medi
ansagittalis körvonal középmagasán ívelt (orthocran). A homlok alacsony, fejtető magas, de 
lapos, nyakszirt ívelt (kurvoecipital). Jobboldalt os epiptericum. A homlok széles (eurymetop), 
a homlokdudor határozott ; falcsonti dudor kevésbé. Tarhely gyenge (I.), szemöldökiv 
elsimult. A homlok meredek (orthometop). Az arc lapos, alacsony, széles (hyper euryprosop) ; 
felsőarc feltűnően alacsony (chamaeprosop). Kryptozyg. A szemüreg kerek, magas (hypsi-
konch). Az orrüreg magas (leptorrhin) széles ; az orrgyök mély, széles ; az orrhát alacsony, 
homorú ; az orrtövis gyenge ; az orrçsontok laposan hajlanak egymáshoz. Margó infraorbitale 
mentén az interorbitale felé sekély sulcus mindkét oldalt. Fossa canina nagyon mély. Orthog-
nath. (Dolichouran). Állkapocs alacsony, széles, állcsúcs egyenes. Koponyakapacitás: 1294 
ccm. (eukephal). Testmagasság iiem határozható meg. Típusa : keleteuropid + x. 

VII. sir(Embt. Usz. 4791.). Koponya állkapocs nélkül (calvaria). Megtartási állapota 
igen jó. Színe sötétbarna, felszíne porózus. Vonásai erőteljesek, súlyos. 30—-35 éves (mat.) 
férfi. A varratok elcsontosodása éppen kezdődik az obélion mellett ; a fogak nem kopottak. 
' Az agykoponya rövid (bra chy cran), magas (hypsicran). A horizontalis metszet penta-
gonoid. A homlok keskeny (stenometop) ; alacsony, hátrafutó, az agykoponya hátrafelé mind
jobban, szélesedik és legnagyobb szélességét à falcsonti részlet hátsó harmadában éri el ; nyak
szirt laposan ívelt. Az agykoponya szélesség-magassági viszonyát fejezi ki a szélesség-magas
sági jelző és e szerint a koponya középszéles (metriocran). A varratok közepesen fogazottak : 
koszorúvarrat {Oppenh. I. 5—6), nyilvarrat (Oppenh. I I . 6—7.) lambdavarrat erősebben 
fogazott (Oppenh. I I I . 5—6.), Nyakszirt nézetben a koponya alakja pentagonoid. Tecsapott, 
meredek (planoccipital). Pr. mastoideus erőteljes, vaskos, különösen jobboldalt. Tényeges 
differencia áll fenn assymetriát illetőleg a kétoldal közt. Protuberantia occipitalis externa 
fejlett (BrocalL). Gyengén torust képez. A tarkóvonálak (linea nuchae superior, medíus) élesek. 
Két oldalt éles izomtapadási vonalak a hossztengely irányában. Az Öreglyuk nagy, kerek. 
A száj pad mély, rövid, széles (brachystaphylin). A fogsorív széjjeltartó, parabolikus. A fogak 
nagyok (megadont). A mediansagittalis körvonal hátrafelé emelkedő s jóva la bregma mögött 
éri el legnagyobb magasságát ; közvetlenül azután meredeken.esik alá ; a nyakszirt lecsapott 
(planoccipital). A homlok alacsonyan hátrafutó. Tarhely és szemöldökív igen erőteljesek 
(Broca III.). Az arc magas, mérsékelten lápos (leptoprosop) ; a felsőarc középszéles (meso-
prosop). Az arc határolóformája négyszög. Plaenogzyg. Vonásai igen erőteljesek. A margó 
supraorbitale ajakszerűen vastagodott és a foramen supraorbitale helyett széles incisura supra
orbitale van jobboldalon. A szemüreg nagy, négyszegletes (mesokonch). Az orrüreg alacsony, 
széles (chamaerrhin) ; az orrgyök keskeny, mélyen fekvő ; az orrhát erősen hajlott (konvex) ; 
az orrtövis magas, széles; az orrcsontokat illetőleg kiemelendő az erős assymetria : jobb
oldali orrcsont áthaj lik balra úgyhogy a ket csont közt varrat nem a mediansagittalis síkban 
van, hanem balra az áthajlaton túl. Igen nagyfokú az orrsövény elferdülés jobboldal irányá
ban. Fossa canina mély. Sulcus praenasalis. Gyenge prognathia. (Mesuran.) Koponyakapacitás : 
1620 ccm. (aristokephal). Típusa : turanid-+-dinári. .•. • 

VIII. sir (Embt. Usz. 4792.). Koponya állkapoccsal (cranium). A hozzátartozó csont
váz a háborús események alatt pusztult el. Színe szürkés (sötét) barna. 30—35 éves (mat.) 
férfi (?). A jellegek semleges volta miatt a nem meghatározása kétséges. 

Az agykoponya rövid, magas, széles (brachycran), (hypsicran). A horizontális kör
vonal sphenoid. A homlok keskeny (stenometop) ; ezt követőleg a körvonal széjjeltartó, leg
nagyobb szélességét a falcsont hajlatában éri el ; a körvonal riyakszirti részlete laposan 
ívelt. A varratok egyszerűek : koszorúvarrat (Oppenh. I. 3—4.) ; nyilvarrat (Oppenh. I. 2—4.), 
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lambdavarrat (Oppenh. I I . 2—3.). Tarhely kiemelkedő (Broca I.). Nyakszirti nézetben a kopo
nya középmagas, széles (tapeinocran), alakja pentagonoid. Protuberantia occipitalis externa 
kiemelkedő. Pr. mastoideus zömök, középmagas. Izomtapadási vonalak élesek. Öreglyuk széles, 
kerek. Szájpad lapos, hosszú keskeny, sekély (leptostaphylin), (brachyuran). A fogsorív »U« 
alakú. A mediansagittalis körvonal egyenletesen ívelt ; a homlok hátrafutó, alacsony, fej
tető lapos ; nyakszirt meredek, lecsapott (planoccipital). Jobboldalt a halántékpikkely felett 
ívben húzódik az os epiptericum. Az arckoponya hosszú, keskeny (hyperleptoprosop), lefelé 
keskenyedő. Phaenozyg. Felsőarc is hosszúkás (leptoprosop), szemüreg kerek (mesokonch). 
Orrüreg középmagas (mesorrhin) ; az orrgyök magas, széles ; az orrcsontok laposan hajlanak 
egymáshoz ; az orrhát egyenes ill. gyengén homorú, az arc síkjából kiemelkedő. Fossa canina 
nagyon mély. Orthognath. Állkapocs széles, alacsony ; trigonum mentale van. Koponya
kapacitás : 1388 ccm. (eukephal). Típusa: din. -{-keleteuropid. 

I. Számozatlan sír (Embt. ltsz. 4793). Koponya (calvaria) és állkapocs. Szórványos 
lelet. Színe .sötétbarna. Vonásai erőteljesek, szegletesek. 50 év körüli (aduit) férfi. A varratok 
elcsontosodva, a fogak erősen kopottak. 

Az agykoponya hosszú (dolichocran), (orthocran). Keskeny ellipszoid az alak. A homlok 
széles (eurymetop). A falcsonti részlet igen megnyúlt, nyakszirt kúposán végződik. Nyak
szirti nézetben a koponya igen magas, (hypsicran), alakja keskeny, magas pentagonoid. 
A rendkívüli magasság szinte patologikusnak tűnik. Planum occipitale magas (háromnegyed
része a nyakszirtnek), a planum nuchale rövid és éles szögben hajlik át. Protuberantia occipi
talis és az izomtapadási vonalak erősek. A felszín durva. Pr. mastoideus zömök, alacsony. 
A mediansagittalis körvonal egyenletesen emelkedik hátrafelé. A homlok alacsony, domború 
(orthometop), a fejtető lapos, a nyakszirt lapos, lecsapott (planoccipital). Az arckoponya 
(amennyire a törések engedik) középmagas, keskeny. A szemüreg magas, négyszegletes. 
A szájpad hosszú, széles, mély (mesostaphylin). A fogak középnagyok (mesodont). Az áll
kapocs erőteljes, nagy, magas ; az állcsúcs előre álló. 

II. Számozatlan sír (Embt. Usz. 4794). 1946-ban homokkitermelés közben került elő. 
Koponya állkapoccsal (cranium) és csontváz. Szórványos lelet. Színe szalmasárga, felszíne 
sima. Vonásai erőteljesek. A varratok elcsontosodása éppen kezdődik, a fogak mérsékelten 
kopottak. 30—35 éves (aduit) férfi. 

Az agykoponya rövid (brachycran). Rövid, széles, brachy-sphenoid. A homlok széles 
(eurymetop). A bregma előtt ujjbenyomatszerü mélyedés. A varratok erősen fogazottak 
(Oppenh. III . 6—7.). Orthozyg. Nyakszirti nézetben a forma széles, zömök, pentagonoid. 
Os incae. Protuberantia occipitalis, externa vaskos és liena nuchae superior-ral közel torus-t 
képez. Pl. occipitale meredek és éles szögletben hajlik át a pl. nuchale-ba. Crista occipitalis 
externa rövid, széles alapú, éles. Csecsnyujtvány erőteljes, alacsony ; mindkét oldalt pr. 
retromastoideus. Az alapnézetben a formák ugyancsak brachymorf jellegűek. Az öreglyuk 
ovális, rövid. A szájpad sekély, rövid (brachystaphylin) ; a fogsorív »U« alakú, a fogak köze
pesen kopottak. A median-sagittalis körvonal egyenletesen ívelt, magas (hypsicran) ; a hom
lok középmagas, gyengén hátrafutó, fejtető lapos, nyakszirt meredek (planoccipital). Tarhely 
enyhén kiemelkedő (Broca I.). Orrgyök magas, lapos, az orrhát kiemelkedik erősen, konvex. 
Az arckoponya lapos, orthognath. Az arckoponya magas, lapos, széles (eurymetop). A szem
üreg középmagas, négyzetes mesokonch. Az orrüreg széles, magas (mesorrhin). Fossa canina 
sekély. Az áll széles, középmagas, szegletes. Állcsúcs erőteljes, előreálló, állkapocsszöglet 
derékszögű. Koponyakapacitás: 1350 ccm. (eukephal). Típusa: dinári -f keleteuropid. 

I. Táblázat.(II—III. táblázat.) 
A leletek ismertetése után kíséreljük meg azokat egybevetni, összefoglalni. A Székes

fővárosi Képtár kertjében feltárt tíz (10) csontváz közül hét (7) férfi és három (3) nő. Élet
kort tekintve a leletanyag megoszlása igen egységes, amennyiben nyolc (8) felnőtt egyén 
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(maturus), azaz 24—40 évesek ; egy (1) fiatalkorú (iuvenilis) és egy (1) idősebb korú (aduit). 
Átlagéletkort számítani ily kevés adat alapján nem szokásos, annál is inkább, mert nincs 
közöttük gyermek s mert a feltárás nem a teljes temetőre terjedt ki. 

Az embertani vizsgálat tanúsága szerint a mesocrania és a brachycrania egyenlő arány
ban (4—4) fordult elő vizsgálati anyagunkban. A dolichocrania két (2) esetben állapítható 
meg. Az egyes értékeket figyelembevéve a mesobrachycrania az általános koponyaalkat. 
Magassági viszonyokat figyelembevéve a hypsi-orthocrania általános. A dolichocraniaval 
orthocrania kapcsolatos. Pormai tekintetben a dolichocran koponyaalkat ellipszoid ; a meso-
brachycran csoport nem egységes, amennyiben ott ellipszoid-pentagonoid-sphenoid-ovoid 
alakok egyaránt előfordulnak. A homlok általában eury-metriometop ; a stenometopia elő
fordulása is viszonylagos értékű, mert az a brachycraniaval kapcsolatos, hol az agykoponya 
rendkívül széles és ehhez viszonyítva relatívan keskeny a homlok. Arckoponya tekintetében 
a meso-leptoprosopia. az általános. Hypereuryprosopia és hyperleptoprosopia három esetben 
fordulnak elő. A szemüreg hypsi-mesokonch és formailag kerek. Az orrüreg meso-chamaerrhin ; 
az orrhát általában homorú, három esetben fordul elő a hajlott (konvex) orralak. Az arc
koponya általában négyszögletes, mérsékelten lapos. Fajtaanalyzis tekintetében a vizsgált 
anyag nem oly nagy, hogy benne differenciál-diagnosztikailag csoportokat különíthetnénk el. 
Bizonyosfokú elhatárolás szempontjából támpontul szolgálnak a VI. és VIII. számú sírok 
csontvázai, illetve koponyái. A VI. sír koponyája fontosabb jellegeiben keleteuropid (meso-. 
cran, hypsicran, eurymetop, hypereuryprosop, hypsikonch, orrhát homorú, az arckoponya 
határoló formája négyszög) ; a VIII. sír koponyája dinári jellegű (brachycran, orthocran, 
planoccipital, tapeinocran, hyperleptoprosop, mesokonch ; orrhát egyenes — az arc síkjából 
erősen kiemelkedő). A VII. sír kivételével a többi sír (I., II., III. , IV., V. és a számozatlan) 
leletanyagán az imént ismertetett két típusnak más fajtaelemekkel kevert alakjai, változatai 
állapíthatók meg. (Lásd I. táblázat.) A VII. sír csontváza a leletanyagból kiválik, főleg formai 
jellegek alapján (turanid + din.). Jellegei alapján hasonlóság állapítható meg részben az 
avarság és részben a honfoglaló magyarság irányában. 

Sajnálatos, hogy a temető teljes feltárása nem lehetséges, amikor is pontos embertani 
képet tudnánk adni Budapest belterületén a XI—XII . században élt ethnikutnról. A most 
ismertetett leletek ezúttal csupán statisztikus értékűek, szélesebbkörű összehasonlítás 
esetében viszont értékes adatul szolgálhatnak. 
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I. Táblázat. 

A fontosabb jellegek 

Jelleg 
Sírszám I. II. III. IV. 

Életkor, nem mat. Q j mat. qp mat. Ö ( ? ) mat. Q 

Testmagasság 169-5 cm. 164-0 cm. 

Koponya alakja n. verticaiisban ellipszoid ovoid pentagonoid -

Koponya alakja n. occipitalisban kupola pentagonoid kupola -

A koponya általában 
dolichocran 
orthocran 
acrocran 

mesocran 
hypsicran 
tapeinocran 

brachycran 
hypsicran 
metriocran 

mesocran 
hypsicran 

Homlok 

eurymetop 
magas 
domború 
sutura metopica 

eurymetop 
középmagas 
meredek 

metriometop 
magas 
domború 

eurymetop 
magas 
domború 

Nyakszirtpikkely kurvoccipital kurvoccipital - planoccipital 

Pr. mastoideus széles, nagy kicsi - közepes 

Járomiv phaenozyg kriptozyg - - , 

Arckoponya általában - mesoprosop 
felsőarc. alacsony 

mesoprosop 
felsőarc. alacsony 

leptoprosop 

Maxilloalveolar 
Szájpad j . -

brachyuran 
brachystaphy. 

-
-

Szemüreg - hypsikonch 
kerek 

mesokonch 
kerek 

hypsikonch 
négyszegletes 

( jelző 
Orr 1 gyök 

| hát 
l tövis 

-
chamaerrhin 
orrgyök magas 
orrhát hom. 
orrtővis erős 

chamaerrhin 
alacsony 
homorú 
gyenge 

- . 

Fossa canina - sekély sekély -

Fajta, típus — ; keleteu- + alp. keleteu. + x din. + nord. 
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összehasonlító táblázata. 

V. VI. 
! 

VII. VIII. Számozatlan I. Számozatlan If.. 

mat. -f iuv. 4 . mat. Q mat. c f (?) aduit. O adult. O 

157-5 cm. - . . - - : - - 168-7 cm. 

ellipszoid ellipszoid pentágonoid sphenoid ellipszoid sphenoid 

pentágonoid kupola pentágonoid pentágonoid pentágonoid pentágonoid 

mesocran 
orthocran 
metriocran 

mesocran 
hypsicran 
metriocran 

brachycran 
hypsicran 
metriocran 

brachycran 
orthocran 
tapeinocran 

dolichocran 
orthocran 

brachycran 
hypsicran 
tapeinocran 

IIj
 

eurymetop 
alacsony 
meredek 

stenometop 
alacsony 
hátrafutó 

stenometop 
alacsony 
hátrafutó 

eurymetop 
alacsony 
domború 

eurymetop 
középmagas 
hátrafutó 

kurvoccipital kurvoccipital planoccipital planoccipital planoccipital planoccipital 

kicsi, alacs. kicsi nagy, erőteljes nagy nagy nagy 

kryptozyg kryptozyg phaenozyg phaenozyg - orthozyg 

leptoprosop 
felső arc, magas 

hypereuryprosop 
felső arc, alacsony 

leptoprosop 
felső arc, középm. 

hyperleptoprosop 
felső arc, magas -

euryprosop 
felső arc, magas 

mesuran 
brachystaphy. 

dolichouran 
brachystaphy. 

mesuran 
brachystaphy. 

brachyuran 
leptostaph. 

brachyuran 
brachystaphy. 

mesokonch 
kerek 

hypsikonch 
kerek 

mesokonch 
négyszegletes 

mesokonch 
kerek - mesokonch 

négyzetes 

mesorrhin 
magas 
konvex 
érős 

leptorrhin 
mély 
homorú 
gyenge 

chamaerrhin 
mély 
konvex 
erős 

mesorrhin 
magas 
egyenes -

mesorrhin 
magas 
konvex 

sekély nagyon mély mély nagyon mély - sekély 

din + nord. keleteu. + x . turanid. + din. din. + keleteu. - ; din. + keleteu. 

' 

* 
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II. táblázat. 
Agykoponya fontosabb méretei és jelzői. 

1 
Ol N 

s-" 
Méretek, jelzők 

I. 
4785. 

sir 

II. 
4786. 

sir 

m. 
4787. 

sir 

IV. 
4788. 

sir 

V. 
4789. 

sir 

VI. 
4790. 

sir 

VII. 
4791. 

sir 

VIII. 
4792. 

sir 

Szám-
nélkül 

I. 
4793. 

Szám-
nélkül 

II. 
4794. 

1. 189 170 182 189 183 178 184 174 193 175 

2. 188 154 174 188 175 . 179 175 169 193 172 

3. Glabella Lambda h. (g—1.) 187 159 179 183 172 172 182 171 183 160 

5. 104 93 109 - 97 94 110 99 - 98 

7. 38 34 40 - .39 38 38 36 - 35 

8. 141 129 147 142 139 136 150 146 143 141 

9. 

10. 

Legk homl szél (ft ft.)  104 91 101 102 93 98 97 95 102 91 9. 

10. Legri. homl. szél. (co—co.)  124 111 118 125 114 113 118 120 122 109 

11. Auriculare—auric, (au—au.)  120 112 130 129 119 102 128 122 - 126 

12. 110 107 - - 112 109 122 117 117 111 

13. Csecsnyúlványok közti szél. 
107 98 106 100 113 103 113 104 

17. Basion—bregma mag. (ba—b.)  141 130 139 - 134 130 141 . 130 127 

20. Porion—bregma mag. (po—b.)  117 111 122 130 115 108 122 112 120 117 

23. 535 470 - - 508 485 528 498 - -
24. 

25. 

320 

394 

277 

344 : 
— 293 

364 

287 

355 

310 

375 

292 

350 

325 — 24. 

25. 

320 

394 

277 

344 : 
— 293 

364 

287 

355 

310 

375 

292 

350 

325 — 

26. 

27. 

142 118 121 122 110 110 26. 

27. Falcsonti (b—1.) 143 124 - - 137 131 155 130 • — - - — 
28. 119 112 - - 116 104 110 110 - -
29. 118 107 - - 112 108 120 115 - -
30. 

31. 

119 101 113 113 113 98 30. 

31. 95 95 - - 98 92 98 96 - , -

1. 74-60 75-88 80-77 75-13 75-96 76-45 81-52 83-91 73-60 80-57 

2. Hosszúság—mâg. j .  74-60 76-47 76-37 - 73-22 78-64 76-63 74-71 - 72-57 

3. 100-00 86-05 94-56 - 96-40 95-54 94-40 89-04 - 90-07 

4. 61-90 65-29 67-03 70-33 62-84 60-62 66-30 64-37 62-10 60-86 

5. 

1. 

73-76 

1.547 

8605 

1.163 

68-71 

1.550 

71-83 66-91 

1.406 

72-00 

1.294 

64-67 

1.620 

65-07 

1.388 

71-03 64-04 

1.350 

5. 

1. 

73-76 

1.547 

8605 

1.163 

68-71 

1.550 

71-83 66-91 

1.406 

72-00 

1.294 

64-67 

1.620 

65-07 

1.388 

71-03 64-04 

1.350 
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III. táblázat. 
Arekoponya fontosabb méretei és jelzői. 

re 
E 
"(S 

•X S 

§ — 

40. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

52. 

54. 

55. 

60. 

61. 

62. 

63. 

65. 

66. 

69. 

70. 

71., 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Méretek, jelzők 
I. 

4785 
II. 
786 

sír sir 
III. 

4787. 
sír 

IV. 
4788. 
sír 

V. 
4789. 
sír 

VI. 
4790. 
sír 

VII. 
479 í. 
sír 

101 89 86 98 

110 - 102 93 -
108 111 102 102 108 

101 97 96 94 97 

136 - 124 127 138 

99' 99 102 91 93 

119 115 112 101 '— 
71 88 69 62 70 

40 39 42 35 39 

31 36 33 33 30 

27 - 24 21 26 

49 65 53 60 46 

- - 52 53 51 

- - 59 58 58 

- - 45 41 41 

- - 42 37 37 

125 123 113 112 -
102 114 99 89 -
37 39 28 30 -
64 72 68 49 -
32 37 26 33 -

87-5 88-8 90-2 79-5 — 
71-7 - 67-6 67-6 75-2 

77-5 92-3 78-5 94-2 76-9 

55-1 - 45-2 35-0 56-5 

- - 113-4 109-4 113-9 

93-3 90-2 90-2 

VIII. 
4792. 

Szám-
nélkül 

I. 
4793. 

Szám-
nélkül 

II. 
4794. 

Archosszúság (ba—pr.) 

Alsó archosszúság (ba—gn.). 

Felső arcszéles, (fmt—fmt.) 

Külső szemzugt. (ek—ek.) 

Járomívszél. (zy—zy.) 

Középarc szél. (zm—zm.) 

Arcmagasság (n—gn.) 

Felső arcmagasság (n—pr.) 

Szcmüregszélesség 

Szemüregmagasság 

Apertúra pír. sz. 

Orrüreg m. (n—ns.) 

Maxilloalveolaris h  

Maxilloalveolaris sz 

Szájpad hossza 

Szájpad szélesség 

Állkapocsbütyőksz. (kdl—kdl.) . . . 

Ál lkapocsszeglet szélesség (go - - go.) 

Állmagasság (id—gn.) 

Állkapocságmag '.'., 

Állkapocságszél 

Morf. arcjelző 

Felső arcjelző : 

Szemüregjelző 

Orrüregjelző 

Maxilloalveolarj 

Szájpadjelző 

87 

- 96 

109 95 

^ 89 

- . 117 
- 86 

- 102 

- 62 

-, 36 

- 31 

- 23 

- 45 

49 

- 58 

40 

- 34 

107 

- 96 

- 26 

- 52 

- 30 

— 87-1 

- 72-0» 

- 86-1 

- 51-1 

- 118-3 

85-0 

92 

103 

107 

99 

130 

92 

127 

76 

41 

35 

25 

53 

54 

63 

47 

36 

126 

95 

31 

69 

32 

97-6 

82-6 

85-3 

47-1 

116-6 

76-5 

91 

100 

103 

97 

133 

95 

110 

68 

39 

34 

27 

49 

50 

59 

46 

40 

120 

100 

28 

59 

32 

82-71 

87-48 

55-10 

11800 

77-00 
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JÁNOS NEMESKÉRI 

EXAMINATION OF THE ANTHROPOLOGICAL FINDS FOUND 
IN THE GRAVES OF THE ELEVENTH CENTURY IN THE 

MUNICIPAL GALLERY GARDEN. 

In 1944 in the course of earthworks ten 
skeletons of the Early Árpád — period were 
discovered at the aforementioned site. The 
finds are very significant from the point of 
view of the anthropological valuation of 
the ethnicism of the eleventh century. 
According to the evidence of the anthro
pological investigations in the examined 
material mesocrania and brachycrania 
equally occur. The presence of dolicho-
crania is also determinable. Concerning the 
facial skull meso-leptoprosopia is general. 

The orbit is high and narrow. The nasal 
cavity is meso-chamaerrhin. As regards 
race analysis the examined material is not 
sufficient for separating it in groups of 
differencial-diagnostic. On the basis of the 
examined skulls and skeletons the charac
teristics of eastern baltic and dinaric types 
appear in general. The skeleton of Grave 
VII. differs from the others and on the 
basis of type-resemblance (turanid + dina
ric) it shows affinity with the Avars and 
with the conquering Hungarians. 
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PATEK ERZSÉBET 

A FŐVÁROSI MUZEUMOK KIÁLLÍTÁSAI 1946—1948. 
»BUDAPEST MULTJA« KIÁLLÍTÁS 

A fasiszta idők szörnyű pusztításai erősen megrongálták a fővárosi múzeumokat is. 
Bombatalálat érte az Aquincumi Múzeumot, a háborús pusztításoktól oly sokat szenvedett 
budai Várban sérülten állott a Halászbástya-Kőtár, Óbudán a Történeti Múzeum helyiségei 
beomlott boltozattal, szétrombolt falakkal meredeztek. Valamennyi múzeumépületben omló 
vakolatú, agyonpiszkított helyiségek tanúskodtak az elmúlt idők pusztításairól. 

Ilyenek a körülmények 1946 nyarán, amikor a fővárosi múzeumok kiállítás rendezését 
határozzák el. Ennek célja : mindenki számára közérthető módon rekonstruálni a főváros 
területén előttünk élt társadalmak történetét. Súlyos nehézségekkel kell küzdenünk. 1946-ban 
a fővárosnak a háborúban tönkrement lakosságot elsősorban népkonyhákhoz és tető alá kell 
juttatni, így a múzeumi kiállítás rendezésénél bizony takarékosan kell bánni az inflációs pengő
vel. A hiányzó anyagiakat pótolni igyekszik a múzeum dolgozóinak kollektív összefogása. 

A különböző múzeumépületek sérültsége miatt csak közös kiállításra lehet gondolni 
az Egyetem-utcai helyiségekben. Ez a szükségteremtette megoldás egyszersmind didaktikai 
előnyökhöz vezet. Mert azáltal, hogy a legkorábbi időktől kezdve egészen napjainkig bemutatja 
a kiállítás Budapest régészéti emlékeit, összefoglaló képet tud nyújtani arról, hogy mikép 
alakultak ki fővárosunk területén az egymást követő társadalmak a i. sz. e. IV. évezred neo
litikus ősközösségtől kezdve egészen a XX. század nyilas korszakának barbarizmusáig. Mert 
valóban kronologikus sorrend végét elsősorban a veszteségeket bemutató képanyag alkotja. 

Érdekes szempontok domborodnak ki a kiállítás tabáni termében, ahol egy magyar 
Trója egymásra és egymás mellé helyezkedett társadalmainakrétegeződését f igyelhetjükmeg. Első
sorban a szovjet régészek hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a letűnt kultúrák rekonstruálásá
nál a környezetet és annak a társadalomra gyakorolt hatását is tanulmányozni. I t t a Tabán
ban megfigyelhetjük, hogy egyazon hely földrajzi adottságait az egymást követő társadalmak 
miképpen használták fel. Látjuk például, mennyire erős volt itt a fiatalabb kőkorszaktól kezdve 
az idegen társadalmakkal való érintkezés, mind nyugat, mind kelet felé. A társadalmak közti 
élénk kapcsolat pedig mindig együttjárt a technika fokozottabb fejlődésével. 

Egyik legfontosabb eredménye a kiállításnak az őskori anyag, amelyet most első ízben 
mutatnak be a nagyközönségnek. Egymás után bontakoznak ki előttünk az őskor periódusai, 
az emberiség életében a technikai újítások jelentős állomásai. Kőkor, rézkor, bronzkor, vaskor 
jelzik, hogy milyen mértékben tudták az emberi társadalmak kiterjeszteni uralmukat 
a környezetre. 

A római és középkori termekben haladva új kiállítási törekvéseket veszünk észre. 
A lehetőségek szabta keretek között a didaktikai követelményeknek megfelelő kiállítástechnikai 
alkalmazását. Nagyszámú magyarázó felirat, az emlékek strukturális szerepét megvilágító rajzok, 
alaprajzok, rekonstrukciók teszik érthetővé mindenki számára az emlékeket, töredékeket. 
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Bzeknek a kísérő rajzoknak a segítségével az érdeklődő közönség legszélesebb rétegei előtt is 
elevenné változik a hajdan letűnt társadalmi közösségek élete. 

Miközben végigsétálunk a termeken, láthatjuk, hogy nem a pompás, csak egyes kivált
ságosok számára készült, kvalitásos, művészettörténeti értékű darabokon keresztül hozta 
hozzánk közel a kiállítás a múlt társadalmainak történetét, hanem a mindennapi élethez tartozó 
tárgyakon keresztül elevenedett meg az előttünk élt társadalmak egészének teljes anyagi 
kultúrája. 

1. kép. — »A Budapest múltja« kiállítás népvándorlás kori terme. 1946. 

»PETŐFI«-KIÁLL ÍTÁS 

A múzeumi munka fontos feladata, hogy tárgyilagos módszerével tudományos alapot 
szolgáltasson a társadalmi átalakulások tanulmányozásához. Az emlékek tárgyilagos anyag
elemzése alapján megvilágítja a társadalmi változások dinamikáját. 

Az 1848-as társadalmi átalakulások nagy hőse Petőfi. Szellemi kincsének ereje —az emberi 
jogok forradalmi kifejezésre juttatása — lendítő energiája társadalmi fejlődésünknek 1848 
forradalmi hevületében. Ezért Petőfi életének, eszméinek elénkvetítése egyszersmind az 1848-as 
történelemnek, társadalmi fejlődésünk egyik fordulópontjának rekonstruálása. 

1848 társadalmunk fejlődésében a szabadság szikrája, amely fellobbant, de ki is aludt 
ugyanakkor, amikor Petőfi szeme örökre lecsukódott a szabadságharcban. A költő halála után 
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a személyéhez és a történeti eseményekhez kapcsolódó emlékeket befedte a por a Bajza-utcai 
Jókai-házban. A hasonló múzeumok inspirálhatták az orosz régészeket arra, hogy küzdelmet 
indítsanak az archeológiának ama fajtája ellen, amelyet ők megvetően »ereklyetan«-nak nevez
nek. Az emlékeket őrző épületet erősen megrongálta 1944—45 háborús pusztítása. 

A felszabadulás után, a centenárium évében Budapest fővárosa építteti újjá az épületet 
ízléses egyszerűségben. I t t mutatja be a fővárosi Petőfi-múzeum múzeumunk legmodernebb 
kiállítását, 1948 márciusában. 

A legújabb technikai módszereket használta fel. Az eredeti kéziratok védelmére rejtett 
fényforrásokkal világítja meg a vitrineket, amelyeket a kéziratbemutatás speciális követel
ményeinek megfelelően tervez meg. Olvassuk falravetítve a Petőfi-verssorokat. Csak annyit 
kapunk belőlük, amennyi megtölti lelkünket a szabadságharc korának hangulatával, nem többet, 
mint amennyit lelkesedéssel el tudunk olvasni, miközben végighaladunk a kéziratok és nyomtat
ványok dokumentációszerűen bemutatott anyaga között. Ezekkel kapcsolatban felvilágosítást 
kapunk a kísérő magyarázó feliratokon, képeken. Bravúros fényképezési technika hozza élő 
közelségbe a nagy költő arcképét. A költemények szuggesztív erejét fokozzák a felnagyított 
kéziratok. 

A rendezés, amely a legkisebb részleteket is gondosan kidolgozza, mindvégig a sima 
egyszerűségre törekszik, szigorúan kiűzi a régibb kiállítások minden sallangját. I t t minden, 
amin megakad a tekintet, tudatosan egészíti ki a 48-as eseményekről és Petőfiről nyert össz
képünket. A bemutató termekben leegyszerűsödik minden, ami a szükséges kerethez, tálaláshoz 
tartozik, viszont kidomborodik minden emléktárgy, teljes egészében életre kelnek az emlékek. 
Az érdeklődő közönség csak ezeket látja és elsétálva közöttük, lelkében egyre monumentálisabbra 
nő a szabadságharcos Petőfi alakja és a 48-as szabadságharc. Ezt adja a nagyközönségnek 
a kiállítás. 

A szakembernek ezenkívül a modern monografikus kiállítás példáját is nyújtja. Azok, 
akik látták ugyanezeket az emlékeket a felszabadulás előtti bemutatásban, párhuzamot tudnak 
vonni és le tudják mérni a többletet, amelyet a centenárium évében kaptak a fővárosi Petőfi-
múzeumtól. 

A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MÚZEUM KŐTÁRÁNAK MEGNYITÁSA 

1948 májusában nyílik meg a Művelődéstörténeti Múzeum Kőtára. I t t tulajdonképpen 
nem új kiállítást látunk, hanem a Kőtár régi anyagának a lehetőségekhez mért átrendezését 
és érthetőbbé tételét a. nagyközönség számára. Többre nincs lehetőség, mert a Művelődés
történeti Múzeum romos épületében egyelőre nincs kiállítási céloknak megfelelő helyiség. 

A Kőtárban számolni kell az épület adottságaival. Az anyagot nem lehet leletegységben, 
vagy kronológiai sorrendben bemutatni. Ehelyett kisebb összetartozó emlékcsoportokat látunk. 
De ami akadályozó tényező, annak jobbára sikerült az előnyeit is kihasználni. A Kőtár pincéjé
ben, amelyet nem kiállítási célokra készítettek, a keskeny átjárók, ívek erősen tagolják a teret, 
a zeg-zugos épületrészekben különös és hatásos rálátások adódnak. A keskeny neo-rotnán 
ablakokon átszűrődő fények, a Domonkos-kolostor középkori falára, a vároldalra és a csendes 
Dunára nyíló kilátás megteremti azt a hangulatot, amelyben még jobban vissza tudunk szállni 
a múltba és fokozottabban át tudjuk érezni félezer esztendővel ezelőtt élt elődeink társadalmi 
viszonyait. 

A kiállításon túlsúlyban vannak a kőemlékek. Fel kell hívnunk a figyelmet a Magyar 
Nemzeti Múzeumtól még a háború előtt átengedett budai vonatkozású kőanyagra, amelyet 
most mutatnak be elsőízben a nagyközönségnek. Elsősorban Mátyás budai palotájához tartozó 
emlékek ezek, a reneszánsz-művészet oly pompás és mesteri alkotásai, hogy bátran egysorba 
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2. kép. — A Művelődéstörténeti Múzeum Kőtárának megnyitása. 1948. 

helyezhetők az Itáliában készült remekművekkel. Mindmegannyi impozáns eredménye a mester
emberek kollektív munkájának. 

Ugyancsak most került bemutatásra az a Zsigmond-kori falfestmény is, amelyet 1947-ben 
bontott le a múzeum a budai Vár egyik bombasujtotta házának beomlott boltozata mögül. 
A lovagvilág társadalmának túlhajtott fínomkcdását karikírozza a biztoskezű művésztől 
megelevenített udvari jelenet. 

A mindennapi élet használati eszközeit, az egykori mezőgazdasági és ipari dolgozók 
emlékeit is bemutatja a kiállítás a kőemlékek kíséretében. Látjuk a középkori szerszámformákat, 
kerámiát, ékszereket stb. 

Mi az a többlet, amit a Kőtár új megnyitása alkalmával ad a látogatóinak? Az eddig 
elzárt emlékek bemutatása mellett a didaktikai szempontoknak megfelelő kiállítási technikára 
törekvést, a lehetőségadta kereteken belül. A feudális társadalom korának művelődéstörténeti, 
gazdasági hátterét magyarázó rajzok, fényképek segítségével igyekszik érthetővé tenni. Kivétel 
nélkül minden bemutatott tárgyat magyarázó felírás kísér. A didaktikai szempontoknak meg
felelő rendezés és a bemutatott anyag csoportosítása olyan, hogy a legszélesebb néprétegek 
érdeklődését felkelti és megismerteti saját dolgozó elődeinek életével. A régi Kőtár újjárendezé
sének célja, az, hogy a legszélesebb néprétegek társadalomtörténeti ismereteihez nyújtson 
értékes segédeszközt. 
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AZ AQUINCUMI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA 

A népnevelés terén a fővárosi múzeumok újabb eredménye volt az Aquincumi Múzeum 
1948 októberében megnyílott kiállítása. A nyilas idők alatt mintegy 40%-ban megsérült épületen 
szeptemberig dolgoztak a múzeum alkalmazottai és építették újjá -— túlnyomórészt házilag 

végzett munkával - - a mi'izeum-
épületet. E kollektív munka tette 
lehetővé, hogy a múzeum kutatási 
eredményeit az érdeklődő közön
ségnek bemutathatta.*) 

A kiállítás az aquincumi 
rabszolgatársadalom mindennapi 
életét mutatja be. Az emlékeken 
és a gondosan megszerkesztett 
kísérőábrákcn keresztül látjuk, 
hogy a környező társadalmakkal 
való érintkezés milyen anyagi és 
szellemi javakkal ajándékozta meg 
aquincumi elődeinket. Emellett 
bemutatja a kiállítás azt is, hogy 
a harcos szellemű, príma pannóniai 
katonaanyag milyen erős bástyája 
volt a római imperiumnak. 

Mindenki számára közért
hető módon feldolgozták a gaz
daságtörténeti vonatkozású ada
tokat. A munkabérkimutatások
ból következtethetünk az általános 
életszínvonalra. . Olvassuk a biro
dalom bukását megelőző idők 
hatalmas inflációjának adatait. 
A diadalmas légiós sasok Rómája 
megdől, földünket újabb, frissebb 
társadalmak veszik birtokukba. 

Az újjáépített Aquincumi 
Múzeumban komoly, nevelőcél
zatú kiállításban gyönyörködünk. 
A bemutatott tárgyakat bőséges 
magyarázó ábrázolások, feliratok 
kísérik. Ezek számbelileg túl

haladják a kiállításra kerülő műtárgy anyagot és ezáltal teszik eredményessé a kiállí
tást mindenki számára. Az eredményekben gazdag kiállítás külső megjelenési formáját 
illetően meg kell jegyeznünk, hogy szinte puritán egyszerűségű. 

»fú»«« 

3. kép. 
Az Aquincumi Múzeum a bombázások után. 1944. 

*) I t t kívánjuk az érdeklődők emlékezetébe idézni, miszerint 1949-ben múlt 60 éve annak, hogy az 
Aquincumi Múzeum első ízben gyűjteményt rendezett be Aquincum egykori római városának leleteiből. 
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4. kép. — Az 1948-ban újjáépített Aquincumi Múzeum. 

TÖRTÉNETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI 1946—48 

Egységesen óhajtunk beszámolni a Fővárosi Történeti Múzeum 1946—48. évi kiállításai
ról. E kiállításciklus célja Pest-Buda várostörténetét megismertetni a nagyközönséggel. 
A bemutatásra kerülő anyag, amin keresztül ezt el akarja érni : képek és fényképek. E kiállítá
sok mindegyikét pontos katalógusok kísérik, amelyek becses adatokat, magyarázatokat, 
művelődéstörténeti összefoglalásokat adnak. Különösen fel kell hívni a figyelmet a »Fővárosunk 
1800—1873 között« c. kiállítás katalógusára, amely valóságos kézikönyv a szakember számára. 
E kiállításcikluson belül a következőket tekintettük meg : »Buda, Óbuda, Pest 1800 előtt«, 
a Károlyi-palotában (1946 június—november) ; »Pest-Buda 1848-ban«, a Fővárosi Népművelési 
Központ kiállítási helyiségében (1948 március) ; »1848 március 15, egy nap története«, a Petőfi
múzeumban ( 1948 március) ; »A Lánchíd és az Alagút«, a Fővárosi Történeti Múzeum épületében 
(1948 május—június) ; »Fővárosunk 1800—1873 között«, a Károlyi-palotában (1948 július— 
szeptember). 

Az előbbi kiállításokhoz csatlakozott 1948 decemberében a »Pest-budai üvegek és 
porcellánok« c. kiállítás a Rózsa-szalonban. Egy évszázad (1785—1885) üveg- és porcellán
iparának termékeiben gyönyörködhetünk itt. Külön megragadja figyelmünket a Pest-budai 
városképekkel díszített poharak, amelyek mellett ott látjuk a mintául szolgáló hasonló tárgyú 
egykorú rézkarcokat, metszeteket is. Az 1848-as magyar társadalom forradalmiságát, szabadság
szeretetét mutatják azok a darabok, amelyeket a haza szabadsághőseinek arcképe díszít. 

Annál jobban értjük meg a múlt ipari alkotásait, minél tökéletesebben tudjuk rekon
struálni azt a szellemi légkört, amelyben az alkotó iparostársadalom munkaerői dolgoztak. 
Ezt a célt ez a kiállítás nem annyira didaktikus magyarázó, kísérő felirataival igyekezett elérni, 
hanem elsősorban korabeli berendezésével, biedermeier vitrinjeivel, egykorú metszetanyagá
val stb. 

FELSZABADULÁSI EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

Várostörténeti vonatkozása miatt említjük meg a Felszabadulási Emlékkiállítást, 
amely ugyan nem a múzeumok kiállítása, de ezek a rendezésnél segítettek és az anyaggyűjtésben 
résztvettek. 

Úgyszólván alig multak még el az 1944—45-i ostrom és a felszabadulás történelmi napjai, 
afővárosXI. ügyosztálya máris kiállításon gyűjti egybe ennek eredeti dokumentumait. Az anyag-
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gyűjtés épp ezért a lehető legteljesebb. Az átvészelt szenvedések emlékeit látjuk e termekben, 
ezek mellett a felszabadulás momentumait, a Szovjetunió felénk nyúló segítő kezét, az egész 
világ bámulatát kivívó talpraállásunk első eredményeit, magát, a való életet, saját sorsunkat, 
a tökéletes realitást. 

Amikor beszámolunk a Fővárosi Múzeumok 1946—48. évi kiállításairól, szólnunk kell 
azokról is, akiknek ezeket a kiállításokat rendeztük, látogatóinkról, a nagyközönségről, múzeumi 
munkánk legvégső kritikusairól. A látogatók számát tekintve az összeyüjtött statisztikai 
adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 1948-ban tizenhatszor többen tekintették meg 
múzeumainkat, mint 1946-ban. Az 1948-as látogatások száma pedig felülhaladja az 1938-as 
év látogatóinak számát. Az 1949. évről összefoglaló adatunk még nincs, de annyi már látszik, 
hogy további emelkedés mutatkozik. Az összehasonlítás kedvéért bemutatjuk az utolsó tíz 
esztendő grafikonját.*) 

A Fővárosi Múzeumok látogatóinak száma 1938—1948 között. 

Lényeges felhívnunk a figyelmet arra a különbségre is, amely a múzeumlátogatók szociális 
összetételében mutatkozik a felszabadulás előtti és utáni időkben. A régi múzeumlátogatók 
elsősorban ama kiváltságos osztály tagjaiból adódtak, kik saját maguknak sajátították ki 
a művelődés privilégiumát. Mai látogatóink viszont az ország dolgozói, a legszélesebb nép
rétegek gyermekei. Számuk egyre nő, ami azt mutatja, hogy a népi demokrácia erősödésével 
egyre jobban növekszik a dolgozók kultúrigénye, pontosabban : a kultúrigények kielégítése 
mindenki számára egyformán lehetővé válik. A múzeum feladata, hogy ezeket az igényeket 
kielégítse, reális történetszemléletre tanítson, ezáltal növelje a legszélesebb néprétegek öntudatát 
és így fokozza optimizmusát. Ezt a célt igyekezett elérni a múzeum, amikor a fent felsorolt kiállítá
sokat rendezte és ez a célkitűzése a jövőben is : a szociális átalakulásban dolgozni a kultúra 
demokratizálásáért. 

*) Az adatokat a Köv. Statisztikai Hivataltól kaptuk. Dr. L,áng Lászlónak szíves segítségéért ezúton 
mondok köszönetet. 

423 





ВЫСТАВКИ ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ. 
Городские Музеи устраивали нижеследующие выставки в 1946—48 годах 

„Прошлое Будапешта" — выставка в 
городской галлерее (IV. Эдьетем ул. 6.), 
июнь—ноябрь 1946 г. 

Выставка „Петефи" в доме Петефи 
(VI, ул. Кметти, 25.}, от 15-го матра 1948 г. 

Открытие Просветительно-историчес
кого Музея на Халас бастионе от 24 апреля 
1948 г. 

Выставка аквинкумского Музеяв&квин-
кумском Музее от 9-го октября 1948 г. 

„Буда, Обуда, Пешт до 1800 года" вы
ставка в городской галлерее (IV. ул. Едьетем), 
июнь-ноябрь 1946 г. 

„Пешт-Буда в 1948 году" выставка в 
помещениях городского народо-образова

тельного Центра (VII. ул. Ракоци 30.), март 
1948 г. 

„15 марта 1948 г., история одного дня" 
выставка в доме Петефи (VI. Кметти ул. 25.), 
Март 1948 г. 

„Мост Ланцхид и тунель" выставка в 
городском Ысторическом Музее (Ш. ул. Киш-
целли 108.), май—июнь 1948 г. 

„Наш город между 1800—1873 гг. форми
рование Буды, Обуды, Пешта перед объеди
нением, выставка в городской галлерее (IV. 
ул. Эдьетем 6.), июль—сентябрь 1948 г. 

„Пешт-будайские стекла и фарфор", 
выставка в салоне Рожа (V. Деак-тер 3.}, 
декабрь 1948 г. 

НАДПИСЬ КАРТИН 

1. картина: „Прошлое Будапешта", выставка в зале эпохи переселения народов 1946г. 
2. „ Открытие Камменой Коллекции Культурно-исторического Музея 1948 г, 
3. „ Аквинкумский Музей после бомбандировки, 1944 г. 
4. „ Восстановленный Музей Аквинкум, в 1948 г. 
5. „ Число посетителей городских музеев в 1938—1948 гг. 
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THE EXHIBITIONS OF THE MUNICIPAL MUSEUMS 

In the years 1946—1948, the following 
exhibitions were held in the Municipal 
Museums : 

»The past of Budapest«. Exhibition in the 
Municipal Gallery (IV.,Egyetem-u.6.). June-
November 1946. 

»Petőfi« exhibition in the Petőfi Museum 
(VI., Kmetty-u. 25.). Opened on March 15th 
1948. 

The Lapidarium in the Budapest Medieval 
Museum (Museum of the History of Civili
zation) was opened on the Fisherman's 
Bastion on April 24th 1948. 

The permanent exhibition of the Aquincum 
Museum was opened on October 9th 1948. 

»Buda, Óbuda and Pest before the year 
1800«. Exhibition in the Municipal Gallery 
From June to Nov. 1946. 

»Pest-Buda in the year 1848«. Exhibition 
of the Municipal Cultural Committee (VIL, 
Rákóczi-út 30.). March 1948. 

»The History of a Day : March 15th, 
1948«. Exhibition in the Petőfi Mus. (VI., 
Kmetty-u. 25.). March 1948. 

»The Suspension Bridge and the Tun
nel«. Exhibition in the Municipal Historical 
Mus. (III., Kiscelli-u. 108.). March-June 
1948. 

»Our Capital from 1800 till 1873. Buda, 
Óbuda and Pest before the Union«. Exhibi
tion in the Municipal Gallery. (IV., Egyetem
utca 6.) July-September 1948. 

»Glass articles and porcelain in Pest-Buda«. 
Exhibition in the Rózsa Salon. (IV., Deák
tér 3.) Dec. 1948. 

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

Fig. 1. — A room at the exhibition : »The Past of Budapest«. The Period of Migration. 
Fig. 2. — The opening of the Collection of Stone Relics in the Budapest Medieval Museum. 
Fig. 3. — The Aquincum Museum after thee air-raids. 
Fig. 4. — The Aquincum Museum was rebuilt in 1948. 
Fig. 5. — The number of visitors in the Municipal Museums. 1938—-1948. 
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F E H É R Z S U Z S A 

A FŐVÁROSI KÉPTÁR KIÁLLÍTÁSAI 
(1947—49.) 

A felszabadulás utáni helyzet, a belső 
forradalom megvívása, a gazdasági és poli
tikai megszilárdulás döntő változásokat 
hozott kultúrpolitikánkban. A gazdasági, 
politikai és kulturális problémák megoldása, 
mint minden nagy társadalmi átalakulás
nál, nálunk sem egymást követő folyamat 
volt, hanem egymással párhuzamosan futó 
és azonos jelentőségű kérdés. A két első 
tényező sikerei és eredményei természetesen 
a harmadiknak, mint felépítménynek, lehe
tőségeit megsokszorozták. Amilyen mérték
ben sikerült a reakciót letörni, olyan mér
tékben vethettük tekintetünket a kulturá
lis kérdések megoldása felé és minden erőn
ket a belső ellenség lefegyverzésére kellett 
fordítanunk, ha a politika területein ideig-
óráig ellenállásba ütköztünk. 

A kulturális átalakulás mikéntje követte 
az országos politikát, így történt azután, 
hogy építőjellegű tevékenységhez csak az 
ellenség teljes leverése után kezdhettünk. 
Szórványosan, magától értetődően, már a 
felszabadulás után megindult a haladó 
művészet részéről új társadalmi rendünk
nek művészetben történő megnyilatkozta-
tására a törekvés, de egységes fellépésről 
ekkor még nem beszélhettünk. Ugyancsak 
ebben az időben ott találjuk a haladójellegű 
művészi alkotások mellett a letűnt korszak 
ágenseit is, akik éppen az átalakulás levegő
jét használták fel arra, hogy művészetük 
mellett prókátorokat szerezzenek. 

Az anarchia, amelyet az új rend a művé
szeink körében talált — úgylátszott -— egy-
ideig tartja magát és súlyos gazdasági kér
déseket megoldó demokráciánk, minden 
igyekezete ellenére sem vethette magát, idő 
előtt ezekben a kérdésekben a rendcsiná
lásra. Természetesen az aktív művészi meg
nyilatkozások mellett zsákutcába jutottak 
a polgári műtörténészek és esztétikusok is, 

nemkevésbé azok a kulturális intézmények, 
múzeumok, szalonok és képzőművészeti 
körök, amelyek a megváltozott körülmények 
között talajtvesztetten egyhelyben topogtak. 
A kép, mint utóbb kiderült, nem volt annyira 
kétségbeejtő. Egyre-másra vették kezükbe 
az irányítást ezen a területen is az élenjárók, 
az a kis haladó csoport, amely már a fel
szabadulás előtt is marxista művészetszem-
léletet vallott. így történt, hogy gyökeres 
változások álltak be múzeum-politikánk
ban is. A Magyar Dolgozók Pártja 1948-ban 
elhangzott állásfoglalása már a kulturális 
harc első szakaszának sikeres befejezését, 
az abstrakció feltételnélküli kapitulálását 
jelentette be. Új szakasz vette kezdetét : az 
építésé, mely egyre fokozódó lendülettel 
folyik. 

A Fővárosi Képtár munkája világosan 
mutatja az országos viszonylatokat. A két 
első harcos esztendő, sajnos, éppen múzeum
politikánk merev elzárkózottsága, néha egye
nesen ellenséges jellege, de nem kevésbé az 
ostrom alatti veszteségek felmérése és károk 
kijavítása miatt, — pozitív eredményeket 
nem hozott. A fordulat éve és az azt meg
előző nagy politikai sikerek söpörték el a 
reakciós múzeumi vezetőket és hoztak új, 
friss levegőt a régi falak közé. Az építés 
lendületében egy percre megpihent dolgozó 
nép szomjasan várta az irányítást és a művé
szetszemlélet titkaiba oly régen áhított 
beavatást. Új közönség járta már a kiállító 
helyiségeket és ez az új közönség tárlatokon, 
előadásokon magyarázatot, állásfoglalást, 
tanítást követelt a szakemberektől és a 
beavatottaktól. A Fővárosi Képtárban 1947 
nyarán indult meg valójában az a munka, 
amely minden időben a legaktuálisabb 
problémáknak adta megoldását. Az elvi 
kérdések tisztázása mellett azonban arra is 
szükség volt, hogy a nehezen mozduló, sok 
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évtized alatt szisztematikusan megmereví
tett és kultúrától elzárt dolgozó osztályokat 
érdeklődővé tegyük. Rá kellett ébreszteni 
a munkásságot és parasztságot arra, hogy 
a műveltségbeli hiányaik pótlása és a szép
mesterségekkel kapcsolatbakerülés útján 
saját ügyüknek érezzék a művészettel foglal
kozást. A nagy átnevelő munkából nem 
maradtak ki a rossz, kispolgári ízléssel fer
tőzöttek sem. Az álművészet megtévesztett 
hívei tényszerű bizonyítékok hatása alatt 
előbb-utóbb revideálták álláspontjukat. 

A kettős tevékenység : elvi kérdéseknek 
rendezvényeken történő tisztázása és az új 
közönség kinevelése egyidőben történt. 
A Fővárosi Képtár termei hamarosan talál
kozóhelyül szolgáltak szakmabeliek és dol
gozók számára. A dolgozók megnyerésében 
az üzemi vándor- és vidéki kiállítások fontos 
szerepet játszottak, hiszen mindenkit meg
győzhettek arról, milyen fontos szerepet 
szánt a népi demokrácia kultúrpolitikája 
élenjáró osztályainknak. A cél természetesen 
az volt, hogy ezeken a vándorkiállításokon 
kapcsolat teremtődjék dolgozó és mű között, 
amely egészséges fejlődéssel egyre mélyül s a 
továbbiakban már képzőművészeti igény 
formájában jelentkezve, múzeumlátogatókká 
avassa őket és új közönséggel töltse meg a 
Fővárosi Képtár termeit. 

Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a 
megváltozott társadalmi körülmények tük
rözésére új művészetet igényelnek a dolgozó 
tömegek. Flottunk volt a Szovjetunió pél
dája és saját haladó művészeink, akiknek 
tevékenységét és eredményeit csak most 
tudtuk igazán értékelni. Ismertük a szocia
lista realizmus fogalmát és követelményeit, 
mégis a meggyőzés legsúlyosabb érveire 
volt szükség, hogy a makacs és szektás haj
lamú keveseknek is bebizonyíthassuk állí
tásunk helyességét. Ma már elmondhatjuk, 
hogy művészeink egyre inkább közelednek 
a probléma megoldásához, amely eredmény 
elsősorban egyéni ideológiai fejlődésük 
eredménye, de amelyben a társadalmi fejlő
dés mellett a Képtár pozitív megnyilatko
zásokban történő irányító munkájának is 
része van. 

Az elvi kérdések tisztázása terén igen sok
rétű tevékenységre volt szükség. Bemutatni 
és kiértékelni azokat a nagy művészegyéni
ségeket, akik munkásságukkal a magyar 
valóság tolmácsolói voltak, méltó helyet 
biztosítani művészetünk realista hagyomá
nyainak. A népi realizmus képviselője Nagy 
István alakjának feltámasztásával, Derko-
vits Gyula, a nagy proletár-festő műveinek 
bemutatásával adtuk vissza tulajdonképpen 
az ellenforradalom alatt erőszakosan meg
fosztott rangjukat. Az élő magyar művészek 
állandó figyelemmel kísérése mellett tájé
koztattuk a közönséget tehetségeink munkás
ságáról, lemértük és értékeltük műveiket, 
kézzelfoghatóvá téve, mit tanultak nagy 
realista mestereinktől. 

Fmlékkiállításaink nem csupán egyfajta 
kegyeletes koszorúelhelyezés jellegével bír
tak, hanem alakjuknak visszaidézése mellett 
műveikből okulást nyertünk arra vonatko
zólag, hogy a tehetséges festő mindenek 
előtt a valóságból merít. Az aktualitások 
idejében történő megragadásával, az eszmei 
kérdések tisztázásával és a kulturális harc 
lefolytatásával sikerült kilépnünk a muzeá
lis elszigeteltségből, mozgékonyságunk, 
éberségünk biztosította, hogy művészeti 
életünk irányításában mindig kezdeményező 
jelleggel léphettünk fel. Állandó jellegű 
kiállításunk : a Magyar Otthonok szemmel 
láthatóan mindenki számára érthetően szem
lélteti a társadalom és képzőművészet kap
csolatát. Az a tény, hogy sikerült az első 
marxista rendezvényt megvalósítanunk, az 
elmúlt esztendő munkáját igazolja. 

1947 októberében »Képzőművészetünk a 
felszabadulás óta« címmel nyílt meg első 
tárlatunk, amely a Fővárosi Képtár új szer
zeményeinek bemutatásával képzőművé
szetünk kibontakozását dokumentálta. 
A formalizmusokból való kikeveredést vilá
gítottuk meg itt festészeti és szobrászati 
alkotásokon keresztül. Absztraktok, fél-
absztraktok mellett helyetfoglalt a magára
talált alkotó értelmiség, amely világosan 
felismerte tennivalóinak lényegét. Az elvek 
tisztázódásának megindulását mutatta be 
ez az összeállítás a progresszív hajlamú 
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mesterek vezetése mellett. Egyben első 
állásfoglalásuk volt a művészettörténészek
nek a meginduló vitákban és a kritikai rea
lizmus megnyilatkozásában. Megnyugtató 
eredményekkel ez a kiállítás még nem dicse
kedhetett, de nagy segítségünkre szolgált a 
továbbiakban ahhoz, hogy fejlődésünket 
általános képzőművészeti viszonylatban és 
az egyéni kibontakozást illetően lemérhessük. 

Az indulás után sűrű egymásutánban 
következtek kételyeket eloszlató, bizonyító 
és művekkel érvelő összeállításaink. Októ
berben a Száz mester száz remekmű, decem
berben a Magyar grafika száz éve című tár
latok a magyar művészet elmúlt százötven 
esztendejének tömör összefoglalását adták. 
Az előbbiben bebizonyítást nyert, hogy tár
sadalmi helyzetünk mostohasága ellenére 
remekművek hosszú sora jelzi a másfél 
évszázad építőjellegű változásait, olyan meg
nyilatkozásokat, amelyek gyakran Európa 
vezető értékeivé minősítették festőinket. 
A magyarság művelődéséhez elválaszthatat
lanul hozzátartoztak a »Szépmesterségek« és 
jóformán nemzedékről nemzedékre követ
hető pikturánk gazdagodása olyan ütemben, 
hogy több évszázados elmaradottságunk 
pótlására vált alkalmassá. A közvetlen 
magyar festői ösztön mindenkor megtalálta 
a helyes utat a problémák megértése és az 
ábrázolás módjának tekintetében egyaránt. 

A Magyar grafika száz éve olyan száz esz
tendő fejlődését mutatja be hazánk kultúrá
jának egészében, amely gazdag fordulatok
kal bővelkedik. Megélénkül a művészet szel
leme, az élet sok jelenete kerül lerögzítésre, 
a műtermek zártsága megszűnik és a tárgy
kör végtelenül sokoldalúvá lesz. Az őszinte
ség, az egyre növekvő mesterségbeli tudás 
általánosan jellemző erre a száz esztendőre, 
de eredeti egyéniségek hosszú sora is kiter
melődött. A folyamat állomásait grafikai 
téren mérhetjük le leginkább. A grafikai 
műfajokban festőink minden kívánságot 
megelőzve, a progresszivitás élén haladtak. 
Ma is képzőművészetünk legerősebb oldala 
a rajz, hű tolmácsolója hatalmas társadalmi 
átalakulásunknak. A grafikai műfajokban 
biztos mesterségbeli tudás szükséges, eset

legességnek és gyatraságnak helye nem lehet. 
A fekete-fehér ábrázolási eszközök nem 
adnak módot a visszaélésre. Kiállításunk 
bebizonyította, hegy az elmúlt évtizedek 
grafikai tevékenysége a legszigorúbb kriti
kát is kiállja a nagy elődök felsorakoztatása 
mellett, azt is lemérhettük már, hogy mit 
tanultak belőlük az élők. 

Az 1948-as esztendőt Derkovits Gyula
emlékkiállítással kezdtük márciusban. Élet
művének csaknem hiánytalan összegyűjté
sével magyarázatot szolgáltattunk a haladó 
festészeti ízlés és a társadalmi problematika 
kapcsolatára. A nagy proletár-festő munkás
sága, amely a legfejlettebb mesterségbeli 
eszközökkel jelenítette meg az elnyomottak 
és kizsákmányoltak nyomorúságát, •— a 
forradalmi magatartás és a művészet tevé
kenység összhangjára és elválaszthatatlan-
ságára nyújtott félreérthetetlen bizonyíté
kokat. Új világot tár t fel művészetében, a 
proletárok és kizsákmányoltak világát •— a 
megváltozott tárgyhoz új formanyelvet is 
teremtett. Kiállításunknak nagy része volt 
a reakciós művészetszemlélet Derkovits 
értékelésének végleges megdöntésében, 
amely hamis magyarázatokkal igyekezett 
szétválasztani egyéniségében a forradalmárt 
a művésztől. Ma már mindenki előtt nyilván
való, hogy Derkovitsban a romlatlan rea
lizmus nagy mesterét és jövőbe mutató 
festőprófétát ismertük meg. 

Áprilisban került sor a Képtár addig leg-
nagyobbszabású. összeállításának bemuta
tására, »A magyar valóság«-ra. A kiállítás 
célja a »kulturális helyzet kiértékelése, azok
nak az elveknek a leszögezése, melyek nélkül 
legjobb tehetségeink sem kapcsolódhatnak 
bele népünk építő munkájába«, írja az elő
szóban Pogány Ö. Gábor. 

A valóság ábrázolása művészetünkben 
nem újfajta időszerű követelés. Művészet
történetünk számtalan példát szolgáltatott 
a reális megoldásokra. A magyar föld és nép 
bemutatása mindig tekintélyes helyet fog
lalt el festőink és szobrászaink működésében. 
A bemutatott műveken keresztül a művészek 
és a közönség értékes alátámasztását nyerte 
annak a mtítörténelmi igazságnak, hogy a 
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magyar képzőművészet mindig híven tol
mácsolta a munkát, az osztály ellent éteket 
és a nyomorúságot. Ha régebbi mestereink
nél ez nem is történt tudatosan, az eredmé
nyek megvannak és kétségtelenül építő
jellegű jövőt jósolnak művészeink további 
munkásságához. Ugyancsak ez a kiállítás 
szögezte le a megváltozott tennivalókat a 
művészi tevékenység tekintetében : azt az 
elvet, mely szerint a realizmus problémája 
nem kizárólag stíluskérdés, hanem elsősor
ban a művész félreérthetetlen sorsvállalása 
a néppel és minden egyes embertársával. 
Mint a tárlat látogatóinak statisztikája 
mutatja, a probléma felvetése nemcsak a 
szakmabelieket, hanem a dolgozók széles 
tömegeit is megmozgatta, a tárlatvezetések 
nagyszabású viták formájában zajlottak le. 

Ugyancsak e hónapban mutattuk be a 
Pais-Goebel Jenő emlékkiállítást. Az új 
magyar képzőművészet első mesterének 
munkássága arra tanította meg a közössé
get, hogy a közeli dolgok, régi házak, udva
rok, a jelenségek és tárgyak lüktetése, a 
mesterkéltségnélküli mindennapi élet meg
jelenítése színes, differenciált és sokrétű 
ábrázolásnak lehet forrása. Csodára váró 
áhítatos lélekkel közeledett a művész a ter
mészethez, mely gazdag világának minden 
szépségével megajándékozta. A szövevényes 
és komplikált szerkesztés mögött képeiben 
a témaadta biztonság és egyensúly uralko
dik. Az életmű alátámasztotta azt az igaz
ságot, miszerint is a tárgyválasztás közvet
lensége és egyszerűsége nem elszegényedésre 
és elprimitívesedésre, hanem éppen a való
ság sokszínű ábrázolására ad lehetőséget. 

Júliustól szeptemberig tekintette meg 
Budapest közönsége a centenárium alkal
mából rendezett »Reformkor művészete« 
című tárlatunkat. A nemzeti és szellemi 
öntudatraébredés korszaka képzőművésze
tének felelevenítésével, a százesztendős aktua
litáson kívül, társadalmi vonatkozások kieme
lésének és a feltörekvő harmadik rend szelle
miségének is áldozni akartunk. Nemzeti 
művészetünk kezdete ez az időszak. A hir
telen ráeszmélés elmaradottságunkra első
sorban a műveltség iránti igény felébreszté

sére késztette a legjobbjainkat. A lelkes 
irodalmi agitáció mellett a képzőművészet 
is jelentős helyet foglalt el kultúrprogram-
jukban. S bár a kapitalizálódó állam kultu
rális igénytelensége, az uralkodóosztály 
külföldre kacsingatása, jeleseink nagyrészét 
idegenbe kényszeríti, a haladó erők egyre 
inkább diadalmaskodnak és megindul a 
magyar képzőművészeti tevékenység. Ezen 
a kiállításon már próbálkoztunk egy kis 
biedermeyer intérieur berendezésével, 
amelyben festményeket és szobrokat elhe
lyezve a kor hangulatának, képzőművészet 
és életforma kapcsolatának érzékeltetése 
irányában értünk el eredményeket. A Reform
kor művészete végül képzőművészetünk tel
jesítőképességéről adott képet. Azoknak a 
mestereknek a munkájáról, akik a semmiből 
három évtized alatt virágzó képzőművé
szetet teremtettek. 

A Nemzeti Szalonban 1948 szeptemberé
ben Nagy István életművét gyűjtöttük 
össze. A paraszti életvalóság festője élet
művének bemutatása realista hagyomá
nyaink kiértékelése szempontjából volt nagy
jelentőségű. A magyar falvak és tanyák ván
dora őszinte képet festett szegényparaszt
ságunk nyomorúságáról abban az időben, 
amikor uralkodó osztályaink vétkes illú
ziókban ringatták magukat és hamis beállí
tást vártak a parasztságot ábrázoló művé
szektől. Nagy István munkái azonban nem 
csupán tárgyilagos felvételezések a magyar 
nép életéről. Társadalmi lázongás és elége
detlenség csap ki belőlük. A parasztság 
kiszolgáltatottsága és tűrhetetlen helyzete 
egyszerűségükben is hangosan vádoló mű
vekben nyer megfogalmazást. Művészeté
ből megtanulhatták az illetékesek, hogy 
nagyhangú és feltűnősködő prófétáskodás-
nál többet ér a valóság felmutatása, akkor, 
ha a bajokat gyökereiben fogjuk meg és 
együttérzés csendül ki megnyilatkozásaink
ból. Nagy István halkszavú egyénisége, ösz
tönös, semmint ideológiailag érett magatar
tása, egyben a parasztság fejlettlenebb for
radalmiságát is érzékelteti. Éppen ezért 
realista, éppen ezért tekintjük népi művé
szetünk atyjának, mert túlzások nélkül, 
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őszintén, leegyszerűsített formában tárja 
elénk a magyar sorsproblémákat. 

Októberben nyitottuk meg a »Száz magyar 
művész« című kiállításunkat. Ezúttal az élö 
magyar képzőművészet eredményeit sora
koztattuk fel. A realista hagyományok és 
a nagy mesterek munkásságának megisme
rése után a közönség látni akarta, mit tanul
tak ezekből ifjú tehetségeink, hogyan állunk 
a szocialista realizmus kialakulásával, milyen 
reményekkel nézhetünk a jövő felé? Mind
háromra feleletet kaptunk a tárlaton. Ter
mészetesen egységes képről beszélni nem 
lehetett még. Művészeink egyéniségük és 
szocialista magatartásuk arányában értek 
el eredményeket. Az új művészet bírálásá
nál külön kellett választanunk pl. a monu
mentális műfajokat, amelyekben kétség
telenül előbb mutatkozik fejlődés. A kiállí
tás legfontosabb pozitívuma volt az absztrak
ció végleges kiküszöbölése, a formalizmusok 
maradványai ellen erőteljesebb végső küz
delem elindítása. A »Száz magyar művész« 
bemutatása tanulságos volt egyrészt a művé
szek számára, hiszen közvetlenül kapták 
munkásságuk kritikáját, másrészt tájékoz
tat ta az érdeklődőket fejlődésünk egy fon
tos fázisáról, melynek segítségével a további 
eredmények jelentőségét fel tudtuk mérni. 

Az 1949-es esztendőt emlékkiállítással 
kezdtük : Szabados Jenő életművének bemu
tatásával. Ez, a 29 éves korában keleti 
fronton elhunyt tehetséges fiatal mester 
nagyszerű bizonyítékot szolgáltatott arra
nézve, milyen festészeti eredményeket hoz
hat az olyan magatartás, amelyben a művész
nek bensőséges kapcsolata van a külvilággal, 
a társadalommal, a munkával, amely körü
lötte folyik. Az a tény, hogy figyelmesen 
szemlélte a körülötte zajló életet, hogy jól 
megfigyelte a részleteket, képessé tette a 
jelenségek közvetlen, valósághű ábrázolá
sára. 

Állandó kiállításunk ez év májusában 
nyilt »Magyar otthonok« címmel. Mint már 
elöljáróban mondottuk, ez a kiállítás sike
res próbálkozás volt az első marxista szemlé
letű összeállítás megrendezésére. Ez esetben 
a muzeológus tevékenység elhagyta a 

szakma zárt körét. Sűrített összefoglalást 
ad a magyar művelődés egyes korszakairól, 
az elmúlt 300 esztendő társadalmi összetéte
léről. Bútorokon, berendezési tárgyakon, 
képzőművészeti alkotásokon keresztül íze
lítőt kaphatunk a magyarság életmódjá
ból, egyes korok szellemiségéből, a társada
lomban rejlő belső ellentmondásokból. 
Az interieurökben elhelyezett képek és szob
rok pedig arról tanúskodnak, milyen elvá
laszthatatlanul összefügg a társadalmi pro
blematika a korabeli képzőművészeti törek
vésekkel, mennyire fontos politikai szerepe 
lehet a művésznek, ha minden időben meg
találja a helyes tennivalókat. 

Az elmúlt esztendőben időszerű kiállítá
sok céljára — sajnos, csak rövid időre — 
megszereztük a Sztalin-téri Rózsa Miklós-
szalont, amely rendkívül alkalmas volt moz
gékony rendezvények befogadására. I t t mu
tat tuk be többek között Durai Tibor leg
újabb munkáit és a Barabás Miklós-emlék
kiállítást. Az előbbi tárlaton a Parisból haza
tért ifjú festő munkáin keresztül alátámasz
tást nyert az az igazság, miszerint is a jó 
mesterségbeH felkészültség szükségszerűen 
a realizmus felé vezet. Éppen nyugaton, az 
imperializmus romboló levegőjében tuda
tosodott Durai Tiborban a valóságábrázolás 
szükségessége és a szellemi anarchia indí
totta arra, hogy elvesse a formalizmusok 
önellentmondásait. Munkássága egyre emel
kedő irányvonalat mutat, kiváló mesterség
beli készsége mind közelebb viszi a szocia
lista realizmus megvalósításához. 

A Barabás Miklós-emlékkiállítással a 
magyarsághoz mindvégig híven ragaszkodó 
és az itthoni nehézségeket vállaló festő emlé
két elevenítettük fel, aki gazdag és sokoldalú 
művészi tevékenységével az elsők közé tar
tozott. Felszabadultabb technikájával, 
emberibb magatartásával egyfajta naiv 
realista szemléletet tanúsított. Divatossága 
és f elkapottsága arcképeinek szólt, a haladást 
ezzel szemben éppen kevésbé elismert víz
festményeivel és életképeivel szolgálta. 

1949 februárjában és márciusában a szov
jet kultúrhónap keretében mutattuk be a 
Nemzeti Szalonban »A magyar nemzeti fes-
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tészet kialakulása« című összeállításunkat. 
Ez a tárlat festészetünk remekeinek felsora
koztatásával egységes képben nyújtott iga
zolást mindazoknak, akik még kételkedtek 
volna a magyar művészet realista jellegében 
és művészeik elhivató ttságában. Orosz 
vendégeink nagyrabecsüléssel nyilatkoztak 
képzőművészeti multunkról, amely kétség
kívül a legjobb reményekre jogosít jövőnket 
illetőleg. 

A tárlatok látogatóinak szám,, az elmúlt 
két esztendőben 150.000 körül mozgott, 
amely szám egyre növekvő arányokat mutat. 
A közönség összetétele lényegesen megvál
tozott, azonban a munkáslátogatók arány
száma (a Fővárosi Képtár helyiségeiben) 
1948-ig bezárólag csak 18—20%-ot tesz ki. 
Ez a százalékszám örvendetes módon egyre 
javul. 

Jelentős helyet foglal el munkatervünkben 
az üzemi és vándorkiállítások lebonyolítása. 
Ezek közül legnagyobb hatású volt az 1948 
nyarán rendezett »Bányavidéki vándor
kiállítás sorozat«. Dorog, Salgótarján, Pere
ces, Ózd, Sajószentpéter, Várpalota és Diós
győr dolgozó népe tekinthette meg a Fővá
rosi Képtár remekműveit. A munkásosztály 
legöntudatosabb rétege, a bányászság élt is 
a lehetőséggel. Mintegy 15.000-en nézték 
végig a legszebb magyar képeket és szob
rokat. Vezetésekkel, közvéleménykutatás
sal és az esetleges tehetségek kiemelésével 
kapcsolatot teremtettünk a vidék dolgozói 
és a képzőművészet között. Üzemi kiállítá
sok szinte egymást érték az elmúlt két esz
tendőben. 1947-ben, illetve annak második 
felében 27 tárlatunk volt, 25.000 ember rész
vételével. Ezek közül, hogy csak a fontosab-
bakat említsük : óbudai Goldberger-gyár, 
Magyar Olajipar Rt., Magyar Pamutipar Rt., 
Telefongyár, Kistext, Csepeli Posztógyár, 
Ruggyantaárugyár, Postaigazgatóság, Pénz
ügyigazgatóság, Igazságügyi minisztérium, 
kispesti MNDSz., Magyar Kommunista Párt 
kispesti szervezete stb. 1948-ban és 1949 
elején 38 üzemi kiállításunkat kb. 46.000 
érdeklődő nézte végig a csepeli WM-ben, 
a FAjSz-ban, a Ferencvárosi Művelődési 
Telepen, a MÁV mozgóképtárában, a Magyar 

Optikai Műveknél, a Magyar Általános Fonó
ban, a pesterzsébeti Vasas-székházban és 
Iparos Körben, a Köztisztasági telepeken, 
a Rendőr-Egyesületben, a Belügyminiszté
rium és Postaigazgatóság munkahelyein. 

Vidéken Szerencs, Miskolc, Szentes, Szek
szárd, Nagykanizsa, Esztergom és Szombat
hely lakói gyönyörködhettek a szebbnél 
szebb alkotásokban. Ezekkel a vidéki tárla
tokkal azt a mesterségesen emelt gátat dön
töttük le, amely hosszú ideig kényszerűen 
választotta el a főváros és az ország többi 
városának lakosságát. A távolságokozta 
nehézségeket leküzdve, szakszerű szállítás
sal ma már az ország bármelyik részébe el 
tudjuk vinni a helyes képzőművészeti szem
léletet. 

A háború után lassan meginduló külföldi 
forgalom lehetővé tette, hogy műtárgyainkat 
a baráti országokban bemutathassuk. 1947-
ben mi szolgáltattuk a Londonba, Stock
holmba, Firenze—Róma—Velencébe küldött 
kiállítási anyag nagy részét. 1948-ban Szófia, 
Bécs, Varsó—Berlin—Prága és Paris lakos
sága ismerkedett meg a régi és az új magyar 
képzőművészettel. Kiállításainkat elsősor
ban a magyar realista hagyományok kihang
súlyozása szempontjából állítottuk összef 
valamennyi rendezvényünk maradéktalan 
sikert és nagy sajtóvisszhangot eredménye
zett. 

Mindezekből nyilvánvaló, hogy a Fővárosi 
Képtár kiállításai tervszerű és megfontolt 
munkával a kitűzött célt szolgálták. Minden 
megmozdulásunk és tevékenységünk a meg
változott múzeumpolitika szolgálatában áll. 
Sohasem tévesztettük szem elől szempont
jainkat, amelyek röviden összefoglalva a 
magyar realista hagyományok feltárásával 
az új művészet, a szocialista realizmus kiala
kítását jelentették, a dolgozók nagy tömege 
helyes művészetszemléletének kialakításá
val fontos kultúrpolitikai kérdések meg
oldására irányultak. Az elmúlt két esztendő 
munkája világosan bizonyítja, hogy szem
pontjainkhoz és célkitűzéseinkhez hívek 
maradtunk és a továbbiakban még teljesebb 
és még értékesebb eredményekkel akarjuk 
szolgálni hazánk felemelkedésének ügyét. 
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1. kép. Főúri szoba 1700 körül. »Magyar otthonok« kiállítás. 
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2. kép. Magyar polgári otthon 1830 körül. 
»Magyar otthonok«, kiállítás. 

Budapest Régiségéi XV — 28 



3. kép. Nagypolgári szalon a milleneum idejéből. »Magyar otthonok« kiállítás. 

4. kép. Polgári szoba 1900 körül a secessió korából. »Magyar otthonok« kiállítás. 



ВЫСТАВКИ ГОРОДСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЛЕРЕИ В 1947—1949 ГГ. 

„Изобразительное искусство после освобож
дения". Октябрь 1947i". 

„Сто мастеров, сто шедевров". Октябрь 
1947 г. 

„100 лет венгерской графике". 1947 г. 
„Выставка воспоминаний Дюлы Деркович"-

Март 1948 г. 
^Венгерская действительность". Апрель 1948 г. 
„Выставка воспоминаний Пайс Гебелв Иене". 

Апрель 1948 г. 
„Искусство эпохи реформ". Июль—сентябрь 

1948 г. 
„Выставка воспоминаний Иштвана Надь". 

Сентябрь 1948 г. 
„Сто венгерских художников". Октябрь 

1948 г. 
„Выставка воспоминаний Йене Сабадоша". 

Январь 1949 г. 

„Венгерские дома". Май 1949 г. 
„Дураи Тибор" выставка воспоминаний 

1948 г. 
„Барабаш Миклош" выставка воспоминаний 

1949 г. 
„Развитие венгерской национальной живо

писи,,. 1949 г. 
„Серии передвижной выставки из окрест

ностей шахт", показанные в 8 центрах 
рудников. 

27 выставок в больших будапештских пред
приятиях Провинциальные выставки в 7 
окрестных центрах. Посланный материал 
картин на заграничные выставки : в Лон
дон, Стокгольм, Фирензе—Рома—-Велен-
цию в 1947 году, в Софию, Вену, Вар
шава—Берлин—Прагу и Париж в 1948 
году. 

НАДПИСЬ КАРТИН 

1. Картина. Жилище магната около 1700г. Выставка венгерских жилищ.? 
2. ' * . ' „ . Венгерское гражданское жилище около 1830г. Выставка венгерских жилищ. 
3. „ Салон высшего гражданского класса во времена милленеума. Выставка венгерских 

жилищ. 
4. ,, Ранние сщессио, гражданская комната около 1900 г. Выставка венгерских жилищ. 
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LES EXPOSITIONS DE LA GALERIE MUNICIPALE 1947—1949 

Les beaux-arts hongrois depuis la libéra
tion. Octobre 1947. 

Cent maîtres, cent chefs-d'oeuvre. Octobre 
1947. 

Un siècle de l'art graphique hongrois. 1947. 
Exposition commemorative des oeuvres 

de Jules Derkovits. Mars 1948. 
La réalité hongroise. Avril 1948. 
Exposition commemorative des oeuvres 

d'Eugène Pais Goebel. Avril 1948. 
L'art de l'ère des réformes. Juillet—sep

tembre 1948. 
Exposition commemorative des oeuvres 

d'Etienne Nagy. Septembre 1948. 
Cent artistes hongrois. Octobre 1948. 
Exposition commemorative des oeuvres 

d'Eugène Szabados. Janvier 1949. 

Intérieurs hongrois. Mai 1949. 
Exposition commemorative des oeuvres 

de Tibor Durai. 1949. 
Exposition commemorative des oeuvres 

de Nicolas Barabás. 1949. 
La naissnace de la peinture nationale 

hongroise. 3949. 
Exposition ambulante pour les régions 

minières. Présentée, en 1849, dans 8 centres 
miniers. 

27 expositions aux grandes usines de 
Budapest. 

Expositions provinciales dans 7 centres 
de province. 

Tableaux envoyés à l'étranger : en 1947 
à Londres, Stockholm, Florence, Rome et 
Venise, en 1948 aux expositions de Sofia, 
Vienne, Varsovie, Berlin, Prague et Paris. 

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

1. Chambre aristocratique autour de 1700. Exposition »Intérieurs hongrois«. 
2. Intérieur bourgeois hongrois autour de 1830. Exposition »Intérieurs hongrois«. 
3. Un salon de la haute bourgeoisie au temps- du millénaire de la conquête arpadienne (1896). 

Exposition »Intérieurs hongrois«. 
4. Chambre bourgeoise autour de 1900, au début du sécessionnisme. Exposition »Intérieurs 

hongrois«. 
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G A R Á D Y S Á N D O R f 

ÁSATÁSOK A BÉKÁSMEGYERI 
Ú. N. PUSZTA-TEMPLOMBAN ES MELLÉKÉN 

Békásmegyeren, a Puszta-templomnál a 
Főváros megbízásából két ízben végez
tem ásatásokat. Először 1930. szeptember 
13—16. között Tóth Gergely földjén, másod
ízben 1933. szeptember 11—16. között a vele 
északon szomszédos Puszta-templomban és 
a hozzá tartozó területen, amely Benárd 
Ágoston tulajdona. 

1930-ban Tóth Gergely földjén egy kisebb, 
két lakóhelyiségből és talán kamrából álló, 
középkorinak látszó épület maradványaira 
akadtunk. Ennek az ásatásnak csak előzetes 
tájékozódás lévén a célja, azt nem folytattuk 
tovább. Az ásatás folyamán néolith-kori, 
kelta-római és középkori cserépedénytöredé
keken kívül egyéb leletek nem kerültek elő.1 

1933-ban a templomnak hozzáférhető 
részeit és a tőle nyugatra eső kert-részt 
kutat tuk át. (L. az 5. képen a helyszínrajzot). 

A templomhoz ma a tulajdonos nyaralója 
van hozzáépítve, körülötte pedig udvara 
és melléképületei. A Duna mentén, a parttól 
kb. 70 lépésnyire egy magaslaton fekszik. 

Tudomásunk szerint a templomról eddig 
részletesebb ismertetés nem jelent meg. 
Foglalkozott ugyan vele Rómer Flóris, aki 
a romokat 1869. aug. 18-án föl is mérte2 

és a szentélyben talált falfestményről rövid 
ismertetést is írt.3 Pedig a templom külön
leges alkata miatt is megérdemli, hogy foglal
kozzunk vele. 

i Helyszűke mia t t kénytelen vagyok csak a leg
lényegesebb körülményekre szorítkozni. 

2 1/1 a Műemlékek Orsz. Biz. 12. sz. a. letétbe
helyezett jegyzőkönyvecske 1—13. lapját . 

s Mon. Hung. Archaeol. III. , 1874., I. rész 100. 

1875-ben megtekintette és lerajzolta Arányi 
Eajos is,4 adatait azonban nem tette közzé. 

Végül 1898. évi november hó 7-én és 
8-án Nyizsnyánszky István ásatott a hajó 
szentély felőli oldalán.5 

Sajnos, a templomromnál nem érvényesült 
Arányinak a z a z óhajtása, hogy ».. .a szán
dékos elpusztítást meg kellene akadályozni«, 
mert, amint azt Nyizsnyánszky jelentése 
és a mellékelt 1. és 2. kép is mutatja, azt 
tovább pusztították. A fénykép abban az 
állapotában tünteti fel a romot, amelyben 
azt Benárd Ágoston átvette.6 Amint látható, 
a békásmegyeriek a sarkokat alulról kezdték 
ki és ilyen módon igyekeztek elősegíteni 
a falak leomlását, hogy a kövekhez könnyű
szerrel hozzájuthassanak. Ha mostani tulaj
donosa nem veszi meg, ma már talán csak 
az alapfalak tanúskodnának az egykori 
templomról. így legalább meg vannak védve 
a további pusztítástól. A '3: képen a romok 
a Duna felől nézve mai állapotukban a nya
ralóval körülépítve láthatók. F kép előteré
ben a templomrom északi oldalán patak rész
lete is látszik. , 

A templom egyhajós, egyenes záródású 
szentéllyel. Ilyen szentélyű templomok ná
lunk a középkorból nem ritkák. Ilyen pl. 

4 Ed Arányi Eajos jelentését 187.6. május • Írjéről. 
Műeml. Orsz. Biz. 1876. 33. Nyomta tásban nem 
jelent meg. El lenben egy Összefoglaló jelentést 
adot t Pest megye , pilisi és váci járásának műemlé
keiről, az Arch. É r t . 1881. évi (új folyam I.) köte
tében X X — X X V I I . Ebben csak rövidén meg
említi a békásmegyeri »Puszta-templomot:« 

5 Ed Műeml. Orsz. Biz. 1899., 145., 157. sz. 
6 A fényképért ezúton is hálás köszönetemet feje

zem ki. 
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1—2. kép. — A Puszta-templom eredeti állapotában. 



a pécsöli (Zala т . ) , az árpási (Győr т . ) 
és a zsegrai (Szepes m.) templom is, vala
mint az 1937-ben a Rudas-fürdőnél kiásott 
Szt. Gellért templom.7 Olyanra azonban még 
a Kárpátmedence területén sincs tudtunk
kal példa, amelynél a torony a szentély fölé volt 
építve. I t t persze az ú. n. huszártornyokat, 

amelyek a tetőzet nyergén ülnek, nem vesz-
.; . szűk figyelembe. A békásmegyeri »Puszta

templom« tornya a szentélyre volt ráépítve. 
À toronynak ma már híre-hamva sincsen. 
Rómer és Arányi még látták a maradványát. 
Rómer 36'-nak írja akkori, már szinte csonka 
állapotú magasságát (kerek 1 1 % m.). Palai 
többnyire terméskőből épültek, bár, itt-ott 
római eredetű, téglákat is lehet látni. A sar
kok durván faragott kövekből készültek. 

A hajó belső méretei egyik oldalán 11 35, 
7 Ird. Garády S., Budapest területén végzett középkori 

ásatások ismertetése, Bud. Rég. XIII. 1943. 
184—193., 10. kép. 

a másikon 11-50 m hosszú, 6*50 m széles, 
a falak vastagsága 0-80 m. A szentély belső / 
szélessége 3-95 m, hossza a diadalívvel együtt 
5-00 m. Falvastagsága 1-10—1-17 m. A 
szentély északi oldalán volt valószínűleg a 
sekrestye. Ennek a helyénmost jégverem van. 
Legmagasabb a hajó nyugati fala, amelyen 

még az oromablak alsó fele is látható, vala
mint a mennyezetgerendázat és a zenekari 
páholytartók lyukai is jól láthatók. 

A szentély Rómer leírása szerint átmeneti 
stílusnak megfelelő boltozattal volt fedve. 
A templom korára mai állapotában legfel
jebb a szentély alakjából lehetne következ
tetni. Érdekes, hogy a templom korára nézve 
Rómer és Arányi között ellentét mutat
kozik.8 Rómer szerint az ablakok »keskenyek 
és csúcsívesek, egészen a XIV, század jelle
gével bírnak.« Arányi viszont a templomot 
8 1Д Rómer id. cikkét és Arányi jelentését. 

3. kép. . ; 
A Puszta-templom mai állapota a Benárd-villa hozzáépítésével. 



a X i n . század közepén épültnek tartotta, 
mert a torony még fönnálló egy és fél ablaka 
»kerekívú« és igen szűk • s ekként román 
korra emlékeztetnek. 

Azt hisszük, Arányi közelebb járt az igaz
sághoz, mert ő le is rajzolta a templomot, 
tehát jobban megfigyelhette az ablakokat. 
Az egyenes záródású szentély is inkább erre 
az időpontra mutat. 

A templom bejárata nem lehetett a hajó 
nyugati, rendszerint szokásos falán, hanem 
valószínűleg a déli falon, mert a most is meg
lévő nyugati és az északi falon semmiféle 
ajtónyílásnak nyoma nem látszik. 

Sem Rómer, sem Arányi nem említik 
a Nyizsnyánszky-látta feliratot. Ez — úgy 
látszik — a hajó vagy szentély déli falának 
Duna felé eső végén lehetett, amennyire 
azt a zavaros leírásból következtetni lehet. 
Nyizsnyánszky szerint szövege a következő 
volt : ». . .MATHIAS.. . .ANNO 1769 DIES 
I M A . . . . M Í C . . . H E R É M . . . . CAMERAL 

VEN IUDEX.« Helyes értelmét, 
ha ugyan híven jegyezte fel Nyizsnyánszky, 
csak találgatni lehet. 

Végül egyik sem vette észre a templom 
hajójának falain több helyütt körülbelül 
embermagasságban utólag áttört nyílásokat. 
Ilyenek láthatók a hajó déli és nyugati falán. 
(L. az 1. képen az előtérben levő falrészeken 
látszó egy-egy és a 2. képen levő nyílást). 
Az északi falon mutatkozó nyílások azonban 
a templom bajójában állott halászkunyhó 
tetőgerendái számára szolgáltak. Ezek jóval 
magasabban is vannak. Az előbbiek aligha
nem lőrésül szolgáltak és valószínűleg a török
korban akkor készültek, amikor már a 
templom rommá vált. 

A szentélyt a hajótól elválasztó diadal
ívnek csak az alapfalban van nyoma. A dia
dalívnek megfelelően az alapfal is középen 
1 -70 m hosszban megszakad. Ez a köz most 
egy újabban épült vékonyabb agyagba 
rakott fallal van kitöltve. A hajó ugyanis 
ma fészerül szolgál és a fészer keleti fala erre 
van ráépítve. 

A szentély fala ma a déli oldalon a leg
magasabb : 1 -50 m. Az északi és keleti fal 
0-60—1-40 között váltakozik. 

Az ásatást a szentélyben kezdettük meg. 
A szentély talajának felső részében szerte 
szórt cserép- és csontdarabok mutatják, hogy 
azt már valamikor feldúlták. A szentély 
északi falától 1-06 m távolságra, a padló
szinttől 1 -53 m mélységben koporsó nyomai 
között egy fej nélküli férfitetemet találtunk. 
A koporsó nyomok helyzetéből (közvetlenül 
a nyak táján) arra kell következtetnünk, 
hogy fej nélkül temették el, mert a fej el sem 
fért volna. Összesen 18 koporsószöget szed
tünk össze, az egyik koporsószög valószínűleg 
a koporsón keresztül a bal könyökizületbe 
volt beverve. Érdekesnek tartjuk közölni 
Bartucz Lajos tanár úr véleményét.9 »Fel
tűnik mindenekelőtt a baloldali combcsont 
testének külső oldalán lévő 25 m/m hosszú, 
felülről lefelé, hátrafelé rézsútosan haladó, 
életben elszenvedett kardvágás nyoma. Egy 
második kardvágás hátulról érte kissé rézsútos 
irányból balfelől s a jobb lapocka váll-
nyujtványába 15 %-re behatolt. E vágások 
nem voltak halálosak.« 

»Megállapítható azonban, hogy egyénünket 
egy harmadik, rendkívül erős kardvágás is 
érte, melyet szintén hátulról, de a háti 
síkkal paralell. . . kapott nyaktőbe oly 
módon, hogy a kard a 3-ik nyakcsigolya 
tövisnyujtványától merőlegesen lefelé ha
ladva, a lefelé sorban következő nyaki, majd 
háti csigolyák tövisnyujtványaiból mind na
gyobb szeletet levágott s az 5-ik háti csigo
lyáig behatolva nemcsak a két lapocka 
mediális részét szelte le, hanem ott már a 
gerincvelőbe is belevágott s így feltétlenül 
halálos volt.« 

»Ezeken felül szúrás vagy vágás érhette 
az 5—7 nyakcsigolya között is.« 

»Abból, hogy az első két nyakcsigolya 
a koponyával együtt hiányzik, nagy való
színűséggel arra következtethetünk, hogy 
a már halott vitéz hullájáról utólag fejtették 
le a fejet diadal jel vény gyanánt. ..« 

»A csontok antropológiai vizsgálata tehát 
azt bizonyítja, hogy a legnagyobb való
színűség szerint orvul megtámadott, vagy 
menekülés közben utolért s többek által 

9 A hozzám, 1934. január 2.-án intézett levélből. 



4. kép. — A Puszta-templom szentélyében talált fejnélküli tetem. 

összekaszabolt fiatal magyar vitéz holt
testével van dolgunk.« 

Hozzáteszi még : »A csontok kilugozódása, 
patinája, megtartási állapota legalább 300 év 
előtti eltemetésre vall.« A tetem a 4. képen 
látható. 

A legvalószínűbb tehát, hogy a mohácsi 
vész után valamely csetepatéban esett el 
e vitéz. A szögeken kívül egyéb mellékletet 
nem találtunk. 

Még egy tetem, de már szétszórt marad
ványait találtuk a szentély DNY. sarkában. 
A szentély falainak a padló színe alatt 
1-00—MO m-re már alapjuk mutatkozott. 
Ilyen körülmények között a falak mentén 
ennél mélyebbre leásni nem látszott taná
csosnak. A szentély közepén azonban le
ástunk 2-60 m-re. Már 1-60—1-70 m mély

ségben sárga lőszszerű anyagra bukkantunk, 
amelyben semmi lelet sem akadt. 

Egy másik, de teljesen ép tetemet a hajó
ban, annak északi fala mellett, a keleti falától 
2-50 m-re ástunk ki. A tetem a hajó padló
színe alatt 1-05 m mélységben feküdt. Meg
jegyzendő, hogy a hajó padlószíne a szentély
nél kb. 0-50 m-rel alacsonyabb. Ez a tetem 
szintén koporsóban nyugodott. Feje mellett 
faszéndarabkákat leltünk, egyebet nem. 
Alatta 1-20 m mélységben, tehát csak 15 
cm-rel lejjebb, ugyanolyan fekvésű másik 
tetem alsó lábszárára akadtunk. A tetem 
többi része hiányzott. Tehát a sírásó akkor, 
amikor a felsőnek nyugvóhelyét elkészítette] 
az alsó, útban lévő koponyáját és többi 
csontjait eltávolította. Ihleteket nem talál
tunk. 
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5. kép. — Békásmegyer—Puszta-templom. Ásatások helyszínrajza. 



.6 kép. — Békásmegyer—Puszta-templom. Verem, vagy putrilakások részlete. 



7. kép. 
Békásmegyer—Puszta-templom. Lakóverem képe 

Keletről nézve, az előtérben>D «.-ponton 
a sarlóval és lóállkapoccsal,-

A templomhajó falának alapját a padló
szinttől számítva egy méter mélyen találtuk 
meg. 

A templom mellett, a nyaraló építése alkal
mával előkerült még egy reneszánsz ízlésű 
feliratos tábla töredéke is fehér mészkőből. 
В töredék jelenleg a tulajdonos birtokában 
van. Sajnos, a rajta levő szövegrészből semmit 
sem lehet kimagyarázni. (I,, a 11. képet.) 

E templom a középkori Kálóz (Kalász 
község) plébániatemploma volt. Erre nézve 
az ismert okmányok nem adnak felvilágo
sítást. Egy XVIII . századbeli térképen annak 
van megnevezve. 

Az ásatások többi részét a templomtól 
nyugatra elterülő kertben végeztük úgy és 
annyira, amennyire az az ot t levő ültetvé
nyek miatt lehetséges volt. Tulaj donképen 
csak kutatóárkokat áshattunk. (I/. az 5. sz. 
kép rajzát). A kutató árokhálózat egyes 

4M 

részeit római számokkal (I—XV.) jelöltük 
meg. Mindenekelőtt megjegyzendőnek tart
juk, hogy középkori falnyomokra mindössze 
mintegy két • -méternyi területen 2—13 
cm vastagságban akadtunk a III—IV. kutató
árokrészeken. Ez dunakavicsos habarcsba 
rakott terméskőfalazat. A falazat többi részét 
valószínűleg akkor hordták el, amikor az 
ottani talajt kiegyengetés céljából leásták. 

Nem mellőzhetjük itt, hogy meg ne emlé
kezzünk egy érdekes felfedezésről. Ugyanis 
e falnyomokról nyugatra, alig 20 cm-re 
a mostani talaj szín alatt agyaggal kikent 
felületre, annak egyik sarkában (a helyszín
rajzon »H«) pedig tüzelőhelyre és a tapasztott 
hely szélein paticsfal kétségbevonhatatlan 
nyomaira akadtunk. Már azt reméltük, hogy 
egy őskori település egyik lakóházát sikerült 
megtalálni. Meg akarván győződni az agyag-
tapasztás szerkezetéről és vastagságáról, azt 
egy helyen megbontottuk. legnagyobb meg
lepetésünkre az agyagtapaszba jobb össze
tartás, nagyobb szüárdság okából beágyazott 
különféle cserépedénytöredékek között az ős
koriakon kívül, keltákon, rómaiakon, Árpád
koriakon kívül újakra, sőt XVIII . század
beliekre is akadtunk. Kíváncsiságunk tehát 
más, nem várt irányban nyert kielégülést, 
mert kiderült, hogy az i t t állott paticsfalas 
sárkunyhó nem lehetett régibb a XVIII. 
századnál. 

Azonban ettől a helytől mintegy négy 
méterre kelet felé, a VII. és VIII.-al jelölt 
árokrészben átlag 1-30 m mélységben egy 
valóságos őskori putrilakás fenekét találtuk 
meg. Ennek azonban nem voltak vesszőből 
font, tapasztott oldalai, legalább is a kutató
gödör széléig sem ilyenre, sem karó- vagy 
cölöplyukakra nem akadtunk. Mindenesetre 
kár, hogy az útban levő ültetvények miatt 
a kutatást jobban ki nem terjeszthettük. 
A putrilakás alaprajzát és metszeteit a .6. 
sz. kép adja. Az egész sárga löszbe van 
vájva. Fölötte ma fekete agyagos föld a fedő
réteg. Azt lehet mondani, átlag az 50—60 cm-
es felsőréteg már mindenütt föltétlenül meg 
van bolygatva, helyenként jóval több is. 

A putrilakáshoz annak ÉNY. végén kb. 
1 -00 m átmérőjű köralakú verem »E« csat-



lakozik sima fenékkel, kissé összehajló oldal
falakkal, a putri felé lefolyó csatornával, 
amely kisebb tálszerű üregekbe torkollott 
(1. a 6. és 7. képet). Mind a verem, mind 
a kisebb üregek fala vörösre égett agyag, bel
sejük telve volt hamuval és közte néhány 
feketés érc-salakdarabbal. Mintha kezdet
leges ércolvasztó-kemence és műhely marad
ványaival volna dolgunk. 

Emellett szól az ugyanitt talált, alul hegy
ben végződő égetett agyagolvasztótégely 
alsó letört darabja is. A másik, közel kör
alakú mélyedést (6. kép »I,« és 8. kép) 
a putri déli oldalán találtuk. Ennek a feneke 
azonban nem sík, hanem homorú, tálalakú. 
A fenék sárgás lősz. Hamuval kevert föld 
ebben is volt, benne jellegzetes hallstatti-
horbeli cserépedény töredékekkel. Ezek egy 
darabja a 10. képen jobbra látható. 

A »D« ponton (Iy. a 7. képen is az előtérben, 
a 8-ikon a háttérben) az ott kiemelkedő lősz 
tuskón vassarló, mellette lóállkapocs és 
agyaggyöngy, alattuk a hamuban cserép
darabkák és csontszilánkok voltak. A sarló 
nagyon elrozsdásodott, négy darabra törött. 
Amennyire az összeillesztett darabokból 
megállapítható, egyenes vonalban mérve kb. 
33 cm hosszú, ívmagassága 9-5 cm, pengéje 
középen 3 cm széles < A nyél végén annak 
visszahajtásával készített fül van. A lősz-
tuskó előtt a fenéken (»T«) csuklóban össze
hajtott marhalábszárcsont hevert. Az egész 
putri területén a fölötte levő földanyagban el
szórva kézzel formált dísznélküli és seprős 
vagy karcolt díszű, vastagfalú bronzkori, 
(egy darab : a 10. képen, az alsósorban balra) 
továbbá korongon finoman iszapolt agyagból 
készült szürkeszínű, dísz nélküli vagy besímí-
tot t hullámvonalasdíszű, a tabáni zárt 
leletekéhez hasonló késő »La Tène«-kori kelta 
cserépedények töredékei valamint csont
szerszámok kerültek elő. Két apró töredék 
a késői vonaldíszes kultúrából is akadt; mind
ezek azonban nem megállapítható rétegzetes 
(stratigrafiai) sorrendben, hanem össze-vissza 
hányva. Bizonyára később dobálták be a 
putrilakásba. 

A IX. árok északi végén hihetőleg egy 
másik putrilakás is volt, amely onnan 

8. kép. 
Békásmegyer—Puszta-templom. 
Veremlakás képe Délről tekintve. 

nyugati irányban terjeszkedhetett. Az árok 
oldalának rétegrajza (L,. a 6. képen a XH-őt) 
legalább is erre enged következtetni. Az 
ültetvények azonban akadályoztak a további 
kutatásban. 

A leletek között a legértékesebbnek mond
ható három égetett agyagedény, az úgy
nevezett »Harangidomú serlegek« korából 
valók. Mindannyit a XII I . sz. árokban 
találtuk. Ezekről az edényekről Tompa 
Ferenc nagyérdekű tanulmányában10 és 
Budapest történetében már megemlékezett. 
Fényképüket a 9. képen mutatjuk be. Ezek 
közül a két serleget egymás mellett állva 
a XIII . sz. ároknak közvetlenül az I.-ből 
való kiindulópontjánál (F), 1-05 m mély-
io Tompa F., Budapest őskora. Tanulmányok Buda

pest múltjából IV. 10. Azonkívül Tompa F., 
A Dunántúl őstörténelnie, Pannónia könyvtár 
7,25 és 25 Jahre UrgeschicMsforschung in Ungarn. 
34. Ber. d. rom. germ. Komm., végül Budapest 
története, Ï . kötet, 45. 1. és VIII. tábla. 
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9. kép. — Harangserlegek és tál. 

ségben, a tálat pedig más, ugyanolyan 
korúnak mondható edények töredékeivel 
együtt, azokat mintegy leborítva, tehát 
lefelé fordított helyzetben, 1-15 m mélység
ben találtuk (M pont), az előbbiektől fél 
méternyire. Ezek az edények a föltárás alkal
mával teljesen puhák, szétesők voltak, úgy
hogy nagyon óvatosan kellett azokat előbb 
árnyékos, szellős helyen kiszikkasztani. Jó
formán a bennük levő föld tartotta össze 
az edényeket a teljes széteséstől. A később 
óvatosan eltávolított sárgásbarna földön 
kívül bennük semmit sem találtunk. A ki
sebbik 11 -5 cm, a nagyobbik 13-3—14-0 
cm magas. A kisebbiknek ugyanis csak egyik 
oldalán egy kis darabon maradt meg a 
pereme, míg a nagyobbiknak két szemközt 
fekvő oldalán. Ez utóbbinál innen ered a két 
magassági számadat. A kisebbiknél a has 
átmérője 11-2 cm. A nagyobbiknál a perem 
átmérője 15-3, a hasé 15-0 cm. A fenék-
átmérő mind a kettőnél 6-4 cm. Az edény 
falvastagsága a nyak körül a kisebbiknél 
0-3 cm, a nagyobbiknál 0-4 cm. A nagyob
biknak semmi esetre sem volt füle, a kiseb
bikről ezt nem tudhatjuk, mert hiányos. 

Durván iszapoltak, szürkére rosszul ége
tettek, kívül a szokásos finom vörösbarna 
agyagsímítással és benyomott díszítéssel. 
Stocky osztályozása szerint ezek az első 
csoportba tartoznának.11 Ezeknél ugyanis 
a has átmérője nagyobb a magasságnál, 
nincsen fülük és jól fényezettek, gazdagon 
díszítettek. A díszítés módját már ismételten 
leírták, így az első (tököli) leletek ismertetője, 
Csetneki Jelenik Elek is.12 Megjegyzendőnek 
csak annyit tartunk, hogy a díszítmények 
mélyedéseiben mészbetétnek semmi nyoma, 
sőt határozottan állítható, hogy nem is volt, 
mert több helyen azokban még a környező 
szürke föld van benyomódva s ha azt ki
kaparjuk, alatta sem látszik a mésznek 
nyoma, míg a csepelieken legalább itt-ott 
észlelhető. 

A tál sajnos szintén csonka, bár anyaga 
az előbbieknél keményebbnek mutatkozott. 
Színe egészében, tehát a külsején is szürke. 
Magassága 6-8—7*9 cm, a kihajló perem 
átmérője 24-5 cm, a fenékátmérő 8, az edény 

i l Stocky, Tß. Bohème préhistorique I., 1929., 139. I. 

12 Csetneki Jelenik E., A csepelszigeti őskori temetők. 
Arch. Ert. 1879. 47—59. 
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falvastagsága 0-5—0-6 cm. Mészbetétnek 
ennél sincsen nyoma. E tekintetben tehát 
eltérnek a Tököl mellett találtaktól, de a 
csehországiaktól is. 

A tál, mint fedő borította be az alatta 
fekvő cserépedény töredékeket. À ránehezedő 
föld súlyától összelapított urnasírra lehetne 
gondolni, ha csontdarabkákra is akadtunk 
volna. Ezekből azonban csak > közel egészet 
is összeállítani nem sikerült. Azt kell hinnünk, 
hogy az edény vagy edények többi részei 
elporladtak. Anyaguk ugyanis hasonló az 
előbbiekéhez, külső barnásvörös simítással, 
de díszítés nélküli. Az edény alakja hasonlít
hatott a Kolinban találtakéhoz13, de eltér 
tőlük, ha ugyan összetartozó edénytöredé
kekről van szó, a fül elhelyezésében és abban 
is, hogy a nyakrész nem annyira hajlott, 
inkább egyenes és csak a peremnél s a hasnál 
hajlik meg kevéssé. Hasának is aránylag 
magasabbnak kellett lenni. A meglévő teljes 
fenékrész alsó átmérője 12-5 cm. 

Az I. számmal jelölt kutatógödör keleti 
végén, tehát a fentemlített edényektől mint
egy 2 y2 m-nyire egy méter mélyen egy ú. n. 
»Csuklóvédő«-t találtunk minden egyéb mel
léklet nélkül, illetve össze-visszahányt cserép
darabkák mellett. Finom szemcséjű, világos 
barnásszürke csillámos márgapalából ké-
szültnek látszik (a 9. kép közepén lent). 
Hossza 12-3 cm, szélessége 4 cm, vastagsága 
a középen mérve 3-5 %. A sarkok le vannak 
kerekítve. Alsó felülete a hossztengely irá
nyára merőlegesen homorú, a felső ennek 
megfelelően domború. A homorúság mértéke 
a 4. cm, szélességre 2-5 %, tehát elég erős. 
A domborúságé nagyobb, mert a lemez 
a szélek felé vékonyodik. Az alsó oldal sima 
szürke, a felső barnás, rücskös foltokkal tar
kázott. Négy sarkán egy-egy lyuk, az egyik
nél a lemez sarka letörött. Ez a lemez már 
hosszaságánál fogva is alig alkalmas Csukló
védőnek. Alig lehet a négy lyukon át a csuk
lóra úgy megerősíteni, hogy ne mozduljon el 
a kar mozgása közben. Egyébként Csetneki 
Jelenik Elek szerint a tetemek mellén 
találták e lemezeket. Alig valószínű tehát, 
hogy karvédőül szolgáltak volna. 
13 Stocky, i. m. CXII. tábla, 13. 

Még egy érdekes jelenségre kell reámutat
nunk. Nagy Lajostól nyert értesülésem 
szerint ugyancsak Békásmegyeren, de ettől 
a helytől kb. egy km-rel délre föltárt tetemek 
kuporgó vagy guggoló helyzetben oldalt 
fekve találtattak, míg a csepelszigetiek 
— legalább is Jelenik szerint — határozott 
ülő helyzetben voltak eltemetve, kinyújtott 
lábakkal, testhez zárt karokkal és mellre csüg
gesztett fővel.1,1 Stocky megemlíti, hogy 
a halottak eltemetésében vannak eltérések 
a guggoló helyzettől, inkább térdelnek15; de 
a fentiekhez hasonló helyzetről nem emlé
kezik meg. 

Valószínű, hogy a fentemlített leletek 
közelében, ha talán nem is érintetlen állapot
ban, tetemek is vannak, de erről a már ismer
tetett okoknál fogva nem győződhettünk 
meg. Úgy látszik, hogy az elhamvasztott 
és hamvvederbe rakott tetemek itt is közeli 
kísérőknek mutatkoznak. Ilyent talált ugyan
is a templom mellett elfolyó patak túlsó 
partján Nagy Lajos, amint azt nekem emlí
tette. 

>>P« pontnál került elő egy csonkakúp 
alakú, kb. 23 cm felső átmérőjű edény, 
magassága 10 cm, feneke — amennyire 
ez a megtalált és összeillesztett darabokból 
megállapítható — kb. 6 cm lehetett. A fenék 
ugyanis hiányzik, csak a széle van meg egy 
helyütt. A perem vízszintes karimájú, kissé 
kihajló széllel. Az edényen nincsen dísz, 
színe az előbbiekéhez hasonló vörösesbarnás. 
Vele együtt került elő egy valószínűleg 
korsó alakú, dísznélküli edény alsó része. 
Ez sötétszürkére égetett és simított. Alig
hanem a harangidomú serlegkultúrához 
tartozók ezek is, bár az ilyen díszítetlen 
edények kora nehezen határozható meg, 
különösen, ha nem ismerjük teljes alakjukban. 

Az egyéb apróbb leletek közül említésre 
méltó egy bazaltpenge, amely két darabra 
törötten került elő a putriból (VII.) .Azonban 
minden valószínűség szerint nem teljes, 
hanem mind a két végéből hiányzik egy 
darabka. így csonkán hossza 9 cm, leg
nagyobb szélessége 2-8 cm, a legkisebb 1*5 

14 Cs. Jelenik, I. va. 148. 
is Stocky, i. m. 148. 
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10. kép. — Kisebb leletek. 

cm. Lapos háromszög keresztmetszetű, a 
háromszög egyik oldala homorú. A három
szög magassága 0-8—1 -0 cm. Amint ez a darab 
is mutatja, a bazalt ilyen hosszabb kőeszközök 
készítésére nem igen alkalmas,könnyen szét
törik. Megjegyzendő, hogy bazalt a közeli kör
nyéken nincsen. Ugyan erről a helyről egy 
kisebb j áspispenge és egy tűzkő nyílhegy 
is került elő. A penge hossza 4-8 cm, széles
sége 1-3 cm, vastagsága 0 3 cm. Szélei élesek, 
egyik vége tompa, a másik hegyes. A nyíl
hegy deltoid alakú, hossza 2-6 cm, egyúttal 
a deltoid egyik átlója, szélessége — a másik 
átlóval, — 1-8 cm. legnagyobb vastagsága 
0-4 cm. Valószínű, hogy vagy a vonaldiszes-
vagy a harangserleg kultúra tartozékai. 

Klőkerült továbbá a XII . árokrészlet »K« 
pontnál 1-10 m mélységből egy három darab
ra törött, erősen rozsdás vaskés. Teljes 
hossza 19 cm. Ebből a pengére 14-5 cm 
esik. A penge hegyben végződik, egyélű. 
A végén kb. 2-2 cm. széles. Nyele az él felé 
görbült, a pengéhez csatlakozásánál 1-2 cm 
széles, a vége felé hegyesedő, lekerekítve 
végződik. Oly mélységből került elő, ahova 
a földmunkálatok már nem értek le. 

A XI. árokrészben 0-30 m mélyen való
színűleg avar eredetű bronzszíj vég volt. 
Sima, dísznélküli, a bronzlemez szélei három 
oldalon lehajlítva, egyik vége lekerekítve, 
a másik egyenes, nincsen lehajlítva. Hossza 
4-3 cm, szélessége 1-4 cm. A VII—VIII. árok 
határvonalán »A« ponton 0-90 m mélyen a 

id. sz. u. I. sz.-ból való kelta bronzfibulát 
(csukótűt) találtunk. 

Majdnem ép, csak a tű hegye és a záró
lemez csatornájának egy része van letörve. 
Hossza 9 cm. A szárán két dudorodás. A szár 
egyik végén, amely a rugóban végződik, 
2-5 cm-re kiszélesedik, míg a másik végén 
megvékonyodik és hozzácsatlakozik a három
szög alakú zárólemez. A zárólemezen 13 
lyuk van. (10. kép felső ábra.) (Képét közölte 
Nagy Lajos is Budapest Történetében.)16 

Végül »C« ponton 0-75 m mélyen egy ezüst
érem került elő : Aquilejai patriarchátus 
II. Lajos 1418—1439., tehát Zsigmond 
királyunk 1433-iki olaszországi utazásának 
emléke, amelyet vagy egy vele Olaszországot 
megjárt magyar vagy olasz hullathatott el. 

Amint látjuk, ennek az ásatásnak és a róla 
szóló ismertetésnek során érintettük a neo-
lithikumot (késői vonaldíszes kerámia), az 
átmeneti korba (aeneohthikum) tartozó 
harangidomú serlegek kultúráját, a bronz
kort, a hallstatti (illir) és La Téne (kelta) 
kultúrát, a római kort, majd a középkort 
nevezetesen az Árpádok korát s evvel 
a gótikán és a reneszánszon át az újkort is, 
jeléül annak, hogy ez a hely az őskortól kezdve 
napjainkig mindig lakott volt. 

Ezt főleg kimagasló helyzetének és a 
Dunához és egy patakhoz közel eső voltának 
lehet tulajdonítani. 

Ha nem is adhattunk a hely régészetéről 
teljes, tökéletes képet, legalább nagyjában 
a hely történetének ásatási keresztmetszetét 
szolgáltattuk. 
16 I^d Nagy Lajos, Az eraviszkusz-kultúra emlékei 

Budapes t környékén, XI+VTI. tábla 7. 

11. kép. 
A templom mellett ásás közben 

előkerült reneszánszkori 
feliratos tábla töredéke. 
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SÁNDOR GARÁDY 

AUSGRABUNGEN BEI DER SOG. PUSZTA-KIRCHE 
IN BÉKÁSMEGYER UND IN DEREN UMGEBUNG. 

In Békásmegyer habe ich bei der Puszta-
Kirçhe im Auftrage der Stadt Budapest 
zweimal Ausgrabungen durchgeführt. 
Zuerst vom 13 bis 16 September 1930, 
auf dem Acker des Gergely Tóth zum 
zweitenmal vom 11 bis September 1933 in 
der nördlich hegenden benachbarten Puszta-
Kirche und auf dem hingehörigen Gebiet. 

Im Jahre 1930 fanden wir auf dem Besitz 
des Gergely Tóth die Reste eines kleineren 
mittelalterlich erscheinenden Gebäudes, 
ausserdem Scherben aus dem Neolithikum, 
aus der keltisch-römischen Zeit und aus 
dem Mittelalter. 

1933 durchforschten wir die zugänglichen 
Teile der Kirche und den westlich gelegenen 
Gartenteil. An die Kirche ist heute die 
Sommerwohnung des Besitzers — Ágoston 
Benárd — gebaut. Sie liegt an der Donau in 
ungefähr 70 m Entfernung vom Ufer auf 
einer Erhöhung. 

Die Kirche besteht aus einem Schiffe mit 
gerade abgeschlossenem Heiligtum. An die 
Mauern des Heiligtums war der Kirchenturm 
gebaut. Heute ist der Turm spurlos ver
schwunden. ;• 

Wie man aus dem heutigen Zustand 
der Kirche und aus dem 19. Jahr
hundert stammenden Beschreibungen fol
gern kann, wurde sie um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts erbaut. Der Eingang des 
Schiffes konnte an der südlichen Seite sein, 
da wir weder an der westlichen noch an 
der nördlichen Mauer Spuren von einem 
Eingang finden. 

Nach Romer war das Heiligtum in Über
gangsstil überwölbt. 

An den Mauern des Schiffes sind an meh
reren Stellen in Manneshöhe nachträglich 
durchborte kleine Öffnungen sichtbar. Diese 
wurden schon in der Türkenzeit verfertigt, 
als die Kirche schon in Ruinen stand und 
keinen kirchlichen Zwecken diente. Sie 
waren wahrscheinlich Schiessscharten, also 
war die Ruine ein .Verteidigungspunkt. 

Im Heiligtum fanden wir in einem Sarg 
ein ungefähr vor 300 Jahren begrabenes 
kopfloses, die Spuren von Metzelei auf
weisendes männliches Skelett, im Schiffe 
die Reste zwei weiterer Skelette. An beiden 
Stellen sah man am Boden Spuren von 
Störungen. Die Kirche gehörte zur mittel
alterlichen Gemeinde Kálóz (heute Kaláz.) 

In dem, westlich von der Kirche gelegenen 
Garten versuchten wir die Denkmäler mit 
Probegräben ans Dicht zu bringen. (das 
ganze Gebiet konnte man wegen der 
Obstbäume nicht aufgraben, vgl. den 
Situationsplan No. 5.). 

In den Grabenteilen VII. und VIII. 
finden wir in 1 -30 m Tiefe den Boden einer 
Hüttenwohnung aus der Urzeit. (Siehe 
Abb. No. 6.) ' 

Am NW Ende der Hüttenwohnung fan
den wie eine kreisförmige Grube mit einem 
Durchmesser von 1. Meter (E) mit zusam
menlaufenden Wänden und einem, gegen 
die Hütte abfliessenden Kanal, welcher in 
kleinere, schüsselartige Höhlungen mündete. 
Die Wand der Grube und der Höhlungen 
besteht aus rotgebranntem Ton, innen 
waren sie voll mit Asche und Erzschlake-
stücken. Wir können sie also für einen 
primitiven Schmelzofen halten. 
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Im südlichen Teil der Hütte (T) finden 
wir eine kugelabschnittförmige Vertiefung 
mit Tonscherben ans der Hallstattzeit. 
Auf dem Tössblock, welcher am Punkte D. 
hervortritt, war eine Eisensichel, daneben 
Pferdekiefer und Tonperle, unter diesen, 
in der Asche, Scherbenstücke und Knochen
splitter. 

Auf dem Gebiet der Hütte und in dem 
darüber befindlichen Erdmaterial fanden 
wir zerstreut handgeformte, ungeschmückte 
und mit Besenstichen oder eingeritzter 
Verzierung versehene Scherben aus der 
Bronzezeit, weiters auf Scheibe verfertigte 
Scherben aus der Ta Tène-Periode mit 
Wellenlinien ver zierung und Knochengeräte. 
Es gab auch zwei winzige Fragmente aus 
der späten Tinearkeramik. Doch lagen diese 
nicht in statigraphischer Ordnung sondern, 
durcheinander geworfen. 

Am nördlichen Ende des Grabens IX. 
fanden wir die Spuren einer anderen Hütten
wohnung. 
. Unter den Funden sind drei gebrannte 

Tongeschirre aus der Glockenbecherkultur 
(siehe Abb. 9) am wertvollsten. Die zwei 
Becher fanden wir nebeneinander aufrecht 
stehend (bei Punkt F. 1-15 m tief) die 
Schüssel (Pubei unkt M.) zusammen mit den 
Fragmenten anderer gleichaltriger Gefässe 
diese sozusagen bedeckend, also in nach 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN. 

1—2. — Die Pusztakirche in ihrem ursprünglichen Zustande. 
3. — Der heutige Zustand der Kirche mit der angebauten Villa Benard. 
4. — Das im Heiligtum der Pusztakirche gefundene kopflose Skelett. 
5. — Békásmegyer-Pusztakirche. Détails einer Grube, oder von Hüttenwohnungen. 
6. — Békásmegyer-Pusztakirche. Situationsplan der Ausgrabungen. 
7. — Békásmegyer-Pusztakirche, Wohngrube von Osten aus gesehen, im Vorraum, bei D. Sichel 

und Pferdekiefer. 
8. — Békásmegyer-Pusztakirche. Grubenwohnung von S. aus gesehen. 
9. — Glockenbecher und Schüssel. 

10. — Kleinere Funde. 
11. — Bruchstück einer Inschriftentafel aus der Renaissancezeit, neben der Kirche vorgefunden. 

unten gedrehter Tage. In ihnen war nichts* 
ausser gelblichbrauner Erde. Nach Stocki's 
Klassifikation gehören sie zur Gruppe I. 
In den Vertiefungen der Verzierungen fanden 
wir keine Spuren von einer weissen Inkrus
tation. 

Wahrscheinlich gibt es in der Nähe der 
obenerwähnten Funde Teichname, doch 
konnten wir das infolge der bereits erwähn
ten Gründe nicht feststellen. 

Beim Punkte »P« ein kegelstutzförmiges 
10 cm hohes Gefäss. Die Farbe, ähnlich wie 
bei den vorerwähnten, rötlichbraun. 

Unter den kleineren Funden sind eine 
Basaltklinge und eine Jaspisklinge, eine 
Feuerstein-Pfeilspitze, ein Bronzeriemenende 
avarischen Ursprungs, und zuletzt eine fast 
unversehrte Bronzefibel erwähnenswert. An 
der abschliessenden Scheibe finden wir 
13 Löcher. 

Im Taufe der Ausgrabungen fanden wir 
Denkmäler aus dem Neolithikum, Aneo-
lithikum, aus der Bronzezeit, aus der 
Hallstätter Illyrenzeit, aus der Ta Tène 
keltischen Periode, aus de Römerzeit, aus 
dem Mittelalter und der Renaissancezeit. 
Dieser Ort war also seit den vorgeschicht
lichen Zeiten bis auf unsere Tage immer 
bewohnt, was man mit seiner erhöhten 
Stellung, seiner Nähe zur Donau und zu 
einem Bach erklären kann. 
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S Z I L Á G Y I J Á N O S 

LEGÚJABBAN TALÁLT ÍRÁSOS E M L É K E K 
AQUINCUM É L E T É H E Z 

Az 1942—1944. évek folyamán, közismert 
okokból, majdnem teljesen szüneteltek a 
közmunkák, építkezések és házbontások 
Budapest azon területén is, ahol Aquincum 
maradványai rejlenek a földben. Ezért ezen 
időből az Aquincumi Múzeum egyáltalán 
alig egypár római feliratos kőemlékkel gya
rapodott. Ezek főkép vallástörténeti vonat
kozásúak. Óbuda néhány helyén rendszeres 
ásatást is volt azonban alkalmunk folytatni. 
Ezek is napfényre hoztak egy-két feliratos 
kőemléket. Ezen ásatásaink részletes ismer
tetésé előtt ezúttal azon feliratos kőemlé-
keink bemutatását is előre bocsátjuk, ame
lyek Aquincum vallási életéhez szolgáltatnak 
új adatokat. 

Óbudán a Tavasz-utcában, ahol az épülő 
óbudaihíd budai feljárója helyén az 1943. 
év folyamán bontottak le a déli házsort, 
az 1944. esztendő első heteiben húztunk 
néhány kutatóárkot. A 12. sz. árkunkban 
(Polgár-tér, 1944.11. 16.) került elő az 1. sz. 
képünkön látható oltárkő-töredék. Mintegy 
egyhatod rész maradt meg (a feliratsoroknak 
értelem szerint elképzelt hosszúságából 
következtetve) a kotabla^feliratos mezejéből. 
A megmaradt kőtöredék magassága 43-7, 
vastagsága 10-3 cm. A betűk magasságai 

. 30—32—35 % között váltakoznak. 
A felirat első sora szerintünk kb. így egé

szíthető ki : I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) 
pro sal(ute) impp(eratorum) Caess(arum)]. 
A második sorban valószínűleg ez állott : 
L(ucii) Sefpftimii) Severi pii Perí(inacis) 
et M (arci) Aur(elii)]. A harmadik sort 
kísérletképen a következőkép egészítjük ki : 

Anft(onini) Aug(usti) et P(ublii) Sep' 
(timii) Getae Caes(aris) ]. A negyedik, 
hatodik és legalsó sor kiegészítéséhez semmi 
támpontunk nincs. Az ötödik sorban az 
aquincumi állandó helyőrség, a leg(io) 
[II ad(iutrix) p(ia) f(idelis). ....], a I I . 
kötelességteljesítő, hűséges, segítő gyalog
dandár neve rejlik, amely ezen, építési 
emléktáblának látszó feliratos kőtöredék 
szerint Septimius Severus császár (i. u. 
193—211) és (két?) fia (Caracalla bizonyo
san megnevezve, Geta esetleg) boldogulásáért 
épített valamit (Iuppiter istenségnek szen
télyt?) avagy azt kijavította. 

Feliratos kőemlékünk hosszúkás tábla
alakja, külső formája, rozettával díszített 
kerete, csekély vastagsága magában tekintve 
arra utal, hogy rendesebb építmény homlok
zatára szánva készítették. Az első sort egy 
istenség neve kezdi. A kő nem oltárformájú, 
tehát építettek valamit az istenségnek, 
köszönet vagy fogadalom végrehajtásaként, 
s így magára a kőre nem igen vonatkozhatik 
a felajánlás. Ha császárnevet olvasunk ki az 
első három sorból — ami máskép nem lehe
tett —, akkor a L. Se. . . rövidítések csak 
Septimius Severus császár nevében szerepel
hetnek. Ez esetben pedig a harmadik sor 
elején az An. . . . betűk, mint az Antoninus-
szó kezdő hangjelei, már egy másik császár 
nevéhez tartozhatnak,1 aki Septimius Severus 
császár mellett csak valamelyik fia lehetett : 
Caracalla, aki őt a világbirodalom trónján 

i Az Antoninus-szó Septimius Severus császár nev i 
közt a feliratokon nem szokott előfordulni : CII< 
III p. 2430 és 2640. 
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1. kép. 
Oltárkő luppüer istenségnek a Polgár-térről. 

2. kép. 
Oltárkő Aquincum területéről. 



követte (i. u. 211—217) és a tragikus sorsot 
ért Geta. A 18—20 betűs sorhosszúságokat 
elfogadva, mind a két császárfiú neve helyet 
találhat a felirat első három sorában. Bbben 
az esetben pedig építési emléktáblánk állí
tásának ideje : I. u. 209—211, Geta rövid 
ideig tartó szereplésére való tekintettel.2 

Aquincum I. újjáépítése egyik mozzanatát 
örökíthette meg ez az építési emlékkő (közel 
három évtizeddel az elpusztulás után). 

felelően nem lephet meg bennünket, hogy a 
római Capitolium fejének hódoló oltárkövek 
közül mások is előkerültek a legutóbbi három 
év folyamán. így többek közt Garády Sándor 
juttatott be gyűjteményünkbe egy csonka 
oltárkövet, amelyet a Hidegkúti-úton őriz
tek megelőzőleg. A megmaradt kis töredék 
(2. kép.) feliratából4 ma már csak néhány 
betűt láthatunk, de az első sorban az I(ovi) 
O(ptimo) szavak után kizárólag csak 

3. kép. — Oltárkő Terra Mater-nek és Iuppiter-nek. 

Az ókori itáliai világbirodalmat (polgárai 
hite szerint) fenntartó Iuppiter istenség hiva
talos tiszteletének és jelentőségének3 meg-

2 Geta rövid ideig tartó Caesar-ságánah a kezdő
pontjához : CII+ III 14361 és p. 2642. 

3 Ehhez részletesen ld. Brelich A. szellemes és világos 
áttekintését (I^aureae Aquincenses . . . Kuzsinszky-
Emlékkönyvl., 1938, 64—72). A Iuppiter istenség
nek való oltárkőállítás jogaihoz és a helymegválasz
táshoz (a táborban) legutóbb : Budapest története 
I. k. 2. r. (1942), 406. old. (Nagy T.). 

M(aximo)-szó rövidítése, azaz még egy 
M-betű állhatott. A felirat másik két sorában 
a fogadalmát teljesítő elődünk nevei követ-' 
keztek : Aur(elius) Merev [. . . . . ? ] . 

A szülő és eltemető anyaföldistenség, Terra 
Mater tiszteletével összekapcsolva is nem 

4 A kőtöredék magassága 37, vastagsága 28, széles
sége 30-5 cm, A betűk 4*5—4-8 cm magasak. 
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egyszer ajándékoztak fogadalmi oltárkövet 
Iuppiter-nek ezen vidék ókori lakosai.5 Bgy 
ilyen, Iuppiter-nek és Terra Mater-nek állí
tot t oltárkőről, amely szintén a legutóbbi 
évek folyamán került napfényre Aquincum 
területén, már említést tettem.6 (3. kép) 
Az anyaföldistennő tisztelete természetesen 
csak elföldelő temetkezés vidékén virágzik. 

4. kép. 
Oltárkő Aquincumból luno istennőnek és 

»ezen hely« genius-ának (?). 

Nagyon gyakran tisztelik Iuppiter isten
séget luno és a helyet védő genius, illetőleg 
Fortuna társaságában, amint erről számos 
feliratos oltárkő tanúskodik. Óbudán a 
5 Néhány szóval is szépen világította meg Terra 

Mater lényegét Brelich A., i. m. 57. E gy pécsi 
oltárkövön az anyaföldistennő ásót, esetleg dombor-
képpel díszített," háromszögalakú lapban végződő 
lándzsát t a r t a kezében. I<d. ezen kérdéshez : 
Láng N., I^aureae Aquincenses (Kuzsinszky-Emlék
könyv) I I . r. (1941), 178. Terra Mater-hez m é g : 
Budapest tör ténete 1.2. (1942), 396.old. (NagyT.) . 

6 Budapest Régiségei X I I I . , 1943, 356 és 535, 30. kép . 
A kőemlék magassága 27, szélessége 30 cm. 
A be tűk magasságai 6—7 cm. 

Majláth-utcában talált csonka kőemlék7 

(4. kép) feliratos mezejében a felső két 
sort kivakarták és olvashatatlanná bevag
dalták. Első gondolatra a kivakart sorokban 
ezen a kövön is mindenekelőtt Iuppiter nevét 
keresnők, mivel a megmaradt második sor
ban világosan luno neve, az első olvasható 
sorban pedig [h]uiusqu(e) loc [i] -szavak 
láthatók.8 Már most »ezen hely« miféle 
istenségének lehetett szentelve ez az oltárkő, 
a második és a harmadik (megmaradt) sor
ban megnevezett luno regina* (luno isten
királyné) mellett? A kivakart két első sorban 
két istenség neve is helyet találhatott. 
Szabad-e p. o. így kiegészítenünk :10 [Tute-
lae genio h]uiusqu(e) loc[i]? Avagy inkább 
a következő kiegészítések tetszenek : [I(ovi) 
O(ptimo) M(aximo) Genio h]uiusqu(e) loc [i], 
illetőleg : [. . . . Fortunáé h] uiusqu(e) 
loc[i]? Azonban luno megnevezését csak 
Iuppiter szokta megelőzni az istenségek fel
irati felsorolásaiban,11 másrészt luno nevének 
a [h]uiusqu(e) loc [i]-szavak, illetőleg a 
Genius vagy Fortuna neve előtt kellene 
lennie, ha szokásos és szabályszerű felsoro
lással állnánk szemben. Feliratunk meg
fogalmazása e szerint összekuszált, és ezért 
indokoltnak látszik arra gondolnunk (noha 
kivételességet feliratok kiegészítésénél a leg
végső esetben szabad feltételezni), hogy a 
kivakart sorokban mégis Iuppiter neve volt 
olvasható, amelytől így luno nevét »ezen 
hely« genius-a (vagy : Fortuna-ja) megneve
zése ez alkalommal kivételesen elválasz
totta.12 Kőemlékünkből egyébként két oldalt 

7 Először képben bemuta tva és megemlítve : Buda
pest Régiségei X I I I . , 1943, 350, 532 és a 18. kép. 
Magassága : 40, vastagsága 32, szélessége 29 cm. 
A be tűk magasságai : 2—3*5 cm. 

8 A H-betű első álló szára letört. A két u-betű (a 
második és a harmadik, v-alakban írva) az S, 
illetőleg a Q-betű fejéhez vésve. A loci-szó végén 
az I-betű szintén letört . 

9 A megmaradt második sorban IVNONI-szó u tán 
még R-betíí lá tható világosan, a regina-szó máso
dik (E) betűje már letört. A kötöredék alján, ahol 
az leginkább hasadozott , még a gin-betűket (a 
regina-szó közepe) és az oltárkövet állító földink 
nevének első betűi t vehetjük ki. (PVP . . .?). 

io V ö. p . o. : CIIv I I I 4445, lb. Carnuntum. 
n l , d . CII, I I I indices, p . 2511—2512. 
12 Mégis valószínűbb, hogy a hely genius-a (védő

szelleme?) volt megnevezve, akinek elsősorban az 
elvezényelt ka tonák áll í tottak fogadalmi oltár
követ ; legutóbb : Radnóti, Eaureae Aquincenses 
(Kuzsinszky-Emlékkönyv) II-, 1941, t ab . VIII /1—2. 
À genius fogalmához: Brelich A., i. m. 85—86. 
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csak egy-egy betűnyi tört le, de alul több 
sor magasságáig hiányos. 

Óbudán, a Tavasz-utcában került nap
fényre egy oltárkő-töredék, amely, sajnála
tosan, csak ezen egypár betűt mutatja :13 

MINERVÁÉ 

Ezzel tovább emelkedett a Minerva isten
nőnek készített aquincumi kőemlékek száma. 
Az ókori itáliai világbirodalom védő istenség-
hármasa (a capitoliumi trias : Iuppiter-Iuno-
Minerva) harmadik tagja is kellő tisztelet
ben részesült tehát Aquincumban, de esetleg 
az itteni őslakosság egyik ősi istennője kul
tuszát rejti a Minerva-név.14 Egyébként a 
kézművesek védőjeként is kaphatta Minerva 
ezt a kőoltárt. 

Közelebbi felvilágosítással tartozunk arra 
az oltárkőre vonatkozólag is, amely a Tábor-
hegyi-úton került elő. Képét már közöltem.15 

Feliratának a szövege eredetileg a következő 
volt : Libero P(atri) \F elix\[v (otum): s(olvit) 
l(ibens) m(erito)].16 Az elnyomott tömegek 
egyik jellemző istenségére utal ez a kő-
oltárka. 

Albertfalváról az 1944. év nyarán került 
be az Aquincumi Múzeumba egy homokkő-
oltárka (5. kép), amely mindenekelőtt kis 
méreteivel17 tűnik fel. Kivitelében a leg
egyszerűbb, feliratának az írása kurzív-
jellegű. Ezen föld bennszülöttjétől (?) kelta 

is Kőtöredékünk magassága 35, szélessége 30, betűi 
magassága 4 cm. 

14 Minerva lényegéhez és emlékeihez: Brelich A., i. 
m. 89—90 és 167. j . ; Minerva bennszülött jelle
géhez : Budapest története I. 411. old. (Nagy T.), 
legújabban előkerült emlékeihez : Nagy Lajos, 
Budapest Régiségei XII., 1937, 115, 41. kép 'és : 
I,aureae Aquincenses IL, 1941, 186. 

15 Budapest Régiségei XIII., 1943, 344, 531 és 14. 
kép. Az oltárkő magassága 54, szélessége 30—22, 
betűi magassága 3*5 cm. Az oltárkő azon darabjai, 
amelyeken a felirat harmadik sorának a betűi 
voltak olvashatók, az első elolvasás és a múzeumba 
való beszállítás megtörténte közti idő folyamán, 
sajnálatos módon, elvesztek. 

16 Liber atya pannóniai tiszteletéhez és jellegéhez, 
valamint emlékei áttekintése: Brelich A., i. m. 
113—117 (római jellege ellenére is illirszerű 
nyersebb, ősi ízt viselt itt magán) és : Kuzsinszky, 
Budapest Régiségei 12, 1937, 101—102, 105, vala
mint legutóbb : Budapest történetei., 1942, 414— 
419. old. (Nagy T.). 

17 Magassága 23 cm., szélessége 8 cm., vastagsága 
9-5cm., betűi magasságai 2-5—1*5 cm. közt válta
koznak . 

istennőnek18 (Epona-nak) állított fogadalmi 
kőemlék ez, nem első tanúsága19 Epona 
tiszteletének Aquincum iöldjén. Oltárkövünk 
lefelé keskenyedni látszik. Majdnem épség
ben került újra napfényre. Egyik oldalán egy 

5. kép . 
Oltárkő Epona istennőnek 

Albertfalváról. 

betűnyi rész tört le belőle. Feliratának az 
olvasása : Epon [e] j sac[r(um)] | C(aius) 
Iufl(ius)] J Vita[l(PJius (?. . . .tus?) \v(o-
tum) s(olvit) [l(ibens) mferitaeJJ.E/itelme: 
Epona-nak szentelve teljesítette a fogadal
mát [szívesen, mert az ezt megérdemelte] 
Caius Iulius Vitatus (Vitalius?). 

18 Epona jellegéhez v. ö. Pauly—Wissowa, R—E. 
címszavát. A magyarországi kultuszára vonatkozó
lag Láng Nándor cikke jelenik meg rövidesen. 

19 Ü L III 3420, lh. : Aquincum. 



6. kép. 
Dis Pater-nek és Proserpina-nak (alvilági istenpár) 

állított oltárkő. 

Az első sor (Epone) hibás írású részeshatá
rozói alakra való kiegészítése, egyéb hasonlósá
gok alapján, teljesen bizonyos. Ellenben nyilt 
kérdés marad fogadalmat teljesítő elődünk 
harmadik nevének a kiegészítése. A Vitatus-
cognomen eddig — tudomásom szerint — 
nem ismeretes a rómaikori feliratok név
kincsében. A Vitalius-cognomen (cognomen 
— harmadik személynév) is a legritkább, 
de előfordul.20 Ha az ötödik sor elején levő 
betűt nem fogadhatjuk el I betűnek, akkor 

20 Ld. a CII, III névmutatóit. 

mégis a Vitatus-cognomen mellett kell állást 
foglalnunk. Ha pedig Vitatus-szót olvasunk, 
akkor a megelőző (negyedik) sort épnek 
kell tekintenünk, ez esetben tehát még 
egy (letört) 1-betűt nem kell feltételez
nünk. A legalsó sorban a V-betű után 
erősen dőlt S-betűt látok, amelyek után 
talán nem is vésték ki a fogadalmi fel
iratokat lezáró formula [V. S. L. M. = 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritae)] második 
felének a két betűjét. 

Epona tisztelete az ősi keltaság virág
zására vallhat (a római uralom idejében is). 
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7. kép. 

Oltárkő ismeretlen istenségnek a Calvin- és Tavasz-utca sarkáról. 

Óbudán, a Veder-utca elején (Raktár
utcával való találkozásához közel), a Gutt-
mann és Fekete-féle textilgyár úgynevezett 
Iván-kapuja előtt, gázcsőfektetés alkalmá
val az úttest alatt, kb. 1-5 m mélységből 
egy feliratos oltárkő került elő. Néhány 
méterrel ettől pedig egy küszöbkő. Felső lap
jában tojásdadalakú (12 és 14/5 cm tengely), 
tányérszerű bemélyedés. Párkányán három 
oldalról díszítés. Az oltárkő21 (6.kép) felirata 
révén több szempontból felkelti érdeklődé
sünket. Felirata : V(otum) s(olvit) l(ibens) 
2i Magassága 47, vastagsága 16—18-5, szélessége 

17-5—22 cm. Betűi magasságai 2—2-5—3-5 cm 
között váltakoznak. Ezen oltárkő típusához Id.S: 
Hampel, Arch. Ért. XXIX., 1909, 34. o., 19. ábra. 

m(eritis) | Dito (sic!) patri et I Prose I rpi-
nae Ae | milius Her(mes) | pro fili(i)s suis. 
Értelme : Dis atya és Proserpina (isten
ségeknek) szívesen teljesítette a fogadalmát, 
mert azok megérdemelték, Aemilius Hermes 
az ő fiaiért. 

Feltűnő (feliratszerkesztési nézőpontból), 
hogy az oltárkőfeliratokat lezáró szokásos 
kifejezés (v. s. 1. m.) ezen a kőemléken a 
feliratos mező fölé, eléje, a felső, kiugró 
peremre került. Nem hihető, hogy hozzá
értő, gyakorlott mesterember faragta ki 
oltárkövünket, mert szétrakott, nagy betűk
kel kezdte az írást, aztán, amikor látta, 
hogy nem áll rendelkezésére a felirat befej e-
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zesehez elégséges mezó, kisebbekre vette es 
összesűrítette az alsó két sor betűit, de még 
így is kiszorult három szóval az oltárkő 
lábazatára, sőt a záró formulával (v. s. 1. m.) 
vissza kellett mennie a feliratos mező fölé. 
Nyelvileg is hibás a felirat (Dito patri, 
helyesen : Diti patri). Nem született latin 
ember tehát Aemilius Hermes nevű elődünk, 
aki ezzel az oltárkővel fogadalmát teljesí
tette, már a neve (Hermes) után ítélve sem 
római, hanem görög vagy kisázsiai. Szerepel 
más rómaikori feliratokban is, de a Duna 
völgyében, tudomásom szerint, a Balkánon 
és Dacia-ban volt divatos.22 A Dis atya és 
Proserpina istenségpárnak való hódolat is 
érthetőbb görögös nevű egyén részéről.23 

Aemilius Hermes hálája Dis atya és 
Proserpina istennővel szemben, mint az 
alvilág uralkodóival szemben nyilvánul meg, 
nem pusztán a félelem hódolata, hanem »pro 
fili(i)s suis«, vagyis fiai meggyógyulásáért 
kőbevésett köszönetnyilvánítás. Dispater 
(Pluto) és Proserpina?1 (Persephone) gyó
gyító szerepe az antik világbirodalom más 
feliratos emlékein25 is megörökítést nyert. 

Dis atya és Proserpina istenségpárnak ez 
az elsőnek megismert feliratos oltárkő
emléke, tudomásom szerint, Aquincum föld
jén. Azonban tiszteletük elterjedését a tar
tományi fővárosban már eddig is több meg
talált domborképes fogadalmi tábla és 
szobrocska hirdeti.26 Oltárkövünk lelőhelye, 
illetőleg közvetlen szomszédsága, már meg-

22 CLL I I I 1228, 1808, 8087 ; lh. : Apulum, Dalmatia 
Ratiaria. 

23 A Dis a t ya és Proserpina istenségpárnak felaján
lot t oltárkövek és domborképes táblák készítői 
közt gyakori a görögös nevű. Néhány közeli példa : 
Sarmizegetusa-ból, Kuzsinszky, Arch. Ér t . 1907. 
évf., 119—-121, Caius Valerius Zeno-tól »Dito 
pa t r i et Proserpinae« ; a Rajnavidéken, Nesselhauf, 
B e r i c h t . . . 27, 1937, 106. n. 198, Caius lulius 
Agelaus-tól »Plutoni et Proserpinae«. 

24 Isis és Proserpina, illetpleg Dispater^ és Serapis 
alakjainak az összeolvadásához, a vallási képzetek 
és istenelképzelések ókori összehasonulása korában, 
l d . : Kuzsinszky, Arch. É r t . 1907. évf. 126. 129. 

25 í g y p . o. : A CIL I I I 11923 sz. fogadalmi feliratot 
(Raetia, Bajorország) »pro salutem suam et 
suorum«, »a saját és családja meggvógyulásáért«, 
egy bonni oltárkövet (Bonner J b . 135, 1930, 22) 
»pro himine suo«, »látása rendbejöttéért« aján
lo t ták fel ennek az istenségpárnak. Pluto-hoz és 
Proserpina-hoz, mint gyógyító istenségekhez ld. 
m é g : Siebourg, Bonner J b . 138, 1933, 124. 

25 Pannonia-i , illetőleg aquincumi emlékeik át tekin
tése : Kuzsinszky, előbb i. m. 119—127; Aquin
cum, 1933, 44. 

előzőleg is ajándékozott az utókornak 
Dispater-Proserpina tiszteletére utaló kő-
emléket,27 az ismert fogadalmi kőtáblát az 
istenségpár domborképével. Ez a hely már az 
egykori legiótáboron kívül esik, sőt esetleg 
a tábormelletti kolónia házain is túl. A Vihar-
és Raktár-utcák környékén Nagy Lajos 
kutatásai szerint28 késő rómaikon temető 
sírjait és építményeit tárták fel. Egyébként 
Kuzsinszky Bálint** oltárkövünk lelőhelye 
közelében, az Isis-Serapis, Iuppiter-Iuno 
domborképeivel díszített kőtáblák alapján, 
sírkápolnát vagy kis szentélyt tételezett fel. 

A Calvin- és Tavasz-utcák sarkán 1943. 
nov. 8-án vettük ki a legfelső földrétegből 
a 7. képen bemutatott kőemlék-töredé-
ket.30 Egy nagy fogadalmi oltárkő bal alsó 
negyede ez. Pelső része az istenség nevé
vel letört, de az alsó sorban a v. s. [1. m. ] 
(votum solvit libens merito) formula bizo
nyítja, hogy fogadalmi oltárkővel van dol
gunk. Az ötödik sor elején, szerintünk, egy
szerűen Mus sérv (us), Mus (»Egér«) rab
szolga van megnevezve.31 »Mus« rabszolga, 
gazdája és fiai (a megmaradt második sor
ban az IORVM-szórész alighanem [fil]io-
rum-szóra egészítendő ki) egészsége helyre
jöttéért32 fejezhette ki háláját az illető 
istenségnek. Az antik világban a rabszolga
tartó gazdák és szolgáik között itt, a határ
vidéken olykor megnyilvánuló patriarkális, 
családias viszony újabb tanúságtétele ez 
a feliratos kőemlék ? (Patriarkális rabszolgaság 
maradványa a helyi őslakosság körében?) 

27 A Vihar-utca 13 szám előtt feliratnélküli kis oltár 
is napfényrekerült : Budapest Régiségei 5, 106, 
113; 9, 50; Nagy Lajos, Budapest története I . k. 664. 

28 Nagy Lajos i. m. 364, 469—470. 
29 Arch. Ér t . 1907. évf. 129. 
30 A kőemlék legnagyobb szélessége 26-5, magassága 

34*5, vastagsága 12-8 cm. A be tűk magassága 6, 
4-8, 4-4 cm. 

3i Az M- és V-betűket, valamint az E- és R-hangjele-
ket egymásbakapcsolva vésték ki. A legalsó sor
ban az oltárkő-feliratokat lezáró, szokásos kifeje
zés (v. s. 1. m.) második felére való kiegészítés v i t a 
tárgya nem lehet. A feliratos mező megmaradt 
részében még betüösszekapcsolások (ligaturák) : 
A- és E-betűk az első sorban, V és M a másodikban, 
E és T a harmadik sorban. 

32 A feliratos mező letört elején a birtokos esetek elé 
ugyanis »pro salute . . .« kifejezést képzelünk el 
az istenség neve részeshatározói esetén kívül. 
A megmarad t első sor végén F és I , a harmadik 
sorban LI . ET.SEC [undi ?], a negyedik sorban 
IORIS . F (ilü?) szavak és rövidítések olvashatók. 
A rabszolgák gúnyos elnevezéseihez : Saalfeld, 
H a u s u . Hof in Rom, 209. o. 
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Eddig két kőemlékről33 tudtunk, amelyek 
Aquincum-ban élő rabszolgákat neveztek 
meg, ami feltűnően kevés esetet jelent a 
tartományi székhelyen bizonyosan nagy
számban élő rabszolgák tömegéhez képest. 

tus-ok (szabaddá nyilvánított rabszolgák) 
és volt uraik (patronus-védnök) közt az 
írásos kőemlékek eseteiben Aquincum-ban 
valóban megállapítható családias, bajtársias 
viszonyt illeti, erre vonatkozólag azt kell 

8. kép. — Fogadalmi kőoltár 
Liber és Libera istenpárnak. 

9. kép. A kőoliárka felirata. 

Nyilván nyomorúságos szegénységük nem 
engedte meg, hogy kőfaragó műhelyekben 
tegyenek megrendeléseket. Ami pedig a liber-
33 A CH< III 3500 fogadalmi kőoltár Corinthus nevű 

pénzverdéi munkástól (nummularius) Silvanus 
istenségnek (az elnyomott néprétegek védője!), 
a másik Ingenuus, az itteni vámállomás ellenőre 
feleségének a sírfelirata (Arch. Ért. 1940. évf., 176. 
old., 55. sz. 

hangsúlyoznunk, hogy vagy kivételességek 
mindezek az írásos adatok, vagy pedig itt, 
a határvidéken, a félelmetes jazig nyilak 
lötávolában, a folytonos életveszedelmek köze
pette alakulhatott ki kivételes összetartás, 
együttérzés gazda és a volt szolga között. 

A 8 számú képen mutatjuk be azt a 
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fogadalmi köoltárt34, amelyet 1949 elején 
szereztünk meg az Aquincumi Múzeum 
számára.35 Feliratát36 (9. kép) a következő
képpen olvassuk : 

Libero p(atri) et Lib(erae) Aug(ustis) | 
Ael(ius) Karus (Rarus ?) | b(ene) f (iciarius) 
leg(ati) | pro salute { sua et suor(um) | 
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(eritis) J Agri-
cola I et Clemen | tinó co(n)s(ulibus). 

Vagyis : a fenséges Liber atyának és 
Libera istennőnek Aeliüs Karus, legió-
parancsnoki (?) segédtiszt, saját és övéi 
(családja ? katonái ?) üdvéért (megmene
küléséért ?) Agricola és Clementinus consul-
sága idején szívesen teljesítette fogadalmát, 
mert az istenségek kiérdemelték azt. 

Liber37 és Libera istenpár (más néven 
Dionysos, ül. Bacchus és női párja : Pro- ' 
serpina vagy Persephone) az elnyomott nép
rétegek védője és vágyaik, törekvéseik kifeje
zője. A két consul megnevezésével meg
határozott év : I. k. u. 230. A fogadalmát 
teljesítő tábornoki segédtiszt nem visel 
ritka nevet, ha az valóban Karus-nak olva
sandó. A Rarus-név már ritkaság számba3 8 

menne. 
Kőoltárfeliratunk a katonák közti bajtár-

sias együttérzés újabb tanúságának tekin
tendő, ha a »suorum«-szó értelmét így fog
juk fel : »katonái«, mert ezen értelmezés 
szerint a katonatiszt válságos helyzetben 
nemcsak a saját, hanem a kötelékébe be
osztott katonái megmeneküléséért is tette 
fogadalmát. 

Még 1913-ban egy csonkult feliratos kő
tömb39 került (az óbudai dunaparti római
kori temetőből) az Aquincumi Múzeumba. 

34 Mag.: 85, tetőlapja 39 cm széles. 
35 Némethy Nándor dr festőművésztől, ak i a Fel-

vinczy-út 21/23 sz. házaknál mente t te meg azt 
kb . 35 évvel ezelőtt és azu tán Bimbó-út 109 sz. 
házában őrizte mostanáig. 

36 Egybekapcsolt be tűk a feliratban : E és T , A és 
V, I , és V, E és M és E , V és S. Az S-betű felső 
részéhez, kicsinyített módon ír t U-hoz : Arch. 
É r t . 1941. évf., 25—29. old. (Barkóczy I,.). 

37 Részletesebben : Budapest tör ténete 1/2. k. 
(1942), 413—19. old. (Nagy T.). 

38 A kezdőbetű K-val í rva is többször ismeretes már : 
CID I I I p . 2384. has. A Rarus-cognomen eddig 
egy esetben fordul elő a CID I I I területén (n. 
8076, 27.). 

39 l e l t á r i napló : 348. sz.. Méretei : mag. 60-5, 
szél. 59, vast . 13 cm, betűinek magassága : 
48—52 m m . 

Kőtömbünk (10. sz. kép) feliratának az 
értelme szerint sírtáblának készült. Felül 
és alul csak néhány cm széles sáv tört le 
belőle, de egyik oldalán mintegy egy har
mada hiányzik.40 Feliratunkat a következő
képen egészítjük41 ki : 

[D(is) M(anibus)] [ [aur(eliae ?)] TER-
TVL(lae) j [ann(os)] X X X I I I | [au] Pv(elius) 
AVVO | [de] C(urio) ALAK I | [thra] C(um) 
AN(toninianae) | [con(iugi)] pi(i)ssimae | 
[viv]VS P(ecit). 

Magyarul: A'urelia (?) Tertulla halotti 
árnyainak, (meghalt) 33 éves korában, 
Aurelius Avvo, az Antoninus császárhoz tar
tozó I. thrák lovas zászlóalj tisztje, nagyon 
jámbor feleségének életében csináltatta.42 

A Tertulla-név ismeretes más feliratból43 

is. Tudomásom szerint Avvo személynév44 

eddig még nem fordult elő latin feliratban. 
Azonban nőnemű45 párjaival (Avva, Ava, 
Abva) már találkoztunk, sőt az ősillír46 és 
keltának gondolt személynevek között hang
történeti változata : (Abbo) régtől ismere
tes. Ezen alakja: Avo Hispania-ban folyó-
név, a keltai7 szóhasználatban személynév 
és rag is. 

Első gondolatunk az, hogy a le nem tört 
betűcsoport (CAN) nem más, mint a nép
név eleje, és így az ala I. CannenefatiumiS 

40 A háromszorosan hornyol t keretnek, a felfutó 
folyondárral, a kőtömb baloldalán is meg kellett 
lennie, amiként az jobb szélén lá tha tó . 

4i Felül (nagyobb sorközt és nagyobb be tűket 
feltételezve) csak a D(is) M (ambus) ^sírfelirat-
kezdő formula törhete t t le. 

42 A megmaradt első sor végén a V-betű a fényképen 
jól láthatólag össze van kapcsolva egy D-hangjél
lel. A hatodik sorban (pissime piissimae helyett,) 
az első i a P-betűt magas í tha t t a meg. M és É 
egybekapcsolva. 

43 CID I I I 14367, 1 ; Claudia Tertulla (Memoirs of 
the Amer. Acad, in Rome 10, 1932, 74 -.^Sanders, 
Some inscriptions in Rome). 

44 Fenntar tással tételezünk fel Tertulla-nál Aurélia 
nomen-t . 

45 CI I , I I I 5663,10576,11302 ; Schulze, Zur Geschichte 
latéin. Eigennamen, 16—17. old. 8. j . : Avva 
(latin). 

4S Krähe, I+exikon altillyr. Personennamen, 1. o.; 
CID I I I 12014, 1. Holder, Altceltischer Sprach
schatz, 6. old. 

47 Holder i. m. 315—316. o. Avus és Avo mester
nevek : Oswald, Index of pot ters ' s tamps on terra 
sig., 36—37. old. 

48 A Cannenefates a mai dán föld ókori őslakói. 
A megnevezett ala germániai táborhelyéről 
került el Pannóniába, ahol az I . század végétől 
a I I I . századig Gerulata (Oroszvár) volt állandó 
állomáshelye : Wagner, Die Dislokation der röm. 
Auxiliarformationen . . ., 24—25. CAN-betühár-
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(civium Romanorum), frízek I. 
római polgárjoggal kitüntetett lovas zászló
alja lehetett talán azon ala, amelynek tagja
ként Aur. Avvoi9 ezt a sírkövet nejének 
készítette. Azonban ennek a csapattestnek 
eddig nem ismeretes emléke Aquincum-ból. 

Mivel tehát ezen szavak: [de] C(urio) 
ALAE I CAN(nenefaíium) betűi nem tölt
hetik be feliratunk szóbanforgó két sorát, 
ezért más ala nevét kell keresnünk, amely 
a megmaradt ötödik sorba jobban bele
illeszthető. A CAN-betűcsoportot két szó 
töredékes rövidítésére választhatjuk szét, 

mással kezdődik a CANtabri-népnév is, de ala 
Cantabrorum egyáltalán nem ismeretes ; Cicho-
rius, P. W.-R. B-, Ala c , 1224—1270. hasábok. 

49 Aur(elius) Avvo decurio (30 főnyi vagy ennél 
nagyobb lovasszakasz parancsnoka). A katonai 
decurio-ranghoz : Fiebiger, P. W.-R. E-, decurio 
c, 2352. hasáb. 

és így épp kitöltődik a negyedik és ötödik 
sor: [de]C(urio) ALAE I [ [Thra]C(um) 
AN(toninianae).5 ° 

Ez a sírkő tehát a balkáni thrák lovas 
íjász zászlóalj aquincumi emlékeinek a 
gyarapodását jelenti. 

A Kórház-utca az Aquincum-i katonai 
kolónia (legiótábormenti város) területére 
esik(?). A Szeretetház helyén bélyeges téglák 
mellett került elő az a tégla, amelyen be
karcolva három sor betű olvasható (11. kép). 

Arra kell gondolnunk, hogy ókori elő
dünk két nyers téglába karcolta be írni
valóját (játékos kedvében), de a másik 
tégla még nincs a birtokunkban, amely a 

50 Az AN(toniniana)-jelző megadja a síremlék 
készítésének az idejét : I. k. u. 211 és 222 között. 

10. kép . 
Sírkötöredék balkáni lovastiszt feleségének. 
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meglevő mellé téve ennek értelmét kiegé
szítené. 51 

Karcolatfeliratunkat kísérletképpen az 
alábbi módon egészítem52 ki : (Szögletes 
zárójelek közt a hiányzó feliratfél.) 

LKG(io) [II ad(iutrix)] 
P(ia) F(idelis) [? AB] 
Iv(ius) RESP(e)C[tus ?] 

»A II . kötelességteljesítő, hűséges dandár, 
Aelius Respectus . . .« 

A felirat végén az faeJL(ius) RESP(e) 
C\tus] névre53 való feloldást teljes fenntar
tással közlöm. 

A másik54 téglakarcolat (12. kép) olva
sása55 szerintünk a következő: DVLIA 
(IVLIA?) LlC(inii) L(iberta) CLA 

VDIVS DVBITA 
TVS.(in) COH(orte) VII 
(h)ASTATVS S(eptimus ?) 
Az első betűk töredékesek és elmosódot-

tak. A Dulia-nőnév56 a Latin Felirattárban, 
a Dunavidékre vonatkozó kötetekben, nem 
fordul elő. A rangsorszám57 kite vese nem 
épp felesleges, különösen akkor, ha tisztünk 
(a hölgye előtt) rangjával is hatni akart. 

sí A karcolatos írásmező mag. 23 cm, a be tűk 4 3 — 
73 m m magasak. 

52 í rónk pót vonalkával több be tű t értelmetlenül 
megtoldott , ami különben megfelel a folyóírás 
cifrázási sajátságának. í g y íves vonalkával meg
pótolva egybefolyik az í, és a P , aláhúzásban 
részesül a z ' F , valamint az alsó sor P-je is. A G-
betű lábánál muta tkozó kis merőleges vonalka 
pedig egyszerűen a G-betü su tán visszahajlított 
végének is tekinthető. 

53 A név gyakori : CII, I I I 817, 3240, 3910. Az utolsó 
sorban ez is kiolvasható volna : (he)RES P(onen-
dum) C(uravit), »állíttatta (a sírfelirattéglát) az ő 
örököse«, de a heres-szónál ilyen kiegészítési mód 
feltételezése erőltetet t lenne. A RES-betűcsoport 
előtt biztosan pont található, ez előtt pedig a 
csonka be tű vagy I vagy I , töredéke, ezért még
sem tekinthet jük téglánkat érdekes esetnek : 
sirtáblapótléknak. 

54 A karcolatos írásmező mag . 10, hossza 19-5 cm. 
Betűi 17—38 m m magasak. A kis tégla méretei : 
20-8 x 20 X 7-7 cm. 

55 Azaz : »Dulia (Julia?), Licinius szabadonbocsátott 
rabszolgája, Claudius Dubitatus, (a légió) hetedik 
zászlóaljában (rangsorban) hetedik századparancs
nok«. 

56 A kelta és illír névanyagban sem ismeretes a 
Dulia-név. Más kérdés, van-e köze a Dulia benn
szülött női névnek a Duilius-a ősi latin családnév
hez? Vagy t a lán ez a rabszolganő a dulia-ról 
(görögül : duleia, Thesaurus linguae I^at.: »servi-
t u s hominum«) nyerte elnevezését? 

57S(ecundus) vagy S(extus) rangsorszámnak nem 
lenne értelme a hetedik legiózászlóalj centuria-
parancsnokai közt . Iyd. Parker, The R o m a n 
legions, 33, centuriótáblázatát . 

A római birodalmi legio58 (mai fogalmak 
szerint nagyságban dandárnak felel meg) 
hatvan gyalogos centuriáját ugyanennyi 
centurió vezette, de ezek nem voltak egyen
rangúak, 5 9 hanem a hadrendi és hadiszemlei 
felállásban egymásnak alárendelve, láncolat-
szerűén rangsorolva voltak. 

Hatáskörben a centurióságok őrnagy
alhadnagy rangoknak felelnek meg mai szem
mel nézve. Claudius Dubitatus a legmaga
sabb rangú húsz pilus és a szintén maga
sabb rangot képviselő húsz princeps, vala
mint az első hat cohors (zászlóalj) hason
lóan hastatus-rangú, de rangidős hat cen-
turiótársa mögött a 47.-ik ranghelyen*0 büsz
kélkedhetett a csapatvezénylő tisztek sorá
ban, az itteni légión belül. 

Peremes (tetőfedő) tégla töredékén talál
ható egy karcolatírás (13. kép), amelynek 
talányain érdemes gondolkoznunk.61 A két
soros írás eleje (úgy érzem, mintegy a fele) 
letört. Az első sor62 végén a CONIV betű
csoport kiegészítése kérdéses. A második sor 
kiegészítése63 szerintünk így hangzik : 

58 Önálló őslakos cohors-ra, p . o. a cohors VII 
(Breucorum) nevű (hetedik breukusz zászlóalj, a 
breukuszok a Szávavidéken laktak) csapat
testre nem gondolhatunk feliratunk kiegészítésé
nél, noha ez állomásozott Aquincumban (Tanul
mányok Budapest múltjából, IX . , különnyomat 
17. old.), mivel hastatus-centuriórang csak légió 
szervezetében képzelhető el. 

59 A centurió rangokhoz és ezen rang jelentőségéhez 
legutóbb : Budapest t ö r t é n e t e i , kötet , 1943, 512. 

60 A centuriókról i t t e lmondot tak nem érvényesek 
a római birodalom utolsó két évszázadára (i. k. 
u. I I I . század derekától), amikor annak had
szervezete alapelemeiben megváltozott . Iyd. ehhez: 
Grosse, Röm. Militärgeschichte von Gallienus, 
13—15, 115—-8. Különben a centurióságok nem 
pusztán legénységi becsvágyaknak fenntar to t t 
t iszti rangok voltak, legalább is a császárság 
ko rában a felsőbb és alsóbb tisztikar már nem 
különült el olyan szigorúan két osztályra, min t 
előbb. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst I I . 
(1921), 174. Egyébként a tégla vagy cserépedény 
karcolat (esetleg festve) írás gyakran fordul elő a 
rómaikor hagya tékában . Felhívom a figyelmet 
két á t tekintésre : Kubitschek, J ah rbuch f. Alter
tumskunde 5, 1911, 242 a-b hasábok és : Bücheler, 
Bonner Jahrbücher , 116, 1907, 298—301. 

ei Az írásos mező mag. 10-6, hossza 25-2 cm. A be tűk 
2-3—5-1 cm magasak. 

62 [ad hoc sepulchru] M(?) CONTV(lerunt) vagy : 

contulit [ezen sírhoz] »összegyüjtött(ek)«? I lyen 
kiegészítés esetében arról lehetet t szó a tégla-
karcolatos írásban, hogy valakinek a temetéséhez 
(vagy más célra?) összeadtak bizonyos összeget a 
második sorban megnevezett csapattest katonái. 

63 Az első hangjel jellegzetes rövidítés a kőfel-
irat í rásban a centurió-szó helyet t , t e h á t a C-betű 
leegyszerűsített formája. Nehézséget az utolsó 
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11—17. kép. — Téglába karcolt írások Aquincuni-l 



C(oho)RS I I I SICAMB(rorum), azaz : »a I I I . 
sicamber (gyalogos) zászlóalj84 . . .«. 

A germán sicamberek, sugamberekből leg
alább öt ilyen önálló zászlóaljat65 (500 vagy 
1000 fő) állítottak fel az ókori római biro
dalom hadseregébe. Ezen karcolatos tégla66 

egyáltalán az első tanúság erről a csapat
testről, de különlegesen érdekes napfényre
kerülése Aquincum-ban, mert az itt állott 
rómaikon városnak a neve Apianus és Bon-
finius szerint Sicambria volt (nem pedig 
Aquincum), és ezt az az állításukat egy koholt 
felirattal67 igyekeztek támogatni. Ez a felirat 
ügyetlen és felesleges hamisítás, amelyet még 
jó ügy érdeke sem indokolt, de téglakarco
latunk igazolja, hogy az egyik sicamber 
zászlóalj mégis Aquincum erődített táborában 
állomásozott egy ideig, ebben az esetben 
pedig itt valóban építkezhetett, csak persze 
Sicambria68 nem lett Aquincum-ból. 

íráskarcolatos téglánk,69 amennyiben nem 
játék vagy fogalmazási gyakorlat volt, 

betű olvasása okoz. Ez magában tekintve fordí
to t t S-nek látszik első megnézésre, de írónk az 
S-betűket előzőleg kétszer rendes ta r tásban írta, 
és különben sem fordított meg más be tű t sem. 
Azonban az irogatás vége felé cifrázásba kezdett , 
így az I-hangjel u t án az A és azlVI (egybekapcsolva, 
ligatura) különös alakot nyertek, de már a C-betű 
felső szárát is e l rántot ta a következő be tű fölé, 
mintha először i t t aka r t a volna befejezni írni
valóját és az S-betűt eléje ej tet t vonalkával D-
szerűvé te t te . 

64 Fel tűnő ezen germán alakulatok tagjaitól szár
mazó írásos emlékeken az, hogy a csapatnév 
írása mindig hibás. CIL, I I I 600 : cohors I Sygamb-
rum ; V I I I 9363 : c. Sigambrorum ; V I I I 9393 : 
c(o)h(o)rtis quar te Sucambrorum pedis sing.; VIII 
9045 : c. I U I Syngb. Tacitus : . . . Sugambrae 
cohortis . . . (Ann. IV. 47.). 

65 Cichorius, P . W. R. E-, »cohors« c , 333—4. h. 
66 Bélveges tégla sugamber cohors-tól : CIL. I I I 

12529 (Moesia inf.): COH. I. SVG VE. Talán ezek 
az edénvbélyegek is suc(amber) köteléktől szár
maznak": C • T • SVC, C • T • S ( C I L, I I I 12014; 
546 ? 

67 A CIL I I I a hamisí tot t feliratok sorában 183 szám 
a la t t közölte (p. 19) : Legio sicambrorum | hic 
praesidio col | locata c iv i ta tem | aedificaverunt | 
q u a m ex suo nomine Sicambriam | vocaverunt. 
Humanis tá ink azt ál l í tot ták, hogy ezt a feliratos 
követ akkor talál ták, amikor Mátyás király korá
b a n Óbudán Beatrix királyné palotája alapozási 
földmunkálatai t végezték. 

68 A sicamber nép történetéhez és lakóhelyéhez : 
Schönfeld, P . W.-R. E . »Sugambri« c , 659—662. 
h. (A Rajna jobbpart ján, a Westerwald-tól É-ra). 
Suet. Octav. 21. c. A Sicambria-Aquincum kérdés
hez még : Eckhardt S., Minerva VI. , 1927, 157—201 
o. (Egy középkori monda életrajza, francia
országi elterjedése, a magyar Sicambria^monda). 

69 Más vélemény szerint ez a tégla barakfélén állha
to t t emlékkő helyett . A cohors I I I Sicanb(rorum) 
neve előtt ilvesf éle szöveget karcolhat tak be a nyers 

téglasiv-feliratul szolgálhatott, tehát rendel
tetését illetőleg is érdekes és ritka eset. 
Egyszerű, szegény katona vagy hozzátar
tozója sírját jelölhette ez az írásos tégla. 
A bennszülött segédzászlóaljak katonái e 
szerint (legalább részben) olyan sanyarú 
anyagi helyzetben éltek, hogy családjuk 
tagjainak, vagy esetleg maguknak is, nem 
voltak képesek kő-sírfeliratot készíttetni, 
hanem meg kellett elégedniök téglasír
irattal. Még az egyszerű eltemetés költ
ségeit is a bajtársak összetartása gyűjtötte 
össze. * Egy ep, hasábalakú téglán70 a 14. képen 
közölt három sor bekarcolt írás olvasása71 

szerintem a következő : SAL (u) TI AV j 
VISVO | SAE(utans ? salve?) 

Azonban értelmes szöveget72 mutat, meg
lepetésünkre, ez a bekarcolt írás akkor is, 
ha megfordítjuk a téglát, és a karcolatot 
visszafelé olvassuk: 

TVS [ CAS(s)I(i) T(ibertus) | AVITVS 
A szöveg e szerint megfordított helyzet

téglába : [ad epulajm vagy [ad t abe rna ]m contu-
. [lit] . . . Bennem azon feltevés ellen, hogy ez a 

téglaírás sírkövet pótolt , csak annak a megfonto
lása kel te t t volna bizonytalanságot, vájjon két-
három nap a la t t lehet-e írásos téglát kiégetni, 
hogy készen legyen az az eltemetés idejére. Vár
helyi Rezső téglagyári igazgatót kérdeztem meg 
ez i rányban való megnyugta tásunkra . Szerinte 
egy tégla kiégetése 2—3 nap a la t t technikailag 
lehetséges, a rómaikori kezdetlegesebb égető 
kemencékben is. Bizonyosan olyan téglát ve t tek 
igénybe, amelyik már hosszabb ideje száradt a 
napon. Valóban aránylag széles és lapos vajato
k a t m u t a t n a k téglaírásunk betűi , m á r pedig 
széles, lapos bevágódás a már félig-meddig 
kiszárí tot t téglán marad a bekarcolásTnyomán. 
Szakértőnk hangsúlyozta, hogy 2—3 n a p a la t t , 
csapadékmentes napsütésben vagy műszárí tóban 
kiszárad a tégla, ké t hé t a la t t pedig szellős, 
fedett helyen is. A m a i körkemencében két n a p 
a l a t t ég k i a tégla. 
Mindezek meggondolásával mégis téglasírfelirat
nak hisszük írásos téglánkat . Sírfeliratszerű tégla
karcolatokat különben ismerünk a szombathelyi 
(CIL I I I 11411) múzeumból és Carmmtum-ból is 
( C l I y l H 11451). 

70 Eh.: Krempl-malom (1928). Az ép later méretei : 
26-5 x 26-3 x 4-7 cm. Az írásos mező 22-7 cm 
magas, 19-7 cm széles. Betűi magasságai 4-2-—7 
cm közöt t ingadoznak. 

7i Az első sorban az S és az T közöt t az A és az L, 
összekapcsolva. 

72 Első próbálkozás téglakarcolatunk olvasásához : 
Bud. Rég. X I I . k., 263. old. A L(ibertus)-szó 
kezdőbetűjét természetszerűleg szolgáltatja — a 
mi olvasásunkban — a lambdaszerűen ír t A-betű. 
A folyóírás betűinél nem is meglepő, cikornya-
szerű kacsok teszik lehetővé, hogy az L esetleg 
fejére ál l í tot t T-t, a C-betű O-t jelenthet megfor
dí to t t ta r tásban. 



ben73 folytatódik : »Avvisuus-nak üdvöz
letéül, üdvözli őt Avitus, Tuscassius fel
szabadított rabszolgája«. 

Szerencsét kívánó™ üdvözlő levéllel van 
talán dolgunk, amelyet szegény anyagi 
helyzetének megfelelően téglára írt7 5 jobb 
sorsra érdemes, felszabadult rabszolga-elő
dünk? Vagy csak íráspróbálkozás, ill. játék 
ez? Különös értelmességet mutat libertus-
ősünk, amikor ilyen talányt volt képes 
szerkeszteni, de az akkor fennálló társadal
mi76 rendben képtelen volt (Avitus) olyan 
gazdasági helyzetbe felemelkedni, hogy üd
vözlő írásához értékesebb anyagot, táblát 
szerezhessen be? 

Kz a szegényes, szerencsét kívánó tégla
írás tehát esetleg az ókori értelmiség sanyarú, 
elnyomott helyzetének a tanúsága Aquin
cumból. Nem először fordul elő antik 

feliraton ez a név.77 Illír (őslakos)78 név. 
Viszont a másik két név (őslakos) keltákra79 

jellemző. Avitus volt gazdájának a neve 
Tuscassus60 vagy Tuscassius. 

B szerint a volt illír rabszolga (Avitus) 
mellett megnevezve látjuk a kelta gazdát, 
Tuscassus-t és a szintén kelta Avvisuus-t, 
akinek lekötelezettje lehet illír ősünk. Áz 
illír őslakos tömeget politikailag és gazdasá
gilag elnyomó keltaság hatalma nyilvánul 
meg it t kicsinyben a két kelta úr és az illír 
szolga közti viszonyban. 

Az Aquincumi Múzeum jelenleg még öt 
darab íráskarcolatos téglát őriz. Kettőt 
ezek közül már közöltek81. A további három 
példány feliratait a 15—17. képeken mutat
juk be. Néhány betűből álló csonka szöve
geik értelmet nem nyújtanak.82 

73 Az olvasásban ezt a sorrendet kell t a r t anunk 
írástechnikai megfontolás alapján is. A folyó-
írásban á l ta lában az írás és a sorok elején ve tünk 
nagyobb, magasabb betűket , a sorok vegük felé 
keskenyednek. Már pedig ezen az alapon a saluti-
szóval kell kezdenünk az olvasást. 

74 Jókívánságot kifejező téglakarcolatok ismeretesek 
máshonnan is. így p . o. Carnuntum-ból (CIL IIT 
14360, 5) és a nyugatpannóniai Kajárból (CIL 
I I I 11467). 

75 A téglán a betűvájatok keskeny, mély bevágást 
mu ta tnak , tehá t a még teljesen nyers, ki nem 
szárí tot t agyaghasáb felületébe karcol ta be 
Avitus gratulációját. 

76 A szabaddá nyi lvání tot t rabszolgák tömege 
(libertus-ok) és a szabadosok II.-ik nemzedéke 
(libertinus-ok) azonban olyan képviselőket is 
felmutat, akik iparűző vagy kereskedői ügyes
ségükkel kiemelkedően megvagyonosodtak. Pél
dákkal nem is kell szolgálnunk ehhez. 

77Fl(ävius) A v i t u s : Bud. Rég. IV. k., 136. old., 
t ehá t Aquincum-ban is kedvelt. 

78 Krahe, id. mű 14. old. 

79 A Tusca és Casia szavak külön-külön kelták : 
Holder, id. mű 823. és 2020. old. Ez a szó így össze-
téve még nem ismeretes. Az Avvisuus-uév sem 
fordul elő a CIL I I I cognomen-áttekintcsében. 
Azonban Holder (id. mű 315. old.) a kelta hely
nevek sorában Avisio-t ismer (Monaco és Nizza 
között) . 

so Cassius gyakori önálló személynév (CIL I I I P-
2385), ugyanígy Tuscus is (CIL H I p . 2415). 
I lyen nevek : Casius, Casus egészen ismeretlenek 
a Corpus inser. Lat in . I I I . k.-ében. 

8i Rajzban minden megjegyzés nélkül : Bud. Rég. 
1, 1889, 164. old. 

82 Az utolsónak közölt íráskarcolat igen r i tka 
t ípusú téglán található. A peremszegélyéktől 
eltekintve a téglácska szélessége és hossza 7—7, 
vastagsága 2—2-2 cm. Az egyik végén szabályos 
félkörű lyuk (átmérője 4-5 cm), de lehet, hogy a 
tégla eredetileg kétszeres nagyságú volt, a lyuk 
pedig teljes körformájú. Jahn (Anz. für Schweiz. 
Alterturnsk. 11, 1909, 308—311. o.) Vindonissa-
ból (Windisch) említ ilyen fényáteresztő vagy 
szellőztető tetőtéglákat. 
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СИЛАДИ ЯНОШ 

ВНОВЬ НАЙДЕННЫЕ РУКОПИСИ О ЖИЗНИ АКВИНКУМА 

Предшествующий Будапешту во времена 
римской эпохи Аквинкум впервые был вы
строен в конце I. столетия после н. э. 
Вторгнувшиеся сарматские язиги и герман
ские квады гористых местностей два раза 
опустошили и сожгли его до самого осно
вания, (около 170, вернее 250 гг.) Для пер
вого восстановления его нужны были де
сятки лет. Так напр. одна из обудайских 
строительных памятных плит (1. картина) 
может свидетельствовать о с о в е р ш е н н о м 
строительстве в 109-211 годах. Аквинкумский 
легион „П. вспомогательный дандар", нахо
дившийся здесь в продолжении 3-х столетий 
воздвигнул в то время, или вернее лишь вос
становил святилище официально чтимому бо
жеству Юпитера. 

Несколько надписей на каменных алтарь-
ках служат данными о религиозных поня
тиях жителей Аквинкума и его гарнизона. 
Родительница и хоронительница богиня мать-
земли („терра-Матер", 3. картина), гений 
сего места" (покровительница), поддержатель 
империи Юпитер (как правящая мудрость). 
Минерва (знание наук и промышленности, 
символ научного ведения войны, покровитель
ница кустарей). Либер патер („Отец Либер", 
по иному: Дионисис или Бахус, божество 
угнетенных масс, символ борьбы против 
принуждений 8—9. картина) культ конеобраз-
ной богини кельтского туземства Епоны в 
Аквинкуме, все это подтверждается камен
ными памятниками. 

Отсталость врачебной науки древних вре
мен дает возможность предполагать, что в 
случаях тяжелых болезней наши предшест
венники римской эпохи обращались к исцел
яющим божествам. Таким образом остался 
нам этот каменный алтарек, который Аеми-
лйус Хермес наш, греческого или малоазиат
ского происхождения (судя по имени) пра
дед, воздвигнул, (6. картина) исцеляющим 
в стране смерти, божественной паре (отцу 
Дис и богине Прозерпине), в знак благодар

ности за исцеление своих сыновей, „тк. кк. 
боги это заслужили". Помогло самовнушение! 

Показанный на картине 7. остаток камен
ного алтаря является единственным руко
писным каменным памятником в Аквинкум-
ском Музее, который называет „Сервусом". 
живущего в Аквинкуме невольника. Наш 
предшественник раб, по имени Мус („Мышь") 
в благодарность за исцеление своего хозяина 
и его сыновей воздвигнул его по данному 
обету некоторым божествам. Вообще, на 
каменных памятниках, имеем сведения еще 
о двух рабах, живущих в Аквинкуме о чекан
щике монет, о рабочем по имени Коринтус 
и Ингенуусе, о контролере таможни), хотя 
вероятно кроме этих двух жило там множе
ство иных невольников, как в одном из важ
нейших мест невольничьего рынка древних 
времен. Очевидно жалкая беднота не позволя
ла остальным невольникам делать заказы в 
мастерской каменотесов и таким образом 
имена их не остались увековеченными на 
камнях. 

Каменный алтарьчик (на картине 8.), воз
двигнутый божественной паре Либер и Либере 
свидетельствует памятью о духе товарище
ства и дружеских отношениях между воен
ными ; алтарьчик этот воздвигнут был адью-
тантом генерала (в 230г.) в память „своего и 
своих соратников спасения". Как видно зтот 
наш предшественник-офицер глубоко принял. 
к сердцу судьбу и спасение своих товарищей 
из критического положения. 

Видимая на 10. картине надгробная плита 
свидетельствует о древней связи между Бал
канами и землей нашей родины : около 215 г. 
после н. э. командир взвода „№ I. Тракского 
кавалерийского батальона" сооружает ее жене 
своей в Аквинкуме. Траки древние жители 
теперешней Болгарии. Они были известными 
кавалеристами и стрельцами из луков. 

Автор знакомит нас с такими кирпичами, 
на которых выгравированы были письмена. 
На нетоторых-же просто в шутку солдаты, 
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работающие при отделке кирпичей, выгра
вировали на свежих кирпичах следующие 
слова: Аеллис (?) Респектус, таким образом 
лишь свое имя и название своей воинской 
части (11. картина). На другом кирпиче 
12. картина) Клавдиус Дюбитатус, при своем 
имени приписал и свой чин (47-ой по чину 
между командующими офицерами в бригаде 
60-ой центурии") и одно женское имя, кото
рая была несомненно избранница его сердца 
(Дулия или Иулия?) Впрочем Лициниус от
пустил на свободу свою рабыню: (Лицинии 
Либерта) и перед которой хотел похвастаться 
своим чином. 

В Легионе римской империи соответству 
ющей теперешней бригаде прибл. составом 
в 8000 человек (над 60 пехотными) центу-
риими начальствовало столько же центурио, 
которые однако, согласно военному уставу 
начальствовали и над подведомствованными 
им начальниками остальных рот. Чин цен
турио не только соответствует чину тепереш
него младш. сержанта или капитана — как 
принято понимать — но и кругу деятель
ности младшего лейтенанта-подполковника. 
Наш герой был в чине мл. лейтенанта по 
военному уставу легиона. 

Кирпич, заменяющий надгробный памят
ник с выгравироваными письменами (на 

картине 13.) по всей вероятности отмечает 
могилу простого, бедного солдата, или его 
родственника, двухстрочные письмена на об
ломках оставшейся черепицы дополняем так : 
„ на эту могилу (?) было собрано  
динариев, III. сикамбер пехотный батальон". 
Сикаберы (Сугамбры) — германское племя, 
жившее в то время вблизи Райна, Этот 
гравированный с надписью кирпич свидетель
ствует о том, что национальные, туземные 
солдаты вспомогательного батальона нахо
дились в таком нищенском материальном 
положении, что ни членам семьи, ни самим 
себе не могли изготовить надлежащие памят
ники и принуждены были довольствоваться 
кирпичными памятниками с надписью. С дру
гой стороны и между военными было това
рищеское, дружественное отношение, свиде
тельством чего является сбор денег на похо
ронные расходы. 

Аввисуусу (кельтское туземное имя !) шлет 
привет Авитус, Тусказус освобожденный не
вольник. Перед нами находится приветству
ющее письмо с пожеланием счастья, кото
рое ввиду бедного материального положения 
было написано на кирпиче и которое с уди
вительной ловкостью сочинил наш остроум
ный, освободившийся невольник-предшест
венник. (14), 

КАТАЛОГ КАРТИН : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Каменный алтарь божеству Юпитера. 
Каменный алтарь Юпитеру 
Каменный алтарь Терра-Матер-е и Юпитеру. 
Каменный алтарь Юнону и „на этом месте" гению. 
Каменный алтарь богине Епоне. 
Каменный алтарь Диспашеру и богине Прозерпине. 
Каменный алтарь неизвестным божествам. 
Каменный алтарь, выстроенный по обету отцу Либеоу и богине Либере. 

Обломок надгробного памятника жене кавалерийского офицера. 
Письмена выгравированные на кирпиче (игра). 
Письмена выгравированные на кирпиче (имена освобожденной невольницы и офицера). 
Письмена выгравированные на кирпиче (надпись на надгробном кирпиче). 
Письмена выгравированные на кирпиче (бедное приветствование). 
Письмена выгравированные на кирпиче. 
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J Á N O S S Z I L A G Y I 

CONTRIBUTIONS EPIGRAPHIQUES À LA VIE D'AQUINCUM 
(Extrait.) 

Pour examiner le terrain, nous avons fait 
creuser quelques fossés dans la rue Tavasz à 
Óbuda où l'on venait de démolir une rangée 
de maisons pour faire place à l'escalier du 
futur pont Árpád. C'est là que nous avons 
mis au jour un fragment d'un autel en pierre 
(fig. 1). Ce n'est que la sixième partie de son 
inscription que nous ayons pu retrouver. 

A notre avis, la première ligne de l'inscrip
tion est à compléter de la manière suivante : 
I(ovi) o(ptimo) [m(aximo) pro sal(ute) 
im(peratörum) Caes(arum)]. Pour la ligne 
2 on pourrait proposer la leçon que voici : 
L(ucii) Se[p(timii) Severi pii Pert(inacis) et 
M(arci) Aur(elii)]. A propos de la ligne 3 on 
serait tenté d'adopter la leçon hypothétique 
suivante : An[t(onini) Aug(usti) et P(ublii) 
Sep(timii) Getae Caes(aris)]. En ce qui 
concerne les lignes 4"et 6 ainsi que celle d'en 
bas, nous ne possédons aucun point d'appui. 
La ligne 5 cache le nom de la garnison per
manente d'Aquincum, la leg(io) [II ad(iutrix) 
p(ia) f (idelis). . .'] qui, selon le témoignage de 
cette plaque commemorative(?), doit avoir 
construit ou fait restaurer quelque chose 
[peut-être un sanctuaire voué au culte de 
Jupiter pour le salut de l'empereur Sep
t ime-Sévère et de ses (deux?) fils.]. Il est 
certain que Caracalla a été mentionné par 
notre t e x t e ; quant à Géta, sa , mention 
n'est que vraisemblable. 

La forme oblongue et mince de Ce monument, 
ainsi que son cadre orné de rosettes nous suggè
rent l'idée qu'il était destiné à figurer sur le 
fronton d'un édifice plus ou moins remarqua
ble. Si nous admettons de lire le nom 
d'un empereur dans les trois premières 
lignes, l'abréviation L. S e . . . ne peut se 
rapporter qu'à Septime-Sévère. Dans ce cas 
les lettres An. . . qu'on rencontre au début 
de la ligne 3, doivent faire partie du nom 
d'un autre empereur, sans doute d'un fils 

de Septime-Sévère (cf. CIL I I I p. 2430 et 
2640). Si l'on évalue à environ 18 ou 20 
lettres la longueur d'une ligne, on peut 
ranger dans les trois premières lignes les 
noms de tous les deux fils de l'empereur. 
On peut en tirer des conclusions décisives 
à l'époque de la pierre en question : 
rien d'empêché de la considérer comme la 
plaque commemorative d'un édifice bâti de 
209 à 211 après J.-Chr., c'est-à-dire aux 
années où Géta jouissait du titre de »césar« 
(cf. CIL I I I 14.361 et p. 2642). 

C'est le regretté Alexandre Garddy, qui 
à confié à notre collection le fragment d'un 
autel en pierre (fig. 2), conservé auparavant 
à Hidegkúti-út. Sur ce morceau de pierre on 
ne peut déchiffrer que quelques lettres : à la 
première ligne, après les lettres I(ovi) 0(pti-
mo) l'abréviation M . . . doit se rapporter a 
M(aximo). Dans les deux autres lignes de 
l'inscription on rencontre le nom d'un 
certain Aur(elius) Mercu(. ... . ?) qui semble 
avoir accompli un voeu. 

Un autre fragment de pierre d'autel a été 
mis au jour dans la rue Tavasz. Malheureuse
ment on n'y voit que le mot : MINER VA E. 

C'est en été 1944 qu'on a transporté 
d'Albertfalva au musée d'Aquincum un petit 
autel en grès (fig. 5), qui attire l'attention 
surtout par ses proportions minuscules. 
C'est un monument fort simple ; son 
inscription est d'un caractère cursif. Sur un 
de ses côtés on constate le manque d'une 
lettre ce qui ne nous empêche pourtant pas 
d'établir la leçon suivante : Epon [e] J sac-
[r(um)] | C(aius) Iu[l(ius)] | Vita[l?]ius | 
(Vitatus?) v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(eri-
tae)]. Il n'est pas douteux qu'on doit lire 
»Epone« dans la première ligne ; sans doute 
avons-nous affaire à un datif mal orthog
raphié. Beaucoup plus suspect est le nom de 
personne qu'on rencontre à la ligne 3. Autant 
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que je sache, le nom de Vitatus n'est pas 
attesté par d'autres monuments épigraplii-
ques et même la variante Vitalins est des 
plus rares. Si nous ne considérons pas la 
lettre placée au début de la ligne 5 comme 
un I, on doit quand même admettre d'y lire 
Vitatus. Il s'ensuit que la ligne précédente 
peut être considérée comme entière, sans 
supposer la disparition d'une lettre. Dans 
la dernière ligne je crois déchiffrer après le 
V un S renversé ; les deux dernières lettres 
de la formule finale des tablettes votives 
(V. S. L. M.) semblent n'avoir pas été gra
vées sur la pierre. 

Une autre pierre à inscription (fig. 6), 
retrouvée dans la rue Vihar (quelques mètres 
plus loin on a mis au jour un seuil en pierre) 
mérite notre attention pour plusieurs raisons. 
La leçon en est la suivante : V(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(eritis) } Dito (sic!) patri 
et ! Prose | rpinae Ae j milius Her (mes) | 
pro fili(i)s suis. Il est surprenant de voir que 
la formule finale (v. s. 1. m.) est placée en 
haut, sur le rebord saillant de la pierre et 
qu'elle précède par là l'espace réservée 
à l'inscription. Ce fait, ainsi que l'aspect 
général des lettres inégales (trop grandes au 
début, elles se rappetissent vers la fin) 
semblent renvoyer à un auteur peu versé 
dans l 'art épigraphique. En outre, il est 
évident que l'individu nommé Aemilius 
Hermes n 'était pas un Romain ; c'est en 
Dacie et dans la Péninsule Balkanique que 
son second nom, à savoir Hermes, se rencontre 
souvent (cf. CIL I I I 1228, 1808, 8087). 
L'inscription qu'il offre au père Dis et Pro
serpina est vouée • aux divinités de l'enfer 
pour la simple raison que celles-ci avaient 
guéri ses fils : c'est à quoi fait allusion le 
terme »pro filiis suis«. Inutile de dire qu'il y a 
aussi d'autres inscriptions romaines vouées 
à Dispater (Pluton) et Proserpina (Perse
phone) en tant que dieux de la médecine (cf. 
CIL I I I 11.923 ; Bonn. Jb. 135, 1930, 22 et 
138, 1933, 124) ; à Aquincum c'est pourtant 
le premier monument de ce genre. Ceci ne 
veut nullement dire que le culte de ces divi
nités ait été inconnu à cette capitale 
provinciale ; bien au contraire, on y ren

contre des tablettes votives ornées de 
reliefs et des statuettes qui suffisent à prouver 
la popularité de leur culte. Il y a quelques 
années, on a déjà retrouvé dans le voisinage 
même de cette pierre munie d'inscription un 
autre monument orné du relief des deux 
divinités et un autel minuscule sans inscrip
tion. Sous ce rapport il convient de signaler 
aussi le fait que l'endroit où tous ces objets 
ont été mis au jour est situé au delà des 
limites du camp légionnaire, et peut-être 
même en dehors de la zone habitée de la 
colonie formée auprès du camp ; les tablettes 
de pierre, ornées des reliefs à.'Isis et Sérapis, 
d'une part, et de Jupiter et Junon, de 
l'autre, ont suggéré à Kuzsinszky l'idée d'y 
supposer l'existence d'une chapelle funéraire 
ou d'un petit sanctuaire (Archaeol. Értesítő, 
1907, 129). 

C'est au coin des rues Calvin et Tavasz 
que nous avons réussi à déterrer un fragment 
de pierre, reproduit sur la fig. 7. C'est le 
coin gauche inférieur d'une grande pierre 
d'autel. En haut on ne voit plus le nom de 
la divinité à laquelle elle était vouée, mais 
la formule finale insérée dans la dernière 
ligne (v. s. [1. m.]) suffit à prouver le carac
tère votif du.monument. Au début de la 
cinquième ligne on lit le nom de Mus 
serv[us~\ ; il s'agit là probablement d'un 
esclave ayant exprimé sa gratitude pour la 
guérison de son maître et des fils de celui-ci, 
comme le semblent prouver les lettres 
. . .IORVM (probablement : [filjiorum). 
Ce monument est, à coup sûr, un témoignage 
de plus des liens affectueux qui rattachaient 
parfois les esclaves à leurs maîtres. 

Dans le cimetière romain d'Őbuda, situé 
sur la rive gauche du Danube, on avait 
découvert en 1913 la tablette de pierre 
munie d'une inscription (fig. 10). 

Voici la leçon complétée de cette inscrip
tion : [d(is) m(anibus)] [aur(eliae?)] TER-
TUL(lae), [ann(os)] XXXII I [au]R(elius) 
A W O , [de]C(urio) ALAE I, [thra]C(um) 
AN (toninianae), [con (iugi) ] PI (i)SSIM (a) E, 
[viv]VS P(ecit). 

A la ligne 1 on constate le manque de 
la formule D(is) M(anibus), mais le carac-
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tère légitime de sa restitution ne pourrait 
être mis en doute. Le cognomen Tertul(la) 
est attesté aussi par une autre inscription 
romaine (CIL, I I I 14367) ; à la ligne 6 la 
forme pissime (au lieu du génitif ou du 
datif piissimae) suffit à montrer qu'il s'agis
sait certainement d'une femme. 

Autant que je sache, le nom de personne 
Avvo n'a pas été retrouvé sur d'autres 
inscriptions latines. Les formes féminines 
du même nom sont pourtant depuis long
temps connues (Avva, Ava, Abva, CIL I I I , 
5663, 10.576, 11.302); même la variante 
Abbo figure parmi les anciens noms de per
sonnes illyriens. L'origine illyrienne de cet 
officier ne devrait nullement nous sur
prendre: n' appartenait-il pas à une troupe 
de caractère thrace? 

La question la plus importante est 
soulevée par la ligne 5, dont seules trois 
lettres (CAN) nous sont parvenues. 
C'est ici que semble avoir figuré le nom de 
la tribu, au sein de laquelle les soldats de 
ce bataillon avaient été recrutés. Si l'on 
considère le groupe CAN d'une manière 
isolée, on pourrait penser soit à Canne-
nef atium, soit à Cantabrorum. L'ala I Canne-
nef atium, c'est-à-dire le Ier bataillon de 
cavalerie des Prises se trouvait réellement 
sur le territoire de la Pannonié, au 
camp de Gerulata (Oroszvár), mais une ala 
1 Cantabrorum n'est point connue parmi les 
unités de l'armée romaine. Au point de vue 
épigraphique, toutes ces solutions sont 
pourtant caduques : si l'on avait écrit 
devant les lettres CAN le .mot ala, la déno
mination officielle n'aurait point rempli 
l'espace que nous observons sur la pierre. 

En réalité le groupe CAN doit être inter
prété comme l'abréviation de deux mots 
qui remplissent parfaitement la ligne 5. 
C'est ainsi que nous obtenons la dénomina
t i on / [thraJC(um) AN(toniniana) que nous 
connaissons grâce au témoignage d'autre» 
monuments épigraphiques d'Aquincum. 

C'est à l'époque de Caracalla (211—217 
apr. J.-C.) ou de Héliogabale (218—222) que 
l'épithète d'AN(toniniana) paraît sur les 
inscriptions après les noms de troupes impé

riales ; dans notre cas elle sert à indiquer 
d'une manière encore plus précise la date 
de l'érection de cette pierre tombale.. 

Nous voudrions signaler à l'attention des 
archéologues aussi quatre inscriptions gravées 
sur des briques et retrouvées à Aquincum. 
La première (fig. 11) est très incomplète : la 
moitié du texte semble avoir été gravée sur 
une autre brique qui n 'a pas encore été 
découverte. Voici la leçon que nous propo
sons (mettant entre crochets les parties qui 
manquent) : 

LEG(io) [II ad(iutrix)] 

P(ia) P(idelis) [? Ae] -.'•.'• 

L(ius?) RESP(e)C[tus?] 

La seconde inscription (fig. 12) s'est con
servée presque intacte. La leçon en est la 
suivante : 

DVLIA (IVLIA?) LIC(inii) L{iberta) CLA 

VDIVS DVBITA 

TVS (in) COH(orte) VII 

(h)ASTATVS S(eptimus). 

Les premières lettres, conservées d'une 
manière fragmentaire, se sont effacées. La 
première lettre reste douteuse. Le nom 
Dulia n'est pas attesté dans les volumes 
relatifs à la région danubienne des monu
ments épigraphiques. Reste à voir, si ce 
nom de femme indigène peut être mis en 
rapport avec Duilius, ancien nom de famille 
latin. L'interprétation de la dernière lettre 
n'est pas moins douteuse. Toutefois, une 
indication hiérarchique du type S(ecundus) 
ou S(extus) ne serait nullement motivée, 
quand il est question des centurions de la 
septième cohorte (Parker, The Pvoman legi
ons, 33). La présence de l'épithète S(epti-
mus) fait voir que Claudius Dubitatus occu
pait dans la hiérarchie des 60 centurions de 
la légion la 47e place, précédée des vingt 
premiers pili, des vingts principes d'un 
rang supérieur et même de six centurions 
hastati des premières six cohortes (batail
lons) . 

Sur la troisième brique nous voyons une 
inscription qui est d'une importance consi-
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dérable pour l'histoire militaire de l'empire. 
Nous en proposons — malgré l'état très 
détérioré de la brique et le manque de la 
moitié des lettres •— la leçon suivante (fig. 
13). 

. . . m coniu[gi] | c(oho)rs I I I Sicamb-
(rorum). 

Une autre leçon, également possible, 
serait la suivante : [ad hoc sepulchrujm 
contuflit] . . . c(o)h(o)rs I I I Sicamb(rorum). 

Quelle que soit la leçon que nous pré
férions (»à la femme de . . . m« ou »ramassé 
pour cette tombe par le I I I e bataillon d'in
fanterie des Sicambres«), nous avons à faire 
au brouillon d'une épitaphe ou peut-être à 
une pierre tombale d'une exécution parti
culièrement rudimentaire. Ce qui importe, 
c'est le renvoi au bataillon ethniquement 
homogène des Sicambres ou Sugambres 
germaniques, bataillon dont l'existence n'a 
été jusqu'ici attestée par aucun monument 
épigraphique. La présence à Aquincum 
d'une troupe de Sicambres nous fait penser 
à la dénomination Sicambria donné par les 
humanistes médiévaux précisément à cette 
ville romaine située à proximité de Buda
pest. Pour étayer de preuves cette concep
tion, on a même fait paraître une prétendue 
inscription latine qui aurait contenue le nom 

de Sicambria. La découverte de cette brique 
munie d'inscription suffit à prouver qu'une 
troupe de 500 ou 1000 hommes des Sicam
bres rhénans s'était réellement trouvée à 
Aquincum y construisant, peut-être, même 
des édifices. 

A propos de la leçon de la ligne 2 de cette 
inscription, il convient de faire remarquer 
que le premier signe ( < ) passe pour une 
forme simplifiée de C, abréviation de cen-
turio. Les restes de la seconde lettre pour
raient être identifiés avec la partie inféri
eure d'un H, appartenant à l'abréviation 
de cohors. La dernière lettre est tronquée : 
les deux petits demi-cercles de la lettre B 
ont disparu. Les lettres A et M présentent 
une ligature. 

Au point de vue de la technique de 
l'écriture il est pourtant à signaler l'inscrip
tion reproduite sur la fig. 14, dont la seconde 
ligne doit être lue en renversant la position 
de la brique : 
SAL(u)TI AV | VISVO lSAL(utans? SALve?) 

(sens normal) 
TVS CAS(s)I L(ibertus) AVITUS 

(sens opposé) 
Ce qui veut dire : »Pour le salut d'Avvi-

suus, en guise de salutation de la part 
d'Avitus, esclave affranchi de Tuscassus.« 
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J Á R D Á N Y I — P A U L O V I C S ISTVÁN 

PROMETHEUS ALAKJA ÓBUDAI KŐEMLÉKEN 

A pannóniai germánábrázolásokkal fog
lalkozván, Nagy Lajôs a XIV. kötet szer
kesztője szíves volt figyelmemet felhívni egy 
kőemlékre, amelyen eleinte megkötözött ger
mán fogoly alakját véltük felismerni. Fény
kép alapján tárgyaltunk az emlékről boldo
gult Horváth Henrikkel is, nem lévén 
biztosak az emlék antik volta felől ; fel
merült ugyanis annak a lehetősége is, hogy 
esetleg antik forma továbbélésével van dol
gunk. Legutóbb alkalmam volt magát az 
emléket tanulmányozni s mind ábrázolását, 
mind eredetét illetőleg alábbi megállapítá
sokra jutottam. 

Az emlék (1. kép) ma az óbudai kiscelli, 
az egykori Trinitárius-kolostorban, a Fővá
rosi Történeti Múzeumban látható. Az 
egykori kolostorépület tulajdonosa, néhai 
Schmidt Miksa szerezte, saját bemondása 
szerint, Óbudán. Anyaga fehéreres con-
glomeratum-rajzú, márványszerű, süttőinek 
látszó vöröskő. Szabályosan megfaragott 
nyolcszögű oszlop, annak három lapjához 
kötött, illetőleg széles szalaggal* pánttal oda
rögzített álló alakkal. Az oszlop magassága 
58-5, átmérője (szögcsúcstól csúcsig) 24-8, 
az alak magassága 52-5 cm; 

Mind anyaga, mind egyes formai elemei 
nehéz kérdések elé állítanak bennünket. 
A bizonytalanságot fokozza a kőemlék rossz 
állapota. Vízben vagy vizes helyen lehetett 
sokáig s.a. kilúgozás folytán az alak formái 
erősen elmosódtak : a fehér erezés erősebben 
kiütközött, a lágyabb vörös kő megkopott. 
Arcának nagyobb, főleg balfelét pedig le
verték. 

Mai állapotában kopasznak látszó fejéről 
hatalmas, dús szakáll lóg le, amely lenn a has
tájon hegyesen végződik. Robusztus (Titánra 
jellemző) alakját — úgy látszik — csak 
a lágy ék körül fedi kötény- vagy nadrágszerű 
ruha, olyan gladiátor-kötény féle. Arcvonásai 
nemismeretében is a szenvedés rendkívüi 
kifejező mozdulatában áll összehorpadt felső
testtel, roggyant jobb térddel. Nagyobb 
súlyt a merevebb bal láb tart, a testtömeg 
balra helyeződik, a balkar is i t t szorosan 
simul a testhez, a behajlított jobb kar, mint 
a jobb láb is, távolabb van a test tengelyétől. 
Mindkét láb- és a jobb kézfej letört. Az ábrá
zolt kilétének megállapítása szempontjából 
fontos oszlophozrögzítésének a módja. Mind
két felső karjánál és mindkét lábán térd 
alatt karikás pántok láthatók. A hastájon 
pedig 9—10 cm széles merev szalag szorítja 
le, lekötve egyben végein a kézfejeket is. 
A jobb hastájon ezen nagy pánt fölött ki
terjesztett szárnyú madár (sas!) alakjavehető 
ki, amelynek feje a szakáll végénél látható, 
amint azt jobbra fordítva csőrével a leszorí
tott alak testét a máj táján csipkedi. A széles 
pánton ezen kívül még határozottan fel
ismerhető (az alak bal oldalán) egy egyenlő
szárú kereszt, amely végeinek még itt-ott 
látható behajlása szerint az ősi svastika 
lehet. Mint ilyen, lehet egyszerűén apotro-
paion, baj elhárító misztikus jel, a korai 
kereszténységnél gnosztikus kereszt, min
denek fölött azonban, s ez i t t nagyon lénye
ges, a tűz szimbóluma. Az egész alak egyéb
ként 4-4 cm vastag, kiálló, az oldallapokon 
fokozatosan elvékonyodó, elvesző talapzaton 
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állott, amely azonban legnagyobb részben 
letöredezett. 

Az oszlopról magas domborműben, szinte 
szoborszerűen kiemelkedő alak, különösen 
oldalnézetben, igen arányosnak látszik. Sza
kállas voltából, oszlophoz (sziklához) vasait-
ságából, a tűzszimbólumból és főként mája 
táján csipkedő sasból arra következtethetünk, 
hogy emlékünk a görög mitológia legősibb 
alakulásának egyik héroszát, a titán Iapetos 
fiát, Prometheust ábrázolja. A görög istenhit 
különösen nagy szereppel ruházta fel őt 
éppen az emberiség érdekében. Már neve is 
(pro-metheus = előre látó) az emberiség oldalán 
jelöli ki helyét, mint annak védelmezőjét, 
aki elsőrendű javakkal ajándékozza meg azt : 
a tűzzel s ennek következtében a kultúrával. 

Emlékünk egyik feltételezhető rendelte
tése szempontjából is fontos tudomásul 
vennünk, hogy testvére Atlas-nak. Gyer
mekei : Aitnaios, Chimaireus, Deukalion 
és Hellen (ezen a vonalon a hellének ősapja), 
Io, Isis, Lykos, Thebe. Feleségeként szere
pelnek : Asia, Axiothea, Hesione, Kelaino, 
Klymene, Pandora, Pryneia, Pyrrha. Részben 
akarata ellenére is (Zeus parancsából) ellen
lábasa Hephaistos ; ennek tudata emlékünk 
egyes részleteinek értelmezését megkönnyíti. 
Kultuszában viszont sok rokon vonás van 
Asklepios tiszteletével. 

Nagy mítoszából (amelynek legfőbb for
rásai Hesiodos Theogoniája és Aischylos), 
sokoldalú szerepéből bennünket az óbudai 
emlék jelenete miatt a tűzlopás s annak 
következményei érdekelnek, miként az 
Apollodoros-néX (I. 7., 1 k.) olvasható :x 

»Prometheus alkotta az embereket agyagból 
és vízből, megajándékozván azokat egyben 
a tűzzel is, amit Zeus háta mögött tokba 
rejtve hozott le az égből. Mikor Zeus erről 
tudomást szerzett, Hephaistost utasította, 
i Prometheus mítoszának és ábrázolásainak irodal

mát (Weiske, de Lasaulx, Kuhn, Milchhoefer, Bapp, 
Terzaghi s tb . munkáinak is említésével) meg
találjuk : 
Baumeister, Denkmäler I I . , 1889., 1408. kk. 
Daremberg-Saglio, Dictionnaire (J. Toutain) IV., 
680. kk. 
K. Bapp, Prometheus. Roscher, Myth. Dexicon 
I I I . , 1909., 3032. kk. 
Robert, Die ant . Sarkophag-Reliefs I I I . , 1919., 
436. kk. CXVI—XVII I . t . 
Katalog d. Bibliothek d. Deutsch. Arch. Inst , 
in P o m II . , 1932., 238., 305., 1087. k. 

hogy Prometheust büntetésből a Kaukasos 
sziklájához vasalja. Odaláncolva éveken át 
naponta meglátogatta egy sas és ette a máját, 
amely azonban éjjel mindig újból megnőtt. 
így lakolt a tűz elrablásáért, míg Herakles 
e helyzetéből ki nem szabadította, lenyilazván 
a sast.« A jóttevő Herakles ezen tette az 
ugyancsak Prometheus mítoszával kapcso
latos Hesione megszabadításával nagyon 
rokon. A szintén sziklához kötözött Hesionet 
is Herakles szabadítja meg, ezúttal tengeri 
szörnytől. A jelenet két dünapenteleidombor
művön is szerepel, amelyek minden való
színűség szerint éppen Aquincumban készül
hettek.2 Nem hiányozhattak tehát az emberi
ség keletkezésével, sőt a világ teremtésével 
kapcsolatos mitosz jeleneteinek ábrázolásai 
sem e területen, ahol itáliaiak és romanizált 
bennszülöttek annyira kedvelték a mitoló
giai képeket, domborműves jeleneteket, 
szoborműveket. 

Fontos tudomásul vennünk azt, hogy 
Hesiodos még nem említi a Kaukázust, 
a büntetés nála »oszlophoz« ( !) rögzítésben áll, 
míg Aischylosnál a büntetés színhelye 
Szkythia.3 Prometheus Herakles tettét jó 
tanáccsal hálálja meg : hogyan szerezhetné 
meg Atlas segítségével a Hesperidák almáit. 
I t t a kapcsolat A tlas-szal ! Ez azért lényeges, 
mert — amennyiben emlékünk bejárat mel
letti oszlop dísze lett volna — megfelelőjét 
a másik oldalon az égboltot tartó Atlas 
alakja díszíthette. így szerepel mindkét alak 
Kr. e. VI. század közepéről Caere-ből való 
csészén4 egymással szemben ; Prometheus 
(mint az óbudai kövön) oszlophoz (!) van 
erősítve. Szokatlan ezen korai emléken az, 
hogy Prometheus ez esetben kivételesen 
szakálltalan, ami másoknak is feltűnik.5 

Az oszlophoz vagy sziklához láncolt Pro
metheus képe szobor- és domborműben 
csekély számban maradt fenn az ókorból ; 
inkább vázaképek, vésett kövek, falfestmé-

2 Arch. Közlemények IV., 1863., 62. k. — "Arch 
Ér t . X. , 1890., 446. k. és X X V I I . , 1907., 141. k. — 
Hehler, Ost. Jahreshefte XV. , 186. — Oroszlán, 
Az Orsz. M. Rég. Társ . é v k ö n y v e i . , 1923., 31. kk . 

3 Bapp, Roscher Dex. I I I . , 3042. 
4 A vat ikáni etruszk-gvüjteménvben. Heibig, Führer 

13, 534. sz. 
5 Bapp, i. h . 3088. 
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nyék, etruszk-tükrök őrzik a jelenet emlékét.6 

Kőemlékeken inkább az embert formáló 
Prometheus jelenete maradt fenn nagyobb 
számban.7 

Az agyagból embert formáló (a lelket 
A thena adta) Prometheus mitosza át van 
szőve ószövetségi elemekkel : a szelence 
tartalmára kíváncsi első földi asszony, Pan
dora éppúgy okozója lesz az emberiség gyöt
relmeinek és halandóságának, mint Éva ; 
megvan az özönvíz mondája is Deukalion 
és Pyrrha bárkájával, a Parnassos begyén 
való kikötéssel, Zeus jóvoltából ők lesznek 
azután az új emberiség életrehívói. Nem kell 
tehát csodálkoznunk azon, ha a keresztény
séget a klasszikus múltnak éppen ezen míto
szai fogták meg legjobban, ezeket érezte 
magához legközelebb állónak s hogy ezen 
mondák akkor még meglevő antik ábrázo
lásaiból, formakincséből merített, mikor maga 
is alkotni akart. A leláncolt Prometheus 
eszmei alakja, amely a legnagyobb görög 
drámaírókat foglalkoztatta, később is, szinte 
a mai napig, témája maradt a költészetnek, 
művészetnek. Bizonyára megihlette a pannó
niai kép- és szoborfaragó müvességet is 
a sziklához vasalt s a sas nap mint nap meg
újuló kínzásától Herakles segítségével meg
szabaduló Prometheus alakja. Kedvelt témája 
lehetett ez a mítosz annak a reliefplasztiká
nak, ill. szobrászatnak, amely éppen az 
aquincumi körzetben is, a görög-római mito
lógia annyi képszerű megjelenítését hagyta 
ránk s amely képfaragó művesség egyik fő
központja éppen Aquincum lehetett. 
. Ha emlékünk nem antik idők alko
tása, amely kétségünket tulaj doni" épen csak 
anyaga8 s architektonikus rendeltetését hang-

6 T,d az 1. jegyzetet. 
7 Kőemlékeken két sarkophag-reliefen lá tható a 

sziklához erősített meztelen Prometheus a testét 
csípdeső sassal : Robert, i. h. I I I . , 438. (Couvre) 
és u.-o. I I I . , 444., T. CXVII. , 355/b. —" Helbig, 
Führer I. (3. kiad.) 437., 792. sz. (Kapitóliumi 
Múzeum). 

8 Horváth Henrik, Pannóniai antikelemek tovább
élése román épületplasztikánkban. Pannónia-
Könyvtá r 10., 1935., 5. : »A Budához közel fekvő 
süttoi, piszkei- s tb . kőbányák vörösmárvány
fajtákban k iapadhata t lan gazdagsága megengedte, 
hogy a színes anyaggal való burkolat helyett most 
egész épület tagokat ebből az anyagból lehessen 
kifaragni. . .« 

súlyozó nyolcszögű oszlopa9 táplálja, hanem 
a XII—XIII . századi késő-román klasszi
cizmus műve,10 akkor legalább is aquincumi 
antik szobormű vagy még inkább dombormű 
középkori hűséges másolatának tekintendő. 
Maga a faragvány, Prometheus alakja egé
szében, de minden ízében, részletében is 
antik levegőt áraszt. Tiszta antik felfogás 
érvényesül rajta. Antik-ellenesnek látszik 
első tekintetre a középkori írásszalagra emlé
keztető s keresztformájú díszévelmégszembe-
szökőbben kihangsúlyozódó széles fémpánt, 
de csak addig, amíg Prometheus mítoszából 
annak formaszerinti helyénvalóságát nem 
igazolhatjuk. Ha Hephaistos is megjelenik 
az ábrázolásokon, mindig pörölyt látunk 
kezében, amellyel szörnyű kínzó tettét végre
hajtotta. Nem lekötözésről, hanem fém-
pántokkal való odaszegezésről van tehát szó, 
alapos fémműves munkáról, amelyet maga 
Hephaistos végez el a sziklán szögecsekkel. 
Ez magyarázza meg azt, hogy a szorító öv 
merev, sima felületei nem simulnak a test 
lágy vonalaihoz, hanem a pántnak fémszerű 
törései, hajlásai vannak. 

A főrészek, lényeges vonások tiszta antik 
szellemet tükröznek. Antik az egész jelenet 
mitikus értelme, a lekötözött szenvedő 
(heros, titán vagy akár rabszolga, barbár) 
típusa, az alak állása, testtartása, a com
bokon kétoldalt felhúzott ruházat (»kötény«) 
formája s végül a madár megformálása, 
helyezkedése. Ha ezek dacára mégis a közép
kor műve lenne, akkor viszont a latin szel
lemben európaizált magyarság klasszikum-
szeretetének és megértésének egyik ragyo
góan beszélő példája, amelyen az emberi 
gyötrelmeket megszemélyesítő t i tán mitosza 
az oszlophoz láncoltságában legősibb, még 
Hesiodosnál leírt formájában jelenik meg 
előttünk. 

9 Horváth H . az óbuai Szent Péter prépostsági román
kori t emplom maradványaiból egy mészkőbázist 
ismertet (i. h. 2. kk.) , amelyet éppen antikjellcgű 
germán alakja díszít. »A bázis vonalvezetése három 
falsarokból és ké t — különben vörösmárványból 
faragott — oszlopból álló kapuza t ra enged követ
keztetni« Horvá th szerint (i. h. 6.). Arra is gon
dolha tunk , hogy emlékünk ily kapuoszlop lehetet t 
Atlas-szal párosan. 

io Horváth H. , i. h. 9. 
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ISTVÁN JÁRDÁNYI-PAULOVICS 

LA FIGURA DI P R O M E T E O SU UN MONUMENTO 
P R O V B N I B N T B DA ÖBUDA 

Uno dei monumenti lapidari del Museo 
Storico di Budapest (fig. 1) présenta dei. 
problemi assai difficili tanto dal punto di 
vista della materia, quanto da quello degli 
elementi formali e deirargomento trat tato. 

La materia, il marmo rosso di Süttő, è del 
tutto insolita fra i monumenti antichi della 
Pannónia ; è, invece, molto usata nella scul-
tura romanica, ma soprattutto nella decora-
zione architettonica di stile Rinascimento 
deli' epoca di Mattia Corvino. 

Dal punto di vista formale il monumento 
è un pilastro a regolare pianta ottagcnale, 
ben tagliato, alto di 58'5 cm, su i cui tre lati 
è scolpita una figura maschile, legata, per le 
mani ed i piedi con una specie di largo n astro 

In quanto si puô arguire, malgrado lo 
stato di deterioramento del monumento, dalla 
raffigurazione e dalPatteggiamento, dal tipo 
e dallo stile, ci troviamo di fronte ad un 
motivo antico. lîd anche la regioné dove il 
monumento fu ritrovato, è territorio del 
l'antico Aquincum. 

La figura maschile, con folta barba, è ve-
stita di una specie di bracca o di grembiale per 
gladiátori, pare essere, a prima vista, un bar-
baro o qualche germano legato al trofeo. 
Ma se la guardiamo più da vicino scorgiamo 
sul petto una certa prominenza, i resti di 
una figurazione a rilievo molto sciupata, la 
quale risulta di essere un'aquila o un avvol-

toio, con ale distese, che gli divora il fegato 
Abbiamo da fare, dunque, con una rap-
presentazione di Prometeo. 

Di un tratto comprendiamo la ragione 
d'essere di quella striscia larga e rigida con 
cui la figura è legata, poichè era Vulcano 
stesso, orafo e fabbro degli dei, che lo 
inchiodô con cerchi di métallo alle rocce del 
Caucaso still' ordine di Giove. Cosi possiamo 
spiegare anche là croce uncinata (svastica?) 
che appare al lato sinistro della legatura, 
e la quale potrebbe essere un semplice 
apotropaion, cioè la croce gnostica dei primi 
cristiani, ma che, nel caso nostro, è senza 
dubbio il segno simbolico del fuoco tanto 
attinente al mito di Prometeo, poichè era lui 
che rivelô all'umanità il segreto del fuoco 
e perciô dovèva espiare. (v. nota 1) 

Da questa penosa e miserabile situazione 
Prometeo fu salvato, a pari di Esione, da 
Brcole. Il mito di Bsione è rappresentato 
anche su due rilievi provenienti da Duna 
pentele ed eseguiti probabilmente in una 
bottega di Aquincum (v. nota 2). Non pote 
vano mancare, dunque, le raffigurazioni 
della mitica origine dell'umanità e delà 
creazione del mondó neanche in territorio 
pannonico, dove italici ed idigeni romanizzati 
tanto predilegevano le scene mitologiche 
a rilievo ed a mosaico. 
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SZILÁGYI JÁNOS 

NYITOTT CSARNOKOS ES KÖRÖS ÉPÍTMÉNY (SETACSARNOK 
ES SZÍNHÁZ?) AZ AQUINCUM-I KATONAI KOLÓNIÁBAN. 

Egy kényszerkörülmények között vég
zett ásatásunkról kívánok jelentéssel szol
gálni.1 Az 1938. évi Euch, (nyári) Kon
gresszus idejére, határidőre kellett új, ki
vezető főutat létesíteni Óbuda roskatag 

ház- és utcazűrzavarában, Szentendre és 
Bécs felé. Több utca hosszú házsorait bon
tották le sietve. Természetesen az Aquin
cumi Múzeum résen volt, mert a tervezett 
nagyszabású közmunkák éppen az aquin
cumi katonai kolónia és a táborerődítmény 
területén folytak. 1937 nyarán az óbudai 
katolikus templomtól keletre, a Lajos- és a 
Kulcsár-utcák, valamint az Óbudai-rak
part által határolt háztömb (Lajos-utca 
177-189, Óbudai-rakpart 14-20 szám) pin
céiben is próbakutatást végzett.2 A kivezető 

főút vonalában lebontott házak pincéiben 
és udvarain húzott árkainkkal tártuk fel 
azokat a falmaradványokat, amelyek ugyan 
nem tesznek össze teljes és világos épület
alaprajzokat, de ismertetésüket a későbbi 

, 1 

nemzedékekkel való közlés végett, amelyek 
a szomszédos, má még beépített telkeket is 
kikutathatják, ha ezek szabaddá válnak, 
kötelességemnek tartottam. 

Amint az itt megállapított rómaikori fal
maradványok összesítő alaprajza (1. kép) 

i Az aquincumi polgári városrész, a katonai 
kolónia és a legiótábor területén megállapított 
egyéb, hasonlóan csonka alaprajzú építmény
részekről a Budapest Régiségei következő köteté
ben szándékozom beszámolni. 

2 P. o. a pincékben azért kellett sietnünk az ásással, 
mert a házbontó vállalkozók határidőre voltak 
kötelesek elvégezni a pincéknek törmelékkel való 
feltöltését és a talaj elegyengetését. 

2. kép. 
A Lajos-u. 179—189. sz. házak lebontás közben. 
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mutatja, három külön építmény részeit 
találtuk meg ezeken keresztül. Legfel
tűnőbb rajzunk délnyugati sarkában (a 
Lajos-utca 177 számú ház helyén) egy 
körös építménynek a tartozéka (VI.). Ettől 
északra nagyjában teljesen kikutathattuk 
egy különös építmény nyomait, amely hat, 
esetleg kilenc egymás mellett levő helyiség 
sorából és három sor pillér által tartott 
nyitott csarnokból állott3 a jelek szerint. 

Ásatási területünktől délre és nyugatra a 
modern beépítettség miatt ez alkalommal 
nem terjeszthettük ki kutatásunkat. A há
rom sor pilléres és egy helyiségsoros épít
ménytől keletre, tehát a Duna felé eső terü
leten4 a legnagyobb mértékű siettetés köze
pette is húztunk kutatóárkokat, de a két 
rómaikori építmény folytatására nem akad
tunk, sőt itt egyáltalán nem került elő 
ókori falmaradvány (mintegy ötven méter 
széles sávban bizonyosan). A Rupp Imre
utca és az Óbudai-rakpart útteste alatt 
vont csatornázási árok5, amely ezen a 
szakaszán körülbelül száz méter távolság
ban haladt párhuzamosan a Lajos-utcával, 
átvágott régi falakat és sírokat6, de több 
mint ötven méterre az I—IV. számokkal 
jelzett építmény lezárásától K-re és hetven 
méternél messzebb a három sor pilléres 
építmény legkeletibb pillérsorától, tehát 

3 A Lajos-utca 179—189, esetleg csak a 183—189 
sz. házak helyén, VII—Í,XIII. Ezen két építmény
től K-re egy harmadiknak lényegileg csak egyik 
sarkát sikerült megkeresnünk [I—IV]. 

4 Azaz összesítő rajzunknak üresen maradt ÉK-i 
részének megfelelő helyeken. 

5 Ezen csatornafektetési közmunka jelentőségé
hez Aquincum topográfiai kérdéseiben : Budapest 
Régiségei 13, 1943, 345. old. 

6 A Rupp Imre-utca 120 számú ház előtt [Zichy -
utca sarka] ezen csatornázás alkalmával kb négy 
méter mélységben három sor téglából álló római
kori téglásír [az i. k. u. IV. század végéről] 
akadt az árokásó kubikusok szerszámába. A sír
nak a téglából rakott teteje beomlott és szét
nyomta a csontvázat. A sír iránya K-Ny, a 
koponya a Ny-i végében. Hossza mintegy két 
méter. Mellékletei : letört szájú, zöld zománcos 
kis korsó (a fejnél), üvegdarab. A sír béléséül 
szolgáló peremes téglák közül egv db ezt a bélve
get viselte : FRIGERIDVS V(ir) Pferfectissi-
mus) DVX AP (parante) VA LEN(tinó). Záró
jelek közt a rövidítések kiegészítései. Típusa : 
Szilágyi J., A pannóniai bélyeges téglák (1933), 
T. XXVIII. 56. A többi három bélyeges tégla 
betűi teljesen elmosódottak, csak annyi volt kive
hető, hogy a LEG(io) II AD(iutrix) névbélyeg
zőjét nyomták beléjük kiégetés előtt. Az Óbudai
rakpart 12, 14 sz. hazák, előtt a csatornaárokban 
egymás mellett feküdt csontvázak széthányt 

ezek a falmaradványok úgysem segítené
nek a K-felé lezárt építményeink megítélésé
ben. 

Azonban megvilágítják annak a keskeny, 
mintegy száz méter széles területsávnak 
ókori és középkori arculatát, amely a Duna 
folyam partja és közelebbről ismertetendő 
rómaikori építményeink közét öleli fel. 
Az ókori itáliai világbirodalom uralma ide
jén (i. k. u. I—IV. századok) itt, közvetlen 
a Duna partján e szerint már nem létesültek 
lakóházak. A római uralom vége felé (i. k. u. 
IV. század derekán és a végén) sírok sorakoz
tak ezen a helyen. Kbben a korszakban a 
soros temetkezés már nem utal bizonyosan 

csontjait hozta napvilágra a kubikusok ásója. 
Az Óbudai-rakpart 12 (Eajos-utca 173), sz. haz 
előtt a csatornacső fektetése végett 90 cm vastag, 
K-Ny irányú, erős kötőanyagú falnak az árokba 
eső darabját kellett szétszedni (260 cm mélység
ben). Rómaikori tetőtéglák voltak a falba 
beépítve, de alatta is széthányt csontokat találtak 
és így mégis inkább középkorínak látszott ez a 
fal, amellyel párhuzamosan (?), kilenc m távol
ságban másik, valószínűleg szintén a középkorból 
eredő fal haladt az árokkal keresztben (az óbudai
rakpart 13. számú ház előtt), Szintén K-Ny 
irányban. Ezen két falon túl (az Óbudai-rakpart 
14 szám előtt) a csatornázási árokban, a sárga 
bolygatatlan talajon, három égetett sír nyomai 
mutatkoztak. Fölöttük 1763-ból való krajcár 
került elő. Az Óbudai-rakpart 15 számú ház
telken (Eajos-utca 179 sz. telek végében), a 
Templom-utca sarkán, ezen utca úttestétől délre 
levő mélyedésben mi húztunk három (kettő E-D 
irányú) kutatóárkot. Az egyik árok Ny-i oldalá
ban mutatkozó rétegeket egy hosszmetszeti 
rajzunkban (3. kép) jegyeztük fel. Egy másik 
árkunkban késő rómaikori téglasírra találtunk, 
60 cm-rel a bolygatatlan talaj szintje felett, a 
Templom-utca járdaszintje alatt 5-47 méter mély
ségben. A sír által a bolygatatlan földben vágott 
teknőszerű betüremlés szélessége 105, magassága 
30 cm. A sírt tartalmazó réteg feletti kultúr-
nívóból már fehéranyagú és durva középkori 
edény cserepek kerültek felszínre. Minthogy ezen 
két kutatóárkunk párhuzamos volt, az út rétegei
nek a nyomai mutatkoztak a másik árokban is. 
A legalsó, letaposott, fekete, zsíros, kb 30 cm 
magas réteg felett köves réteg következett (20 cm 
magas), amelyből fekete, vastagfalú cserépedény
töredékeket szedtünk ki. E fölött lazább réteget 
láttunk (90 cm magas). Innen kétágú bronzvillát 
és fehér (újabbkori) edénycserepeket vettünk ki 
(a televényréteg alatt). Ezen árokban három 
csontváz is napfényre került. Az egyik női csont
váz volt, jobboldalára fektetve, térde behajlítva, 
ballába kissé felhúzva. Tőle mintegy másfél 
méterre (É-felé), vele párhuzamosan K-Ny irány
ban lehelyezve, hátán egyenesen feküdt egy 
gyermek földi maradványa. Koponyájukat össze
törve találtam. A gyermekcsontváz hossza a 
lábcsont végéig 84, a női csontvázé 140 cm. 
Eeletek a gyermekcsontváz mellett : a nyaka 
alatt bronzcső töredéke, a lábánál zöldzománcos 
késő rómaikori korsó és egy kis fekete anyagú 
fülescsésze cserepei két vasszeg között, a fej 
felett másik két vasszög és egy határozhatatlan 
(4. századi) római érem mutatkoztak ; a nyaka 
alatt látható volt még egy nagy üveggyöngy (?), 

480 





• ; 



egy boróstyántárgy töredéké, összerozsdásodott 
láncszem. (A zöldzom. korsót Id.: 17/2. kép.) 
A női csontváz melléklete mindössze : a fejénél 
két bronztárgy (fülbevaló? csat?) nyomai és 
egy haj karika. A már említet t gyermekcsontváz
tól É-ra másik gyermekcsontváz fordított hely
zetben letéve Ny-felé nézett . Unnék mellékletei : 
a homloknál üveg- és szinte papírszerű arany- és 
bronzlapocskák, továbbá egy bizonytalan ren
deltetésű bronztárgytöredék. Ugyanebben az 
árokban egy három rétegben használt tüzelőhely 
és egy pöcegödör nyomai is elősötétedtek a 
bolygatat lan talajból. Utóbbi az anyatalajba 120 
cm-nyire mélyül be (395 cm mélységben kezdődött 
a modern felszín alat t ) , átmérője 140 cm. A göd
röt betöltő földből késő középkori edénycserepek 
kerültek,elő. A Eajos-utca 189 sz. háztelek végé
ben, az Óbudai-rakpart és ä Kulcsár-utca sarkán 
is húz tunk egy kuta tóárkot . I t t a földrétegek 
elhelyezkedését a 4. képen lá tható metszetrajz
ban muta t juk be. A rétegek i t teni egybefolyására 
és az általános, f eltöltésszerű zavarodásra jellemző, 
hogy i t t még a legalsó kevert , habarcsos, törmelé
kes nívóban is legújabbkori gomb került napfényre 
Victorinus ( + 268)-kori bronzérem társaságában. 
Feljebb, a téglatörmeléksáv a la t t modern arany
fülbevalót ta lá l tunk más m a i tárgyakkal , de egy 
rómaikori kopot t pénzdarab (Imp. С; Gál. Val. 
Maximianus p.f. Aug-Genio imperatoris) is közéjük 
keveredett . Ennek rejtekhelyéhez közel egy 1707-
ből való poltura vá r t arra,' hogy újra napvilágot 
lásson. Ebben az á rkunkban (a 189 sz. ház udva
rán) rómaikori tetőfedő tégladarabok is napfényre 
kerültek. Elmosódott bélyegeikből ezen be tűk 
voltak kivehetők : , . 6 I I ADI . ., F R I G E és 
APIyVPP. Utóbbi ke t tő t ípusa : Szilágyi J. , id. 
mű, T. X X V I I . 48. A Kulcsár-utcában a csator
názási árok folytatásában még mindig keveredést 
t apasz ta l tunk; ha t méter mélységben egy Con
stantinus császár korabeli kevésbbé kopot t (Cohen 
VII2, 242. о., 123) és egy teljesen kopot t (1 cm 
átm.) IV—-V. századi bronzérem, va lamint egy 
késő középkori kengyelvas fértek meg egymás 
mellett. A I,ajos-utca 179 = Óbudai-rakpart 15. 
számú háztelek kértjében; húzot t á rokban a 
bolygatat lan talaj fölötti, legalsó rómaikori 
kultúrrétegben előkerült terra sigillata-tör&dékxe 
is már i t t fel kell h ívnunk a figyelmet. Elkopot t 
mesternév-bélyegéből kiolvashat tuk ezen betű-
k e t j . . . TINVS. A technikai kivitelnél fogva 
rheinzaberni fazekasműhely . nívóját mu ta tó , 
vörösmázas cserépedénytöredék [&&]TINVS, 
[Quar]TINVS avagy"-[Augus]TINVS nevű mes-

arra, hogy a sírok mentén út vezetett, mert 
ekkor már csak a lakások mellett és város
falak tövében bátorkodtak elődeink halot
taikat eltemetni.7 Út itt a rómaiak idejében 
csarnokos és körös építményeink ellenkező 
oldalán, tőlünk Ny-ra vezetett az aquin
cumi legiótábornak közelben sejtett8 déli vár -
fala és kapuja (porta principalis dextra ?) felé. 

A Dunapart ezen pontokon (építményeink
től K-re) a középkorban, a csatornafektetés 
alkalmával megfigyelt falnyomok alapján 
következtetve, azonban már beépített, sőt 
a З.-ik képünkön bemutatott metszetraj
zunkból világosan láthatjuk, hogy a közép
kor évszázadai folyamán a mai Templom
utca irányából, tehát továbbmenőleg a 

terek valamelyikének a készítménye egyaránt 
lehetett , annál is inkább, m e r t mindegyiknek 
ismeretes már eddig is portékája Aquincum-ból. 
(F. Oswald, Index of potters ' s tamps on 
terra sig. névmuta tó i alapján). A mintegy 
negyven, TINVS-végű névvel rendelkező faze
kasmesterek közül esetleg még [Aven]TINVS 
mester neve jöhetne számításba csonka mester
nevünk kiegészítésénél (Hadrianus-Antoninus 
császárok korában Galliában működöt t ilyen 
nevű mester), akinek áruja már szintén került elő. 
Aquincum-ban. A megnevezett mesterek egyéb
ként nagyjában egyidőben dolgoztak, az i. k , u. 
I I . század derekán es vége felé. Mindezen leleteket 
most nincs módomban összeségükben bemuta tn i 
és teljes pontossággal leírni. Elvesztek, elkevered
tek a budapest i harcok folyamán. 

7 Nagy L., Aquincumi múmiatemetkezések (1935), 
5. 1. A közeli (óbudai) Hajógyár-szigeten, is késő 
rómaikori kőlapsírokat ta lá l tak : Arch. Értesí tő, 
1870, 264. old. 

8 Aquincum helyrajzának a kérdéseihez legutóbb : 
Budapest tör ténete I . rész 2-ik köte tben (1942), 
Nagy L., a 353. és a .köv. lapokon. 
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Calvin-utcai református templom alatt rejlő 
középkori kastély tói ( ? ) olyan fontos tít 
vezetett ide, a Dunapartra (egy átkelő 
helyhez, ami nem lenne meglepő a készülő 
óbudai híd helye tőszomszédságában), a 
rómaikori legiótáborhelynél kialakult, a 
hagyományban továbbélő, dunai átkelési 
lehetőség közelében, amelyet az első létesí
tés után még két ízben újítottak meg, 
magasabbra feltöltött (nyilván a Duna víz
szintjének az emelkedése folytán, mivel i t t 
a Duna-parti gáttöltésén vagyunk) talajon. 
E szerint hosszú évszázadokon át vitt ki 
út ezen a helyen a Dunához.9 

9 Ezen ásatási területünkön elszigetelten még más 
pontokon is ta lá l tunk olyan falmaradványpkat , 
amelyek középkori eredete igen valószínű. í gy a 
Lajos-utca 173 számú ház pincéjében 80 cm 
széles falazat kerül t elő (60' cm magasságban 
maradva meg). Habarcsa szétmálló, gyenge 
mésztartalmú. A faldarab tövében három db 
(i. k . u.) XV. századi edénycserép szintén fel
tevésünk mellett szól. A fal mentén 140 cm 
átmérőjű gödör nyomaira akadtunk . Összesítő 
alaprajzunkon (1. kép) az V. és a I I . számokicai 
jelzett faldarabok származhatnak a római kor
nál későbbi időkből. Az utóbbemlítet t falazat 
(vastagsága 95 cm, 2-5 méter hosszúságban tár
ha t tuk fel), amely az I—II . számokkal jelölt 
ókori falba fut bele, ifj. Csemegi József építész 
szerint t ipikusan nem rómaikori, hanem román
korra jellemző, agyagbarakot t fal, amelyből 
azonban mindössze két sor kőtömb marad t meg. 
Ezen középkorból eredő faldarabok követésére 
nem volt lehetőség. A Lajos-utca 189 sz. ház 
telkén az egyik pillér felett (egy méter mélység
ben a mai " talajszint alatt) került napfényre 
fehérszínű cserépfazekunk (17/3 kép). Ugyanit t , 
ebben a rétégben ta lá l tuk I I . Miksa cseh »Weiss-
pfennig«-jét, 1575-ből, amely ennek az edénynek 
a korá t szerencsésen határozza meg. A 17/1. kép 
középkori fazeka a Lajos-utca 177 sz. a la t t került 
elő (eredetileg nyers téglaszínű, égetési foltokkal). 
Ásatásaink kapcsán szórványosan még a követ
kező közép- és újabbkori érmék ju to t t ak birto
kunkba : XV. századi török akcse, V. László ép 
dénárja (CNH. I I . 194. C), I . Mátyás alig kopot t 
ezüst dénárja (Kulcsár-utca, CNH. I I . 235A 
B-S), I I . Lajos ezüst dénárja (L-G 1521, CNH. I I . 
308 A), I . Ferdinánd alig kopot t dénárja (H-B 
1537, egykori hamisí tvány?), I . Lipót ezüstözött 
réz 15 krajcárosa (1661-ből, korabeli hamisí tvány, 
a Lajos- és Kulcsár-utca sarkán), I I . Ferdinánd 
(?) erősen kopot t érme, nürnbergi já tékbárca a 
X V I I I . századból {négy lyukkal). Egyébként 
nyilván az egykori dunapar t i rómaikori temető
ből valók azok a feliratos, domborműképes sír
emlékek és más , sírépítményekhez tartozó kőtár-
gyak, amelyeket (túlnyomó részben a lebontot t 
házak falaiból szedve ' k i azokat) innen szerez
tünk meg az Aquincumi Múzeum számára 
(Budapest Régiségei 13, 1943, 343 és 11. kép). 
A Lajos-utca 179 sz. háztelek végében = 
Óbudai-rakpart 15 szám a la t t egy küszöbkövet 
fordítottunk fel, amely rómaikori síremléknek 
bizonyult (mag. 100, szél. 43, vast . 38 cm : előbb 
id. mű 342. o., 5. kép). Ugyanebből a dunapar t i 
temetőből hurcolhat ták el egy sírkerítés ember
alakos domborképpel díszített oldalfalát (mag.: 
112, szél.: 46, vast.: 26 cm, fényképe: előbb id. 

Most vizsgáljuk meg behatóan mindenek
előtt a nagyjában teljesen tisztázott alap
rajzú, nyilt csarnokos építményünk méret
arányait. Az 1. képünk,10 amelyen minden 
korabeli és minden rétegben talált épít
kezés falmaradványai (három, esetleg négy 
periódus építészeti emlékei) egymás mellett 
és egymásra mérve és térképezve láthatók, 
kissé zavarosan hat, ezért bemutatunk egy 
olyan alaprajzot, amelyen (5. kép) csak az 
I. építkezés11 romjai vannak felvéve. 

Nyílt csarnokos építményünk kiterjedése 
É-D-i irányban biztosan 58-8 (esetleg 80-7), 
K-Ny-i irányban (a három sor oszloppal 
együtt) 19-5 méter. Egy-egy helyiség hossza 
(belső tér) 7-4—7-6 méter (az É-i záró
helyiségé 6-8), szélessége12 4-1 méter. A hár
mas pillérsor 7-8 méter széles területsávot13 

foglal el. A Ny-i zárófal vastagsága 1-4, az 

mű 341. o., 4. kép) és feliratos tábláját (Tanúim. 
Bpest múltjából 8, 1941, 8. kép) a legújabbkori 
házak építésénél való felhasználás végett . Azon
ban ez a temetkezés a Dunapar ton toyábbta r to t t 
D-i i rányban. A R u p p Imre-utca utolsó házai 
előt t (ma ezen u tca és az Óbudai-rakpart is az 
»Árpád fejedelem útjának« a részei) a csatorna
cső fektetése alkalmával húzot t á rokban került 
napfényre (a 118 sz. ház előtt) egy b a t á v ka tona 
sírköve (fényképe : előbb id. m ű 7. kép), majd 12 
csontváz és hé t téglasír. A csontvázak mellett 
leletekhez nem volt szerencsénk. A téglasírok 
közül ha tban voltak mellékletek. A téglák bélyegei, 
az érmek és a többi kis leletek általános kor
határozó jellege alapján az i. k . u. I I I . és IV. 
századból valók ezek a sírok. 

io összesítő alaprajz az egész ásatási területről. 
1 1 A Lajos-utca 179 és 181 sz. házak pincéiben és 

udvarain húzot t á rka inkban már nem volt 
szerencsénk olyan biztos falnyomokra akadni , 
amelyek az egy helyiségsoros és három pillér
soros építmény folytatását déli i rányban meg
nyugta tóan igazolhatták volna. E szerint lehet
séges, hogy az összesítő alaprajzon VI I—XVII I . 
számokkal jelölt helyiségek és pillérek csak a mi 
képzeletünkben léteznek és ennek folytán a 
K1K2K3K4 kapura sem volt szükség, mivel a 
K2K4 pontoknál kiugró támpülérben végződött 
volna a Ny-i zárófal. Azonban ifj. Csemegi József 
szerint az I, I I I—IV. számokkal jelzett falmarad
vány is beletar tozott volna a há rom sor pilléres 
építménybe és ezért az alaprajzon, amelyet ő volt 
szíves feltérképezni, ezen felfogásának megfelelően 
töl töt te ki rajzban az t az űr t , amely a három 
építmény közt a térben és papíron is muta tko
zot t . Mi bár megengedjük, de igazoltnak és 
nagyon valószínűnek nem látjuk ezt a feltevést. 

12 Az ajtónyílás az oszlopsorok felé 5-8—6-1, 
a ma i Lajos-utca felé, t ehá t Ny-ra 2-85 m, A fel
tűnően vastag, körös faldarab 33-6 (esetleg 8-5 
m-re, ha három szobával mégis megtoldanók 
képzeletben a helyiségsort) méter távolságra 
fekszik építményünktől . 

13 Az első oszlopsor 4-9—5-1, a kis pillérek sora 
ehhez még 2-2, a harmadik sor mindehhez még 
1 m távolságra van a helyiségsortól. A nagyobb, 
négyszögű pillérek oldalhossza 1-5—1-75, a kis 
pilléreké 1 m. 
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É-i végénél,14 ahol támpillérré erősítették15, 
1-7 méter. 

Három pillérsoros, egy sor helyiségből 
álló építményünk valószínűleg nyilvános 
intézményül, épületül szolgált. A II . épít
kezés végrehajtói arra törekedtek, hogy a 

pillérek közt húzott falakkal15 és hypocau-
stum (padozatalatti fűtés) létesítésével (?) 
több lakóhelyiséget (ostrom, elpusztulás 
utáni lakásínség !) nyerjenek. 

Felül : 4. és 7. kép. Alul: 6. kép. 
Keresztmetszetek az ásatások rétegeiről. 

14 Nyílt csarnokos építményünk É-felé biztosan 
lezáródik a rajzban megadott módon, mert erre 
ásatással tisztázhattuk, hogy a Kulcsár-utca 
úttestén túl már egészen más rómaikori építmény 
foglal helyet. 

15 Az egyes helyiségek oldalfalai három esetben 
2-1, két esetben 1 -2 m vastagok. A nyitott csarnok 
felé határoló falak szélességei 1-2—-1-6 m közt 
váltakoznak. A XVIII és XIX. sz. helyiség 
elválasztó fala vastagabb, ami arra mutathatna, 
hogy ezen fal már lezáró szerepet vitt D-i irány
ban és így a VII—VIII. és a XVIII. sz. helyiségek 
valóban nem léteztek volna, de tekintetbe kell 
vennünk, hogy a XXII—XXIV. sz, szobák 
elválasztó fala ugyanilyen széles, a nélkül, hogy 
zárófal lett volna. 

A X X I X és XXV számmal jelzett pillé
reknél a bolygatatlan talajrétegig leáshat
tunk.16 A XXIV, számú helyiségben a II . 

15 A lakásokat elosztó ezen falak vastagságai 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 85, 90 és 145 cm (utóbbi, feltűnő 
szélességben az alaprajzon I,VI számmal jelölt 
]§Ny-i saroknál egy zárófal szerepét vivő fal 
épült). Talán a III. építkezési periódusból szár
mazható, I,XIII számmal jelzett két sor kőrakás 
(csatorna?) 65 cm széles. 

16 Előbbi fennmaradt részének a magassága 130 
cm, az anyatalajból 85—90 cm-re állott ki. 
Utóbbi pillérből 123 cm magas falazat maradt 
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építkezés alkalmával több, mint félméterrel 
töltötték fel a régi padozat nívóját.17 Ehhez 
a feltöltéshez a korábbi építkezés bontási 
anyagát is felhasználták, ezért találtunk itt 
a fal mentén antefixum (homlokzati dísz
tégla) és egyéb tégladarabokat. 

A II. építkezés falmaradványai közül a 
XLVT-XLVIII számmal jelöltek különös 
módon találkoznak. Nem kötötték be őket 
egymásba és vastagságaik is különbözőek. 
Ismételt toldással állunk talán itt szemben, 
amint a később idekerült emberek szintén 
hajlékot különítettek el maguk számára a 
római uralom végének zűrzavaros és nyomo
rúságos viszonyai közepette.18 A régebbi, 
korábbi építkezés bontási anyagát itt is 
elegy enge tésre használták fel. A fal habar
csa igen sovány, csekély százalékban kever
ték össze mésszel a téglatörmeléket és az 
agyagos homokot.19 

Az I. építkezés falazása valamivel gon
dosabb munka volt. A kődarabokat laposan 
helyezték le vízszintes rétegekben. A na
gyobb kövek közt kisebb kőszeletek. A víz
szintes hézagolást inkább betartották, míg 
az álló hézagok esetleg ferdén, zeg-zugosan 
haladtak. A kötőanyag kavicsnélküli homo
kos, erős mésztartalmú habarcs. Néhány 
helyen nagy négyszögletű kőtömbökből 
raktak le alapot a falban (6. kép). Össze-

meg összesen, amelyből 33—35 cm-nyi mélyed be 
a bolygatat lan talajba. Viszont a X I X sz. helyi
ség deli falát mélyebben, 90 cm-nyire, alapozták 
be az anyatalajba. A X X X V I I számmal'jelölt pillér 
90 cm-re állott ki az anyatalajbál, ebbe 44 cm-nyi 
része mélyedt be. A IyVI + -EVIII számokkal jelzett 
fal, amelynek az összesített rajzon lemérhető 
210 cm-es vastagságában beleértendő 30 cm-re 
kiugró padkája is, összesen 155 cm magasságban 
marad t ránk. A padka színtjétől lefelé mérve, 
amelyre a padozat támaszkodhatot t , 90 cm-re 
értük él az anyatalaj t . Ebbe az alapozás 20 cm-
nyire süllyedt be. 

17 Arra, egyéb bizonyítékok hiányában, nem szíve
sen gondolunk (bár lehetséges ez is), hogy a 
padka és az anyatalaj színtje közti űr hypocaus-
tum, padozatala t t i légfűtés térségéül szolgált.. 

i s A XlyVI sz. faldarab már csak egyetlen ferdén 
• lerakott kősorból állott (30 cm magasságban), 

amikor kiástuk. Apróra tört rómaikori tégla, 
darabokból rakot t 110 cm széles, 80 cm mély 
feltöltés szalagszerűen vonult el ezen fal déli 
oldalánál (a fal a la t t és ra j ta túl már bolygatat
lan a talaj.). 

19 A külső vakolás 1 cm vas tag malter . A kőlerakás-
ban még vízszintes sorok kivehetők. A XX/VTI és 
a X E V I I I sz. falak alsó része agyagba rakot t , 
felsőrészük maiteres. Ezen falak alja magasabban 
fekszik, min t a sarkuknál levő, az I . építkezésből 
származó pillér feneke, ami eleve természetes. 

sítő rajzunkon (1. kép) leolvashatók azok a 
számok20, amelyek a Lajos-utca mai járda
nívójának, valamint a különböző épít
kezési periódusokból eredő falmaradvá
nyok (alapozási) padkájának, avagy fel
színének a magasságát jelentik az össze
hasonlítási alapul felvett dunai vízsík felett. 
Az I. építkezés magassági számadatai 5-38 
méternél, a II . periódusban 5-87 méternél 
kezdődnek21 és aztán Í£K-i irányban nőnek 
ezek a számértékek (a felszín egykori emel
kedésének megfelelően ?). Az I. és II. épít
kezés közt eltelt idő folyamán itt a jelek 
szerint átlag félmétert, a II . ésIII . periódus 
közt pedig körülbelül egy métert töltőd
hetett fel a talajszínt.22 

A 20. századi, modern járdanívó 
8-34—8-47 méter magasságban fekszik .(nyi
tot t csarnokos építményünk romjai mellett) 
a Lajos-utca ezen szakaszán. A 15—16 év
század folyamán a feltöltődés23 tehát mint
egy 220 cm, azaz évszázadonként24 átlag 
14—15 cm, mivel a II . építkezés korában 
(i. k. u. IV. század ?) körülbelül 6-10 méter 
magasságban (padkanívó!) mozgott ezen 
a helyen az emberi élet. Ha az elmondottak
kal valóban törvényszerűséget volt szeren
csénk kifejezhetni, akkor a I I . periódustól 
itt mintegy négy évszázadot számíthatunk 
visszafelé az I. építkezésig, az ezalatt tör
tént körülbelül fél méternyi feltöltődésnek 

20 A Duna lánchídi 0, pontja a tenger színe felett 
96-58 méter magasságban értendő. Azon pon
tokra, amelyeket felmértünk a Dunának az 
utóbbi időkben észlelt legalacsonyabb vízállás
színtjéhez, kis körökből kiinduló nvilak muta t 
nak rá az 1. képen. 

2i Az újabb építkezésből a VI . számmal jelölt 
csatorna fenekének a magassága : 6-96 m. 

22 A >>+ 6-15« pontnál (EVI sz. fal) a I I . periódus-
beli fal padkájáról mér tük a magasságot, az I . 
építkezésből származó fal alja i t t 5-05 m magas
ságban fekszik. A »+ 5-93« pontnál (XEVI sz. 
fal) a megmaradt fal tetőmagasságára vonatkozik 
ez a számadat. Ezen I I . építkezési korszakból 
eredő fal alja 5-63 m magasan képzelendő el. A » + 
6'12« pontnál (a hypocaustum fenékmélysége, 
7. kép) az I . periódus legalsó színtje még 104 
cm-rel mélyebben (az imbrex, félhengeralakú és a 
peremes téglatörmelékréteg mélységét még le kell 
vonnunk), azaz 5-08 m magasságban terül el a 
Duna lánchídi 0 pontja felett. 

23 A budai hegyvidékről lefolyó iszap és a szelek 
által hordot t por rétegződött fel ennyire. 

24 Ásatásaim alkalmával másu t t is á l lapí that tam 
meg ugyanilyen hányadost (p. o. a Viador-utcában 
17 évszázadhoz 240—260 cm magas feltöltő
dést) az építés óta eltelt évszázadok száma és a 
talajszínt emelkedésének a mértékszáma között 
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5. kép. — Az I. építkezések alaprajzai, a Lajos-u. 179—189. sz. házak helyén. 



megfelelően. Amint látni fogjuk, nagyon 
téves ezen eredmény nem lehet. 

Az I. és a II . építkezés korának a meg
állapításához lássuk mindenekelőtt a lelet
tárgyak " tanulságait. Az I. periódusnál 
bélyeges téglák25 nyújtanak némi tampon-
•tot. Ezen lelettárgyak korhatározó értékét 
ugyan erősen csökkenti az ásatási terület 
egyes részein a rétegek kisebb-nagyobb 
mérvű összekeveredése (részint az ismételt, 

sűrű építkezés, részint a gátfeltöltési mun
kálatok következtében), de az i. k. u. II. 
25 A I^ajos-utca 189 számú telken húzot t árkunk

ban a harmadik pillér mellett kerül t napfényre 
egy (imbrex) tégla (bélyege : CHORTIS, R és T 
fejére áll í tva), egy másik tégla a 185. számú 
háznál a 8. képen c-vel jelzett bélyeggel (tetőfedő 
cserép), ugyani t t egy harmadik tetőfedő (félhen
geralakú) tégla (bé lyege : . . . G . I I A D I . . , a 8 . képen 
ö-vel jelölt). Az egyik téglabélyeg a [c\OH(ors) 
VII B[r(eucorum)], a breukuszok (a Duna-
Dráva-Száva vidéken lakó nép) hetedik zászló
aljának a munkája, a másik bélyeg véleményem 
szerint а С (о) H OR (s) I(turaeorum) S(agütarw-
rum), azaz »az ituraeuszok (sziriai néptörzs) 
első íjász zászlóaljától« ered, végül a harmadik 
téglabélyeg a (le)G(io) II ADI(tutrix) [pia? 
fidelis?], »a második segítő légió« bélyegzőjének a 
lenyomata. Szórványosan előkerült leletek a 189 
sz. a l a t t : téglák »CHORT«, » I I . . . « , ill. »CO « 
bélyeggel, 4 db i. k. u. I I I—IV. századi kopot t 
érem (Constantius, Cohen VII 2 492. о., 338 es 
»fel. temp, rep.« hát lappal kisbronza ; Licmms-, 
hát lapon : Jovi conservatory Siscia-ból ; Probus, 
hát lapon : Herculi pacifero, Ticinum-ból) ; a 183 

század első évtizedében26 készült téglák, ame
lyeken »CHORTIS«, »CHORT« bélyeg olvas
ható, tanúsítják, hogy ekkor építkezés folyt 
itt, alighanem első ízben ezen a ponton. 

A II . építkezés idejének a megállapításá
hoz még kevesebb útmutatással szolgálnak 
a leletek.27 Az építmény mellett a Duna
parton létesült sírok vannak segítségünkre, 
hiszen azok (a korukbeli szokásoknak meg
felelően) a lakóházak mellett létesültek és 

ÏÎ 

elsősorban éppen az általunk kikutatott 
építmény későókori lakói, akik legközelebb 
éltek ehhez a sírmezőhöz, temetkezhettek 
ezekbe a sírokba. Ezeknek a kora pedig a 
téglabélyegek, érmek stb. alapján az i. k. u. 
IV. évszázad dereka28, esetleg még ennek a 
vége is. 

sz. a la t t egy egyszerű bronzhajtű ; a 179 szám 
a la t t téglák [a 8. képen {a és e) bemuta to t t 
bélyegekkel]. 

26 Bud. Rég. 14, 1945, 68 és köv. old. (29/61. képhez 
főkép). 

27 A I<ajos-utca 185 sz. a la t t a vékony falak mellől 
IvEG(io) I I AD(iutrix) bélyeggel került elő tégla, 
amelynek készítése a IV . század elejére tehető. 

28 A Iyajos-utca 185 sz. ház végében húzot t árkunk
ban két téglasír nyomai t ta lál tuk. Az egyik sírban 
a lábnál egy 5-6 cm magas bögrét (17/4. kép), 
amelynek a vüágosvörös máza hamarosan leper
gett a fehér cserépfalrólv Az i. u. IV. századig 
elélő forma ez B. Bónis ]§va szerint. 

8. kép. — Téglabélyegek : csapattestek nevei. 
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Három pillérsoros építményünk helyisé
geit az eddig megnyilvánuló nyomok szerint 
biztosan csak a II . építkezés korában fűtöt
ték (részben!) hypocaustum, alsó, padozat-
alatti légfűtés útján (lásd a.6,—7. képeket). 
A I,ajos-utca 177-179 számú házak tűz-

9. kép. — Fogadalmi kő oltár a zenész Aur. Ianuarius-íól. 

falából is szedtünk ki padozattartó, a fűtő-
térben állott kőoszlópocskákat29, tehát a 

29 Talán nem kell azt feltételeznünk, hogy a 179 
szám alá ezeket az oszlopocskákat a 187 szám 
alól hurcolták el az i. k. u. XVIII. századi épít
kezők. A hypocaustum szájától Constantius- császár 
(+ 361) égett és eltorzult kis bronzérme (Cohen 
VIP, 446. o., 39) került elő. A 183 sz. alatt 
jegyeztük fel II. Claudius égett érmének az elő
fordulását (Imp. Claudius Aug-Concordia milit) a 
pillértalapzat feletti rétegben. 

Egy helyiségsorból és három sor püléren 
nyugvó csarnokból álló építményünk ren
deltetését az I. építkezés korszakában 
(az i. k. u. 2—3. század és esetleg még a IV. 
század első fele) ezen első ásatásunk ered
ményei alapján még csak találgathatjuk. 

30 Paret és Oelmann nyomán :. Germania Romána 
II., 1924, 19. old. és 3. j , (Drexel). . . 
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fűtés építményünkben esetleg nem szorít-, 
kozott annak csak az északi végére. Az I 
építkezés helyiségeit tehát egyáltalán nem 
fűtötték, mivel hypocaustum-részek nem 
kerültek elő abből a korszakból. ' 

Ami feltevésünk az, nogy az 1. perioausoan-
középítményként szerepelt ez a nyitott csar-
nokos cellasor, de felhívom a figyelmet, 
arra, 30 hogy a hypocaustum-rendszerrel 
inkább csak a fürdőket és a villák fürdő
osztályait fűtötték, míg a lakóházakat rit- . 
kábban látták el ezen kényelmi berendezés
sel. A lakásokban a jelek szerint általában 
megelégedhettek nyilt lángú vagy izzó, 
szenes tüzeléssel,. esetleg mai értelemben 
vett kályhák is feltételezhetők. A pillérek 
között különben is olyan tetőfedő téglák 
kerültek elő, amelyeket bélyegeik alapján 
az I. építési periódusból kell származtat
nunk. В szerint a pilléres csarnokot (félszer-
szerűen ?) befedték volna már az ókori 
élet I. szakában is .(?). 



Pusztán az alaprajzi hasonlóság szerint emlé
keztet rája .példának okáért a halterni31 

praetorium (táborerődítmény parancsnok
sági épülete), a Troesmis-i (Dobrudzsában, 
a Kisdunaág mentén) legiótábor egyik sar
kánál épült csarnokos, egy pillérsoros (!) 
építmény32 és már kis mértékben egy rak
tár33 alaprajza is. 

Azonban a Lajos-utca 185 számú ház 
helyén húzott K-Ny irányú kutatóárkunk
ban agyagba rakott, késő rómaikori (IV. szá
zadi ?) falból egy Iuppiter-nek és Iuno 
istenségnek felajánlott (csonka) oltárkövet34 

szedtünk ki. Bzzel az oltárkővel is az történt 
tehát, amit a tömeges, határon túlról való 
betelepítések folytán elbarbárosodott lakos
ság a késő rómaikorban itt is gyakran el
követett (népileg és szellemileg idegen létére, 
a római kultúra iránti megvetésében, nem 
érzett kegyeletet az előző századokban élt 
elődei síremlékei és" fogadalmi oltárkövei 
iránt), a régebbi temetők és szentélyek dom-
borképes és feliratos kőemlékeivel. »Bontási 
anyagként« (spolia) egyszerűen beépítette 
azokat az ő új házai falaiba vagy pedig az 
ő kőlapkoporsói készítéséhez használta fel 
őket. Kérdés tehát az is, nem állott-e az 
oltárkő a cellasor valamelyik helyiségében, 
azaz, nem volt-e szentély35 nyitott csarnokos 
építményünk. 

Építményünk kultikus rendeltetésére utalna 
az az emberfej-talpas36 füstölő csésze (égetett 

3i Germania Romana I. , 1924, t ab . VI . 2. Az egyik 
oldalon szintén egy sor helyiség, ennek kb 50 
m-nyi kiterjedése is megfelelne, a három oszlop
sor mintegy 15 m széles területsávot vesz igénybe. 
Azonban bármennyire is keresem az aquincumi 
segédcsapattábor nyomait , mégsem lá thatom 
építményünkben az i. k. u . I . századi katonai 
megszállás fő központját , mer t erre utaló lelet
tárgyak nem kerültek napfényre ezen a helyen. 

32 Tocílescu, i lonumente le epigrafice . . . din Bücu-
resei I. , 1902, 75. o. Durm, Die Baukuns t der 
Römer, 432. old., Fig. 487. Azonban építmé
nyünk kívül esik az aquincumi legiótábor falán. 
A Lauibaesis-i legiótábor sarkánál is hasonló 
csarnoképítmény (RLi Ő- XII- , 1914, I I . t .) ,és itt 
is a tábornál vagvunk. 

33 J R S 5, 1915, 28. o., fig. 1. Ezen raktár t ípusban 
azonban csak a hasonló egy helyiségsor van meg, 
a pillérrendszert nem találjuk. Épí tményünk nem 
igen lehetett gymnasium sem, noha p . o. az Olym
piad (Darembérg-Saglio, Dictionnaire... , »Gymna
sium« c , 1693. old., fig. 3670) példa alaprajzilag 
emlékeztet rája. 

34 Budapest Régiségei 13, 1943, 346. o., 10. kép. 
35 A Möhn-i templomkerületet egyik oldalán lezáró 

félkörös falkiugráshoz a görbületi sugár 21 m, 
míg ásatási területünkön a körös falhoz 38 m 

agyagból, kezdetleges kivitelben : 18. kép), 
amelyet az első pillérsorban találtunk 
(a Lajos-utca 189 számú ház pincéjében 
húzott árkunkban). Azonban ez a tárgy, 
tudomásom szerint, nem találja egészen 
azonos párját a rómaikori emlékanyagban. 
Ásatásunkon ugyan rómaikori rétegben 
került napfényre, de rétegeink zavartságát 
már hangsúlyoztuk. • • . - . ' 

Avagy esetleg gyógy telep37 (Asklepeion) kis
méretű esetével állunk szemben, de talán 
ugyanúgy gyülekezési hellyel, csarnokos 
bazárfélével33 avagy szálláshellyel,39 ven
dégfogadóval, sőt sétacsarnokkal40 is lehet 
találkozásunk. Utóbbi feltevésem még a 
legvalószínűbb, mivel ásatási területünkön 
is, miként példának okáért Pompeii-ben, 

hosszú sugár képzelendő el, t ehá t hasonlósági 
esetet^ nem lá tha tunk : Germania Romána I I . , 
1924, "tab. XL . 1. Különben porticus gyakran 
fordul elő templom körül az északi tar tományok
ban (Járdányi—Paulovics, Laureae Aquincenses... 
I I . , 1941, 126). E gy oszlopcsarnok építési költségei
hez: CIL I I I 15.027 (80.000 sestertius = kb 20.000 
aranypengő?) 

36 Az arc tekintében (orr stb.) hasonló arcos urna : 
Saalburg Jbuch I I I . , 1912. évf., '58. old., 21 . kép 
(felső példán}7). Nagy Tibor hasonló szemtöredé
ket talált Albertfalván (azi. k. u. I. szd.-ból), 
amin t szóbelileg szíves volt közölni. Bonis E v a 
szerint középkori nyitott mécses lehetet t arcos 
agyagtárgyunk. Csemegi József, a koraközépkori 
anaturaliszt ikus vonásokat ajánlja figyelembe 
venni. Szilágyi János György a komikus orr 
rhaszkszerüségét emelte ki, amikor b e m u t a t t a m az 
egyetemi régészeti körben (Corona Archaeologica). 
Ez t a különös emléket ezennel közzéteszem, 
hogy megítélhessék többi kuta tó társa im is. 

37 A Kos-i gyógyhelyen az udvar körül fedett, 
oszlopos tornác (6 m széles) épült, e mögött 
(3—5—7 m hosszú) cellák sora : Meyer-Steineg, 
Kranken-Anstal ten im gr.-röm. Al te r tum (1912), 
24—25. o., Fig. 5 és 6. 

38 A bazár, az ant ik basilica lém^egéhez : Oelmann, 
Bonner J b . 128, 1923, 77. old. 

39 A Calleva-i (Britannia, Silchester) hospitium (más 
néven : deversorium, diversorium) derékszögű 
négyszögű nagy udvar körül futó fedett folyosó
ból és három oldalról egy szobasorból áll (Bonn. 
J b . 128, 1923, T. VII) . A Nodeâs-i szentély
kerületben (Britannia) is található egy építmé
nyünkre emlékeztető alaprajz (ott zarándokszállás) 
k b 30 m hosszú oldalakkal (Bericht d e r . . . 
Komm. 19, 1929, 77—78, Abb. 57). Mivel a 
legiótábor déli kapuja közelében vagyunk (a Kul
csár- és a Lajos-utca sarkánál), magában véve 
nem lenne meglepő, hogy i t t éjjeli szálláshely 
létesült volna, amint p. o. északabbra, Aquincum 
másik városi telepe, az ú. n. polgári város déli 
kapuja előtt is (Szentendrei-út, áramátalakí tó
telep melletti telken) vendégfogadó alaprajza 
bontakozot t ki Nagy Tibor ásatása kapcsán. 
Azonban pozitív bizonyítékunk nincs ahhoz sem, 
hogy hospit ium-nak avagy deversoriumnak tar t 
suk ezt a nyi to t t csarnokos épí tményünket . 

40 A pompen ú. n. nagyobb színháztól 12 m-re 
épült egy oszlopcsarnokos, nagy udvaros, négy 
oldalán egy-egy helyiségsorból" álló, 48 x 58 m 
méretű sétacsarnok, mentshely a záporok ellen, 
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10. kép . — Falrakás kőtömbökből. 11. kép. — TámpilMr, 

12. kép. — Keresztmetszet támpillérnél. 

Fütőnyilás a falban. 

14. kép. 
Melegáteresztő nyílás 



a sétacsarnoknak, a zápor elleni mentshely-
nek tekinthető építmény mellett egy vastag 
körös faldarab mutatkozik, amely esetleg 
egy színház félköralakú nézőterét lezáró 
vastag falának a tartozéka lehet. Csakhogy 
a pompeii41 nagyobb színház jóval kisebb 
(a záró körfalhoz a sugár 28 m), a többi 
színház a római birodalom területén általá
ban42 jóval nagyobb (51—58 m sugarú néző
terekkel) térséget foglal el annál a 38 m 
sugarú félkörnél, amely, ha feltevésünk 
nem téves ,az aquincumi theatrum nézőterét^ 
jelentené. . ' . • • ' 

Színház bizonyosan létezett Aquincum
ban, a tartományi fővárosban, hiszen egy 
feliratos kőemlék44 monitor-ról (súgó) tesz 
említést, de eddig egész Pannóniából nem 
került napfényre színháznak tekinthető 
építmény. Egyik vélemény45 szerint itt az 
amfiteátrum pótolta a színházat (ez e szerint 
nemcsak véres játékok és viadalok színtere 
lett volna, hanem mai értelemben véve 
egyúttal könnyű fajsúlyú művészetek szín
háza is). Másik felfogás szerint a várost övező 
hegyek lejtőjén keresendő a színház helye, 
ahol természetadta völgyületben (?) keve
sebb földmunkával helyezhették el félkörös 
nézőtéren annak ülőhelyeit. Aquincum-ban 
a színészek olyan számosan éltek, hogy 

amely egyben gladiátori szálláshely és bol tokat is 
magában foglalt (Mau, Pompeii . . ., 1900, 144 ; 
Pemice, Pompeji , 44—45 és Abb. 8). A pompei 
vendéglőhöz és »Hermes szálláshoz« : Mau, id. m. 
394. old. 234 és 233 sz. képek. Utcai sétacsarnok 
Aquincumban: Bud. Rég. I I . k., 84, 86, 104, 112, 
114 ; IV. k., 91 ; VI . k., 23—24. old. 

41 A kisebb színház Pompeii-ben az Odeion, a zene' 
terem, amelynek az átmérője 12 th.. 

S Drexel, Germania Romána II.., 1924, 15, a maiuzi 
legiótáborhely színházával kapcsolatban tekin
t e t t e á t a méreteket . Ot t a félkörös zárófal vastag
sága 4 m. 

43 A mi körös faldarabunk (a Lajos-utca 177—179 
sz. házak telkein) 365 cm vas tag , 30 cm széles 
padkával . A teljes félkör a Lajos-utca 167—179 
sz. telkeket foglalná magában. A falazás jellegé
hez : a falat össze-visszahányt kövekből rak ták , a 
habarcs kavicsos, a meszet poralakban össze
keverték a kavicsos homokkal és vízzel leöntöt
ték (a t iszta mész t ehá t darabokban áll a kötő
anyagban) . 

44 CIL I I I 3423, lh. Buda (?), & monitor állítja a 
tisztelgő fogadalmi oltárkövet a collegium scaeni-
corum (»Színészek szervezete«) genius-ának, azaz 

voltaképa művészek tehetsége előtt hódolt. 
45 Budapest tör ténete 1/1 k., 1942, 327 ill. 1/2. k. 

560. o. (Nagy Lajos). 
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szervezetféle társulatban (collegium scaeni-
corum) szövetkeztek, tehát nem volt jelen
téktelen már ezért sem a színházügy, amely
nek e szerint minden bizonnyal külön épület
tel kellett rendelkeznie. : 

Minden feltárt építmény rendeltetéséhez 
az alaprajz sajátosságai és a hely megválasz
tásának vizsgálatán kívül egyáltalán a kis 
lelettárgyak adnak útmutatást. Körös fal
darabunknál főként egy feliratos kőemlék46 

(9/a kép) emelkedik ki jelentőségben a kis 
lelettárgyak közül. A Lajos-urca 179 számú 
háznak Óbudai-rakpart (ma : Árpád-feje
delem útja) felé eső végében egy újabbkori 
kút falából szedtük ki. Kőemlékünk fel
iratából (9/b kép) azonban sajnálatosan épp 
a második sor belsejében töredezett ki 
néhány betű, ahol esetleg azt vésték ki, 
hogy mit építtetett a fogadalmi oltárkő állító ja. 
Ezért ez a feliratos kőemlék sem segít a 
nyitott csarnokos és körös falú építményünk 
rendeltetése megállapításában. Mindenesetre 
színházban természetesen van jelen zenész, 
karmester (tubicen), mert a kooltárka 
készíttetője valóban ezt a hivatást űzte. 

Feliratunk olvasása a következő : 
Aur(elius) Ianuarius | S. . . .a tub(icen ? 

. . . . icinum ?) | inpendi(i)s | suis posuit 
[i]mp(eratore) d(omino) n(ostro) M(arco) 
Aur(elio) | [Se] verő [ [Al]exandro [ [c]o(n)-
s(ule). 

Azaz : A urelius Ianuarius S . . . . a ( ?) 
karmester ( ?) saját költségén tétette ide 
(állíttatta fel) ő felsége, a mi urunk (Marcus 
Aurelius) Severus Alexander (II. ? I I I . ?) 

46 Mag. 47, szél. 26-2, vast . 18-5 cm. A feliratos 
mező 27-2 cm magas, a betűsorok 2-6 cm. A Lajos
utca 175 sz. ház pincéjében befalazva ta lá l tunk 
egy négyoldalú, csonkagúla-alakú mészkőtömböt 
(egyik síklap méretei : 45 x 40 cm, oldaléle 37 
cm ; alapsíkja méretei : 33 x 26 cm, a gúla magas
sága 33 cm) ; egyik síklapján középen négyszögű 
lyukkal, másikon mozsárformájú vájat ta l . Fa
oszlopottartó kőalapzatul szolgálhatott a . körös 
falu épí tmény belsejében. A Lajos-utca 177 szám 
alól körös falunk mellett három méter mélységből 
egy tégla került elő, ezen bélyeggel : L E I I A ". . . 
L és Ei ligatura. Eddig ismeretlen t ípus. A Lajos
u tca 177. sz. a l a t t ha tá rozot t rétegen kívül talál
tunk egy IV. századi bélyeges (Szilágyi, VI . t . 58 
típus) téglát, két köztársasági ( B a b e l o n . . . I . 
356. o. Clodia 15 = British Mus. Cat. 586. o., 
4290; Marcus Antonius t r iumvir légiós dénárja), 
egy Vespasianus (Cohen 74. Mattingly— 
Sydenham . . . I I . 43) és egy Nerva-fé\e (Cohen 112, 
8. o., 86) erősen kopot t ezüst érmet. 
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consul-sága idejében47 (tehát i. u. 226-ban 
vagy 229-ben). 

A felirat első sorában megnevezett48 

mecénász vagy fogadalomteljesítő csak két 
nevet : nomen-t, családnevet és cognomen-t 
(személynév) viselt, míg a szokásos har
madik név (praenomen, előnév) elmaradt. 
Ez a jelenség megfelel a kőemlék állítása 
idejének, mivel az előnév hiánya az i. k. u. 
I I I . század elején válik egyre általánosabbá.4 9 

Az Aurelius Ianuarius név egyébként 
gyakori a Latin Felirattár névmutatóinak 
a tanúsága szerint. A második sor kitörede
zett részének a kiegészítése kérdéses50 

47 E z a császár a t rónon két ízben viselte a consul-i 
' címet (226-ban és 229-ben), de min t trónörökös 

(Caesar) már megelőzőleg (222-ben) is ellátta a 
naptáralapul szolgáló méltóságot (Liebemän, Fast i 
consulares, 28—29). 

48 Az első sorban betűösszekapcsolás (ligatura), a 
Ianuarius-szóban : A -f N , R + I . 

6» Kuzsinszky, Budapest Régiségei 5, 1897, 108. 
50 Az 5 és A be tűk között 5 (betűösszekapcsolást 

tételezve fel: 7) hangjel hiányzik. A »TVB« betű
csoport előtt és u t á n ha tározot tan szóelválasztó 
pontot lá tunk. Az »A« előtti halvány betűnyomok 
0, V vagy D-re u ta lha tnak, az »S« u tán mégmeg
marad t függőleges betűszár pedig — ha ugyan 
nem I-nek készült — N, B, F, L, E,P, M, i?-betűk 
akármelyikének az eleje lehetet t . Ez a két szó : 
S[chol] À TVB(icinum) nem ál lhatot t a második 
sorban — noha értelem szerint beleillenek fel
i r a t u n k b a — , mer t az S-után C semmi esetre sem 

marad. A kitöredezett helyre számba jöhető 
szó értelmileg vagy a TVB(icinum) birtokos 
jelző esethez tartozhatott (alakilag ekkor 
tárgyesetben állhatott és azt a valamit 
jelentette volna, amit Aur. Ianuarius épít
tetett itt), vagy egy második, de a-végű 
cognomen-nel, személynévvel (S kezdő
betűvel) van dolgunk51 a kitöredezett he
lyen. Ha ilyen a-végű férfi személynévre 
egészítendő ki a második sor eleje, akkor 
ez még alanyesetben az első sorban kezdődő 
név folytatása, a TVB(icen)-szótól52 pedig 
független, mert utóbbi ezen esetben a meg
nevezett személy foglalkozását jelenti (alany 
értelmezőjeként). ^4-végű férfi személy
nevek különben nemcsak germán, hanem 
inas, így elsősorban görög vagy kisázsiai53 

nemzetiségű embereket is takarhatnak. 
'. Amenyiben a második sor elején az 5-szel 

kezdődő szó a tubficinum, »a kürtösöknek 
a ... A, birtokos jelző)-szó tárgy esetben 
álló birtokát rejti magában, akkor ez eset
ben a posuit (felállíttatta, ide helyeztette, 
készíttette) állítmány hoz értelmileg és alaki
lag ezek a szavak jöhetnének tekintetbe : 

következhetet t és az A előtt sem á l lha to t t I,- I-
u. 229-ben Brigetio-ban (TJjkomárom) ilyen 
schola tubicinum Minerva-nak állított oltárkövet 
(Cil, I I I 10997). Kellett léteznie a ta r tományi 
székhelyen is. Az A előtt az O + V vagy D + V 
vagy V + D be tűket ta lán egybekapcsolta a 
kőfaragó mester. Azonban lehetséges az is, hogy 
ez csak a kőzet morzsolódásának a játékos lát
szata és az A előtt egészen más betű pa t togzot t ki. 

sí Ilyenek p . o.: Sapurda, Sat tara , Seca, Sera, Sira, 
Sita, Sola, Sota, Sura, Saethida, Senaca, Seneca 
(Senneca, Sineca). Ed. a CIE H I névmuta tó i t . 
Ezek mind férfit jelentenek a-végződésük ellenére 
is. A kettős cognomen-esetek is gyakoriak! 
Utóbbi négy név a betűk számánál fogva is bele
illenek a kérdéses helyre, de a példák lehetőségeit 
ezzel még nem mer í te t tük ki. 

52 Eről te te t t feltevéssel nem szabad arra gondol
nunk, hogy a TVB . . . betűcsoportban az V 
hibás írás, voltakép fejére áll í tott A és így TAB 
(ulam) vagy TAB(ernas) szavak rövidítésével 
állunk szemben, noha ezek jelentése (»fogadalmi 
oltártáblát«, ül. »vásárcsarnokot«) értelmileg bele-
ülenék feliratunk szövegébe. Nem állana meg a 
helyét a TVB . . .-rövidítésnek a TVBfüustrium, 
t roínbitaünnep I I I . 23-án és V. 23-án) szóra való 
kiegészítése sem, mer t a posuit (»helyezte«, »ideté
tette«) állítmánnj^al nem fér össze értelmileg ez a 
feloldás. A TVB . . . rövidítés nem igen lehet a 
TVB(arius)-szó (kürtkészítő) vagy a tub(ulatio), 
tub(ulata , (»falfűtés«) rövidítése sem (utóbbihoz : 
Blümner ,Die röm. Privatal ter tümer, 95. o., 4. j . ) . 

53 Az «-végű germán nevekhez legutóbb : Járdányi— 
Paulovics, Budapest Régiségei 14, 1945, 207. o. 
Aurelius Jezena Avia, szír katona: Arch. Ér t . 28, 
1908, 359. old. 
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SfÉdilijA TVB(icinum, »a zenészek szé
keit«), SfpondJA(s) TVB(icinum, »a kür
tösök lakomapamlagjait«), SfigiUJA 54 (vagy : 
[signJa ?) TV B(icinum, »a kürtösök ké
peit«).55 A S [ipari] A (»színházi függönyö
ket«)-szóra56 való feloldástól azért kell el
tekintenünk, mert ekkor a tüb(icen, kürtös, 
zenész)-szó találná magát szórendileg értel
metlen helyen.57 

Mindent egybevetve azonban úgy látjuk, 
hogy Aurelius Ianuarius nevű elődünk nem 
tett nagyobbat, mint pusztán magát a 
szóbanforgó kőemléket »posuit«, állíttatta 
fel ezen a helyen. Bizonyosan fogadalmát 
teljesítette58 azon istenségnek avagy isten
ségeknek, akiknek vagy akinek a neve, 
illetőleg nevei a feliratos mező (megmaradt 
része) fölött teljesen kivakart, három sor
nyi helyen képzelhető, képzelhetők59 el. 
Az első két sor legvalószínűbb olvasása 
szerintünk tehát így hangzik : . . . Aur — 
(elius) I.anuarius S(. . . a, ugyanazon sze
mély harmadik neve) karmester60 . . . Ilyen 

34 Sigillum = kis szobor, fogadalmi felajánlások 
szentélyekben ezek a szobrocskák (Hug, P . W.-
R. E-, »Sigillum« e., 2278—9. o.). A sigülaria azon 
figurák, amelyekkel ünnep alkalmával (Satur
nalia) ajándékozták meg egymást az emberek. 

55 Ezen kiegészítések: S[tatu]A (»szobor«), .S[to]A 
(»oszlopcsarnok«), S [todi] A (»kis oszlopcsarnoko
kat«) már azért sem merülhetnének fél, mer t az S 
u t án X be tű nem ál lhatot t , 

56 A duggai rómaikori színházban ta lá l t feliratok 
ékesen beszélnek lelkes látogatói mecénászi 
»felülfizetéseiről« és áldozatkészségéről : Memoirs 
of the Amer. Acad, in Rome 9, 1931, 149—151 
(Pfeiffer). 

•57 A tub (icen)-szó birtokos esetben nem állhatna-
s [ipari]a-szó u tán , mer t a kürtösöknek nem 
lehettek színházi függönyeik. H a pedig a s [ipari]-a 

, szó a. tub(icen)-szótól független tárgyeset lenne, 
azaz a tub(icen)-szó az a lanynak az értelmezője 
volna, akkor a tub (icen)-szónak helyes szórendben 
a s [ . . . . . ] a be tűk elé kellett volna kerülnie. 
A tubicen papságfajtához : Eammer t , »Tubicen« 
c , P: W.-R. E- 754—55. has. 

58 Rendesebb oltárkő költségéhez: CIE I I I 15.024 
(20.000 sest. = kb 4000 aranypengő?). 

59 A teljesen k ivakar t sorokban a császár üdvéért 
való felajánlás szavai is á l lha t tak volna. A kőtömb 
tetején a császár szobrát szokták elhelyezni ilyen 
esetben. Azonban az oltárkő teteje sima, lyuk 
nincs raj ta , ahová a szobrocskát rögzíthették 
volna. 

60 A tub (icen), ka tonakür tös , katonakarmester szó 
mellől elvétve hiányzik (elmaradt kőemlékünkön 
is?) feliratainkban a csapat test neve, amelynek 
kötelékében az illető zeneértőelődünk szolgált. 
Ilyen kivételes eset p . o.: CIE I I I 5957. A katona
kür tök fajaihoz, ezek szerepéhez a csapatmozdu
latokban, a kürtösök számához az egyes csapat
testnemekben, valamint a tubicen kilétéhez : Benn, 
Die Musik d. Altertums, 34. o. (Kulturgeseh. 
Wegweiser d. das Rom. — Germ. Centralmuseum 

értelmezéssel a »posuit« szóval kifejezett 
cselekedet csak a kőemlékre vonatkoznék. 

Ásatási területünkön a harmadik épít
ményből csak egy sarkot találhattunk meg, 
egy vastagabb sarok- és egy kisebb, oldal
közi tdmpillérrel61 (az 1. képen I., II., IV. 
számokkal jelölve). Ez az épület esetleg 
padozatalatti fűtéssel volt ellátva (13. és 
14. kép), ha az ÉK-i sarkán egy fűtőkemence 
szájnyílást volt feltárni szerencsénk. Azon
ban az is lehetséges, hogy a külső falon át 
vágott csatornával82 találkozunk63 itt, mert 
a padlófűtéshez szükséges padozattartó oszlo-
pocskáknak és erős égésnek semmi nyoma 
sem mutatkozott ezen a helyen.64 

A kis leletek közül (ettől a falsaroktól) 
egy tégla tarthat számot érdeklődésünkre, 
amelynek a bélyege két betűből65 áll : A C. 
Kiegészítése szerintünk ez : A(la) C(. . . .?), 

61 If j . Csemegi József szerint ezen oldalközi pillér 
(P1P2P3P4) egy korábbi építkezés maradványa 
lenne, amelyre ráépült a későbbi rómaikori 
építmény falazata. Ehhez döntőnek azt tart ja , 
hogy az átfutó fal anyaga egyszerűen habarcsba 
rakot t tör t kövekből áll, viszont a pülér nagy 
homokkő hasábokból (agyagba ágyazva) tevődött 
össze. Egy olyan pillérrel lehet szerinte i t t dol
gunk, amely még á nyi to t t csarnok pillérrend
szerébe tar tozot t eredetileg ( 11. és 12. kép). Ezen 
véleményét egyelőre nem oszthatóm. Ed. ehhez a 
kérdéshez a . . . oldalakon kifejtett ásatási topo
gráfiai helyzetet. Fentnevezet t építész-régész 
kuta tó társunk felfogása az 1. képen I I I szám
mal jelzett faldarabot, falsarkot illetőleg is eltér 
az enyémtől. Szerinte i t t 330—335 cm vas tag fal 
indult ki E-i irányba, én pedig úgy látom, hogy 
az S1S2 vonalban lezárult ez a különösen széles 
falazat, t ehá t csak támpillérrel van dolgunk a 
saroknál ( 1., 11. és 12. kép). A falnak E-felé elképzelt 
i rányában ugyanis eredmény nélkül húztunk 
keresztárkokat. 

62 Ehhez a kérdéshez ld. még a 15. képen bemuta to t t 
részletes, felülnézeti rajzunkat . 

63 p . o. a blankenheimi villában egy ilyen falba
vágott , négyszögű nyílás (a latr ina csatorna 
oldalfala és fenékszíntje felett) bizonyosan víz
kifolyó : Bonn. J b . 123, 1916, 225. o. (Oelmann) 
és T. X I X / 1 . , ' 

64 Régész utódaink vizsgálódásaihoz ezen a terüle
ten még egy hosszmetszetrajzzal (16. kép) szol
gálhatok. 
Az A1A2A3A4 pontokon á t , a I I I—IV számokkal 

• jelzett fal déli oldalsíkja (a saroktól kiindulva). 
Egyébként az /-jelű faldarab vastagsága 250 cm 
(a 20 cm széles padkával együtt) , a sarokból 
Ny-felé elágazó fal 122 cm (padkával) vastag. 
A kis oldalközi pillér (III és IV számmal jelölt 
falszakaszok között) 110 cm-re ugrik ki és 165 
cm széles. 

65 A Eajos-utca 179 sz. ház végében, a falban 
vágot t négyszögalakú nyílásból (14. kép) 
ve t tük ki, egy szürke csésze töredékeivel együtt . 
A bélyeg rajza a 8. képen d-vel jelöl ve. A falhoz 
t apadva egy tégla került napfényre (Szilágyi, 
VI. t. 60 t ípus, IV. szd.-i bélyeggel), a saroknál 
középkori cserepek, amelyek a K-felé elágazó 
keskeny fal korát határozhat ják meg. 
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tehát egy olyan ala (őslakosok önálló lovas
zászlóalja) bélyegzőjének a lenyomata, amely
nek a népneve C-betűvel kezdődik.66/a Azon
ban Aquincum-ból eddig nem ismeretes 
egyáltalán ilyen nevű nép ala-jától, lovas 
zászlóaljától írásos emlék. Mi egyelőre egy 
A (la) (I) C(ommagenorurn),66/b avagy talán 
egy A(la) C(retum), esetleg . . . C(yrenai-
ca)67 vagy C(ypria) munkájának tartjuk68 

66 aCichorius, P .W.—R.E. Ala c , 1235—1238 és : 
Wagner, Die Dislokation d. röm. Auxiliarforma-
tionen 24—32, ál tal felsorolt ilyen ala-nevek : ala 
C(aesariensium), (I.)C(annenefatium (c. R.), 
C(elerum), (I) C(ivium) R(omanorum), C(las-
siana c. R.), (I.) C(laudia nova miscellanea), 
fi.) Cfl-auáia milliaria), (I.) C(ommagenorum), 
(I. Ulpia) C(ontariorum c. R.) . 

66/b Illetőleg : . . . C(ommacenorum), »a commagenok, 
ül. ä commacumiak lovas zászlóalja«. A »Comma-
genes« északszíriai néptörzs, Commacum- város 
Pisidia (Kisázsiában) ta r tományban . 

67 Cyrenaica t a r tomány Északafrikában. 
68 A többi, C-kezdőbétűs ala-k közül némiképp 

tekintetbe jöhet« a (friz) cannenefatok (római 
polgárjoggal k i tünte te t t ) I- lovas zászlóalja«, 
mivel évszázadokon á t t a r tó nyugatpannóniai 
állomásozását oklevelek és írásos kőemlékek 
igazolják. 
»A szabad rómaiaik I. lovas zászlóalja« Pannónia 
délkeleti részében hagyta há t r a működése tanú
ságait . 
»Az TJlpius (Traianus)-féle dárdás lovas zászlóalj« 
(contus=hosszú dárda) többi emlékei Győrnél és 
T a t a körül (?) kerül tek újra napfényre. 
H a a szóbanforgó téglabélyeg C-betűjét G-nek 
olvassuk (a C-szerű G-betű gyakran fordul elő a 
téglabélyegek helyesírásában), akkor kiegészít
hető erre a csapattest-névre is : A(la) (I. Flavia) 
G(aetulorum). Ê z t az afrikai, ijász, lovas csapatot 
i. k . u. 114-ben az egyik ka tonai diploma (CID X V I 
d. 61, lh.: Carnuntum) éppen Keletpannónia hely
őrségei között sorolja fel. 

ezt a bélyeges téglát, noha ilyen népneves 
csapattestek eddig még nem voltak betűs 
emlékkel képviselve és igazolva Pannóniá
ban. Azonban az antik világbirodalom lovas 
íjász alakulatokat69 tudatosan helyezett az 
Alföldünkön lakó, nyilazó (szarmata) jazi-
gokkal szemben, a Dunamenti erődítmények
be. A szírek és az északafrikai pusztai tör
zsek pedig híres, lovas, íjász népnek számí
tottak az ókorban. 

Ezen ásatásunk ismertetése folyamán 
több ízben mutathattunk rá a Közelkelet és 
hazánk földje kapcsolataira az ókorban. 
Tanúság ez a mellett, hogy a rómaikor 
kezdetlegesebb és nehezebb közlekedési 
viszonyai közeppette is természetszerűleg 
állott fenn forgalom, érintkezés és együtt
élés Kelet és Középeurópa népei között. 

Ásatásunk hasznos tanulságul és új adatul 
szolgált ahhoz is, hogy a római világbirodalom 
vége hanyatlást70 hozott magával az élet
színvonal, közbiztonság és az úgynevezett 
antik kultúra egyéb terén71 is. 

Aquincum-Budapest, 1949 február. 

69 Budapest tör ténete 1/2 .k. (1942), 495. old. 
70 Engels, A család, az ál lam és a magántulajdon 

keletkezése (1891), 164. old. 
7i A rajzok készítésében, ül. az érmek meghatározá

sában közreműködő Csemegi J . , Huszár D-, 
Lakos J. és Schauschek J . szaktársaknak köszö
netemet fejezem ki. 

Adatok a 17. képen bemutatott cserépedényekhez: 
1. sz. edény mag. 12'9, talpa átmérője 7-4, hasáé 14, szája átmérője a peremmel 13-2, 

az edényfal vast. 0-8 cm. Nyers téglaszínű, a külső oldalon hamuszínűre égetett foltok. Ld : 
Lajos-u. 177. (Id. a 9. jegyzetet). Középkori. 

2. sz. edény megfelelő méretei : 14-8, 5-4, 10-4, 4-2, 0-6 cm. Zöldzománcos, IV. századi 
gyermeksírból (Id. a 6. jegyzetet). 

3. sz. edény megfelelő méretei: 15-6, 8, 14, 14-5, 0-6 cm. Fehérszínű, középkori. 
Lh. : Lajos-u. 189 (a 9. jegyzetben). 

4. sz. edény méretei: 5-6, 3-6, (?), 9, 5-4, 0-4 cm. A világos vörös máz lepergett a 
fehéres edényfalról. 
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Я Н О Ш СИЛАДИ 

КРУГООБРАЗНАЯ ПОСТРОЙКА С ОТКРЫТОЙ ГАЛЛЕРЕЁИ 
(ГАЛЛЕРЕЯ ДЛЯ ПРОГУЛКИ В ДРЕВНЕМ АКВИНКУМЕ) 

В 1938 году к назначенному сроку надо 
было осуществить новый главный путь ве
дущий среди ветхих и расбросанных в хаоти
ческом беспорядке улиц Обуды по направ
лению к Вене, На многих улицах снесены 
были целые ряды домов, как раз на терри
тории аквинкумской военной колонии и ла
герных крепостей. В подвалах разобранных 
домов найдены были части трех различных по
строек (t. карт.). Заслуживающий наибольшего 
внимания является юго-западный угол рисунка 
представляющий остатки кругообразной по
стройки (VI). Отсюда на север почти в совер
шенстве найдены были следы одной особен
ной постройки которая по признакам состо
яла из шести, возможно из девяти стоящих 
один около другого помещений и из трех 
рядов колонн; поддерживающих открытую 
гадлерею. На восток от этих двух построек 
удалось найти лишь один угол третьей по
стройки (I,—IV.) 

Размер нашей открытой галлереи по на
правлению с севера на юг 58.8 метров, по 
направлению же с востока на запад (вместе 
с тремя рядами колон) 19.5 м-ов. Длина 
каждого помещения (внутренняя площадь) 
7.4 7.6 м.-ов. Тройной ряд колонн занимает 
полосу площади в 7.8 метров шириной. 

Эта постройка при I. строительстве по всей 
вероятности готовилась быть общественным 
зданием или возможно галлереей для защиты 
от ливня, что можно наблюдать в итальянской 
Помпеи, 

П. строение с возведенными разделяющими 
стенами между колоннами галлереи и с осу
ществлением подпольной топки, стремится 
получить как можно больше жилищных по
мещений (жилищный недостаток после воен
ных опустошений!) среди всемирного влады
чества, во времена прекращения невольни
чества и среди хаотических нищенских условий. 

Для определения установления эпохи I, и IL 
строительства пользуемся в первую очередь 
медалями и клейменными воинскими кирпи
чами. Были найдены такие кирпичи (с клей
мами сирийских и балканских национальных 
батальонов траков : Кортис, Корт), которые 
по всей вероятности происходят из первых 
десятков лет П.-го столетия после н, э. и 
свидетельствуют о следах чуть-ли ни пер
вых строений на этом месте. 

Наше строительство I. эпохи возможно что 
продолжалось до начала IV, столетия. Не
разрывно связанные с населенностью похо
роны, надписи на кирпичах и медали все это 
также относится к половине вернее к концу 
IV. столетия. Таким образом II. период от
носится к этим временам. 

Последующее строительство является уже 
работой конца среднего века. Толстая кру
гообразная часть стены является остатком 
полукруглой заканчивающей стены зритель
ного зала театра. В Помпее также сущест
вовала в 12 метрах от так наз. Большого 
театра 48X48 размера галлерея с колон
ным вестибюлем с большим двором, на 
четырех сторонах с одним — одним помеще
нием, — которая служила и местом житель
ства тогдашним „артистам" и гдекроме того 
находились и магазины. 

Впрочем этот остаток кругообразной, тол
щиною в 365 см. — ов стены, полукруг кото
рой 38 м. длинною в радиусе, — являлся при
надлежностью театра. Этот аквинкумский 
театр был бы большим помпейского, но 
меньшим по сравнению со строениями легио-
новских лагерей. По всей вероятности театр 
существовал в резеденцииВосточной Паннонии 
ибо упоминание слов „организация артистов" 
и „суфлер" удостоверяются письменами на 
здешних каменных памятниках. 
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Кроме этого на месте кругообразного об
ломка стены, показанный на 9. картине 
нашли каменный алтарь с надписями. Эту 
надпись читаем следующим образом : Авре-
лиус Йануариус 3 . . . . а (?) капельмейстер (?) 
на свой счет положил сюда (поставил) его 
жена, наш владыко (Марк Аврелий), Северус 
Александ (II. ? III. ?) во время консульства, 
(таким образом в 226-ом или в 229-ом году 
после н. э.) Пополнение строк поломанной 
части остается не выясненным. 

Из третьей постройки найден был лишь 
только один угол с подпорной колонной (на 
I, картине отмечено числами I. II. 1У.) Это 
здание возможно что имело в распоряжении 
подпольное отопление картина (13. и 14.), если 
бы действительно смогли разъяснить зна
чение находящегося в северо-восточном углу 
печного отверстия; но может быть вероят
ным и то, что мы встречаемся здесь лишь 
с пробитым во внешней стене отверстием для 
водосточной трубы, тк. кк. ни нужных для 
подпольного отопления колонок, поддержи-

вающих пол, ни следов сильного горения на 
этом месте не находится. Из пробитого в 
стене четырехугольного отверстия (картина 
13 и 14) вынули кирпич с интересным клей
мом : АС (картина 8. клеймо). Дополнение : а 
(ла) С(оммгенорум ? . . . Кретум ? Кипр ? Кире-
найка? — В Аквинкуме такого-ала-(от ба
тальона самостоятельных национальностей) 
не имели подобных документов, которые 
начинались бы буквой С. Возможно, что 
имеем дело или с сирийскими Коммагре, или 
с Крета и Кипр островами или северо-афри-
канской сгрелковой (из лука) конницей Ки-
ренайки. 

Это привлечение сюда стрельцов из лука 
было сознательным и всеобщим распоря
жением со стороны древней всемирной им
перии против неприятельской стрелковой 
конницы сарматских язигов, живущих на 
противоположной стороне Дуная. Эти рас
копки служат новыми данными связи земли 
нашей родины и ближнего востока во вре
мена римской империи. 

КАТАЛОГ КАРТИН : 

2. — 
3. — 
4. — 
5. — 
6. — 
7. — 
8. — 
9. — 

10. — 
11. — 
12. — 
13. — 
14. — 
15. — 

16. — 
17. — 

18. — 

Рисунок об остатках стен построек из различных строительных эпох, найденных в 
Обуде. 
Дома № 179-189 по Лайош ул. во время разбора их. 
Продольный разрез слоев раскопок, (каменные следы путей, лежащих один над другим). 
Поперечный разрез слоев раскопок. 
Чертеж развалин I. строения (постройка с открытой галлереей). 
Продольный разрез через пункты Дх Д% 

Разрез подпольного отопления Нх Н% 
Клейма на кирпичах гравированные воинскими отрядами при постройках и ремонтах. 
Обетованный алтарь „музыкант" от Аур. Ианариус. 
Стены из камня (с галлерейной постройкой). 
Поддерживающая колонна (Рх Р2 Р3 Р±). 
Поперечный разрез (С1 С2). 
Отверстие для топки (?) в стене римских времен. 
Подпольное отверстие для топки (?) в стене. 
Поперечный разрез отверстия пользуемого для толки (для водосточных труб ?) в 
стенах во времена римской эпохи. 
Поперечный разрез об остатках стен (на ул. Кулъчар). 
Гравюры глиняных сосудов (ул. Кульчар). (I. и 3. средней эпохи) 2 номер 1У. столетия 
из детской могилы, зеленой эмалировки, 3 и 4 белого цвета). 
Сосуд для курений с подставкой формы человеческой головы из галлерейной постройки. 
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JÁNOS SZILÁGYI 

UNE GALERIE OUVERTE ET UN EDIFICE CIRCULAIRE 
(GALERIE DE PROMENADE ET THEATRE?) DANS LA 

COLONIE MILITAIRE D'AQUINCUM 

Kn 1938 on a tracé à travers les rues 
entortillées et les maisons délabrées d'Óbuda 
une grande route destinée à ceux qui arrivent 
de Vienne dans le capitale hongroise. La 
construction de cette route a demandé la 
démolition de longues rangées de maisons 
dans plusieurs rues ; c'est alors que nous 
avons mis au jour (par des fossés tracés à 
travers les caves et les cours des maisons 
démolies, Lajos-u. n o s 177—189 et Óbudai 
rakpart, n° s 14—20) les vestiges de, trois 
édifices distincts. Il convient de signaler en 
premier lieu, au coin sud-ouest, les restes 
d'un édifice circulaire [Pig 1 : VI]. Au nord de 
celui-ci nous avons pu examiner à fond les 
traces d'un édifice singulier qui se composait 
de 6 [ou 9]locaux et d'une galerie [ouverte ?] 
soutenue par trois rangées de piliers [VII— 
LXIII] . A l'est de ces deux édifices nous 
avons découvert l'angle d'un troisième 
[I—IV]. 

A l'est des édifices, sur le quai du Danube, 
le fossé de canalisation a dû traverser les 
tombes d'un cimetière usité au IV e siècle de 
notre ère. Nous croyons pouvoir localiser 
dans cette région aussi la porte méridionale 
du camp de la légion. 

Il est possible que les locaux et les piliers 
signalés par les chiffres VII—XVIII, ainsi 
que les portes KjKgKg et K4n'existent que 
dans notre imagination et que le mur de 
clôture se termine aux contreforts des 
points K2 et K3. Selon ces deux hypothèses 
on peut évaluer la longueur del'édifice muni 

d'une galerie et orientée du nord au sud à 58, 
8 ou à 80, 7 m.; de l'est à l'ouest sa largeur [y 
compris les 3 rangées de colonnes] se chiffre à 
19, 5 m. L'espace intérieur des locaux avait 
7,4 [ou 7,6] m. de long et 4,1 m. de large ; au 
nord le dernier local avait 6, 8 m. de long. 
Les trois rangées de piliers occupent une 
zone large de 7, 8 m. 

Il est probable que pendant la première 
période cet édifice, composé d'une série de 
locaux et d'une colonnade, abritait une 
institution publique. Les dirigeants de la 
seconde période de construction cherchaient 
à créer des locaux habitables parmi les 
piliers de la galerie ouverte par des cloisons 
et par l'installation d'un chauffage souterrain. 
Ces mesures s'expliquent par la misère et la 
confusion qui caractérisent la fin de la 
domination romaine dans ces parages. 

Pour déterminer l'époque de la première 
et de la seconde constructions, il faut 
recourir à l'aide des trouvailles accessoires. 
On a retrouvé des marques de brique munies 
d'abréviations qui renvoient à des bataillons 
d'archers syriens et à des troupes de cava
lerie composées de Thraces balkaniques 
[CHORTIS, CHORT] ; selon le témoignage 
de ces monuments la première période des 
constructions pourrait être fixée à la pre
mière dizaine d'années du I I e siècle apr. 
J.—C. Il est à remarquer que cette période 
pouvait bien durer jusqu'au début du IVe siè
cle. De l'embouchure de l'hypocauste nous 
avons sorti un petit bronze cuit de Constance 
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"Cohen 39]. Quant au cimetière, dont 
l'évolution allait de pair avec l'histoire de la 
population, il remonte, selon le témoignage 
des marques de briques et des monnaies y 
trouvées, au milieu ou à la fin du I V e 

siècle. Par conséquent, la seconde période est 
à fixer à cette époque. Les constructions 
suivantes seront déjà dues au moyen âge. 

Pendant la floraison de la civilisation 
romaine l'édifice muni de galerie ouverte 
semble avoir servi de promenade ou de 
refuge contre l'averse. Sous ce rapport il 
convient de prendre en considération le fait 
que le mur épais et circulaire, découvert à 
proximité de cette galerie, doit être considéré 
comme le mur de clôture d'un théâtre demi-
circulaire. Ce mur large de 365 cm. pourrait 
bien appartenir à un théâtre demi-circulaire 
ayant un rayon de 38 m. Dans ce cas le 
théâtre d'Aquincum serait plus grand que 
ceux de Pompéi, mais plus petit que les 
édifices similaires des autres camps de légion
naires. Quoi qu'il en soit, il est certain que la 
capitale de la Pannonié orientale avait un 
théâtre : n'oublions pas qu'une inscription 
fait mention de 1'»associations des acteurs« et 
d'un »souffleur«. 

C'est dans le voisinage de ce mur demi-
circulaire que nous avons découvert, dans le 
mur d'un puits plus récent, une pierre 
d'autel (Pig. 8) munie d'une inscription, 
pour laquelle nous proposons la leçon sui
vante : Aur(elius) Ianuarius | S . . . .a tub-
(icen) | inpedi(i)s | suis posuit | imp(eratore) 
d(omino) n(ostro) M(arco) Aur(elio) | [Se]-
vero[Al]exandro [ [II (?) c]o(n)s(ule). 

Ce qui veut dire : Érigé aux frais à.' Aurelius 
Ianuarius S . . . . (?), chef de choeur (?) au 
temps de sa Majesté, Notre Seigneur le 
consul (Marc-Aurèle) Sévère Alexandre (II 
ou I I I c'est-à-dire en 226 ou 229 apr. J-C.). 

La restauration de la partie détériorée de 
la deuxième ligne reste douteuse. Entre les 
lettres 5 et A il y un espace suffisant à 5 
lettres ou, en cas de contraction, à 7 lettres. 
Quant à la signification du mot, on peut la 
chercher dans deux directions : d'un côté, 
on pourrait penser à l'indication du monu
ment érigé par Aur. Ianuarius, d'autre 

part on pourrait y voir un nom de personne 
commençant par S et se terminant en A. 
Dans le premier cas on pourrait proposer 
les conjectures suivantes : SE [dili] A TVB— 
[icinum], »les chaises des musiciens« ; SP — 
[ond]A[s] TVB [icinum], »les sophas des 
musiciens«; SI [gill] A TVB[icinum], »les 
images des joueurs de trompette«. 

Tout bien considéré, il paraît probable 
qu'Aur. Ianuarius n'a accompli aucun acte 
mémorable ; il a simplement fait ériger [»po
suit«] un monument de pierre pour s'acquit
ter de ses voeux envers une ou plusieurs 
divinités dont le [s] nom [s] serai [en]t à 
placer en trois lignes dans la partie supérieure 
de l'espace réservé à l'inscription. 

Sur le territoire de nos fouilles nous avons 
découvert au moins un des angles d'un 
troisième édifice, avec un contrefort massif 
au coin et un contrefort plus mince auprès 
du mur [fig. I, no s I, II , IV]. Cet édifice pos
sédait éventuellement un chauffage installé 
sous les dalles [fig. 13 et 14] ; il est possible 
qu'à l'angle Nord-Est nous avons mis au 
jour l'orifice d'un fourneau. Néanmoins on 
ne peut pas écarter définitivement une 
seconde hypothèse : dans ce cas nous aurions 
à faire à un canal percé à travers le mur 
extérieur. Sous ce rapport il convient 
d'observer que ni les piliers soutenant le 
dallage en cas d'un chauffage souterrain, ni 
les traces d'une forte combustion n'ont 
pu être retouvés (cf. fig. 15 ou le terrain 
en question est présenté de haut). C'est d'une 
cavité carrée dans le mur [fig. 13 et 14] que 
nous avons sorti une brique avec la marque 
(Pig. 8/d) suivante : AC, a[la] C[ommage-
norum ?.,. Cretum ? Cypriae ? Cyrenaicae ?]. 

Jusqu'ici à Aquincum nous n'avons connu 
aucun vestige écrit d'une »ala« [bataillon 
autonomed'une nationalité] au nom com
mençant par C. Qu'il s'agisse d'un monu
ment des archers d'un corps de cavalerie 
originaire de Commagène en Syrie, de l'île 
de Crète ou de Chypre, ou bien d'un batail
lon venu de Cyrénaique, c'est-à-dire de 
l'Afrique du Nord, une chose est certaine : 
le transfert d'archers étrangers dans cette 
région était une mesure exigée par la pré-
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sence des ennemis établis sur l'autre rive du nous pouvons dire que nos fouilles ont fourni 
Danube [JazygesJ qui possédaient des unités de nouvelles contributions aux relations de 
analogues. Près de l'angle de ce mur on a notre pays avec le Proche-Orient à l'époque 
découvert aussi des objets de céramique romain et à la connaissance du déclin du 
médiévaux qui permettent de fixer l'âge, dii niveau de vie et de la sécurité vers la fin 
mur mince allant vers l'est. Pour conclure, de l'âge antique. 

ILLUSTRATIONS 

Pig. 1. — he plan des murs retrouvés à Ó b u d a ; ils appartiennent à de trois édifices 
construits à des époques différentes. 
Les maisons sises aux nos 179—189 rue Lajos pendant la démolition.-
Coupe longitudinale des couches où les fouilles ont été pratiquées. On y voit les pierres 
de trois routes superposées. 
Coupe transversale des couches. 
Plan des ruines du premier édifice (muni d'une galerie ouverte). 
Coupe longitudinale à travers les points Dx et D2. 
Coupe transversale de l'installation du chauffage souterrain à travers les points H1 et Ht. 
Marques des briques relatives aux unités militaires effectuant les contructions et les 
restaurations. 
Table votive du (musicien) Aur. Ianuarius. 
Mur construits de blocs de pierre (dans l'édifice muni d'une galerie ouverte). 
Contreforts (Px, P2 , P3 , P4). 
Coupe transversale (à travers les points Clf Ca). 
Orifice d'une installation de chauffage ( ?) dans le mur romain. 
Orifice d'une installation de chauffage souterrain dans le mur. 
Coupe transversale du mur percé d'un canal de chauffage (tuyau de vidage ?). 
Coupe transversale des restes de plusieurs murs (rue Kulcsár). 
Coupe de plusieurs vases de céramique (rue Kulcsár) : nos 1, 3 : vases médiévaux, 
2. vase émaillé de vert, retrouvé dans la tombe d'un enfant (IVe siècle) ; nos 3, 4 : 
vases blancs. 

Fig. 18. — Cassolette d'argile ayant la base en forme de tête d'homme (retrouvée dans l'édifice 
muni d'une galerie ouverte.) 

Pig. 2. 
Pig. 3, 

Pig. 4. 
Pig. 5. 
Pig. 6, 
Pig. 7. 
Pig. 8. 

Pig. 9. 
Pig. 10. 
Pig. 11. 
Pig. 12. 
Pig. 13. 
Pig. 14. 
Pig. 15. 
Pig. 16. 
Pig. 17. 
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P A T E K E R Z S É B E T 

BIZTOSITÓSZERKEZETTEI, KÉSZÍTETT FIBUI.ÁK 
PANNÓNIÁBÓL 

Aquincum polgárvárosának legkorábbi 
temetője az Aranyhegyi-patak két oldalán 
terült el.1 A betemetkezés ide akkor kez
dődött meg, amikor a polgárváros végleges 
formát öltött2 és így a sírleletek általában 
a i. sz. u.-i I. sz. végének és a II . sz.-nak 
anyagi kultúráját tükrözik.3 

Későbbi betemetkezés eredménye az 
T 926/28. számú sír, amely az összesítő 
térképen a 145. számot kapta. Ezt mutatja 
az a tény is, hogy csontvázas sírral van 
dolgunk, míg a temető többi sírjai égetettek, 
aminthogy a császárkor első felében Aquin
cumban az égetéses temetkezés az általános 
temetési ritus.4 

A fentemlített 145. számú sír kelet-nyugati 
irányú téglasír. (Teletanyagát lásd 5. kép, 
1—7.) A sír alját hat darab peremes tégla 
alkotja, úgyhogy a peremes oldalakat befelé 
fordították. A sír hosszanti oldala 5—5 
laposan fektetett téglából állott, a két kes-
kenyebbik oldalra pedig 2—2 téglát helyez
tek. A téglasírban két csontváz feküdt. A sír 
északi oldalán egy idős, fejlett férfi csont
váza, mellette egy átlyukasztott középbronz
érem. Ennek előlapján a császár balranéző 
feje. Körirata : T I CTAVDIVS CAESAR. . . 
Hátlapján S. C. (5. kép,l.) 

A sír feltárásánál a csontváz lábánál egy 
csontnyelű vaskésre (5. kép, 2.) találtak. 
A kés csontnyele igen rossz állapotban 

i E temetőt ismertette Nagy Lajos, Budapest tör
ténete I . Budapest az ókorban 465 skk. Ugyani t t 
találjuk meg a feltárt sírok alaprajzát is. 

2 Nagy I,., I. m. 466. 1. 
3 Nagy I,., I . m. 467. 1. 
4 Nagy Iy., I . m, 466. 1. 

maradt fenn, úgyhogy a restaurálásnál több 
darabból ragasztották össze. A kés jobb
kezet ábrázol, amely három ujjával egy tár
gyat tart . Ez a kés nyelének végét képezi 
és nem más, mint egy dió, amelynek bele 
ma is jól felismerhető. A kéz formájú kés 
hosszabb csontszárban folytatódik. Hossza 
11-5 cm. 

A sír déli oldalán kis női csontváz feküdt. 
Feje kb. a férfi hónaljának magasságáig ért. 
A nyak táján egy kónikus üveggyöngyökből 
és apró kerek, külső részén aranyozással 
díszített, üveggyöngyökből álló nyakéket 
találtak (5. kép, 3.), amely nem maradt 
meg egész nagyságában. Eredetileg ugyanis 
minden 1—1 kék gyöngy között 2—2 drb 
kis, kerek gyöngynek kellett lennie. Ma már, 
amint ez a fényképen is látható, csak a 
nyakék fele részére jutott ilyen kerek üveg
díszek sora. Az egész nyakékből jelenleg 
61 darab kék üvegszem és 30 kis kerek 
szemecske maradt fenn. A nyakdísz jelenlegi 
állapotában 29-5 cm hosszú. 

A csontváz vállánál fibula került felszínre. 
(5. kép, 4.) Hossza : 5 cm, a kereszttag 
hosszúsága 3-8 cm. Anyaga ezüst, de a karo
kat díszítő két gomb és maga a tü bronzból 
készült. A fibula karját és félköríves ken
gyelét egymáshoz csatlakozó háromszögek 
formájában niello berakással díszítették. 
Hasonló technikával ékített a fibula lába 
is, az ú.-n. »futókutya«, illetőleg indamotí
vummal. Külön figyelmet érdemel a fibula 
talprészénél kihúzható biztosítószerkezet. 

A halott lábánál egy kis kerek, részben 
rozsdaette tintatartó feküdt. (5. kép, 5.) 
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Bemélyedő alját koncentrikus körök díszí
tik. Magassága 6 cm., átmérője 4 cm.5 

A sírban volt még egy bronz fogó töredéke. 
(5. kép, 6.) Hossza 6-7 cm. Továbbá egy vas 
stílus maradványa. (5. kép, 7.) Ennek lapos 
vége nyílalakú. 

A leletbe tartozó T fibulával kapcsolatban 
utalnunk kell a Fővárosi Régészeti Intézet 
egy hasonló, noha kevésbé díszes kapcsoló
tűjére. (6. kép.) Mindkét fibulánál ugyanis 
a talp alul nyitott és e nyíláson keresztül 

ségét. E kis zárt karikaformájú tag segítsé
gével még ma is könnyen lehet a fibula 
biztosítószerkezetét ki- és betolni. Felmerül
het annak a lehetősége is, hogy e karikára 
esetleg csüngő díszt vagy láncot erősítettek, 
bár az általam ismert anyagban és az iro
dalmi utalásokban a hasonló típusú fibulák-
nál ennek nem akadtam a nyomára. 

A fentebb ismertetett kapcsolótű bizto
sítószerkezetével kapcsolatban alább a fibu-
lák biztosítószerkezetére fogok kitérni, hasz-

1—4. kép. — A pannóniai biztosítószerkezetek változatai. 

egy csőalakú biztosítószerkezetet lehet fel
csúsztatni a tűtartóba, amely körülzárva a 
fibulatűt, biztosítja a záródást. Az 5. kép 4. sz. 
fibuláján jól látható a biztosítószerkezet és 
ugyancsak megfigyelhetjük a fibulaláb alján 
azt a kis szegecskét, is, amely ezt rögzítve 
tartja. Ugyanilyen biztosítószerkezettel lát
ták el a 6. képen bemutatott fibulát is. 
E példánynál a biztosítószerkezet oldalán 
kis karikát látunk, amely valószínűleg azt 
a célt szolgálta, hogy ezzel könnyítsék meg 
a szerkezet kezelését, illetőleg hozzáférhető-

5 Az Aranyhegyi-árokmenti temetőből felszínre 
került 1 bronz "és 2 agyag tintatartóról emlékezik 
meg Nagy I^ajos (Budapest története. I. Budapest 
az ókorban 554. 1. I,XXVI. tábla.) — Hasonló 
sírleletről tudunk a Testvérhegyen a 20.539/7 
hrsz. telken, amely a mi tintatartónkhoz hasonló 
darabot tartalmazott. (Nagy L., Aquincumi 
mumiatemetkezések. 4. 1. Dissertationes Panno-
nicae, Ser. I. Fasc, 4, Idevonatkozó irodalmat 1. u. 
ott. 

nálatuk indokolására, a hazai biztosító
szerkezetek ismertetésére, osztályozására és 
fejlődésére. 

Mindenekelőtt a fibulák tűszerkezetéről 
szeretnék szólani. Ismerve a pannóniai 
fibulaanyagot, meg kell állapítanunk, hogy 
a császárkor első felében kapcsolótűink túl
nyomó révSze spirális szerkezetű. Csak az 
Aucissa fibulák, továbbá az elsősorban 
Galliában gyártott, ú.-n. galliai és íves 
fibulák, valamint az emailos fibulák jórésze 
készült csuklós megoldással. A későbbi 
anyagban a térd-fibulák egy részénél csuklós 
szerkezetet találunk ugyan, de a kapcsoló
tűk túlnyomó részét itt is spirális szerkezettel 
konstruálták. A kora-császárkorral szemben 
a római uralom végén már egészen más a 
helyzet. E korszak fibulái a kisebb számban 
előforduló korongos fibulák mellett a hagyma-
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5. kép. —Az aquincum-aranyároki 145. sz. sír leletei. 



fejes fibulák, amelyek kivétel nélkül csuklós 
szerkezetűek. I t t meg kell említenünk, hogy 
hazai anyagunkban jelentkeznek ugyan 
szórványosan spirális szerkezetű T-fibulák is, 
de ezek a honi divattól idegen, germán ízlést 
mutató ipari termékek és pannóniai elő
fordulásuk csak egészen szórványos.6 Mind
ezeket összegezve, meg kell állapítanunk, 

6. kép. — Biztosítószerkezettel készített 
kapcsolatú Aquincumból. 

hogy késő császárkori fibulaanyagunk majd
nem kizárólag csuklós tűszerkezettel készült. 
Pannonián kívül hasonló a helyzet a többi 
provinciákban is. Párhuzamba állítva a 
csuklós- és spirális szerkezetű fibulákat, meg
kell állapítanunk, hogy a többszörös spirális 
menetben megcsavart tűknek megvan a 
maguk ruganyosságuk és ép ez okból ezen 
kapcsolótűk záródása biztosabb, míg a 
csuklós fibulák tűszerkezete merev és ezért 
használat közben a tű igen könnyen ki
ugorhat a tűtartóból. Erre vezethető vissza, 

6 Patek E. Pannóniai fibulatipusok elterjedése és 
eredete. Diss. Pann. Ser. II. Nr. 19. 66. skk. 

hogy a római hódítás korábbi szakaszaiban, 
addig, amíg a fibuláknál a spirális megoldás 
dominál, különösebb biztosítószerkezetre 
szükség nem volt. A fibulazáródás rögzítését 
a kevésbé biztos csuklós szerkezet térhódítása 
okolja meg. Ezen technikai újítás mellett 
ugyancsak a záródás fokozottabb biztosítá
sát szolgálja egy másik újítás is, t.-i. az, 
hogy a szélesebb tűtartólapról a késő-császár
kori T, illetve hagymafejes fibulák készítői 
a zártabb, ú.-n. csőalakú tűtartóra térnek át.7 

Pannóniában a biztosítószerkezettel ellá
tot t fibulák köre így kizárólag a csuklós-
szerkezetű T-, illetve a már kifejlett hagyma
fejekkel díszített kapcsolótűk. Aquincumi 
fibuláink biztosítószerkezetéhez analógiát 
keresve vizsgálódásaink így már csak az e 
típus keretébe tartozó kapcsolótűkre vonat
koznak. 

Kezdetben elsősorban a díszesebb kap
csolótűknél gondolnak a tűzáródás biztosí
tására. Az aquincumi 145. sz. sír fibulája, 
eltekintve a kar két gömbalakú díszét és 
magát a fibulatűt, amelynek anyaga bronz, 
ezüstből készült. A karokat és a kengyel 
két oldalát nielló díszíti. 

A hagymafejes fibulák típusán belül a 
fejlődésnek szintén kezdeti fokán áll a másik 
aquincumi fibula. (6. kép.) Ez kevésbé 
díszes példány. Ennek és a fentebb tárgyalt 
kapcsolótűnek azonos biztosítószerkezete 
van. E két aquincumi fibulának pontosan 
megfelelő testvérdarabját is felleltük pro
vinciális kapcsolótűink közt, a dmiapentelei 
római telep XVIII. téglasírjából előkerült 
finoman tagolt bronz T-fibulájában.8 E pél
dánynál a tűtartóban az ismertetett aquin
cumi darabokhoz hasonlóan egy fel- és le
mozgatható hüvelyt látunk, amely a tű 
megrögzítésére szolgál. Két további analóg 
példányt őriz a MNM, ezek lelhelye sajnos, 
ismeretlen. (V. ö. Katalógus I. 4., 5. sz.) 

A fentebb említett pannóniai fibuláknak 
megfelelő kapcsolótűkről tudomásunk van a 
birodalom egyéb területeiről is. így három 

7 Rámutat erre B. Saria is. Vjesnik Hrv. Arheol. 
Drustva. N. S. Tomus XV. 1928. Fibeln mit 
Sperrvorrichtungen c. munkájában. 

8 Paulovics I, : A dunapentelei római telep. (Inter-
cisa) Archaeologia Hungarica II. 54. 1. 37. kép. 
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hasonló biztosítószerkezettel ellátott rätiai 
fibulát publikál W. Barthel Zugmantel 
castellum anyagából.9 Egészen ép állapotban 
fennmaradt hasonló biztosítószerkezete van 
egy niederbieberi fibulának.10 B. Saria közli 
a belgrádi múzeum két ezüst fibuláját.11 

E példányoknál is csakúgy, mint a mi két 
aquincumi kapcsolótűnknél, a tűtartóba a 
tűtartó talpa felöl felcsúsztatható hüvely
alakú szerkezet szolgál a tű megrögzítésére. 

nak már teljesen kifejlett csoportjához tar
toznak, tipológiailag az előbbieknél későbbiek. 
Kivitelük egészen egyszerű, anyaguk bronz, 
biztosítószerkezetük pedig eltér a fentebb 
tárgyalt megoldásoktól. Azt ugyanis, hogy 
a fibula tűje használat közben ki ne ugor
hasson a tűtartóból, itt egy keskeny lapocska 
akadályozza meg. Ez a kis biztonsági lap 
egy, a tűtartón — annak kb. alsó harmadá
nak magasságában — keresztül, haladó csap-

7. kép. — A pomázi biztosítószerkezettel készített 
kapcsolatú. 

E belgrádi biztosítótűk egyike díszes nielló 
berakással ékített darab. Egyik oldalán, a 
hasonló fibuláknál többször előforduló 
VTERE FELIX felirat, másikon pedig inda
dísz fut végig. 

Az Aquincumi Múzeum biztosítószerke
zettel ellátott fibuláival kapcsolatban szólani 
szeretnék két további ugyancsak Aquin
cumban illetőleg a Fővárosi Régészeti In
tézetben őrzött kapcsolótűről (v. ö. Kata
lógus II . 1—2.). Ezek a hagymafejes fibulák-

69. I X . t. 
ámú kap-

9 OKI, Nr. 8. Zugmantel 77. 1. P/hNr. ( 
63. és X X I . t. 41 . Z 134, 135, 136. szí 
csolótűk. 

io Dorow, Altertümer in Neuwied, Berlin. 1827 
X V I I I . t. 6. kép. 

i i B. Saria, I. m. 78. 1. 7. kép. 

szeg körül, mint tengely körül forog. (7. kép.) 
A rendelkezésünkre álló fibulaanyag tanu-
sága szerint a biztosítószerkezetnek ez a 
módja a leggyakoribb Pannóniában. Fel
tűnően kedvelték a hasonló szerkezettel el
látott kapcsolótűket nagy katonai táboraink
ban, de szép számmal kerültek felszínre 
tartományunk egyéb területeiről is. (V. ö. 
Katalógusunkban II . 1—120. sz. alatt fel
sorolt fibulákat.) Amilyen gyakran jelent
keznek ezek a fibulák minálunk, ugyanolyan 
közkedveltségnek örvendtek a szomszédos 
kartományokban. Noricumból Tischler mutat 
hasonló szerkezettel ellátott fibulát ;12 analóg 

12 Tischler, in A. B. Meyer, Gurina im Obergailthal, 
Kärnten-Dresden. 1885. 33. 1. 
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darabról tudunk az alsóausztriai Hörnstein-
ből.13 

Itáliában való előfordulásáról a kolozsvári 
múzeum egyik hagymafejes fibulája tanús
kodik.14 A dalmáciai Krupából felszínre 
került darabról Abramic irodalmi közlése 
tájékoztat.15 

B. Saria a spliti Városi Múzeum számos 
hasonló példányáról emlékezik meg.16 Ugyan
csak ő publikálja a belgrádi múzeumban 
őrzött és a Morava menti Orasacból17 

továbbá a Sirmiummal szemben fekvő Mala 
Mitrovica18-ból származó analóg darabokat. 
Az erdélyi Porolissum (Moigrad) leletei közt 
is feltűnik a tárgyalt típus,19 amellyel pár
huzamba állítható a kolozsvári múzeum egy 
másik hasonló darabja. B két utóbbi kap
csolótűre külön is fel kell hívni a figyelmet, 
amennyiben a provinciális hagymafejes fibu-
lák csoportja Erdélyben csak egy-egy szór
vány lelettel van képviselve. A hajdani Dácia 
területéről, amely a hagymafejes fibulák 
divatjának idejében már többé nem római, a 
provinciális ízlés eme dokumentumai csak 
ezzel a két példánnyal van képviselve anyag
gyűjtésemben.21 

Ezen pannóniai és Pannónián kívüli 
analógiák ismertetése után térjünk vissza 
a tárgyalásunkhoz kiindulópontul szolgáló 
aquincumi fibulákhoz. Az arany ár oki és a 
6. képen bemutatott másik aquincumi fibula 
a biztositószerkezetneknek u. azt a formáját 
mutatják. (1. kép.) Egy másik változatot 
(2. kép.) ismerhetünk meg a Fillér-utcai és 
pomázi (7. kép.) kapcsolótűn. 

Teljesség kedvéért meg kell emlí
tenünk, hogy ismeretes Pannóniában a 
fibulazáródás biztosításának egy további 

13 Schneider, Arch. Epigr. Mitt . X . 40. 1. 
14 c. Kolozsvár M. Inv . 1034. r. Olaszország ae. Ion. 

8-9 cm. 
i s A bramic, Jahreshef te des Österreichischen Archaeo-

logischen Inst i tu tes in Wien. X I I . (1909.) Beiblatt 
44. 1. 18. ábra . 

16 B . Saria I . m. 76. 1. 
17 B . Saria I . m. 76. 1. 4. ábra. 
18 B . Saria I . m. 77. 1. 6. ábra . 
19 c. Kolozsvár M. Inv . Nr. 1636. r. Porolissum ae. Ion. 

9-2 cm. 
20 c. Kolozsvár M. Inv . Nr. 1635 r. Erdély ae. Ion. 

7 cm. 
31 L. Patek, I. m. 73. 1. 

változata is. Ez utóbbi esetben ugyanis a 
fibula kengyel és láb találkozásánál a tűtar-
tón belül kis szegecske található, amely meg
gátolja a tű kinyílását. A fibulát csak az 
esetben lehet ismét kinyitni, ha a kis szegecs
két visszatoljuk. (3. kép.) A fibula tűjének 
ilyenfajta rögzítését B. Saria mint a leg
gyakrabban előforduló biztosítószerkezeti 
módot említi, utalva a belgrádi és zágrábi 
múzeumok hasonló fibuláira.22 Thracia terü
letén való előfordulását mutatja a szófiai 
múzeum egyik hagymafejes biztosítótűje.23 

A pannóniai fibulaanyagban több pél
dánnyal van képviselve a biztosítószerke
zettel ellátott fibulák ezen csoportja. Első
nek kell említenünk a ságvári sírmező 26. 
sírjából egyéb melléklettel együtt felszínre 
került hasonló fibulát. (V. ö. Katalógus I I I . 
1.) amelyhez csatlakoznak még a duna-
pentelei, pettaui, berndorfi, hosszúhetényi 
hasonló típusú kapcsolótűk. (V. ö. Kata
lógus I I I . 2—5.) Végül még utalnunk kell a 
MNM., a bécsi Kunsthistorisches Múzeum, 
veszprémi és pécsi múzeumok lelhelytelen, de 
e tárgyalt csoport keretébe tartozó darab
jaira. Ezeknek lelhelyéről ugyan csak annyit 
tudunk, hogy Pannónia területéről valók, de 
figyelembe kell őket vennünk, ha ezen 
fibulák elterjedési statisztikájáról is helyes 
képet akarunk alkotni. (V. ö. Katalógus I I I . 
6—11.) 

Fentebbi tárgyalásunk után összegezve az 
eredményeket megállapíthatjuk, hogy pro
vinciánkban a T fibulákon a római korban a 
fibulazáródás megrögzítésére három fajta 
biztosítószerkezetet használtak, az eddig 
felszínre került leletek tanúsága szerint. 
E három változat pedig 1. a tűtartóba a talp 
felől felcsúsztatható hüvely, 2. kis szeg körül 
mint tengely körül forgó lemez és 3. a tű
tartó kengyel felöli végén elhelyezett kis 
csapszeg. (V. ö. 1. 2. 3. képek.) 

E három változat közül tipológiailag a 
hüvely alakú biztosítószerkezet a legkorábbi.24 

E megállapítást támasztja alá egyfelől az a 
tény, hogy mint a pannóniai, mint a Pannó-

22 B. Saria, I . m. 75. 1. 2. ábra. 
23 c. Szófia M. Inv. Nr. 439. r. Vetren ae. Ion. 8. cm. 
24 1. B. Saria, i. m. 74. 1. 
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nián kívüli fentebb felsorolt és tárgyalt 
hüvelyalakú biztosítószerkezettel ellátott 
kapcsolótűk a T-alakú hagymafejes fibulák 
tipológiailag korai csoportjához tartoznak, 
azokhoz tehát, amelyeknek datálása a i. 
sz. u.-i. I I I . sz., főleg pedig e század első fele.25 

Fentebb említettük a rätiai limescastellumok-
ból előkerült kapcsolótűket. (Zugmantel, 
Niederbieber) Tekintettel arra, hogy ezen 
erődöket a I I I . sz. közepén már feladták, 
római leletanyagukat is ezen időpontig be
zárólag lehet datálni. Hazai anyagunkból 
ezt a tényt támasztja alá az Aranyhegyi-árok 
menti 145 sz. sír fibulája is, amelyet Claudius 
caesar középbronzával együtt helyeztek a 
sírba. így ez a kapcsolatit a Pannóniában 
felszínrekerült biztosítószerkezettel ellátott fibu
lák közül a legkorábbi. 

Az ilyenformájú biztosítószerkezetek 
aránylag ritkák és ezeket főleg a díszesebb 
elsősorban ezüst fibuláknál alkalmazták. 
A 6. képen bemutatott aquincumi példány 
éppen a fibula egyszerű kivitelével tér el 
az analóg daraboktól. 

Pannóniában a legnagyobb közkedvelt
ségnek a lemezalakú biztosítószerkezetek 
örvendettek (2. kép). Ez már tipológiai
lag későbbi forma, alkalmazása a kifej
lett hagymafejes fibulákon konstatálható, 
amelyek általában a IV. sz.-ra tehetők.26 

A pannóniai darabok közül datáló leletek 
társaságában került felszínre a katalógusban 
I I . 45. sz. alatt közölt fibula, amely Iovianus, 
(363—364) I. Valentinianus és Valens, 
(364—378) valamint Gratianus (367—383) 
vereteivel képezett összefüggő leletet. A ság
vári sírmezőt a pénzmellékletek tanúsága 
szerint a Konstantinusi dinasztiától Gratia-
nusig lehet datálni27, így az innen kiásott és a 
katalógusban II . 50. sz. alatt felsorolt fibula 
szintén IV. századi. 

Ugyancsak a római hódítás utolsó szaka
szát jellemzi a biztosítószerkezetek 3. vál
tozata is. (3. kép.) A 2. és 3. változat egy-
25 E fibulatipus datá lását 1. Kovrig I., A császárkori 

fibulák főtipusai Pannóniában. Diss. Pann . Ser. 
I I . No. 4. 25. skk. 1. és Patek, I. m., 70, 71. 1. 

26 E t ípus datálására vonatkozólag 1. Kovrig, I. m. 
25. 1. és Pa tek I . m. 71. skk. 

27 I,ásd : Radnóti A., Római kuta tások Ságváron 
(Aschaeologiai Értesí tő U. F . 1,11. köt . 156. 1.) 

mással párhuzamosan jelentkezik. Mind a 
kettő igen gyakori. Alkalmazásuk a kifejlett 
formájú hagymafejei" fibulák csoportjába 
tartozó egyszerű daraboknál figyelhető meg. 

Eddigi ismereteink szerint hiányoznak 
Pannóniában azok a fibulák, amelyeket B. 
Saria cikkében »Fiebeln mit abnehmbaren 
Puss« cím alatt tárgyal. Ezen daraboknál a 
kapcsolótti két részből áll. Az egyik a teljes 
fibulatest tűtartó nélkül, a másik pedig egy-
— a lábra ráhúzható — hüvely, amely 
egyúttal a tütartót helyettesíti. A Sariánál 
publikált belgrádi és spliti múzeumok egy-
egy darabján kívül a hasonló fibulákról hall
gat a szakirodalom. Lehetséges, hogy csak 
lokális megoldásnak kell tekintenünk ezt a 
változatot, amely éppen nehézkes kezelése 
miatt nem terjedt el általánosan. 

A fentebb tárgyalt biztosítószerkezeteket 
a római hódítás legvégén egy újfajta rögzítő 
szerkezet követi. Az ilyen kapcsalótűknél 
a fibula egyik csavarmenetre járó oldal
gombjához tengely tartozott. Ezen vezették 
át a tűt, miután ezt már előzőleg belehelyez
ték a teljesen zárt tűtartóba. Ezen kapcsoló-
tűket aztán mindaddig nem lehetett ismét 
kinyitni, amíg az oldalgomb kicsavarásával 
szabaddá nem vált a tű. (4. kép.) Az ilyen 
formájú biztosítószerkezet a hagymafejes 
fibulák azon késői darabjainál lép fel, ame
lyeknek jellegzetessége az, hogy rövid 
kengyelhez feltűnően hosszú, keskeny fibula-
láb csatlakozik. A láb többnyire áttört 
munkával díszített és hátoldalának csak a 
közepén helyezkedik el az egészen keskeny, 
zárt, csőalakú tűtartó. Többnyire díszes, 
nem ritkán arany, vagy aranyozott fibulák 
tartoznak ebbe a csoportba. 

Pannóniában hasonló biztosítószerkezettel 
ellátott fibulát a római impérium korából 
nem ismerek. A szakirodalomban publikált 
hasonló stílusú fibulákról is az állapítható 
meg, hogy ezek a i. sz. u.-i IV. sz. végén, 
főleg azonban már az V. században voltak 
használatosak.29 Ezek a kapcsolótűk a 

28 Hugo Mötefindt, Zur Geschichte der I ,öttecbnik in 
vor-und frühgeschichtlicher Zeit. Bonner Jahr
bücher 123. (1916) 151. skk. 

29 Childerich frank király (4-481) doornicki a rany 
fibulája. (Irodalmát 1. J . J . Chiflet, Anastas 
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korábbi hagymafejes fibulákból kialakult, 
későbbi típusú kapcsolótük. Biztosítószer
kezetükkel kapcsolatban felmerül az a kér
dés, hogy vájjon ezek a római kori biztosító
szerkezetek utódjai-e, vagy pedig a provin
ciális ízléstől idegen ipar hatása jelentkezik-e 
már rajtuk? E biztosítószerkezetek lényege 
ugyanis a fibula csavarmenetre járó oldal
gombja. 

A csavarmenet technikájával H. Mötefindt 
foglalkozott behatóan.30 Megállapítása sze
rint e csavarmenetet háromféleképen lehe
tett előállítani. 1. öntéssel, 2. forrasztással 

Childerici I. Francorum regis sive thesaurus spuel-
cralis Tornoci Neviorum effossus s tb . Antwerpiae 
1655. 182. 1. — Főleg a fibula biztosítószerkezetét 
tárgyal ja H. Mötefindt, I. va.. 151. skk. 11. ábra . — 
B. Saria, I . m. 7°. 1. 
— A Childerich fibulának megfelelő analógia az 
innsbrucki Ferd inandeumban őrzött kapcsolótű, 
ami t Riegl megállapítása szerint semmikèpen sem 
lehet későbbre tenni mint az V. sz. legeleje. (Riegl, 
Die spätrömische Kunst industr ie nach den Funden 
in Österreich-Ungarn im Zusammenhange mit 
der Gesammtentwicklung der bildenden Künste 
bei den Mittelmeervölkern. Wien 1909. 146, 147, 
151. 1. Nr. 4. 53. ábra. — Csavarmenetes biztosító 
szerkezetét ismerteti H. Mötefindt, I . m. 155. 1. 17. 
ábra — Emlí tve még B. Saria, I. m. 79. 1. 

Azonos biztosítószerkezettel készítették a kolozs
vári múzeumban őrzött a rany apahidai fibulát. 
F z t szintén az V. sz.-ra lehet datálni . (Riegl, I. 
m. 145, 151. 1. XVI . tábla 1—3; említve még 
B. Saria, I. m. 80. 1. Az V. sz. első feléről, vagy 
közepéről származtat ja A Riegl a spalatói múzeum 
BMMANVFIy felírással díszített hagymafejes 
fibuláját is. (Riegl, I . m. 145. 1. — B. Salin, 

30 H. Mötefindt, I . m. 151. skk. 

és 3. bereszeléssel. A forrasztással készült 
csavarmenet kutatásai szerint az V. századi 
germán technika terméke, amelyet a gótok
kal lehet összefüggésbe hozni. Az a kérdés, 
hogy vájjon az öntött és bereszelt csavar
menet szintén germán, vagy pedig provin
ciális produktum-e, még nincs megoldva. 
Mi a magunk részéről a fentebb elmondottak
hoz még csak annyit teszünk hozzá, hogy a 
pannóniai római provinciális fibulaanyagunk
ban a csavarmenet technikájával eddig még 
nem találkoztunk. 

Budapest 1945. 

Altgermanische Tierornamentik, 70. ábra. Patek, 
I . m. 73. 1.) 

Mainz vidékéről is ismerünk hasonló aranyozott 
példányt. (Mainzer Zeitschrift, X X I V — X X V . 
1929/30., — publikálva még Lindenschmit, Alter
tümer unserer heidnischen Vorzeit I I I . köt. 2. 
füzet IV. tábla 5. ábra. —H. Mötefindt, I. m. 152. 
skk. 13. ábra.) 

I. Valentinianustól (364—375) Arcadiusig (395-
408) menő érmekkel került felszínre Poitouban egy 
hasonló a rany fibula (Revue Archéologique XIV, 
1866. 106. 1. —H. Mötefindt, I. m. 153. 1. 14. ábra.) 

Lotharingiából származó hasonló fibulát ismer
tet H. Mötefindt!. m. 153. skk. 15. ábra) . 

A fentemlítet t díszes aranyfibulákhoz hasonló 
de egyszerű bronzból készült kapcsolótű került 
felszínre Sisciából, (Ismerteti B. Saria, I. m. 79. 1. 
10. ábra). 

Degojnál a Kulpából emeltek ki egy szép 
csavarmenetes biztosítószerkezettel ellátott arany 
fibula-töredéket. (Őrzési hely Wien, Kunsthisto
risches Múzeum, publikálva H. Mötefindt, I . m. 
154. skk. 16. ábra.) • 

F z utóbbihoz hasonló kapcsolótűt ismertet 
H., Mötefindt Windiscbből (I. m., 155. skk. 1., 
17. ábra) . 

Hogy a pannóniai biztosítószerkezettel készített fibulákról egységes képet nyújtsunk, az 
alábbiakban közöljük ezen biztosítótűk katalógusát. 

A felsorolásban szereplő rövidítések a következők : 

c = collectio, a fibula őrzési helye 
M = múzeum 
MNM. = Magyar Nemzeti Múzeum 
Inv. Nr. = Inventar numero, leltári szám 
r = locus, ubi fibula reperta est, lelhely 
ae. = aes, bronz 
ferr. = ferrum, vas 
arg. == argentum, ezüst 
aurum = arany 
Ion. = longitudo, hosszúság 
sepulcr. = sepulcrum, sir 
ign. = ignotus , ismeretlen. 
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I. 

/. képen bemutatott biztosítószerkezettel készített fibulák. 

1. c. Aquincum M. Inv. Nr. — r. Aquincum. Aranyárok, sepulcr. 145. arg. Ion. 5.1 cm. 
2. c. Aquincum M. Inv. Nr. — r. Aquincum, ae. Ion. 7. 3 cm. 
3. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 9. 2 cm. 
4. c. MNM. Inv. Nr. 18/1894. 23. r. ign. ae. Ion. 6*8 cm. 
5. c. MNM. Inv. Nr. 152/1872. I l l /b r. ign. ae. Ion. 8-5 cm. 

I I . 

2. képen bemutatott biztosítószerkezettel készített fibulák. 
1. c. Fővárosi M. Inv. Nr. — r. Pomáz. ae. Ion. 8-8 cm. 
2. c. Aquincum M. Inv. Nr. B. 307 r. Budapest, Fillér-u. ae. Ion. 8 5 cm. 
3. c. Keszthely M. Inv. Nr. 5245. r. Savaria ae. Ion. 7-5 cm. 
4. c. Keszthely M. Inv. Nr. 5244. r. Savaria ae. Ion. 8 cm. 
5. c. Keszthely M. Inv. Nr. 5231. r. Savaria ae. Ion. 9'5 cm. 
6. c. Szombathely M. Inv. Nr. 145. r. Savaria ae. Ion. 8-6 cm. 
7. c. Szombathely M. Inv. Nr. 156. r. Savaria ae. Ion. 8-3 cm. 
8. c. Szombathely M. Inv. Nr. 55. r. Savaria ae. fragm. 
9. c. Szombathely M. Inv. Nr. 124. r. Savaria ae. Ion. 10 cm. 

10. c. Szombathely M. Inv. Nn 51. r. Savaria ae. Ion. 9. cm. 
11. c. Győr M. Inv. Nr. 232. r. Arrabona ae. Ion. 7-3 cm. 
12. c. Győr M. Inv. Nr. 236. r. Arrabona ae. Ion. 7-2 cm. 
13. c. Győr M. Inv. Nr. 247. r. Arrabona ae. Ion. 10 cm. 
14. c. Győr M. Inv. Nr. 237. r. Arrabona ae. Ion. 9 cm. 
15. c. MNM. Inv. Nr. 28/1908. 117. r. Intercisa ae. Ion. 9-2 cm. 
16. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 8 cm. 
17. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 8-6 cm. 
18. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 8-5 cm. 
19. c. MNM. Inv. Nr. 28/1908. 453. r. Intercisa ae. Ion. 9-4 cm. 
20. c. MNM. Inv. Nr. 14. 1907. 69: r. Intercisa ae. Ion. 9 cm. 
21. c. MNM. Inv. Nr. 125/922. r. Intercisa. sepulcr. 49. ae. Ion. 8 cm. 
22. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 8-6 cm. 
23. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 9-8 cm. 
24. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 9-6 cm. 
25. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 8 cm. 
26. c. MNM. Inv. Nr. 73/1908. 19. r. Intercisa ae. Ion. 9 cm. 
27. c. MNM. Inv. Nr. 93/1913. 51. r. Intercisa ae. Ion. 9 cm. 
28. c. Székesfehérvár M. Inv. 2403. r. Intercisa ae. Ion. 9-7 cm. 
29. c. MNM. Inv. Nr. 75/911. 120. r. Intercisa ae. Ion. 9 cm. 
30. c. MNM. Inv. Nr. — r. Intercisa ae. Ion. 9-3 cm. 
31. c. Székesfehérvár M. Inv. 8716 r. Intercisa ae. Ion. 10 cm. 
32. c. Osijek M. Inv. 3348. r. Mursa ae. Ion. 9 cm. 
33. c. Osijek M. Inv. 3378. r. Mursa ae. Ion. 7-8 cm. 
34. c. Osijek M. Inv. 3369 r. Mursa ae. Ion. 8-5 cm. 
35. c. Osijek M. Inv. 293. r. Mursa ae. fragm. 
36. c. Osijek M. Inv. Nr. 3382. r. Mursa ae. Ion. 8-7 cm. 
37. c. Osijek M. Inv. Nr. — r. Mursa ae. Ion. 7 cm. 
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38. c. Pettau M. Inv. — r. Petovio ae. Ion. 9-2 cm. 
39. c. Pettau M. Inv. — r. Pannónia (Peatovio?) ae. Ion. 7-5 cm. 
40. c. Pettau M. Inv. Nr. — r. Petovio ae. Ion. 9 cm. 
41. c. Pettau M. Inv. Nr. — r. Pannónia (Petovio?) ae. Ion. 7-8 cm. 
42. c. Pettau M. Inv. — r. Petovio ae. Ion. 8 cm. 
43. c. Pettau M. Nr. — r. Petovio ae. Ion. 10-2 cm. 
44. c. MNM. Inv. Nr. 1506/901. r. Brigetio ae. Ion. 9 cm. 
45. c. Ószöny. Coll. Kállay Inv. Nr. — r. Brigetio ae. Ion. 9 cm. 
46. c. Pécs M. Inv. Nr. 776. r. Sopiane ae. Ion. 8 cm. 
47. c. Pécs M. Inv. 1591. r. Sopiane Széchenyi-tér. sepulcr. 6. ae. Ion. 9 cm. 
48. c. Pécs M. Inv. Nr. 853/1. r. Sopiane, Felsősétatér ae. Ion. 8-2 cm. 
49. c. Wien, M. Niederdonau. Inv. Nr. 3888. r. Vindobona ae. Ion. 7-5 cm. 
50. c. Römisches M. der Stadt Wien, Inv. Nr. 1355. r. Vindobona ae. Ion. 8-3 cm. 
51. c. Römisches M. der Stadt Wien Inv. Nr. 254/3. r. Vindobona ae. Ion. 8-5 cm. 
52. c. Kaposvár M. Inv. Nr. — r. Tricciana ae. Ion. 10. 2 cm. 
53. c. Tubiana M. Inv. Nr. — r. Neviodonum ae. Ion. 8-2 cm. 
54. c. L,ubiana M. Inv. —• r. Neviodonum ae. Ion.? (I4t.;;Saria I. m. 77. 1.) 
55. c. Tubiana M. Inv. 113. r. Neviodonum. ae. Ion. 7-4 cm. 
56. c. I/ubiana M. Inv. 96. r. Neviodonum ae. Ion. 8-4 cm. 
57. c. Zágráb M. Inv. — r. Mitrovica ae. Ion. 8 cm. 
58. c. Szekszárd M. Inv. R. 4 : 938—2. r. com. Tolna ae. Ion. 7 cm. 
59. c. Szekszárd M. Inv. R. 4 : 938 — 7. r. com. Tolna ae. Ion. 7-7 cm. 
60. c. Szekszárd M. Inv. R. 4 : 938 — 1 — r. com. Tolna ae. Ion. 7-7 cm. 
61. c. Eisenstadt M. Inv. — r. Donnerskirchen (Fertőfehéregyháza) ae. Ion.? 
62. c. Zágráb M. Inv. — r. Toneva ae. Ion. 8 cm. 
63. c. Keszthely M. Inv. 3819. r. Fenékpuszta ae. fragm. 
64. c. Keszthely M. Inv. 4845. r. Fenékpuszta ae. Ion. 8-4 cm. 
65. c. Keszthely M. Inv. 4590 r. Fenékpuszta ae. Ion. 10 cm. 
66. c. Keszthely M. Inv. 3707. r. Fenékpuszta ae. Ion. 8-2 cm. 
67. c. Sopron M. Inv. 1902. 67. r. Rábapordány ae. Ion. 9-7 cm. 
68. c. Sopron M. Inv. — r. Rábapordány ae. Ion. 9 cm. 
69. c. Sopron. M. Inv. 66. r. Rábapordány ae. Ion. 7 cm. 
70. c. Szekszárd M. Inv. R 4 : 938—49. r. Zichy—Tengelic ae. Ion. 7 cm. 
71. c. Szekszárd M. Inv. — r. Tolna—Tamási ae. Ion. 9 cm. 
72. c. Szekszárd M. Inv. R. 2 : 1941—1. r. Szekszárd, Várdomb ae. Ion. 8 cm. 
73. c. Székesfehérvár M. Inv. 10. 122. r. Ktyek ae. Ion. 10 cm. 
74. c. Pannonhalma M. Inv. — r. Pannonhalma környéke ae. Ion. 8-2 cm. 
75. c. Szekszárd M. Inv. R 20 : 933—7. r. Szt. András ae. Ion. 8-8 cm. 
76. c. MNM. Inv. Nr. — r. Üröm ae. Ion. 10-7 cm. 
77. c. Keszthely M. Inv. 929. r. Balaton — Szt. György ae. Ion. 8-3 cm. 
78. c. Pécs M. Inv. 853/2. r. Cserkút, Szőlőhegy ae. Ion. 8 cm. 
79. c. Wien Naturhistorisches M. Inv. 38971. r. Urbas Thal ae. Ion. 8-8 cm. 
80. c. Zágráb M. Inv. — r. Dalj ae. Ion. 7-5 cm. 
81. c. Zágráb M. Inv. — r. Dalj ae. Ion. 9 cm. 
82. c. Zágráb M. Inv. — r. Sotim ae. Ion. 8-2 cm. 
83. c. Wien M. Niederdonau r. Schwechat ae. Ion. 7-8 cm. 
84. c. Keszthely M. Inv. 3778 r. ign. ae. Ion. 8-2 cm. 
85. c. Szombathely M. Inv. 48. r. ign. ae. Ion. 8-6 cm. 
86. c. Szombathely M. Inv. 138. r. ign. ae. Ion. 10 cm. 
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87. c. Pécs M. Inv. 1201/4 r. ign. ae. Ion. 8-2 cm. 
88. c. Pécs M. Inv. 648. r. ign. ae. Ion. 9-2 cm. 
89. c. Pécs M. Inv. 1148. r. ign. ae. Ion. 9-5 cm. 
90. c. Pécs M. Inv. 1201/3. r. ign. ae. Ion. 7-6 cm. 
91. c. Wien Kunsthistorisches M. Inv. — r. ign. ae. Ion. 8-5 cm. 
92. c. Wien Kunsthistorisches M. Inv. 1421. r. ign. ae. Ion. 6-3 cm. 
93. c. Wien Kunsthistorisches M. Inv. 1401. r. ign. ae. Ion. 9-3 cm. 
94. c. Wien Kunsthistorisches M. Inv. 1403. r. ign. ae. Ion. 9-4 cm. 
95. c. Budapest, coll. Fleissig Inv. Nr. 4771 : 16/c. 
96. c. Budapest coll. Pleissig Inv. Nr. 4771 : 16/c 99. r. ign. ae. Ion. 7-5 cm. 
97. c. Veszprém M. Inv. 191. r. ign. ferr. Ion. 7-7 cm. 
98. c. Esztergom M. Inv. — r. ign. ae. Ion. 9-5 cm. 
99. c. MNM. Inv. Nr. 18/1894. 23. r. ign. ae. Ion. 6-8 cm. 

100. c. MNM. Inv. Nr. 1/1874. 14. r. ign. ae. Ion. 9-2 cm. 
Î0Î. c. MNM. Inv. Nr. 92/1883. 99. r. ign. ae. Ion. 7-8 cm. 
102. c. MNM. Inv. Nr. — r. ign. ae. Ion. 7-5. cm. 
103. c. MNM. Inv. Nr. 92/1883. 99. r. ign. ae. Ion. 7-8 cm. 
104. c. MNM. Inv. Nr. 1/1874. r. ign. ae.. Ion. 9-2 cm. 
105. c. MNM. Inv. Nr. 18/1894. r. ign. ae. Ion. 6-8 cm. 
106. c. MNM. Inv. Nr. 108—1912. r. ign. ae. Ion. 9-2 cm. 
107. c. MNM. Inv. CR. 713. r. ign. ae. Ion. 8 cm. 
108. c. MNM. Inv. Nr. 170/1886. r. ign. ae. Ion. 7-7 cm. 
109. c. MNM. Inv. Nr. 28. r. ign. ae. Ion. 8-8 cm. 
110. c. MNM. Inv. Nr. CR. 743. r. ign. ae. Ion. 9-8 cm. 
111. c. MNM. Inv. Nr. — r. ign. ae. Ion. 9-3 cm. 
112. c. MNM. Inv. Nr. — r. ign. ae. Ion. 7-3 cm. 
113. c. MNM. Inv. Nr. CR. 744. r. ign. ae. Ion. 9-5 cm. 
114. c. MNM. Inv. Nr. CR. 745. r. ign. ae. Ion. 9-2 cm. 
115. c. Kolozsvár M. Inv. — r. ign. ae. Ion. 6 cm. 
116. c. Kolozsvár M. Inv. I. 1391. r. ign. ae. Ion. 10-2 cm. 
117. c. Kolozsvár M. Inv. I. 1390. r. ign. ae. Ion. 8-2 cm. 
118. c. Kolozsvár M. Inv. Nr. I. 421. r. ign. ae. Ion. 7-5 cm. 
119. c. Kolozsvár M. Inv. Nr. I I . 179. r. ign. ae. Ion. 6-9 cm. 
120. c. Kolozsvár M. Inv. Nr. — r. ign. ae. Ion. 9 cm. 

III . 

3. képen bemutatott biztosítószerkezettel készített fibulák. 

1. c. Kaposvár M. Inv. Nr. — r. Tricciana ae. Ion. 6-6 cm. 
2. c. MNM. Inv. Nr. 97/1913. 48. r. Intercisa ae. Ion. 7-7 cm. 
3. c. Pettau M. Inv. Nr. 207. r. Petovio ae. Ion. 6 cm. 
4. c. Wien. M. Niederdonau. Inv. Nr. 1664. r. Berndorf—Grinsfeld. ae. Ion. 10 cm. 
5. c. Veszprém M. Inv. Nr. 5185/919. r. Hosszúhetény ae. Ion. 7-7 cm. 
6. c. MNM. Inv. Nr. 66/1900. 479. r. Pannónia, ae. Ion. 7-8 cm. 
7. c. MNM. Inv. Nr. — r. Pannónia, ae. Ion. 7-2 cm. 
8. c. MNM. Inv. Nr. 109/1895. 5. r. Pannónia, ae. Ion. 8-3 cm. 
9. c. Wien Kunsthistorisches M. Inv. 1415. r. Pannónia, ae. Ion 7 cm. 

10. c. Veszprém M. Inv. 193. r. Pannónia, ae. Ion. 7 cm. 
11. c. Pécs M. Inv. 1201/1. r. Pannónia, ae. Ion. 9-3 cm. 
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ERZSÉBET PATKK 

FIBULES PANNONIENNES MUNI D'UN APPAREIL DE SURETE 

Le premier groupe des fibules munies d'un 
appareil de sûreté renferme les fibules 
fermées par un mécanisme en forme de 
bonnet (fig. 1.). Voir le catalogue 1. La fibule 
de la tombe N° 145, près de la fosse Arany
hegy, est le plus ancien spécimen de cette 
espèce. On doit la placer à peu près dans 
la première moitié du I I I e siècle après 
J.-Chr. Elle est d'ailleurs excessivement 
rare. 

Les fibules du. deuxième groupe présentent 
la variante la plus répandue de cet appareil 

(fig. 2.). Voir le catalogue 2. Cette méthode 
de la fixation était employée au IV e siècle 
après J.-Chr., mais on fabriquait en même 
temps aussi les variantes du troisième 
groupe (fig. 3.). Voir le catalogue 3. 

Les fibules traitées par M. B. Saria dans 
l'étude »Fibeln mit abnehmbaren Puss« 
font défaut à notre collection provinciale. 

Après la chute de l'Empire, aux IV e et Ve 

siècles et même plus tard, les types traités 
ci-dessus cèdent la place aux pièces munies 
d'un mécanisme à spirale. 

Fig. 1.—4. — Variantes des aiguilles munies d'un appareil de sûreté. 
Fig. 5. — Les trouvailles de la tombe N° 145 d'Aquincum—Aranyárok. 
Fig. 6. — Aiguille d'Aquincum, munie d'un appareil de sûreté. 
Fig. 7. — Aiguille de Pomáz, munie d'un appareil de sûreté. 
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A) tábla. — Csapattest- és erődnevek téglabélyegekben. 
Budapest Régiségei. XV — 33 



B) tábla . — Katona •— es magángy ári téglák bélyegei. 



C) tábla. — Katonai téglabélyegek a dunamenti erödláncolat utohó átjavitása és sűrítése 
(kb. i. u. 375) idejéből. 



SZILÁGYI JÁNOS 

ÜJ ADATOK AQUINCUM ES PANNÓNIA HADTÖRTÉNETÉHEZ 

I. A »legio V Iovia« Contra Aquincum terü
letén és Rittium-ban. 

Diocletianus császár (284—305) a négy régi 
pannóniai légióhoz két újabbat létesített1, 
»VI Herculia« és »V Iovia« néven. A »VI. 
Hercules-féle ezred« építette Bononia ellen
erődöt i. u. 294-ben (a szeremségi Duna 
mentén), amint ezt ottani bélyeges téglái (»A« 
tab. 7—8 tip.) igazolják2. Az ugyanezen évi 
másik, birodalmi hírű és a krónikákban evvel 
együtt említett3 fontos erődépítke.zés éppen 
Aquincummal átellenben (»contra Acinco«) tör
tént. Három és fél m vastag falainak a 
maradványait a pesti belvárosi építési réte
gek zűrzavarából, a Március 15-téren 
hámozták ki. Magától kínálkozik annak fel
tevése, hogy ezt a jelentős katonai építke
zést, nyilván Diocletianus jelenlétében el
kezdve vagy befejezve,5 viszont a másik 
újlegió, »Iuppiter (Diocletianus) V. ezrede« 
hajtotta végre. Azonban eddig bélyeges 

i Ez a legiószaporítás azonban nem jelentet te a 
Pannónia- tar tományok haderejének a növelését, 
mer t az »újlegiók« á l ta lában csak ezres létszámúak 
(6000—7000 fő helyet t ) , és a régi légiók határon 
marad t részei is hasonló erőre gyengültek le ekkor. 
A két újlegió neve egyébként u ta l Diocletianus 
(Iovius) és társcsászára (Maximianus »Herculius«) 
istenség voltára is. A »Herculia« és »Iovia« jelzők 
ilyen értelemben az »Antoniniana«, »Severiana« 
s tb . jelzők utódai . »Iuppiter (Diocletianus) V. 
ezrede«, ill. »Hercules (Maximianus) VI . ezrede« 
(a két légió neve ezen értelmezés szerint). 

2 Ez a légió azonkívül még más táborerődítménye
ken is dolgozott és más táborhelyen is állomásoztak 
részei a későbbi évtizedek folyamán (Ad Miliare, 
Aureus Mons, Ad Novas, Cornacum, Mursa, 
Sirmium, Teutoburgium). 

3 Chron. min. I . 230 (Consul. Constant.) ad ann. 
294 : » . . . castra facta in Sarmat ia contra Acinco 
et Bononia«. 

4 Részletesen Id.: Nagy E-, Az Eskű-téri római erőd, 
Pest város őse (1946). 

s Diocletianus és Maximianus Aquincum-i tar tóz
kodásához i. u. 294-ben : Arch. É r t . 1941. évf., 
37—38. old. 

tégláiról nem tudtunk sem Aquincum-ból, 
sem egyáltalán más helyekről.6 

Az i. u. 294-ben épített (vagy átépített), 
a történeti irodalomban feljegyzett táborerő
dítmény romjai közül (a Március 15-téren) 
viszont több olyan téglát szedtünk ki, 
amelyeken ez a bélyeg olvasható : C A I O I. 
Nagy L,ajos ismételten foglalkozott ezzel a 
téglabélyeggel7 és három különböző feloldást8 

javasolt az idők folyamán : 
C(ohors) A(lpinorum) I O(fficina) T(egula-

rum), majd ezt : C(ontra) A(quincum) I 
O(fficina) T(egularum), végül a következőt : 
CA(stra) P(estiensia) 0(fficina T(egularum). 

A szóbanforgó téglabélyeg (C A I O I) fel
oldási kísérleteivel9 szerintem kudarcot val
lottunk, amíg C-nek olvassuk első betűjét. 
Kíséreljük meg másként betűzni, talán hihe
tőbb, megfelelőbb és kevésbbé kivételes vagy 
erőltetett megoldást találunk. A pannóniai 

6 Ezen újlegió egvetlen feliratos (sír)kőemléke 
[CIE I I I 10212, lh.: Aquileia, »protector ex 

n(umero) Iov(ianorum)] hadrakelt , a mozgó
seregbe (»comitatenses«) beosztott előkelőbb 
részének a nyoma. 

i Nagy E-, id. m. 64—65. old., képek ; »A« tab . 11. 
t ípus. Néhány töredék és elkuszálódott példánya 
bélyegét jelentéktelen eltérésekkel másként betűz
tük ki a 3.-ik és az utolsó be tű helyén : C A P O T , 
C A I O T. Az Eskü-téri (Március 15.-tér) földalatti 
múzeumban őrzött két ép példányon (a töredéke
ket a budapest i csata u t án nem"talál tam meg) a 
biztos betűvonalakból nem alakul ki P és T. Az 
I-hang-jelnek széles a vízszintes lezárása felül, de 
csak az egyik oldalon. 

s Nagy E., id. m. 68., 70. és 108. old. Tárgyilagos
ságát mutat ja , hogy harmadik kiegészítési javas
la tának is érezte bizonytalanságát. 

9 H a ugyanis az O-betű az 0(fficina)-szó rövidítése 
lenne, akkor az a csapattest neve elé került volna 
(p. o.: »of. leg. VII . CE-«, Ost. Jhefte . . . 6, 
1903, Bbl. 53, n. 69, Premerstein). Ugyanez áll 
a T(egularum) . . . , T(egularü) . . . -szavakra 
való feloldásokra is (p. o.: »teg. leg. VIE CI., Id. 
ugyanot t , n. 70). Viszont az ilyen hely megjelölé
seket : »contra Aquincum« a bélyeg végére szok
ták tenni, amire számtalan példát hozhatnónk fel 
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téglabélyegtár bővített, II . kiadása össze
állításánál és átdolgozásánál vettem észre, 
hogy a bélyegkezdő L-betű (a EEGiók 
típusainál) sok esetben annyira C-szerű 
alakot mutat (»A« tab. 1., 2., 6., 9., 10.sz.tip.), 
hogy azt, ha önmagában állana (a I E G -
rövidítés másik két hangjele nélkül), akkor 
semmikép sem betűztem volna L-nek. Mivel 
azonban E és G következett a C-szerü, cifra 
I rbetû után, senkisem látta úgy, hogy 
ezeknél a téglabélyegtípusoknál szigorúan 
véve CEG-betűcsoport volna olvasandó. 
Azonkívül az »V« sorszámot sok esetben 
vésték ki fejére állítva bélyegzőfaragó 
katonaelődeink. Ezért a vitatott Március 15-
(Eskü)-téri téglabélyeget a következőképpen 
olvasom : L(egio) V 10(via) I (pars). 

Kétséget csak az utolsó betű kiegészítésé
nél érzek. Azonban a Diocletianus császár 
utáni hadszervezetben a határmenti légiókat 
valóban pars-okra, önálló részekre osz
tották.10 

Azonban ismerünk Rittium-ból (Surduk) 
olyan téglabélyegtípust,11 amelyen szerintem 
az L-betűt és az »V« sorszámot fejére állítva 
írták, O-betűjéből pedig egy kis ívdarab 
elmosódott. Ezeknek a helyesbítéseknek a 
figyelembevételével így olvasom ezt a tégla-

io A pars-okról más téglabélyeg végén is említés 
tör tén t : E E G V I I Cl , PAR(t ium) GE(minarum), 
amin t a CIL I I I 13814/a sz. bélyeget Polaschek E-
helyesen kiegészítette (Hist. Zschrift 165. k., 
1. füzet, 131. old.). N e m gondolunk ar ra az eről
t e t e t t feltevésre, hogy a v i t a to t t téglabélyeg 
(CAIOI) valamely CV(neus) . . . nevére lenne fel
oldandó, noha a 2 . - ikbe tű fejére ál l í tot t V ( = U > 
hangjelnek is tekinthető volna. A »Iuppiter-féle 
V. ezred« testvéralakulata, a »legio VI Herculia« 
téglabélyege végén is ta lá lunk olyan jeleket, 
amelyek még megnyugtató megfejtésre várnak. 
Az »A« tábla 7. sz. t ípusban az x-betű jelentése 
alighanem ez : milliaria (»ezres«), ugyanúgy, mint 
a segédcsapattestek neveiben a császárkor első 
évszázadaiban. Különben a téglabélyegekben a 
nevek rövidítései gyakran végződnek magán
hangzóval (»A« tábla 8. tip.), t ehá t a lO(via)-
rövidítés is megállhat. 

i l »B« t á b . 7. sz. t ip . A tégla a zágrábi Nemzet i 
Múzeumban. Ilyen pásztorbotszerű be tű t (CIL 
I I I p . 2566-7.) más esetekben I-nek, ill. T-nek is 
olvastak (CIL I I I 3180/b és 11779). Azonban az 
már kevésbbé valószínű, hogy a CIL I I I 11438 sz. 
téglabélyeg ( T . IOBI) mindezek mintá jára a 
(legio) I Iobi(a) hagya téká t képviselné (lh.: 
Carnuntum). È z az újlegió ugyanis az Alduna 
vidékén (Scythia t a r tományban , Noviodunum-ban 
és Aegissus-ban) állomásozott, mint Diocletianus 
létesítménye. Bővebben : P . W.—R. E-, Legio c , 
1407. has. (Ritterling). 

bélyeget : L(egio), V IOB(ia). A v-hangnak 
b-betűvel való írása gyakran előfordul.12 

A légió egyéb állomáshelyei13 egy körzetbe 
esnek Rittium-mal. 

A most másként olvasott téglabélyeg 
(CAIOI) Budapesten kívül még Dunapentelén 
(Intercisa) is napfényre került, tehát a »legio 
V Iovia« az ottani katonai építkezésekhez is 
küldött (hajón) téglaszállítmányt, illetőleg az 
ott létesült táborerődítmény falain is dol
goztak (?) ennek a légiónak az osztagai. 

Felvetődhetik az a kérdés, vájjon kor
határozó jellegzetesség-e az I^-nek C-szerű, 
cifra írása ? 

A képeinken bemutatott és egyéb példák14 

alapján megállapítható, hogy egyáltalán a 
más betűvé való átcifrázás egyelőre az i. u. 
IV. század íráscikornyájának látszik a tégla
bélyegek körében. Gondoljunk p. o. még 
Frigeridus dux téglabélyegeire (P = R, 
E = +). 

1. kép. — Téglabélyeg, keleti csapattest 
neve 

I I . Az »ata s(ecunda) Seb( . . . . ?)« Vác 
környékén. A váci (dunaszigeti?) »Bolhavár«-
ból15 vittek be a váci múzeumba és a buda
pesti Nemzeti Múzeumba téglákat16, ezzel a 
bélyeggel : B E S S V L A. Szerintem értel
metlenség volna holmi Bessula-magángyár 
12 P . o. Poetovio-Petobio (CIL X V I n. 155, anno 

254). A CIL I I I t á rgymuta tó i közel száz esetet 
hoznak fel (p. 2570 és 2676); 14503, 1. sz. a la t t : 
IOB(i). Dessau, ILS , indices 809, 834—35. old. 
Ford í tva is ír ták, r i tkábban a b-hangot jelölték 
v-betűvel. A V = B kérdéséhez : Luzsénszky, 
A pannóniai la t in feliratok nyelvtana, 4. old., 
jegyzet. Az ant ik világnyelvben, a »barbár görög«-
ben (KOIVYÍ) a bé ta és a v-hang egyenlőségéről : 
Moravcsik, A papiruszok világából, X I X . old. 

13 Bononia, Burgenae, Castellum Onagrinum, Leo-
na ta . A »V Iovia« történetéhez : Ritterling, id. m. 
1572 és Not . dign. Occ. 32, 44, 46. Az újlegió 
és az újcohors szervezetéhez : Grosse, Röm. 
Militärgeschichte . . . 233. old. 

14 Szilágyi J . , A pannóniai bélyeges téglák, V I I I . 3., 
X X V I I . 37., X X V I I I . 56—-58. sz. t ip . A L E V I 
H E téglabélyeg elején lá tha tó villaszerű L-betű 
azonban a császárkor mindegyik századában elő
fordul a téglabélyegekben. 

i s A »Bolhavár«-akhoz : Budapest tör ténete 1/2. k., 
1942, 757. old. (Nagy I,.). 

16 Lt . sz.: 44/1882. Ed. az. 1. képet . 
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termékének látnunk ezeket a téglákat. Úgy 
látom, hogy fordítottan írt bélyeggel van 
dolgunk, ami gyakran fordul elő, azonkívül 
fejére állítva véshették az L és esetleg más 
betűjét is. Ezért inkább így olvasom ezt a 
téglabélyeget : ALA S(ecunda) SEB 
( }). Egészen természetes, hogy első
sorban lovas zászlóalj bélyegével jelölt tég
lákat, vagyis lovas alakulatok nyomait 
találjuk a pannóniai erődláncolatban. 

A SEB-betűcsoporttal kezdődő benn
szülött lovas zászlóaljnevek közül az »ala I I 
Gallorum Sebosiana«17 egyáltalán nem jöhet 
tekintetbe ennek a téglabélyegnek a kiegészí
tésénél, mivel a Gallorum szót nem szokták 
elhagyni megnevezéséből. A különböző »ala 
Sebastenorum«-ok18 közül szintén egyik sem 
hagyott hátra más nyomot Pannóniában. 
Azonban ezek közel keleti lovas íjászalaku
latok, amelyeket az Alföldön lakó lovas, 
nyilazó (szarmata) jazigokkal szemben a 
keletpannóniai dunai határszakaszon való
sággal összevonni igyekeztek az antik világ
birodalom urai. 

Mindenképpen egy közelkeleti íjász segéd
csapattest19 emlékét látom ezekben a vác-
környéki téglabélyegekben, de ha azt gon
doljuk, hogy egy eddig ismeretlen lovas 
csapattest élet jelével állunk szemben, akkor 
nagy a lehetőségek száma. Ilyen betűcsoport
tal (SEB . . .) ugyanis számos20 város és törzs 
neve kezdődött az ókorban. Sőt nem érzem 
erőltetett feltevésnek azt sem, ha valamelyik 
Seb(astopolis) nevű város körzetéből szár
maztatjuk azt a lovas alakulatot, amely Vác 
helyén védte aztán a világbirodalom bizton
ságát. A Sebastopolis-ok mind keletre fek
szenek Pannóniától, a legközelebbi a Bal
kánon (Thrákiában), a legtávolabbi a Fekete
tenger kaukázusi partszakaszán létesült. Ezek 
és a mai Törökország területén épült 
Sebaste-k és Sebastea-k mind pusztai vidékek 

17 Cichorius, P . W.—R. E-, Ala c , 1246. has. 
i s Cichorius id. m. 1260. has. BES(sus) ala-ra gon

dolni mindenképpen erőltetet t volna. 
19 A palesztinai Sebaste (Samaria) környékének a 

lakóiból felállított »ala Sebastenorum«-ról határo
zot tan tudjuk, hogy Északafrikában és Palesztiná
ban táborozott , t ehá t ez nem já rha to t t Vác vidé
kén. Nem igen lehet szó a »Sebagini« nevű gall 
(kelta, Savoya) néptörzs alakulatáról sem! 

20 Seb-betűhármassal kezdődő nevek : P . W.— 
R. E- 951—70. has. 

központjai, ahol nyilazó lovas kötelékbe való 
újoncok nőttek fel. 

A szóbanforgó váckörnyéki téglabélyeg 
e szerint erre a csapattest-névre21 is felold
ható : ALA S(ecunda) SEB(astopolitanorum) 

III. Ismeretlen »alá L( . . . . ?)« építkezése 
Aquincum-ban. Az »A« táblán 3. és 4. sz. 
alatt bemutatott téglabélyeg22 szerintem 
ugyanannak a csapattestnek az emléke, 
amely Savaria-ban (Szombathely) is hátra
hagyta építkezésének az emlékét ezzel a 
bélyeggel :23 

A T. h. 
Azonban egyetlen L-kezdőbetűs nevű 

népből felállított »ala« (önálló, őslakos 
lovas zászlóalj) ismeretes eddig (más em
lék alapján), az »ala Iyonginiana«. Ezt azon
ban Vespasianus császár (69—79) törölte a 
római birodalom csapattestei sorából.24 így 
tehát egy eddig ismeretlen nevű lovasalakulat 

21 Kérdés, számba jöhet-e a váci téglabélyeg kiegé
szítésénél ez esetben a krimi Sebastopolis ? Az bizo
nyos, hogy Szevasztopol (ma : Achiar) helyén az 
ókorban az igen jelentős görög gyarmatváros , 
»Chersonesos (Herakleiotiké)« állott, amely Ves
pasianus császár óta (69—79) római birodalmi 
helyőrséget kapo t t várába (a szteppei lovas népek 
támadásai ellen ; Chersonesos-hoz : Ebé r t , Süd-
russland im Altertum, 235. és köv. old. ; N. 
Jbücherf . Wiss . . . 6, 1930, 686—Geyer c ) ; Szovj. 
Arh . IX. , 1947, 9 9 - 1 0 0 ; 301 - 0 2 ; Bjelov, Chersones 
Taur.). Fel tűnőnek érzem, hogy ezt a helyőrséget 
éppen az a Moesia inferior t a r tomány (a mai 
Bulgária) hadereje küldte ki rendszeresen (Wag
ner, Die Dislokation . . . 99, 120, 161—62, 187.), 
amelynek az északi ha t á rán (az Olt és a Duna 
találkozásánál) került napfényre Eupatornak, a 
»vexillatio equitum Illyricorum« veteranus-ának 
a végeibocsátó bronzdiplomája (CIF X V I d. 75, 
i. k. u . 129-ből), aki pedig egy Sebastopolis-ból 
származott . Feltétlenül csak véletlen lehet az, 
hogy ez az Ëupa to r a krimi Chersonesos melletti 
erődítmény nevére (Eupatoreion) emlékeztető 
nevet viselt? É n úgy érzem, hogy hadas tyánunka t 
erről az erődítményről nevezték el. A Krimfél-
szigeten tehát létezett szintén egy Sebastopolis, 
amelynek a nevét á tv ihe t ték az 1700-as években 
kiépített orosz haditengerészeti támaszpontra? 
Kiepert (Alte Geographie . . . 348—49. old. és 
349. old. 2. j .) tárgyalja Kr im helyzetét az ókor
ban és felhoz hasonló névátvevéseket, amikor 
modern települések közeli an t ik romvárosok 
neveit kapták . Ilyesmi tör ténhete t t a Dunán
túlon is, ahol a »castellum Valcum« rómaikori 
városelnevezésből let t a mai Keszthely, de az 
alapul szolgáló ókori község a néhány km-rel 
odébbfekvő Fenékpusztán állott? 

22 Egyik bélyegtípus lelőhelye az óbudai gázgyár 
(lakatosműhely, 1934 = Bud. Rég. 12, 1937, 
274) területe, a másiké Békásmegyer (Csillaghegy, 
»burgus«, l t . sz.: 1932, 1/3). Az egyik bélyegtípus
ban az F-be tű t megfordítva, az egész bélyeget 
visszafelé haladóan írták. 

23 CIL, I I I 4688. Az »I« sorszám T-szerű megfejelése 
(a téglabélyegekben) közönséges eset. 

24 Cichorius id. m., 1250. has. Táborhelv : Bonná 
(Bonn). 
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neve rejlik e mögött a téglabélyeg mögött is. 
Ebben az esetben azonban inkább egy 
nyugati tartományból idekerült csapattest épít
kező nyomaival van dolgunk, mert attól 
eredhetnek a hasonló szövegű, Dorch-i tégla
bélyegek25 is (Ala Dusitanorum ? . . . Lingo-
num? . . . Lucensium? stb.). 

Figyelmet érdemelnek ezen téglabélyegek 
lelőhelyei. Savaria esetében az Itáliába vezető 
(»borostyán«) út védelmét szolgálhatta a 
csapattest építkezésével, ahol a dunamenti 
erődláncolat teljes megvalósítása előtt, vagy
is az i. k. u. I. század folyamán számolhatunk 
helyőrséggel. Az Aquincum-i polgárváros 
előtt, a Duna mellett pedig a legkorábbi (I. 
századi?) táborerődítmények egyikét létesít
hette ez a csapattest. 

IV. A »legio VMacedonica« Carnuntum-ban 
(Deutsch-Altenburg) ( ?). A »B« táblán 8. sz. 
alatt bemutatott téglabélyeg26 olvasása bizo
nyosan : L V MA (az A-betűt beleírták az 
M-be), vagyis : L(egio) V Ma(cedonica). Ha 
valóban Carnuntum-ban került napfényre, 
aminthogy a Deutsch-Altenburg-i múzeum
ban másoltam le azt, akkor az »V. macedó
niai dandár« (legalább is egy különítménye) 
tevékenykedett, sőt építkezett is a quad— 
markomann határvidék ezen legfontosabb 
katonai támaszpontján, noha az eddig ismert 
adatok27 szerint csak a világbirodalom 
keleti részeiben (Kisázsia és Balkán) látszott 
működni. 

Újabb vizsgálat alá kell vennünk ezekután 
egy másik Carnuntum-i téglabélyeget28 is, 
amelyet eddig magángyár készítményének 

as RLiÖ. 13, 1919, Fig. 70, 237. hasi (Groller c , 
azonos kerek t ípusnak látszik). Laur iacum legió-
táborhely Noricum t a r tományban . 

26 A légiótól egészen hasonló típusok Dáciából : 
Szilágyi J . , A dáciai erődrendszer helyőrségei. . . 
I I . t . 35—36. Talán ugyanezt a bélyegtípust 
olvasták elferdítve a CIL I I I 11450. sz. a la t t (lh. 
ennél is Carnuntum, a badeni múzeumban) is. 
A Corpus . . . munka tá r sának a megjegyzése elle
nére (»De légioné V Macedonica ne cogites«) fej
tegetéseink alapján mégis a Potaissa-i légiótól 
származta t juk a szóbanforgó, megfejtetlen tégla
bélyeget. 

27 A legio történetéhez : Ritterling, id. m. 1572—86. 
has . Táborhelyek : a syriai Berytus, az aldunai 
Oescus és Troesmis, Marcus Aurelius császár óta 
az erdélvi Potaissa (Torda). 

28 RI4Ö. I I I . k., 1902, 114. has. , X I I . t. 25. sz. 
Szilágyi J. , A pannóniai bélyeges téglák, X X X I . t. 
38. Nyi lván ezzel azonos : CIL I I I 15204, 7. 
(IVLIA DNAT). 

tartottak. Bz a bélyeg az L/V-betűpár után 
kétsorossá válik. Az első sorban még ez 
látható : IVLIO, alatta ennyi olvasható : 
ADNAT(o). Kiegészítése29 szerintem a követ
kező : L(egio) V [M(acedonica) ] Iulio 
AdnatfoJ. A Macedonica-szóra kiegészítendő 
M-betűnek van hely a bélyegben, ha ugyan 
ki nem felejtette azt a bélyegzőt f faragó 
katonaelődünk. E szerint Iulius l|Adnatus 
(Adnamatus?) vagy Adnaius30 (?) tisztes 
vagy tiszthelyettes irányításával vetették 
a legiókülönítmény tagjai az így 31 bélyege
zett téglákat. 

A »legio V Macedonica« hadjáratai törté
netében egy alkalom valóban kínálkozik, 
amikor Carnuntum-nál szerepelhetett. Az i. k. 
u. 170. előtti években résztvett egy »ex [pe-
di]t(ione) Germ(anica«)32, azaz a római biro
dalomba mélyen betört germán törzsek 
elleni hadmozdulatokban. Carnuntum-i tégla
bélyegtípusai valóban az i. k. u. I I . század 
derekára utaló sajátságokat33) mutatnak. 

V. A wohors I Aelia sagittariorum« bélyeges 
tégláihoz?1 

29 Az alsó sorban az N és A-betűket egymásba ír ták, 
esetleg 4 be tű t—ha i t t ez a hosszabb szó olvasandó : 
Adnamat(o) , — vagyis az N , A, M, A-hangjeleket. 
A bélyeg végén a kis o-betű megléte bizonytalan. 
A bélyeg feloldása azelőtt ez volt : Lu(cio) Iulio 
Adnat(o). 

30 Az Adnamatus-Annamsitus személynév természet
szerűen fordulna elő kelta területen (Holder, 
Altceltischer Sprachschatz, 43. old.). Azonban 
Ad-natus is megállhat (C. Sacconius Adnatus , 
Holder, id. m. 44. old.; C. Sacco Adnatus : CIL 
X I I I 1807, i. k. u. 241 után) , amely lényegében 
azonosítható az Annaius-cognomen-nel (Krahe, 
Lexikon altillyrischer Personennamen, 6. old.). 
A kőfeliratokon egy elmosódott T könnyen olvas
ha tó I-nek. Schulze (Zur Geschichte latéin. 
Eigennamen) nem foglalkozik ezzel a személy
névvel. Thesaurus ling. La t . »Adriatus« c.-hez : 
»cogn., u t videtur, Celticum«. Az Adnamatus-
Annamatus névhez még : Bud. Rég. IV. k., 
40. old. 

31 Gondoljunk p . o. a »TEMP VRSICINO DVCE« 
hasonló szerkesztésű téglabélyeg-szövegekre. 

32 A CIL I I I 7505 ezen ada ta ezzel megerősítést és 
közelebbi helymeghatározást nyer t téglabélye
geink út ján. 

33 Kétsoros felügyelői név, a Potaissa-i első épít
kezésből eredő téglabélyegekkel való rokonság. 

34 Ismertek már : RLiÖ- IV-, 116. old. 52/12 (COH 
I AE, az A és E felfordított és egybeírva); CIL 
I I I 14360, 3 (CoH . . AEL(?) S (A és E egybeírva); 
Kenner, Die arch. Funde aus röm. Zeit, 67. old., 
Fig. 42 és 44 (COH R. AEL SAG, több betű 
fejére állítva, P + R = R); CIL EGt 13501 ad n. 
11371 (CoH R I E . . S . . ) ; Arch. E r t . 27. k., 
42. old. (COH I AEL SAG); CIL I I I 14360, 3 
(CoH P AES, E = A.+E); CIL H I 11371 (CoH P 
AISA, L = L A = V); Arch. Er t . 1894. évf., 
307. old. (COH . . . AS); CIL I I I 14360, 6 (CoR Eq 
SAG); CIL H I 11456 (C00PLISA). 
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A »B« táblán 3. sz. alatt bemutatott tégla-35 

bélyeget (C A S) így egészítem ki : C(ohors) 
(I) A(elia) S(agittariorum). Csak az irodalom
ból ismerünk ugyaninnen egy hasonló tégla
bélyeget36: C A S S, amelyet szintén ettől 
az íjász alakulattól származtatok.37 

Ezen (Aelius Hadrianus császár létesítette) 
íjász zászlóalj Cannabiaca (Klosterneuburg) 
állandó helyőrsége (az i. k. u. II—-IV. száza
dokban), de sokféle téglabélyegtípusával 
egyenesen téglavető specialista (őslakos) 
csapattestnek tekinthető, amilyen p. o. még 
»a VII. breukusz gyalogos zászlóalj« volt 
Pannóniában. 

A »cohors I Aelia sagittariorum« munkájá
nak38 tartom az irodalomban39 tévesen a 
következőképpen betűzött téglabélyegeket : 
C. I. IVE (V és E egybeírva) és : COH I IVE. 
Mindenesetre komolyan nem gondolhatunk 
ilyen csapatnévre, mint : COH(ors) I VE(ne-
tum). 

A »B« táblán 6. és 10. sz. alatt közölt tégla -
bélyegek40 (CAS CRIS) magángyár már
káját41 jelentik : Cas(siae) Cris(p . . . . ? ) . 
35 Th.: Carnuntum. A 34. j--ben említet t téglabélye

gek lelőhelyei is ennek a táborhelynek a körzetét 
ölelik fel (Bécs, Győr, Oroszvár, Brück a/T-, 
Schwechat, Neusiedl?, Quadrata , Körtvélyes). 

36 Th.: »in castris«. CIT I I I . p . 2328, 43 ad n. 11432 
(utóbbi szám a la t t : CASSI). 

37 C(ohors) (I) A(elia) S(agittariorum) S(everiana)? 
Ilyen kiegészítés : CAS(tra . . . .) más esetekben 
állana meg (Öst. Jhefte 6, 1903, Bbl . 56. has.) . 
Feliratos kőemlékeken is előfordul csapattestek 
nevében a sorszámnak a népnév u t á n való írása 
(p. o.: Budapest tör ténete 1/2. k., 1942, 494. old. 
és 520. old., 44. j . Ezé r t éppenséggel lehetne ez a 
bélyeg a C(ohors) A(lpinorum) S(ecunda) nevé
nek a rövidítése is. Éppen Nyugatoannóniában 
állomásozott az i. k. u. I I . szd. I . felében, ahol a 
CAS téglabélyegek is napvilágra kerültek. 

38 Vájjon az A és az S-betű nem tehető-e össze? 
í g y az AS-rövidítés mögöt t az As(turum) népnév 
ál lana és a CAS-téglabélyeg a következőképpen 
lenne feloldandó: C(ohors) (I) AS(turum). 
Azonban egészen szokatlan lenne az Asturum-szó 
jelölése csak két betűvel, a szokásos AST helyett . 
Ezen hiszpán csapat test állomáshelyeihez : Tanul
mányok Budapest múltjából, I X . k. 1941, 237. 
old.; Wagner, id. m. 88—89. old. (Aquincum, 
Zeiselmauer). 

39 CEE, I I I 11437; RTiÖ. 4, 1903, 116. old., 56/12. 
kép ; Szilágyi J . , A pannóniai bélyeges téglák, 
X X I I I . t. 1. sz. t ip . 

40 CIT I I I 11461 ; Öst. Jhefte 17. k., 115—17. old.; 
Szilágyi J. , id. m. 110. old. Th.: Tuhovec Kukul-
jevic, Toplica (Várasd környékén), P e t t a u = P tu j 
(Poetovio). Más lapra tar tozik egy Mursa-i 
agyagmécsen ez a mesterbélyeg : C. A. S. (Vjes-
nik . . . 5., 1901, 34. old.). Ehhez Id. a IVN . CAS 
magángvári téglabélyeget (lh. Pe t tau) . V. ö. még : 
CIT I I I 12010/2 és 13. (amphorabélyeg, lh.: 
Haidin, Zollfeld). 

4i A 2.-ik névhez több lehetőség: Thes. ling. Tat . , 
Onomast. I I . 717—725. 

Ez a téglabélyeg :42 C. V. S. szerintem a 
CAS bélyegtípus változata, amelynél az 
A-betü fejére állított. 43 A szőnyi CORTA. 
VI • • • — téglabélyeget egyik kutatótár
sunk44 szintén a szóbanforgó íjász zászlóalj 
gyártmányának tartja. Erre a kérdésre 
következő fejezetünkben még visszatérek. 

VI. Az utolsó (I. Valentinianus-kori) erőd
láncolatát javítás és sűrítés téglabélyeg-emlé
keihez. 

Az »A« táblán 13 és a »C« táblán 10 sz. 
alatt közölt téglabélyegek ezt a teljes, eredeti 
szöveget teszik össze : C O R T (A) VICE 
N. (E és N egybeírva). Mivel ismeretes 
VINCENTIA-téglabélyeg is (»A« t. 12, »C« t. 
7 és 9 sz. típusok), ezért bizonyos, hogy a 
CORTA VICEN-bélyeg végét erre a szóra kell 
kiegészítenünk: VI(N)CEN(TIA). Azonban 
a Vincentia és az I. Valentinianus-kori 
(364—375) tiszti katonabélyegek között az 
egyidejűséget és egyazon erődsűrítés, erőd
falerősítés programmjába való tartozásukat 
már véglegesen megállapították.45 Ebből 
az összefüggésből46 csak a CORTA VICÉN 

42 Szilágyi J. , id. m. 105. old. Th.: Aquincum 
Carnuntum, Vindobona. 

43 Noha Aquincum-ban a »II. alpesi segédzászlóalj« 
más emlékkel is képviselve van (Tanulmányok 
Budapest múltjából, IX . , 1941, 236—37. old.), 
mégis erőltetésnek érezném, ha a C(ohors) 
Aflpinorum) S(ecunda)-névre oldanánk fel a 
C. V. S.-téglabélyeget, mer t ehhez kétszeres rend
ellenességet kellene feltételeznünk a bélyegző 
készítésében. Vagy ta lán egy ma még ismeretlen 
C(ohors) V S( . . .?) nevű csapat test emlékével 
van dolgunk? Ehhez a feltevéshez nem kellene 
felfordítottnak tekintenünk a 2.-ik be tű t , viszont 
olyan népnek (Surorum? Sagit tariorum? stb.) az 
5.-ik cohors-a nem ismeretes eddig Pannónia hely
őrségéből vagy akár az egész római birodalomból, 
amelynek a neve S-szel kezdődik. 

44 CIT I I I 11373-hoz megjegyzés: »Fortasse co-
(ho)r(s) I A(elia)«. 

45 Arch. É r t . 1920—22. évf., 96—98. old. Td. még 
a CIT 10685-höz írt megjegyzést : »AVIN Römer 
composuit cum tegula castelli VINCENTIA. 

46 A TEMP-rövidítéshez : RTiÖ. 13, 1912, 97—98. 
has. A centohoz : Dessau, ITS 7245, »col(legium) 
veteranoru(m) centonarior(um)«. Polaschek (P. 
W.—R. E-, Oyilavis c.) az A LAi?-rövidítest 
(ebben a bélyegyáltozatban : T E G I I ITAT 
ATAR) így egészíti k i : ATAR(um), olyan érte
lemben, hogy az ala-k, az önálló lovaszászlóaljak 
közös téglaüzemét I . Valentinianus korában a 
»II. itáliai legio« ve t te volna á t . Ez a (szellemes) 
magyarázat nem fogadható el, mivel á l ta lában 
helynév vagy rangmegnevezés áll az akkori tégla
bélyegek végén. Szerintem az ATAR-betűcsoport 
így egészítendő k i : A LA(u)Rfiaco), hiszen 
Tauriacum-ban állomásozott ez a légió. Az T vagy 
az A-betűbe vagy betűhöz ta lán belevésték vagy 
hozzáírták (kicsinyítve) az U = V hangjelet. 
A FIG PET és a FIG SAB bélyegekhez : RTiÖ. 
10, 1909, 103. has. , Fig. 45/4. és 6.; 13. k., 1919, 

520 



és a QVADRIBVRGlVM-bélyegfajták marad
tak ki. Azonban a CORTA-szó után követ
kező VI(n)CEN(tia), illetőleg az egyik 
QVADRIBVR(gium)-típus47 végén látható 
ARA[n . . .]Tbetűcsoport alapján bizonyosan 
sorolandó ez a két téglabélyeg is az I. Valen-
tinianus-kori tiszti típusok láncolatába. 

A CORTA VICEN-béljeget ezek után így 
kísérelem48 meg kiegészíteni : CO(ho)R(s) 
I A(lpinorum) VI(n)CKN(tiae). 

Amennyiben a Vincentia-bélyeg helynevet 
rejt magában,49 akkor a Valentina-tégla
bélyegtípus is helynévként50 ítélendő meg. 
Mind a két helynév nyilvánvalóan jelzős 
elnevezések lerövidített alakjai, ahol el
maradt, lekopott51 a főnévi rész : mansio, 
statio, castra stb. A Vincentia-telepixlést 
Mommsen Aquincum körül kereste, de alap
talanul, hiszen ezzel a helynévvel végződő 

104—05. has. Szerintem is helynevek rejlenek ezen 
rövidítések mögött . A Lauriacum-i VEN-tégla-
bélyeg (RLiÖ. 13, 1919, 101—04. has. , Fig. 26/1. , 
és l/a) is, mivel az F-betű. vízszintes szárai 
bizonytalanok, ta lán inkább így betűzendő : 
VIN(centia). 

47 »B« t . 2 sz. t ípus. Az A és az R egybeírva. Egyező 
vélemény : CIL I I I p . 474 ad n. 3772, másként : 
Arch. É r t . 50., 1937, 113—14. old. (a CII, I I I 3751 
sz. a l a t t közzétet t kétsoros bélyeg alapján 
Diocletianus korában épültek volna a Quadri-
burgium-ok.) Egyébként a Quadriburgium-tégla-
bélyegek lelőhelyei a Győr—Baranyabán duna
szakaszt ölelik fel (Arch. É r t . 1907. évf., 247. old.). 
A jövő ásatásai t isztázzák a kérdést, vájjon a kb . 
tuca tnyi lelőhelyen mindenüt t »négytorony«-
típusú erődítmény létesült-e, vagy pedig csak 
a Not . dign.-ban (p. 96 és 99) is feljegyzett ké t 
ponton. Különben keleten már Diocletianus korá
ban elterjedt ez az erődtípus (előnye az egymáshoz 
közeleső négy torony »tűzerőssége« és a kapu 
hiányzása?) 

48 Máskén t : Arch. É r t . 27, 1907, 54. és 190. old. 
A 3.-ik be tű t R-nek lá tom. A T-szerűen megfejelt 
»I« sorszám gyakori. H a a 3.-ik be tű mégis K, 
akkor ta lán így olvasandó a bélyeg : C . O K T AVI 
CEN(ton . . .?). Korhatározásom így is megállana! 

49 Vincentius t isztnevet olvasott még belőle: Arch. 
É r t . 1 9 2 0 - 2 2 . évf., 9 6 - 9 8 . old. Szintén helynevet 
lát benne : CIL I I I 3773. 

so Keletpannóniában Vincentia-helynév igazolva az 
i. k. u . IV. században : Not . dign. Occ. 23, 59 
(»tribunus cohortis, Vincentiae«). A »C« t . 8 sz. 
bélyeg olvasása is bizonyítja, hogy helynév 
a Vincentia-szó : [of a rán MaxeJNTTA I N V I [ 
n(centia)]. A kiegészítéseket i t t is zárójelek közé 
te t tem. Dessau (ILS 878) egy hispániai felirathoz 
javasol ilyen kiegészítést : col(onia) Vale(ntina). 
A CIL 371. sz. felirat említ egy »vicus Valenti-
nianus«-t. 

5i Gondoljunk p . o. a szentendrei táborerődítmény 
IV. századi rövidí tet t nevére : Constantia (Not. 
dign. occ. 33, 34), e he lye t t : Castra Constantia 
(CIL I I I 15172). 

téglabélyegek52 a Klosterneuburg—Mitrovica 
erődláncolatszakaszon oszlanak meg és Buda
pest területén is több ponton kerültek nap
fényre. Még bizonytalanabb jelenleg a 
Valentina-helynév rögzítése.53 B szerint 
ebben a korban szerepel a téglabélyegekben 
Valentinus »tribunus« mellett Valentina hely
név is. 

Az I. Valentinianus-kori téglabélyeg-típu
sok végén általában az ellenőrző tiszt rangja, 
vagy a téglakészítés helye van jelölve az 
utolsó betűkkel. Mivel pedig az A R P-
rövidítés (az OF ARN MAXENTI ARP 
típus végén) mögött katonai rang nem állhat, 
ezért az A, R és P betűk is szerintem egy ma 
még ismeretlen pannóniai település vagy 
táborerődítmény nevének az első hangjelei.55 

Az 0F ARAN-rövidítés56 kiegészítése (több 
bélyegtípus elején!) szerintem a következő : 
of(ficina) ar(morum)57 an(tistantis? (antis-
titis?), ezzel az értelmezéssel: » . . . . f e l -

52 CIL I I I p . 474 ad n. 3773. A Várhegy tövében 
(Lánchíd-u. 22—24) lá to t t rómaikori fal (Nagy 
L., Az e s k ü t é r i . . . , 82. old. és 71. kép) lenne 
Vincentia maradványa? Ez még bizonyításra 
szorul. A Lánchíd-u. 15—17. sz. a l a t t modern 
kövezetül l á t t am lerakva VINCENTIA -bélyeges 
téglákat . 

53 A CIL H I 4486. sz. sírfelirat halot t ja (lh.: Car-
nuntum) dom(o) VAL(entina?) ta lán Valentina-
ból származott , amely község így Nyugatpannőnia 
fővárosa közelében let t volna? Hogyan nevezték 
a t a r tomány belsejében feltárt ant ik településeket 
(Császár, Környe helyén p . o.)? 

54 Az AP LVPPIANO és AP LVPPIANI-típusok 
kiegészítése szerintem inkább ez : ap(parante) 
Luppiano ord(inario), ill.: ap(paratu) Luppiani 
ord(inarii), v agy i s : »Luppíanus sorrendbeli 
(centurió) intézkedésére«.Az ^4P-betűpár nem igen 
egészíthető ki egy nomen, családi név (Appius, 
Apicius, Apronius stb.) alakjaira. Lásd az 57. 
j . - e t V. ö. m é g : j CIL H I 10679. 

55 Arpinum (Itáliában) példája muta t ja , hogy így 
kezdődő helységnév elvárható Pannónia terüle
tén is. 

56 Kubitschek (Mitt. d. k. k. C. Comm. n. F . 27, 
1901, 219—20) kiegészítését: of(ficii) ar(wo
rum) n(avale) az OF A RAN-bélyegkezdet elő
kerülése te t te elfogadhatatlanná. A bélyegtípus 
elterjedéséhez: N . Jbücher f. W i s s . . . 2. k., 
1939, 302. old. (Polaschek). 

57 Megfontolható-e ilyen kiegészítés : of(ficina) 
ar(gillae vagy argillosa) ? Ebben az értelemben : 
»agyagműhely«? Az ^4i?-betűpár nem lehet 
szerintem helynév rövidítése, hiszen p . o. a 
QVADRIBVR AR A • • • -típus bizonyítja ezt, 
amelyben a bélyeg elején már van egy helynév, 
márpedig ke t tő nem lehet egyazon bélyegben. 
Az antistans, antistes szót ilyen értelemben 
fogadhatjuk i t t el : előljáró, felügyelő, mester. 
Az. ^Af-betűpár lehet egy nomen, családi név 
rövidítése? AN(icius? Annaeus? Annius? Antius? 
Antonius?). Ezen utóbbi feltevésnek erősen ellene 
mond az AN-rövidítés előfordulása más bélyeg-
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ügyelő58 fegyverüzeméből«. Az officina armo-
rum e szerint olyan hadiüzem, ahol a katona
ság minden szükségletét előállították. 

Az I. Valentinianus-kori tiszti bélyeges 

2. kép. — Közeikeleti katonacsalád sírköve. 

téglák mintegy harminc39 lelőhelye (Klos-
terneuburg-tól Mitrovicáig) egyformán oszlik 
meg Váctól nyugatra és keletre, vagyis a 
felvidéki germán és az alföldi szarmata 
(jazig) arcvonalra, tehát ebben az időben 

típusokban (p. o.: O F AR AN BONO MAG). Ez a 
tiszt is ugyanazon családi nevet viselte volna, 
egyéni neve (Bononius? Bonosus? Bonoxus? stb.) 
előtt, mint Maxentius vagy akár Ursicinus? 
Ez az ellenvetésünk szól különben az ellen is, hogy 
az ЛР-rövid í tést oldjuk fel családi névre, tehát 
egyforma nomen-re több különböző tisztnév 
(Valentinus, IyUppianus, I^uppus, Iovinus stb.) 

a két »barbár« nép egyforma veszélyt60 jelen
tet t az antik világbirodalom biztonságára, 
hiszen az erődfalerősítés és erődítménysűrítés 
egyenlő mértékben ment végbe a két nép 
határszakaszán. 

VII. Keleti (?) származású katonacsalád 
síremléke. 

Az esztergomi Várhegyen, a középkori vár 
romjaihoz vezető út mentén, már hatalmas 
tömbjével feltűnik egy rómaikori sírkő61 

előtt, ugyanezen építkezés más téglabélyegeiben. 
Bono . . . tégláihoz még : Kubitschek, id. h.; 
CII, I I I p . 2328, 43 ad n. 11376. 

se Ez a felügyelő a legtöbb tégla bizonysága szerint 
Maxentius (részint Vincentia-ban, részint Arp . . .-
ban dolgoztatott) , ill. Ursicinus. 

59 l e g u t ó b b á t tek in tve : Szilágyi, id. m. 
60 l e g u t ó b b a quadok és jazigok ezen korbeli moz

golódásaihoz : Budapest tör ténete 1/2. k., 1942, 
683—84. old. 

ei Mag.: 150, vas.: kb . 60, legnagyobb szél.: kb . 
95 cm. A З.-ik sort mélyen bevagdal ták . A lyuk 
18 cm-re van bevésve. K é t oldalát eredetileg 
domborképes alakokkal [talapzaton, oltárka-félén 
mereven szembenéző ka tona tojásdadformájú, 
Medusa-fővel (?) díszített pajzsot, ül. lándzsát 
t a r t kezében] ékesítették. Ezek a másodszori fel-
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(2. kép). Lelőhelye:62 Esztergom—Szent-
györgymezö. Feliratát a következőképpen 
egészítem ki : 

[D(is)] M(anibus) | M(arco) Aure(lio) 
Prise [o] | [mil(iti?) coh(ortis) I Ulp(iae)] | 
Pann(oniorum) et P(ubliae) Ael(iae) P[ro][ ' 
cell(a)e parentibus [pien] | tissimis et Aurel-
[i(a)e] | Priscill | (a)e soro [ri] | P(üblius) Au

relius) Proc [liajnus | [c]ornicul(arius) trib-
(uni) [mil](itum) leg(ionis) | [I ad(iutricis) 
A]ntonini(anae) filius ex frugali | [tat]e et 
stipendio suorum fecit. 

Értelme63 szerintem : Marcus Aurelius 
Priscus, az »I. pannon, Ulpius (Traianus)-
féle zászlóalj tagja és Publia Aelia Procella, 
nagyon kegyes szülei, valamint nővére, 
Aurelia Priscilla halotti árnyistenségeinek 
készíttette hozzátartozói vagyonából (meg
takarított pénzéből?) és zsoldjából az ő fiúk : 
Publius Aurelius Proclianus, Antoninus 
(Caracalla? Blagabal? császár) I. »segítő« 
dandárja (egyik) zászlóaljparancsnokának a 
segédtisztje. 

Érdekes a család férfitagjainak a pálya
futása a katonai hivatás terén. Az apa még 
őslakos segédzászlóaljban64 szolgál, alig
hanem még polgárjog nélküli közkatona, aki, 
mint a neve is elárulja, Marcus Aurelius 
csá szártól (161—180) kaphatta meg a »civitas 
Romana«-t, rómaias nevével, gyermekei tör-
vényesítésével és a szokásos anyagi kedvez
ményekkel együtt. A fiú csapattestének a 
császárneves jelzője (Antoniniana) is talál 
ehhez a feltevéshez, amelyet a két Antoninus 
császár (Caracalla : 211—217, Klagabal : 
218—222) alatt viseltek a katonai alakula
tok. A fiú, mint Il-ik nemzedék, 3—-4 évtized 
múlva állíttatja a családi síremléket, miután 
ő apjával együtt, gyermekkorában elnyerte 

használás alkalmával, amikor nyilván oszlop -
féléül aka r t ák felhasználni, a lekerekítési törek
vésnek estek áldozatul. 

62 Balogh Albin szíves szóbeli közlése szerint. 
63 A kiegészítések rendes, a letört és lefejtett részek 

szögletes zárójelek között . Sok a betűegybeírás és 
az I-vel való felmagasítás. Az S és a V sajátságos 
összeírásához : Arch. É r t . 1941. évf., 25—29. old. 
(Barkóczy I,.). 

64 »Equitata«, lovasított volt e z : CID i l l 8162. 
A lefejtett 3.-ik sor elején mil(iti) helyett még 
á l l ha to t t : vet(erano), dec(urióni), sign(ifero), 
(dupl(ario), b(ene)f(iciario) trib(uni), ex c(ustode) 
a(rmorum), tess(erario) s tb . szavak valamelyike is. 

a polgárjogi kiváltságokat és római polgái 
létére már polgári rangú csapattest, legio 
tagja, sőt bizalmi beosztásban szolgál.66 

A birodalmi gondolat hű kiszolgálása így 
tette lehetővé egyes nemzetiségi családok 
társadalmi felemelkedését. 

Különben a cornicularius-ok (szó szerint : 
»szarvacskával díszített sisakos«) a magasabb-
rangú tiszteknek a bíráskodásában is segéd
keztek, az irattárat kezelték.66 

A családi sírfelirat a hirtelen feltört (pol
gári) családszerénytelenségével hangsúlyozza 
utolsó soraiban, hogy »ex frugalitate et 
stipendio«67 tellett nekik ilyen kiemelkedően 
nagy síremlék állítására. A családtagok nevei 
nem első előfordulások.68 Az apa nevét egy 
másik kőfeliraton szír69 ember viseli. A fiú 3.-ik 
neve (Proclianus) alighanem a »Proculianus« 
változata,7 ° amely nem latin, riem kelta vagy 
illír személynév. Úgy látom, hogy görög, kis
ázsiai, esetleg éppen a pannóniai dunai hatá
ron gyakori népelemmel, szír71 családdal van 
dolgunk. 

65 A TRIB-szó u t á n levő (11 cm á t m . lyuk miat t) szó 
helyreállítása kérdéses. Az á l ta lam feltételezett 
M IL( Hum)-szőri kívül még tekintetbe jöhetnének 
ezen szavak rövidítései : angusticlavius, lati-
clavius, legati, equi tum singularium, semenstris. 

66 Domaszewski, Bonner J b . 117, 1908, 71, 39—41. 
és 77. old.; Haug-Sixt , Die röm. Inschriften . 
Wür t t . , 617. old. Atribunus militum legionis-rang 
m a k b . alezredesi hatáskörnek felelne meg. 
(Bővebben : Domaszewski, id. m . 41 , 122—135 ; 
Mommsen, Röm. Staatsrecht I. , 546—48; 
Grosse, Röm. Militärgeschichte . . . 34—35 és 
112; Ritterling, id. m. 1360. Jellegzetes pálya
f u t á s : CID H I 10471-3. 

67 Az utolsó előtti sor végén levő szó (FRVGADI, az 
A és D egybeírva, az I kicsinyítve az D fölé írva) 
az utolsó sor elején, ahol 3 be tű letört , még foly
ta tódha to t t . A »stipendio«-szó előtt az »et« olva
sása biztos, ez előtt az E-betű bizonytalan. 
Dehetséges-e ilyen kiegészítés : »ex frugali [aer]e 
e t stipendio«? É n viszont azokra a feliratokra 
(CID I I I 1805, 8825) emlékeztetek, amelyek
ben ez a kifejezés : »de frugalitate« a patr i -
monium-szóval azonos értelemben^ használatos 
(korban is egyeznek ezek a feliratok). Pa t r i 
monium = vagyon, bir tok. »Frugalitas« még ide
vágó jelentései : gazdaságosság, mértékletesség 
(»villa frugalior«). A »de« és »ex« felcseréléseihez 
ld. a CID I I I tá rgymuta tó i t . 

68 P . o.: CID I I I 14507 ; 12798, a ; a hármas római 
női nevekhez : CID H I P- 2598 és Dessau, IDS 
I I I . 2. k., 924—25. 

69 CID H I 10581 (Deányfalu). 
70 CID I I I 14359, 26 /a ; 14560; Dessau, IDS 

4122—24. 
7i »Aeneas« Proclianus : CID H I 13981. A CID X I I I 

2150 Proclianus-a egyenesen a »Graecius« nomen-t 
viseli. Szíriai zászlóalj tagjának a testvére egy 
Aur. Proculinus (Arch. É r t . 28, 1908, 359. old.) 
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Az apa csapattestének az asalus-terület, 
amely a mai Esztergom vidékét is magá
ban foglalta, újoncozó kerülete lehetett egy 
időben.72 

VIII. A pannóniai dunai hadinaszádraj 
építkezése Carnuntum-ban és Brigeíio-ban. 

Mindkét helyen több példányban73 talál
ták ezt a téglabélyeget : C. F. P. F. Kiegé
szítése szerintem : C(lassis) F(lavia) P(anno-
nica) F(elix? fecit? fidelis?.. .). A »Flavius 
(Vespasianus császár)-féle pannóniai hadi
naszádraj« építkezésének és állomásozásának 
a tanú jelei ezek a bélyeges téglák a lelő
helyeken. A bélyeg utolsó betűjének a fel
oldása azonban bizonytalan.74 

72 A cohors I Ulpia Pannoniorum i. k. u. 148-ban 
elbocsátott katonája asalus származású (az alaku
lathoz bővebben : Wagner, id. m. 177—78. old.). 
Az »Asali« területéhez legutóbb : Magyar Múzeum 
1946. évf., 60. old. (Barkóczy L.). 

73 »B« t . 4—5 sz. t í p u s ; KLiÖ. H . k., 51 . has. , 
VI I I . t . 25 ; CIL I I I 11435, 11447. A CIL I I I 4701 
kiegészítése komolytalan. 

74 A f(elix) vagy f(idelis) k i tünte tő jelzőt más 
forrásadatban nem viseli az első dunai flotta. 
A hajóhadaknál gyakrabban találjuk meg az 
eddig ismert adatok szerint a p(ia) v (index) -
jelzőpárt. A p(ia) f(idelis) -jelzőpár a germániai 

A dunai folyami hadinaszádrajtól más 
állomáshelyeken is ismerünk bélyeges tég
lákat, mint támaszpontjainak a nyomait, 
így p. o. Burgenae-ben75 (Növi Banovci), 
Dunabogdányban76. Brigetio-ban a dunai 
flottának mástípusú bélyeges (C F H) téglái 
is napfényre kerültek, a flottaélet egyéb 
nyomaival együtt. Mindez arra utal, hogy 
Komárom—Szőny helyének a fontosságát a 
dunai hajózás keretében is felismerte a római 
birodalmi stratégiai érzék. 

Aquincum-Budapest, 1947 január. 

hajóhad nevében : Dessau, ILS 2907—08. Ld. 
m é g : Starr , The Roman Imperial navy (1941), 
138—41. old. • f \ } > 

75 Arch. É r t . 40, 1923—26, 85. old.; Vjesnik . . . 5, 
1901, 166. old. (»CL F P«). Cornacum-ban : 
»C F P«. 

76 Szalay, A dunabogdányi római castellumról, 16. 
old. Már Járdányi-Paulovics I s tván gondolt arra, 
hogy a Cirpi-i teglabélyeg : C F H nemcsak így 
egészíthető k i : c(lassis) F(lavia) H(istrica), 
hanem, önmagában tekintve, a következőképpen 
is : c(ohors) (I) F(lavia) H(ispanorum). Azonban 
ilyen nevű nemzetiségi segédzászlóalj más emlék
kel nincs képviselve egész Pannóniában. 

77 CIL I I I 11415 ; 4319. A késő rómaikori flotta
csoportokhoz : Grosse, id. m. 73—74. old. 
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СИЛАДИ ЯНОШ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ К ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ПАННОНИИ 

Два клейменных кирпича и надпись на 
одной надгробной плите свидетельствуют о 
том, что потаиский легион. „У. Македония" 
(У. Македонская бригада) выслала прибли
зительно в 170 году после н. э. войсковую 
часть из Трансильвании в Карнунтум (легио-
нарский лагерь между Веной и Братиславой) 
для подачи помощи против вторгнувшихся 
германских маркоманов и для содействия в 
восстановительных работах. 

Автор пополняет надписи на найденных в 
Будапеште, Дунапентеле и Риттеуме (укреп
ления вдоль Дуная) кирпичах „У. Юпитерским 
полком", основанным императором Диакле-
цианом, что доказывает, что в этих местах 
в 294 году после н. э. эта войсковая часть 
строила цепи укреплений и производила 
ремонты вдоль границ. 

Новое понимание одного типа кирпичной 
надписи свидетельствует, что римская госу
дарственная дунайская эскадра построила 
оборонительные точки в Картнунтуме и 
Бригетии (последний легионарский лагерь 
представляет сегоднешнюю территорию Кома-
ром-Сень). 

Найденный в окрестности Вац тип клей-
мованных кирпичей автор понимает следу
ющим образом : АЛА С(екунда) СЕБ(астено-
рум ? СЕБастополитанорум?), или-же : Себасте 
(себастопольские ?) П. кавалерийская бригада" 
Правительство римской империи вполне со
знательно и вообще скопляло на дунайских 
укреплениях кавалерию и вооруженные лу
ком войсковые части из ближайшего востока, 
чтобы соответственным оружием бороться 
против находящихся на противоположном 
берегу Дуная, в теперешней венгерской низ
менности, кавалерии и вооруженных луком 

сарматских язигов (эти в 19 году после н. э. 
переселились в окрестность Дуна-Тиса из 
южно-российских степей.) Во всяком случае 
надпись на кирпиче, происходящем из раз
валин вблизи Ваца римской крепости „Бол-
гавар" должна быть пополнена именем такой 
стрелковой части, название которой начи-
наетсй буквами СЕБ, сражавшейся против 
неустрашимых язигов и повидимому пред
ставляла из себя степную конную часть. 

Нужно принять однако во внимание много 
таких Себасте или Себастеиа и по крайней 
мере 5 себастополис (ближайший к нам нахо
дится в нынешнэй Болгарии у Пловдива, 
отдаленнейший-же лежит у Черного моря.) 

Автор при расшифровывании упомянутой 
надписи на кирпиче думал в первую очередь 
об одном сирийского происхождения бата
льоне „Себестенус". Считает однако возмож
ным и то, что в окрестность Будапешта 
попала однх еще по ныне не отысканная по 
имени „Сеабастополис" часть из полуострова 
Крыма ибо как раз Крым был родиной сар
матских язигов и роксоланов, тк. кк. крым-
чане лучше всего знакомы были с их военной 
тактикой. Ожидаем мнение наших сотрудников 
советских археологов для разрешения этой 
проблемы. На месте Ахиара (древний Себас-
тополь, т. е. Себастополь) находился, собст
венно говоря, весьма значительный старин
ный греческий колониальный город по имени 
Херсонесос (Хераклеиотика), в крепости кото
рого начиная от Веспасиана (69-79 гг. после 
н. э.) стоял местный гарнизон римской им
перии. 

Удивительным является может быть, что 
тот солдат, бронзовый документ которого 
найден был при слиянии Олт и Дуная, про-
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исходит из Себастополиса (датирован 129 
годом) и по крепости названия „Евпаторией" 
лежащий вблизи крымского Херсонесоса мог 
быть назван „Еупатор"-ом. В Херсонесос 
обыкновенно назначался гарнизон из вой
сковой части, стоящей в Моесия инфериор в 
окрестности нижнего Дуная. 

Во всяком случае и эта надпись на кир
пиче свидетельствует о том, что в древней 
эпохе между ближним востоком и нашей 
страной были крепкие и дружественные 
узы. 

Новым расщифрованием некоторых кир
пичных надписей свидетельствуем, содействие 
„кохорс I Элия сагиттариорум эквитата" т. е. 
основанным Элиусом (Гадрианус) стрелкового 
военного батальона при ремонте крепости в 
Карнунтуме (у Вены) и Аквинкуме (при Буда
пеште). 

КАТАЛОГ КАРТИН: 

1. — Кирпич свидетельствующий о постройках конного батальона ближнего востока. 
2. — Кирпичи строителей-войсковых частей — в лагерях вдоль Дуная. 
3. — Кирпичные клейма в войсковых и частных заводах. 
4. — Войсковые клейма на кирпичах при последнем ремонте придунайских крепостей (прибл. 

375 г. после Р. Хр.) 
5. — Могила войсковой семьи ближнего востока (Сирии?) 
6. — Попытки пополнения надгробной надписи, 

В 374-75 годах сгущены и в последний рал 
ремонтированы были средне-дунайские кре
пости в древней империи. Автор при этом 
устанавливает, что начиная от Клостерней-
бурга до Митровиц (вдоль Савы) по крайней 
мере в тридцати пунктах шли эти работы 
как равно большое внимание уделено было и 
находящимся на запад от Ваца германским 
(Квад и Маркоман) и на юг лежащим сар
матским фронтовым линиям. Таким образом 
сарматы непосредственно и перед нашест
вием гунов сохранили в Риме свое прежнее 
достоинство. 

При связи с ознакомлением с надгробной 
плитой в Эстергоме автор указывает, что 
похороненные в этой могиле были по всей 
вероятности сирийские солдаты, которые 
служили в тамошнем римском гарнизоне 
(прбл. 220 г. после н. э.) 
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JÁJSTOS SZILÁGYI 

NEUE BEITRÄGE ZUR PANNONISCHEN 
GARNISONS-GESCHICHTE. 

I. Die »Legio V Macedonica« in 

»Carnuntum« ( ?). 

Die Lesart des unter No. 8 der Tafel B 
dargestellten Ziegelstempels ( = CIL I I I 
11450 ?) ist : LVMA (der Buchstabe A in 
das M eingeschrieben), das heisst : L(egio) 
V Ma(cedonica). Diesen Ziegelstempel habe 
ich in einem Exemplar im Museum Car-
nuntinum (Deutsch-Altenburg) abkopiert. 
Sein Fundort ist demnach Carnuntum, was 
uns überrascht. Man dürfte kaum annehmen, 
dass dieser Ziegel, in Verlust geraten, aus 
Siebenbürgen in dieses lokale Museum seinen 
Weg fand. Dieser Ziegelstempel bestätigt, 
dass die ständige Legion von Potaissa 
(Torda), zumindest aber eine ihrer Abteilun
gen, sich bei diesem höchsten Heeres-Stütz-
punkt der quadischen-markomannischen 
Grenze betätigte und da baute. 

Da wir durch diesen Ziegelstempel 
bereits sicher über einen gestempelten Ziegel 
von der V. macedonischen Brigade aus 
Carnuntum verfügen, muss man die Erklä
rung eines von hier stammenden anderen 
Ziegelstempels neuerdings nachprüfen, da 
wir ihn bisher als das Erzeugnis-Zeichen 
einer privaten Fabrik betrachteten. Dieser 
Ziegelstempel ist : L VIVLIO ADN A T [oj. 
Die Buchstaben iV und A ineinander ge
schrieben (Anm. 28). Das Bestehen des 
kleinen o-s am Ende des Stempels ist unge
wiss. Die Ergänzung ist unseres Erachtens 
nach jetzt nicht mehr : Lu(cio) Iulio 

AdnaftoJ, sondern folgende : L(egio) V 
[M(acedonica)] Iulio Adnat[o], oder . . . . 
Adnamat[o], mehrfache Ligatur voraus
gesetzt. 

Unseren gestempelten Ziegel fand man 
im Inneren des Legionslagers von Car
nuntum in zwei Exemplaren. Für den das 
Wort Macedonica bedeutenden Buchstaben 
M war im Stempel Raum, wurde daher 
entweder bis zur Unkenntlichkeit ver
wischt, oder der den Stempel schneidende 
Vorfahr vergass seiner. . 

In der Geschichte der Feldzüge der V. 
mazedonischen Brigade bietet sich für sie 
überhaupt eine einzige Gelegenheit, bei 
Carnuntum in Aktion treten zu können. Sie 
nahm laut Zeugnis einer Grabinschrift (Anm. 
32) aus den Jahren vor 170 n. Chr. an 
einer »ex[pedi]t(io) Germ(anica)«, mithin an 
einer Diversion gegen die weit in das Römi
sche Reich eingedrungenen germanischen 
Stämme teil. Auch ihre Camuntumer Ziegel
stempel-Denkmäler verraten Eingetümlich-
keiten, die auf die Mitte des IL Jh. n. Chr. 
hinweisen (zweizeilige Aufseher-Namen, Ver
wandschaft mit den vom ersten Potaissa-er 
Baue herrührenden Ziegelstempeln). 

II. Die »legio V Iovia« auf dem Gebiete 
»contra Aquincum« und in »Rittium«. 

Kaiser Diocletianus stellte den vier alten 
pannonischen Legionen zwei neue mit den 
Namen V Iovia und VI Herculia bei. Das 
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»Regiment VI. des Hercules« errichtete die 
Gegenfestung bei Bononia im Jahre 294 n. 
Chr. am linken Ufer der Szerémséger Donau, 
wie es die dortigen gestempelten Ziegel be
zeugen (Taf. A, Typ. 7—8). Diese Degion 
arbeitete ausserdem auch an anderen Lager
befestigungen und stand im Laufe der 
späteren Jahrzehnte auch in anderen Lager
plätzen in Garnison. 

Der zweite Pestungsbau von Reichsruf 
im Jahre 294 entstand gerade dem Aquincum 
gegenüber (Anm. 3). Die Reste ihrer 3 
einhalben dicken Mauern wurden am 
Március 15-(Eskü-) tér aufgedeckt (Anm. 4). 
Es bietet sich hier die Voraussetzung von 
selbst an, dass diese zweite, besonders 
wichtige, militärische Baulichkeit, offenbar 
in Gegenwart des Kaisers Diocletianus be
gonnen oder beendigt (Anm. 5), durch die 
andere Neulegion »Regiment Iuppiter V« 
durchgeführt wurde. Aber von ihren ge
stempelten Ziegeln, weder aus dem Berei
che Budapests, noch überhaupt aus anderen 
Stellen, wussten wrir bisher nichts. 

Nun haben wir aber aus den Ruinen der im 
Jahre 294 n. Chr. errichteten, im Kalender 
als Ereignis bezeichneten Lagerbefestigung 
(auf dem Budapester Eskü-tér) mehrere 
Ziegel entnommen, auf welchen dieser Stem
pel zu lesen is t : CAIOI. (Bild: A/ l l ) . 
Einige abgebrochene, respektive anbrüchige 
Exemplare haben wir, was den dritten und 
letzten Buchstaben betrifft, ehemals mit 
unbedeutenden Abweichungen anders ent
ziffert, aber aus den heute noch vorhande
nen zwei unbeschädigten Exemplaren er
sehen wir mit den bestimmt geführten 
Buchstabenlinien kein P und kein T. Der 
obere wagrechte Balken des Tonzeichens 
I ist breit, aber nur auf der einen Seite. 
Ludwig Nagy hat sich wiederholt mit diesem 
Ziegelstempel befasst und hat im Laufe der 
Zeit drei verschiedene Lesarten empfohlen : 
c(ohors) A(lpinorum) I o(fficina) t(egula-
rum) ; c(ontra) A(quincum) I o(fficina) 
t(egularum) ; Ca(stra) P(estiensia) o(fficina) 
t(egularum). (Anm. 8—9.) 

Mit dem Versuch der Lösung des <A 101 
Ziegelstempels haben wir demnach einen 

Misserfolg zu verzeichnen gehabt, solange 
wir seinen ersten Buchstaben für ein C 
hielten. Bei der Zusammenstellung und Be
arbeitung der erweiterten Ausgabe II . des 
pannonischen Ziegelstempelarchives habe 
ich aber wahrgenommen, dass der Anfangs
buchstabe L des Stempels bei den Legions-
Typen in vielen Fällen so sehr C artig (T. A, 
Nr. 1, 2, 6, 9—10) erscheint, dass ich ihn, 
falls er ohne den beiden weiteren Tonzei
chen der Verkürzung LEG allein in sich 
selber stände, keinesfalls als ein L anspre
chen würde. Da aber dem sonderbaren C 
artigen L ein E und ein G folgten, konnte 
(strenge buchstabiert) niemand darauf kom
men, aus diesen Ziegelstempeln eine CEG 
Buchstabengruppe herauszulesen. Ausser
dem haben unsere stempelschneidenden 
Vorfahren in unzähligen Fällen die Serien
zahl V Kopf ständig eingestellt. 

Alldies in Erwägung ziehend, lesen wir 
unsere, zu vieler Polemik Anlass gegebenen 
Ziegelstempel vom Budapester Március 15 
(Eskü-)tér wie folgt : L(egio) V IO(via) 
I(pars). 

Nun kann noch die Frage aufgeworfen 
werden, ob die C- artige Vermodelung des 
L eine zeitalterbestimmende Eigentümlich
keit ist? Unseren Beobachtungen nach 
scheint diese Ummodelung von Buchstaben 
(zumindest was die Ziegelstempel betrifft) 
eine zu Schnörkel neigende Schreibweise des 
IV. Jh. n. Chr. zusein. Wollen wir uns doch 
noch die Ziegelstempel des Frigeridus dux 
(Anm. 4, Taf. C, Nr. 5 und 6 ; E = + , 
P = R ) vor Augen halten. 

Einen Zweifel empfinden wir nur bei der 
Ergänzung des letzten Buchstabens. Jedoch 
auch am Ende des Ziegelstempels der »VI. 
Herculia« — der Schwesterformation der 
»Legio V Iovia« — finden wir Zeichen, die 
noch einer beruhigenden Lösung harren. 
In dem Typ LEG VI H R C X . . . (Bild : A/7) 
bedeutet der dem C folgende Buchstabe 
X offenbar : milliaria. 

Uns ist aber aus RitHum ein Ziegelstempel-
Typ bekannt, der unseres Ermessens nach 
der nämlichen Legion zuzusprechen ist. 
Der bezügliche Ziegel (Bild : B/7) ist jetzt 
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im Agramer National-Museum aufbewahrt. 
Unserer Voraussetzung nach sind das L und 
das V (Seriennummer) darauf kopfständig, 
vom Buchstaben 0 ist ein kleines Segment 
verwischt. Auf Grund der vorhergehenden 
Berichtigungen lesen wir diesen Ziegel
stempel daher : L(egio) V Iob(ia). 

Der F Ton durch den Buchstaben B er
setzt ist in diesem Zeitalter nichts Auf
fallendes. Im übrigen haben die weiteren 
Garnisonen dieses Regimentes einen mit 
Rittum gemeinsamen Bezirk (Anm. 13). 

Der Ziegelstempel CAIOI kam ausser 
Budapest auch noch in Dunapentele zum 
Vorschein, mithin hat das »Regiment Iup-
piter V« auch nach hier Ziegeln auf Donau
schiffen geliefert, resp. arbeitete auch hier 
an den Mauern der Lagerbefestigung. 

III. Die gestempelten Ziegel der Donau-
Kriegsboot-Flottille (Spurendes Hafenbaues}) 

in »Carmmtum« und »Brigetio«. 

An beiden Orten fand man in mehreren 
Exemplaren diesen Ziegelstempel : C. F. P. 
F (Anm. 73). Seine Ergänzung wäre unseres 
Ermessens nach : c(lassis) F(lavia) P(an-
nonica) f(elix ? . . . ecit ?:).. 

Die Ergänzung des Zusammenstellers des 
Lateinischen Inschriften-Archivs (CIL I I I 
4701) ist : G(eminus) f (iglinis) P(etronianis) 
f(ecit), ein natürlich nicht ernst zu neh
mender Versuch. Wir sehen in diesen Ziegel
stempeln den Beweis der Bautätigkeit 
und des Stationierens der pannonischen 
Donau-Kriegsflottille : c(lassis) F(lavia) 
P(annonica) . . . in Carnuntum und Brige-
tio. Bedenken erweckt in uns bloss der 
Umstand, dass man die Dösung des letzten 
Buchstabens des Ziegelstempels als unsicher 
empfindet, da das als Auszeichnung zu 
betrachtende Attribut »felix« oder »fidelis« 
nach anderen Quellenangaben keine Donau
flottille des römischen Zeitalters in seinem 
Namen führte. Sie hinterliess natürlich 
in anderen Stationen die gestempelten 
Ziegelspuren ihrer Bautätigkeit. So z. B. 
in Burgenae den Ziegelstempel: CD F P 
(Anm. 75), in Cirpi und in Cornacum 

den mit dem Stempel : C F H versehenen 
Ziegel. Letzterer kam auch bei Komárom 
mit anderen Lebenszeichen der Donau
flotte (Anm. 77) zum Vorschein. Alldies 
weist darauf hin, dass Komárom—Szőny 
ein für die pannonische Donau-Kriegsflotte 
hervorragend wichtiger Stationsort sein 
konnte. 

IV. Die »ala s(ecunda) Seb( ?)« in 
der Gegend von »Vác«.. 

Aus der »Bolhavár« bei Vác wurden 
Ziegel mit dem Stempel : BESSVLA in das 
dortige Museum und in das Ungarische 
National-Museum in Budapest eingebracht. 
Die zwei Buchstaben 5 sind umgedreht, 
und das zweite V ist köpf ständig. Natürlich 
wäre es sinnlos, diesen Ziegelstempel als 
das Denkmal irgendeiner »Bessula« Privat
fabrik anzusehen. Die Schrift ist offenbar 
umgedreht, und ist unseres Erachtens nach 
wie folgt zu lesen : Ala s(ecunda) Seb(. . .?) 
(Abb. 1). 

Zu dieser Lesart muss vorausgesetzt 
werden, dass der zweite A Buchstabe kopf-
ständig ist. Unter den selbständigen Reiter
bataillonen von Nationalitäten mit einem 
mit der Buchstabengruppe SEB beginnen
den Namen kann die Ala II Gallorum Sebo-
siana (Anm. 17) bei der Lösung unseres 
Ziegelstempels überhaupt nicht in Betracht 
kommen, da sie das Wort Gallorum niemals 
aus ihrer Benennung fortliess. Unter den ver
schiedenen »alae Sebastenorum« liess ebenfalls 
keine einzige (Anm. 18—19) eine Spur in 
Pannonién zurück, doch sind dies Bogen
schützen-Formationen. Die Truppenkörper 
der bogenf ührenden Reitervölker wurden aber 
durch Rom förmlich gegen die im unga
rischen Tief lande wohnenden Iazygen auf dem 
ostpannonischen Donau - Grenzabschnitte 
zusammengezogen. Demnach sehen wir in 
diesen Ziegelstempeln aus der Umgegend 
von Vác vor allem das Denkmal einer »ala 
Sebastenorum«, oder einer solchergleichen 
Bogenschützen - Formation : . . . Seb(astopoli-
tanorum 1\. 
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V. Bautätigkeit einer unbekannten »ala 

L( ?)« in »Aquincumi. 

Der auf der Tafel A unter No. 3 
und 4 dargebrachte Ziegelstempel (AL 
und LA, der Buchstabe L ist umgedreht, 
nach rückwärts gekehrte Schrift) stammt 
(unseres Erachtens nach) von dem Anfer
tiger eines Ziegelstempels (A T. L, Anm. 
23) aus Szombathely und eines anderen aus 
Lauriacum (Anm. 25, »AI,«). Die in Form eines 
T geschriebene Seriennummer I ist übrigens 
ein gewöhnlicher Fall. Uns ist jedoch bisher 
bloss eine einzige selbständige Reiter
formation : Ala Longiniana (Anm. 24) 
bekannt, deren Volksname mit dem Buch
staben L begann (auf Grund anderer 
Denkmäler), die jedoch durch Kaiser 
Vespasianus aus der Reihe der Truppen
körper des Römischen Reiches gestrichen 
wurde. 

Bis zum Erscheinen eines gesprächi
geren schriftlichen Denkmals ist es demnach 
uns anheimgestellt, jenes Volk uns vor 
Augen zu halten, dessen Name mit einem 
L beginnt, und auf dessen Formation wir 
die Ziegelstempel AL und LA von 
Budapest, Lorch und Szombathely beziehen. 

VI. Die Tätigkeit der A (la) (I) Cfannene-
fatium ?), resp. (I) C (ommagenorum ?), 
C(ypriae ?) oder C(yrenaicae ?), bzw. Cfre-

tum ?) in Aquincum.. 

Der im Bild A unter No. 5 darge
stellte Ziegelstempel (A C) ähnelt, was 
sein Äusseres betrifft, dem vorher besproche
nen Ziegelstempeltyp. Aber wir dürfen 
(unserer Meinung nach) einstweilen nicht 
daran denken, dass hinter den AC und AL 
Ziegelstempeln der nämliche Truppenkörper 
verborgen wäre, höchstens dass wir auf 
Grund des gleichen Rahmens eine Zeitein
heit voraussetzen dürften. Zur Ergänzung 
dieses Ziegelstempels müssten wir daher ein 
Reiterbataillon in Betracht ziehen, dessen 
Name mit einem C beginnt. 

Über die Tätigkeit des »ersten Canne-
«ß/ates-Reiterbataillons« im nordwestlichen 
Teile Pannoniens haben wir zwar Angaben, 
doch in Aquincum wäre, dies sein erstes 
Denkmal. Die Ala I Ulpia contariorum 
könnte nur erzwungener Weise zur Sprache 
kommen, obzwar sie in anderen Teilen 
Pannoniens eine Rolle spielt, und auch auf 
Inschriften unterbleibt oft ihr Attribut Ulpia. 
Wir empfinden auch in diesem Falle, ent
sprechend der Reiter und Bogenschützen-
Natur des um Aquincum wohnenden 
feindlichen Volkes, am natürlichsten die 
Ergänzung auf den Namen eines aus 
einem mit gleicher Geschicklichkeit behaf
teten kleinasiatischen oder afrikanischen 
Volke gebildeten Truppenkörpers, obzwar 
ein weiteres Lebenszeichen einer solchen 
Formation bisher überhaupt unbekannt ist. 

VII. Zu den gestempelten Ziegeln der »Cohors 
I Aelia sagittariorum«. 

Das »erste Bogenschützen-Fussbataillon 
des Kaisers Aelius Hadrianus »hinterliess 
an zahlreichen Stellen die gestempelten 
Ziegeldenkmäler (Anm. 34) seiner militäri
schen Bautätigkeit, von welchen mehrere 
Typen durch die Fachliteratur bereits in 
Evidenz gehalten wurden. 

Aber dieser Kohorte urteilen wir auch 
noch einige andere pannonische Ziegelstem
pel zu. Die im Bild B unter No. 3 
abgebildeten Ziegelstempel versuchen wir 
wie folgt zu ergänzen : C(ohors) A(elia) S(agit-
tariorum). 

Bloss aus der Literatur kenne ich diesen 
ähnlichen Ziegelstempel: C A S S (Anm. 
36—37) aus Camuntum, den wir ebenfalls von 
dem erwähnten Volks-Bataillon : c(ohors) (I) 
A(elia) s(agittariorum) S(everiana ?) her
leiten. Ähnlich beurteile ich diesen Ziegel
stempel : C. V. S. Seine Dösung ist meines 
Erachtens nach : c(ohors) (I) A(elia) s(agit-
tariorum). Dabei wäre der Buchstabe A 
köpf ständig. 

Wenn wir von dem Hintergrunde der 
Garnisons-Geschichte Abstand nehmen, 
und die Lösungsmöglichkeiten dieser 
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Ziegelstempel bloss formell in Erwägung 
ziehen, müssen wir die Aufmerksam
keit auch noch auf weitere Truppenkörper-
Namen hinlenken. So könnte fürwahr dieser 
Ziegelstempel die Verkürzung des Namens 
der c(ohors) A(lpinorum ?) s(ecunda ?) 
sein. Auch auf den mit Inschriften ver
sehenen Steindenkmälern kommt es vor, 
dass im Namen der Truppenkörper die 
Seriennummer nach dem Volksnamen steht. 
(Anm. 37). 

Wir sehen einstweilen dennoch die Hand 
der Formation des Bogenschützen-Volkes 
in den in Frage kommenden Ziegel
stempeln, auch, mit Bezug darauf, dass 
die ständige Garnison von Cannabiaca 
(im II—IV. Jh. n. Chr.), diese Bogen
schützen-Formation mit ihren vielerlei 
Ziegelstempel-Typen, direkt als ein Ziegel
streicherspezialisten-Truppenkörper anzu
sehen ist, wie es z. B. noch die VII. Kohorte 
der Breuker in Pannonién war. Aus diesem 
Grunde ist das Vorkommen ihrer Erzeug
nisse in weitem Umkreise zu erwarten. 

Wenn aber die Buchstaben A und S in 
den bezüglichen Ziegelstempeln gemeinsam 
eine Verkürzung bedeuten sollten, stände 
hinter der Verkürzung AS der Volksname 
As(turum). Wahrlich, nicht weit von Car-
nuntum, jedoch bereits in einer anderen 
Provinz (in der nordöstlichen Ecke des 
Noricum, bei Zeiselmauer) stationierte vom 
Zeitalter des Traianus an bis zum I I P Jh. 
die »cohors I Asturum« genannte Formation, 
die aber eventuell, aus dem Aquincumer 
Grabstein eines ihrer Männer folgernd, sich 
in der ersten Hälfte des I I I . Jh. n. Chr. 
auch weiter östlich betätigte (Anm. 38). Nur 
wäre eben die Verkürzung des Wortes A stu
mm bloss mit seinen zwei Anfangsbuchsta
ben auffällig (die übliche Verkürzung wäre 
A ST) . Im übrigen käme man mit der Lösung 
des Ziegelstempels : C. V. S, in Anbetracht 
des Punktes zwischen dem V und dem 5, 
keinesfalls auf den Truppennamen : c(ohors) 
(I) As(turum). 

Bestimmt als eine Arbeit der cohors I 
Aelia sagittariorum (Anm. 39) halte ich 
den in der Literatur bereits publizierten, 
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aber irrtümlich folgendermassen entziffer
ten Ziegelstempel : C. I. IVE. (V und E 
Ligatur, zusammengeschrieben), resp. : 
COH. I. IVE. Jedenfalls können wir ernstlich 
auf den Truppenkörper-Namen : coh(ors) 
I Ve(netum) nicht denken. 

Demgegenüber aber fallen einer ganz 
anderen Beurteilung anheim die auf dem 
Bilde B unter No. 6 und 10 vorgelegten 
Ziegelstempel: CAS. CRIS (Anm. 40). Die 
Ergänzung Abramic's : Cas(siae) Cris(pinae) 
bleibt auch weiterhin gültig. Auf ein anderes 
Blatt gehört auch das Meisterzeichen : C. A>S. 
(Anm. 40) auf einem Eszéker Tonlämpchen. 
Im Anschlüsse daran wollen wir uns des 
Ziegelstempels : IVN CAS einer Privat
fabrik erinnern (Fundort : Poetovio). 

In Verbindung mit dem Ziegelstempel C. V. 
S, dessen Fundorte Aquincum, Carnuntum, 
Vindobona sind, haben wir noch folgendes 
zu bemerken. In Aquincum wäre dieser 
Ziegelstempel mit grösserer Wahrscheinlich
keit wie sonstwo auf folgenden Truppen-
nahmen zu ergänzen : c(ohors) A (Ipino-
rum) s(ecunda), da in der Hauptsadt Ost-
Pannoniens das »IL alpine Fussbataillon« 
auch mit noch weiteren Denkmälern ver
treten ist. Jedoch wäre der in Frage stehende 
Ziegelstempel auch, in sich betrachtet, auf 
den Namen folgender Formation : c(ohors) 
V S( ?) lösbar. Bei dieser Vorausset
zung müsste man den zweiten Buchstaben 
nicht als kopfständig ansehen, hingegen 
kennen wir aus den Garnisonen Panno-
niens keine V. Kohorte eines Volkes, dessen 
Name mit einem S beginnt. 

Den Ziegelstempel von Szöny CORTA. VI... 
(Anm. 44) versuchte ein Forscher wie folgt 
zu ergänzen : cö(ho)r(s) I A(elia) . . . Wir 
können dieser Auffassung nicht beipflich
ten, da von dem Wort S(agittariorum) 
unbedingt noch ein-zwei Buchstaben vor
handen sein müssten, ist doch dieses Wort 
der Bestimmungsname des Truppenkörpers. 
Die Erörterung dieser Frage würde aber 
notwendig machen, eine Übersicht über die 
Verknüpfung dieses Ziegelstempels mit den 
Offiziers-Ziegelstempeln aus dem Zeitalter 
des Valeniinianus I. zu gewinnen. 
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VIII. Die CORTA VICEN, das QUADRI-
BURGIUM und sonstige sich anreichende 

Ziegelstempel. 

Die im Bilde A, bzw. C unter den Num
mern 13, bzw. 10 vorgestellten Ziegelstem
pel ergeben zusammen diesen vollständigen 
Originaltext : CORT [A] VICEN (das E 
und das N zusammengeschrieben). Da auch 
ein VINCENTIA Ziegelstempel bekannt 
ist (Bild A, bzw. C, No. 12, bzw. 7 und 9), 
ist es unseres Erachtens nach sicher, dass 
im Stempel CORTA VICEN der fehlende 
Buchstabe A7 vergessen wurde. Aber zwi
schen dem Stempel VINCENTIA und den 
Offiziers-Ziegelstempeln aus dem Zeitalter 
des Valentinianus I. hat bereits ehedem 
Andreas Alföldi die Gleichaltrigkeit fest
gestellt (Anm. 45). Aus diesem Zusammen
hang sind bloss die Ziegelstempel CORTA 
VICEN und QUADRIBURGIUM weg
geblieben. Auf Grund des dem Worte 
CORTA folgenden Wortes VI(n)CEN(tia) und 
der bei einem Typ (Bild B. No. 2) nach dem 
Worte quadribur(gium) sichtbaren ARA 

[n ?]-Verkürzung wären auch diese 
zwei Ziegelstempel offenbar in die Gruppe 
der Offiziers-Stempel aus dem Zeitalter des 
Valentinianus I. einzureihen. In Hinsicht 
der speziellen Lösung einzelner Ziegelstem
pel-Sorten bleiben die Probleme auch weiter
hin bestehen. So würden wir z. B. den Ziegel
stempel CORTA VICEN am liebsten wie 
folgt ergänzen: Co(ho)r(s) I A(lpinorum) 
Vi(n)cen(tiae) (Anm. 48). G. Finály sah an 
der dritten Stelle des Ziegelstempels einen 
K Buchstaben, und löste die Sache folgen-
dermassen : C(aii) Octavi c(ohors) H(er-
culensium). 

Wir beobachteten aber entschieden ein 
R anstelle des K und das Bestehen der Buch
stabengruppe VICEN am Ende des Ziegel
stempels kann auch nicht bezweifelt werden. 

Die Notifia dignitatum verzeichnet Vin-
cmZîa-Ortsnanien (Anm. 50), und so suchte 
Mommsen den Ort-Vincentia direkt bei 
Aquincum (Anm. 52). Wahrlich sah ich in 
Budapest in der Lánchíd-Gasse No. 15 und 
17 (am Pusse der Ofner Festung), als (neu

zeitliches) Pflaster des Hofes niedergelegt, 
Ziegel mit dem Vincentia-Stempel (aber 
ohne Spuren von Mauern aus der Römer
zeit), und mit solchen Stempeln versehenen 
Ziegel kamen auch aus anderen Stellen von 
Budapest hervor, wie sie aus mehreren 
anderen Orten Pannoniens bekannt sind. 
In den Ziegelstempeln der II . italischen 
Legion ist die Abkürzung A EAR, wie ich 
meine, so zu lesen : a La(u)r(iaco) ; s. Anm. 
46. Der Stempel VEN (aus Lauriacum) 
muss allem Anscheine nach so buchstabiert 
werden: VIN(centia). 

Diese Ziegelstempel : quadriburgium, auf 
Grund der unter No. 3751 (CIL III) 
dargestellten Varianten (zweizeilig ; in der 
unteren Zeile : LÉGII AL) leitete Ludwig 
Nagy aus dem Zeitalter des Kaiser Diocle-
tianus ab. Mit Hinweis auf den Ziegel
stempel : QVADRIBVR AR A bestär
ken wir eben darin die Voraussetzung 
des Mitarbeiters des Lateinischen Inschrif
ten-Archivs, dass das Quadriburgium und 
ähnliche Ziegelstempel auf Befehl des Valen
tinianus I angefertigt wurden. 

Auch der Valentina-Ziegelstempel ist als 
Ortsname zu beurteilen. Ein ähnlicher Orts
name ist aber (meines Wissens nach) ganz 
gewiss nicht bekannt. Dementgegen ist es 
aber auch wahr, dass wir den antiken Namen 
mehrerer, in Pannonién bereits aufgedeckter 
Niederlassungen aus der Römerzeit nicht 
kennen. Ein Verstorbener aus dem I. Jh. ent
stammte nach einer Carnuntumer Inschrift 
(CIL I I I 4486) einer Ortschaft VAL . . . 
Wer bürgt dafür, dass diese Verkürzung 
des Ortsnamens nicht auf den Namen 
Valentina anwendbar wäre? Siehe noch : 
Dessau, ILS 878. 

Mit der letzten Verkürzung an diesen 
Offiziers- Ziegelstempeltypen aus dem Zeit
alter des Valentinianus I. ist überhaupt 
entweder der Rang des Kontrolloffiziers 
oder die Ziegelerzeugungstelle bezeichnet. 
Demnach sind meines Erachtens nach die 
übrigen einschlägigen Ziegelstempel-Sorten 
wie folgt zu ergänzen : Ap (parante) Lup
piano ord(inario), Ap(paratu) Luppiani 
ord(inarii), s. Anm. 54, 56—57. 
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Die Verkürzung AP ist somit die Form 
des Zeitwortes appuro—apparare (»gemäss 
der Anordnung des ordentlichen Centurio 
Luppianusii). Da der Verkürzung ARP kein 
militärischer Rang folgen kann, bergen 
offenbar auch diese Buchstaben den Namen 
einer uns gegenwärtig noch unbekannten 
pannonischen , Neiderlassung entlang der 
Donau. Die Verkürzungen OF AR AN em
pfehle ich vervuchsweise wie folgt zu lösen : 
of(ficina) ar(morum) an(tistetis ? an-ftis-
tantis .?, Anm. 57). Am Anfang der also 
beginnenden Ziegelstempelsorten konnte 
mithin dieser bezeichnende Ausdruck »Waf-
fenwerkstätte« gestanden haben. Weniger 
wahrscheinlich dürfte das A V-Buchstaben-
paar die Verkürzung eines Familiennamens 
bedeuten. Im übrigen wurde der Gedanke 
an die Lösung auf das Wort an(tistes) 
auch durch einen anderen Forscher auf
geworfen. 

IX. Die neuere Zunahme der Stein-Inschrif
ten der »cohors I Ulpia Pannoniorum». 

Am Ksztergomer Schlossberg, entlang des 
Weges zu den mittelalterlichen Schlossrui-
nen, fällt der auf dem Bild 5 dargestellte 
Grabstein durch seine gewaltige Masse auf. 
Dieses Grabdenkmal ist etwa 150 cm hoch, 
seine grpsste Breite beträgt 95, seine Dicke 
60 cm. Fs fällt sofort auf, dass im Inschrifts
felde die dritte Zeile tief eingemeisselt 
wurde; die Vertiefung beträgt hier 18 cm. 
Der Grabsteinblock war auch auf seinen 
beiden Schmalseiten plastisch dekoriert, 
aber bei seiner abermaligen Verwendung, 
als man ihn offenbar als eine Art Säule an
bringen wollte, fielen die zwei Seitenfiguren 
dem Abrundungsbestreben zum Opfer, Ich 
konnte bloss so viel feststellen, dass auf der 
einen Seitenfläche (auf einem Art Altärchen?) 
ein frontal eingestellter Soldat steht, in 
seiner linken Hand villeicht einen (eiförmi
gen) Schild (mit einem Medusenhaupt ge
schmückt ?) haltend. 

Auch auf der anderen Schmalseite des 
Steinblockes wurde eine Soldatenfigur in 

steifer frontaler Stellung herausgemeisselt. 
Sie hält eine Lanze in ihrer linken Hand 
und steht ebenfalls, auf einem Postament. 
Die Fundstelle dieses unseres Steindenk
males mit Inschrift ist laut gütiger münd
licher Mitteilung A. Balogh's : Bsztergom-
Szentgyörgymező. Seine Inschrift ergänze 
ich folgendermassen : [D(is)] M(anibus) 
| M(arco) Aure(lio) Prisc[o] | [mil(iti ?). coh-
(ortis) I Ulp(iae)] I Pann(oniorum) et P(ub-
liae) Ael(iae) P[ro] [ cell(a)e parentibus 
[pien] [ tissimis et Aurel[i(a)e] | Priscill(a)e 
soro[ri] [ P(ublius) Aurel(ius) Pröc[lia]nus | 
[c] ornicul(arius) trib(uni) [mil] (itum) leg-
(ionis) | [I ad(iutricis) A] ntonini(anae) filius 
ex frugali j [tat] e et stipendio suorum fecit. 

Die von mir vorgeschlagenen Ergänzun
gen stehen zwischen gewöhnlichen, die 
weggekratzten zwischen eckigen Klammern. 
Auffallend ist die systematische Anwendung 
des Ineinanderschreibens der Buchstaben 
und der Überhöhung mit dem I. 

Die Ergänzung des Truppenkörper-Namens 
des Verstorbenen wird durch das am Beginn 
der vierten Zeile stehende Wort PA NN 
sicher gemacht (auf diese Art konnte nur 
der Name des erwähnten selbständigen Volks-
Bataillons unter den ähnlichen Formatio
nen beginnen, die sich im Pannonién ein
fanden). Der Sohn ist bestimmt Mitglied 
einer Legion (siehe den Abschluss der 9.-ten 
Zeile). Aller Wahrscheinlichkeit nach konnte 
sie um Fsztergom die legio I adiutrix (die 
ständige Garnison von Brigetio), oder die 
iT adiutrix sein, deren ständiges Lager nicht 
weit davon, in Aquincum war. Am Beginn 
der 10.-ten Zeile ist aber für eine Einfügung 
an der herausgebrochenen Stelle bloss für 
2—3 Buchstaben Raum, mithin fällt unsere 
Wahl auf den kürzeren Brigadennamen. 

Wir haben es hier einem Familien-Grab
denkmal zutun, eben darum dürfte man allein 
aus dieser Grabinschrift nicht folgern, dass die 
Verbände von Männern aus dieser Familie 
sich an Ort und Stelle betätigt hatten. Aber 
andere Quellangaben bezeugen, dass Teile 
beider Truppenkörper »legio I adiutrix« 
und »cohors I Ulpia Pannoniorum« (Anm. 
72) an der Fundstelle tätig waren. Ein 
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entlassener Soldat dieser Kohorte war z. B. 
ein A salus-Abkömmling, Esztergom aber die 
eine zentrale Stelle dieses Stammes. 

Der Name A ntoniniana beweist, dass das 
Aufstellen des Grabsteines im Zeitalter des 
Caracalla (211—217) oder des Heliogabalus 

(218—222) erfolgt ist. Die in der Inschrift 
eine Rolle spielenden Personennamen treten 
uns hier nicht zum Erstenmale vor Augen, 
aber unserem Gefühl nach weisen sie auf 
kleinasiatische oder villeicht auf syrische 
(Anm. 69 und 71) Träger hin. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

Fig. 1. -—• Ziegelstempel von einer Ala s(ecunda) Seb( ) . 
Tafel 2. — Ziegelstempel von röm. Truppenkörpern. 
Tafel 3. — Ziegelstempel aus röm. Zeit. 
Tafel 4. — Ziegelstempel aus d. Zeit d. K. Valentinianus I. 
Fig. 5. — Grabstein eines Soldaten d. Cohors I. Ulpia Pann 
Fig. 6. —• Ein Versuch für d. Ergänzung der Grabinschrift. 
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NAGY LAJOS f 

ÜVEGSERLEG HÁLÓS DÍSZÍTÉS UTÁNZATÁVAL 
A BUDAKALÁSZI ŐRTORONYBÓL 

Az 1932—1934. évi ásatások alkalmával, 
mikor a római limesnek Óbudától (Aquin
cum) Szentendréig (Ulcisia castra) terjedő 
szakaszát tártuk fel,1 Budakalász határában 
a Dunaparton, a Lupa-csárdától északra egy 
őrtorony felásása alkalmával (1. kép), egy 
üvegedény két darabból álló töredékét is 
napfényre hozta az ásó. 

Az őrtorony maradványai közismertek 
voltak a XVIII. században is. Az Országos 
Levéltár,2 valamint a pomázi Zboray-család 
birtokában3 levő térképek, melyeket 1765. és 
1766. években készítettek, a romokat is fel
tüntetik. Őrtornyunk megnevezése a térképe
ken Bolhavár juxta Sz.-Endre. ATL őrtorony 
feltárása alkalmával talált apró leletanyag, 
bélyeges téglák4 nyomán kétséget kizáróan 
megállapíthattuk, hogy építése I. Valen-
tinianus császár (365—374) uralkodása alatt 
történt. Az építést Valeria tartomány katonai 
parancsnoka, Frigeridus vir perfectissimus 

i Rövid ismertetésére v. ö. Nagy L., Aquincum és 
a késő római védőrendszer. Budapest története I. 
(1943.), 756., 760. old., CXXVI. tábla, 1. kép. — 
Említi Paulovics, II limes Romano in Ungheria 
Quaderni dell'Impero, 1939. Nagy L. Bud. Rég., 
XII., 1937., 271. sk. old. 

2 Kamarai térképek 42. Országos levéltár. Két 
példányban van meg. Garády Sándor volt szíves 
figyelmemet felhívni e térképre. 

3 Zboray Géza pomázi lakos birtokában levő 
Vattay-féle családi levéltár térképgyűjteményé
ben. Birtokperből kifolyólag volt szükség, hogy 
Szentendre és Pomáz vidékét a leghíresebb hiva
talos térképészekkel készíttesse el a Vattay-család. 
A térképeket Ruttkay Mihály és Ballá Antal mér
nökök jelezték. Sashegyi Sándor szentendrei régé
szeti felügyelő volt szíves figyelmemet felhívni ezen 
fontos, régészeti szempontból is sok értékes adatot 
tartalmazó gyűjteményre. 

4 Szilágyi, Inscriptiones tegularum Pannonicarum. 
Diss. Pann. Ser. II. 1. ismerteti az egész bétyeges 
téglaanyagot. 

dux irányította, akinek neve az őrtorony 
számtalan bélyeges tégláján szerepel (2. kép.) 
(V. ö. Szilágyi, id. m. l .kép a). Frigeridus 
377-ben hagyta el a tartományt, hogy 
csapataival a Moesiába betört gótok ellen 
vegye fel a harcot. 

Az őrtorony pusztulását az első gót be
törésekkel hozhatjuk kapcsolatba. Az őrség 
visszavonult, vagy maga égette fel az őr
tornyot, vagy talán első dühükben a betört 
barbárok. Az őrtorony csapatának egész 
élelmi- és gabonakészlete reánk maradt össze
égett állapotban. Értékesebb leletet, mint 
minden sietve felhagyott őrtoronyban, itt 
sem találtunk, mert ezeket a menekülők, 
ha idejük volt, magukkal vitték. A felszedett 
cserepek közt, melyek a késő IV. századi 
fekete szemesés konyhaedény-fajtát, egy-két 
besímított díszű, szürke színű edényt és egy 
pár zománcos edénytöredéket mutattak, 
találtuk kis üvegtöredékünket. (3. kép.) 
Maradványunk egy kisméretű, kb. 10—12 
cm magas zöldes színű pohár töredéke. 
Felső részén a díszítést függőleges vonalak 
képezik, míg a pohár teste vésett díszítésű 
hálómintát utánoz öntési eljárással. A pan
nóniai, de általában az antik üvegleletek közt 
azért is különös jelentőségű töredékünk, 
mert leletkörülményei ismertek és kora év
tizednyi pontossággal meghatározható. Egy 
díszes, technikailag is nehezen előállítható 
üvegserleg (vas diatretum) durva utánzata 
darabunk. Formáját teljes biztonsággal nem 
állapíthatjuk meg. Helyesebben a talp
kiképzés elgondolásánál hagy cserben töre-
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1. kép, — A budakalászi őrtorony déli bejárata. 

dékünk. így csak analógiákra gondolhatunk, 
mint erre még később kitérünk. 

Üvegtöredékünkkel azért foglalkozunk bő
vebben, mert Pannónia területén egyedül
álló. A i. u. I I I . sz. végén és a IV. században 
a pannóniai emlékanyagban feltűnő a díszes 
üvegek nagy száma, melyek főleg sírokból 
kerültek elő. (Óbuda,5 Dunapentele,6 Szek
szárd7 stb.) Ezeket elsősorban Nyugatról, 
Kölnből, Trierből stb. szállították.8 Jelenleg 
csak a nagyméretű, vésett díszű üvegekre 
gondoltunk, mert ezek állanak technikailag 

5 Hampel, Arch. É r t . Új . í. I . 1880. 136. ; Paulovics, 
A dunapentelei római telep. Arch. Hung . I I . , 
56. old. ; Nagy L., Bud. Tör t . I . . 661. old. 

6 Paulovics, id. m., 56. old., 40., 44.. 45. képek. 
7 Kubinyi, Szekszárdi Régiségek, Paulovics, Vezető. 
8 F. Fremersdorf, Rheinischer E x p o r t nach dem 

Donauraum. Laureae Aquincenses I., 1938., 168. 
sk. old. 

9 E g y szép, vésett , kétfülű üvegedényt l á tha tunk 
Fremersdorfndl, Römische Gläser aus Köln. 

legközelebb poharunkhoz.9 Keletet sem 
szabad azonban teljesen figyelmen kívül 
hagyni, ami a gyártási helyeket illeti. Kérés
ben is találtak ugyanis olyan vésett díszű 
edényeket, mint aminőket Nyugaton készí
tettek.10 A nyugati római üveghuták a I I I . 
század végén, de különösen a IV. század első 
felében a korai I. századi aquileiai gyárakhoz 
hasonló lendületet vesznek.11 E nyugati 

Museum und Öffentlichkeit. V I L , 1928., 33. kép 
U.az, Die Denkmäler des römischen Köln. 1928., 
Tafel 40. 

io V. ö. Paulovics id. h . 58. old. Idézi Otschët 
Arch. Komissij 1913—15., Pet rograd 1918., 101. 1 
Érmekkel da tá lva (pl. Eicinius aranya, 307—323). 

i i Kisa, Das Glas in Al ter tume passim. ; Fremers
dorf, Römische Gläser aus Köln (Museum und 
Öffentlichkeit. Studien aus dem Kölner Kunst 
sammlungen VII . , 1928.) ; Behrens, Römische 
Gläser aus Rheinhessen. Mainz. Zeitschrift. XX— 
X X I . (1925—26). 76. sk. 1 . ; Morin-Jean, Da 
Verrerie en Gaule sous l 'Empire romain, Paris, 
Soc. de propag. des livres d 'ar t , 1922/23. U.az 
vitrum címszó a Daremberg-Saelio, Dictionaire 
fasc. 51. , p . 945. 
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üvegipar csúcspontját jelenti a vas diatreta 
díszedények gyártása.12 Fezeken az edénye
ken, a külső részen lombfűrészszerű techni
kával kivésve, díszes, részben feliratos vagy 
figurális ábrázolások illeszkedtek az edény 
testéhez. Előállításuk többféleképen történt. 
Fődolog, hogy a díszítést véséssel állítsák 
elő, mert csak ekkor volt eredeti ; az öntött-
díszű és felragasztott hálós edények nem 

túlélte a IV. századot is e név.15 így helyes 
úton járt Kisa16, aki az összes vésett díszű 
edényeket, Köster17 pedig az összes üveg, 
esztergapadon készült edényeket illette ezzel 
a névvel. Zahn szerint ez a név gyűjtő
fogalom, nagyon finom és törékeny nemeskő 
és üvegedényekre és pedig a fúróval munkált, 
relief díszes színeskő és mélyített díszítésű 
üvegekre, végül az olyan sima edényekre 

2. kép. —- Téglabélyegek Frigeridus dux nevével. 

számítanak igaziaknak (pseudodiatreta)13 

Az igazi vas diatretumok a legdrágább dísz
tárgyak közé tartoztak, értékük felülmúlta 
az aranyét is. 

Eddig csak azokat az edényeket vettük 
tekintetbe, melyek alávésett hálódíszítésűek 
voltak és a kutatók szerint a I I I . sz. végétől 
jelentkeznek. Korai fellépésük mellett Morin-
Jean tör pálcát, mások, Behrens, Fremers-
dorf, Kisa stb. a IV. sz. elejéről származ
tatják. 

A vas diatreta név azonban nemcsak 
a hálós serlegeket illeti meg. A név már 
Martialisnál is előfordul.14 Az ő korából 
pedig nem ismerünk hálós serlegeket. De 

12 Kisa, id. m. 627. sk. 1. ; Fremersdorf, Die Her
stellung der diatreta . Schumacher-Festschrift 1930., 
195. sk . 1. ; Nagy L., A brigetioi vas dia t re tum. 
Arch. Ér t . XI . IV. 1930. I I I—123. old. A d ia t re tum 
teljes i rodalmát adom. 

13 Kisa, Die Erfindung des Glasblasens. Jahrbuch 
für Al ter tumskunde I-, 1907., 1. sk. 1. ; Köster, 
Techniches aus der ant iken Glasindustrie. Berliner 
Museen. Berichte aus den Preussischen Kunst 
sammlungen IvXII., 1920., 108. 1. 

uEpigr. X I I . , 70. 

illik, melyek fúró, véső és esztergályozással 
kapták meg kényes formájukat.18 

Ilyen sima vas diatretumnak tartottam 
az egyik óbudai késő-római sírban, a Leip-
ziger-cukorgyár területén talált üvegser
leget is (4. kép).19 

Igazi vas diatretumok eljutottak Pannó
niába is, így Szekszárd20, Ószőny21, Fejér-

i s Lener-Zahn, Diat re ta . Archaeologischer Anzeige 
1929., 563. sk. 1. 

ie Kisa, id. m. 627. old. 
17 Köster, id. m. 104. 1. 
18 LenélZahn, id. h . 568—569. 1. 
i » V . ö. Nagy L., A brigetioi vas d ia t re tum. Arch. 

É r t . XLIV. , 1930., 120. 1., 86. kép. I t t bőven 
tárgyalom e kérdést. Bud. Tör t . I . , 661. 1. CVII. 
tábla , 2/a, 6. kép. Ezen serlegtípushellenisztikus 
előképeire ' l á s d : Zahn, Hellenistische Relief -
gefässe aus Südrussland. J ah rb . d. kais. deutsch. 
Arch. Ins t . X X I I I . , 1909., 70. old., 30., 31 . képek. 
Dragendorff, Die arretinische Vasen und ihr Ver
häl tnis für augusteischen Kuns t . Bonn. J a h r b . 
103., 1898., 87. sk. old. ; Praehist . Zeitschr. IV., 
132. sk. old. 

20 A szekszárdi d ia t re tumnak gazdag irodalma van . 
Kalauz a Régiségtárban (Magy. Nemz. Múz.) 1912., 
162. old. Kisa, id. m. 609. old. ; Nagy L., Arch. 
É r t . XlylV., 1930., 116. sk. old. Újabban Radnót i 
összeállí t tatta és a feliratot helyesebben olvasta. 

21 Nagy L., id. h . 111. sk. old. 
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megye32, Daruvár23 területéről ismerünk 
ilyeneket. 

Természetes, hogy az ilyen díszedények, 
melyeket csak tehetősek vásárolhattak, 
hamar találtak utánzásra. A véséssel, fúrás
sal előállított és esztergályozással készített 
hálós keretet felforrasztott üvegfonállal igye
keztek utánozni. Azonban az ilyen másolatok 
is ritkák. Behrens ismertetett először egy 
kis darabot24 és ő állapította meg ezen üveg
fajta sajátos helyzetét az antik üvegműves-
ségben. Ez a darab Hohenhülsenből (Kr. 
Worms Rheinhessen) származik és már Kisa 
is foglalkozott vele. 

A nyugati, kölni vas diatretumok anya
gának színe fehér, mely a IV. század új 
felfedezése s a mangánt tartalmazó barnakő 
(Braunstein) felhasználásával volt elérhető.25 

A mi darabunk anyaga, színezése elüt a kölni 
importokétól, zöldesbe játszik.26^ így talán 
helyi utánzásra is gondolhatnánk. Ha ezt 
elfogadhatóvá tudnánk tenni a jövőben elő
kerülő leletek alapján, akkor egy üveg-
műhelyre mutathatnánk reá, minden való
színűséggel Aquincumban. Ez a műhely 
a budakalászi őrtorony építési ideje és pusz
tulása közt működött az i. u. IV. század 
második felében. I t t jegyezzük meg, hogy 
az aquincumi polgárvárosi ásatások (Pap
föld) több helyén is találtak összeolvadt 
üvegrögöket, rosszul sikerült összeolvadt 
üvegedények társaságában. Egy ilyen mű
hely nyomát 1925-ben találtam meg a polgár
városi macellumtól délre, a nagy út mentén, 
egy kis bronz-öntőműhely közelébeu, de ez 
időben j óval korábbi, s az i. u. II . század végén 
vagy a I I I . század első felében működött. 

Üvegtöredékünk formára a vas diatretu
mok közül legközelebb áll a fej érmegyei töre-
22Hampel, Arch. Ér t . X I X . 1899., 16—18. old. 

Nagy L., Arch. É r t . XI.IV., 1930., 118. old., 
85. kép ; U.az Pannónia . Sacra 'Szent I s tván 
Emlékkönyv. 

23 Kisa, id. m. 616. sk. od. 
24 Behrens, Mainzer Zeitschrift X X — X X I . 1925/1926. 

76. 1., 29. kép. Kisa, id. m. 621. 1., 222. kép. 
25 Freinersdorf, Römische Gläser aus Köln. Museum 

und Öffentlichkeit. Studien aus den Kölner Kunst
sammlungen. VII . , 1928., 7. o 

26 A kölni későkori import legszebb aquincumi 
darabja a gladiátor-díszes pohár, i rodalmát lásd 
Nagy L. Bud. Rég. XI I . , 1937. 193. sk. 1., 10—12. 
kép ; U.az Bud. Tört . I . 564. 1., T X X X I I . tábla, 
1. sz. 

dékliez (5. kép). A mi darabunkon azonban 
a serleg felső részén a kiemelkedő és alá
vésett betűket vonalas díszítés helyettesíti. 

Poharunk testén a hálót vésés pótolta, 
s mint már említettük, igy azt a díszes 
edényt, melynek darabunk gyenge utánzata, 
valóban megilleti a vas diatretum elnevezés. 
A fejérmegyei vas diatretum alakját el tud
tuk képzelni.27 liehet, hogy talpa volt, mint 
a Leipziger-gyárban talált serlegnek.28 De 
feltételezhetjük azt is, hogy nem volt talpa, 
mint az összes pannóniai diatretumoknak, 
a szekszárdi kivételével, melynek alsó részén 
az odaforrasztott delfin- és csigadíszek egy 
külön tartó használatát feleslegessé is tették, 
mert a serleg így delfin- és csigalábon állhat, 
így egy fémből készült tartója is lehetett 
volna, ú. n. eyyvd'tjkr]. A bronzból készült 
üvegtalpak nagy számban ismeretesek29 s 
használatuk nagyon elterjedt lehetett. 
Üvegpoharunk teljes alakjára idézhetünk egy 
aquileiai serleget is, melynek formája egyezik 
darabunkkal és kecses talpa van.30 

A budakalászi késő-római üvegserleg-
töredékünk, mint vas diatretum utánzás nem 
áll egyedül. A mainzi Zentral-Museum őriz 
egy frank uralom korából való poharat, 
melynek felső részén a felírást, alul pedig 
a hálódíszítést lapos reliefben utánozták.31 

Egy hasonló darab Normandiából isme
retes.32 

Budakalászi darabunk így korban a valódi 
diatretumok és a frank leletek közti átmene
tet adja meg. 

27 Nagy L., Arch. Ér t . X T I V . 1930., 116. sk. 1. 
2s Változatos, talpas poharakat , melyeket a kiegé

szítésnél tekintetbe vehetünk, hoz Fr. Fremersdorf, 
Die Henkelkanne von Cortil-Noirmont im Brüsse
ler Museum, eine kölnische Arbeit. 1/Antiquité 
Classique, VII . , 1938., 201. sk. old., Taf. XV. , 
XVII I . , X I X . , Abb. 5., 6., 11., 14. U.az, Römische 
Gläser mit buntgefleckter Oberfläche. Festschrift 
für August Oxé. 1938., 116. sk. old., 14. tábla, 
7. szám. U.az, Zum Kantharos Disch-Sangiorgi, 
J ah rbuch des deutschen Archaeologischen Inst i tu
tes. Arch. Anz. 1931., 115. sk. old., 1-, 5., 6., 7. 
képek. 

29 Pic, Die Urnengräber Böhmens. Taf. L U I . , 2. 3. , 
Taf. TV., 19. Bő irodalmat ad. 

30 Fr. Fremersdorf, Der römische Guttrolf. Arch. 
Anz. 1931. 131. sk. oldal. 10. kép. 

3i Behrens, Fränkischer Glasbecher mi t Inschrift. 
Germania X I I I . , 1929., 195—196., Abb. 1—3. 

32 Dévüle, Histoire de l 'ar t de verrerie dans l 'anti
quité, 1871., t. 75., 3. 
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3. kép. 
A budakalászi őrtorony üveglelete 

(Aquincumi Múzeum). 

5. kép. 
Fejérmegyei vas diatretum töredéke 

(Magyar Nemzeti Múzeum), 

4. kép. 
A Leipziger-gyár területén talált serleg (Aquincumi Múzeum). 



LAJOS NAGY 

L'IMITATION D' UN VASE DIATRETE, RETROUVEE AU BURGUS 

DE BUDAKALÁSZ 

Lors des fouilles de 1932—34 qui visaient 
à'déterrer un secteur du limes romain allant 
d Óbuda (Aquincum) à Szentendre (Ulcisia 
Castra), on a mis à découvert deux fragments 
d'un verre cassé. On les a retrouvés au 
moment où l'on déterrait un burgus au bord 
du Danube aux environs de Budakalász, près 
de Lupa-csárda. Selon le témoignage de 
certaines estampilles, ce burgus (fig. 1.) devait 
être construit pendant le règne de l'empereur 
Valentinien (365—374) sous la direction de 
Frigeridus dux, commandant de la province 
Valéria. La dévastation et l'incendie des 
monuments devaient avoir lieu pendant l'in
vasion gothique. La surface du verre qu'on y a 
trouvé, imite un ornement de filet gravé, 
exécuté par un procédé de moulage. En tant 
qu'imitation des vases diatrètes, il est sans 
pareil dans toute la Pannonié. Les vases 
diatrètes représentent le plus haut degré de 
la production des verreries occidentales vers 
la fin du III e siècle et au commencement 
du IV e . 

Cette appréciation se rapporte non 
seulement aux coupes à l'ornement gravé, 

mais aussi aux vases â la surface polie dont 
la forme délicate est modelée au foret ou 
au tour, comme la coupe de verre d'Óbuda, 
(Fig. 4.) sorte d'imitation des vases métalli
ques du style classique. Les vases diatrètes 
originaux de l'art occidental, fabriqués de 
verre blanc, sontparvenus jusqu'en Pannonié 
(Szekszárd, Ószőny). Notre fragment de 
Budakalász rappelle surtout le diatrète 
trouvé au comitat de Fehér. Sur notre 
pièce, confectionnée d'un verre verdâtre, 
les lettres gravées sont remplacées par un 
ornement linéaire. Les blocs et les vases de 
verre fondu qu'on a mis à jour aux cours 
des fouilles d'Aquincum sont autant de 
preuves de la production locale. 

L'imitation des vases diatrètes n'est pas 
un phénomène isolé dans les provinces 
romaines. Le Musée Central de Mayence 
garde un verre datant de l'époque du règne 
des Francs ; c'est un bas-relief gni sert à y 
remplacer l'ornement du modèle. Au point 
de vue chronologique la pièce de Buda
kalász forme une transition entre les dia
trètes originaux et les trouvailles franques. 

Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 

ILLUSTRATIONS 

— L'entrée méridionak du burgus de Budakalász. 
— Estampille pourvue du nom de Frigeridus dux. 
— Vases de verre retrouvés au burgus de Budakalász (Musée d'Aquincum). 
— Coupe trouvée sur le terrain de la fabrique Leipziger (Musée d'Aquincum). 
— Fragment du vase diatrète du comitat de Fehér (Musée National Hongrois). 
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KERÉNYI ANDRÁS 

EGY XII. SZÁZADI ÓBUDAI BIZÁNCI PÉNZLELET 

Â Fővárosi Múzeumban van egy 475 egész 
és 20 db töredékből álló, a XII . század végéről 
származó bizánci pénzlelet. A lelet Óbudán 
került elő. 

A Fővárosi Múzeum tulajdonába a Sch-
midtféle hagyatékkal jutott. 

A lelet legkorábbi darabjai I. Mánuel, 
a legkésőbbiek pedig II . Izsák pénzei, vagyis 
az 1143—1195. évek közé eső korból valók. 
Valamennyi darab vékony lemezből készült 
tálalakú bronzpénz. Legnagyobb tömegben 
Mánuel pénzei szerepelnek. Különben a lelet 
a következőképen oszlik meg : 

I. Mánuel 412 db, 7 típusváltozattal, 
I. Andronikos 57 db, 1 típus, 
I I . Izsák 6 db, 3 típusváltozattal. 
Amint e rövid csoportosításból is kitűnik, 

az egész leletben összesen 11 típusváltozat 
fordul elő és ebből is három típusváltozat 
I I . Izsák 6 darab pénzére esik. Mivel a lelet 
csak ilyen kevés típusváltozatból áll, nem 
írjuk le az összes darabot külön-külön, mért 
ez teljesen fölösleges helypazarlás lenne, 
hanem az egyes típusváltozatokat adjuk 
és jelöljük azt, hogy hány azonos darab sze
repel az egyes típusváltozatoknál. Az egyes 
típusváltozatok a következők : 

1. Flőlap : - I. Mánuel szakállasán áll 
szemben hosszú tunikában és köpenyben. 
Jobbkezében labarumot tart, baljában göm
böt kereszttel. Mellette jobbról áll szintén 
szemben Virginia, aki jobbjával koronázza 
a császárt, baljával meg áldást oszt. A kör

irat : MANÖHA AECQOT. A két alak fölött 
M-P, Virginia mellett 0V. Kettős gyöngykör. 

Hátlap : szakállas Krisztus támlásszéken 
ül szemben. Öltözete tunika és köpeny. Feje 
körül dicsfény kereszttel négyrészre osztva 
és a kereszt mindegyik részén egy-egy pont. 
Balkezében bibliát tart , jobbjával áldást 
oszt. Feje mellett balról ÏC, jobbról XC. 
Kettős gyöngykör. 

A BMC 21. szám alatt elektronban ismeri 
ezt a típust, a mi leletünknek azonban min
den példánya bronz. . 

A leletben 22 db szerepel ebből a típusból. 
2. Ugyanaz, mint az előbbi, csak az elő

lapon a két 'alak fölött M betű. 
BMC. 23. szám. — Ihletünkben 257 db 

van belőle. 
3. Ugyanaz, mint az előbbi, csak a hát

lapon a szék karfája fölött mindkét oldalon 
egy-egy csillag. • 

Fz t a típusváltozatot az irodalomban nem 
találtam. 

íteletünkben 79 darabbal képviselve. 
4. Ugyanaz, mint a 3. szám alatt leírt 

példány, csak a szék fölött csak balról egy 
csillag. 

íteletünkben 20-szor fordul elő. 
5. Ugyanaz, mint az előbbi, csak a csillag 

a jobb oldalon. 
4 példány van belőle a leletünkben. 
6. Ugyanaz, mint az 1. szám alatt leírt 

darab, csak az előlap körirata M A N Ö H A 
AECnOTHC. 
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6 példányban szerepel a leletünkben. 
7. Előlap : I. Manuel szakállasán áll 

szemben. A fején korona, ruliája pedig hosszú 
tunika és díszes köpeny, mely a balján 
átvetve szétterül. Jobbjában labarum, bal
jában gömb kettős kereszttel. Körirat : 
MANOHA AECÍIOTHC. Kettős gyöngy kör. 

Hátlap : Virginia dicsfénnyel a feje körül 
támla nélküli széken ül szemben szokásos 
ruhában. Keblén Krisztust ábrázoló medália. 
A mezőben fönn balról M-P, jobbról ©V. 
Gyöngy kör. 

BMC 56. szám. 
Leletünkben 24 példánnyal szerepel. 
8.' Előlap : I. Andronikus szakállasán áll 

szemben. Fején korona, ruhája tunika és 
köpeny. Jobbjában labarum, baljában gömb 
kereszttel. Mellette jobbról Krisztus áll 
dicsfénnyel a feje körül, amelyet kereszt 
tagol négy részre és a kereszt lécein egy-egy 
pont. Jobbkezével a császárt koronázza, 
balkezében pedig bibliát tart . A két alak 
fölött Tc, jobbról a mezőben XC. A kör
irat: ANAPONIKOC AECnOTHC. Kettős 
gyöngykör. 

Hátlap : Virginia emelvényen áll szemben, 
szokásos ruhában, mellén Krisztus-medáliát 
visel. A mezőben balról M-P, jobbról 0V, 
Kettős gyöngykör. 

BMC 7. szám. 
57 db van belőle a leletünkben. 
9. Előlap : I I . Izsák szakállasán áll szem

ben. Fején korona, ruhája hosszú tunika, 
melynek övén elöl a csat helyén egy csillag 
van. A csípőjére tett jobb kezében hosszú
szárú keresztet, baljában -hüvelyébe dugott 
kardot tart . Jobbról isteni kéz (manus Dei) 
koronázza. Kettős gyöngy kör. 

Felirata : ICA A 
AK EC 
ioc n 

T 
H 
C 

Hátlap : Virginia szokásos öltözetben, 
karosszéken ül szemben. Karjában a csecse
mő Krisztust tartja. Fönt balról M-P, jobb
ról 0V. Gyöngykör. 

Ugyanez a példány a BMC 20. szám is. 
Összesen 3 darab van a leletünkben. 
10. Ugyanaz, mint az előző, csak az elő

lapon a császár övén csillag helyett : : pont. 

BMC 21. szám. — Egyszer fordul elő 
a leletünkben. 

11. Ugyanaz, mint a 10. szám alatt leírt 
példány, csak a köriratban van különbség. 

Körirata : I A E C 
CAA n 

KI O 
O T 
C H 

C 

BMC 22. sz. — Leletünkben 2 példány van 
belőle. 

Az a tény, hogy a leletünk csupa bronz
pénzekből áll, világosan mutatja az akkori 
Magyarország és Bizánc közötti erős kap
csolatokat. Ha egy területen valamely idegen 
ország arany pénzei kerülnek elő, az még nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy a két ország 
között kereskedelmi kapcsolatok voltak, 
hanem mint ajándék, vagy mint zsold, eset
leg mint zsákmány kerülhetett idegen földre, 
nem pedig mint forgalmi eszköz. így az 
aranypénzleletet sokszor kincsleletként kezel
hetjük, melynél a belső anyagi érték a fontos. 
A bronzpénzek esetén már egészen más a hely
zet. Ezeknél a pénzeknél mindignagyobb volt 
a névérték a bennük lévő am>;agi, vagyis fém
értéknél, éppen ezért ilyen .nem nemes fémből 
készült pénzek idegen országban csak akkor 
szerepelnek nagyobb tömegben, ha a kérdé
ses két állam között erős a politikai és a keres
kedelmi kapcsolat. A történelemből tudjuk, 
hogy Magyarország és Bizánc között éppen 
a leletünk földbekerülése idején, vagyis aXII. 

Felirata : I A E C 
C ÜT 
A H 
A C 
K 
I 
O 
c 
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század végén volt a legerősebb úgy a politi
kai, mint a gazdasági kapcsolat. A teljesség 
kedvéért röviden vázoljuk azokat az esemé
nyeket, amelyek Magyarország és Bizánc 
között kialakították ezt a szoros kapcsolatot. 

A Keletrómai birodalomban I. Mánuel 
(1143—1180) trónraléptével új életre kelt 
a. római világbirodalom helyreállításának 
gondolata. Ez a jellemében és egyéniségében 
görög, de hajlamaiban és műveltségében 
egészen nyugati uralkodó politikai célkitű
zéseivel is nyugat felé fordult. A magyar 
uralkodóházzal rokonságban állt, hiszen 
anyja magyar asszony, Szent László leánya 
volt. Mánuel birodalma belső erőviszonyait 
és a négy oldalról is fenyegető külső vesze
delmet figyelmen kívül hagyva, teljes erővel 
tört a régi római világbirodalom s vele a hit
egység megvalósítására. Hatalmas terveinek 
keresztülviteléhez feltétlenül szüksége volt 
Magyarországra, mert úgy látta, hogy csak 
magyar földön juthat a nyugati császárság 
közvetlen szomszédságába és a magyar erők
kel gyarapodva aztán képes lesz a nyugati 
rendszert ledönteni. Éppen ezért állandóan 
beleavatkozott a magyar ügyekbe, jó l tudta, 
hogy Magyarország fegyveres meghódítására 
nincs elég ereje, de remélte, hogy ha a támadá
sának jogos látszatot tud adni, akkor sikerül 
magyar híveket szereznie és azok segít
ségével már könnyebb lesz neki hűbéresévé 
tenni az országot. Erre eszközül először az 
állandó trónkövetelő Boris herceget használta 
fel, kíséretében táborbaszállt és sikerült is 
neki elfoglalnia rajtaütéssel a Szerémséget, 
de nagyobb eredményt nem tudott elérni, 
mert a magyaroknak Boris nem kellett. 
Zimony vára erősen tartotta magát addig, 
amíg Géza Halicsból megérkezett „a derék
haddal, aki aztán kiverte a betörő görögöket 
az országból. A nagy durral kezdett hadjárat 
tehát kudarcba fulladt s Géza két évvel 
később már bosszuló hadjáratra is gon
dolhatott. 1154 tavaszán a két sereg már 
farkasszemet nézett egymással a Duna 
két partján, de összeütközésre nem került 
sor, csak az előző évben foglyul esett 
magyarok sorsát rendezték s utána békét 
kötöttek. 

Egy év múlva azonban újból kitört a harc 
a két fél között. Géza összekülönbözött ifjabb 
öccsével, a hatalomvágyó István herceggel, 
aki bátyja bosszújától tartva híveivel a 
görög udvarba menekült; Mánuelnek ez éppen 
kapóra jött, mert ebben az időben esett el 
Boris herceg a bizánci birodalomra tört 
kunok elleni harcban. így most: már István 
érdekeit képviselve harcolt a magyar ural
kodóval. Kísérletei azonban teljesen meg
törtek a magyar ellenálláson s végül is öt 
évi hiábavaló háborúskodás után 1161-ben 
békét kötött I I . Gézával. 

Ez a béke is rövid ideig tartott, mert a 
következő évben Géza meghalt s országát 
legidősebb fiára, a tizennégy éves Istvánra 
(1162—1172) hagyta, akit Lukács esztergomi 
érsek mindjárt Géza temetése után meg is 
koronázott I I . István néven. Mánuel rnost 
megint Géza trónkövetelő öccseit támogatta 
törekvéseikben. Mivel a magyar urak közt 
is sokan voltak, akik vonakodtak a gyermek
királyt elismerni és a régi örökösödési rend 
értelmében László herceget szerették volna 
a trónon látni, sokan azért is, mert azt 
remélték, hogy a görög földön élt herceg 
megszabadítja őket a szigorú erkölcsű és a 
bűnt, visszaélést erősen ostorozó Lukács 
érsek hatalmától, szívesen bocsátkoztak 
tárgyalásokba Mánuellel, aki a hercegek 
kíséretében nagy sereg élén megjelent az or
szág határán. Mánuel céljainak sokkal jobban 
felelt volna meg, ha rokonát, Istvánt ültet
heti a trónra, de a magyarok erről hallani 
sem akartak, ellenben Lászlót szívesen 
fogadták, akit a magyar testvéröröklési tör
vény szerint jogosan illetett meg a trón, 
s így a bizánci császárnak bele kellett nyu
godnia ebbe a megoldásba. Az ország ellen
állás nélkül hódolt meg II . Lászlónak s a 
törvényes király, I I I . István kezén, aki édes
anyjával együtt az osztrák udvarba mene
kült, csak Pozsony és környéke maradt meg. 
László azonban alig félévi rossz uralkodás 
után meghalt s most Mánuel rokona, IV. 
István (1163) foglalta el a trónt. Azonban 
a Dunántúl népe, Lukács érsek ellenállásán 
felbátorodva, a Csák nemzetség vezetésével 
szembefordult Mánuel védencével, fegyvert 
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fogott az új trónbitorló ellen és hazahívta 
az osztrák földre menekült I I I . Istvánt. 
Az első ütközet az év tavaszán az ellenkirály 
javára dőlt el, mire az magabízottan haza
küldte a segítő görög hadakat. Ez ugyan el
hamarkodott lépés volt, mert még a nyár 
folyamán teljes vereséget szenvedett a tör
vényes király seregeitől és ő rnaga is fogságba 
került. I I I . István azonban kegyesen bánt 
vele, szabadonbocsátotta és így visszamehe
tett Bizáncba pártfogójához, kinek nagy 
terveit helytelen viselkedésével és szégyen
teljes bukásával halomra döntötte. 

Amikor Mánuel látta, hogy a trónkövete
lők támogatásával nem tudja befolyása alá 
hajtani Magyarországot és ezzel a nagy világ
birodalom megvalósítására irányuló törek
vései is teljesen csődöt mondanak, változ
tatott az eddig követett politikáján. Fel
ajánlotta Béla hercegnek, I I I . István tizen
három éves öccsének saját leánya, a gyönyörű 
Mária kezét s vele a bizánci császári trón 
örökösének méltóságát. Hozomány fejében 
Béla örökségének, a horvát-dalmát herceg
ségnek átadását kívánta. Az ifjú király 
örömmel fogadta a háborút elodázó aján
latot. Mánuellel békét és barátságot kötöttek 
s az ifjú Béla leendő apósa kíséretében 
Bizáncba ment, ahol Alexios néven a trón
örököst megillető deszpotész rangot nyerte, 
amely ezidőben a bazileüsz címet viselő 
császár után az első méltóság volt. 

A magyar hercegnek bizánci trónörökössé 
való felavatása nem válthatott ki rokon
szenvet a görög közvéleményből, de Mánuel 
ezzel nem sokat törődött. Bélában a magyar 
trónnak és ezzel négy régi római tartomány
nak törvényes örökösét látta, aki Nagy Kon
stantin és Szent István örökségét egyesítve 
megvalósíthatja az ő álmát, vagyis újra 
életre keltheti a nagy római birodalmat. 
Terve azonban nem sikerülhetett, mert 
nem alapult a szerződő felek kölcsönös bizal
mán. A magyar udvar elfogadta az ajánlatot, 
mert ezáltal egyelőre megmenekült a bizony
talan kimenetelű összeütközéstől, de egy 
pillanatig sem gondolt komolyan Béla örök
ségének a bizánci udvar javára való átenge
désére, ami csakhamar ííjabb összeütközésre 

vezetett. A békeajánlat elfogadásánál csak 
az volt a fontos, hogy a magyar király időt 
nyerjen erejének összeszedésére. Mánuel, 
mivel Bélát nem tolhatta fel trónkövetelő
nek, újra IV. István érdekében fogott fegy
vert, de célja csak az volt ezzel, hogy a ma
gyar királyt megfélemlítse és megszerezze 
magának Béla herceg örökségét, ami végül 
sikerült is neki. K sikereken felbuzdulva 
Mánuel most már nem elégedett meg ezzel, 
hanem végleg le akart számolni Magyar
országgal. III . Istvánt hitszegőnek és a trónra 
méltatlannak jelentette ki s vele szemben 
Bélát akarta a trónra ültetni. Knnek a kísér
letnek azonban csak az lett a következménye, 
hogy öt évig tartó háborúskodás után 
Spalató és Trau kivételével a Szerémség és a 
horvát-dalmát tengerpart újra a magyar 
királyt uralta. Ugyanebben az időben sem
mivé foszlott a két birodalom egyesítésének 
terve is. Mánuelnek 1169-ben fia született 
s a kis Alexioszt apja hamar megkoronáz
tat ta. Béla ezzel a harmadik helyre szorult, 
sőt még a császár lányával való eljegyzését 
is felbontották és a császárné féltestvérét, 
Anna hercegnőt adták hozzá nőül. Helyzete 
így rangvesztése után a kárörvendő görögök 
között nem lehetett kellemes, bár a császár 
bizalmát továbbra is élvezte. így érthető, 
hogy mikor bátyja, I I I . István 1172-ben 
meghalt, örömmel sietett ősei trónjának el
foglalására, mely most már jog szerint is 
reászállt. Távozása előtt azonban bizánci 
forrás szerint »esküvel kinyilatkoztatta, hogy 
a császár és a rómaiak mindenkori érdekeit 
szem előtt fogja tartani«. 

I I I . Béla (1172—1196) mint magyar király 
ezen esküjéhez híven fenn is tartotta a bi
zánci birodalommal a legszorosabb baráti 
kapcsolatokat és Mánuelt többször fegyve
resen is segítette. A magyar urak éppen ezért 
nem jó szemmel nézték ezt á baráti kapcso
latot. Nem tudtak bízni Mánuelben, aki 
annyi fölösleges háborúba kergette az 
országot. Béla azonban megmutatta, hogy 
méltó a magyar trónra és Bizánccal való 
barátsága mellett is elsősorban a magyar 
érdekeket tartja szem előtt. Mánuel halála 
után azonnal megszállta Dalmáciát, de állán-
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dóan figyelemmel kísérte a bizánci esemé
nyeket is. Bizánc ekkor egyik legkritikusabb 
korszakát élte át. A trónt a gyermek Alexi-
osz örökölte anyja és egy tizenkét tagból álló 
régenstanács gyámsága alatt. De csakhamar 
feltűnt Mánuel unokatestvére, Andronikosz, 
aki már Mánuel életében, is többször tört a 
trónra. Most ugyan esküvel ígért hűséget 
a gyermek császárnak, de csakhamar ellene 
fordult, az anyacsászárnéval együtt őrizet 
alá vette, az anyát rövidesen ki is végez
tette, majd utána Alexioszt is eltette láb alól. 
Sőt, nagy vérengzést vitt véghez a császár
párti nemesség körében is és Mánuel egész 
családját kiirtotta egy nőtagja, Theodora 
kivételével, ezt viszont apácának kénysze
ríttette. ' 

Amikor Bizáncban a hatalom Andronikosz 
kezébe került, I I I . Béla azonnal látta a vesze
delmet, amely Mánuel családját fenyegette, 
hiszen bizánci tartózkodása alatt volt alkalma 
megismerni Andronikosz lázadó természetét 
és megbízhatatlan egyéniségét. Nem marad
hatott tehát tétlen már esküjének értelmében 
sem és még a vérengzések megkezdése előtt 
a szerbekkel szövetkezve megindította hadait 
hogy a trónbitorlót leverje és a kis Alexioszt 
és az Özvegy anyacsászárnét megszabadítsa 
veszedelmes ellenségétől. Előnyomulása 
azonban nem tudta megakadályozni,, sőt 
talán csak siettette a konstantinápolyi ese
ményeket. 

Eddig I I I . Béla tisztán Mánuel családja 
érdekében fogott fegyvert, de amikor 
ezek mégis áldozatául estek Andronikosz 
bosszújának, Mánuel egykori koncepciójának 
szellemében most már a trónt illetőleg a saját 
személye lépett előtérbe. Célja elérésére egy 
váratlan esemény új lehetőségeket nyitott 
előtte. 1184-ben felesége meghalt s ő most 
Mánuel egyetlen élő nőtestvérének, Theodo-
rának a kezét kérte meg. Ő, aki Bizáncban 
nevelkedett, jól tudta, hogy a XII . században 
a dinasztikus gondolatnak mély gyökere volt 
a görög fővárosban s erre nyugodtan lehet 
építeni. De azzal, is tisztában volt, hogy 
a bizánci felfogás olyan esetben, amikor 
férfiutód nem volt, a dinasztia legidősebb 
női tagjával való házasságot törvényes jog

alapnak tekintette az uralkodásra. Ezeknek 
tudatában akarta Béla így biztosítani magá
nak törvényes jogalapot a bizánci trónra. 

Ha e házasság III . Béla és Theodora között 
létre jött volna, Bizánc a magyar királyban 
újra törvényes uralkodót kap és Mánuel 
álma is megvalósulhatott volna. Azonban 
a házasságnak komoly akadálya volt az, 
hogy Theodora, bár erőszak hatása alatt, 
de felvette az apácai fátylat. Béla ezt az 
akadályt is elhárította volna és a synodus is 
hajlott már, hogy Theodorát feloldja foga
dalma alól. De akkor olyan váratlan ese
mény jött közbe, amely halomra döntötte 
Béla terveit. A normannok váratlan gyors 
támadást intéztek a birodalom ellen és 1185 
augusztusában elfoglalták Thessalonikét. 
Bizánc népe erre a hírre Andronikosz ellen 
fordult, megfosztotta őt trónjától s helyette 
Angelos Izsákot emelte a hatalomra, amit 
rövidesen követett Andronikosz elfogatása 
és kivégzése. Ez a pár nap alatt lejátszódott 
esemény meghiúsította I I I . Béla terveit. 
A synodus most már nem oldotta fel Theo
dorát fogadalma alól és így a házasság nem 
jöhetett létre. Béla ezután másfelé orientá
lódott és VII. Lajos francia király leányát, 
Capet Margitot vette feleségül. A bizánci 
birodalommal azonban továbbra is barátsá
gos, sőt szövetséges viszonyba maradt. Ange
los Izsák ugyanis feleségül vette I I I . Béla 
leányát és hozományul megkapta mind
azokat a görög területeket, amelyeket a 
magyar király Andronikosztól elvett és 
megszállva tartott . A bizánci császár ezzel 
szemben biztosította Magyarország számára 
Dalmáciát. 

Bizáncnak nagy szüksége is volt a magyar 
király támogatására, mert még 1185-ben 
kitört a bolgár szabadságharc s később 
a szerbek is kezdtek mozgolódni. III . Béla 
mindig készen állt veje segítségére. 1195-ben 
is egyezséget kötöttek a bolgárok elleni közös 
akcióra vonatkozólag, amely csak azért nem 
valósult meg, mert Izsák még abban az évben 
bátyja összeesküvésének esett áldozatul s a 
következő évben Béla is meghalt. 

I I I . Béla és veje, a bizánci császár között 
a szövetség őszinte és állandó bizalmon ala-
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pult s így egészen bizonyos, hogy nemcsak 
katonai szövetség volt köztük, hanem a gaz
dasági, kereskedelmi kapcsolatok is elmé
lyültek a két ország között. Kzeket figye
lembe véve talán megközelítjük a való
ságot, ha azt mondjuk, hogy e kapcso
latok révén jutott óbudai lelőhelyére a mi 

pénzleletünk is, mégpedig Izsák uralkodása 
legelején. Ezt a kronológiai feltevésünket 
valószínűvé teszi az a tény, hogy a félezer 
darabból álló leletben Izsák vereteiböl össze
sen hat darab van. 

Budapest, 1945. 
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Scherer Ferenc: Komnénosz Manuel bizánci császár (1143—1180) világuralmi törekvései, 

Gyula 1912. 
Heisenberg Ágost : Magyarország és Bizánc. A debreceni Tisza István Tudományos Társaság I. 

osztályának kiadványai. IV. kötet, 3. sz. Debrecen, 1928. 
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КЕРЕНЬИ А Н Д Р А Ш 

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОНЕТЫ ОТ 

В Столичном Музее находится коллекция, 
состоящая из 475 целых и 20 штук облом
ков монет от конца XII. столетия, найденных 
при раскопках в Обуде. 

Эта коллекция перешла в собственность 
Столичного Музея из наследства семейства 
Шмидт. 

Самые ранние из этих монет происходят 
из эпохи Мануила L, а самые поздние из 
периода между 1143-1195 годами. Все монеты 
сделаны из тонких бронзовых пластинок и 
имеют форму блюда. Больше всего имеется 
в коллекции монет Мануила. Она распре
деляется следующим образом : 

412 шт. Мануила L, 7 различных типов, 

57 шт. Андроникоса I., 1 тип, 

6 шт. Исака П., 3 различных типа. 

Как видно из этой краткой группировки, 
вся коллекция состоит из 11 типов и из них 
6 шт. монет Исака II. разделяются на три 
типа: 

Открытие этих монет является одним из 
важных доказательств тесной связи Венгрии 
с Византией в XII. веке. 

. ВЕКА НАЙДЕННЫЕ В ОБУДЕ 

Византия весьма нуждалась в помощи вен
герского короля, так как еще в 1185 году 
вспыхнула болгарская борьба за свободу, за 
чем последовало и восстание сербов. Бела III. 
был всегда готов притти на помощь своему 
зятю; в 1195 году они заключили соглашение 
относительно совместных действий против 
болгаров, которое не было осуществлено 
только потому, что Исак в этом же году 
погиб вследствие заговора своего брата, а 
Бела умер в следующем году. 

Союз между Бела III. и его зятем, визан
тийским цезарем, был основан на искреннем 
и постоянном доверии и н т никаких со
мнений в том, что они были не только воен
ными союзниками, но что между двумя госу
дарствами была укреплена и торговая и эко
номическая связь. Принимая это во внимание, 
мы будем не далеки от истины, если мы 
предполагаем, что монеты открытые при 
раскопках в Обуде попали туда благодаря 
этой связи, а именно в самом начале царст
вования Исака. Это наше хронологическое 
предположение оправдывается тем фактом, 
что из найденной коллекции монет, состоя
щей из 500 штук, из вычеканенных Исаком 
монет, имеется всего только ш сть штук. 
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CSEMEGI JÓZSEF 

HERAKLES-CSOMÖ # 

Pannónia rómaikon síremlékeinek külön
álló csoportját alkotják azok a legnagyobb
részt Aquincum és környékéről előkerült 
sírkövek, melyeken a feliratos rész fölött 
clipeussal és taeniával díszített koszorú lát
ható. E jelenséget a magyar szakirodalom 
már régen nyilvántartja1, azonban kielégítő 
magyarázatát ezideig nem adta meg. Eddigi 
vélemény szerint a veteránus sírköveket 
díszítő koszorú a coronával való katonai 
kitüntetés kőben való megörökítését jelen
tené, koszorúk polgári sírköveken való elő
fordulása pedig azzal magyarázható, hogy 
e szokás — úgy látszik — átment a polgári 
gyakorlatba is. Azonban ez a magyarázat 
a külföldi emlékanyag figyelembevétele 
mellett már nem meggyőző, mert a római 
birodalom belső területeinek művészetében 
a koszorú használata sokkal általánosabb s 
így kétséges, hogy annak az aquincumi 
sírkőművészetben való alkalmazása csupán 
a veteránusokat megillető koszorúnak meg
örökítésére korlátozható-e? De az aquin
cumi koszorús sírkövek problémáját még 
tovább bonyolítja egy eddig figyelembe 
nem vett részletforma is, mely az aquin
cumi koszorús síremlékek nagy részén feltűnik, 
viszont a birodalom nyugati felében nem 
volt használatos. E különleges részletfor
mának három kiragadott, de jellegzetes 
aquincumi példa alapján való behatóbb 
ismertetésére vállalkozik e tanulmány, hogy 

i Erdélyi Gizella : A pannóniai síremlékek orna
mentikája. Eger. 1929. 10-11. 1. 

e síremlékcsoporttal kapcsolatos, még meg
oldatlan művészettörténeti problémák meg
fejtéséhez közelebb vigye a kutatást. 

Az első faragvány L. Caereius Sabinus-
nak, a II. segédlégió kiszolgált katonájának 
II . sz. közepéről való sírköve2 (1. kép), 
a második a TI. század 50-es, 60-as éveire 
tehető és azt a trák származású bessusi 
L(ucius) Val(erius) Seutes emlékére a halott 
örököse, a görög Ulpius Philumenus állította3 

(2. kép) ; a harmadik pedig a noricumi 
származású T(itus) Plotius Pampilusnak, 
a II. segédlégió Alexandriában elhunyt 
katonájának II . sz. első felében készült aquin
cumi kenotaphiuma4 (3. kép). A koszorú
szalag mind a három kőfaragványon jelleg
zetes csomóra van kötve, melyek csupán 
annyiban térnek el egymástól, hogy az első
nél a csomó csak lazán van megkötve s 
ezáltal kötésének módja formailag erősen 
hangsúlyozott (5. kép A-tipus), a második
nál a kötési mód az egyik szalaghurkon át 
vezetett koszorúszár miatt az előbbihez 
képest elmosódottabb formát mutat5 (5. kép 

2 Kuzsinszky : Aquincum. Budapest. 1934. 166. 1. 
' (312. sz.) 
3 U. o. 217. 1. (464. sz.) 
4 U. o. 170. 1. (410. sz.) 
5 További, például szolgáljon sírköveink legkoráb-

bika : a buda i várpalota kertjében befalazott , 
itáliai ha tásokat mu ta tó s feliratnélüli sírlap, a 
I I . század első éveiből (Horváth H . : Budapest 
művészeti emlékei. Budapest . 1928. VI/2. tábla, 
csomója B-típusú) és Tib. Claudius Sat to síremléke, 
ki 107—114 között a legio X gemina kötelékében 
került Aquincumba s i t t , mint veteránus telepedett 
le, (Kuzsinszky i. m. 208. sz. 172. '.. 131. á. 
Koszorúcsomója ugyancsak a B-típust muta t ja ) , 
de idetartozik még "Publius Albucius Valentinus-
nak sírköve B-típusú csomóval (1. Kuzsinszky B. : 
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B-típus), a harmadiknál pedig a szorosra
kötés által ornamentikái jelentőségéből erő
sen vészit. (5. kép E-tipus). Az aquincumi 
síremlékeinken feltűnő koszorú és az azok 
némelyikén oly jellemzően megkötött sza
lagcsomó arra enged következtetni, hogy 
miként a koszorú, úgy a szalagcsomó sem 
értelemnélküli díszítőelem rajtuk, hanem az 
alkalmazás módjából önként folyó szepulch-
rális jelentésű szimbólum és a mágikus erő
vel felruházott varázscsomók népes család
jába tartozik. 

A csomózásnak ókori, középköri és újabb-
kori néphitben, mágiában, kuruzslásban 
való nagy jelentősége köztudomású. A hurok
vetés és hálófonás a vadászatban vagy az 
ellenség elejtésében, a csomózás és hurko-
lás pedig az orvostudományban (különösen 
vérzéscsillapítás terén az ütőér elkötése 
által) nagy szerepet játszott már az ókor 
iráni és mezopotámiai népeinél, istenképze
teik megalkotásában is közrejátszott s mint 
szakralizált fegyver, a távollevő ellenség
nek mágikus erővel való megsemmisítésére, 
illetve az ártó, betegségethozó démoni erők 
elűzésére vagy távoltartására is alkalmazást 
nyert. Tudjuk, hogy a csomózás és oldás 
az azonosító (analógiás) varázslás egyik 

Az Aquincumi Múzeum és kőemlékei. BudapestRégi-
ségei V. 146. 1.) és az Aquincumi Múzeum 405. sz. 
sírkőtöredéke is (Kuzsinszky : Aquincum 202. 1. 
145. á.), melynek csomója ugyancsak a B-típusra 
vall, továbbá az ugyancsak Aquincumban elhalá
lozott Marcus Fur ius Rufus kölni polgárnak B-tí
pusú csomóval ellátott koszorús sírköve a I I . század 
elejéről (Hampel J . : A Nemzeti Múzeum leg
régibb pannóniai sírtáblái. P p . 1906. 3. tábla 
19. sz.) M. Valerius Amfidusnak (u. o. 2. tábla 1. sz.), 
Ju l . Martialisnak és a szír emesai C Seeconius 
Paternusnak Ruíuséval azonos csomózású s nagv-
jából egykorú sírtáblája (Kuzsinszky : Aquincum 
296. és 340. sz. 167. I,), Polgár-téri sírkőtöredék 
(Szilágvi J . : A Főv. Múz. rómaikon kuta tása i , 
4. kép. Budapest Régiségei XIV. 1945. 456 1.) 
Herennius Pudens Dunapentelén előkerült, de 
a jelek szerint aquincumi származású koszorús 
sírköve B-típusba sorozott csomóval (Nagy Dajos : 
Hogyan került H . Pudens sírköve Intercisába? Arch. 
É r t : 1923-26. 114. 1. 44. á.) Trophimus szentendrei 
sírköve B-típusú csomóval (Nagy Dajos : Aquin
cumi vonatkozású kiadat lan feliratos kőemlékek 
Szentendréről. Arch. Ér t . 1937. 87. 1.' 53. á.), 
végül egy dunapentelei sírkőtöredék (Hampel : 
Arch. É r t . 1906. 264. 1. X V I I tábla 43. á.), egy 
ószőnyi sírkő (Barkóczy : Brigetio. Bp . 1944. 
I I . 4.), A t ta szombathelyi sírtáblája (Paulovits I. : 
Lapidarium Sabarienses, Szombathely, 1943. 22. 1. 
2. t.) és egy legújabban Solymáron előkerült 
töredék is. (Valkó Arisztid szíves közlése nyomán. 
A 4. képben közreadot t fényképet is neki köszön
hetem.) 

legáltalánosabb módja volt minden időben 
s vagy az emberfeletti erőknek a véges 
ember szolgálatába való állítására (erőazo
nosítás), vagy pedig az ellenséges démoni 
erők. távoltartására, legyőzésére (célazono
sítás) szolgált6. Természetesen a varázslás 
gyakorlatában e két fogalomkör élesen el 
nem választható : ugyanis a démonikus erő 
hatalombavétele, szolgálatra kényszerítése 
az ókori népek hite szerint egyben védelmet 
és biztonságot jelent más ártó hatalmak 
ellen, azért annak megállapítása, hogy vala
mely varázscsomót felsőbbrendű erők saját 
szolgálatba állítása érdekében, avagy az ellen
séget szolgáló emberfölötti hatalmak hatásta
lanítására, távoltartására, tehát démonűző, 
apotropaikus célzattal alkalmaztak egykor, 
sokszor hosszas megfontolást igényel, eseten
ként külön-külön elbírálást kíván. 

Ilyen feladat előtt állunk tehát az aqttin-
cumi síremlékeken felismert csomók esetében 
is, mely csomók legkorábbi előfordulását 
ezidőszerint Egyiptomból ismerjük. Ábrá
zolása már Ranofer i. e. 2600 körül kelet
kezett szobrán látható, hol a csomó övön 
jelenik meg, ékszereken is használatos volt 
később, amint azt egy 1500 körüli nyaklánc 
igazolja és élete a hellenizmusig követhető, 
amire példaként Bes isten 350 körüli, cso-
rnórakötött kígyóövű szobra szolgál.7 

6 Csupán utalok a szakirodalom néhány összefog
laló munkájára , melyekben az ó-, közép- és újkor 
idevonatkozó gazdag ada t t á r á t találja meg a 
ku ta tó . (Daremberg-Sagl io-Pot t ie r : Dictionnaire 
des ant iqui tés grecques et romaines. Paris. 
1904. IV. 87. 1. (Modus címszó ala t t ) . — Pauly-
Wissowa : Real-Enzyclopädie der classischén 
Altertumswissenschaft (Nodus címszó a la t t ) . — 
P . Wolters : Faden und Knoten als Amulett. 
(Arch. f. Religionswissenschaft VIII.) Leipzig 1905. -
I. Scheftelowitz : Das Schlingen- und Netzmotiv 
im Glauben und Brauch der Völker. Giessen. 1912.— 
Mircea Eliade : De »dieu lieur« et le symbolisme 
des noeuds. Paris, 1948. Revue de l 'Historié des 
Religions, 5. 1 . — F . Hoffman-Krayer. , H . Bäch-
told-Stäubli : Handwörterbuch des deutschen Aber
glaubens (Knoten, Binden, Fesseln, Schüngen 
címszavak a la t t ) . —• Werner Stief : Heidnische 
Sinnbilder an christlichen Kirchen. Deipzig 1938. 
122. 1.—E. J u n g : Germanische Götter und Hel
den in christlicher Zeit. München-Berlin. 1939. 
414. 1. — H . K. Clasen : Die Überwindung des 
oösen (Neue Beiträge deutscher Forschung 
W. Worringer z. 60. Geburts tag, Königsberg. 
1943. 13. sk. 1.) — O. Hovorka-A. Kronfeld: 
Vergleichende Medizin. S tu t tgar t . 1908. (Knoten 
címszó alatt . ) — W.Deonna : De noeud gordien 
(R. des études greques 1918.). 

7 Id. J . H . Breasted : Geschichte Aegyptens, Zürich, 
1936. 68. 177. és 329. t. 

550 



1. kép. 
Caereius Sabinus sírköve. 

(Aquincum) 

3. kép.. 
Titus Plotius Pampilus kenotaphimna. 

(Aquincum) 

2. kép. 
Lucius Valerius Seules sírtáblája. (Aquincum) 

4. kép. 
Sírkőtöredék 

(Solymár. Valkó A. felv.) 



Európában először a i. e. V—VI. szá
zadi Herakles-szobrokon bukkan fel, melyek
nek mesterei az ifjú Heraklest az általa 
elejtett nemeai oroszlán lenyúzott bőrébe 
öltöztetve akként ábrázolták, hogy a félel
metes állat mellső lábai Herakles mellén 
az aquincumi síremlékeken is alkalmazott 
jellegzetes csomóra vannak megkötve.8 

Ez a csomóforma, mely a jelek szerint Egyip
tom és Görögország i. e. VII. századtól 
kezdve egyre szorosabbá váló kultúrkapcso-
latai révén jutott el Görögországba és az 
ókori klasszikus irodalomban számos helyen 
emlegetett Herakles-csomóval joggal azono
sítható9 (különböző típusait az 5. kép adja), 
a görög temetőmüvészetben is feltűnik : 
a Gavalu-béli Kritolaosnak i. e. I I I . szá
zadból való sztéléjét (Athén) két, A-tipusú 
Herakles-csomóval egybefűzött ág díszíti,10 

alkalmazást nyert a görög és hellenisztikus 
iparművességben, övön, hajkötőn, fegy
veren,11 ékszereken, amuletteken, sőt fel
tűnik vázafül díszeként és Mercur csomóra
kötött kígyós hírnöki pálcáján is.12 Herakles 
csomójának a hellén kultúrkör hatósuga
rában való elterjedésére a Gandhara művé
szet,13 a Balkán és a Fekete-tenger-melléki 

8 Kiragadot t például szolgáljon az athéniek delphii 
kincsesházának Heraklest ábrázoló metopája 500 
körül. (Fr. Gerke : Griechische Plastik in Arch. u. 
Klass. Zeit. Zürich, 1938. 62. t.) 

9 Pauly-Wissowa i. m . X V . félkötet 594-5. 1. 
(Hercules címszó alatt . ) 

ío H . Mőbius : Die Ornamente der griechischen Grab
stelen. Berlin-Wilmersdorf. 1929. 68. 1. 60. á. 

i l így például Pheidias Athena Par thenosának pep-
losát két kígyóból álló öv fogta össze, melyek 
hátul farkukkal, elöl pedig nyakukkal Herakles-
csomóval voltak összekötve, (Pauly-Wissowa i. m. 
38. félkötet 1927.1. »Pheidias« címszó alat t ) s a paj 
zsát középen díszítő Gorgó-fejet is Herakles-csomók-
kal összekötött kígyópár keretezte. (Fr. Winter : 
Kunstgeschichte in Bildern. I^eipzig. é. n . 8—9. 
füzet. 247. 1. 2. á.) Az Athena Éemnia öve ugyan
csak Herakles-csomóra van kötve . (TT. o. 249. 1. 
1. á.) Az olimpiai Zeus-templom nyugat i orom-
csoportozatán (Kentaurok és laphi ták harca) az 
egyik laphita nő haját Herakles-csomóra kö tö t t 
ke t tős szalag köti á t . (U. o. 242. 1. 4. á.) Az övön 
alkalmazott Herakles-csomó rómaikori használatát 
a római Via imperiale-nak egyik I—II . századi 
császárszobra (Fasti Archeologici I . Firenze, 1948, 
59. á.) és a római Museo Nationalenak Vesztaszűz 
szobra példázza. (Winter i. m. 13. füzet 413. 1. 
2. á.) 

12 Daremberg-Saglio-Pottier i. m. IV. 87. 1. 
5323-27. á. 

13 A I^u-lan-i romterületen végzett kuta tások alkal
mával napvüágot l á to t t egy gyapjú faliszőnyeg 
Hermes-ábrázolással. Hermes hirnöki pálcájának 
kigyói raj ta Herakles-csomóra voltak derékban 
megkötve. Ugyancsak ehelyen bukkan tak egy 

területek hellenisztikus emlékanyaga14, 
Fekete-tenger-melléki továbbélésére kitűnő 
például egy XI—XII. századból származó 
georgiai kőfaragvány,15 egy 1198-ból és egy 
1270-ből való kánontábla,16 a Földközi-
tenger keleti medencéjében való alkalmazá
sára pedig a i. sz. utáni elsp századok szír 
és palesztinai építészetének számos emléke 
szolgál bizonyságul. Szíriai példáját a Dio-
klécián császár idején épült palmyrai prae
torium egyik friztöredéke szolgáltatja, me
lyen a Herakles-csomó a Kritolaos-sztélén 
alkalmazott formában látható,17 szívós éle
tére mutat, hogy nem egy kései szír kőem-
léken is előfordul,18 sőt nem volt ismeretlen 
a koraközépkori szír miniatúrafestészet 
művelői előtt sem19 s használata kimutat
ható a kopt művészetben is . 2 0 Szíriából 
származhatott el a Herakles-csomó ismerete 
és használata Kelet felé, aholis élete igen 
messzire követhető : bevonult a szasszanida-
művészetbe, melynek bizonyságául egy 
fennmaradt pecsétlő kő szolgál,21 felbukkan 

buddhis ta szentély romjaira, melynek egyik marad
ványán indadísz között Herakles-csomó lá tható . 
(Stein A. : ő s i ösvényeken Ázsiában. Bp . 1934. 
62. és 65. á-) A Ming-ői buddhis ta templom
barlang festett mennyezetének must rá i között a 
Herakles-csomó ugyancsak szerepel. (J. Strzy-
gowski : Die Baukuns t der Armenier und Europa. 
Wien, 1919. 623. 1. 627. á.) 

14 Id. Minns : Scythians and Greeks. Cambridge, 1913. 
321-322. á. és Pauly-Wissowa i. m. XV. fél
köte t 595. 1. (délorosz emlékanyag), valamint 
X X X I I I . félkötet 807. 1. (boszniai ásatások fel
t á r t anyaga) , végül i t t kívánkozik említésre az 
ilissosi korakereszténv bazilika V. sz. elejéről 
való mozaik padlója, r . A. ZQTHPIOY : 
EYPETHPION TÜN ME SAW NIKON 
MNHMEIQN THSEAAAA OZ. A ' .A&HNA T. 
1927. 40. á.) 

15 Ars GeorgicaII . Tbiliszi 1948. 33. 1. 6. á. (Akaurta). 
16 J . Strzygowski : Asiens bildende Kuns t . Augsburg, 

1930. 124. á. (I+emberg) és C. JUtaHauma : HcTopmi 
Tpy3HH. TÖHJIHCH, 1946. 277. 1. 

17 Djemal Pascha : Alte Denkmäler aus Syrien, Pales
t ina und Westarabien. Berlin, 1918. 61. tábla. 

i s F . Herzfeld : Der Wandschmuck der Bauten von 
Samarra und seine Ornamentik. Berlin, 1923. 
Tur Abdin : AI Hadra templom Khakh-ban . 
(5. ábra , C-típus.) — Rusafa (u. o. 290/a-b. 5. ábra , 
D -típus). 

19 E . Herzfeld i. m. 203. 1. (U. o. irodalom). 
20 J . Strzygowski : Koptische Kuns t . Vienne 1904. 

107.1. 165. á. Az i t t közölt VI I—VII I . sz.-i kőfarag-
ványon a két ágból font Herakles-csomó keresz
tény szimbólumok (Krisztusmonogramm, koszo
rúba foglalt kereszt, stb.) társaságában fordul 
elő. — W . Holmquis t : Kunstprobleme der Mero-
wingerzeit. Stockholm 1939. c. m. (66-7. 1., 100. á.) 
a Herakles-csomó alkalmazására egy oxyrhinchosi 
faragvánvt említ a IV. sz.-ból. 

2i E . Herzfeld i. m. 290./c á. (5. ábra D-típus). 
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falat beborító szőlőleveles stukkó indadísz 
között Samarrában, az abasszida kalifák 
uralkodása idején,22 és egy X. századi tál 
bizonysága szerint megtermékenyítette az 
Iszlám agyagművességét is.23 A Paleszti
nában ismeretes Herakles-csomók a görög 
és hellenisztikus szíriai emlékektől némileg 
eltérnek, mert nem szabadon vezetett; 
hanem koszorúformában meghajlított két 
ágat kötnek össze és zsinagógák külső falai
nak frízein, valamint kapuzataik szemöldök
kövein, az aquincumi sírtáblákéval lényegé
iben azonos elhelyezéssel fordulnak elő, leg
nagyobbrészt a B-típust mutatják s nem 
egy esetben zsidó vallási jelképeket (így 
pl. hétkarú gyertyatartót) kereteznek. Szép 
példái a Teli Hum-i, Keraze-i, Kefr Berim-i 
és Bn Nabraten-i zsinagógák maradványain 
láthatók.24 

Azonban a Herakles-csomó nemcsak kelet, 
hanem nyugat felé is biztosította tovább
élését s a közvetítő szerepét kismértékben 
a kopt művészet25 és a népvándorláskor,26 

legnagyobbrészt azonban Bizánc művészete 
vállalta a korábbi középkorban.27 Különösen 
a szír miniatúrák hatását tükröző bizánci 
könyvfestészetnek és fémművességnek, más
részt a bizánci építészetnek ornamentikái 
készletében . felbukkanó eddig ismeretlen 
formaelem: a Herakles-csomó formájában 
22 E. Herzfeld i. m. 289. á. (5. ábra C-típus). 
23 A. I^ane : Ea r ly Islamic Pot tery . I^ondon. é. n . 

B-tábla, (5. ábra C-típus). 
24 H. Kohn-C. Watzinger : Antike Synagogen in 

Galilaea. Leipzig. 1916. 25. 100/k 174., 180. és 195.á. 
A jegyzet folytatását lásd a tanulmány végén. 

25 Valószínű, hogy a brit szigetvilág VII . századi 
művészetében k imuta tha tó kop t ha tásnak tulaj 
donítható a Herakles-csomónak Csatornán túli 
felbukkanása (ld. a Hope-i kőkeresztet J . Strzy-
gowski : Die irisch-angelsächsische Blüte in 
Bedas Zeit c. m. 3. á. a Heidnisches u. Christli-

. ches u m das J a h r 1000 Wien. 1926. c. műben — 
V. ö. még C. L> Curie : The cronology of the early 
Christian monuments of Scotland. Proceedings of 
the Society of antiquaries of Scotland 1940. 78.1.). 

26 Pl. az avarkori fémművesség néhány emlékén 
a Herakles-csomó jellegzetes vonalvezetésének 
emlékképe ha tározot tan kicsendül. (Fettich -N. : 
Az avarkori műipar Magyarországon. Arch. Hung. 
I . Bp . 1926. I . tábla 18. Sz. — Gv. Rhné-N. Fet
t ich : J u t á s und Qskü. Prag, 1931. X I I I . tábla 
2-4. sz.) A meroving-korból való thalmässingi 
bronzvereten viszont a Herakles-csomó előírásos 
formában került alkalmazásra. (W. Holmquist 
i. m. 66. !.. VI/3. tábla.) 

27 Bizánci ha tásra már az európai X I . sz.-i könyv
festésben megjelenik a Herakles-csomó motí
vuma. (Iyd. a gyulafehérvári lectionariumot. 
Varjú E . : A gyulafehérvári Ba t thvánv k ö n w t á r . 
Magyar Könyvszemle 1900. 26—7. 1.) 

csomózott testű oszloppár vitt a felvetett 
probléma szempontjából döntő fontosságú 
szerepet,28 annyira, hogy a csomózott oszlop 

5. kép. — A Herakles-csomó típusai. 

28 Példák : a bizánci ötvösség egyik legkésőbbi pél
dájá t a velencei S. Marco ereklyetartó ládikaját 
említi Gerevich T. (Magyarország románkori 
emlékei. Bp. 1928. 152. 1.) — A kő és a fafaragó 
művészet példáival G. Sotiriou : Guide de musée 
byzant in d 'Athènes. Athene, 1932. c. műve szol-
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motívuma eréven Burópa középkori művé
szetében is polgárjogot nyert s legkorábban 
Északitália XII . századelej i építészetében 
tűnt'fel.29 Mivel a bizánci művészet időbeli 
elsőbbsége kétségtelenné teszi azt, hogy a 
bizánci hatásokra fogékony északolasz épí
tészetnek párosan vagy négyesével alkal
mazott csomósoszlopai bizánci kezdeménye
zésre vezethetők viasza, következésképen ez 
a keleti eredetű motívum túlnyomórészt 
az olasz-román építészeti formakincs közép
európai terjeszkedésével juthatott el a 
XII—XIII . századi francia és német 
épületornamentikába,3" majd pedig Ausztria, 
Csehország és Magyarország XII I . századi 

gál (25., 31 . , 37. á., kőfaragványok a IX-XI1I . 
századból, — fakandelláber a XVI . századból : 
44. á.) — A miniatúrafestesre ld. : L- J . Ebersolt : 
La miniature byzantine. Paris. 1926. c. m. XVII I /2 
és X X X V 1 tábláját (IX. és X I . sz.). 

29 Olasz' példák : Verona (S. Zeno, második oltár 
jobbra, egykori román kapuzatról , Dercsényi 
Dezső szíves közlése). — Milano-Chiaravalle, 
cisztercita kolostor (foto Zucca 4170). — Trento. 
dóm (apsis középső ablaka, foto Alinari 21.041.). 
—U. o. portál (jobbra csomós, balra oroszlános 
oszlop). H . K. Clasen : i. m . 14. 1.). — Róma, 
S. Giovanni in Laterano, kerengő a X I I I sz. első 
harmadából . (C. Ricci : Romanische Baukunst 
in Italien. 154. 1.). — Velence, S. Marco (Colasanti : 
L ,a r t bvzant in en Italie, Milano é. n. 84. tábla). — 
Lucca, dóm oldalhomlokzata, X I I I . sz. (The Archi
tect ' s Journa l 1949. 367. 1.) — Ferrara , dóm fő
kapuja. 1135-ből. ( Ri voira : Le origini della Archi-
t e t tu ra lombarda, Roma, 1901. 416. á.). 
— Arezzo (M. Salmi : L 'archi te t tura romanica 
in Toscana. Milano c. n. CCIII. tábla.) — 
S. Quirico d'Orcia. Kapuza t . (U. o. CCXXVII. 
tábla.) — Cavagnolo Po, kapuzat . X I I . sz. (Ricci i. 
m. 37. 1.) — Dalmáciai példák : Curzola, dómportál 
(Kovalczyk-Gurlitt : Denkm. der Kuns t in Dal
matien. Berlin, 1910. I I . 113. á,). — Spalatoi 
harangtorony domborműve. Az azon ábrázolt ol tár t 
kétoldalt csómósoszlop keretezi. (Eitelberger :;Die 
mittelalterlichen Kuns tdenkmale Dalmatiens. J b . 
der C. C. 1861. 77. á.) 

30 Francia példák : Cravant, pillérfejezet. (J. Baum : 
Romanische Baukunst in Frankreich. Stu t tgar t , 
1910. 137. 1.) — Embrun , Katedrál is főkapuja. 
(Flipo : Pra t ique d'archéologie française. Paris, 
1930. 100. 1.) 
Német példák: Reichenhall, St. Zeno kerengő-
jének egyik oszlop törzse (M. Karlinger : Roma
nische Steinplastik in Altbayern und Salzburg, 
Augsburg 1924.47. tábla.). —Base l . Galluspforte 

evangalistáinak ta lapzata . X I I sz. vége. (M.Moullet: 
Die Galluspforte des Basler Münsters. Basel 
1938. 70/a és 72/b á.) — Bamberg, dóm, 
csomósoszlopok a Györgykórus belső fülkesorában 
a X I I I . század első negyedéből (A. Weese : Der 
Dom zu Bamberg. München, 1898. 27. és 29. tábla.) 
— Augsburg, St. Georg, oszlopfonásos pillértörzs, 
a X I I I . századból. (U. o. 91 . tábla.) . — Büdingeni 
vár (Kdm. in Hessen. Kr. Büdingen. X I I I . sz.). — 
Würzburg. X I I I . sz. (Kdm. Kgr. Bayern I I I . Ú. F . 
12., 40. 1. 21 . á.). — Merseburg, Neumarktskirche. 
X I I I . századi portál (W. Stief : i. m. 102—5. á.). 
— Oberstreu, útszéli kőemlék 1448-ból (u. o. 
106-107. á.). — Brehdlorenzen, templomtorony 
ablakának csomós oszlopa. (U. o. 108. á.) 

építészetébe.31 Végül a Herakles-csomó késő
középkorig követhető életére mutat, hogy a 
XV. századi könyvfestés formakészletében32 

és egy 1529-ből származó neuburgi papíron 
vízjelként is még használatban volt.33 

Az előrebocsátott példák során — ha meg
felelő számú emlékanyag híján hézagosan 
is — a Herakles-csomónak kereken négy
évezredes életét tekintettük át. Érthető 
tehát, hogy ez időn keresztül a csomó 
alkalmazási módja és így bizonnyal jelentés
tartalma is megállapíthatóan változásokon 
esett keresztül. A korai egyiptomi művészet 
e csomót funkcionális szerepében alkal
mazta, de az új birodalom iparművességé-
ben funkcionális szerep nélküli díszítő
elemként való felhasználására is van
nak tárgyi adataink. Viszont a görög Herak-
les-ábrázolások csomója bár gyakorlati sze
repet töltött be, az oroszlánölés történeté
nek körülményeit tekintve, már vitathatat
lanul erőazonosító varázslási eszköznek is 
látszik : Herakles, midőn az elejtett nemeai 
oroszlánnak lenyúzott bőrét magáravette, 
annak fejét sisakként saját fejére illesztette 

3i Ausztriában: a mödlingi csontház külső faloszlo
pának lábazatán C-típusú fonott Herakles-csomó 
van kifaragva. (E- Sacken : Die Rundkapelle zu 
Mödling und das in derselben aufgedeckte Fresko
gemälde. Mitt. d. C. C- 1858. 265. 1. 7. á.) A kapu
béllet csomósoszlopa sajnos nem eredeti már s 
Sacken leírása alapján, ki a kapuzatot még a helyre
állítás előtt lá t ta , kétséges, hogy a bélletben ere
detileg csomósoszlop állott . 
Csehországban : Ossek, a cisztercita kolostor káp
talani termének olvasóállványa a X I I I . század 
második feléből. (J. E . Wocel :• Bericht über die 
im J . 1858. unternommene Kunstarch . Reise im 
westl. Böhmen. Mitt . d. C. C. 1859. 98. 1.) -
Kut tenberg, Szt. Jakab- templom emporatar tó 
oszlopa. Törzsét háló borítja, melynek, csomóit 
lánckeresztek díszítik. (B. Grueber : Die Kuns t des 
Mittelalters in Böhmen. Mitt . d. C C. 1871. 
CXV. 1. 86. á.) 
Magyarországon : Pannonhalma, csomózott osz-
lopkötegtöredék. A X I I I . század első harmadából. 
(Gerevich T. : i. m 59. 1.) — Felsőőrsi plébánia
templom toronvablakai t keretelő oszlopok a 
X I I I . század első negyedéből. (U. o. 152. 1. X X X . 
ábra.) I t t említem meg a történelem folyamán 
nem egyszer Magyarországhoz tar tozó halicsi feje
delemség egyik legjelentősebb nyugat i igazodása 
műemlékének a halicsi ferences templomnak kapu
zatá t is, metynek bélletében ugyancsak csomós 
oszlopot faragott ki mestere. (I. Szarankievicz : 
Die Franziskanerkirche in Halitsch. Mitt . d. C. C. 
1888. 91. 1. 1. á. X I I I . sz.). 

32 Pl. az 1487-ből való volterrai Corvin-codex 2-ik 
címlapjának keretdíszében a Herakles-csomó 
szallagmustraként került alkalmazásra. (Ábel J. : 
K é t ismeretlen Corvin-codexről. Magyar K ö n w -
szemle 1888. 147. 1. VI . melléklet.) 

33 C. M. Br ique t : Les filigranes. Genève. 1907. 
11.993. sz. jel. 



s végül a mellső lábakat mellén a csomóval 
megkötötte, ezzel nyilván félelmes ellenfele 
démonikus erejének birtokába kívánt lépni, 
hitében a nemeai oroszlánnal azonosult. 
Nem lehet kétséges, hogy e Herakles-ábrá-
zolásokon alkalmazott csomózási mód a 
szobrok keletkezési idején már ősi, kialakult 
mágikus jelentéstartalommal rendelkezhe
tett, értelemszerűen került rajtuk alkahna-

6-7. kép. — Sírkő 

zásra, következésképen e szobrok az ember
feletti erők birtokában győzhetetlen Herakles 
ábrázolása céljából készültek. A Herakles-
csomót tehát az antik ember lényegében 
győzelmi jelképnek, a győzhetetlenség szim
bólumának tekinthette s mint ilyet, egyszer-
smint joggal találhatta alkalmasnak arra is, 
hogy magától az ellenséges szándékú démo
nikus érőket távoltartsa, mert hite szerint 
azok e »heraklesi« szimbólum láttán, táma
dásuk, harcuk kilátástalanságát felismerve, 
a csomó birtokosától távolmaradnak. így a 
Herakles-csomó, mint általában minden 
mágikus varázseszköz, egyszerre két, egy
mással ellentétes értelmű szimbolikus gon
dolattartalommal telítődött : egyrészt a győz
hetetlenség .szimbólumává vált, másrészt 
pedig, mint apotropaiikus jel, a baj elhárítás 

célját szolgálta. A Kritolaos sztélé Herakles-
csomóval egybekötött ága is a túlvilági 
életben való hit, vagy másszóval a halálfölötti 
győzelem temetőművészetbe bevezetett jel* 
képének, a halálontúli élet zálogának fog
ható fel, mely azonban egyben biztosította 
az élőket is, hogy a meghalt lelke sírjából 
ki nem kél s nem fogja bolygó lélekként 
zaklatni őket.34 A Herakles-csomónak fegy-

töredékek. (Aquincum) 

véren, amuletteken,- ékszereken stb. való 
alkalmazása is azt mutatja, «hogy ez az ere
detileg győzelmi jel egyben a rontás elleni 
védelem célját is szolgálta35 és arra a fel
tevésre ad jogot, hogy már "az egyiptomi 
iparmüvesség díszítőelemként felhasznált 
csomói is mágikus, baj elhárító jelképek 

34 A görögök halo t ta ika t eredetileg ágakkal borítot
t ák el (Pauly-Wissowa : X I I I . félkötet, 1595.1.) 
s így valószínű, hogy a Kritolaos sztélé két gallyá
ban e halot t i dísz kobefaragott emlékét kell tekin
tenünk a raj ta a lkalmazot t Herakles-csomóval 
együtt . Úgy látszik az olaj ágak idővel funkcionális 
szerepükön túl éppúgy, mint a Herakles-csomó, 
szimbolikus értelmet is nyertek s a római temető
művészet gyakorta alkalmazott koszorúdíszének 
mintegy előképéül szolgáltak. 

35 Ebben "az értelemben használták az ókorban meny
asszonyi övként, a szüzesség jeléül került Athena 
par thenos, majd a szüzességi fogadalmat kötő 
Vesta-papnők övére s még a középkori női szer
zetesrendek tagjai —»Krisztus jegyesei«— is ezért 
kötöt tek csomózott övet derekukra. 
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lehettek.36 Különben etekintetben a Herak-
les-csomós avar szíjjvégek is a bajelhárítás 
céljára amulettként használt ékszerekkel, 
övekkel stb. tartanak rokonságot. 

A galileai zsinagógák .koszorúba hajlított 
Herakles-csomós ágai is a legnagyobb való
színűséggel rontást elhárító jeleknek tekint
hetők. Erre vall egyrészt az a körülmény, 
hog}- a zsinagógákon apotropaiikus célzattal 
alkalmazott kozmikus jelképekkel : lánc-
keresztekkel, asztrális eredetű pentagramm 
és hexagrammokkal stb. együtt kerültek 
alkalmazásra, másrészt pedig az, hogy a 
Herakles-csomós koszorúk kapuszemöldök-
kövön és a templom külső falán köröskörül, 
tehát nyilván az épületnek démoni erőkkel 
szemben való védelmére kerültek alkalma-

38 Egyiptomban a csomózás, mint varázslási eszköz 
ismeretes volt (Fr. W. Bissing : Ägyptische Knoten
amulet te . Archiv für Religionswissenschaft ,.VTII. 
Bh. 23. 1. és A. E r m a n : Die Religion der Ägyp
ter. Berlin. 1934. 310.1.). Ezér t az a feltevés, hogy a 
7. jegyz. idézett Herakles-csomós nyaklánc amule t t 
jellegű, hihetőnek látszik. E feltevést támogat ja 
az a ké t csomósamulet, mely Tut -Ench-Amun felső 
testére volt helyezve és csomója a Herakles-csomó 
kötése szerint" készült. (II. Carter: Tut -Ench-
Amun. Leipzig, 1927. 84/A tábla.) Különben az 
egyiptomi »ancíw-jel is (neve »élet«-et jelent, e foga
lomnak leírására szolgált) voltaképpen csomózott 
övet ábrázol és az egyiptomiaknak ama hiedelméhez 
kapcsolódik, hogy "egy bizonyos módon csomózott 
öv gonosz varázslatok ellen véd. (A. Wiedemam • 
Die Amulet te der Alten Aegypter. Der Alte Orient 
X I I . 1. füzet, 22. 1. Leipzig, 1910.) Valószínű tehát , 
hogy már Ranofer Herakíes-csomóra kö tö t t öve 
is baj elhárítás céljára szolgált. 

37 A görög-római kultúrkörben a koszorúnak igen 
kiterjedt használata volt. Az ókori ember, ki a 
koszorút szerencsehozónak t a r to t t a s hite szerint a 
koszorú ado t t alkalmakkor jövőbelátóvá is teszi 
viselőjét, a születés, házasság, halál és a halotti 
tor halál-újjászületés ünnepének alkalmait is meg
ragadta, hogy koszorút helyezzen fejére, aggasson 
fel házatáján, vagy ajándékozzon embertársának. 
Bizonnyal azért, hogy a gyermekek és házasulok 
eljövendő élete szerencsés legyen, illetve a halot tak 
nyugalmas túlvilági életét biztosítsa. De a kato
náknak csata előtt való megkoszorúzása, mely a 
legyőzhetetlenség tudatáva l erőt, hi tet ado t t 
nekik a küzdelemre s a kult ikus szertartást vég
zőknek koszorúzott á l lapotban való sérthetetlen
sége is azt mutat ja , hogv a koszorú használata — 
akár közvetlenül, akár közvetet t értelmezésben — 
kifejezetten szerencsehozásra, a szerencsétlenség 
és a mulandóság elhárítására szolgál. A koszorú 
tehát lényegében baj elhárító jel, időtlenség utáni 
vágyban fogant képzetekkel van telítve s jogossá 
teszi azt a feltevést, hogy a késő hellenisztikus 
kor embere — mint a gyűrűt is — a halál fölötti 
győzelem zálogának, végső elemzésben az örökké
valóság szimbólumának tekinte t te . (V. ö. Jbuch 
des deutschen Archh. Ins t i tu t 1931. 768. 1. Ünnepi 
előadás kivonata a Winckelmann emlékülésről. 
Iy. Deubner : Die Bedeutung des Kranzes in Alter
tum. — Pauly Wissowa i. m. X X I I . félkötet 
1589. sk. 1. »Kranz« címszó alatt .) A koszorút az 
az ókeresztény szarkofágplasztika már tudato
san ilv értelmezésben alkalmazta, amikor a corona 

zásra, a többi kozmikus jellel együtt.37 Hogy 
a bizánci művészet oszloptörzseken alkal
mazott Herakles-csomói is apotropaiikus 
célzattal használtattak-e fel, írásos bizo
nyítékok ismerete híjján ezidőszerint még 
nem tudni, e kérdést a jövő vallástörténeti 
kutatások lesznek hivatottak eldönteni. 
Annyi azonban már eddigi ismereteink alap
ján is valószínűnek látszik, hogy ezalkalom-
mal sem csupán tartalomnélküli formaliz
musként kerültek a keleti kereszténység 
formakincsébe. Legalábbis erre enged követ
keztetni az a körülmény, hogy a csomózott 
oszlopmotívum középkori továbbélését 
éppen a hellenisztikus művészet és a Föld
közi-tenger keleti medencéjének művészeti 
hatásait mutató bizánci miniatúrafestészet 
és építészet, valamint a bizánci ötvösség 
emlékei biztosították. Nem kevésbbé ezt iga-

vitae-t a crux invicta-val : a koszorút a kereszt
tel formailag egyesítve megalkotta a halált legyőző 
Krisztusban az örökkévalóságnak keresztény szim
bólumát . De már ezt megelőzően hasonló célzat
tal keretezhetet t koszorú a galileai zsinagógákon 
hétkarú gyer tyatar tó t is és" így az ókeresztény 
szarkofágművészet koszorúbafoglalt Krisztus -
monogrammja is e gondolat kései, már krisztiani-
zált formájának tekintendő. (V. ö. Gerke Fr . : 
A passió szarkofágok kormeghatározása. Arch. Ér t . 
1939. 8-9. 1.) A Krisztusmonogrammoknak 
kizáróan körkeretbe való foglalása is ez elmondot
tak alapján válik érthetővé. Érdekes azonban, 
hogy a keretelő koszorú a keresztről az idők folya
mán lefoszlik : míg az ifjú kereszténység új győ
zelmi örökkévalóság szimbólumát szükségesnek 
érzi az ant ik világ hasonló értelmű jelképével is 
erősíteni, addig a középkor kereszténysége Krisz
tus halálfölötti győzelmének jelképét már kizáróan 
a keresztben látja s ezzel a kereszt az an t ik világ 
örökkévalóság szimbólumainak teljes örökébe lép : 
egyben apotropaiikus jelképpé is válik, melynek 
lá t tán á rontó szellemhad éppúgy meghátrál , 
mint a koszorú vagy Herakles-csomó elől az ant ik 
világban. 

Az elmondot tak alkalmasnak látszanak annak 
igazolására, hogy az apotropaiikus jelek voltakép
pen emberfölötti erők (héroszok, félistenek, iste
nek) tulajdonságához, ténykedéséhez, személyi
ségéhez ; összefoglalóan : istenfogalmakhoz kö tö t t 
jelek. Mint győzelmi jelképek az emberiség isten
képzeteinek szimbolikus kifejezései, mint apotro
paiikus jelek pedig az emberiség ősi halálfélelem
ben fogant örökkévalóság u táni vágyának jel
képes megnyilatkozásai. Etekin te tben Herakles 
csomója, vagy Gorgó feje, I s tar csillaga, a hexa-
g ramm (Dávid pajzsa, Jahve) , vagy Krisztus 
monogrammja és a koszorú, a hé tkarú gyartya-
tar tó (Salamon jeruzsálemi temploma, J ahve lak
helye), Krisztus keresztje, vagy az Agnus Dei a 
vallástörténelem megszakítat lan folyamatának e 
néhány ki ragadot t , de mindmegannyi szervesen 
beleilleszkedő láncszeme, lényegében azonos jelen
tésű, gyökerében ugyanannak a fogalomkörnek 
egy-egy megnyilatkozása : örökkévalóság szimbó
lumnak tekintendő, melyben az örökkévalóság 
fogalmi meghatározása a mindenkori világkép 
függvénye. 
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8. kép. — A felsőörsi prépostság templomtornyának részlete. 

zolja a Herakles-csomónak középkorban 
való sajátos alkalmazása is, mert a csomó
zott oszlopok túlnyomórészt kapuzatbéllet-
ben, ablakosztó-oszlopokon, tehát a temp
lomtér nyílásaiban kerültek alkalmazásra, 
oly helyeken, ahol a középkori hiedelem 
szerint a gonosz démonok a templomba 
besurranhattak.38 A különféle varázscsomók 
középkori néphitben való nagy jelentősé
gének ismeretében kézenfekvőnek látszik, 
hogy e csomózott oszlopok ugyancsak a 
démoni sötétség erőinek távoltartására szol
gáltak, apotropaiikus célzattal kerültek a 
nekik szánt helyre és az ókori hiedelemnek 
középkori néphitben való továbbélésére szol
gálnak bizonyságul. E felfogást néhány olyan 
emlék is igazolni látszik, mely éppen külön
leges alkalmazásánál fogva árulja el a csomós-
oszlopok rendeltetését. így például az osseki 
olvasóállvány előtt állót nemcsak csomós
oszlop védi az ártó szellemek ellen, hanem 
az állvány oldalán alkalmazott penta-
gramm és hurokkereszt, valamint a hát-

38 Egybehangzóan erre a véleményre ju to t t ak e 
probléma német kuta tó i is (1. i jegyz. i. m.), de 
kuta tása ikban a csomósoszlop mot ívumának 
ókori előzményeit figyelembe nem vet ték s annak 
apotropaiikus jelentéstartalmát a pogány germán 
hitvilágból igyekeztek eredeztetni. 

oldalon kifaragott győzelmes Krisztus-jel
kép : Isten báránya is. S nem lehetetlen, 
hogy Oberstreuban még a XV. században is 
élő volt a Herákles-csomóba vetett hit s 
nem csupán elkésett, puszta formahagyo-
mánynak tekinthető az, hogy útszéli kő
oszlopának négyes oszlopkötegét előírásos 
Herakles-csomóval faragta ki mestere. 
Ugyanis ily kőképeket, kőkereszteketvvagy 
kőlámpásokat települések határában, város
kapuk közelében a kóborló gonosz szellemek 
távoltartására, vagy útkereszteződéseknél 
leselkedő gonosz szellemek ellen a gyanútlan 
vándorok segítségére még a késő középkor
ban is előszeretettel állítottak fel.39 

Azonban nem kétséges, hogy a pogány 
eredetű Herakles-csomó eredeti jelképes 
értelme a keresztény középkor folyamán 
nagy általánosságban mégis egyre halvá
nyult, élete a nép hitvilágában mind 
mélyebbre süllyedt, végülis értelmétvesztett 
formaelemmé korcsosult. Természetes tehát, 
hogy e folyamat a Herakles-csomó négy 
ezredéves formai ábrázolásában is érzékel
hető. Az eredetileg tisztán gyakorlati igé-

39 L,d. ifj. Csemegi József: Középkori kőlámpások 
Sopron területén. (A Soproni Szemle kiadványai) 
121. sz. Kny . a .Soproni .Szemle 1941. 3. sz.-ból. 
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nyék, szükségletek kielégítésére szolgáló s a 
korai Herakles-ábrázolásokon még funkcio
nálisan alkalmazott Herakles-csomó mellett 
szepulchrális jelképként már elég korán fel
tűnik a két ágból font csomó motívuma, 
apotropaiikus szerepében a kőfaragó művé-

9. kép. 
Csomósoszlop töredéke 

Pannonhalmától. 

szét és az iparművesség területén jut szerep
hez, majd a Krisztus utáni első századokban 
az épületszobrászatban és a temetőművé
szetben alkalmazott koszorúk szalagjaira 
kerül, a középkor elején pedig, mint építé
szeti formaelem a páros oszlopok törzsén 
folytatja életét. A XII . században már gyak
ran négy vagy nyolc oszlop alkalmazásával 
meg is sokszorozódik, végül a XI I I . század 
az oszloptörzsnek csomós mustrával való 
felületi bevonása által már csupán a csomó
zás tényét érzékeltette, anélkül, hogy a 

Herakles-csomónak eredeti, funkcionális 
csomózási módját megtartotta volna. 
A Herakles-csomó életének ez a legutolsó 
fejezete a délnémet építészetben látható leg
inkább : itt a Herakles-csomó formai tekin
tetben feloldódott, bizonnyal eredeti ér
telme, apotropaiikus jelentősége is elhal
ványult, végülis az új, gótikus szellemi 
áramlatoknak a régi, pogány eredetű szim
bólumokkal való harcában alulmaradva, 
csendesen kihullt a szakrális szimbolika s 
egyben az építészet formakelléktárából is. 

Aquincumi koszorús, Herakles-csomós sír
köveink az imént felvázolt forma-, illetve 
kultúrtörténeti fejlődésnek időben és föld
rajzi tekintetben is eléggé pontosan körül
határolható szakaszába sorozhatok. Ugyanis 
tudjuk, hogy a koszorúnak temetőművé
szetben való használata görög és hellenisz
tikus alapvetések után, itáliai kezdeménye
zésre az egész nyugat-római birodalom terü
letén s így Pannoniában is elterjedt. Azon
ban Aquincum és környékének temetőművé
szetében kerek egy emberöltőre leszűkít
hető időn belül való feltűnése a Herakles-
csomóval együtt egyedülálló jelenség és a 
Krisztus utáni első századok szír-palesztinai 
formakörére utal, hol a Herakles-csomóval 
megkötött corona nem pusztán győzelmi 
jelvényként került kifaragásra, hanem mint 
szakralizált örökkévalóság szimbólum, apot
ropaiikus célzattal nyert alkalmazást. 
Ez szolgálhat annak magyarázatául, hogy 
itt Aquincumban veteránus és polgári sír
köveken egyaránt feltűnik, de egyben arra 
is következtetni enged, hogy a Földközi
tenger keleti medencéjének kulturális és 
formakuisugárzása Aquincumot már ezidő-
ben elérte. 

Az elmondottak még ama két példányban 
is ismert koszorús aquincumi sírkőtípus 
művészeti kapcsolatainak kérdését is fel
vetik, melynek jellegzetes S-motívummal 
ellátott timpanondíszére Nagy I^ajos hívta 
fel a figyelmet és feltűnését kölni forma-
kapcsolatokkal magyarázta (6. és 7. kép).40 

40 I,. Nagy : Ein neues Denkmal der Agrippinenses 
Transalpini aus Aquincum. (Germania 1932. 288.1.) 
és Nagy I+. : i. m. Arch. Ért. 1937. 88-89. 1. 
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Okfejtését azzal indokolta, hogy a szóban
forgó két sírkő abból az aquincumi műhely
ből került ki, mely a II . század elején 
Aquincumba betelepülő kölni származást! 
civil polgárok sírkőszükségletét fedezte s így 
nagyon valószínű, hogy ez a hellenisztikus 
művészetben gyökerező és Itálián keresztül 
a Raj na-vidékre már korán elkerülő motí
vum a kölni polgárságnak Aquincumban 
való megjelenésével együtt fellépő nyugati 
kereskedelmi kapcsolatok révén jutott el 
Aquincumba.41 Azonban ugyanakkor több 
körülmény szól feltevése ellen is. így például 
az S-motívum egyrészt nemcsak a Rajna-
menti emlékeken, hanem Gallia sírkövein 
is ismeretes,42 tehát használata nem szűkít
hető le csupán a Rajnavidékre, másrészt 
pedig Nagy Lajos a kölni származású aquin
cumi polgárok által foglalkoztatott műhely 
alkotásának ismerte fel a bessusi Seutes 
sírkövet is, noha annak koszorúszalagja. 
Herakles-csomóra van kötve, viszont a 
Herakles-csomónak Galliában és Rajnavidé
ken való alkalmazására egyetlenegy emlék 
sem utal. Az a jelenség, hogy az említett 
aquincumi kőfaragóműhely tevékenységébe 
sorozható emlékek legnagyobb részén a 
Herakles-csomó is feltűnik, inkább annak a 
feltevésnek ad helyt, hogy mind a két Aquin
cumban feltűnő, egy műhely tevékenység 
keretén belül egyidőben s együtt jelentkező 
és a hellenisztikus kultúrkörben amúgy is 
ismert formaelem nem nyugati közvetítés
sel, hanem közvetlen vagy közvetett utakon 
Keletről kerülhetett el Aquincumba, a 
II . század folyamán. 

Ami a Herakles-csomónak és Magyar
ország avarkori művészetének vonatkozá
sait illeti, ezesetben is Kelet, mégpedig a 
Fekete-tenger északi partmellékének helle
nisztikus hagyományokból táplálkozó művé
szete lehetett a formaátadó fél. Ezzel szem
ben középkori emlékeinken való előfordu
lása már nyugati igazodásra mutat, csak 

4i Nagy Iy. : I . m. Germania 1932. 291. 1, és Nagy 
L. : Egy pannóniai Terra Sigillata-gyár. (Arch. 
É r t - 1928. 107. 1.) 

42 K. Espérendieu: I I I . Paris. 1910. 2310. sz. 
(Entrains) és VII . 5788 sz. (Mayence.) 

10. kép. 
Csomós oszlop 

a bambergi dóm György kórusából. 
(Weese i. m. után.) 

míg a felsőőrsi prépostság XII . század végé
ről való templomának tornyán alkalmazott 
kettős-oszlopok csomói, (8, kép.) melyek még 
a Herakles-csomó csomózásmódjának teljes 
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ismeretében készültek, a templomkapuzat 
olaszos, trentói előképekre való formavonat
kozásai alapján a trentói csomósoszlopok 
közvetlen leszármazottainak tekinthetők, — 
bármennyire is meggondolkoztató az a körül
mény, hogy Északolaszország románkori 
építészetének ez a meglehetősen gyakran 
alkalmazott épületornamentikai eleme az 
olasz hatásokban gazdag magyar-román épí
tészetben csak éppen ebben az egyetlen 

24. jegyzet folytatása : 
Herakles-csomós koszorú függ a „Királyok sírja" 
frízén, Jeruzsálemben, annak bizonyságául, hogy 
a Herakles-csomós koszorú a temetőművészetbeh 
i t t is szerephez j u to t t ; a Ming-ői barlangfestéssel 
azonos szerkesztésű, Herakles-csomós végtelen 
must ra alkalmazásáról a bethuzsai ,.szobrász 

esetben került Magyarországon alkalma
zásra, — addig a XIII . század első harmadá
ban kifaragott, közelebbről ismeretlen ren
deltetésű pannonhalmi kötegpillér-töredék 
délnémet formakapcsolatokra vall. (9. kép.) 
Rajta a csomóknak eredetileg funkcionális 
szerepe erősen csökkent, a bogozás különös 
módja pedig határozottan a bambergi 
csomósoszlopokra emlékezteti a szemlélőt. 
(10. kép.) 

háza" tesz b izonyságot ; a Herakles-csomó helyi, 
keresztény továbbélését pedig egv ugyani t t lát
ható , Herakles - csomós körkeretbe'f oglalt krisztus-
monogramm igazolja. iFr. Benoit : I , 'architecture. 
L'Orient medieval et moderne. Paris 1912 
39—IV,—VIII, és —IX, ábra.) 
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ЧЕМЕГИ Й О Ж Е Ф 

УЗЕЛ Г 

Происходяшие от VI. и V. столетий до н. э. 
изображения Геракла представляют юного 
Геракла, одетого в львиную шкуру, когда он 
накидывает на себя кожу убитого противника, 
натягивает на голову в виде шлема его гри
вистую голову, передние лапы-же, характер
ным образом связывает узлом на груди. 
Ввиду того, что в древней эпохе у иранских 
и месопотамских народов бросание петли, 
плетение сетей, завязка узлов и петление еще 
в давние времена играли значительную роль, 
как освященное оружие против истребления 
магической силы противника, для притяжения 
демонских сил к собственным услугам, вер
нее для изгнания вредных, наносящих бо
лезни демонских сил-, так и узел-Геракла 
(этот уже из Египта известный способ узла), 
точно так же служил символом победы для 
древнего человека, считался непобедимым 
символом и как таковой употреблялся по
стоянно как апотропеический знак для устра
нения враждебных намерений демонических 
сил. 

Гераклев-узел заметен и в греческом клад
бищенском художестве (в III. столетии до н. э.), 
где победа над смертью постигается в сим
воле загробной жизни и одновременно гаран
тирует живым, что духи умерших не будут 
их искушать. Следы защиты против порчи 
часто встречаются на оружиях, амулетах, 
ювелирных изделиях. Употребление Гераклев-
ского узла повсюду может быть указано в гре
ческой культурной сфере ; распространение 
его на Восток подтверждает художество Ганд-
хара, применение-же его на Балканах и в 
восточном бассейне Черного моря подтвер
ждают многие находки; в столетиях после 
н. э. значительную роль играет в сирийской 
и палестинской архитектуре, — находим его 

Budapest Eégiségei XV. — 36 

ЕРАКЛА 

в сассанидайском художестве, — появляется 
в Шамарре во времена владычества абасса-
дийских калифов и оплодотворяет, отчасти 
во времена народного передвижения народов, 
Исламское художество, отчасти-же орнамен
тику строений Георгии. 

Однако Гераклев-узел не только на Восток, 
но и на Запад обеспечил свою жизнеспособ
ность. При посредничестве Византии появля
ется в постройкях XII. столетия в Северной 
Италии (Гераклевым-узлом переплетенные 
узловатые парные колонны), в XII,-XIII. сто
летиях появляется во французском и немец
ком художестве, затем в Австрии, Чехии и 
Венгрии, где играет роль в архитектуре XIII. 
столетия. 

Последние его следы видны в позднейших 
годах среднего века на водяных оттисках 
нейбургской бумаги, происходящей от XVI-ro 
столетия. Символическое понятие, происходя
щего от язычества, узел Геракла постепеннно 
бледнеет в течение христианской эпохи и в 
конце концов вырождается в утратившую 
значение форму. Естественно, что в течение 
времени еще чувствуется в изображениях 
форм. 

Узел Геракла первоначально служащий к 
удовлетворению лишь практических требо
ваний, — на египетских и более ранних 
изображениях Геракла еще при функциональ
но употребляемом узле Геракла является 
сепульхральным символом'— мотив сплетен
ного их двух ветвей узла, — в апотропеи-
ческом-же смысле иргает роль почти во всех 
отраслях кустарного промысла; в столетиях 
после н. э. замечается в архитектуре по
строек, в кладбищенском художестве-же при
меняем был на лентах венков, —- в начале-
же среднего века изображается на столбах 



парных колонн, В XII. столетии связывает 
уже чеыре или восемь колонн и наконец в 
XII. столетии появляется лишь как образец 
на поверхности колонн. Весьма вероятно, 
что в это время уже бледнеет его апотро-
пеическое значение. 

В Венгрии, в первых столетиях после н. э. 
узел Геракла под влиянием сиро-палестин
ской формы впервые появляется на аквин-
кумских надгробных плитах привязанным к 
лентам венков, вместе с греческого проис
хождения мотивом „ 5 " и играет роль всего 

навсего лишь в продолжении одного челове
ческого поколения. В течение XIII. столетия 
узел Геракла вновь появляется в архитектуре 
Венгрии — отчасти в Паннонхалме, где на 
одном, неизвестного предназначения, обломке 
группы-колонн, определенно отражает южно
немецкое (Бамберг) влияние, — отчасти-же 
на церковной башне фелынеершского монас
тыря, где узловатые колонны воздвигались 
в полном познании узла Геракла и свиде
тельствуют о трентоинских живых образцах. 

СПИСОК РИСУНКОВ : 

1.) Надгробный Памятник Цереиус Сабина (Аквинкум), 
2.) Надгробная плита Дуциус Валвриуса (Аквинкум). 
3.) Квнотафиум Титус Плотис Пампилуса (Аквинкум). 
4.) Обломки надгробного памятника [Шоймар, снимок Валко Аристида). 
5.) Типы узла Геракла. 
6.) Обломок надгробного памятника (Аквинкум). 
7.) Одломок надгробного памятника (Аквинкум). 
8.) Часть фельше-ершевской церковной башни. 
9.) Обломок колонны с узлами из Паннонхалма, 

10.] Колонна с узлами из бамбергсксго собора (Дердькоруш) по Веезе. 
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JOSEPH CSEMEGI 

IM NOEUD D'HERCULE 

Les statues antiques d'Hercule (VIe et 
Ve siècles av. J.-C.) nous fournissent les 
premiers spécimens classiques d'un noeud 
qui est connu en Egypte dès le I I I e millénaire 
et que les spécialistes signalent sous le nom 
de »noeud d'Hercule«. Les sculpteurs repré
sentaient le jeune Hercule revêtu de la peau 
du lion de Némée qu'il avait tué. La peau 
de son redoutable adversaire servait à 
recouvrir son dos; la tête et la crinière du 
lion couronnaient la tête du héros en guise 
de casque et les jambes de devant, nouées 
d'une manière caractéristique, reposaient 
sur la poitrine d'Hercule. 

La manière dont on jetait un noeud ou 
tressait un filet avait une grande importance 
pour la chasse et pour les attaques dirigées 
contre un adversaire ; la façon d'un noeud 
intéressait même la médecine des peuples 
iraniens et mésopotamiens de l'antiquité. 
Le noeud jouait un certain rôle même dans 
leur mythologie : il servait à soumettre les 
forces magiques à la volonté de l'homme, à 
anéantir un ennemi absent par une inter
vention magique, à expulser ou à écarter 
les génies malfaisants, auteurs de maladies, 
etc. Bn un mot, c'était une sorte d'arme 
sacrée. A peine Hercule eut-il revêtu, selon 
la légende, la peau de sa victime, le lion de 
Némée, il acquit aussi la force surnaturelle 
de son adversaire ; grâce à elle, il devint 
invincible. Aux yeux de l'homme antique 
le noeud d'Hercule semble avoir été un 
symbole de la victoire, voire du caractère 
invincible d'un héros ; en même temps on 
s'en servait pour écarter les forces démonia
ques ennemies. Le noeud d'Hercule, de 
même que n'importe quel instrument 
magique, se remplit donc de deux significa
tions opposées : d'une part, il était un 
synibole de la vie et de 1'»invincibilité« ; 
d'autre part, en tant que signe préservatif, 
il était utilisé contre les génies malfaisants. 

Le noeud d'Hercule (Pig. 5.) paraît aussi 
dans l'art funéraire hellénique du I I I e siècle 
av. J.-C. (stèle de Kritolaos) : dans ce cas 
ondóit le considérer non seulement comme le 
symbole de l'au-delà, c'est-à-dire du triom
phe sur la mort, mais encore comme une 
garantie du caractère pacifique du défunt 
(àsavoir que l'âme de celui-ci ne reviendra pas 
déranger les vivants). Sa fréquence sur des 
armes, des amulettes et des bijoux s'ex
plique par la même vertu »apotropéique«. 

Pour se convaincre de la diffusion de cette 
utilisation du noeud d'Hercule dans la 
sphère de la civilisation hellénique, on n'a 
qu'à examiner les monuments hellénistiques 
des Balkans et de la région politique. Vers 
l'est on en retrouve les traces jusqu'à la zone 
de l 'art Gandhara ; d'autre part, le noeud 
d'Hercule est démontrable dans l'architec
ture syrienne et palestinienne des premiers 
siècles de notre ère, ainsi que dans l'art sassa-
nide, à Samarra, pendant le règne des califes 
abassides. Plus tard il fécondera aussi bien 
l'art de la période des migrations que celui 
de l'Islam. 

Au moyen âge même les pays occidentaux 
présentent maintes survivances du noeud 
d'Hercule. I l y pénétra par l'intermédiaire de 
Byzance pour paraître sur les colonnes 
ornées de noeuds de l'architecture médiévale. 
Les premiers spécimens occidentaux pro
viennent de l'architecture de l'Italie du Nord 
(XII e siècle), mais on trouve des motifs 
analogues même dans l'art français et alle
mands (XII—XIII e siècles), ainsi que dans 
l'architecture autrichienne, tchèque et hon
groise du X I I I e siècle. Les dernières traces 
de ce motif remontent au moyen âge 
déclinant : il s'agit du filigrane d'un papier 
de Neuburg (XVIe siècle). 

Selon nos connaissances actuelles, le 
premier territoire méditerranéen où ce 
noeud très ancien et revêtu d'une force 
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magique ait joué un rôle considérable fut 
la sphère de la civilisation hellénique ; 
d'autre part, le motif garda son importance 
même au moyen âge. Pendant la seconde 
moitié du moyen âge le motif perdit 
beaucoup de son importance pour devenir, 
à la fin de sa carrière, un ornement dénué de 
toute signification précise. On pourrait donc 
envisager un prodessus où les transformations 
des formes se succédaient pendant cinq 
millénaires. A côté des spécimens égyptiens 
et des premières représentations grecques 
d'Hercule où le noeud était appliqué pour 
des raisons pratiques, on voit paraître de 
bonne heure, en guise de symbole funéraire, 
le motif du noeud formé par deux branches. 
Ce motif pénètre, en tant que signe »apotro-
péique«, dans presque tous les domaines des 
arts décoratifs ; aux premiers siècles de 
notre ère, on le retrouve dans la sculpture 
architecturale et dans l'art funéraire où il 
sert à décorer, à cause de son caractère 
»apotropéique«, les rubans des couronnes 
de fleurs. Au début du moyen âge on voit ce 
motif sur des colonnes doubles. Au XI I e 

siècle le noeud réunit quatre ou huit colon
nes ; au X I I I e siècle il revient dans la 
décoration de la surface des colonnes, sans 
que la destination primitive du motif ait 
été maintenue. A coup sûr, cette période ne 
se souciait plus du caractère »apotropéique« 
du noeud ; en dernière analyse, après le 
triomphe des courants d'idées gothiques sur 

les symboles d'origine payenne, le noeud 
d'Hercule disparut de l'arsenal de l'archi
tecture et des arts décoratifs. 

En Hongrie le noeud d'Hercule paraît, 
de même le motif S d'origine hellénistique, 
dans l 'art funéraire d'Aquincum ; dans ce 
cas sa forme renvoie à l'influence syrienne 
et palestinienne des premiers siècles de 
notre ère. A Aquincum le noeud d'Hercule 
n'était répandu que pendant une seule 
génération ; néanmoins, sa présence est 
une preuve du rayonnement culturel du 
bassin oriental de la Méditeranée vers la 
capitale de la Pannonié. (Fig. 1—4. et 6—7.) 
Au moyen âge on retrouve ce motif à 
Pannonhalma, sur un fragment de destina
tion inconnue (XIIIe siècle), qui semble 
refléter l'influence de l'Allemagne méri
dionale, notamment des, colonnes ornées 
de noeuds de Bamberg. (Pig. 9—10.) 
On rencontre aussi le noeud d'Hercule sur 
la tour de l'église qui appartient à la prévôté 
de Felsőörs et qui remonte aux alentours 
de 1200. (Fig. 8.) Dans ce cas les colonnes 
doubles ornées de noeuds témoignent d'une 
connaissance parfaite des particularités du 
noeud d'Hercule; si l'on tient compte aussi 
des modèles trentins de la porte de l'église, 
on est amené à considérer l'application 
du noeud d'Hercule comme une preuve 
de l'imitation directe des colonnes ornées 
de noeuds de la cathédrale de Trente. 
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GÁRDONYI ALBERT f 

A HAJDANI SZENT JÁNOS-KÓRHÁZ BUDÁN 

Buda legrégibb kórháza a Szent Erzsébet-
kórház volt, mely az alsó hévizek mellett 
állott s valószínűen régibb a tatárjárás 
után épült budai várnál, tehát eredetileg 
a Duna túlsó partján keletkezett kisebb Pest 
kórháza volt. Bizonyságul a magyar Margit
legendára hivatkozunk, amely szerint »vala 
egy ifjú, ky lakozyk zent Ersebeth assonnak 
ispitaljaban Zent Gelyert hegye alat«. 

A budai városi tanács 1346. évi oklevele 
szerint (Zichy-okmánytár 2. köt. 212. 1.) 
ennek a kórháznak szőleje is volt a Nagy-
sató nevezetű dűlőben (vinea in territorio 
Nogsotou). Mindamellett kegyes adomá
nyokból kellett fenntartani, mert Kanizsai 
János esztergomi érsek (1387—1418) mind
azoknak, akik a budai Szent Erzsébet
kórháznak alamizsnát adnak (Krakkói for
mulas könyv 76. 1.), negyven napi búcsút 
biztosított (cum hospitale beaté Elisabeth 
in civitate Budensi fundatum pauperesque 
in eo degentes non habeant, unde vivant vei 
sustententur) ; másik rendeletében pedig 
arra kötelezte plébánosait (Krakkói for
mulas könyv 77. 1.), hogy engedjék meg a 
kórház gondviselőjének (Petrus clericus 
procuratur pauperum in domo hospitali 
beaté Elisabeth de Buda) plébániájuk terü
letén az alamizsnagyüjtést. Zsigmond király 
különös pártfogásában részesítette a kórhá
zat, mert 1433 július 21-én a pápához inté
zett folyamodványa szerint (XV. századi 
pápák oklevelei 158. 1.) a pécsváradi és 
péterváradi kolostorokat illető budai bor
tizedeket (décimas in Budensi territorio 
et promontoriis provenientes) a nevezett 

kórház céljaira (hospitali Sancte Elisabeth 
de Buda) kívánta fordítani, 1433 július 
24-én a pápához intézett másik folyamod
ványa szerint pedig (XV. századi pápák 
oklevelei 110. 1.) a Sárkány-rend szabályait 
úgy módosította, hogy minden tag köteles 
évenkint a nevezett kórház gondviselő
jének (provisori hospitalis Sancte Elisabeth 
in suburbio Budensi ad Calidas Aquas) 
öt forintot adni. Minthogy pedig ez nem volt 
elegendő, 1434 január 21-én a pápához 
intézett újabb folyamodványában fel
újította a budai tizedek átengedésére 
vonatkozó tervét, amit a pápa nem volt 
hajlandó engedélyezni (Non videtur cum 
honestate Sedis Apostolice et Cesaree 
Maiestatis concedi posse, maxime cum jura 
canonica hoc prohibeant, contra que non 
est de facile disponendum). Mindamellett 
a kórház a XV. század folyamán változat
lanul fennállott, mert a budavári Mária 
Magdolna-egyház 1458 január 30-án kelt 
oklevele szerint ugyanazon plébános a 
Szent Erzsébet-kórház gondviselője is volt 
(rector domus hospitalis beaté Elisabeth 
circa Calidas inferiores Aquas), II. Ulászló 
király 1495 július 6-án kelt oklevele szerint 
(MODL 20.319) pedig a kórház akkori 
gondviselője Márton mester volt (magister 
Martinus rector hospitalis beaté Elisabeth 
de inferioribus Calidis Aquis). 

A kórház helye pontosan megállapítható 
a pestvárosi tanács 1432 február 23-án kelt 
okleveléből (a tárnokmester 1499. évi átírá
sában a Kisfamdy-levéltárban), mely szerint 
a nevezett kórház a pesti Széna-térrel szem-
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ben a Duna túlsó partján az alsó hévizek 
mellett (in foro fenorum in vicinitatibus 
domorumhospitalis beaté Elisabeth ultra flu-
vium Danubii circa Calidas Aquas inferiores 
ex opposito jacentis) állott, ahol most a 
Rudas-fürdő van. Ugyanezen oklevél szerint 
a nevezett kórháznak a pesti Széna-téren 
több háza is volt, amiből jelentős jövedelme 
lehetett. A kórház helyének megállapítása 
után nem lehet kétséges, hogy a közel
múltban a Rudas-fürdő mellett feltárt 
templomromok csupán a nevezett kórház 
templomának a maradványai lehetnek és 
semmiképpen sem azonosíthatók a közép
kori Szent Gellért-egyházzal. 

Buda másik kórháza a felső hévizek mel
letti, Szent Lélekről elnevezett kórház volt, 
melynek alapítása a keresztes lovagok 
ottani megtelepedésére vezetendő vissza. 
Legrégibb emlékét a budai városi tanács 
1330 február 9-i oklevele őrizte meg szá
munkra, mely oklevél a kórház helyéül 
a budai alsóvárost (suburbium) jelölte meg. 
Ez a megjelölés azonban nem eléggé szaba
tos, mert a budai káptalan 1494 szeptember 
26-i okleveléből tudjuk, hogy a kórház kápol
nája a félhévízi tó mellett állott (infra 
hospitalem ecclesiam Sancti Spiritus), a 
budai alsó város pedig nem terjedt 
eddig. I. Lajos király 1367 március 17-i 
oklevele a kórházi kápolna helyét közvet
lenül a hévizek forrása mellé helyezte 
(in ortu seu capite Aque Calide), ami meg
erősíti a budai káptalan 1494 szeptember 
26-i oklevelével kapcsolatban mondottakat. 
A mohácsi vész után egy ideig még fenn
állott a kórház, mert Oláh Miklós »Hungária« 
című müvében azt írta róla, hogy közvet
lenül a hévizek forrásánál állott (in quo 
thermae salubres erumpunt.) Wernhernél 
pedig azt olvassuk (De admirandis Hungáriáé 
aquis), hogy a kórház és a hévizek kapcso
lata azt eredményezte, hogy a hévizek 
egyik ágát »kórházi«-nak nevezték (aliae 
hospitales a vicino prochodochio dictae.) 
Mikor a keresztes lovagok helyébe a fel
hévízi prépostság került, a kórház elvesz
tette gondozóit s ennek eredménye lett, 
hogy a XV. század végén már világi ember 

intézi a kórház ügyeit : a budai káptalan 
1494 szeptember 26-i oklevele szerint ugyan
is Eötvös Mátyás budai polgár a kórház 
gondviselője (Mathias Ewthwes ci vis civi
tatis Budensis, rector hospitalis Sancti 
Spiritus de Calidis Aquis). A török hódoltság 
folyamán a kórházépület elpusztult, s ma 
még a helyét sem tudjuk megállapítani. 

A szegények és a betegek gondozása a 
középkorban kizárólag az egyház hivatása 
volt, a világiak legfeljebb adományaikkal 
járultak a szegényházak és kórházak fenn
tartásához. Az újkorban változott a hely
zet, a szegények és a betegek gondozása 
mindinkább a világi hatóságok kezébe ment 
át. így történt ez a török hódoltság utáni 
Budán is, ahol a szegényházak és kórházak 
fenntartásáról a polgárságnak kellett gon
doskodnia, a közpénztárból legfeljebb segé
lyeket utalványoztak ki erre a célra. 
A szegényházak és kórházak kezdetben 
alig választhatók el egymástól, mert a 
kórházakban csak szegény betegeket ápol
tak, a kórházaknak egészségügyi intézmé
nyekké történt átalakulása az újabb idők 
eredménye. A szegényházba viszont ren
desen olyanokat vettek fel, akik ápolásra is 
szorultak, tehát a szegényház kórházi célo
kat is szolgált. Ennek az eredménye volt 
aztán, hogy a szegényház és kórház rendesen 
ugyanabban az épületben volt elhelyezve, 
a teljes különválasztás csupán később követ
kezett be. 

Buda újkori kórházai közül legrégibb 
a Flórián-kápolna melletti, elszegényedett 
polgárok menháza volt, melyről már az 
1695 december 30-áról keltezett »Zaiger über 
die Wasserstadt« is megemlékezett (Kayserl. 
interims Holz-Stadl und Hospitall), amikor 
is az épület egyik része még katonai farak
tárul szolgált. Buda város egykori főjegy
zője, Miller János Ferdinánd 1755-ben 
készült kiadatlan munkájában (Historio-
graphia de ecclesiarum etc. ortu, progressu 
et moderno statu 294. 1.) azt olvassuk, 
hogy a kórház telkét a kamarai jószág
kormányzóság adta (fundum hunc, in quo 
in praesens exstat), az épület azonban rész
ben kegyes adományokból, részben pedig 
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a sör vámból keletkezett. Az építkezést 
Prunner György kamarai jószágkormány
zósági tanácsos vezette, s rendeltetése szerint 
elszegényedett budai polgárok befogadására 
szolgált (modicum pro egenis et depau-
peratis civibus Lhabitaculum exstruere), 
vagyis eredetileg szegényház volt, s mellette 
épült 1751-ben Christen Antal áldozat
készségéből a Flórián-kápolna. Buda város 
önkormányzatának visszaszerzése után a 
városi tanács vette át a gondozását, s mint
hogy a sörbehozatali vám megszűnése után 
legfőbb jövedelmi forrása is megszűnt, 
az ottani ápoltak ellátásáról olymódon gon
doskodtak, hogy 1718-tól kezdve a városi 
tanács e célra havi 8 forintot utalt ki a 
városi pénztárból, amit 1723-ban negyed-
évenkint fizetendő évi 1000 forintra emelt 
fel. Az ápoltak száma az 1732. évi canonica 
visitatio szerint 24 volt (in quo aluntur 
pauperes ordinarie 24 et vestiuntur), mint
hogy azonban a szegényházi alap nagyrészét 
az 1739. évi pestisjárvány alatt más célra 
fordították, az ápoltak számát le kellett 
szállítani s 1755-ből már csak 14 ápoltról 
tudunk. Unnék ellenére is a városi tanács 
javára kell írnunk, hogy elég korán gondos
kodott elszegényedett s bizonyára munka
képtelen polgárai ellátásáról. 

Kezdettől fogva kizárólag a betegápolás 
céljait szolgálta a hajdani Szent János
kórház, melynek eredetét az 1710. évi 
pestisjárványra szokás visszavezetni (Gusz-
mann : A budai régi Szent János-kórház 
krónikája), az alapul szolgáló 1710. évi 
tanácsi határozat (Man baue hinter der 
Mauer ein Spital für Pestkranke, bestelle 
ein Weib, welches milde Gaben für diesel
ben sammle) azonban nem található a 
tanácsülési jegyzőkönyvekben. Ezzel szem
ben tény az, hogy a kórház helyén eredeti
leg a pestisgyanúsak befogadására szolgáló 
úgynevezett »veszteglőház« (Contumaz-
Haus és nem Spital) állott, melyet az 1713 
március 1'0-én kelt tanácsi határozat kór
házi célokra rendelt felhasználni s állandó 
ápolónőt rendelt oda (Das Contumaz-Haus 
solle vor ein allgemein Krankenhaus blei
ben, aldahin ein Weib kommen, so vor die 

Krankhe sammeln, ein Essen bey guten 
Leuten erbettlen und ihnen aufwarthen 
solle). Ez a tulajdonképpeni eredete a 
hajdani Szent János-kórháznak, mert a 
veszteglőház csupán a pestisjárvány tar
tamára rendelt ideiglenes intézmény volt, 
kórházra ellenben állandóan szükség volt. 
Miller János Ferdinánd már idézett munká
jában (Historiographia etc. 317. s köv. 11.) 
a kórház keletkezését egy a veszteglőházban 
elhalt orvos hagyatékának értékesítésére 
vezeti vissza (in domo contumaciae, moderno 
utpote nosocomio, demortui exigua sub-
stantiola pro recipiendis in casu ac curandis 
egenis et infirmis modica casula exstrui) 
s erről a kórházról azt írja, hogy két szo
bából és egy konyhából állott, de az ápoló
nak (Beschauer) is volt benne egy szobából 
és egy konyhából álló lakása. Maga a vesz
teglőház fából épült, amint ezt az 1710 
december 8-án kelt ácsszámla tanúsítja, 
a kórház azonban már szilárd anyagból 
épült, de méreteiben nem szárnyalta túl 
a hajdani veszteglőházat. 

Az 1732. évi canonica visitatio az épüle
tet szegényháznak (domus pauperum in 
piatea Sancti Joannis Nepomuceni) nevezte, 
ami annyiban helytálló, hogy a kórházi 
ápolást csupán a szegény betegek vették 
igénybe. Ebben a kórházban az idézett 
canonica visitatio szerint 26 ápolt volt 
elhelyezve, s ellátásukról részben a városi 
tanács által kiutalt havi nyolc forintos 
segélyből, részben pedig a házankénti gyűj
tésből befolyt alamizsnából gondoskodtak. 
A kórház mellett álló s Nepomuki Szent 
-Jánosról elnevezett kápolna alapkövét 1735 
május 10-én tették le, addig csupán a neve
zett szent szobra állott a kórház előtt, s ez 
után nevezték az utcát is Szent János
utcának. 

A régi Szent János-kórház (nosocomium 
seu domus pauperum) felhasználásáról azon 
havi kimutatások alapján értesülünk (Spe
cification des jetzigen effect!ven Standes 
im Armen-Haus), melyek 1780 júliusától 
kezdve 1781 februárjáig készültek az ottani 
ápoltakról. Ezek a kimutatások amellett 
tesznek tanúságot, hogy a kórház való-
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sággal betegek befogadására szolgált.(Budai 
levéltár, Miscellanea antiqua 15.) Az 1774 
és 1782 között készült kimutatások pedig 
arról tanúskodnak, hogy az ápolási költsége
ket részben a szegényházi alapból fedezték 
(von dem Armen-Haus fundo verpflegeten), 
részben pedig maguk a betegek viselték. 
(Budai levéltár, Miscellanea antiqua 17.) 

Mikor a nagyszombati egyetemet 1777-
ben Budára helyezték át, új rendeltetést 
kapott a kórház, nevezetesen egy ideig 
orvosnevelési célokat szolgált. Ezzel kapcso
latosan azonban szükségessé vált a kórház 
kibővítése, mert a rendelkezésre álló helyi
ségek nem voltak elegendők. Az egyetem 
sebésztanárának kezdeményezésére a hely
tartótanács már 1780 augusztus 10-én fel
hívta a városi tanácsot, hogy tegye lehetővé 
a belgyógyászati kezelés alatt állóknak a 
sebészeti kezelésre szorulóktól való elkülö
nítését s ezzel kapcsolatosan 1780 október 
19-én utasította a városi tanácsot, hogy 
kezdjen tárgyalásokat az egyetemmel a 
kórház kibővítése tárgyában. A városi 
tanácsnak 1781 augusztus 30-án a helytartó
tanácshoz intézett jelentéséből tudjuk, hogy 
az elmúlt nyáron megtartott helyszíni szemle 
alkal mával megállapítást nyert, hogy a kór
házépület bővítésére szükséges telek rendel
kezésre áll (penes idem nosocomium vacuum 
quoddam spatium), az építési költségekre 
azonban nincs fedezet, mert a kórházalap 
hozadéka a fenntartási költségekre sem 
elegendő. Tavasszal és ősszel ugyanis ren
geteg vidéki munkakereső özönlik a városba, 
ezeket megbetegedésük esetén kénytelenek 
a város költségén ápoltatni (verno et 
autumnali tempore quamplurimi extranei 
pauperes homines ad hanc civitatem, ut 
sibi aliquid promereantur, pro vinearum et 
aliis laboribus confluant). De nincs is szük
ség a kórházépület kibővítésére, mert az 
egyetemi tanárok ezt csupán azért sürgetik, 
mert a kórházépületben akarnak lakni, 
márpedig a közelben elég lakás áll rendel
kezésre, ezért nem kell a várost költségbe 
verni. (Budai levéltár, Locumtenentialia 
antiqua 1913.) Az egyetemnek 1783 decem
ber 9-én Pestre történt áthelyezésével ez a 

kérdés lekerült a napirendről s a kórház 
épület addigi állapotában teljesítette tovább 
hivatását. 

Míg a régi Szent J ános-kórház még sokáig 
megtartotta eredeti rendeltetését, addig a 
Flórián-kápolna melletti polgári szegényház 
sorsa rövidesen beteljesedett. A helytartó
tanács ugyanis 1784 október 26-án közölte 
a budai városi tanáccsal, hogy hajlandó a 
várbeli hat kaszárnyaépületet és katonai 
kórházat átengedni, ha a városi tanács az 
Eszterházy-ezred törzsét az Alsóvárosban 
helyezi el s 150—160 beteg befogadására 
szolgáló katonai kórházat épít (erigen-
dumque propriis sumptibus recipiendis 
adminus 150—160 infirmis capax noso
comium ob liget). Egyszersmind arra is fel
hívta a városi tanács figyelmét, hogy a 
polgári szegényház céljaira a kiscelli kolos
tort lehetne felhasználni ; ha azonban a 
kolostor katonai beszállásolás céljaira tar
tatnék fenn, a rozzant állapotban levő 
kórház egyik részére emeletet lehetne húzni 
(an non moderno nosocomio, licet nonnihil 
desolutum sit, non minus etiam tóti illi, 
in quo actu provisor habitat ac convale
scentes existunt, tractus alter inaedificetur), 
ami arra mutat, hogy ebben az időpontban 
a kórház földszintes épület volt. (Budai 
levéltár, Miscellanea nova 13.) A városi 
tanács a kaszárnyaépületek átvételére vonat
kozó javaslatot elfogadta s a katonai 
kórház építésére szükséges telek előterem
tése céljából megszüntette a Flórián-kápolna 
melletti szegényházat, az ott ápolt aggokat 
pedig az 1785 július 25-én kelt helytartó
tanácsi leirattal átengedett budai botanikus 
kerti épületben helyezték el. (Budai levéltár, 
Locumtenentialia 1785 : 24.) 

A katonai kórház felépítéséhez szükséges 
telek előteremtésével a kórházügy még nem 
volt elintézve, mert a kórházat fel is kellett 
építeni s az építési költségek a várost ter
helték. A várbeli kaszárnyaépületeket a 
városi tanács 1786 július 20-án vette át 
(Budai levéltár, locumtenentialia 1786 : 
169.), amivel szemben a kórházépítési költ
ségeket az 1786 május 13-i helytartótanácsi 
leirat 35.496 forintban állapította meg 
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(Locumtenentialia 1786 : 49.), ami jelentős 
tehertétel volt. Megkönnyítette- a terhek 
viselését, hogy az egyik kaszárnyaépületet 
a kincstár rövidesen átvette zálogházi 
c Hókra s a 10.000 forintban megállapított 
vételárat azonnal átutalták a kórházépítési 
költségek fedezésére (Locumtenentialia 
1787: 278.), a többit pedig részletekben 
törlesztette a város. A városi számadás-
könvvek tanúsága szerint 1787 november 
19-én 1000 forintot, 1788 október 24-én 
8000 forintot, 1790 február 12-én 2000 
forintot, 1790 április 27-én 3000 forintot, 
1790 végén pedig 11.896 forintot fizettek ki 
e célra s ezzel az építési költségeket teljesen 
törlesztették. A törlesztésre felhasznált 
pénzeket pedig olymódon teremtették elő, 
hogy városi ingatlanokat bocsátottak 
áruba s ezek vételárából az 1788/89. szám
adási év folyamán 12.315 forint, az 1789/90. 
számadási év folyamán pedig 9507 forint 
folyt be a város pénztárába. 

Minthogy a városi kórház a jelentkező 
betegek befogadására nem bizonyult elegen
dőnek, a helytartótanács 1792 április ÍO-én 
úgy intézkedett, hogy ingyen csupán a 
teljesen szegényeket ápolják s ezek száma 
sem haladhatja meg a 40 főt. Elrendelte 
továbbá, hogy a krónikus betegségben szen
vedőket és bejáró betegeket (externistae) 
el kell távolítani a kórházból, a mester
legények után a céhek, a házicselédek után 
pedig a gazdák tartozzanak megfizetni a napi 
10 krajcár ápolási díjat. E rendelettel szem
ben a városi tanács 1792 június 18-án kelt 
felterjesztésében (Locumtenentialia 1792 : 
623.) kijelentette, hogy eddig is csupán 
teljesen szegény és gyógyítható betegeket 
fogadtak be a kórházba, a negyvenes lét
számot azonban az emberbaráti kötelesség 
megsértése nélkül nem lehet fenntartani. 
A megszabott napi 10 krajcár ápolási díj 
ellenében lehetetlen a betegeket gyógy
szerrel ellátni, ezért a céheket a gyógyszer
számlák kifizetésére is kellene kötelezni. 
Minthogy továbbá a kórházalap a polgár
ság adományaiból keletkezett, méltányos 
lenne, ha a házicselédeket díjtalanul gyógy
kezelnék. A kórházépület újjáépítéséhez 

szükséges pénz nem áll rendelkezésükre, 
s alig hihető, hogy a kórházhoz tartozó 
major értékesítése utján meg lehetne kapni 
a megállapított 1506 forint becsértéket. 
A lebontott szegényház anyagának értékesí
téséből 8271 forint folyt be ugyan a város 
pénztárába, ennek kamatait azonban az 
onnan kiszorult szegények ellátására kell 
fordítani. 

1794 szeptember 2-án a helytartótanács 
felhívta a várost, hogy gyűjtés útján 
gondoskodjék a rozzant kórház újjáépí
tési költségeinek előteremtéséről. (Locum
tenentialia 1794 : 178.) Ezzel szemben a 
városi tanács kénytelen volt 1797 szeptem
ber 24-én azt jelenteni, hogy a kórház újjá
építéséhez szükséges pénzt nem sikerült 
megszerezni, pedig az épület déli része olyan 
romállapotban van, hogy újjáépítését nem 
lehet tovább halasztani. Ennek ellenére a 
helytartótanács csupán arra adott engedélyt, 
hogy az erősen megrongált tetőt kijavítsák 
(Locumtenentialia 1801/03 : 608.), ami nem 
jelentette a kórház újjáépítési ügyének az 
elejtését : az ügyet tovább is napirenden 
tartották mindaddig, míg az érdemi elin
tézés lehetővé nem vált. 

1799 január 2-án a helytartótanács fel
hívta a várost, hogy a kórházépítés terveit 
készíttesse el, éspedig mind a Jalics-telken 
építendő új kórházépület számára, mind a 
régi kórházépület kibővítésére (in amplia-
tione veteris xenodochii). Kötelezte továbbá 
a városi tanácsot, hogy állíttassa össze a 
kórházalap vagyonmérlegét s készíttessen 
tervezetet a kórház szervezetére (qualiter 
coordinando totius instituti). 1801 decem
ber 9-én a helytartótanács felhívta a várost, 
hogy gróf Cziráky Antal elnöklete alatt a 
városi tanács és a választott polgárság meg
bízottai vitassák meg azt a kérdést, hogy hol 
lenne az új kórház a legcélszerűbben fel
építendő. (Locumtenentialia 1801/03 : 338.) 
Ez a bizottság 1802 március 27-én tar tot t 
ülésében arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy az új kórházépület céljaira a régi 
kórház telke a legalkalmasabb (locali-
tatem, in qua actualis domus pauperum 
constituitur, pro exstruendo xenodochio 
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caeteris aliis praeeligenduni esse), mert 
javadalmas egyház áll mellette, meglevő 
helyiségei mind felhasználhatók, mindkét 
oldalán akadálytalanul bővíthető, a szom
szédos lövölde telke is igénybevehető s az 
építkezés tartama alatt a betegeket a 
lövölde helyiségeiben lehetne elhelyezni (ad 
salas dormis jacuíatorum). Az építési költ
ségeket illetően pedig azt javasolta a bizott
ság, hogy a lövölde, a pestistemető és a 
Városmajor melletti epreskert telkeit kellene 
e célra értékesíteni, a város fizesse tovább 
is a kórház céljaira eddig kiutalt évi 1000 
forintot, minden új polgár tartozzék e célra 
nyolc forintot fizetni, s a budai tizedjöve
delmeket élvező püspökök is hozzájárul
hatnának a költségekhez. (Budai levéltár, 
Correspondentiae magistratuales 1801/05 : 
765.) A helytartótanács 1802 május 10-én 
az előadottakat illetően úgy döntött, hogy 
az új kórház a régi helyen építendő fel, 
takarékosság okából a régi épületben ren
delkezésre álló helyiségek is felhasználhatók, 
a régi kórházépület előtti vízárkot be kell 
boltozni s a kórházépületet a vízárkon túli 
nagy útig kell kiépíteni, esetleg a lövölde 
telkét is fel lehet használni, a vizet pedig a 
várbeli ferencrendi kolostor melletti kútból 
kell levezetni a kórházba. Mindezekre vonat
kozóan a városi tanács 1803 március 28-án 
azt jelentette, hogy a kórházépítési költsé
geket 132.000 forintban irányozták elő, 
a felszerelési és fenntartási költségeket 
pedig 358.810 forintban, fedezetük azonban 
egyáltalán nincs, és a városnak máris 
200.000 forint adóssága van. (Locumtenen-
tialia 1801/03 : 577.) 

A régóta vajúdó kór házkér dés megoldását 
Marczibányi István nemeslelkű alapítványa 
tette lehetővé, aki a Császárfürdő felaján
lásával az Irgalmas-rend megtelepedését 
biztosította. A kórházépület egyik része 
a város költségén épült fel, mert a hely
tartótanács 1812 augusztus 25-én kelt 
leirata szerint az Irgalmas-rend kórházának 
kiépítéséhez (pro plenaria consummatione 
structurae nosocomii fratrum misericordiae) 
a következő városi jövedelemforrások szol
gáltak : telekátírási díjak (laudemialis 

crucifer), a végrendeletek és polgárjog utáni 
díjak, a szüretelési engedélyekért fizetett 
díjak és a gyűjtés útján befolyó összegek. 
(Locumtenentialia 1809/13:1879.) A hely
tartótanács 1813 január 4-én kelt leirata 
szerint ugyanezen célra szolgáltak még az 
időközi püspöki jövedelmekből, a vallás
alapból, Cziráky gyűjtéséből és a 
pestistemető vételárából befolyt pénzek, 
ami összesen 54.194 forintot tett ki. A bete
gek ellátására szolgált azlrgalmasok-kórházá-
ban a Császárfürdő jövedelme, a kórház 
városi részében pedig a városi tanács által 
e célra kiutalt pénzek. A kórházépítés veze
tésével megbízott királyi biztos 1816 április 
20-án kelt leirata szerint a kórházépület 
Marczibányi-része már teljesen elkészült, 
a városi rész befejezése azonban csupán az 
év végére várható, ami meg is történt, 
ez azonban már Kalmárffy Ignác érdeme, 
aki az addigi királyi biztostól 1816 július 
31-én vette át a kórházi építkezések irá
nyítását. 

1818 június 23-án a szegényház ügyében 
a városi tanács a magyar kamarához, fel
terjesztést intézett, amely szerint a szegény
ház céljaira külön épületet kellene emelni 
(pro praeallatis miseris concivibus aedi-
ficium quodpiam construatur) ; de a cél 
könnyebben lenne megvalósítható, ha az 
addigi kórházépületet lehetne szegényházul 
felhasználni (ad hunc finem civitatense 
nosocomiale aedif icium oportunum futurum). 
Az Irgalmas-renddel kötött megállapodás 
szerint ugyanis a betegápolást a nevezett 
szerzetesrend vállalta magára új budai 
kórházában, a városi kórház épülete elvesz
tette addigi rendeltetését. (Corresponden
tiae magistratuales 1813/18 : 3088.) A városi 
kórház épületét azonban használatbavétel 
előtt helyre kellett állítani s erre vonatkozóan 
a magyar kamara 1818 július 1-én azt az 
álláspontot foglalta el (Cameralia 1801/20 : 
907.), hogy a felmerülő költségeket ne a 
városi pénztárból fedezzék, hanem adomá
nyokat gyűjtsenek e célra (e fundo per 
benevola oblata ac spontanea subsidia 
conflando, neutiquam verő cum aggravio 
cassae cameraticae erigendum fore). A 
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választott polgárság 1818 július 6-i ülésén 
a szegényház felépítését (Spital für schuldlos 
verunglückte Bürger) a Gellért-hegyi szikla
törmelékek és a dunai kotrás utján nyert 
homok felhasználásával vélte megvalósít
hatni, a költségeket pedig a polgárdíjak
ból, a kereskedői jogosítványok díjaiból 
és a bírságpénzekből kívánta előteremteni. 
A városi tanács az építkezés mellett fog
lalt állást s 1818 november 11-én a magyar 
kamarához intézett felterjesztésében (Came-
ralia 1801/20 : 566.) állásfoglalását azzal 
indokolta, hogy a régi városi kórház helyén 
emelendő épületet nem csupán szegény
házul lehetne felhasználni, hanem a női 
betegeket és szülőnőket is ugyanebben az 
épületben lehetne elhelyezni (pro acco-
modatione sexus sequioris inïirmorum et 
parturientium deservituram), tehát sze
gényházon kívül női kórházul is szolgál
hatna. A női betegek ugyanis nem az Irgal-
mas-rend új kórházában, hanem a Nieder -
máyer-házban voltak addig elhelyezve s 
ezért a házért a városi tanács köteles volt 
bért fizetni. A döntés ennek megfelelően 
történt, 1819 október 13-án megkezdték az 
építkezést s 1820 szeptember 14-én az 
épület már át volt adható rendeltetésének. 

Az új intézmény legrégibb leírása az 
1822. évi canonica visitatioban olvasható, 
amely szerint a polgári kórház (nosocomium 
civicum) és polgári szegényház (hospitale 
civicum) ugyanazon épületben van elhe
lyezve, amint a pesti Rókus-kórházban is 
ugyanez volt a helyzet. A kórházi rész az 
épület földszintjét foglalta el és 30 ágyra 
volt berendezve (lecticae universim sunt 
30), ahol a beteg, terhes és elmebajos nőket 
ápolták (mulieres infirmae, pregnantes et 
amentes), tehát tisztára női kórház volt. 
A szegényházi rész az emeletet foglalta el, 
férfiak és nők befogadására szolgált (senio 
confecti cives utriusque sexus), de csupán 
kilenc ágyra volt berendezve, tehát a 
kórházi résznél kisebb terjedelmű volt. 
Részletesebb leírást olvashatunk az új 
intézményről Jankó vich Antalnak 1838-
ban megjelent »Ofen mit ihren Einwohnern« 
című munkájában (247—249. 11.), amely 

kizárólag a város egészségügyi viszonyait 
ismerteti. E szerint az épület, amely női 
kórházul és szegényházul szolgál, külseje 
Szerint inkább templomra emlékeztet. Kre-
detileg szegényháznak szánták, de utóbb 
női kórház lett belőle. Közvetlenül az 
épület ablakai alatt bűzös árok terül el, 
ami éppen nem szolgál az intézmény elő
nyére. A kórházi rész az épület földszintjét 
foglalja el s összesen nyolc kórtermet 
foglal magába, melyek közül kettő a szülő-
nők számára van fenntartva. A kórtermek 
összesen 100 ággyal vannak felszerelve, 
ami túlzásnak látszik, mert az 1822. évi 
canonica visitatio csupán 30 ágyról tud. 
A kórtermekben a betegek betegségükre 
való tekintet nélkül vannak elhelyezve, ami 
joggal volt kifogásolható. A betegápolás a 
tiszti orvosok hivatása volt, akik havonta 
felváltva végezték ezt a terhes munkát. 
Állandóan a kórházban lakott a városi 
sebész, aki a kórházgondnoki teendőket is 
köteles volt ellátni. A szegényház részben 
12 elaggott városi polgárt ápoltak, kiknek 
felvétele a városi tanács jogkörébe tartozott. 

A városi tanács azon elgondolásával szem
ben, hogy a hatósági ellátásra szoruló sze
gények házi ápoltatása által a kórházépüle
tet tehermentesíteni lehetne, a választott 
polgárság 1832 január 2-án állást foglalt 
azon indokolással, hogy ez a statútumok és 
alapítványok ellen van. Minthogy pedig a 
városi tanács ennek ellenére is kitartott 
álláspontja mellett és a helytartótanács elé 
terjesztette elgondolását : a helytartótanács 
1832 augusztus 23-án kelt leiratával a 
statútumok és alapítványok bemutatását ren
delte el. A városi tanács a statútumokat nem 
tudta bemutatni, az alapítványokra vonat
kozóan azonban azt jelentette, hogy vég
összegük 68.670 forintot tesz k i ; minthogy 
pedig az alapítványok nem voltak feltéte
lekhez kötve, nem látta akadályát annak, 
hogy azokat a hatósági ellátásra szoruló 
szegények házi ápoltatására használják fel, 
amely esetben a kórházépület szegényházi 
részét dologház (domus láboratoria) céljaira 
kívánta felhasználni. A helytartótanács 1833 
szeptember 10-i leirata nem kifogásolta az 
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alapítványoknak a tervezett célra leendő 
felhasználását, azt azonban kijelentette, 
hogy a kórházépület szegényházi része nem 
használható fel dologházi célokra. A városi 
tanács ezzel kapcsolatosan készült 1834 
november 10-i jelentéséből tudjuk még, 
hogy a kórházépület emeleti része a lépcsőig 
1818-ban, a kápolnáig terjedő része pedig 
1828-ban készült el s összesen 29.890 
forintba került ; minthogy pedig a kórházi 
épület helyreállítására 1818 és 1828 között 
gyűjtés útján 98.156 forint jött össze, az 
említett 29.890 forint levonása után 68.670 
forint maradt fenn, aminek kamatai a 
szegényházi ápoltak ellátására szolgálnak. 
(Budai levéltár, Locumtenentialia 1831/36 : 
251.). 

1861 április 13-án a városi tanács a 
helytartótanácsnál megsürgette azon régibb 
felterjesztésének elintézését, mellyel a városi 
kórháznak nyilvános kórházzá leendő átalakí
tását kérte azon indokolással, hogy az 
orvosi személyzetet már szervezte, s a 
kórház befogadóképességének emelésére 
szükséges intézkedések is megtörténtek. 
A helytartótanács 1861 június 1-én úgy 
döntött, hogy az ügy mindaddig nem 
intézhető el, míg a nyilvános kórházakat 
illető eljárás szabályozva nincs. (Budai 
levéltár, Tanácsi iratok 766/1861.) Megismé
telte a kérést a városi tanács 1862 augusztus 
24-én, aminek teljesítését ismét megtagadta 
a helytartótanács azon indokolással, hogy 
»szomszéd Pest városában úgyis egy nagyobb 
kiterjedésű és nagyobb számú betegeket 
felfogadható közkórház létezik, melybe a 
Budán található idegen szegény betegek 
is ápolásban részesíttethetnek«, továbbá, 
hogy az »évi tetemes kiadásokkal terhelt orszá
gos alapot a közkórházak számának újabb 
szaporításával még inkább terhelni nem 
lehet.« Erre az elutasító határozatra a városi 
tanács 1863 szeptember 28-án a következő 
végzést hozta : »utasíttatik a kórházi gond
nok és kapitányi hivatal, hogy a városi 
kórházba csak oly egyéneket vegyenek fel, 
kik Budára illetékesek ; utasíttatnak továbbá 
az albíróságok, hogy bizonyítványok kiállí-
tásánáJ az illetékesség iránt legszigorúbban 

meggyőződni kötelességüknek tartsák anná' 
is inkább, mert külömben az ily bizonyít
ványok alapján a kórházba felvett s nem 
Budán illetékes egyének ápolásával fel
merülendő költségek rajtuk fognának meg
vétetni«. (Bvidai levéltár, Tanácsi iratok 
2847/1863.). 

Ámbár ily módon a városi kórháznak 
közkórházzá leendő nyilvánítása ügyében 
tett előterjesztések nem nyertek érdemleges 
elintézést, a városi tanács 1868 szeptember 
4-én mégis megújította erre vonatkozó 
kérését a következő indokolással : »Miután 
azon idő óta nem csak az időviszonyok álta
lában nagy változásokon mentek keresztül, 
s azok kapcsába mind a két testvérváros 
népessége napról-napra emelkedik, hanem 
jelesül és különösen a betegek létszáma is 
oly rendkívüli arányokban „szaporodik, hogy a 
pesti közkóroda mindamellett, hogy fiókokkal 
gyarapíttatott, a jelentkező betegek befo
gadása s ellátására elégtelennek valósul, 
más részről pedig ily helyütt igen gyakran 
fordulnak elé oly esetek, hol a rögtöni 
segély szüksége s a humanitás elutasíthatlan 
követelése egy itt helyben megbetegedett 
idegen illetőségű egyént elutasítani egy
általán nem engedi, miből a különben is 
igénybevett házi pénztárunkra elvitatha
tatlan teher háramlik, mely annál nagyobb 
leend, minél inkább szaporodandik az ipar 
minden ágaiban nyilvánuló élénkség folytán 
az idegen munkaerőknek száma : mind
ezeknél fogva e szabad kir. főváros közön
sége egy a kebelében létesítendő közkóroda 
legsürgőbb szükségének érzetétől áthatva 
mély tisztelettel azon kérelemmel járul a 
nagyméltóságú m. kir. belügyminisztérium
hoz, miszerint tekintve, hogy az itteni városi 
kórház szám szerint 10 megfelelőleg tágas 
és célirányosan rendezett, összesen mint
egy 250 betegágyat foglalható teremmel bír, 
eg}?- igazgatója, két rendelő és két segéd
orvosa, orvosgyakornokai és gondnoka, 
továbbá irodája, boncoló és halotti szobája, 
étkek és kenyérkiszolgáltató szerződött 
vállalkozója, rendes fizetéses mosónője, lég
szeszvilágítása és külön destillált vízvezetéke 
már jelenleg is van, hogy tehát ezek szerint 

572 



a helybeli városi kórház egy közkórodának 
kellékivel bírván, tekintve végre, hogy a 
városi közönség kész a magas minisztérium 
által megállapítandó tápdíjak mellett min
den beteget, illetőségére való tekintet nélkül 
ápolás alá befogadni, helybeli kórházunkat 
közkórodává nagylelkűleg nyilvánítani mél
tóztassék«. 

Ez a felterjesztés végre eredménnyel járt, 
s a belügyminiszter 1868 december 3-án 
kelt leiratával »a városi kórházat 1869. évi 
január elsejétől/kezdve a közkórházak aorába 
felvettnek« nyilvánította azzal, hogy »ezen 
nyilvános jelleggel felruházott kórház mind
addig, míg térfogata megengedi, semmiféle 
beteget, legyen az a városi avagy idegen illető
ségű, el nem utasíthat, de ennek ellenében a 
vagyontalan betegek után fölmerült gyógy -
költségeket az. ez iránt fennálló szabályok 
értelmében a közalapból, illetőleg ezen m. kir. 
belügyminisztérium tárcája terhére nye-
rendi«. (Budai levéltár, Tanácsi iratok 
2847/1863.) 

Amikor az addigi városi kórház közkór
házzá lett, újból napirendre került az épület 
szegényházi részének kiürítése, illetőleg 
kórházi célokra leendő felhasználása, s az 
»egészségügyi bizottmány« 1869 április 4-én 

megsürgette azon régibb határozat végre
hajtását, hogy »a magas ministerium által 
közkórházzá nyilvánított városi kórházban 
a betegek részére minél nagyobb számmal 
leendő helyiség eszközlése tekintetéből a 
polgári ápolda a Kreipel-féle laktanyába 
áthelyeztessék«. Ez rövidesen meg is történt, 
mert a kórházgondnok 1869 augusztus 24-én 
jelentette a városi tanácsnak (Budai levél
tár, Tanácsi iratok 835/1869.), hogy »a pol
gári intézetnek eddigi helyiségei a mai 
napon megürültek és ezen járulékosok a 
Kreipel-féle laktanyába szállíttattak át«. 
Innen kezdve a kórházépület kizárólag 
betegápolási célokat szolgált, s ámbár utóbb 
Budán új nagyméretű s modern berendezésű 
közkórház keletkezett, a régi kórházépület 
tovább is megtartotta eredeti rendeltetését 
és »Régi Szent János-kórház« elnevezés 
alatt az »Új Szent János-kórház« fiókkórhá
zául szolgált. Később azonban szegény
házzá lett s ezt a rendeltetését mindaddig 
megtartotta, míg az épület a városostrom 
alatt rommá nem lett s jövő sorsa bizony
talanná nem vált.* 

* A romos épületet, mely Buda legforgalmasabb 
főútvonalába esett, a városrendezés szempontjait 
véve figyelembe 1949 novemberében lebontották. 

Szerk. 
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SEENGER ERVIN 

A MAI VÁRKERT-RAKPART SZABÁLYOZÁSA 1800 KÖRÜL. 

A városszabályozást úgylátszik elődeink 
nem úgy végezték, hogy egyúttal a régi 
épületeket is megóvták volna. Amikor nap
jainkban a Várkert-rakparton sétálunk, 
nemigen gondolunk arra, hogy ezen a helyen, 
a Lánchíd-utca vége és az Ybl-szobor 
között a múlt század elejéig még a közép
kori várfal állott, kapuval és hatalmas 
bástyával. 

A főváros Történeti Múzeumának terv
tárából három helyszínrajzot mutatunk be, 
amelyek abból az alkalomból készültek, 
hogy a fenti partszakaszt, az akkori Halász
kapu és a színház közötti Dunapartot sza
bályozták, aminek következtében a buda
vári erődrendszer leghatalmasabb bástyájá
nak lebontása esedékessé vált. 

Pontosabb tájékozódás kedvéért vessünk 
egy pillantást a Mikoviny-Schmuzer-féle 
metszetre, (1734) mely Budát keletről ábrá
zolja. Ezen a metszeten balra látjuk a fél
köralakú bástyát (1. sz. kép.) Mind a met
szet, mind pedig a 2. sz. távlati kép egybe
hangzóan mutatják, hogy a bástya emeletes 
volt. Miller F. Epitome . . . c. munkájában 
megemlíti, hogy ebben a bástyában Gras-
salkovich Antal egy vízmüvet helyezett 
el, ami facsöveken vizet szállított a kir. 
palotába. 

Ennek a rondellának pontos keletkezési 
ideje nem állapítható meg. Bertrandon de la 
Brocquière francia utazó szerint Zsigmond 
király építette egy, állítólag itt állott, kőhíd 
megerősítésére. Ujabb kutatások alapján 
valószínűbb azonban, hogy a bástya a 
Mátyás király-féle erődrendszerhez tar

tozott és azt a bölmefalat zárta le, amely a 
mai várkert délkeleti részén húzódik a palo
tától a Duna irányában, (»bölme« török szó és 
erődítésszakaszt jelent.) Enea Vico 1542. 
évi rézmetszetén élihez a bástyához erő
sítve látjuk azt a láncot, amely a Dunát 
ellenséges hajók elől elzárta. (Lásd : Kalmár 
János cikkét a »Budapest« 1947. évi 9. 
számában.) A 16. századtól 1803-ig ez a 
bástya minden — a várat keletről bemu
tató — ábrázoláson szerepel, ettől az évtől 
kezdve azonban nyoma vész. 1803-ban 
jelenik meg u. i. Leyrer József Briefe aus 
Pesth . . . c. munkája és az ott mellékelt 
Prixner-féle metszeten, amely Budát és 
Pestet dél felől ábrázolja, a bástya még 
látható. Lipszky János 1810-ben megjelent 
térképén, amely rendkívüli gondossággal 
még az egyes házak udvarait is jelzi, a 
rondellát már nem tünteti fel. így tehát a 
bástya lebontási idejét 1803 és 1810 közé 
tehetjük. Ezt az időmeghatározást való
színűsíti az írás típusa is, amely már nem a 
cikornyás és kövéres barokk írásmód, hanem 
a karcsvtbb, a klasszicizmus korára jellemző 
kalligráfia. Az is lehetséges továbbá, hogy 
a Dunapart e szakaszának a szabályozása 
(3/a sz. kép) — aminek céljából a bástyát 
tulajdonképpen lebontották — összefügg 
József nádor nagyszabású városrendezési 
elgondolásával, aminek végső gyümölcse 
1808-ban a Szépítési Bizottmány meg
alkotása lett. 3/b képünk már a bástya 
nélküli Dunapartot mutatja. Ezen a képen 
azonban még valamit látunk, mégpedig a 
baloldalon a Fischerthorral jelzett Halász -
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kaput. Bzen keresztül vezetett az út a 
Halászvárosba, ami alatt a Vízivárosnak azt 
a részét értették, amely ma a Corvin-tértől 
a Lánchíd-utca déli végéig terjed. Ha 2. és 
3. képet összehasonlítjuk, akkor megfigyel
hetjük, hogy a partszabályozás nemcsak a 
bástyát érintette, (3. kép) hanem a Halász
kaput is kibővítették, még pedig úgy, hogy 
a kapu szélessége most már az őt védő bás
tyáig terjed. A kapu és a hozzátartozó 
bástyának mai helye a Lánchíd-utca 23. sz. 
ház és a Fiumeszálló déli vége között van 
és a nagy rondellához hasonlóan ugyancsak 
bölmefalat zár le, még pedig azt, amelyet 
az előbbitől északra látunk, vele párhuza
mosan. A két bölmefal között volt 
a királyi ágyúöntöde, aminek emléke még 
fennmaradt az Öntőház-utca nevében. 
A Halászkapu egyébként az 1686. évi 
visszafoglalási ostromban megsérülhetett, 
vagy talán el is pusztult, mert Miller P. 

EpitomeVicissitudinum című alapvető müvé
ben, amely Buda történetét 1760-ig adja 
elő, úgy említi ezt a kaput, mint 1726-ban 
»noviter erecta«, azaz újraépültet. 

A nagy bástya is, meg a Halászkapu bás
tyája is közvetlenül a Duna partján állottak, 
a Duna tehát jóval szélesebb volt, mint ma, 
amikor a budai és a pesti part szabályozása 
lényegesen megszűkítette a folyam medrét. 
Ha az akkori helyzetet a mai terepre vetí
tenénk, a bástyák körülbelül a villamos
sínekig érnének. 

A Halászkaputól, illetőleg a nagy bás
tyától dél felé (képünkön jobbra) haladva 
találjuk azt a színházat, amit általában a 
Reischl-féle »fabódé«-nak neveztek — a mai 
kioszk kertjének helyén —, ahol a várbeli 
karmelita templomnak színházzá alakítása 
után is egyideig rendszeres színielö adásokat 
tartottak és ahol 1790-ben elhangzott az 
első magyarnyelvű előadás Budán. 
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2. kép. — A bástya távlati képe. 

3/a kép. —• Partszakasz a bástya lebontása előtt. 

3/b kép. — Partszakasz a bástya lebontása és a halászkapu bővítése után. 

Budapest Régiségei XV — 37 



• 



Széchenyi István kerti laka a. Fasorban. 

:; TURÀNYÏ KORNÉL 

A FASORI DÍSZKERTEK 

A Fasori Díszkertek elnevezés alatt a múlt 
században azokat a telkeket értették, melye
ket manapság a Damjanich-utca, a Rotten-
biller-utca,. a Lövölde-tér, a Felsőerdősor, 
a Benczúr-utca és a Dózsa György-út 
határol, s ahol a Ráth György Múzeumot, 
a Szakszervezeti Tanács és számos szak
szervezet székházát, továbbá több iskolát és 
szanatóriumot találunk. I t t alakult ki Pest 
első villatelepülése, ennek keletkezését és 
fejlődését fogjuk figyelemmel kísérni.; 

A XVIII. század második felében az 
Erzsébet-városnak és a Teréz-városnak 
a Nagykörtiton túl eső része még. homokos 
pusztaság. A mai Városliget területének 
bef ásítása 1785-ben kezdődött, míg a 
Vilma király nő-út és az Andrássy-út 
környéke dűlőutakkal átszelt homokbuc
kákkal teli sivár vidék maradt. A várost 
a Ligettel összekötő fasor létesítésének tervé
vel először Pest városának 1799 jxílius í>án 
kelt szerződésében; találkozunk ; ez a 

Városiigetet és ennek környékét huszonnégy 
évre Batthyány József prímásnak adta bérbe. 
A prímás kötelezettséget vállalt a Liget 
befásítására és parkosítására, míg a szerződés 
5. pontja szerint a városra várt a feladat, 
hogy a Ligetbe vezető utat a határároktól 
(ez a Lövölde-térnél húzódott) kezdődőleg 
kiépítse, szélein árkot húzzon és két oldalát 
fákkal ültesse be. A fák beszerzéséről és 
elültetéséről Pest városának kellett gondos
kodnia, míg a költségeket a prímás fedezte 
volna. Battyhány prímásnak 1799 október 
23-án bekövetkezett halála után jogutódját, 
Batthyány Tivadar grófot illették a várossal 
kötött szerződés kötelezettségei. A gróf, hűen 
a népétől elszakadt, feudális és aulikus 
főurak életmódjához, rendszerint Bécsben és 
Pozsonyban tartózkodott és a pesti liget 
fejlesztésének ügyével keveset törődött. 

A fasori település megalapítójának Hülff 
Móric Bálint városi tanácsnokot tekint
hetjük (Hülff II. József alatt polgármester is 
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volt), akit 1793-ban Pest fejlesztési és szépí-
tési ügyeinek vezetésével bíztak meg. Éppen 
a Batthyányak hiányos érdeklődése ösztö
nözte Hülfföt arra, hogy 1799 november 6-án 
a Városliget és környékének rendezését 
illetően határozott tervvel álljon a 
tanács elé. Hülff a július 6-i szerződés
ben tervezett utat négyvonalbau húzódó 
nyárfákkal és gesztenyefákkal akarta be
ültetni és az út s a fák öntözésére öt kút 
ásását sürgette. Az így létesült fasor két 
oldalán levő városi területet egyenlő részekre 
felosztva magánosoknak kell eladni. Az érdek
lődők a városi telekhivatalban jelentsék be 
igényüket, itt, miután a vételár felét lefizet
ték, a telek tulajdonukba megy át. A vevők 
köteleznék magukat, hogy kertjüket bekerí
tik, annak elülső részét húsz ölnyi mélység
ben gyümölcsfákkal telepítik be, míg a többi 
részét a lehetőség szerint szőlőskertnek hasz
nálják. A városi tanács 1799 november 9-i 
ülésén elfogadta .Hülff Móric terveit, majd 
jóváhagyás céljából a királyi kamarához 
terjesztette fel. A királyi kamara 1800 január 
23-án kelt leiratával a terveket jóvá
hagyta, a telkek értékesítését illetően azon
ban azok elárverezése mellett foglalt állást. 

Az elárverezésre kerülő telkek iránt 
mindenfelől megindult az érdeklődés. Stáhly 
György sebésztanár két fasori telek megvásár
lására előjogot kért magának. A tanácshoz, 
majd a királyi kamarához intézett kérvényé
ben elmondja, hogy telkét Somlóból és 
Tokajból hozatott szőlővesszővel fogja be
ültetni. Ezzel — őt idézve — a város érdekét 
is hathatósan szolgálja. Biztosítson számára 
a felettes hatóság két 1200 négyszögöles 
telket, ezek a sarokterületek kivételével a 
fasor bármelyik oldalán feküdhetnek. Az ár
verési jegyzőkönyv bizonyítja, hogy Stáhly 
professzornak sikerült a fasor jobb oldalán 
fekvő 36-os és 37-es sorszámú telkeket meg
szereznie. 

A fasori parcellák elárverezése 1800 már
ciusában folyt le. Ugyanakkor dobrakerültek 
azok a telkek is, melyeken később az And-
rássy-útnak a Köröndön túl eső része, 
továbbá a Nyugati pályaudvar sínhálózata 
és raktárházai épültek. Az árverésben 

résztvevők kötelezőnek ismerték el a Hülff -
féle tervben lefektetett megkötéseket. Telkü
kön csak kerti házat emelhettek, az ár 
felét készpénzben kellett lefizetniök, míg a 
másik felét legkésőbb tíz éven belül öt szá
zalék kamat mellett. Azok a telkek, melye
ket futóhomok borított tizenöt évre, ahol a 
tulajdonos a körülkerítésre kötelezettséget 
vállalt tíz évre, az összes többiek pedig öt 
évre minden közteher alól mentességet 
élveztek. A fasor két oldalán fekvő területet 
59 részre osztották fel ; ezek a négy sarok
telek kivételével az egy kóró felmérés szerint 
mind 1200 négyszögölesek. Később kitűnt, 
hogy az eredeti felparcellázás felmérései pon
tatlanok. A telekárak emelkedése a múlt 
század hatvanas éveiben újabb felmérést tett 
szükségessé s ez megmutatta, hogy az 
egyes telkek nagysága nem egyforma, hanem 
több vagy kevesebb 1200 négyszögölnél. 

A feltételek közzététele után 1800 március 
1-én tartották az első árverési napot. A mai 
Lövölde-térnél fekvő 2025 négyszögölei 
saroktelek volt az első, amit a város elárve
rezett. Kikiáltási ára 101 forint 15 krajcár 
volt és hosszas ráígérgetés után a korai 
kapitalizmus jellegzetes pesti képviselői, 
a selyemszövőgyárukról híres Valero-test-
vérek szerezték meg; ők 163 forintot 
fizettek érte. Az 1200 négyszögöles telkek 
kikiáltási ára 60 forint volt. A nagy érdek
lődésre jellemző, hogy a telkek tekintélyes 
része 250, sőt 300 forintos árban kelt el. 
Az első telektulajdonosok szinte kizárólag 
iparosok és kereskedők, ami természetes is, 
hisz' az akkor dúló francia háború gazdasági 
konjunktúrája elsősorban ezeket a rétegeket 
jut tat ta a vásárlóerő birtokába. Megtalál
juk a vevők között a Pest akkori életében 
nagy szerepet játszó gazdag görög kereskedő-
családokat is (mint a Pellenga, Manoli, 
Matzenka stb. családokat). A fasori telkek 
értékesítése 3477 forintott hozott Pest 
városának, míg a fasori telkek és a váci 
temető (a mai Ferdinánd-tér területe) között 
fekvő nagy terület felparcellázásából további 
23.885 forint folyt be. Az új tulajdonosok 
a város áltál megszabott feltételek szerint 
telküket szőlőskertté alakították át. Ennek 
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* 2. kép; — Döring' József villája. 

3. kép. — A Döring-villa terve Kaszelik Ferenctől. 



a körülménynek tulajdoníthatjuk, hogy 
telekkönyveink ezt a területet a szőlők 
között tar tot ták nyilván. Többen vonakod
tak a körülkerítésre vállalt kötelezettsé
güknek eleget tenni. 1810-ben a Szépítő 
Bizottmány összeírása szerint még tizennégy 
telek nincs körülkerítve ; ezek között a 
Valero-testvéreké sem. 1820-ban már csak 
két szőlőskertnél hiányzik a kerítés. 

A XIX. század első éveiben három tulaj
donosról tudunk, akik fasori szőlőjükön 
házat építettek. Leyrer József 1803-ban 
megjelent munkája1, mely a korabeli 
irodalmi irányzatot követve szentimentális 
levelekben ismerteti Pest nevezetességeit, 
szól ezekről. Szerzőnk kocsikázásra visz 
minket a 150 év előtti Városligetbe. A fasor 
fiatal nyárfái között elhaladva (a fák 1800 
tavaszán lettek ültetve) felhívja figyelmün
ket Pichler János kereskedőnek egyszerű
ségével és kedvességével megragadó kerti 
lakára. Ezt a villát (mely a mai Benczúr
utca 27. helyén állt) 1838 szeptember 20-án 
a hozzátartozó 2400 négyszögöles telekkel 
együtt Széchenyi István vette meg 

1 Levrer Joseph: Die S tad t Pes th und ihre Gegend 
in 'Briefen von einem Fremden, Pesth, 1803. 

12.000 forintért. Az előbb említett épülettel 
szemben, a fasor jobboldalán épült Egger 
János villája díszes portikuszával és ión 
oszlopaival. Matzenka Konstantin kerti 
házáról, mely szintén a fasor jobboldalán, 
de a városhoz közelebb feküdt, Leyrer 
elítélőleg nyilatkozik. Ezt a tulajdonos 
kívánsága szerint törökös stílusban építették 
és sötétszürkére volt festve. A városba vissza
térve meglepi az utazót a nagy ellentét, 
niely a fasori villák szépsége és a Lövölde
térnél kezdődő Pacsirtamező külváros vidé
kies, szegényes házai között fennállt. 

A napóleoni háborúkat kísérő pénzromlás 
hosszú időre gátat vetett a fasori szőlők 
beépítésének. Az 1805. és 1815. közötti 
években a tulajdonosok gyorsan váltják 
egymást. A módosabb polgárok értéktele
nedő pénzüket az itteni szőlőkbe fektetik, 
s azoknak gondozásával keveset törődve, 
rövidesen kétszeres áron adják el. Az az 1200 
négyszögöles fasori telek, amit a város 1800-
ban 250 forintért árverezett el, 1809-ben 7000 
forintot ért s -1811-ben 12.000 forintért 
cserélt gazdát. Az 1816 után bekövetkezett 
stabilizációval az itteni telkek értéke 1500, 
2000 bécsi értékű forint. 

4. kép. — A Szepessy-villa. 



A fasor gondozásának költségei Batthyány 
József prímás elhunytával Batthyány Tiva
dar grófot illették. Mivel a gróf az arisztok
raták szokott nemtörődömségével itt vállalt 
kötelezettségének nem tett eleget, a város 
földesúri jogaira hivatkozva az 1799-es 
bérbeadási szerződést felbontotta (1805). 
A fasor gondozásának terhe ezzel a városra 
hárulván, a tanács előbb Lehner Mihály, 
majd Steiner József csőszöket bízta meg a fák 
felügyeletével. A csőszök fizetése évi 100 
forint volt, ezenkívül őket illette a helyben
nőtt fű elárverezéséből befolyó összeg is. 

Az 1808-ban megalakult, s Pest város 
fejlesztését és szépítését célul kitűző Szépítő 
Bizottmány, már működésének első éveiben 
különös figyelmet fordított a Városligetre és 
ennek környékére. 1810 körül megépült a 
városligeti nagy vendéglő, körülötte számos 
mutatványos bódéval, céllövöldével, kör
hintával. A liget ez időben lett a pestiek 
legkedveltebb szórakozóhelyévé. 1814 ápri
lisában — a szezon kezdetén — a ligeti ven
déglő bérlője beadvánnyal fordult a Szépítő 
Bizottmányhoz, hogy az a poros és elhanya
golt állapotban levő fasori út rendbehozata
láról intézkedjék. Az út megjavítása nemcsak 
a vendéglőbe kijáró polgárok, de a város 
érdeke is. A Bizottmány véleményadás céljá
ból a kérvényt Degen Jakab városi mérnök
nek adta át, a megcsináltatás költségeit pedig 
a városra akarta hárítani. Degen szerint 
a fasori út rendbehozatala kb. ezer forintba 
kerülne. Súlyosbítja a költségeket, hogy a 
kavicsot az Újépület (a Szabadság-tér helyén 
állott) mögötti gödrökből kell a helyszínre 
szállítani, mert ami a környéken található, 
az útjavítás céljára nem megfelelő. Mivel a 
város sem 1814-ben, sem a következő évek
ben a szükséges fedezettel nem rendelkezett, 
a fasori út továbbra is elhanyagolt állapot
ban marad. 

1817-ben Nebbien Henrik gazdasági taná
csos nagyszabású tervet készített a Város
liget kiépítésére. A terv megvalósítása a 
Szépítő Bizottmányra hárult. A költségek 
fedezésére Pest városa a liget jövedelmeit 
(kocsmabér, csónakázás, a halászat és a lát
ványosságok után szedett díj) a Bizottmány

nak engedte át. A Fasorban nőtt széna 
elárverezéséből befolyt összeg ezentúl nem 
a csőszök mellékjövedelmét képezte, hanem 
a Szépítő Bizottmány pénztárába került. 
Brre az új jövedelemforrásra hivatkozva az 
1818 január 24-i tanácsülés kimondta, hogy 
a fasori út karbantartása és az ezt szegélyező 
fák gondozása ezentúl nem a várost, hanem 
a Bizottmányt illeti. A Fasorral kapcsolatos 
költségek tehát 1818-tól a Bizottmány 
kiadásai között szerepeltek állandó tételként. 

A francia háborúkat követő elszegényedés 
sokáig kerékkötője maradt a fasori szőlők 
beépítésének. Az 1800-as évek óta új épít
kezés alig történt. Lényeges változás követ
kezett be az 1830-as évek folyamán. A szőlős
kertek egymásután díszkertekké kezdtek 
átalakulni. A tulajdonosok is kicserélődtek : 
az iparosok és kereskedők gárdáját magas
állású városi hivatalnokok váltották fel. 
I t t vettek telket : Pisztóry Jakab és Rupp 
Ignác városi tanácsnokok, Rumbach Sebes
tyén a híres orvos, Polláck Mihály az építész 
és 1844 augusztus 22-én Szepessy Ferenc, 
Pest akkori polgármestere is. A fasori szőlők
nek úgynevezett »úri negyeddé« való átalaku
lását már az 183l-es telekösszeírás jelzi. 
A harmincnyolc itteni telek- és villatulaj
donos közül huszonegynek a Belvárosban, 
nyolcnak a Lipótvárosban, nyolcnak a 
Terézvárosban és egynek a Józsefvárosban 
volt háza. Pest legkiválóbb műépítészei, 
mint Pollack, Hild, Kaszelik, Zitterbarth, 
Zofahi, szerepelnek a fasori nyári lakok építői 
között. A fasor jobboldalán, közvetlen a pol
gári lövöldénél épült 1840-ben Sebastiani 
Frigyesnek, majd mellette egy évvel később 
testvérének, Károlynak a háza. Mindketten 
a Sebastiani kereskedőcsaládnak az örökösei. 
Házaik Zitterbárth Mátyásnak, a Pannónia 
szálló helyén állott régi Nemzeti Színház 
építőjének az alkotásai. Pisztóry Jakab városi 
tanácsnok emeletes villája (helyén ma 
a Szakszervezeti Tanács székháza áll) 
1841-ben épült Kaszelik Ferenc terve 
szerint. Ugyancsak Kaszelik a mestere 
Döring József kereskedő villájának is ; ez 
később mint Csengery-kúria lett ismeretes. 
A Dőring-villa mellett annak Bajza-utca felé 
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kép. — Szepessy villájának alapraji 



eső oldalán állott Szepessy Ferenc villája. 
Szepessy Ferenc 1845 tavaszán Hild Józsefet, 
a Uoyd-palota és a lipótvárosi plébánia
templom építőjét bízta meg, hogy a nemrég 
vásárolt telkén számára villát építsen. Hild 
építési tervét a Szépítő Bizottmány 1845 
április 10-én hagyta jóvá. Az eddig fel
sorolt villák építőmestereikre jellemző klasz-
szicizáló stílusban épültek. Pisztory, Döring 
és .Szepessy villáját a jellegzetes portikusz 
és az oszlopsoron nyugvó tympanou jellem
zik. Építészeti szempontból érdekes Liede-
mann Sámuel kerti háza, amely Zofahl 
Lőrinc terve szerint 1840-ben lett kész. 
Hllipszisformájú alaprajza rokokó kasté
lyokra emlékeztet. 1849 májusának nehéz 
napjaiban, mikor Hentzi ágyúi Pestet lőtték, 
a polgárság módosabbjai fasori villájukba 
vonultak vissza, ugyanakkor a pesti nép 
a liget fái alatt tanyázott, itt keresve az 
osztrák ágyúk lőtávolságán túl biztos mene
déket. 

Az abszolutizmus idején a fasori telkek 
néhány kivételével már mind beépültek. 

A szőlők eltűntek, helyüket díszkertek 
foglalták el. Feldmann az 1855-ben ki
adott városleírásában különösen kiemeli 
Kolb János városi tanácsnok kertjét, amely 
1—a szerző szerint — »szépségével egyedülálló 
Magyarországon«. Pollack Mihálynak kert
jéről és házáról is dícsérőleg nyilatkozik. 
A nagy műépítész 1831-től 1856-ig rendel
kezett a fasorban kerttel és saját terve szerint 
épült villával. Gömöri Károly gyógyszerész 
kertje nemes gyümölcsfáiról volt híres. 

A múlt század első felében a fasor két 
oldalán kialakult villatelepülés, már a múlté. 
A díszkerteket felparcellázták, a régi villákat 
lebontották, hogy új épületeknek adjanak 
helyet. Ha Pest 1872-es részletes térképét 
egyik legújabb térképével összehasonlítjuk, 
nem találunk egy fasori házat sem, rnely 
Hild és Pollack működésének emlékét hir
detné. De megváltozott a vidék szociális 
jellege is, a régi »úri negyed« helyén 
ma a dolgozók érdekképviseleteinek, a 
szakszervezeteknek a székházai állanak. 

6. kép. 
Pisztory Jakab házának terve Kaszelik Ferenctől, 
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NAGY LAJOS 
1 8 9 7 — 1 9 4 6 

Nagy Lajos (1897 III. 15—1946 XII. 10), folyóiratunk szerkesztője, 
a legutóbbi kötet megjelenése óta eltelt időben körünkből eltávozott. 
Elhunyt kutatótársunk, barátunk és mesterünk iránt általánosan meg
nyilvánuló szeretet és nagyrabecsülés kiemelkedő nagyságát az is tanú
sítja, hogy azóta több nekrológ emlékezett meg az Ö értékeiről, de ezek 
bősége könnyű és szívesen vállalt feladatommá tette azt, hogy még egy
szer méltassam elvesztett főnököm és szerkesztőnk munkásságát, érde
meit és emberségét, új és más színek és szempontok kiemelésével. 

»A bánat orvosa az idő.« Három esztendő telt el Nagy Lajos elhunyta 
óta, de mindnyájunk szívében még friss a fájdalom és alig hegedt be az 
a seb, amelyet az ő eltávozása váltott ki valamennyiünkben. Vagy 
talán elfelejthetnőnk azt p. o., hogy Nagy Lajos központi igazgatása 
alatt és irányítása, sőt saját tudományos munkálkodása révén emelke
dett a Fővárosi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum színvonalára, a 
régészeti és történeti kutatói munka terén? A »Budapest Régiségei« az 
Ő szerkesztése alatt két kötetben jelent meg (XIII,—1943 ; XIV.—1945). 
Ezek nemcsak terjedelmükben érnek fel külön-külön az évkönyv 10—10 
legrégebbi kötetével, de tartalmuk sokoldalúságával is fémjelzik azt az 
irányító szerepet, amelyet Nagy Lajos iniciativája képviselt a hazai 
archaeológia terén. 

A mai »fiatalabb« régész nemzedék megilletődve, hálával gondol 
Nagy Lajosra, az együttérző jóemberre, a mindnyájunk által szeretett, 
aranyszívű jóbarátra. Az »állástalan diplomások«, a »szellemi szükség
munkások« stb. korszakában nem mehettünk hozzá a nélkül, hogy ne 
hallgatott volna meg mindenkit és akárkit is baráti megsegítés vagy 
bátyai jó tanács nélkül engedett volna el. Egyedülálló tapintattal érezte 
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meg, hogy segítenie kell valakin, és az akkori antiszociális szabályokkal 
szemben bátorsága és bölcsesége is volt ahhoz, hogy megtalálja a segítés 
tartós útjait. 

Szinte egyedül állott demokratikus magatartásával is azon a régész 
nemzedéken belül, amelybe beleszületett ! Nem követelte meg az úri 
»három lépés távolság« betartását senkitől sem. Ásatási munkásaival 
együtt izzadott, együtt járta a római erődláncolatot, a limes-t kutató 
körútjait a főváros körüli dunaszakaszokon. Velük és fiatal szaktársai
val kollektive megbeszélte a megfigyeléseket, egy volt azokkal étele, 
itala és asztala. Eredményekben, meglátásokban és szerencsés ásatási 
leletekben dús életpályájának alighanem egyik titka ez lehetett! 

Kiemelkedett kora archaeologus-nemzedékéből azáltal is, hogy nem 
élt a régi típusú tudós elefántcsont-tornyában, hanem súlyt helyezett 
tudománya népszerűsítésére, szívesen adta át gazdag tudása javát a 
múzeumot látogató csoportoknak, azok készséges vezetése révén Aquin
cum emlékei között és szívesen származtatta át szaktudását és módszeres 
fogásait a legfiatalabb nemzedéknek, ezek türelmes és szakmai irigységet 
nem ismerő tanításával, szolgálatkészségével. 

Távol állott tőle minden nagyképűség és így szerénységével és hiva
tásérzésével mind behatóbban mélyítette el és szélesítette ismeret- és 
problémaköre skáláját, egyben példát mutatott nekünk az önfeláldozó, 
szórakozást, sőt esetleg a családi életet is másodsorba helyező tudomá
nyos munkásságra. Nagy Lajostól tanultuk meg, akkori fiatalok, a múlt 
társadalmak emlékei — szeretetét is, az igazság kutatása végett. 

Azonban az én megilletődött szavaimnál méltóbban beszélnek 
Nagy Lajos érdemeiről és munkás életéről az Ö (mintegy másfélszázat 
kitevő) tanulmányai, könyvei és egyéb szakirodalmi művei. Nagy Lajos 
problémacsoportjai, amelyek terén ásatási és szintetikus eredményeivel 
jelentősen előbbre vitte a magyar főváros és egyáltalán a hazai, provin
ciális régészet kutatását, hosszabb felsorolást igényelnek : 

A) Az antik zenetörténet (az aquincumi orgona rekonstruálása és 
mintaszerű ismertetése) ; 

B) Az aquincumi és a pannóniai iparművészet és a díszítő művé
szetek jellege és eredete (falfestés, stukkó, mozaikpadozatok, reliefes 
kerámia, áttörtművű bronzok stb.) ; 



C) A pannóniai ókereszténység kifejlettsége, elterjedése és szelle
misége ; -

D) Az aquincumi dolgozó tömegek mindennapi élete (lakóházak, 
majorságok, bennszülött falu-települések, ipari műhelyek, egyszerű 
sírok, kőfeliratok stb. rendszeres és tudatos feltárása és tanulmányozása) ; 

E) A katonaság és a világbirodalom határvédelmi erődrendszere 
(a táborerődítmények, őr torony nyomok, legiófürdő stb. fáradhatatlan 
bejárása, kutatása és szakszerű ismertetése) ; 

F) Az antik család és az emberi jogok (a collegium-ok. önsegélyző 
munkásegyletek vizsgálata); • 

G) Tudománya népszerűsítése, közkinccsé tevése (didaktikus föld
alatti múzeum létesítése a Március 15.-téren, »népszerű« összefoglaló 
történeti munkák, múzeumi Vezető stb.) ; 

H) Aquincum mint művészeti, kulturális stb. kisugárzási központ, 
Dunapentelétől Szentendréig; 

1) Az aquincumi ács, üveg, cserépedény- és egyéb agyagipar ter
melési nívója és azok emlékei, különválasztása, mesterei tudásának a 
forrásai ; 

J) A nyugati (rajna vidéki), szíriai, itáliai, északafrikai stb. hatások 
elkülönítése Aquincumban (múmiatemetkezés itt, kölniek kőemlékei, 
szír városnegyed és világnézet stb. vizsgálata és ismertetése); 

K) A helyi bennszülöttség vallása és nyomai Aquincum szellemi 
életében ; 

L) A pannóniai út- és kereskedelmi hálózat ; ". 
M) Pest város eredete (a Március 15.-téren tábor erődítmény fel

tárása) . 
Es mindaddig, amíg a Nagy Lajos munkássága által megnyitott, 

illetőleg továbbépített ezen problémacsoportok útjain marad tenni
valónk, mi emlékezni fogunk Nagy Lajos mosolygó és csupaszív alak
jára, egyben mi és utódaink becsülni fogjuk az Ö tehetsége és szorgalma 
eredményeit. 

Aquincum, 1950 január. 
Sz. / . 
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NAGY LAJOS IRODALMI MUNKÁSSÁGA 
Összeáll í tot ta: BAKANYAIXÉ BONIS ÉVA 

A Baláca-pusztán előkerült római falfestmények második csoportja. Arch. Ért . 39. 1920—1922. 
18—24. 1. 1—7. ábra. 

Adrien Blancliet, Étude sur la décoration des édifices de la Gaule romaine. Ismertetés. Arch. 
Ért . 39. 1920—1922. 128—133. 1. 

A. Hekler, Kunst und Kultur Pannoniens in ihren Haupströmungen. Ismertetés. Napkelet. 
1923. 561—562. 1. 

Hogyan került M. Herennius Pudens sírköve Intercisába? (Wie ist der Grabstein des M. Herennius 
Pudens nach Intercisa gelangt?) Arch. Ért . 40. 1923—1926. 114—121. 1. 44. kép. 
(300—301. 1.) 

Kézműves szerszámok pannóniai síremlékeken. (Handwerkzeuge auf pannonischen Grab
denkmälern.) Az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Évkönyve. I. 1923. 42—57. 1. 1—14. 
kép. (218—220. 1.). 

Bestrafung der Dirke auf einer Aquincumer Mosaik. Mitt. des Deutsch. Arch. Inst. Rom. Abt. 
40. 1925. 51—65. 1. 1—2. kép. 

Die rőmisch-pannonische dekorative Malerei. Mitt. des. Deutsch. Arch. Inst. Rom. Abt. 41. 
1926. 79—131.1. 1—10. kép. XIX., XX. tábla. 

Pannóniai római Művészet. Művészeti Lexikon. 1926. 609—611. 1. 
A savariai kapitoliumon 1791-ben talált mozaikpadló. (Über einen 1791 auf dem Capitolium 

von Savaria gefundenen Mosaikfussboden.) Az Orsz. Magy. Régészeti Társulat Év
könyve. I I . 1927. 100—122.1. l . k é p . (372—375.1.) 

A savariai kapitoliumon 1791-ben talált mozaikpadló. (Der am Capitolium von Savaria im 
Jahre 1791. aufgefundene Mosaikfussboden.) Vas vármegye és Szombathely város 
Kultúregyesülete és a Vasvármegyei Múzeum Évkönyve. 1926—27. 141—159. 1. 
(229—231. 1.) 

A pannóniai díszítő rendeltetésű stukkó párkányok. (Pannonisch—römische dekorative 
Stukkofriese.) Arch. Ért . 41. 1927. 114—132. 1. 40—48. kép. (306—310. 1.) 

Az antik mozaikművészeti kutatások ujabb eredményei. (Neuere Untersuchungen und deren 
Ergebnisse über die antike Mosaikkunst.) Arch. Ért . 41. 1927. 192—196. 1. (330. 1.) 

Pelta díszítés a pannóniai kőemlékeken. (Das Peltamotiv in der Ornamentik pannonisclier 
Steindenkmäler.) Arch. Ért . 42. 1928. 68—95. 1. 20—33. kép. (314—315. 1.) 

Egy pannóniai terra szigilláta gyár. (Bine pannonische Terra Sigillata Fabrik.) Arch. Ért . 42. 
1928. 96—113. 1. 34—36. kép. (315—316. 1.) 
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Szécsényi csat. (Die Schnalle von Szécsény.) Arch. Êrt, 42. 1928. 215—22. 1. 102—108. kép. 
(346—347. 1.) : 

A dunaszekcsoi keresztény-római pohár. Theológiai Szemle 5. 1929. 158—163. 1. 

Magyarország a rómaiak korában. Különlenyomat a »Magyarország Vereczkétől napjainkig« 
című mű I. kötetéből 1930. 21—49. 1. 22. képpel. 

A brigeíioi vas diatretum. (Vas diatretum aus Brigetio.) Arch. Ért. 44. 1930. 11 —123.1. 82—86. 
kép. (284—286. 1.) 

Újabb adat a római foglalást megelőző őslakossághoz Szentendréről. (Beiträge zur Urbewohner-
. schaft von Szentendre.) Arch. Ért . 44. 1930. 242-243. 1. 152. kép. (317. 1.) 

A tatai ókeresztény aranygyűrű. (Altchristlicher Ring in Tata.) Arch. Ért . 44. 1930. 243—246. 1. 
153—156. kép. (317. 1.) 

Keresztény római emlékek Magyarország területéről. (Christlich-römische Denkmäler aus 
Ungarn.) Arch. Ért . 45. 1931. 29—42. 1. 19—25. kép. (296—303. 1.) 

Két feliratos római kőemlék a Szent Margitszigeten. (Zwei römische Steiudenkmäler der Marga
reteninsel.) Arch. Ért . 45. 1931. 263—266. í. 147-148. kép. (357-358.1.) 

Római régiségek Dunaszekcsőről. (Römische Altertümer aus Dunaszekcső.) Arch. Ért . 45. 1931. 
267—271. 1. 149—150. kép. (358. 1.) 

Gli scavi del Museo di Aquincum. Bull, del Museo dell' Impero Romano 59. (1931) 145—148. 1. 
Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. (Die altchristliche Cella Trichora der 

Raktárgasse in Óbuda (Altofen).) Az Aquincumi Mi'izeum kiadványai I. 1931. 1 —-74. 1. 
1—51. kép. 1. melléklet. (77—99. 1.) 

Cives Agrippinenses in Aquincum. Germania. 15. 1931. 260—265. 1. 1 -3. kép. 
Ein neues Denkmal der Agrippinenses Transalpini aus Aquincum. Germania. 1932. 288—292. 1. 

1—3. kép. 
Kerberos-szobrocska az Aquincumi Műzeümban. (Kerberosstatuette im Museum zu Aquincum.) 

. Arch. Ér t . 46. 1932—1933. 161—163. 1. 89. kép. (212-213.1.) 
Az aquincumi orgona feliratos bronzíáblája. Egyetemes Philoíógiai Közlöny 46. 132. 92- 99. 1. 
Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. Vezető év nélkül (1933) 1.1. 1. kép. 
A második segédlégió nagyobbik fürdőjének maradványa Flórián-téren. (Rudera thermarum 

maiorum in cástris legionis II . adiutricis reperta.) Vezető év nélkül (1933) 1—5. 1. 
Az aquincumi orgona. (Die Orgel von Aquincum.) Az Aquincumi Múzeum kiadványa. I I . 

. 1 9 3 4 . 1 — 111.1. 1—99. kép. (115—144.1.) 
Pest város eredete. Előzetes jelentés az eskütéri ásatásokról. Tanulmányok Budapest múltjából. 

III , 1934. Klny, 1—20. 1. 1—3. tábla. 
I ricordi cristiano romani trovati recentemente in Ungheria. Atti del I I I . Congressi Intern. 

di arceologia cristiana. 1934. 293—310.1. 1- 18. kép. 
Asztrális szimbólumok a pannóniai benszülött lakosság síremlékein. (Symbola astralia inventa 

in cippis incolarum Pannóniáé indigenarum.) Pannónia. 1935. 139—151. 1. 1—6. kép. 
(399. 1.) Pannónia Könyvtár 6. 

Aquincumi műmiatemetkezések. (Mumienbegräbnisse aus Aquincum.) Dissertationes Pannonicae. 
Ser. I. fasc. 4. 1935. 1—40. 1. 1—26. kép. I—IV. tábla. (35—39. 1.) 

Pannóniai római művészet. Művészeti Dexikön, 1935. II. kötet. 264-267. 1. 
Keresztény római ládaveretek Szentendréről. (Gli ornamenti di bronzo di una casetta romána 

trovata a Szentendre.) Pannónia 1936. 1—21.1. 1 —17. kép. (150.1.) Pannónia Könyvtár 19. Budapes t Régiségei XV — 38 



Tabán a régészeti ásatások világában. Tanulmányok Budapest nmltjából. IV. 1936. 18—19. 1. 
VII—XV. tábla. 

Un organo di éta romána. Klny. Aevum 1936. 10. anno 2—3. fasc. 442—444. 1. 
Aquincumi vonatkozású kiadatlan feliratos kőemlékek Szentendréről. (Inschriftliche Stein

denkmäler aus Szentendre mit Beziehungen zu Aquincum.) Arch. Ért . 50. 1937. 
85—115. 1. 52—65. kép. (215—217. 1.) 

A csúcshegyi villa Óbudán. (Die römische Villa auf dem Csúcshegy.) Bud. Rég. XII. 1937. 
27—60. 1. 1—23. kép. (301—302) 

A pesti ötvöstárgyak jelzése a XVIII. században. Bud. Rég. XII . 1937. 292—296. 1. 9 képpel. 
Az Aquincumi Múzeum kutatásai és gyarapodása az 1923—35. években. Bud. Rég. XII . 1937. 

261—275. 1. 
Transaquincum címszó a Pauly Wissowa R. E-ben 2148. 1. 
A pesti római tábor maradványai az Eskü-téren. 1937. Rövid vezető 1—32. 1. 21 képpel. 
A budapesti tűzoltóság őse. Budapesti Napló 1937. I. évfolyam, 7. szám. 410—414. 1. 
Ácsszerszámokból álló tömeglelet az Aquincumi Múzeumban. (Geschlossener Fund von Zimmer

mannswerkzeugen im Museum von Aquincum.) Bud. Rég. XII . 1937. 155- -178. 1. 
2—11. kép. (307—308. 1.) 

Gladiátorábrázolások az Aquincumi Múzeumban. (Gladiatoren Darstellungen im Museum von 
Aquincum.) Bud. Rég. XII . 1937. 181 — 195. 1. 1 — 12. kép. (308—309. 1.) 

Le grande strade romane in Ungheria. Quaderni deli' Impero. Le grandi strade del mondó 
romano. XI. 1938. 1—11. 1. 1. kép. 

Pannónia sacra. Szent István Emlékkönyv. 1938. 31—148. 1. 1—90. kép. 
A szír és kisázsiai vonatkozázú emlékek a Duna középfolyása mentében. (Les monuments se 

ropportant à la Syrie et á l'Asie mineure, dans le cours moyen du Danube.) Arch. Ért . 
52. 1939. 115—147. 1. 103—122. kép. (267. 1.) 

Az aquincumi ókereszténység újabb emlékei. (Neue Denkmäler des Christentums aus Aquincum.) 
Arch. Ért. 1940. I. 245—256. 1. 1—3. kép. XXXIX—XLV. tábla. (256. 1.) 

Az aquincumi római díszítőművészet. (Die römische Ornamentik von Aquincum. L'arte deeora-
tiva romána ad Aquincum.) Szépművészet. 1940. 31—34. 1. 3 képpel. (52. 1.) 

A bronz kisplasztika emlékei Aquincumból. (Denkmäler der Bronze-Kleinplastik in Aquincum. 
Statuette di bronzo in Aquincum.) Szépművészet. IL 1941. 295—297. 1, 9 képpel. 
(334.1.) • 

A népnevelés és irodalmi élet kialakulásának első nyomai fővárosunk területén. Magyar 
Főváros. 1941. 

A zenei és színházi élet kialakulásának első nyomai fővárosunk területén. Magyar Főváros. 1941. 
Az aquincumi polgárváros tűzoltóságának székháza. (La maison du collége des pompiers 

de la ville civile d'Aquincum.) Laureae Aquincenses. IL Dissertationes Pannonicae. 
Ser. 11.11. 1941. 182—218.1. 1—15. kép., XXXVII—XL VIL tábla. (218—231.1.) 

Les symboles astraux sur les monuments funéraires de la population de la Pannonié. Laureae 
Aquincenses. IL Dissertationes Pannonicae Ser. IL 11. 1941. 232—243. 1. XLVIII—LV. 
tábla. 

A békásmegyeri késő La-Téne fazekaskemence. Arch. Ért . 1942. 160—168. 1. 1—4. kép. 
XVI—XXI. t. 

Kiadatlan rómaikori eraviszkusz síremlékek Szentendréről. Arch. Ért . 1942. 87—99.1. 1—5. kép. 
XV—XVIII. tábla. 
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Budapest az ókorban. Budapest története. 1942. I. 1—352.1., TI. 353 -867.1. Különlenyomatok 
szerint felsorolva lásd alább. 

Az eraviszkusz kultúra emlékei Budapest környékén. Klny. a Bud. Tört. 1/1. kötetéből. 1943. 
Budapest az ókorban I. 236—265. 1. 2—4. kép. XXXV—TU. tábla. 

Aquincum topográfiája. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az ókorban. II . 
353—385. 1. 6—9. kép. TV. tábla. 2. térkép. 

Temetők és temetkezések Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az 
ókorban II . 464—485. 1. 10—14. kép. LXV—TXXIT tábla. 

Családi és társadalmi élet Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest 
az ókorban. II . 525—578. 1. 15—22. kép. LXXV—LXXXIII. t. 

Művészeti emlékek Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest az ókorban 
II. 579—650. 1. 23—30. kép. LXXXIV—CHI,. XVI—CXXII. tábla. / 

Gazdasági élet Aquincumban. Klny. a »Budapest Története« 1/2. kötetéből. 1943. Budapest 
az ókorban. II . 651—669. 1. CIV—CV. tábla. 

Aquincum és a késő római védőrendszer. Klny. a Bud. Tört. 1/2. kötetéből. 1943. Budapest 
az ókorban. I I . 747—764. 1. 31—36. kép. CXXVI—CXXVIII. tábla, 1. térkép. 

Kereszténység és kontinuitás Aquincumban. Klny. a Bud. Tört. 1/2: kötetéből. 1943. Budapest 
az ókorban. I I . 765—778. 1. 37—39. kép., CXXIX—CXXX. tábla. 

Dirke bűnhődése az Aquincumi mozaikon. (II supplizio di Dirke su un mosaico di Aquincum.) 
Bud. Rég. XII I . 1943. 77—102. 1. 1—22. kép. (498—499, 1.), 

A középkori Kelenföld (Tabán) rómaikori hagyatéka. (Die Reste des mittelalterlichen Kelenföld 
(Tabán) aus der Römerzeit,) Bud. Rég. XIII . 1943. 447—462.1. 1—23. kép. (567—568.1.) 

Az Óbuda, Laktanya-utcai felhagyott zsidótemető sírkövei. (Te lapidi sepolcrali del vecchio 
cimitero di Taktanya-utca in Budapest.) Arch. Ért, 1944—45. 118—134. 1. í. ábra. 
XTIX—LXII. tábla. (134—136.1.) 

Egy pincelelet az aquincumi polgárvárosból. (A cellar-find in the Aquincum civütown. The 
problem of the pannonian clay lantern-tower.) A világitótornyócskák kérdése. Bud. 

\ Rég. XIV. 1945, 155—196.1. 1—37. kép. (197—201.) 
Zöldzománcos római dísztál Budáról. (Te vase de luxe à glacure verte de Buda.) Bud. Rég. 

XIV. 1943. 283—300. 1.. 1—17. kép. (301—302.1.) 
Egy sisciai terra szigilláta gyár termékei Aquincumban. (Prodotti di una fabbrica di terra 

sigillata di Siscia ritrovati ad Aquinco.) Bud. Rég. XIV. 1945. 303—328. 1. 1—22. kép. 
(329—331. 1.) 

A budai hegyvidék újabb szórványos leletei. (Recenti ritrovamenti sporadici di sepolture nei 
dintorni di Buda.) Bud. Rég. XIV. 1945. 535—556.1.1—25. kép. — (557—560. 1.) 

Pest város őse. »Budapest«. 1945. 2. szám. 4 5 - 4 7 . 1. 10. képpel. 
Az aquincumi orgona. »Budapest«. 1946. 6. szám. 233—235. 1. 4. képpel. 
A pilisszántói későrómai sír. Magyar Múzeum. (A Tate Roman Grave of Pilisszántó.) 1946. 

áprilisi szám. 4—10. 1. 1 - 3 . kép. (40—41. 1.) 
Az Eskü-téri római erőd. Pest város őse. Budapest szfőv. várostörténeti monográfiái. 17. 1946. 

1 — 113. 1. 1—84. kép. 
Hálós díszítésű üvegserleg utánzata a budakalászi őrtoronyból. (L'imitation d'un vase diatrète 

retrouvé au burgus de Budakalász.) Bud. Rég. 1950. 535. 1. 1—4. kép. (540. 1.) 
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GARÁDY SÁNDOR 
1871-1944. 

• Garády Sándor, Buda művészetének és történetének egyik leglelke
sebb kutatója, 1944-ben az ostrom idején bombatalálattól beomlott 
házban pusztult el, szaporítva a fasiszta vérengzések ártatlan áldozatai
nak sorát. 

Kitűnő kutatót vesztettünk Benne, akinek ásatásai művészettörté
netünk egyik legelhanyagoltabb, dilettantizmustól és szellemtörténeti 
eszmefuttatásoktól meghamisított területére, a budai középkorra derí
tettek fényt. 

Nagy jelentősége gyakorlati módszertanában és a tudományos 
munkához való viszonyában van. Ásatásait a legpontosabb leletfelvétel, 
a legegyszerűbb anyag értékelése és minden idealista felfogástól mentes 
feldolgozása jellemezte. Munkáját mint nyugdíjas mérnök, minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte. 

Rövid életrajza régészeti munkásságának világosabb megértéséhez 
is elvezet. 1871-ben született. Érdeklődése először a műszaki tudományok 
felé vonzotta, mérnök lett, majd nagy vasútépítkezésekben vett részt. 
1903-tól a kereskedelmi minisztérium vasúti és hajózási osztályán dol
gozott a hatalmas iramban fejlődő közlekedésen. Több komoly műszaki 
tanulmánya jelent meg a közlekedés kérdéseiről. 

Beutazta Európa jelentékeny részét, innét származhatott érdeklő
dése a művészet és régészet iránt. Régészettel már mint idősebb ember 
kezdett foglalkozni, azután, hogy még tetterejének teljében nyugdíjaz
ták a forradalomban öntudatosan vállalt szerepe miatt. 

Érdeklődése először Árpád sírjának kutatása felé fordult, ezen a 
tárgy választáson még a dilettantizmus érződik. Kutatásai később már 
helyesebb irányba terelődtek. A történeti teljességhez, a kis és szerény 
leletek különös megbecsüléséhez munkásságának későbbi idejében jutott 
el. Eletének egyik kiemelkedő műve a Hidegkúti-úti Mátyás-kastély 
feltárása. A magyar renaissance e kiváló emlékének feldolgozásán a 
további évek folyamán állandóan dolgozott. Ásatásai Buda topografiájá-
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nak és történetének számos pontját tisztázták : Óbuda, Svábhegy -
Városkút, Tabán, Rudas-fürdő, Csalogány-utca, L/Ogodi-utca, Buda-
keszi-út, Szép Juhászné stb. 

Garády Sándor jelentőségét azok a kutatások emelik ki, amelyek 
a legegyszerűbb néprétegek anyagi kultúrájának feltárását tűzték fel
adatul és amelyeknek kezdeti szerény eredményei kiinduló pontul szol
gálhattak az archeológia új törekvéseihez. 

G. L. 

GARÁDY SÁNDOR PONTOSABB TANULMÁNYAI 

Az óbudai filatórium. Klny. a História 1932. évfolyamából. 1—29. 1. kép. 
A Hidegkúti-út 48. sz. telken jeltárt nyéki templom. II. Klny. az Arch. Ért. 1934. (XI./VII.) " 

kötetéből. 165—169. 1. 
Ásatások az óbudai Lepold-téglagyár mellett. Klny. az Arch. Ert. 1936 (XLIX) kötetéből. 

88—96. 1. 50—59. kép. 
Az Obuda-Csiícshegyi dűlőben a 20.841 j2. hrsz. telken kiásott két honfoglaláskori sír. Klny. 

a Tanulmányok Budapest múltjából -IV. kötetéből. 1-—4. 1. XVI—XVII. t. 
Az Aquincum-brigetioi-út felkutatása, az óbtidai aranyhegyi árok mentén. Klny.. a Laureae 

Aquincenses I. 1938. kötetéi)ől. 1—5. 1. LXXXVL t. 
A budai (óbudai) káptalan alapítása. 1940. Klny. Tanulmányok Budapest múltjából 

VII. kötetéből. 1—24. 1. 2 térképpel. 
Mátyás király budanyéki vadászkastélya. Budapest. 1941. 1—8. 1. 10 képpel. 
Budapest szföv. területén végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése. 1931 —1941. 

I. rész. Egyházi maradványok. Budapest Régiségei XIII . 1943. 170—252. 1. 1—48. kép. 
Agyagművesség Budán a törökkorban. Klny. a Budapest Története III. kötetéből. 382— 

401. 1. 37—40. kép. CXXX1V—CXL. táblák. 
Budapest szfőv. területén végzett középkori ásatások összefoglaló ismertetése. 1931—1941. 

II. rész. Világi célt szolgáló építmények. Budapest Régiségei XIV. 1945. 1—43. kép. 399—447. 1 
Ásatások a békásmegyeri ú. n. Pusztatemplomban és környékén. Budapest Régiségei. XV. 

449. 1. 1 — 11. kép. 

GARÁDY SÁNDOR NYOMTATÁSBAN MEG NEM JELENT KÉSZ MUNKÁI 

Mátyás király budanyéki vadászkastélyának részletes ismertetése. 
Buda Nyék község templomának részletes ismertetése. 
Az óbudai (Miklós-téri) selyemgombolyító (deglomatorium) története. 

GARÁDY SÁNDOR ELŐKÉSZÜLETBEN MARADT MUNKÁI 
A Bécsi-úti ásatások (Fehéregyháza) kutatásának ismertetése. 
A svábhegyi Városkút és Béla király kútjának, valamint a velük kapcsolatos közép-

és Tvjkori vízvezetékek maradványainak ismertetése. 
, Az óbudai F"ehéregyháza, Árpád sírjára vonatkozó írásos vagy nyomtatott adatok a 

XVIII. századig. 
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TOMPA FERENC 
189 3 — 1 9 4 5 

Abban a nagy veszteségben, amely Tompa Ferenc halálával a magyar 
tudományt érte, osztozik a Fővárosi Múzeum is, amely egyik leg
megbecsültebb külső munkatársát gyászolja az Kihunytban. 

Szinte hihetetlenül hangzik, hogy az az életvidám és életerős ember, 
tanítani mindenkor kész lelkes tudós, akinek a természet rendje szerint 
még munkás évtizedeket kellett volna élnie, akinek — elvégzett munkájá
ból megítélhetően — még sok-sok valósításra váró terve lehetett és 
volt is, többet nem dolgozik és istenáldotta tehetsége nem állhat többé 
a magyar ősrégészeti kutatás és az újabb generáció nevelésének szol
gálatában. 

Akkor és úgy pusztult el, mint a világcsodálta főváros, amelynek 
mindig készséggel állott szolgálatára. Abból az ezer és ezer bombából, 
gránátból és aknából, amely Budapest egyes részeit romhalmazzá változ
tatta, neki is jutott egyetlen repeszdarab, amely ostromparancsolta 
kötelességének teljesítése közben halálra sebezte és 1945 február 9-én 
kínos halállal megölte. 

Tompa Ferenc meghalt. Félbenmaradt munkáit senki se folytatja, 
senki se fogja befejezni, de élni fog azokban, amelyekkel az ősrégészeti 
szakirodalmat gazdagította s élni fog azok emlékezetében, akiket ő 
vezetett be az ősrégészet tudományába. 

Munkássága a mienk is volt. A Fővárosi Múzeumé és a főváros 
közönségéé. Nekünk is jutott bőségesen abból a gazdag tudásból, amellyel 
készséggel állott rendelkezésünkre ásatásainknál és a múzeumi munkánk
ban. Azok a tudományos vállalkozások, amelyek az utolsó tizenöt év 
alatt soha nem látott és nem remélt módon alakot öltöttek, nem nélkülöz
hették szaktudását és munkabírását. 
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Dolgozott a Tanulmányok Budapest Múltjából gazdag sorozatában, 
megírva röviden, de égészen újszerűen őstörténelmi monográfiánkat.1 

Bő részleteket közölt a Budapest Régiségeiben ősrégészeti leletanyagunk
ból,2 amelyet már előbb is beleillesztett abba a nagy monográfiába, 
amelyet elsőként írt a magyar őskorról s amelyet külföldi folyóirat 
vitt el — a magyar régészet szegénysége miatt — a magyar kiadványaink 
sorozatából.3 Bs dolgozott —--utolsó nagy munkájával4 — Budapest 
történetének írói gárdájában, a tőle megszokott kitűnő megfigyeléssel 
és éles logikával, kimutatva, hogy Budapest területének története már 
az őskorban is egy az egész ország területének történetével. 

: Ezekkel a munkákkal írta be nevét a mi külön tudománytörténe
tünkbe, amely megjelenés szerint elkülönül ugyan, de sohasem akar más 
úton járni, mint az egyetemes magyar tudományosság. 

. T o m p a Ferenc tudományos munkássága bizonyítja ezt a legjobban, 
amely még akkor is országszerte érvényes megállapításokat tett, amikor 
a főváros és környéke egy-egy régészeti problémáját világította meg 
a települési régészet évtízezredekre világító fáklyájával. 

. Bs most ez a fáklya lefelé fordulva hamvad. Hamvad,-de el nem alszik. 
Elevenen tartják azok a gondolatok, amelyek Tompa Ferenc fővárosi 
vonatkozású munkáiban tovább élnek és tanítanak, még akkor is, ha 
egyes megállapításait már régen túl fogja haladni az általa lerakott 
alapokon továbbfejlődő tudomány. 

Gondolatainak éltető- és tanítóerejét hálásan ismeri el a kortárs és 
késő évtizedek mulya is hálás lehet érte az utána következő nemzedék. 

A Fővárosi Múzeum és a Budapest Régiségeinek szerkesztősége 
kegyelettel őrzi nagyrabecsült munkatársának nemes emlékét. 

—r —s. 

i Budapest Őskora. Tanulmányok Budapest Múltjából. IV. kt. 1—16. 1. 
2 Adatok Budapest őskorához. I—77. Budapest Régiségei. XIII . kt 13—19. és XIV. kt. 

9—29. 1. 
3 25 Jahre Urgeschieht s j or schung in Ungarn 1912—1936. Bericht R. G. K. 1934—35. 

S. 27—127. 
4 Budapest az őskorban. Budapest története. I. 1. 2— 134. 1. 
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GÁRDONYI ALBERT 
1 8 7 4 — 1 9 4 6 

Igen nagy tudású, széles látókörű, történészt vesztettünk el 
1946 október 23-án Gárdonyi Albert ny. szfőv. levéltáros személyében. 
A »Budapest Régiségeidnek is munkatársa volt, mint ahogy úgyszólván 
minden történelemmel foglalkozó folyóiratban megjelentek alapos tanul
mányai. A hetvenkétéves, ősz tudós munkáinak gazdag sorozatát végig
tekintve a múlt század polihisztorai elevenednek meg emlékezetünkben. 
Érdeklődése nagyon sokoldalú volt. A század elején mint a Fővárosi 
Könyvtár alkalmazottja sokat foglalkozott népkönyvtárak szervezésé
nek és fejlesztésének kérdésével, társadalmi és közgazdaságtani problé
mákkal s az aktuális szociálpolitikával. A Fővárosi Levéltár szolgálatában 
sokoldalú munkásságának középpontjába a főváros történetének tanul
mányozását állította. A »Budapest" történetének okleveles emlékei« 
című nélkülözhetetlen forrásgyűjtemény kiadásában a munka legnagyobb 
részét ő végezte el. Rendszerező és szervező tevékenységével magas 
színvonalra emelte a Fővárosi Levéltár tudományos munkásságát. 
Nyugalomba vonulása után tovább folytatta kutatómunkáját s a régi 
érdeklődési területei, oklevéltan, pecséttan, társadalomtörténet, köz
gazdaságtan stb. művelése mellett számos újabb tanulmányt szentelt 
a főváros múltjának felderítésére. Ezek legnagyobbrészt a »Tanulmányok 
Budapest múltjából« című várostörténeti sorozatban jelentek meg. 

Történetírói munkásságának alapelve az igazság keresése volt, 
sohasem kalandozott el légbőlkapott elméletek világába, hanem állításait 
kézzelfogható okmányok, műemlékek és tárgyak ismeretével támasztotta 
alá. Az élet valóságától nem szakadt el, foglalkozott többek között Pest 
város kereskedelmi életének fejlődésével s a szövőipar budai meghonosí
tásának ügyével. Külön tanulmányt szentelt 1919-ben a »Magyar jako
binusok története« megírásának s megállapította Martinovics és társai 
vértanúhalálának pontos helyét a Vérmező területén. 

A kifogyhatatlan szorgalmú kutatót, a valóságot kereső történészt 
s a főváros múltjának sokoldalú búvárlóját gyászoljuk benne. 

B. B. É. 
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9. kép . Vázlat a középkori Szombat-Piac-térről és környékéről, az itt fennállott házak tulajdonságainak feltüntetésével. 
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10. kép. - A közékori Mindenszentek- (Hátsó-, Német-, Posztómetö-, Nyirő-) utcájában fennállott házak tulajdonosairól. 





. kép. A középkori Szent György és Zsigmond-tér környéke az itt fennállott házak tulajdonságainak feltüntetésével. I I . ké 
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