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JUPITER DOLICHENUS ÉS AESCULAPIUS NAGY
SZEBENI FÖLIRATÁRÓL.

Orelli fölirat gyűjteményében (I, 1214) Seivertből (pag. 145, 
205) a következő nagy-szebeni föliratot közli:

I . O . M . D  
EX PROSCRIPTO (így)
NVM . AESCVLAPII 
VETVRIVS . MARCI

6 AN . EX LÉG . XIII . G . P . S . S . SVORQ.
Katancsichnál (Istri adcolarum geographia vetus etc. II. p. 

256, CCLXXI. sz. a.) S . S . SVORQ. hatodik sorban áll. Seivert 
■íz első sorban levő D betűt Deo-val oldotta föl; Orelli pedig azt 
jegyezte meg: Dedicavit potius quam Deo, Katancsich: malim 
Dolicheno, ut in aliis. Ugyanígy értelmezte a D betűt Seidl a 
Jupiter Dolichenu8 tiszteletéről írt művében s ezen értelmezést 
fogadta el Preller is. l)

Tekintettel arra, hogy Seivert föloldása szokatlan, Orelli-é 
pedig eltér a fölirattan szabályaitól, helyesebb, mint azt már 
Katancsich tévé, az első sor négy betűjét ekként olvasni: lövi 
Optimo Maximo Dolicheno. Ugyanígy old föl ugyanily négy betűt 
Marini is a következő ravennai föliratban: a)

I . O . M . D  
L . AVRELIVS . VALERIVS . SACERDOS

Figyelembe vételt érdemel Orelli olvasása, mert a Doliche- 
nus név, mint Jupiter Optimus Maximus mellékneve, előtte nem 
volt ismeretlen s így elnézés ez esetben alig feltételezhető; jele
sül olvasható nála az idézett helyen 1232. szám alatt ádriai fölirat 
végén:

IOVI OPTIMO MAXIMO DOLICENO, 
a mely emlék Alexander Severus üdvére állíttatott; ugyanott 
megjegyzi: Effigiem . I . O . M . D  (olicheni) habes apud Marini 
Atti p. 539. ;8)

*) Römische Mythologie, pag. 752, nóta 2 (első kiadás), a hol a nagy
szebeni föliratot Seidl művéből s egy más hasonlót Rónier-ből közöL

*) Gli atti e monumenti de fratelli Arvali etc. II. p. 539 (képpel).
A jegyek feloldására nézve 1. pag. 538.

8) Más ábrát közöl «A Magyar Nemzeti Muzeum Római Föliratos
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NAGY-SZEBENI FÖLIEATOE. 517

1233 szám alatt római föliraton, melyet egy színész állított 
leányával:

10VI OPTIMO | MAXIMO . DOLICHENo;
1234. szám alatt budai föliraton: 1 . 0  . M | DVLCENO HELIO- 
POLI | TANOSACRVm | FECit (talán: Aurelius Secundus, a 
második Adiutrix légióból való hadastyán); v. ö. A M . N . M . R . 
F  . E. pag. 12, és 1235. szám alatt monmouthshirei föliraton, 
melyet «Augustorum monitu* állított Rufínus:

I OVI . 0  . M . DOLICHV (olvasd: DOLICHENO).
A magyar nemzeti muzeumi föliratgytijteményben szintén 

előfordul Jupiter Optimus Maximus Dolichenus neve; így 29. 
szám alatt szalankemeni fehér márvány emléken:

I .  O M . D
olvasható; 30. szám alatt sárpentelei fogadalmi emléken (Katan
csichnál 1. c. I. pag. 373 n. L i l i ) :

I 0  [M] | DOLC, a mely pro salute Avgustorum állíttato tt; 
341. szám alatt ó-budai fogadalmi oltáron, mely a K. utáni 194-ik 
évben készült:

L I . 0 ? ] M D ,
ha az M D előtt csakugyan két betű á llt; és 342. szám alatt fehér 
márvány szobrocskáról vett föliraton minden kételyt kizárólag, 
mert a három első betűvel van jelezve :

1 . 0 . M . D O L .
Ugyanilyen kezdetű föliratot talált, ha jól tudom, az óbudai 

ásások alkalmával az amphitheatrum területén Torma Károly, a 
mely szerint:

1 . 0 . M . DŐL
Jovi Optimo Maximo Dolicheno — L(ucius) Jul(ius) Quirinus 
Pa8siniamus praef(ectus) állított emléket.

Ugyancsak Dolichenusnak olvassák 1 . 0 .  M. után a D betűt 
a M . N . M . R . F . E-ben a 12-ik lapon említett laibachi föl- 
iraton ( I . O . M . D  | E T . 1 . 0  . M . Heiiopolitano, vagy Hammoni) 
és az ugyanott említett angolországi föliraton I  . 0  . M . D. | H. 
(Jovi Optimo Maximo Dolicheno Heiiopolitano).

Hogy Dácziában, a melynek területén a fennebb közölt föl

Emlékei» czímü mü, a múzeumban őrzött eredetiről; harmadikra utal 
Marini 1. c.
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518 BELICZAY JÓNÁS.

irat találtatott, Jupiter Optimus Maximus Dolichenus ismeretes 
volt, azt a kővetkező zalatnai fölirat teszi kétségtelenné:

1 . 0  . M Jovi Optimo Maximo
DOLIC Dolicheno
MODEST Modestus,*)

a miért is bizvást ide sorozhatjuk a Marcus Bassus Aquila és 
Valarius Galanus üdvéért

I . O . M . D
Jovi Optimo Maximo Dolicheno állított osztrovi em léket2) is.

Mindezeket tekintetbe véve alig lehet kétség az iránt, hogy a 
kérdésben forgó nagy-szebeni föliraton: Jovi Optimo Maximo 
Dolicheno s nem az e helyen s ily összeköttetésben szokatlan Deo, 
vagy rendszerint DD vei írni szokott dedicavit olvasandó.

A fölirat második sorára nézve Orelli azt jegyzi meg: «vel 
potius praescripto. Rarior omnino formula: pro ex iussu, imperio, 
monitu.v Az értelmezés kifogástalan s felesleges volna reá több 
szót vesztegetni, akár a fölirat fogalmazója, akár vésője követte el 
a helyesírási hibát.

A harmadik sor:
NVMinis AESCVLAPII 

a másodikhoz tartozik; a fölirat e szerint Aesculapius isten sugal
latára állíttatott.

Bizonytalan, melyik volt azon görög isten, vagy istenség, a 
mely a rómaiaknál először nyert tiszteletet. Ha a föliratokat tekint
jük, úgy a legrégibb időből valókon először Apollo nevével talál
kozunk, a mi valószínűvé teszi ugyan azt, hogy ő volt a rómaiaknál 
az első honosságot nyert görög isten, de nem ád még minden 
tekintetben megnyugtató teljes bizonyosságot. Jobban vagyunk 
értesülve Aesculapius tiszteletének meghonosultáról. Livius, Velle- 
ius Paterculus s mások szerint a város építésének 463-ik évében 
(E. e. 291-ben) Rómában heves pestis dühöngött s a teendők iránt 
kétségben levő nép, mint válságos kérdéseknél máskor is, tanácsért 
Sibylla könyveihez fordult. Ezek azt javasolták, hogy a pestis 
megszüntetése végett Aesculapiust hozzák el Rómába. A rómaiak 
tehát Aesculapiusért követséget menesztettek Epidaurosba azon

l) Katancsich, 1. c. II. pag. 261. n. CCCVIII.
*) Marsili, Danubius etc. II. pag. 137 és tab. 57. KatancBich 1. c.

*ag. 257 n. CCVI. Seivert CCXI. Gruter XII, 7.
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NAGY-SZEBENI FÖLIRATOK. 519

utasítással, hogy az istent onnan magukkal elhozzák. Az emel
kedő Eóma hatalmát akkoriban még nem terjeszté volt ugyan ki 
az ádriai tengeren túl, de híre már elhatott volt Görögországba s 
minthogy ily államok irányában a régi kor diplomácziája is külö
nös figyelem tanúsítását tartá szükségesnek, a követséget illő 
fogadtatásban részesítve, a kényes kivánalom alól, melyet az epi- 
daurosiak kereken meg nem tagadhattak s feltétlenül meg nem 
adhattak, akként véltek legelőnyösebb módon menekülni, ha a 
követségnek egészen tetszésére hagyják megbízatásának mikénti 
s mily mértékben való teljesítését: megengedték tehát, hogy a 
követek Aesculapius templomából azt és annyit vigyenek el, a mi 
nekik tetszik s a mennyit jónak látnak. A követség ezek után 
körüljárt s körülnézett a templomban s midőn az isten szobrához 
közeledett, ennek botjáról letekeredett a kígyó, a mit a rómaiak 
jó ómennek véve kimenendők megfordultak s midőn látták, hogy a 
kígyó önkényt követte volna őket, lemondva minden további válasz
tásról, hajójokra visszatértek, melyre a kígyó felkúszott s annak 
orrán rétessé tekeredve megpihent; a járm ű pedig haza-felé vette 
útját. Ütközben Antiumnál,a hol Apollónak Aesculapius állítólagos 
atyjának szentelt berek volt, a kígyó észrevétlenül kimászott a 
hajóból 8 pálmafára csavarodva három napon át mozdulatlanul 
azon maradt. Ez okból itt Aesculapiusnak szentelt templomot 
állítottak. Három nap eltelte után a kígyó ismét lekúszott a fáról 
s visszatért a hajóra, a melynek Rómában való megérkezésekor 
megint észrevétlenül a tiberisi szigetre csúszott, a hol (a mai 
szent János-templom közeleben) Aesculapius tiszteletére templo
mot építettek s ünnepe napjáúl január hó elsejét jelölték ki. A má
sodik keresztyén században az esemény emlékezetére az egész 
szigetet kövekkel rakták körül, úgy, hogy a hajó alakjával bírt, de 
belső berendezése tekintetében a ránk csak hézagosan jutott ada
tokból biztosat mondani nem lehet. Annyi azonban kétségtelen, 
hogy közhit szerint a betegeknek és szenvedőknek leginkább 
álmaikban osztogatta tanácsait és nyilvánítá akaratát.1) A fennebbi

*) A forrásokra nézve 1. Preller, Köm. Myth. pag. 135 és 606 sq. 
(az első kiadásban). Macrobius I, 20. 4: Apollodorns in libris quibus titu
lus est íztpi SeÜív seribit, quod Aesculapius divinationibus et auguriis 
praesit. Nec mirum, siquidem medicinae atque divinationum consociatae 
sunt disciplinae, — a miből Preller azt hajlandó következtetni, hogy
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520 BELICZAY JÓNÁS.

nagy-szebeni föliratban ezt jelenti a z : ex proscripto numinis Ae- 
sculapii. Ugyanígy vagy legalább hasonlóan értelmezi Orelli a 
következő föliratot:1)
ESCVLAPIO | DICTVETFACTV | ISOCHEIQVS (sic), mondván: 
quod, ut in somniis v. c. promiserat Isochryso, factum reddiderit, 
sanitatem ei restituerit,2) — a mi, mint a v. c. tanúsítja, nem 
igényli a kizárólagosságot a maga részére, hanem csak a megen
gedhető magyarázatok egyikének kíván tekintetni

Dáczia területén a numen Aesculapii-vel más föliratokban 
is találkozunk; így brettyei fölirat szerint: NVMINI | ESCVLAPI 
állított emléket «ex voto» C. Julius Metrobianus «sacerd(os) dei 
eiusd(em),» — gyula-fehérvári fölirat szerint: NVMINI AES \ 
CVLAPI ET HY | GIAE, urai, a császárok üdvéért emléket 
állított volt pénztárnokuk Antroclus, — nagyszebeni fölirat szerint: 
Jupiter Optimus Maximusnak, Junónak, Minervának és Aesculapiua 
Dominus-nak Septimius Asc(on) H erm es: LIBERTVS NVMINIS 
AESOVLAPIi emléket állított, és más brettyei fölirat szerint: 

NVM INI. AESCVLApii 
ET . HYGIAE . AELIA 
VENVSTA . Votum Solvit8)

De mindez csekélység azon sok föliratot mellett, melyen 
Aesculapius neve olvasható s a melyek közt adácziaiakat bizonyára

Aesculapius római temploma mellett álomhozó alvásra (incubatio) alkalmas 
épület állott, a hol a tanácsot várók lefeküdhettek. A tiberisi sziget ábrá
ját közölte Montfaucon s ebből 8chatz Montfaucon nyegyedrót kiadásában. 
Azon vélemény, mintha e sziget Mesopotamiának neveztetett volna, a régi 
Írókból nem igazolható. Asklepiosnak a flórenczi muzeumban őrzött szob
rának gipszmásolata látható a nemzeti muzeum régiségtan osztályán. Szob
rok és domborművek másolatai Montfaucounál és Bouillonnál.

l) I, 1573. Kómában őrzött érczlemezről. Mint klasszikus helyre utal
Orígenes adv. Cels. 3, 24, pag. 461-re, a hol Aesculapiusnak álomban való
megjelenései iratnak le. A régi keresztyén irók a pogány vallás természet-
felettiségeit nem tagadták mindenkor kereken, hanem azokat eldöntetlenül
hagyva, kitértek megoldásuk elől. így például Augustinus Aeneas szár
mazásánál.

*) A mikéntre nézve lásd Lukianosnál Hippiást, a hol fehér már
ványból faragott Aesculapius és Hygia szobrocskáról tétetik említés, melyet 
a gyógyulni vágyók fürdőkbe tettek.

8) Az itt használt föliratokat Gruter, Seivert, Bongarsi s ezekből 
Katancsich is közölte.
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kiválóbb hely illeti meg. Legyen szabad néhányat közülük föl
említenem. Gyula-fehérvári fölirat szerint: Serranus császári adó
szedő neje Crispinilla egészségének helyreállta fölötti örömében 
AESCYLAPIO emléket á llít; ugyanottani fölirat szerint P. Aelius 
Syrus apulumi (gyula-fehérvári) augustalis, neje Valéria Severa és 
leánya Aelia Syra fogadásból AESCVLAPIO . ET | HYGIAE 
harmincz lábnyi hosszú csarnokot építtetett, a miből, főleg, ha 
tekintetbe veszszük, hogy már Aesculapius papjával és szabadosáva 
találkoztunk, valószínűvé válik, hogy Apulumban Aesculapiusnak 
temploma is volt. Más ugyanottani fölirat szerint Lucius Septimius 
Nigrinus, valamely apulumi czéh patronuea, a saját és öveinek 
üdvéért szintén AESCVLAPIO | ET . HYGIAE állított emléket; 
egy negyedik szerint Publius Antonius Saturninus a kolonia deku- 
riója AESCVLA | PIO . ET . HY | GIAE teljesített fogadalmat s 
egy ötödik szerint Ael(ius) Moscus AESCVLAPIO | ET . HY
GIAE | SACRum(ot) állított. De nemcsak a régi Apulumban, 
melyet a mai Gyula-Fehérvárral azonosítanak s a már nevezett 
Brettyén, és Nagy-Szebenben, hanem Dáczia egyéb helyen is ismer
ték Aesculapiust és Hygiát, mint azt a következő zalatnai, vagy 
aranyosi fölirat tanúsítja:

AESCVLAPIO 
ET . HYGIAE 

Caius POMPonius FVSCVS
II . VIR COLoniae APVli Votum 

Libenter Solvit
Aesculapiusnak, mint a gyógyászat és jó tanácsok istenének 

leányával, Hygiával, az egészség istenével való párosítása egészen 
természetszerűnek látszik; feltűnőbb, ha nevét más istenekével 
olvassuk, a mire hasonlókép van elegendő példa.

A magasabb, földöntúli lények tisztelete a pogányoknál 
ugyanazon emberi érzeten alapúi, a melyen a keresztyénnek a min
denható isten s e mellé, vagy alá sorolt lények tisztelete. A m in
denható istentől a gyarló emberig oly roppant hézag tátong, hogy 
annak közvetítő lényekkel való kitöltése a fantázia szükségleté
nek felelt meg; azt lehetne mondani, a forma változott, de a dolog 
lényege egy és ugyanaz maradt. A napoléoni háborúk idejében 
a merániak a franczia hadseregtől megkiméltettek, a mit ők a 
főutczájokon fölállított Mária-emlékre írt aranybetűs német föl- 
irat tanúságaként, a Boldogasszony jóságos intézkedésének tulaj
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donítottak, a ki Tirolban, különösen pedig náluk kiválóan tisztel- 
tetik. Sztratég ily föliratot természetesen nem állíthatna. 
Mária-Troszton, a Grácz melletti gyönyörű fekvésű búcsújáró 
helyen, melyet jóformán semmi radegundi fürdő-vendég megláto
gatni el nem mulaszt, a templomban különféle fogadalmi ajándé
kok között többet «ex voto* kitétellel mutattak be a hívők. Hazánk
ban Szent-Endrén a görög nem egyesültek <gyik templomában a 
legkülönfélébb fogadalmi, vagy tán inkább ajándék-tárgyak, köz
tük érmek is láthatók kis szekrényben felfüggesztve s mind e mai 
napig megőrizve. Mária Besenyőn, Gödöllő mellett, a búcsújárók 
viasztárgyakat mutatnak be áldozati ajándékul, oíy szokás, mely 
másfelé is dívik. A régi korra emlékezve azt lehetne m ondani; 
plus 9a change, plus c’est la mérne chose. A protestáns ember, 
ha vallásos érzetből tesz is valamit a templom és isteni tisztelet 
érdekében, istennek csak imával vél kedveskedhetni s ott, hol a 
katholikus tán templomot építtet, oszlopot állíttat, szobrot fa- 
ragtat, képet festet, vagy föliratot véset és más érzékeivel észreve
hető emlékkel áldoz, rendszerint beéri az egyszerű imával.

így, mikor én mindentől elhagyottan
— Tavaly nyáron esett, nem költemény,1) —
Kergetve önnön lelkemtől futottam,
És láthatáromon nem volt remény, —
S kétségb’esés örvényéig jutottan 
Kezem égre emelni nem merém:
Egy — asztagomba feddőleg hajított —
Villám-tiszök imádkozni tanított.8)

Hivatkozhatnám még a csaknem minden nagyobb községben 
látható azon sok szent-háromság 8 más emlékre, melyet a múlt 
században a pestis és hasonló járványok megszűnte alkalmából 
isten iránt érzett hálája szemlélhető jeléül állított a hívők serege. 
A Becs városának legszebb díszei közé tartozó Károly-templom a 
pestis megszűnte alkalmából építtetett s a Kohlmarkton lévő 
szent-háromság-emlék hasonló, de régibb időből való hála-jel; 
amazt az uralkodó, emezt, ha jól tudom, a nép állította. De ezen 
út a végtelenbe visz, mert az emberiség legszebb alkotásai m in
denkor a vallásos érzetnek voltak nyilvánulásai s tán ennyi is

f)22 BELICZAY JÓNÁ8.

*) 1849-ben augusztus végén.
Arany János «Bolond Istók > első részében.
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elég azon tisztelet ébresztésére, melyet hitbuzgó vallásos emberek 
közel két ezer év előtt tanúsított áldozatkészsége még ma is igé
nyelhet, hiúság persze itt is játszik szerepet, d e : a gyarlóságot «s 
tévedést ezer évi keresztelkedés sem mosta még le rólunk s 
keresztyénhez mindig illő elv m arad : nil humani a me alienum 
puto. In ultima analysi az ókor embereit még vallásunkban is 
követjük.

Az említett vallásos indulat terméke a következő gyula
fehérvári fö lirat:

AESCVLAPIO ET HYGIAE 
CAETERISQVE DIIS DEABVSQVE 
HVIVSQue L O C I. SALVTARIBus 

Caius IVLius FRONTONIANVS VETeranus
5 EXBeneFiciarius COnSularis LEGionis V Macedonie® 

Phalangariae KEDDI 
TIS SIBI LVMINIBVS. GRATias 
AGit EX VISO PRO SE ET CAPSIA 
MAXIMA CONIVGe ET IVLIA 
FRONTINA FILIA

10 Votum Solvit LibenB Meritis x)

a melyben mint látható, több isten van együvé foglalva s a hála 
oka szembajtól való szabadulás.

Az isten neve írását illetőleg nem találunk egyöntetűséget. 
A görög Asklepioson kívül olvasható a latinos Aesculapius AI, AE 
és egyszerű E*vel. így valamely belluni föliraton P. Aelius Pollio 
megintés következtében ASCLEPIO emléket á llít; a baracsi pusz
tán Fehérmegyében talált fölirat szerint Antoninus kürtfúvó 
ASCLEPIO fogadalmat ró tt le ; 2) turini fölirat szerint Caius Quin- 
tus Abascantus végrendeletileg hagyományt rendelt az orvosok
nak : CVLTORibus ASCLEPII ET HYGIAE; 8) nápolyi föliraton: 
Asclepius, Hygia és Jupiter Eiarius em líttetik; 4) mindezen fölira
tokon a görögös Asklepios alakkal találkozunk. Római föliraton, 
már latinosítva: AISCVLAPIO | AVGVSTO SACRVM olvasható.

*) Orelli I, 1580. Katancsich, Gruter, Seivert.
*) A M. N. M. R. F. E. 351.
8) Orelli I, 1578.
4) Orelli I, 1237.
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melyet valamely Probus á llíto tt.*) Az egyszerű E.-vel való írás 
példája sem hiányzik.2) Görög föliratok is vannak; így Dáczia 
területén Boldogfalván talált föliratról ezt olvassuk:

ACKAEÍIIÖ KAI 
rriA  0EOIS 4>
IAAN0PQIIO1C 
ASIOC AIAIANO

6 C NEfíCEPOC ET 
XAPICTHPION 

IONIOC8)
és egy gyula-fehérvári föliratról:

K rPfy ACKAH 
niij> KAI TFlHt 
OEOic E n iK o rp io ic  
MAPxos MEMMioc AON 
r o c  BENE4>txtapt0? ETXHC 
XAPIN ANE0HKEN4)

Változatosságot találunk a név Írásánál fontosabb dísznevek
nél (epith. ornantia), a melyek gyakran jellemzők s individuum 
megkülönböztetése végett alkalmaztatnak, mint Feretrius, Stator 
Jupiter m ellett; Aesculapius dácziai föliratain csak megtisztelést 
kifejező dísznevekre akadunk. így a fennebb közölt boldogfalvi 
föliraton Aesculapius és Hygia deoi <piXávt>pto7roi-nak, emberszerető 
isteneknek6) és a gyulafehérvárin freoi éíctxoóptoi-nak, gondvi
selő isteneknek neveztetnek. Tiburi föliraton, Lucius Aurelius 
Kalatinus Mithras auguija VOTO SVSCEPTO emléket állított: 
AESCVLAPIO SANCTO | SERVATORI ET HYGEIAE6). Gyula- 
fehérvári fölirat szerint Terentius Pudens Uttedianus a XlII-ik 
ikerlégió császári legátusa s egyéb tisztségek betöltője AESCVLA- 
PIO AVGVSTO állított em léket.7) Augustusként volt említve

*) Orelli I, 1574.
*) A M. N. M. R. F. E. VII. tábla, 58-ik szám. Orelli I, 1573.
8) Marsilius, Danubius etc. II. tab. 55. Katancsich, Muratori, Kerekes, 

Benkőnél.
4) Katancsich 1. c. p. 250 n. CCXXXIV Gruterből.
6) Lásd: Schwarz Opusc. de Aesculapio et Hygea Diis oiXiv^owtioií.
#) Orelli I, 1579.
7) Katancsich, 1. c. p. 237 n. CXLI. Muratori, Seivert.
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fönnebb római föliraton is. Galliában talált fölirat szerint Val- 
(erius) Symphorus és Protis DEO AESCVLAPIO ajándékokat 
ado tt1). Merobrigei (Francziaország) fölirat szerint C. Attius 
Jannarius orvos végrendeletileg emléket rendelt á llítan i: AESCV- 
LAPIO | DEO.2) A két görög föliraton is ^eóc-nak mondatik. 
Dominnsnak nevezi a fennebb említett nagy-szebeni fölirat, mely 
Jupiternek, Junónak, Minervának és Aesculapiusnak állíttatott s 
xóptoc-nak a gyula-fehérvári görög fölirat. Ennélfogva csak termé
szetesnek tarthatjuk azt is, ha olyan hírneves gyógyhelyen, hol 
még ma is ezrével keres a szenvedő emberiség enyhülést, Mehá- 
dián, Marcus AureliusVeteranus a XlII-ik légió prefektusa: DIIS 
MAGNIS | ET . BONIS . AESCV | LAPIO ET HYGIAE fogadal
mat rótt le .8)

Ennyi kifogástalan emlék kétségtelenné teszi, hogy Aescula- 
piust, talán épen a most említett gyógyhely üdvös hatása következ
tében, Dácziában különös figyelemben részesítették s minthogy 
nevével leggyakrabban gyula-fehérvári föliratokon találkozunk, 
valószínűvé válik, hogy Apulumban 8 talán még Mehádián is, 
temploma volt; hogy ott csarnoka volt, azt kétségtelenné teszi a 
fennebbi gyula-fehérvári fölirat, melyet már Bongarsi ismert. Ezen
felül, mint említve volt, még Aesculapius papjának és szabadosá
nak emlékét is megőrizték a föliratok, a miből ha templomra még 
nem, állandó tisztelet gyakorlására minden esetre lehet és szabad 
következtetést vonnunk.

Az emléket állító Veturius Marcianusról csak azt tudjuk, a 
mit a föliratról olvashatunk lej hogy t. i. a XlII-ik ikerlegióban 
szolgált; nemzetségi neve azonban előfordul még egy verespataki 
viaszos falapon, a mely szerint Veturius Valens, tán Marcianus 
rokona, Bato fiának Anduejánek eladja Alburnum maiusban levő 
házának felét. 4)

A XlII-ik ikerlégióról, a melyben Veturius Marcianus szol

*) Orelli I, 1572.
*) Orelli I, 1575.
*) Orelli I, 1581. Katancsich 1. c. pag. 240 n. CLXI végén V. L. M. 

S — betűkkel, Muratoriból.
4) Eredetije Budapesten a M. Nemzeti Muzeumban van. Kiadták

hazánkfiai közül: Érdy János monográfiában teljes fakszimilével és Rómer
Flóris a M. N. M. R. F. E.-ben 592. szám alatt részben fakszimilével.
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gált, jóval többet kellene mondani, mint azt ez alkalommal tenni 
ildomos volna s azért legyen szabad erről máskor szólani, mert ha 
van Pannónia és Dáczia területén tartózkodott légió, mely a vele 
való részletesebb foglalkozást megérdemli, úgy ez bizonyára azok 
közé tartozik.

A P . S . S . SVORQ= pro salute sua suorumque-vel oldandó 
föl, mint azt már Orelli te tte ; téves a P betűt a LÉG. XIII. G.-hez 
vonni, mint azt Detlefsen elnézésből tehette ,*) habár a XlII-ik 
ikerlégió némely föliraton Pia Fidelisnek neveztetik.

összefoglalva ezek után az eredményt azt látjuk: hogy a 
XlII-ik ikerlégióban szolgált Veturius Marcianus Aesculapius-tól, 
akár álmában, akár egyébként ösztönöztetve, a saját és övéinek 
üdvéért Jupiter Optimus Maximus Dolichenusnak emléket állított. 
S ha az irályból és annak tartalmából az iróra lehet következtetni, 
úgy tán azt is mondhatjuk, hogy Veturius Marcianus, az egyszerű 
légionárius, a saját ideje fogalmához képest vallásos jóravaló 
ember lehetett. B el ic z a y  J ó nás .

Óhajtások.
(Anakreon.)

Tantalus király leánya 
Phrygiában kőszirtté vált,
Pandion l?roknéja röpke 
Fecske-szárnyat nyerve elszállt. —
Én meg, oh kedves leányka,
Tükröddé szeretnék lenni,
Hogy folyvást nézz, vagy ruháddá,
Hogy légy kénytelen viselni. —

Bár lehetnék tiszta vízzé,
Arczodat hogy mosnád bennem,
S mily jól esnék, hogy hajadra 
Kenj, illatszereddé lennem. — 
óh ! ha övvé vagy nyakadban 
Gyöngysorrá lehetne válnom 
Sőt ha lábadon czipővé 
Kell is lennem, azt se bánom.

Ford. G e b g e l y  K á ro ly .

x) Ueber ein neues Fragment einer Römischen Waclisurkunde. a 
bécsi akad. kiadványai közt (1857) pag. 643, a különlenyomatban pag. 6.
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