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Lassányi Gábor: Egy körömnyi történelem

„Szerintem ennek örülni fogsz” – mondta Sándor 
Lajos jellegzetes félmosolyával, amikor a kezembe 
nyomta az apró, alig két centis, még földes fémtárgyat. 
Meleg júniusi nap volt, és ekkor már napok óta kutattuk 
Aquincum polgárvárosának feltáratlan, nyugati oldalá-
nak felszíni leleteit Magyarország egyik legjobb fémke-
reső szakemberével. A tárgyak aprólékos felgyűjtését 
a tudományos célokon túl különösen indokolttá tette, 
hogy a területet hosszú évek óta fosztogatták illegális 
kincskeresők.

Ahogy a zöld patinával borított lemeztöredéket ke-
zembe vettem, valóban szaporább lett a pulzusom, mi-
vel a tárgy mindkét oldalán apró, szabályosan bevésett, 
jellegzetes latin betűk sorakoztak. A tárgy egy római 
kori úgynevezett katonai diploma töredéke volt. A két 
összefűzött bronzlemezből álló hivatalos iratokat szolgá-
lati idejük letelte után kapták tanúsítványként a lovas és 
gyalogos segédcsapatokból, a flottától, valamint néhány 
más egységtől leszerelt római katonák. A diplomák egy-
egy Rómában kifüggesztett, érctáblára írt császári ren-
delet másolatai. Ezek a dokumentumok igazolták, hogy 
az illető veterán teljes jogú római polgár lett, illetve fe-
leségük és gyermekeik milyen kiváltságban részesültek. 
A katonai diplomák esetében az első tábla külső felére ál-
talában a rendelet szövegét, a második tábla külső olda-
lára a tanúk nevét írták. A belső oldalakon legtöbbször a 
külső oldalakra írt felirattal azonos szöveg volt olvasha-
tó még egy példányban. A két átfúrt lemezt összefűzték, 
és a tanúk pecsétjükkel zárták le, így hamisítás gyanúja 

esetén ellenőrizni lehetett, hogy a lezárt belső oldalakon 
lévő szöveg megegyezik-e a külső lapokon olvashatóval.

A katonai diplomákon pontosan feltüntették, hogy 
az adott évben, az adott tartományban melyik parancs-
nok alatt szolgáló, melyik csapattestekből leszerelt 
katonák kapták meg az elbocsátó iratokat, valamint a 
veteránok etnikumát és családtagjaik nevét. Így külö-
nösen becses forrásai a római had- és tartománytörté-
netnek. Pannonia területéről is több, mint félszáz ilyen 
dokumentumot ismerünk.

MÚZEUM

az ezzel együtt járó gazdasági hanyatlás miatt a visz-
szaesés jelei mutatkoztak a város életében. Egy-egy 
nagyobb építkezéstől eltekintve (pl. a húspiac) jobbára 
csak kisebb átalakításokat hajtottak végre az épülete-
ken, a leletanyagból ítélve (visszaesett az éremforgalom 
is) ínségesebb idők köszöntöttek a polgári településre 
is. Szórványosan figyelhetünk csak meg az épületeken 
belül felújításokat (pl. padlók felújítását) vagy új – rosz-
szabb minőségű – falak felhúzását. A korszakról bőveb-
bet sajnos a régészeti leletanyag alapján egyelőre nem 
lehet mondani: ennek oka részben az első ásatások kez-
detlegesebb technikájában (nem vették észre), részben a 
későbbi korok „kőbányászatában” keresendő, ami miatt 
a késői rétegek jelentős része megsemmisült. Ugyanak-
kor azonban az is tény, hogy az utóbbi évek feltárásai és 
műszeres lelőhely felderítései során előkerült, keltező 
értékű tárgyak közül minimális a biztosan a III. század 

vége utáni időszakra keltezhető lelet (azok is elsősorban 
érmek), amely arra utalhat, hogy a bizonytalan politikai 
és gazdasági helyzetben a városnak csak bizonyos ré-
szeiben (elsősorban a főútvonalak mentén) folytatódott 
az élet a III–IV. század fordulóján, a település nagy ré-
sze azonban a IV. században már lakatlan lehetett.

A polgárváros itt vázolt történetéből jól látszik, 
hogy az utóbbi évek feltárásai és egyéb kutatásai ren-
geteg új adattal gazdagították tudásunkat (főként a te-
lepülés legkorábbi és legkésőbbi időszakára vonatkozó-
an), illetve olyan új kérdéseket is felvetettek (pl. a város 
nyugati oldalának építéstörténete kapcsán), amelyek 
alapján biztosan állíthatjuk: közel sem tudunk még 
mindent Aquincumról.

(A szerző régész, muzeológus, az Aquincumi Múzeum igazgatója)

Az aquincumi diploma szövege

„Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus 
Augustus, az örmények legyőzője, főpap, a tribu-
nusi hatalom tizennyolcszoros birtokosa, kétsze-
res imperator, háromszoros consul és Imperator 
Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus, az örmé-
nyek legyőzője, a tribunusi hatalom négyszeres 
birtokosa, kétszeres imperator, proconsul, kétsze-
res consul, (akik) az isteni Antoninus fiai, az isteni 
Hadrianus unokái, az isteni Traianus dédunokái, 
az isteni Nerva ükunokái, mindazoknak a lovas 
és gyalogos katonáknak, akik x számú lovas és y 
számú gyalogos csapatban katonáskodtak, ame-
lyeknek a nevei…”

Mozaikpadló a polgárváros nyugati részéről (fotó: Komjáthy Péter)



40 41

Esetünkben csak az első bronzlemez bal felső oldaltö-
redéke maradt meg, ennyi is elég azonban ahhoz, hogy a 
szigorú formáknak megfelelően fogalmazott dokumen-
tum pontos korát meghatározzuk. A legfontosabb infor-
mációkat az előlap 4. és 5. sorában szereplő szótöredékek 
jelentik, amelyek egyértelműen elárulják, hogy két csá-
szárról, társuralkodóról van szó, mégpedig Marcus Au-
reliusról és Lucius Verusról, akik Antoninus Pius császár 
örökbe fogadott fiaiként Kr. u. 161–169 között uralkodtak 
együtt. A császárok címei alapján pedig még pontosabban, 
163 ősze és 165 nyara közé keltezhetjük a dokumentumot.

A veterán katonák bizony bőven megszolgáltak eze-
kért az iratokért. A szolgálati idő a csapatok legnagyobb 
részénél 25 év volt, ami után a már negyvenes éveikben 
járó hadfiak polgárjogot és föld- és/vagy pénzadományt 
kaptak. Érdekes módon Aquincum polgárvárosából ez a 
darab mindössze a második ilyen irattöredék, pedig jól 
tudjuk, hogy a város életében jelentős szerepet játszottak a 

leszerelt katonák is, igaz, ezek jó része a mai Flórián térnél 
állomásozó légió veteránja lehetett, amelyben csak már 
polgárjoggal rendelkezők szolgálhattak, akiknek nem 
volt szükségük ilyen bronziratokra. A kiszolgált katonák 
legtöbbje egykori szolgálati helye közelében telepedett le. 
Voltak, akik földet műveltek, de sokan vállalkozásokba 
kezdtek, kereskedtek, boltokat, kocsmákat nyitottak, és 
napi kapcsolatban maradtak egykori csapattestükkel.

Az apró bronzlemez mellett az aquincumi műszeres 
kutatás természetesen még több száz római kori fém-
tárggyal: így ezüst és bronz érmékkel, ruhadíszekkel, 
bútoralkatrészekkel, ékszerekkel, lószerszámokkal 
gazdagították az Aquincumi Múzeum gyűjteményét, 
amelyek mind segítenek megérteni és rekonstruálni 
Óbuda ókori lakóinak hétköznapi életét.

(A szerző régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa)
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Az energia körbevesz

Közös energiánk. Közös sikerünk.


