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Korakeresztény mártírok emléke Brigetióból*
A mártir akták számtalan vértanú nevét és történetét őrizték meg az utókor

számára. Még számosabban lehetnek azonban azok az egyszerű, ismeretlen, hivő
keresztények, akik üldöztetést szenvedtek hitükért, dea hagyományban nevük nem
maradt fenn. Ezeknek hitvalló magatartása míndaddíg rejtve marad, míg egy
szerenesés véletlen folytán tudomást szerzünk történetükről.

Egy ilyen, szinte szemünk előtt megelevenedő, 1700 éve lejátszódott márti
rum történetét adjuk itt közre.

A pannóniai keresztény vonatkozású szimbolikus és figurális téglakarcola
tokkal, azok összegyűjtésével és közzetételével foglalkozó monográflánk már csak
nem egy évtizede készül. A közelmúltban néhány feliratos szöveges téglára buk
kantunk, melyek tartalma teljesebbé teszi a pannóniai korai kereszténységről ed
dig kialakult képet, - s így szükségesnek és hasznosnak látszik, ha ezek is be
lekerülnek majd a gyűjteményes munkába. - Elöljáróban ezek közül egyet itt
közlünk,

Az említett feliratos téglák közül egy különösen figyelemre méltó példányt
még Rómer Flóris gyűjtött be Szőnyből a Magyar Nemzeti Múzeumba és a Ma
gyar Tudományos Akadémia 1865. november 27-i ülésén a következőképpen ismer
tet:

"A ki tudja, mit tesz mai napon, egy helyen ennyi felirásos követ egyszerre
találni, képzelheti benső örömömet, melyet éreztem, midőn e felírásokat másol
tam. De ezeknél mé.g nagyobb meglepetés várt reám, midőn az utolsó házból, ép
pen elmenetelem előtt, a jámbor Mondók nevű pogánypénzkereső egy törött tégla
darabot tett kocsimba, melyen öt sornyi írás látható. Az írásos téglák az archaeo
lógiai ritkaságok közé tartoznak; tulajdonomon szekott nagyobb római betűkkel

ez áll:

HOC DIE FELICE
EVNT PER SECVL
VTESQVORVM
NONESI////i I C
r o N G I V S· l

Ezen tégla mostani hossz,a 13 1/2", szélessége 9 1/2", vastagsága 2" 9". Hogy római
mií, alakján és anyagján kívül mutatja a fennebbi felírás közé, a második sor
PER-jétől kezdve az utolsó LONGIVS-ssze mögé rézsút terjedő, itt majd minden
téglán előforduló bélyeg: LEG I AD látható, mely a fennebbi írás után nyomatott
reá. Minthogy a felírásból talán még ugyanannyi hiányzik, alig fog ez egyhamar
valaki által kielégftőleg kiegészíttetni."

Mommsen az HI73-ban megjelent ClL III (II.) XXVIII. fej. 962-ik oldalán 6.
.szám alatt írja le a szőnyí tégla feliratát Rómer első leírásához képest módosított
formában:

* A tanulmány elsősorban az archeológia szakembereit érdeklő jegyzetanyagát, mely sokkal
gazdagabb, semhogy közlésére vállalkozhatnánk, az érdeklődő olvasó megtalálja majd a
Magyar Nemzeti Múzeum Folla Archaeologica XXV. 1974. szakfolyóiratában.

300



,,6. in tegula Szöny reperta, nunc servata Pestini apud Romerum, primum
sigillo imperessum est solita inscriptio Leg I III deinde haec superscripta stilo:

HOC DIE YELICE

SVNT PER SECVL,

VT E S CLV O R V M

N ON ES 1 L I C

LONGIVSl"

clescripsi. Ed. Romer Arch. Közl. 6. (1866) ti. 157."
A Magyar Nemzeti Múzeum feliratos kőemlékeit 1873-ban összefoglalóan le

közlő kötetben maga Rómer már a saját, előző leírásához viszonyítva lényeges
változtatásokkal olvassa és közli a feliratos téglát 429. szám alatt:

"Méretek. Magasság 0,26; szélesség? vastagság 0,055. Betűk 0,03. Lelhely Ö
Szőny, hol vettem; átengedtem ,a m. n. múzeumnak. Bélyege: LEG I 1111. A kar
colt írás-töredék ez:

DIEHOC
SVNT
VT E S

FELle//
PER SECVL///

QVORVMi//
NON ES ILle/f/
L'ONGIVS 1'/////

Irodalom. Magam kiadtam Arch. Közl. VI. (1866) 157. l. - Mommsen, Corp.
Inscr. Lat. III. II. (XXVII. fej.) 962. Z. 6. sz."

A leírt három olvasat három variációt rögzít a feliratról. A Rómer Flóris ál
tal feltehetően 1864 végén vagy 1865 elején Szőnyből begyűjtött téglát ma a Ma
gyar Nemzeti Múzeum őrzi a 62.208.1. leltári számon (1,2. kép). Méreteí : széles
sége 25,5 cm, hiányos hossza 35,5 cm, vastagsága 8 cm ahol a legszélesebb, ék
szerűen vékonyodik, a törésnél 6 cm. Ék-alakú boltozattégla. Színe viszonylag vö
rösre égetett téglaszín, CEC TABELLA G 9. számnak felel meg. A feliratban sze
replő betűk nagysága 3,2 és 3,7 cm között mozog, míg az í-betűk hossza csak
2-2,2 cm között váltakozik. Az ötsoros felirat a tégla szélességét csaknem t~lje

sen kitölti.
A LEG I AD betűket őrző téglabélyeg eltolódott pecsételésű, de ennek elle

nére biztosan olvasható. Hossza 14 cm, szélessége 2,3 cm. A szövegben rézsűsen

fekvő bélyegzés a második sor E-betújének alsó részét részben elhalványítja. A
harmadik sor quorum szavából a "V" második szárát a bélyegzőra az író sze
mély élesen bekarcolta. A szó "O"-betűjének fele ugyancsak eltorzult a bélyeg
zőtől, Hogy a szöveg tisztasága és érthetősége a készítő számára fontos volt, az a
negyedik sar est és victa szavai közé befekvő bélyeg kihagyása bizonyítja. Való
színűnek látszik, hogy az első három sort leírták és még a negyedik sorból non
est szavakat, majd a "V"-betút a victAa szóból. Ekkor ért oda a téglák bélyeg
zésével megbízott személy és részben a már megírt szövegre, részben a még üres
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18
18

15+2
18
16

felületre rányomta a bélyegzőt. Láthatóan nem zavarta, hogy a téglára "be1lúket
firkáltak" - tán el sem tudta olvasni. Ezt követően a victa szó megkezdett "V"
jének, melyet a bélyegzés részben elnyomott, első hastáfát az író személy töröl
te, illetve lapos eszközzel el simította, a "V" második hastájának nyoma és iránya
a bélyegző mellett jól kivehető. A bélyegző túlsó felén a victa szót újra kezdte
egy nagyon keskeny megformálású "V "-betűvel, a bélyegző által elfoglalt helyet
szóközként fogva fel. Az ötödik sor "s"- és második "i" -betűje között végződik

a bélyegző kererte, s.zóközt alkotva a longius és a iubilabit szavak között,
Már meglehetősen ki lehetett száradva a nyers agyagtégla. amikor valószínű

leg véletlenségből ráléphettek, de nem teljes testsúllyal. Ezt bizonyítják az utolsó
két sor szöveg elején a betűk közott levő apró kerek bemélyedések, melyek a szö
gecskékkel kivert talpú bőrszandálok nyomai és római kori téglákon számtalan
előfordulásukat ismerjük.

Arra gondolunk, hogy a közigazgatásból kirekesztett latin anyanyelvű. vagy
latinul hibátlanul tudó, írásban gyakorlott kéztől származik az írás. Az is lehet,
hogy olyan személytől. akinek az írás, a tanítás, a betű hivatalának velejárója volt.

A felirat szövegének spontán térelosztása is igen jó.

Az olvasat, melyet ajánlunk a következő:

13+5 Hoc die Felic:e [t .... ] / Hoc die felices fratres
18 sunt persecur (i) m[orie] / Sunt persacuti morie
15+2 ntes quorum a[nima] / ntes quorum anima
18 non est vict [a et in deo] / non est victa et in deo
16 longíus iu [bilabit] / longtus iubilabit

Az itt leírt, Szőnyből származó felirat ókeresztény jellegére a következőképpen

következtettünk:
Az első feltűnő szópár a svnt persecvti volt, majd a non est victa, végül a

longivs iv. - "Üldözve oamnak" és "nincs legyőzve", majd "hosszan örvendezik."
Ezekből a töredékekből lehetetlen nem gondolni ra keresztény formulákra.

A következő kérdésünk csak az lehet, hogy mi nincs legyőzve, - nyilvánvaló,
hogy a lelke. Hogy kik vannak ma 'üldözve, akiknek a lelte nincs legyőzve és a
szó vége ntes, arra kínálkozik válaszként a morientes. Tehát ha a lelkük nincs
legyőzve, csak az Úrban - in deo - örvendezhetnek hosszasan.

Tehát feliratunk feloldása szerínt: a mai napon Felic. és ... üldözve vannak,
luüdoklok, ,akiknek ,a lelke nincs legyőzve és az Úrban hosszan örvendezni fognak.

Vagy:
a mai napon boldog testvérek vannak üldözve, haldoklók, akiknek a lelke

nincs legyőzve és az Úrban hosszan örvendezni fog.
A letört és hiányzó név helyére egy kb. öt betűből álló férfinév kívánkozik,

mivel a harmadik sor quorum- a feltételezi a két férfinév, illetve női és férfinév
szereplését, Kísérletet tettünk arra, hogy a Felic rövidítésű név vértanú társát,
illetve a hozzá kapcsolódó nevet megkeressük, és ezzel a brígetiói mártíroknak ne
vet adjunk. Sajnos sem a nyugati egyház, sem a keleti egyház nem ismer olyan
vértanúkat, akiknek a neve Felic (-ius, -ia, -ian) és egy ehhez csatlakozó 4-5 be
tűs névből állana.

A második variációhoz még a sor kiegészítéséül a fratres-szót [avasoljuk, ért
ve alattuk a boldog keresztény testt:éreket, akik a mai napon üldözést szenvednek.

A felirat első sorának variációs kíegészítési lehetőségel a továbbiakat sem
formailag, sem tartalmilag nem befolyásolják. Az utolsó sor utolsó szavának ki
egészítése jubilabit formában megfelel a tartalomnak. A longius szó hosszantartó
történést fejez ki, ezért választottuk a [övőidejűséget.

A szőnyí téglába karcolt feliraton szereplő formulák: hoc-die, persecuti sunt,
,morientes, quorum anima non est victa, et in deo longius jubilabit, - betű sze
rínt nem találhatók meg egyetlen ismert keresztény feliraton sem, mint arról E.
Díehl munkáiból meggyőződhettünk. azonban tartalmi megfelelői számtalan variá
cióban előfordulnak. A keresztény feliratok spontaneitása, leírásainak króníkasze
rűsége idegenkedik a megmerevedett formuláktól, - legalábbis ebben az időben.

A tartalmi variációkra álljanak itt a következők: die, persecl1ituT, persecutio,
morieno, anima, számtalan jelző társításával, in deo formula a győzelem-fogalom

mal párosítva, végül a iubeo variációi.

302



18 betű

18 betű

17 betű

18 betű

Szeretnénk remélni, hogy ha nem is "egyhamar" mínt azt Rómer is előre lát
ta, de 110 év múlva talán a nagy kutató számára is "kielégítő kiegészítést" tudtunk
nyújtani és tiszteletére ajánlani.

A felirat utolsó sorának kivételével eredetileg a szöveg rninden egyes sora a
téalán széltől szélig terjedt, ezt számunkra a harmadik sor elején lévő ntes cson
kaszó bizonyítja, mely az előző SOr végén egy félbemaradt szót feltételez. Ezek
szerint a sorokban a betűszámok a következőképpen alakulnak:
1 sor 13 betű és egy hiányzó ötbetűs férfinév
2 sor 13 betű

3 sor 15 betli ebből a sorban szereplő két "M" két betűhelyet foglal el
4 sor 18 betű

;) sor 16 betű, nem tölti ki a teljes sort.
Ha a sorokban lévő betűk számát figyelembe vesszük, a jelenleg csonka tég

la eredeti hosszát hozzávetőlegesen 47-50 cm-ben rekonstruálhatjuk.
Az ABC-ből a feliratban előforduló C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, 0, P, R, S, T;

V, Q-betűk jól ki írt jellegzetes formák, ha ezt figyelembe vesszük, a felirat datá
Jásúhoz jó segítséget kapunk.

Feliratunk külső formai megjelenítésére vonatkozó adatainkat összegezve meg
úllapíthntjuk, hogy dl tipikus jegyek alapján a tégla szövegfrását a III. század utol
s") éveírr- és a IV. század első felére feltételezhetjük. Annak az időpontnak a kő

7l'iebbi moghatározúsúhoz, melyben a tégla készült, segítségünkre van a LEG I AD
bélyeg is, melyct - mint említettük - a felirat készítése közben nyomtak a nyers
agyagból kiszabott téglára. Ennek a csapattestnek az állomáshelye Brigetio, a mai
Szőny az itt leírt tégla lelőhelye. Nem törvény, hogy a legio tégravetője a legio
székhelyén műkődjön, mégis ismerve a kitűnő agyagot, melyből a brtgotíóí római
fazekasek szép formájú és jó minőségű edényeket és dísztárgyakat készítettek
mindenlcor, nincs okunk feltételezni, hogy a legio I adjutrix téglagyára máshol
.müködiiU volna, mint fl csapattest székhelyén.

A béiyegzőről megállapítást nyert, hogy azt a típust képviseli, mely a legio
T aclju u-ix téglagyárában készült legkésőbbi példányokra jellemző. A tégla
b(,i v (' " , alapján a feliratos téglát a III. század végén, a IV. század első felében ké
szíte; :é: k. A feliraton szereplő betűle és a téglabélyeg vizsgálata a tégla készítési
idejé! azonc-s időhatárok között feltételezi. A fel irat készítésének és a szövegben
rö,,:'yí:el t vér-tanúság idejének pontos. meghatározására és a tág datálás. leszűkí

tesére a pannónini kereszlényüldözésekre vonatkozó történeti adatok figyelembe
vételével tehetünk kísérletet.

A dunai tartományok és a velük szomszédos provinciák krisztianizálódásában
.~c1entős időszak a III. század második fele. Makedoniában, Salonaban, Aquileia
ban a kereszténység ezalat.t az ötven esztendő alatt vert gyökeret, illetve szcrve
;:/Jdd;: egyházközségekbe. Ennek a korszaknak az elejét a Gallienus-f'éle 260-ban
kibocsátott edietum jelzi. Az utána következő, mintegy 40 esztendős viszonylagos
békekerszak lehetövé tette a nagyobb mértékű misszíonálást Pannóniában is.

Dioclettanus uralkodása első éveitől kezdve a régi római erkölcsök, törvények
felújC1;isúra és ezzel kapcsolatban a birodalom boldogulását biztosító istenek kul
tuszanak elmélyítésére törekedett. Ennek a restaurációs vaüáspolitikánalo a jegyé
ben igyekezett gátat vetni a római vallásossággal ellentétes eszmeáramlatok, így a
koreszténvsé-; terjedésének is. A kereszténység és az impérium között lévő ideo
16;:;iai ellentét ellenére is a keresztények egy része a III. század végén megalku
dott az impérium-gondolattal és a polithcizmussal való kompromisszum felé haj
lott. E7. a kormányzatban azt a reményt keltette, hogy erőszak alkalmazása nélkül
is meg lehet nyerni és vissza lehet vezetni a Krisztus-hivőket a régi istenek kul
tuszaihoz.

Diocletianus a békés eszközök helyett erőszakos üldözésekkel kísérelte meg
valláspolitikai céljainak megvalósitását. Az első üldöző edictum 303. február 23-án
kelt és kirekesztette a keresztényeket az állami hivatalokból. perviteli jogukat meg
vonta, és az e,s;yházakat megfosztotta minden vaayonuktól, A második és harma
d ik edíctum kizárólag a klérus ellen irányult. 304-ben megjelent még egy negyedik
edietum, mely a római birodalom minden alattvalójának, így a keresztényeknek
is előírta az áldozási kötelezettsézet a pogány istenek tiszteletére. Az edictumok
végrehajtása pusztító következményekkel járt a fiatal pannóniai kereszténységre.
Azok a papmártírok, akiknek nevét és szenvedés-történetét megőrizték a források,
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még 303-ban haltak vértanúhalált. Az üldözés így már az első esztendőben szét
rombolta a pannóniai egyházszervezetet és vezetőiktől fosztotta meg a laikus ke
resztényeket.

Nagy Tibor, a pannóniai kereszténysóg tőrténetériek- legjobb ismerők azt ír
ja, hogy a laikus rétegnek az üldözésekkel szemben tanúsított magatartasáro! még
kevesebbet tudunk, mint a klerus esetében. A pannóniai Ireneus és Quirinus pas
sióiból azonban arra következtethetünk, hogy 303-ban a laikus keresztény hivők

még szabadon mozoghattak, a kivégzéseken jelen lehettek és nagy csődületet al
kottak. Ugyanezt állapítja meg R. Noll is, és ebből a keresztények nagy számú
ra következtet.

Nem célunk itt a pannóniai vértanúkról összefoglalást adni, csak meg kíván
juk jegyezni, hogya diocletianusi keresztényüldözés korából vértanúkat, illetve
keresztényeket csak a dél-pannóniai Singidunum, Siseia és Sirmiumból ismerünk.
Nyugat-Pannóniában mártíromságot csak Scarbantiában és Savariában jegyeztek
le. A tartomány belsejéből és a limes mentéről egyetlen mártírt sem őrzött meg
a hagyomány.

Azok a mártirok, akiknek kivégzéséről a Brigctíóból származó téglafelirat tu
dósít, még a gallienusí béke idején születtek és éltek. Hogy a klérushoz, laiku
sokhoz, civil lakossághoz vagy a katonasághoz tartoztak-e - nem tudjuk. Ha va
lamilyen egyházi hivatalt viseltek volna, azt a felirat nem mulasztotta volna el
említeni. Nagy a valószínűsége, hogy laikus vértanúk hősiességet örökítette meg
az írás. Feltehetően a vértanúk és a vértanúságról tudósító is a téglagyárban dol
goztak büntetésül, mert aligha volt egy egyszerű téglavető munkásnak olyan gya
kortata helyes- és szépírúsban, mint azt a felirat mutatja,

Közismert tény, hogy a milánóí constítutiót követően a keresztény hivők hi
vatalos üldözése megszűnt, hitüket gyakorolhatták, szabad kultuszgyakorlatokkal
megvallhatták. Véres üldözések, melyck olyan nagy hatást gyakoroltak a hittest
vérokre, hogy egy agyagba karcolt spontán szövegű feliratban az esemény röuzi
tését nem mulaszthatták el, ezután már nemigen voltak. Természetesen egyes
elfogult elemek túlkapásaira később is számítani lehetett, mégis úgy véljük, hogy
a felirat nem ilyen sporadikus eseményt örökített át számunkra.

Összegezve tehát, a történeti események azt látszanak alátámasztani, hogy a
brlgetiói vértanúk hitükért a mártíromságot a 303-as vagy 304-es esztendőben

szanvedték el. Mínthogy semmi jel nem mutat arra, hogy a klérushoz tartozó sze
mélyek szenvedését rögzítette volna a felirat, a feltehetően laikus hivők vér la
núságának évéül inkább a 3M-es évet feltételezzük. Ha a felirat készítésének cél
ját és rendeltetését vizsgáljuk, kiderül, hogy nem sírfeliratként készült, nem al
kalmazza a szokásos formulákat. Spontán megnyilatkozásnak érezzük, egy tragikus
és a környezet számára is megrázó esemény, szinte riport-frissességű mcgörökí
tését látjuk benne. A feliratban torlódó egyidejűség, melyet a hoc die, a sunt per
secuti, a non est victa szavak fejeznek ki, hangsúlyozottan a most történteket, a
jelen perc eseményeit rögzítik.

A brigctíói katonai téglagyárban a nehéz és külöriös szakértelmet nem igénylő

munkán dolgozhattak elítélt keresztények, akik közül kettőt vagy néhányat kiemel
hettek és a pogány isteneknek való áldozásra kényszer-ítettek, üldöztek. De mint a
szöveg mnndja, nem győzték le lelküket, - megölték őket, és így a vértanúság
koronáját elnyerve, lelkük hosszan (az örökkévalóságban) örvendezik az Úrban.
Ez az átélt, látott esemény egy keresztény társukat annyira megrázta, hogy spon
táriul kiömlött lelkéből a szöveg, mellyel ha nem is márványba vésett, de pan
nóniai viszonylatban maradandó anyagba kívánta megörökíteni az utókor számá
ra a brigetiói mártírok rettenetes, de egyben dicsőséges történetét.

A tégla írott felületének viszonylagos hibátlausága amellett bizonyít, hogy a
puha agyagba karcolt feliratot a számtalan munkafolyamaton keresztül, - fel
szedés, szárító polera rakás, kemencébe helyezés, mely munkafázisok között néhány
nap, sőt hét is eltelhetett. - gondos kezek mozgatták és őrizték, míg végül
kemény vörösre égve kikerült a kemencéből. Mindez arra mutat, hogy a tégla
vetőben nem csak ez a néhány keresztény hittestvér dolgozott.

Végül Brigétióban a tégla lelőhelyén és a mártíromság eseményének színhe
lyén vizsgáljuk meg röviden a környezetet, a keresztény vonatkozású leletek re
lációjában.

_A mártíromságot megörökítő tégla lelőhelyéről Brigetióből, a mai Szőnyből

eddig nem volt tudomásunk ókeresztény vonatkozású leletekről. Bár véleményünk
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szerint a Barkóczi László által, a tábortól délre feltárt és közölt temetőrész né
hány sírjának keresztény jellege az anyag ilyen szempontú revíziója után igen
valószínű.

Keresztény vonatkozásokat láthatunk:
1. Slr leletei közül az ezüst, arany és niello berakású, Barkóczi által "augur

botnak" meghatározott jelvényben, melyet mi püspöki, vagy presbiteri botnak
tartunk. A csiszolt üvegtál és a gömbtestű üvegpalack, a korsó-pohár keresztény
együtteseket idézi. Az orsóformájú nagy olajos üvegpalack a sírban arra a szo
kasra utal, melyet a keleti egyház még ma is gyakorol, ha egyházi személye
ket temet, hogy a temetési szertartás alatt az imádságokat mondva az elhalt ra
vatalát vagy sírját körüljárják és a tetemet olajjal Iocsolják, végül az üvegeket
a sírba rakják. Tehát az 1. SZ. sírban eltemetett személy nagy valószínűséggel

a klerus körébe utalható, püspöki vagy presbiteri minőségben,

2. sír leletei közül a Iinomművű, áttört díszű, bordákkal tagolt üvegpohár és
a sírban lévő üvegkorsó ugyancsak az eucharisztiára emlékeztető bor és kenyér
elhelyezésére szelgálhattak.

3. sír leletei között két garnitúrában is előfordul a korsó és pohár-együttes,
megengedve a keresztény vonatkozások feltételezését.

4. sír leletei között ugyancsak szép formájú üvegkorsó és pohár támogatja
feltevésünket. Ugyanebben a sírban a III. csontvázhoz tartozó kézen egy bronz
keretelésű üvegpaszta-korong van. Barkóczi leírása szerint "Bronze ring made of
wlre in i ts coat of arms two washed out half length portraits". - A gyűrűfejen

gyöngykeretelésű mezőben egymással szembeforduló két fej. A fejek között fönt
csillag, vagy Krísztus-monogram szárai látszanak. A két mell között két ujját fel
felé nyújtó kéz. A gyűrtűben lévő jelenet tipikus ábrázolása, az egymással szem
beforduló Petrus -és Paulus apostolokat jeleníti meg gyöngykoszorúban. Krísztus
rnonogrammal a credo, a hitvallás kézmozdulatával. - A tárgy nemcsak azért
jelentős számunkra, mert a 4. sz. sírban eltemetett személy keresztény voltát bi
zonyítja, hanem azért is, mert Pannóniában az apostolfejedelmek ábrázolásai elég
ritkák. A chrístograrnm jelenléte a gyűrűt a Nagy Constantiri utáni időkre da
tálja, s mínt ilyen a kís temető egyik legkésőbbi tárgya.

5. sír leletei között ismét ott van a nagyméretű, orsóformájú olajospalack.
megengedve a következtetést, hogy a betemetett személyek közül az egyik a klé
rushoz tartozott.

6. sír lelete i közül legszembetűnőbb a teljes csontváz mellére helyezett tég
lalap alakú kőlapocska. melynek anyaga az ún. "porfiro verde antíco" és melynek
keresztény vonatkozásai ismertek. A pohár a korsóval ebben a sírban is megta
lálható. Az üvegkorsó egy gömbtestű kétfülű, igen szép példány, mely feltehetően

Pannóniában készült.
Barkóczi László az itt leírt sírcsoportot hozzávetőlegesen 270 és 320 közé da

tálja. Az általa közölt temetőtérképre. valamint az ásatáskor tett helyszíni meg
figyelésünkre támaszkodva az a benyomásunk, hogy a brigetiói castrumtól délre
lévő temetőrész esetében egy épület köré - melynek nyomait igen silány fal for
májában az ásatás felszínre hozta - temetkező sírcsoportról van szó. Ha elfogad
juk a sírok keresztény [ellegét, akkor nem lehet kétséges, hogy az erősen lepusz
tult fal valamilyen tiszteletre méltó személy, szent mártír sírját vagy relikviáit
övezte, és a köré való temetkezésben az ad sanctos vagy ad martyres keresztény
temetkezési szokást kell látnunk.

Véleményünket, mely szerint a Barkóczi L. által közölt és általa pogánynak
tartott sírcsoportban keresztény temetkezőhelyet feltételezünk, nagyban támogat
ja Barkóczi publikációjának az a kijelentése, mely szerint "No coins were found
in the graves, thus with regard to the determination of time we are dependen
on the material finds and on comparison with other cemeteries of Brígetio". A
pénzek hiánya is keresztény szokás, illetve temetési rítus jelenlétét bizonyítja.

Mindezeket összevetve az a kép bontakozik ki előttünk, hogy a IV. század
első éveiben Brigetióban csakúgy, mint az egész birodalomban a keresztények ül
döztetést és mártiromságot szenvedtek, - ennek tárgyi bizonyítékát napjainkra
örökítette az ismertetésünk tárgyát képező feliratos tégla. Hogy pedig a mártí
rak példáján virágzó és gazdag keresztény közösség fejlődött ki, azt a tábortól
délre fekvő sírcsoport sírjai illusztrálják. Ennek a keresztény közösségnek egyik
elöljáróját, püspökét vagy presbiterét temették el 'hivatalának [elvényével, a pász
torbottal együtt az 1. sz. sírban.

305



Már a III. század utolsó évtizedeiben, a keresztényekkel szemben lojális idő

szakban, keresztény gyülekezet jelenlétével számolhatunk Brigetíóban. A vérta
núkban a limes mentén is megtelepült. pannóniai viszonylatban korai, III. szá
zad végi kereszténység jelenlétének egyik bizonyítékát láthatjuk.

Míg a Constantint követő időkből eddig is számtalan ókeresztény vonatkozá
sú régészeti emlékkel rendelkeztünk Pannónia magyar dunántúli területéről is, ad
dig a korábbi századok itteni kereszténységének nyomaira eddig nem akadtunk.

A brígetióí téglafeliraton megörökített mártírokban, valamint a castrumtól dél
re fekvő sírcsoportban eltemetettekben olyan .keresztény személyeket vélünk látni,
akik már a IlL század második felében is keresztények voltak, feltehetően tarto
mányunkban éltek. Egy részük itáliai, vagy keleti eredete nagyon valószínű.

TÓTH liNDRE

Szent Márton pannonhalmi
születéshely-legendájának kialakulása

IN MEMORIAM J. GEFIN

A XVIII. században meginduló forrásfeltárás óta szinte állandó vitatéma:
Szent Márton. Gallia apostola a mai Szombathely területén fekvő egykori római
városban - Savariában -, vagy pedig Pannonhalma-Győrszentmártonkörnyé
kén született-e, A gyakran szenvedélyes hangú, és esetenként egyáltalában nem
sine im et studio folyó vitában a bencés történészek természetszerűleg Pannon
halma mellett foglaltak állást, míg a Szombathely iránt elkötelezettek a város
papjaiból, történészelből. és a város múltjával részletesebben foglalkozókból te
vődtek össze. Mások saját belátásuk szerint egyik vagy másik állásponthoz csat
lakoztak. Bár a vita csak a szent szülótéshelyének kérdését vizsgálta, azonban
a születéshely eldöntésén kívül mind Szombathely, mind Pannonhalma esetében
számos más ókori, népvándorláskori és Árpád-kori probléma megoldásához is se
gítséget nyújt. A kérdés fontosságához elég legyen László Gyula legutóbbi ta
nulmányára utalni (Soproni Szemle 26(1972), amelyben a szerző ugyan elhatárolta
magát attól, hogyaszületéshely kérdésében állást foglaljon, tételének kiinduló
pontja azonban - mely szerint 805'-ben Nagy Károly az avarok egy részét Carnun
tum vidéke (Bad Deutsch-Altenburg, Ausztria) és a Pannonhalma mellett fekvő

sicca Sabaria között telepítette le - mégiscsak ehhez a problémakörhöz kapcsoló
dik. Amint látni fogjuk, a Pannonhalma környékén az Árpád-kori forrásokban
exponáltan említett Sabaria helyneveket Szent Márton születéshelyének kérdésé
től elválasztva nem lehet vizsgálni, A probléma megoldása szerepet játszhat a
pannonhalmi alapítólevél (a. 1001), a küszini alapítólevél (a. 1157), a Szent István
legendák, sőt az Anonyrnus-kutatásban is.

A témához kapcsolódó források időben három csoportra oszlanak: ókoriakra
(és az ezen alapuló későbbiekre), népvándorláskoriakra és Arpád-koriakru.

1. Sulpicius Severus, Márton tanítványa és életének írója szerint a szent (i.
sz. 316(317-ben vagy 335(336-ban) Pannonia Sabaria nevű városában született: 19i
tur Martinus Sabaria Pannoniarum oppido oriundus fujt ..., de szülei röviddel
dóbb az itáliai Ticinumba (Pavia) kerültek, azonban később visszaköltöztek Sa
variába. Márton évek múlva, már keresztényként visszatért patria-jába (vita 5,3)
és anyját sikerült megnyernie a keresztény hit számára; apja azonban pogány
maradt. Az ariánus Pannoniában Márton az ortodoxiát képviselte, ezért az ariánus
sacerdotes kiűzték a városból (de civitate, vita 6,4). Sulpicius Severus rendkívül
tömör és sűrített elbeszéléséból nem tudjuk meghatározni, hogy a Sabariába való
visszatérést és anyja megkeresztelését követő események továbbra is Sabariában,
vagy a tartomány valamelyik más városában (Siscia ? Sirmium?) játszódtak-e le.
Ez utóbbi azonban szempontunkból már nem lényeges. Fontos viszont az, hogy
Martinus kortársa egy Sabaria nevű várost nevezett meg szülőhelyként. Sulpici-
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