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Becht Rezsı, Mühl Aladár, Prıhle Jenı, Nikolics Károly. A felsorolás természetesen közel sem lehet
teljes, de éppen a régebbi nagyságok mutatják jelen korunk számára, hogy a diák mint önmagáért, de
másokért is felelısséget viselı iskolai polgár a legfontosabb tényezıje minden kor iskolájának. Nem
véletlenül tekintünk nagy büszkeséggel a diákság mozgalmaira, kulturális, mővészeti és közéleti
teljesítményeire. A Líceumban alakult meg 1790-ben az elsı iskolai önképzıkörök egyike, a ma is
mőködı Magyar Társaság, illetve a mai diákönkormányzatok elıdjeként 1827-ben, az országban elsı
diákszervezetként a Deákkúti Vármegye.

Az Evangélikus Líceum 2007-ben iskolatörténeti kiállítással, lelkésztalálkozóval, mővészeti
találkozóval és kiadványok megjelentetésével ünnepelte jubileumát. Hasonmás kiadásban jelentettük
meg a Líceum egykori diákjának, Gombocz Endrének A magyar botanika története címő könyvét, a
több mint 50 éve kiadásra váró Németh Sámuel egykori líceumi igazgató által írt iskolatörténeti munkát
a Líceum egy évszázadáról. Szintén az ünnephez kapcsolódik a dr. Kárpáti György öregdiákunk által
készített iskolafilm, illetve a jubileumi kórustalálkozó hangversenyén készült CD és az adventi,
karácsonyi verseket, dalokat tartalmazó 2007 karácsonyára megjelenı CD. 

A jubileum alkalmából arra buzdítjuk a Soproni Szemle idısebb és fiatalabb olvasóit, hogy a friss
kiadványok és a korábban megjelent írások segítségével fedezzék fel a Líceum történetének tartalmas
eseményeit és példaadó egyéniségeit, és vigyék hírét az évfordulónak városunk határain túl is!
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Kovács Péter : Interfectus a latronibus intrusis. Megjegyzések egy scarbantiai
libertus halálához

Scarbantia municipiumát nem túl gyakran említik római feliratos emlékeink (RIU 134, 174, 179, 195,
222, 224, Specimina Nova 18, 2004, 121-138) Pannonián kívül mindössze kétszer fordul elı. Az egyik
Roma városi laterculuson (CIL VI 2398 (p. 3320) = 32629) a leszerelı katona, valószínőleg
praetorianus származási helyeként tüntették fel a várost (más pannoniaiak társaságában).1(1) A másik,
aquileiai sírfelirat talán még érdekesebb. Jelen helyen ezzel a kıemlékkel, közelebbrıl az azon említett
scarbantiai felszabadított rabszolga halálának körülményeivel foglalkozom.

Síroltár. Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, leltári száma: 1056. Anyaga: Mészkı. M: 128, sz:
68, v: 42 cm. 

Kora: Kr. u. 2. század közepe, második fele.2(2)

A teljesen lekopott felirat szövege a következı:

L(ucio) Atilio L(uci) l(iberto) / Saturnino / annor(um) XL domo / Fl(avia) Scarbantia interfect(o) / a
latronibus inrtusis (!) / Atilius Tertius frater / et Statius Onesimus / amico / loc(us) gratuit(o) dat(us)
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ab / Clodia Tertia.

325Magyarul: Lucius Atilius Saturninusnak, Lucius szabadosának, aki 40 évig élt és Scarbantia
városában született, akit a betörı latrok gyilkoltak meg (állították) a bátyja, Atilius Tertius és Statius
Onesimus a barátjának. A sírhelyet ingyen biztosította Clodia Tertia.

A felirat értelmezése viszonylag kevés problémát jelent, egy kivétellel. A scarbantiai származású (domo
Fl(avia) Scarbantia) L(ucius) Atilius Saturninus nevő libertust, valószínőleg egy kereskedıt, latrones
megyilkolták, majd Aquileiában temette el testvére, Tertius, valamint barátja, Statius Onesimus. A
sírhelyet egy Clodia Tertia nevő helyi illetıségő hölgy biztosította ingyen. Innen kezdıdnek a
problémáink. Mit keresett Saturninus és testvére Aquileiában, azonosítható-e az elhunyt egy pannoniai
feliraton említett Saturninusszal, hol, kik és mikor gyilkolták meg? Az elsı kérdésre már az elsı
közleményekben megadták a választ, a testvérpár minden valószínőség szerint a Borostyánút menti
kereskedelem bonyolítása céljából tartózkodott Aquileiában. Erre az egyik állíttató személye is
bizonyságul szolgálhat, a barátja, Statius Onesimus, aki valamilyen szinten az egyik aquileiai gazdag
kereskedıcsaládhoz tartozhatott. Esetleg kapcsolatai lehettek Rómával,3(3) és talán a dél-itáliai
bronzkereskedelemmel.4(4) Aquileiában pannoniaiak leginkább kereskedelmi célzattal tartózkodtak.5(5)

A testvérek származására a nevük alapján nemigen következtethetünk, lévén libertusok, a fıleg
Észak-Italiában (így Aquileiában is többször elıfordul6(6)) és Nyugaton használt Atilius gentilicium
egykori uráéhoz tartozhatott, illetve a Saturninus és Tertius cognomina mindenhol, így
Nyugat-Pannoniában is igen gyakoriak voltak.7(7) Már E. Maionica, a kıemlék publikálója is arra a
következtetésre jutott, hogy az elhunyt kapcsolatban állna egy, valószínőleg Scarbantia territoriumán,
Borsmonostorán (Klostermarienberg) elıkerült sírfelirat említett ugyanilyen nevő személlyel. Innen
ugyanis az alábbi szövegő sírkı került elı (CIL III 4225=10936):

L(ucius) Atilius / Saturninus / et Iulia L(uci) f(ilia) / Domitia sib(i) / et L(ucio) Atilio / Prisco mili(iti)
leg(ionis) XIIII / gem(inae) M(artiae) v(ictricis) ann(norum) XX / fil(io). Magyarul: Lucius Atilius
Saturninus és Iulia Domitia, Lucius lánya (állították) maguknak Lucius Atilius Priscusnak, a fiuknak,
aki a legio XIIII gemina Martia victrix katonája volt és 20 évet élt.

A családi sírkı a tria nomina használata, a legio XIIII gemina pannoniai állomásozása (Kr. u. 97
után), illetve a Martia victrix jelzık használata, továbbá a kıemlék stílusa alapján leginkább a
Hadrianus-korra, de mindenképpen a 2. század elsı felére keltezhetı.8(8) A fiút minden bizonnyal már
helyben sorozták, már a legio Pannoniába való helyezése után, ezért korábbi keltezés nem jöhet
számításba. Ez kronológiai problémákat vet fel az azonosítással, mivel az aquileiai felirat ennél
valamivel késıbbinek tőnik a praenomina (személynevek) említésének hiánya, a betőformák és 326a
faragvány stílusa, valamint a ligaturák használata alapján.9(9) A pannoniai feliraton nincs említés arról,
hogy egy libertusszal állnánk szemben, ami egy ilyen akkurátusan megfogalmazott feliraton szinte
bizonyosan kizárható volna. Ezek miatt merült fel aztán teljes joggal már E. Maionicában és késıbb
Mócsy Andrásban, hogy a borsmonostori Saturninus legfeljebb az aquileiai patronusa lehetett, akinek
még a cognomenét is átvette.10(10) Amennyiben ez igaz, az aquileiai Saturninus síroltára a 2. század
közepére keltezhetı, legkésıbb Marcus Aurelius uralkodása jöhet még számításba az elhunyt életkora
(40 év) alapján. Meg kell azonban említenem, hogy pusztán a névazonosság alapján még korántsem
biztos a személyek ily módon való összekötése, hiszen csak Pannoniából 18+5 Atiliust ismerünk. A
nevek egyezése és a feliratok Scarbantiához való köthetısége alapján azonban valamiféle rokoni
kapcsolatnak fenn kellett köztük állnia, ráadásul más Atilii nem ismert Scarbantia környékérıl.11(11)

Emiatt Mócsy András véleményét kell elfogadnunk, mint legvalószínőbb lehetıséget. A fentiek alapján
tehát a scarbantiai kereskedı halálának idıpontja a Kr. u. 2. század közepe, második fele. A scarbantiai
Atiliusok származásáról biztosat nem feltételezhetünk, de az sem zárható ki, hogy éppen Aquileiából,
kereskedelem révén kerültek Pannoniába, hiszen éppen Savaria és Scarbantia környékén (de máshol is)
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egy sor aquileiai kereskedıcsalád, mint a Barbii, a Canii vagy a Caesernii leszármazottjait, szabadosait
ismerjük.12(12) Kereskedık Scarbantiában: CIL III 4251, RIU 221 (Canii!), 226. Erre az esetleges
aquileiai kapcsolatra éppen a jelen síroltár és a testvéreknek a coloniában való tartózkodása szolgálhat
bizonyítékul. Az is tény azonban, hogy az Atilii nem tartoztak az igazán tehetıs aquileiai nemzetségek
közé.13(13)

Sokkal bonyolultabb kérdést jelent a sírfeliraton szereplı személy halálának helye és körülményei. A
hellyel kapcsolatosan eddig két véleményt vetettek fel, az elsı szerint a felirat felállításának helye
meghatározza a halálét is: Aquileia vagy annak környéke. Maionica és R. Cagnat nyomán a legtöbben
az 5. sor INRTVSIS betőit (NR betők ligálva!) a latin nyelv szabályai szerinti egyetlen lehetséges

módon az alábbi módon javítják: intr¬trusis (utóbbi lehetséges jelentésérıl ld. lejjebb) F. Buecheler
viszont az in Rtusis olvasatot javasolta, amely szerint utóbbi „regio Barbarica”, azaz egy barbár
terület volna az elhalálozás helye.14(14) Két egymás melletti betőnek a kıfaragó által való felcserélése
azonban meglehetısen gyakran elıfordulója hibája a császárkori latin feliratoknak. A máshonnan nem
adatolt helynév elmélete véleményem szerint igazolhatatlan, ráadásul ekkor azt is bizonyítani kellene,
hogy az elhunytnak csak egy kenotaphiumot (üres sírhelyet) állítottak Aquileiában. Miért éppen ott?
Ezt azonban a 327felirat szövege nem igazolja, ahogyan azt sem, hogy a libertus Aquileiában telepedett
volna le. Ezt az állíttatók személye sem bizonyítja, hiszen csak neki állította a feliratot a testvére és a
barátja, tehát nem egy családi sírfelirattal állunk szemben. Az a tény, hogy valaki, ráadásul egy nı,
saját sírkertjének területébıl engedett át ingyen egy darabot, és nem volt Saturninusnak saját része,
szintén azt igazolja, hogy csak idılegesen tartózkodott az italiai városban. Ennek oka leginkább az
lehetett, hogy családjával nem helyben, hanem Scarbantiában élt. Mindezek alapján annál a sokkal
valószínőbb lehetıségnél kell maradnunk, mely szerint Saturninus távol a családjától, Aquileiában
hunyt el, ahol csak kereskedelmi célból tartózkodhatott, és ott is temették el.

Az elhunyt halálának körülményeit világosan megadja a felirat: interfectus a latronibus intrusis, a
betörı latrok gyilkolták meg. A latrones személyével kapcsolatban az eddig felvetett legelfogadottabb
nézet szerint ezek a személyek a markomann háborúk idıszakában elszaporodott hegyi útonállókkal,
rablókkal volnának azonosíthatók.15(15) A pontos meghatározáshoz azonban a latrones és a belıle
képzett latrunculi szavak különféle, ide vonatkoztatható jelentéseit is meg kell vizsgálnunk.16(16)

Mindkét szó elsıdleges jelentése birodalmon belüli, zsákmányolni és gyilkolni akaró, felfegyverzett
betörı, útonálló; v.ö. Seneca De benef. V.14.1, Paul. Festus p. 118: viarum obsessores=útonállók. A
szónak azonban számos más jelentése is van, így jelenthette a birodalmon belül zavargást keltıket,
pártütıket, összeesküvıket, az állam ellenségeit (v.ö. Cic. Cat. 1.33. hostes patriae, latrunculi Italiae),
majd az ellenuralkodókat is.17(17) Egy számunkra sokkal érdekesebb jelentése, amikor a szó Róma
külsı ellenségeire vonatkozott. Utóbbi összehasonlítás is viszonylag korán megjelent, ahogyan már
Senecánál is olvashatjuk: De benef. V.14.1. sic latro est … quia ad occidendum iam armatus est et
habet spoliandi atque interficiendi voluntatem comparatur cum hostibus. (Magyarul: így a latrot …,
mivel gyilkolásra fegyverezte fel magát és fosztogatás és gyilkolás a szándéka jogosan hasonlítják össze
az ellenséggel.)

Római jogi forrásaink igen hamar világos különbséget tettek a hostes, azaz az ellenség18(18) és a
latrones között, csak azok hívhatók hostesnek, akik ellen a római állam hivatalosan háborút viselt.19(19)

Minden egyéb esetben az ellenfél csak latronesnak minısül, az általa véghezvittek a latrocinium jogi
kategóriájába tartoznak (cf. Cicero Catilina 1.27, Livius 29.6.2-3). Pomponius Digesta 50.16.118.
Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones
sunt. (Magyarul: Ellenségnek azt nevezzük, 328akik ellenünk, vagy pedig mi ellenük hivatalosan
háborút viselünk, a többiek latrok vagy fosztogatók.) Ulpianus Digesta 49.15.24. pr. hostes sunt,
quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipsi populo Romano: ceteri latrunculi vel
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praedones appellantur. (Magyarul: Az Ellenségnek azt nevezzük, akik ellen a római nép hivatalosan
háborút indított, vagy azok a római nép ellen, a többieket latroknak vagy fosztogatóknak hívjuk.)

Az utóbbi két idézet kiválóan mutatja azt is, hogy semmiféle különbség nincs a latrones és a latrunculi
között, még jogilag sem. Ezért az ıket említı feliratok mindig együtt kell tárgyalnunk. A jelenség igen
jól megfigyelhetı Héródianos mővében, amikor éppen a Commodus alatti bellum desertorum esetében
az uralkodó hadjáratot volt kénytelen indítani a katonaszökevény rablók ellen, akik így a hostes
kategóriába kerültek át (Her. 1.10.1): ωξ µηχετι ληστων αλλα πολεµιων εχειν αζιωµα, azaz többé
már nem a lator, hanem az ellenség nevet érdemelték ki.20(20) Ezért latin forrásunk már bellumként,
háborúként adja vissza a Maternusék ellen indított katonai akció nevét: Historia Augusta vita Comm.
16.2.21(21)

Császárkori forrásainkban azonban a két kategória, hostes-latrones/latrunculi elválasztása korántsem
ilyen egységes, hiszen a szerzık, elsısorban a történetírók nem jogi kategóriákat használva akartak a
mőveikben egyes eseményekrıl beszámolni. Ehhez természetesen hozzájárultak a birodalom területére
történı, meglehetısen gyakori barbár, rabló jellegő betörések.22(22) Ammianus Marcellinus éppen a
minket érdeklı quadokat és szarmatákat hasonlítja – elsısorban hasonló módszereik miatt – a
latrunculusokhoz: latrocinandi peritissimum genus, vagy latrociniis adsuetus occultis, vagy ad raptus
et latrocinia gentes aptissimae, akik ad latrocinia magis, quam aperto habiles Marti (16.10.20,
17.13.27, 29.6.8, 17.12.2), azaz a fosztogatásban jártas, a rejtett fosztogatáshoz hozzászokott népség,
akik inkább alkalmasak a rablásra, mint a nyílt háborúra. Innen került át ez az értelmezés a jogtudósok
mővei közé is, ahol Sex. Pomponius a következıket mondja egy britanniai esetre vonatkozóan: Digesta
49.15.6. Idem mulier in opus salinarum ob maleficium data et deinde a latrunculis exterae gentis
capta et iure commercii uendita ac redempta in causam suam reccidit, azaz a gonosztevı és ezért
sóbányában kényszermunkára ítélt asszony, akit idegen nemzetiségő latrok fogtak el és a kereskedés
jogán eladták, de késıbb kiváltották, a korábbi jogi státusába kerül vissza. A latrones kifejezés
meglehetısen késıi használatának talán a legjobb példáját Szent Jeromos Vulgatájában találjuk, ahol a
Iob 19.12-ben a következıket találjuk: venerunt latrones eius. A Julianus Aeclanensis kommentárjában
erre a helyre vonatkozóan a következı magyarázatot találjuk: ac si diceret milites eius, quia
consuetudo scripturae est, excursores hostium latrones vocare – azaz mintha katonákat említene,
mivel a Szentírás szokása a betörı ellenséget latroknak nevezni.23(23) Írott forrásaink közül ennyi
felsorolása is bıségesen elég.

Ezek mellett egy sor latin nyelvő, hivatalos építési feliraton is latrunculusnak nevezik az ellenséget. Így
a híres Commodus-kori pannoniai feliratokon, amelyek burgi et praesidia (=erıdök és kiserıdök)
építésérıl számolnak be az Aquincum-Intercisa-Bölcske 329limes-szakaszon24(24) ad clandestinos
latrunculorum transitus, azaz olyan helyeken építették, ahol a latrok titkos (dunai) átkelését
megakadályozhatják. Itt a latrunculusokon csak a túlparti szarmatákat érthetjük.25(25) Egy aldunai,
troesmisi, Kr. u. 337-340 között állított építési feliraton a következıket olvashatjuk: CIL III
12483=ILS 724=AÉp 1891, 148: locum in parte limitis positum gentilium / Gotho[ru]m t[e] meritati
semper aptis/simum ad [co]nfirmandam provincialium / [s]uorum [ae]ter–nam securitatem erecta
is/tius fabr[ic]ae munitione clauserun/t latru[nc]ulorumque impetum peren/nis mun[imi]nis
dispositione tenuerunt. Azaz a latrunculi jelen esetben bizonyosan a gótokkal azonosak, mivel a
szöveg szerint az erısséget a gótokkal szemközti limes-szakaszon emelték és latrok (=gótok) további
betörését ezzel megakadályozzák. Egy II. Constantius-kori, 359-361-re keltezhetı, antiochiai építési
feliraton (CIL III 6733=ILS 740) ugyancsak egy erısség építését örökítették meg, amelyet korábban a
latrok tartottak megszállva: castellum diu ante a latronibus / possessum et provinciis perniciosum /
Bassidius Lauricius v(ir) c(larissimus) com(es) et / praeses occupavit ad<q>ue ad perpe/tuam
<q>uietis firmitatem militum / praesidio munitum Antiochiam / nuncupavit. Az itt említett latrones
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valószínőleg az Isaurival azonosíthatóak, akik ebben az idıben megostromolták Seleucia városát is (cf.
Amm. 29.13.1-2).26(26)

Ezeken kívül külön kell foglalkoznunk a feliratok egy speciális csoportjával. Az aquileiai felirat
interfectus a latronibus kifejezése egyáltalában nem áll egyedül a római feliratok világában, egy sor
sírfeliratról ismerjük a kifejezést, vagy annak pontos nyelvi megfelelıjét. Az utóbbi feliratokkal bár már
meglehetısen sokat foglalkoztak,27(27) mégis szükségesnek tőnik egy rövid listájukat és lelıhelyüket is
alább összeállítanunk.28(28)

Interfectus/a a latronibus:

Inscriptiones Aquileiae 861: Aquileia

Inscriptiones Aquileiae 2785: Aquileia K

RIU 1198: Intercisa

330CIL III 1559= 8009=IDR III/1 118a: Dacia, Slatina

CIL III 1579 (p. 1017)=IDR III/1 71: Dacia, Mehadia

CIL III 1585=8021: Dacia, Drobeta

CIL III 14587=IMS III/2 93=ILJ 1343: Moesia Sup., Timacum Minus

CIL III 8242: Moesia Sup., Prizren (+CIL III8266=10574?)

CIL XIII 259: Aquitania, Lugd. Convenarum

CIL XIII 2282: Gall. Lugud., Lugudunum

CIL XIII 2667: Gall. Lugud., Augustodunum

CSIR Carnuntum I/3 (1970) Nr. 161

CIL VIII 14063=ILS 2305: Simitthu

Occisus a latronibus:

AÉp 1982, 512: Baetica, La Muela

CIL II 2968: Hisp. Cit., Oteiza

Cf. R. O. Fink, Roman military records on papyrus. Philological Monographs of the American
Philological Association 26. Cleveland 1971, Nr. 63, col. II.10.

deceptus a latronibus

CIL III 8830 (p. 2136)=ILS 5112=ILJ 2264: Dalmatia, Salona

CIL VI 10207a: Roma

ILAlg 2704: Numidia, Madauros

+CIL XIII 6429: hic int[er][fece]re latrones: Germania Sup., Gehaborn
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CIL XIII 3689: periit deceptus fraude latronum: Belgica, Augusta Trev.

AÉp 1989, 480: dolo [lat]ron/um manu o/c(c)isus sum: Hisp. Cit., Requena

CIL II 333479=5928: [caeditu]r infesto concur[s]u forte latronum: Hisp. Cit., Carthago Nova

A latronibus atrocissima(m) mortem [per]pessus: AÉp 1934, 209: Moesia Sup., Zlokučane 

Interfectus/occisus a hostibus:

AÉp 1964, 169: Britannia, Galava

CIL XII 149: Alpes Poen., Traneiae Nuntuatium

AÉ9 1998, 1609: Mauretania, Volubilis

Occisus in Barbarico iuxta Divitia a Franco: ILS 2784.

+Interfectus a Castobicis: AÉp 1901, 49: Moesia Inf., Tropaeum Traiani

Interfectus a Mattzaris: CIL III 5234: Noricum, Celeia 

Interfectus a Barbaris: RIU 587: Brigetio.

Ahogy láthatjuk, a legtöbbször elıforduló kifejezés az aquileiaival egyezik meg, a hostesszel szemben a
feliratokon jóval többször jelenik meg a latrones. A bizonyítható esetekben az elhunytak egy kivételtıl
eltekintve mindig civilek! Katonák síremlékein a hostes helyett általában a bellum, vagy expeditio
hivatalos nevét szokták megadni.29(29) Nincs azonban ez így a civil lakosság esetében. Hiába tudunk a
markomann háborúk során elhunyt civil pannoniaiak ezreirıl, az ellenség még sincs megnevezve a
feliratokon, gyakran csak a családi sírköveken található üresen hagyott 331évszámok alapján tudunk a
teljes család kihalására következtetni,30(30) de ismertek ilyenek máshonnan is: pl. Bátmonostor).31(31)

Figyelemre méltó, milyen kevés népnév van megadva, összesen kettı! A feliratok többször utalnak a
halál helyére: rendszerint hic, vagy ad+helynév. Igen tanulságos a területi megoszlásukat is
megfigyelnünk, a latronest említı feliratok rendszerint a birodalom határtartományaiban kerülnek elı,
legtöbbet a dunai tartományokból ismerünk, viszonylag kevés az olyan kivétel, mint a két aquileiai
sírfelirat. A fentiek alapján szükségszerően arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem lehet minden
latronest pusztán a birodalom útonálló bandáival kapcsolatba hoznunk, lehetıségként jogosan merül a
barbár ellenség esetleges szerepe is. 

Mindezek miatt közelebbit csak a latrones mellé tett jelzıbıl, az intrusis-ból állapíthatunk meg. A
terület barbár régióként való azonosításának elméletét már fentebb kizártuk, a participium csak a
latinban igen ritkán használatos intrudo, intrudere igére vezethetı vissza.32(32) Ennek eddigi ismert
jelentései: betaszítani, beerıszakolni, betolakodni, valakire ráerıszakolni magát (cf. Cic. Caecin. 5.13).
Elsı látásra igen nehéz a participiumot lefordítanunk a latrones szóval együtt. Aligha volt véletlen
Buecheler véleménye, aki szerint jelen esetben semmi értelme nem volna, ezért próbálta barbár
helynévként értelmezni a szót. Mit is csinálhattak a latrones? Véleményem szerint mégis csak ebbıl az
igébıl, annak csakis a medialis értelmő alapjelentéseibıl szabad kiindulnunk. A magukat beerıszakoló,
azaz betörı latroknak valahonnan valahova be kellett törniük. „Betörni” az intrudere olasz igének ma is
az egyik alapjelentése. A hova kérdése biztos: Aquileiába, Italiába, a Római Birodalomba. Mindezek
miatt a latrok valahonnan betörtek és meggyilkolták a scarbantiait. Számomra ez esetben sokkal
valószínőbb a latrones tágabb értelmő jelentése az útonállókkal szemben, azaz a birodalom területére
betörı ellenséggel állunk szemben. Volt-e olyan betörı ellenség a 2. század második felében, amely
elérte Aquileia környékét? Volt. Róma számára a markomann háborúk egyik legfájóbb eseménye volt,
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hogy két évszázad múltán, minden bizonnyal Kr. u. 170-ben újra barbár, jelen esetben markomann és
quad csapatok léptek Itália földjére, megostromolták Aquileiát és elpusztították Opitergium városát,
míg elıtte katasztrofális vereséget mértek a Marcus Aurelius vezette római csapatokra. Az eseményrıl
római forrásaink jótékony hallgatása mellett33(33) meglehetısen keveset tudunk, és az esemény keltezése
is igen vitatott.34(34) Magát az itáliai eseményeket is csak Ammianus beszámolójából ismerjük:
Quadorum natio motu est excita repentino, parum nunc formidanda, sed inmensum quantum antehac
bellatrix et potens, ut indicant properata quondam raptu proclivi, obsessaque ab isdem ac
Marcomannis Aquileia Opitergiumque excisum et cruenta conplura perceleri acta procinctu, vix
resistente perruptis Alpibus Iuliis principe pio, quem ante docuimus, Marco. (Magyarul: A quadok
népe hirtelen mozgolódni kezdett. Ez a nép most kevésbé félelmetes, de elképesztı, hogy azelıtt
mennyire harcias és hatalmas volt, amint bizonyítják az egykor 332igen gyorsan végrehajtott
rablótámadásaik, továbbá az a tény, hogy ık és a marko-mannok még Aquileiát is megostromolták,
elpusztították Opitergiumot és villámgyorsan igen sok véres gaztettet hajtottak végre, miután áttörtek a
iuliusi Alpokon, még a jámbor uralkodó, Marcus is alig tudott ellenállni nekik, ahogyan azt már
elbeszéltük.)

A gyors betörés, az ostromok mellett a környéken sok véres eseményt, azaz rablást és gyilkolást is említ
a történetíró. Ez utóbbi történeti esemény feliratos forrásai azonban Itália területén máig hiányoztak.
Véleményem szerint a scarbantiai libertus sírfelirata lehet ennek a támadásnak az egyik feliratos
forrása, hiszen a latrones intrusi leginkább a betörı barbár csapatokkal azonosíthatók.35(35)

Már korábban a betörés egyik feliratos emlékének tartott G. Brusin egy aquileiai votív feliratot (Insc.
Aq. 263=AÉp 1964, 8), amelyet korábbi, leginkább a betörés idején tett fogadalma alapján állított egy
Hermes nevő rabszolga, vagy inkább szabados [Iovi]  victor(i) conservator(i) defensoriq(ue).36(36)

Közismert, hogy 168–170 között a markomannok elleni háború legfıbb bázisa Aquileia volt. Aligha
véletlen, hogy több katona, köztük praetorianusok sírfelirata (és votív felirata) is valószínőleg erre az
idıszakra keltezhetı (CIL V 825 = Inscriptiones Aquileiae 344 (oltár), 923 = Inscriptiones Aquileiae
2842, 955 = Inscriptiones Aquileiae 2748, AÉp 1956, 13 = Inscriptiones Aquileiae 2833).37(37) Ez
utóbbiak többsége azonban nagy valószínőséggel a Galénos által is személyesen látott és leírt
pestisjárvány áldozata lett, hiszen az orvos szerint ekkor a sereg jó része odaveszett: De libris propriis
liber XIX,18, De praecog. 9.5-6, 8). Ugyanerre a tényre vonatkozik a Historia Augusta vita Marci
egyik helye is, mely szerint a praefectus praetorio, Furius Victorinus, és a sereg javarésze odaveszett:
14.4. quod amissus esset praef. pr<a>etorio Furius Victorinus, <a>tqu[a]e pars exercitus interisset
(cf. 17.2). Minden emberi számítás szerint a járvány áldozata lett M. Servilius Fabianus Maximus négy
rabszolgája és szabadosa, köztük két medicus is (cos. suff. 158),38(38) akiknek maga a consularis
állíttatott helyben szobrokat és síremlékeket.39(39) Aquileiában való tartózkodásuk egyetlen indoka
lehetett, hogy a consularis az uralkodó(k) comeseként részt vett a hadjáratban.40(40)

Azonnal felmerül a kérdés, ha a római csapatok szabályos háborút viseltek a germánok ellen, akkor a
feliraton miért nem a nekik kijáró hostes jelzıt használták? Ennek azonban több lehetséges indoka is
van. Az elsı természetesen csak annyi, hogy római magán feliratokon korántsem mindig a hivatalos
jogi terminusok szerint fogalmaztak, ráadásul a terminus hivatalos feliratokon is többször feltőnik, mint
azt láthattuk. A daciai latrones esetében is (ld. feljebb) minden bizonnyal betörı barbárokkal, ott a
jazigokkal állunk szemben, amelyek valószínőleg szintén a markomann 333háborúk korára
keltezhetıek. A második érv a betörés jellegébıl fakad: az aquileiai lakosok nem túl sok különbséget
vélhettek felfedezni a gyorsan betörı (gyorsaságukat Ammianus is kiemeli), gyilkoló és fosztogató,
azaz portyázó barbárok és a közönséges útonállók bandái között. Aligha véletlenül említette Ammianus
Marcellinus a szarmatákat és a quadokat mint latrunculusokat (16.10.20, 17.13.27, 29.6.8, 17.12.2).
Ráadásul éppen a fenti lista alapján láthattuk, a hostes meghatározást feliratokon sokkal ritkábban
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használták, még a határtartományokban is. Azt azért nehezen fogadhatjuk el, hogy ebben a térségben
több civil esett el útonállók rajtaütése következtében, mint háborús betörések idején.

Csábító volna még egy Aquileia közelében talált feliratot összefüggésbe hoznunk a betöréssel. Az
alábbi sírfelirat keltezése azonban máig igen nagy vitákat vált ki (ILS 2646=Inscriptiones Italiae X/4
334=Inscriptiones Aquileiae 2785): 

Antonio Va[len]tino princi[pi] / leg(ionis) XIII Gem(inae) int[er]/fecto a latro[ni]/bus in Alpes
Iul[ias] / loco quod (!) appella/tur Scelerata / Antonius Valen/tinus filius pat(ri) / ------.

Magyarul: Antonius Valentinusnak, a legio XIII gemina századosának, akit a latrok gyilkoltak meg a
Juliusi Alpokban, egy Scelerata(=bőnös) nevezető helyen, Antonius Valentinus, a fia apjának …

A felül levágott sírkı alsó sorait kivésték. Már elıkerülési helye is beszédes: Aidussina, a praetentura
Castra nevő erıssége, ráadásul a gyilkosság helyszínének a nevét is megadja: egy Scelerata (!) nevő
hely a iuliusi Alpokban.41(41) A feliratot az interfectus a latronibus kifejezés alapján feltételesen már
többen is kapcsolatba hozták a scarbantiai feliratával, és azt is felvetették, hogy ez utóbbi halála is a
markomann-quad betöréssel állna összefüggésben.42(42) Ezt a felvetést általában több érvvel is el
szokták vetni, és a feliratot vagy a 210-es évekre (A. Degrassi, S. Panciera), vagy a 3. század közepére
(E. Ritterling, W. Schmid, M. Pavan) szokták keltezni.43(43) Mindenképpen a 3. századi keltezés
érvének szokták azt a tényt tartani, hogy a feliratot a princeps legitim gyermeke állította (tehát késıbbi
volna Septimius Severus idevonatkozó rendeleténél). Degrassi szerint még az sem bizonyos, hogy a
princeps aktív szolgálata közben halt volna meg, illetve a princeps talán azonosítható volna egy dura
europusi felirat azonos nevő centurio princepsével (AÉp 1940, 220). A késıbbi érvelés mellett
elsısorban Ritterling révén a legio környékbeli állomásozását szokták bizonyítékul felhozni, amelyet
számos feliratos emlék bizonyít Aquileiából is.44(44) Az Antonius Valentinus név igen gyakori, még
katonák között is (e. g. CIL III 4441, XIV 233), ráadásul ismerünk még Antonius Valentinusokat is
Daciából.45(45) Pusztán a névazonosság alapján még nem lehet a két Valentinust azonosítanunk,
ráadásul a fiú is ugyanezt a nevet viselte. A fiú is szolgálhatott katonaként, ıt ugyanúgy azonosítanunk
lehet a dura europusival. Semmi sem bizonyítja, hogy a princeps legionis ne aktív szolgálata 334során
hunyt volna el, bizonyosan nem túl fiatalon, amelyet rangja és felnıtt fia is bizonyít. Az a tény, hogy a
megmaradt szövegrészben a fiú nem nevezi meg foglalkozását, nem zárja ki, hogy ne szolgálhatott
volna apjával együtt ugyanabban a csapattestben. Azt sem fogadhatjuk el bizonyosan keltezı érvnek,
hogy a legitim fiú állította a feliratot. Számos eset ismert már a Septimius Severus uralkodása elıtti
korszakból, különösen a 2. század második felétıl, amikor a még aktív katonának, különösen centuriok
esetében, a családja, így a római polgárjoggal bíró, azonos gentiliciummal rendelkezı fia(i) állított(ak)
síremléket.46(46) Ráadásul azt a lehetıséget sem zárhatjuk ki, hogy a fia még aktív katonai szolgálata
elıtt született. A legio XIII gemina 3. század közepi jelenléte önmagában még nem keltezi a feliratot,
hiszen a legio katonái az Augustus-korban, de még az 1. században is folyamatosan tartották
Aquileiával a kapcsolatot.47(47) Mindezek alapján pusztán palaeográfiai alapon és a felirat egyéb
sajátosságai alapján keltezhetjük a feliratot. A cognomina hiánya miatt az 1. századra való keltezés
(Inscr. It. X/4 334) kizárható, de a szépen faragott betők sem a harmadik század közepére vallanak.
Mindezek alapján a felirat leginkább a 2. század 2. felére, a 3. század elejére keltezhetı.48(48) A felirat
felállításának a helye arra utal, hogy a princeps legionis Castrában, a praetentura egyik fontos
állomáshelyén teljesített katonai szolgálata során hunyt el. Ide leginkább a legio XIII gemina
különítményével együtt vezényelhették. Ennek valószínősíthetı idıpontja a markomann háborúk
idıszaka, amikor a praetentura Italiae et Alpiumot idıleges jelleggel elıször felállították (ILS
8977).49(49) Ugyanakkor az is ténykérdés, hogy Italia területén több olyan latronesre vonatkozó felirat
is ismert, amelyek esetében bizonyosan az útonállókkal állunk szemben. Egy umbriai feliratról ismert
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evocatust (CIL XI 6107=ILS 509) a 3. század negyvenes éveiben rendelték ki néhány flottakatonával
együtt az útonállók elleni védelem céljából: agens at / latrunculum cum militi/bus n(umero) XX classis
{pr}pr(aetoriae) Raven/natis p(iae) v(indicis) Filipporum.50(50) Ezek közé tartozhat egy aquileiai
felirat is, amely szerint egy bizonyos L. Aelius Avitianus evocatus agens super lat(rones) Aquil(eiae)
ténykedett volna (CIL V 41*+1057 p. 1025=Supplementa Italica 8351(51)). A töredékes felirat
kéziratokban hagyományozott részének hitelességét azonban többen (némi joggal) kétségébe vonták,
ráadásul a LAT rövidítést másféleképpen is ki lehet egészíteni: lat(ifundia vel -eritias vel -erenses). 

Az eddig elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a scarbantiai libertus halálának idıpontja
leginkább Kr. u. 150-170 közé tehetı, míg a bőntény elkövetıi minden bizonnyal a Kr. u. 170-ben
Italia területére is betörı markomann-quad csapatokkal azonosíthatóak. Így a markomann háborúk
korának feliratos emlékei egy (esetleg két) áldozat emlékének a megörökítésével is tovább szaporodtak.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Születés és halál / K ovács József László: A városbíró ítéletet
hirdetett és pálcát tört. Meggyilkolt újszülöttek é s gyermekgyilkos leányanyák Hans Giviczer
soproni krónikájában

335Kovács József László : A város bíró ítéletet hirdetett és pálcát tört.
Meggyilkolt újszülöttek és gyermekgyilkos leányanyá k Hans Giviczer soproni

krónikájában

Hans Giviczer, a Wiedenben (Gazda utca) lakó külvárosi polgár házi krónikája (Haus-protocoll) csak
töredékes kézirat formájában maradt fenn. Mégis számos 17. századi várostörténeti eseményt ırzött
meg Sopron hétköznapjaiból. A krónikás feljegyezte többek között a gyermekgyilkos leányanyák alább
összegzendı gyászos történeteit is. A csecsemıgyilkos bőnös anyákra büntetésként a lefejezés várt,
miként a következı eset is példázza. A „horvát cselédlány” vagy „horvát némber” („aine Crawatische
Diern Mensch”)52(52) lefejezése leírásakor Giviczer a városbíró ítéleti eljárását is feljegyzi: „Vnd also
durch den edlen Vesten Vnd wolweißen Herrn Leoboldt Nadtl Stattrichter daz Vrteil Vber sie
gesprochen, Vnd do die Stäbel gebrochen worden ihr Zur Straff Vnd anderer Zur Warnung.” Azaz:
„A nemes, buzgó és bölcs Natl Lipót városbíró ítélkezett és pálcát tört felette, mely számára büntetés,
másoknak intelem.” Ez az ítélkezési záradék olvasható szinte változatlan formában valamennyi
csecsemıgyilkossági ügy záradékaként e fenti krónikában.

Giviczer krónikája Gottlieb Gamauf kéziratgyőjteményébıl került az antikvárius Literáti Nemes
Sámuel kezébe 1841-es soproni „rablóhadjárata” során. Majd az utókor szerencséjére Mária Dorottya
fıhercegnı ajándékaként I.A. 8/9. leltári számon az akkor alakuló Evangélikus Országos Levéltár
állományába vették.53(53) A tudós evangélikus egyháztörténész, Gamauf, a kézirat elsı oldalára
ragasztott lapon jelzi a forrás töredék jellegét: „Fragmente einer Hauschronik”. A krónika kézirata
felezett ívréten 122 lap, írója pedig az 1665-ös évtıl 1698-ig jegyezte fel a gyakran külvárosi eredető
történeteket az utókor számára. Feljegyzéseiben rablásokról, gyilkossági történetekrıl, számol be,
továbbá szárazságról, tőzesetekrıl, azaz minden olyan eseményrıl, amelyet fontosnak tartott.
Krónikáját az teszi érdekessé, hogy írója sokszor igen eleven hangon fogalmazott. Érzékletes módon
tudta elmesélni a külvárosi mindennapok eseményeit.

A krónikás Giviczer neve Házi Jenı „Soproni polgárcsaládok” címő kézikönyvében is szerepel Givisser
alakban. Az 1673. évi városi jegyzıkönyvben 52 évesnek említették. A Wiedenben lakó evangélikus
gazdapolgár élete különbözı éveiben kisebb városi tisztségeket látott el. Volt szılıcsısz (Bergmann),
illetve városi kézbesítı, azaz Übergeher is. Közszereplésének néhány jelentısebb eseménye: 1665-ben


