
BONIS ÉVA 

KESÖRÖMAI Ü V E G L E L E T E K A Q U I N C U M B Ó L 

Az Aquincumi Múzeum ásatásaiból olyan 
üvegleletek kerültek elő, melyekkel érdemes 
behatóbban foglalkozni. A múzeum anyagát 
dr. Szilágyi János megbízott igazgató volt 
szíves rendelkezésemre bocsátani. A korábbi 
kutatások adataiért dr. Nagy Lajos múzeumi 
központi igazgatónak, az érmek pontos 
meghatározásáért ifj. Alföldi András múze
umi gyakornoknak mondok köszönetet. 

Az aquincumi katonai város területén a 
Raktár-utcai, 1930-ban feltárt cella trichora 
körzetében még régészetileg át nem kutatott 
területen a városrendezési és csatornázási 
munkálatok időnkint lehetőséget nyújtottak 
az Aquincumi Múzeumnak újabb leletek 
megmentésére. 

A Raktár-utca környékéhez tartozik a 
Hunor- és Vihar-utca,1 honnan a most ismer
tetendő leleteket szerezte meg az Aquincumi 
Múzeumnak dr. Szilágyi János. 

Az ásatási jegyzőkönyv szerint 1943-ban 
a Hunor-utca 20. szám alatt a Közmunka
tanács bérházának alapozásakor két darab 
kőlapokból összeállított kőkoporsó került elő. 
Az I. sz. sírláda (1. kép. 1.) hossza 195 cm, 
szélessége 107 cm, magassága 63 cm. 
A koporsó készítéséhez korábbi, szétvágott 
szarkofágdarabokat használtak fel. így a 
láda egyik oldalát egy régi szarkofág teteje 
alkotja (1. kép, 3.), felső nyitott részén a 
mi kőládánkhoz kissé nagyméretű fél 
szarkofágfedél helyezkedik el. A másik 
hosszanti oldal számára egy régi szarkofág 

i Nagy L., Az óbudai ókeresztény cella trichora a 
Raktár-utcában (továbbiakban »Cella trichora«) 
6. 1., 1. kép. 

feliratos oldalát használták fel. (1. kép, 2.) 
Hogy ez a feliratos darab szarkofágból 
származik, bizonyítja a tetején kiugró pár
kány, mely a kőfedél megtartására szolgált. 
Ezt az eredeti szarkofágot a díszítés, az 
Attisos-fülkék barokkos keretezése, a szöve
gezés módja a Kr. u. I I I . század első év
tizedére datálják. A tabula ansata-s mezőben 
a következő feliratot olvashatjuk : 
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1. kép. — A Hunor-utcai szarkofág kiásás közben. 

Az elhunytak szellemeinek. P. Aelius 
Respectianus örök nyugalmára, aki a 
collegium centonariorum ex(actora?) s P. 
Aelius Domitius veteranusának libertusa, 
élt 30 évet. Aelia Portunata és Ingenua 
felszabadított társuknak állították. Legyen 
neked könnyű a föld. 
Az elhunyt az aquincumi collegium cen

tonariorum tagja volt.2 A foglalkozás mellett 
az »ex« nem nyújt elég támpontot az illető 
tényleges tisztjére nézve, feltételes megoldás 
az exactor, vagyis a tűzoltás technikai 
vezetője. A szarkofágot a két vele együtt 
felszabadított liberta állíttatta társának. 
2 A collegium centonariorum történetet már ismer

jük : Nagy L., Budapest Története I. 563. sk. 1., 
— Nagy L., Az aquincumi polgárváros tűzoltósá
gának székháza. I^aureae Aquincenses II. Diss. 
Pann. II. 11., 182. sk. 1. — Alföldi A., Budapest 
története I. 289. sk. 1. 

A sírláda egyirányban feküdt a Raktár
utca irányával, a fej nagyjából Nyugat felé. 
A kőkoporsó alját peremes téglákkal rakták 
ki. A csontváz bolygatott. AzI. sírláda leletei : 

1. Hagymafejes fibula. Nagyméretű : 
hossza 10-3 cm, szélessége 7-2 cm. Két 
darabban maradt fenn. A fibulakengyel 
mustrája a Patek (A pannóniai fibulatípusok 
elterjedése és eredete. Diss. Pann. I I . 18.) 
X X I X . t. f. motívumot mutatja, a finoman 
tagolt lábat a felső és alsó mezőnyben egy-
egy peltadísz ékíti. A kapcsolótű a hagyma
fejes fibulák kifejlett változatát mutatja. 
A kengyel alsó végét négyszeresen meg
csavart dróthuzal díszíti. (2. kép, 8.) 

2. Ezüstcsat. Pélkörívű csatkeretre csapó
dik a végén kissé meghajlított hegyes csat
tüske. Hossza 3 cm (2. kép, 9.). 
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2. kép . — A Hunor-utcai sírok leletei. 

3. Üvegkorsó. Gömbtestű, keskenynyakú, 
kihajló tölcséres szájperemű, benyomott-
talpú, zöldesfehér üveg. Magassága 14 cm, 
hasátmérője 10-6 cm, szájátmérője 4-8 cm, 
fenékátmérője 6 cm (3. kép). 

4. Üvegpohár. Kúpalakú, keskenytalpú, 
peremnélküli pohár, magassága 12-4 cm, 
szájátmérője 7-8 cm, fenékátmérője 2 cm.3 

(3. kép.) 
A l i . sz. sírláda (hossza 210 cm, szélessége 

103—104 cm, magassága 60—52 cm) fekvése 
a Körte-utcával egyirányú, feje északkelet 
felé. Egyik oldalát egy másodlagosan fel
használt négyszegletesre lefaragott sirkő, 
vagy építési felirat képezte (4. kép). 

A kőkoporsó alját peremes téglákkal 
rakták ki. A csontváz bolygatott, a koponya 

3 Igen gyakori IV. századi forma Pannoniában. 
Iyásd Benkő Andrea előkészületben levő munká
jában : Die römischen Gläser in Pannonién. Diss. 
Pann. Ser. II. 27. XXXIV. 1.1. és XI.IV. t. lent. — 
Oroszlán Z., Arch. Ért. 1920—22., 96. 1. — Paulo-
vics I., A dunapentelei római telep (Intercisa). 
Arch. Hung. II. 1927., 62. 1., 53. kép, IV. század 
második feléből való a XXVII. sz. sírból. — 
Radnóti A., Arch. Ért. 1,11. (1938.) Római kuta
tások Ságváron, 157. 1., 126. kép. 

a bal felső lábszárcsontnál került elő. 
A II . sz. sírláda leletei : 

1. Hagymafejes fibula. Jó állapotban 
maradt fenn, hossza 7-5 cm, szélessége 4-7 cm 
Típusának már teljesen kifejlett formáját 
mutatja. Datálását megkapjuk Kovrignál 
a (A császárkori fibulák főformai Pannoniá
ban. Diss. Pann. I I . 4.) 27. sz. lapon. A lábon 
fent 1—1, lent 2—2 koncentrikus kör díszítés 
látható. A kengyelmustra megfelel Patek 
(i. m.) XXIX. t. g. típusnak, a lábdíszítés 
pedig Patek XXX. t. 5. formának. (2. kép, 6.) 

2. Firmamécses. Egylángú, téglaszínű alap
anyagon vörös festés, durva kivitelű, erősen 
használt, kopott. Elmosódott mester jelzésé
ről és elnyomódott formájáról arra lehet 
következtetni, hogy egy korai firmamécses
ről leöntött mintából préselték ki a késő
római időben. Ezzel az utánzó módszerrel 
a mester jelzést már nem tudták pontosan 
kihozni. Hossza 8-4 cm, szélessége 5-3 cm. 
(2. kép, 7.) 

3. Üvegkorsó. Hengertestű, vékony nyak
kal, kihajló peremmel, melyről a vállra haj-
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3. kép. 
Üvegedények az I. számú Hunor-utcai sírból. 

lított szalagfül fut, feneke bemélyítve. 
Fehéres, vékony üvegből van, darabokra 
tört állapotban találták. Méretei hozzávető
legesen : magassága 28 cm, hasátmérője 
11 -6 cm, szájátmérője 8-6 cm, fenékátmérője 
11-4 cm.4 (5. kép.) 

4. Üvegpohár. Félgömbalakú, élesen le
vágott szélű, tág szájnyílással, kékesfehér 
üvegből. Magassága 6-7 cm, szájátmérője 
9-2 cm, fenékátmérője 2-4 cm. (5. kép.) 

5. Nagybronz. Előlap : M. ANTONINVS 
A VG (Marcus Aurelius?). Hátlap : S. C. 
CONCORDIA KXFRCITUUM(?), Concor
dia balfelé néz, baljában legios signum. 
(2. kép. 2.). 

6. Kisbronz. Előlap : D. N. (II.) CON-
STANTIVS P. F. AVG. Hátlap : FEL-
(icium) TEMPORVM REPARATIO, bar
bárt leszúró császár. Sisciai veret. (2. kép, 4.). 

7. Kisbronz. Előlap : CONSTANTIVS 
GALLVS P. F. AVG. P. P. Hátlap : Fel-
(icium) TEMPORVM REPARATIO FSIS, 
barbárt leszúró császár. Sisciai veret (2. kép, 
3.). 

8. Kisbronz. Előlap : URBS ROMA. 
Hátlap : SMKA, anyafarkas az ikrekkel. 
Kyzikos-i veret (2. kép, 5.). 

9. Csatveret. Szívalakú, töredékes felső

részén látható a szegek helye. Hossza 2 cm. 
(2. kép, 10.). 

10. Csatveret. Ugyanolyan, mint az előbbi, 
csak rosszabb állapotban. 

11. Veret ezüstből, három szeglyukkal, 
egyikben tompavégű szeggel. Hossza 26 cm 
(2. kép, 11.). 

12. Vaskorongocska, fül maradványával. 
Átmérője 1-8 cm (2. kép, 1.). 

A Hunor-utcai leletektől pár száz méterre 
már jóval előbb, 1931-ben a Vihar-utcában 
üres telken csatornázási munkálatok alkal
mával két későrómai kőládasírt tárt fel az 
Aquincumi Múzeum Nagy I,ajos vezetésé
vel.5 Mellékletük számos üvegcserép volt, 
melyekből egy korsót és két poharat lehetett 
összeállítani. Az egyik sírhoz tartozó korsó 
magassága 18-8 cm, szájátmérője 5-5 cm, 
talpátmérője 5-2 cm, legnagyobb átmérője 
a vállon 10-8 cm. Hosszú nyaka alatt válla 
szögletesen ugrik ki s a test rézsútosan szűkül 
a talpgyűrű felé. Nyakát többszörös csava-
rulatií üvegfonál díszíti. Kihajló, külön
forrasztott szájpereméből indul ki a több
szörösen hajlított barázdált fül. A korsó 
kiképzése a bronzedények utánzására vall. 
A hozzátartozó pohár tölcséres (csonkakúp)-
alakú, pereme élesen van levágva, külön-

5 Nagy L., Ein neues Denkmal der Agrippinenses 
Transalpini aus Aquincum. Germania. 1932., 288.1. 
I t t találjuk meg a sírládákat alkotó feliratos kövek 
közlését. — Nagy L., Az aquincumi kereszténység 
újabb emlékei. Arch. Ér t . 247. 1. 11 jz. 

4. kép. 
Sírláda oldallapja a 

Hunor-utcából. i V , ö. Benkő A., id. m. X I X . t. 2. 



forrasztott kis talpgyűrűje van (6. kép). 
A másik kőládasírból váló pohárról (mag. 
7 cm, talp 3-5 cm, 7. kép), feltételezhetjük, 
hogy szerepelt mellette korsó is. 

Az ismertetett Hunor-utcai lelet az érmek 
és mellékletek tanúsága szerint a Kr. u. 
IV. század második feléből való. Az I. és I I . 
számú sírláda mellékletei a fibulák, csat és 
szíj veretek teljesen megegyeznek az Inter-
cisában kiásott későrómai IV. századból 
való sírok, különösen a XXV. és XVI. számú 
sírok leleteivel.6 

A Hunor- és Vihar-utcai lelőhelyek az 
aquincumi katonaváros területének abba a 
részébe esnek, amelyben a későrómai korban 
a lakosság, elsősorban a keresztények temet
keztek. Mint Nagy I^ajos megállapította, 
éppen a közelfekvő Raktár-utcai cella 
trichora feltárása tette bizonyossá egy helyi 
keresztény gyülekezet létezését.7 Ugyanitt 
felhívja a figyelmet arra is, hogy a késő
római kor sírjai közt a keresztényekét nehe
zen lehet megkülönböztetni a pogány okét ól, 
ha nincs éppen a vallásra utaló jellegzetes 
krisztusmonogrammos tárgy, vagy ládaveret 
a mellékletek közt. Sírleleteink olyan terü
leten kerültek elő, ahová a raktárutcai 
és a viharutcai IV. sz. második feléből való 
keresztény temetők nyúltak el, melyek alap
ján Nagy Tibor az aquincumi szervezett 
egyházközség lételét állapította meg.8 Mivel
hogy sírjaink főleg üvegleleteket szolgáltat
tak, ezekből kiindulva keressük, hogy való
ban keresztények temetkezéséről lehet-e 
itt szó. 

Mint láttuk, ezekben az aquincumi késői 
sírokban az üvegleletek, kancsók és poharak 
párosítását mutatják. Ezt a jellegzetesnek 
mondható összeállítást más pannóniai lelő
helyeken is megtalájuk. 

1928 novemberétől 1929. januárjáig az 
Aquincumi Múzeum dr. Nagy L,ajos vezeté
sével ásatást folytatott a szentendrei római 
tábortól délre.9 I t t nagykiterjedésű, késő-

6 Paulovics / . , id. m. , 61. sk. 1., 48. és 51. kép 
7 Nagy /_., »Cella trichora«. 26. sk. 1. 

• 8 Nagy T., A pannóniai kereszténység története a 
római védőrendszer összeomlásáig. Diss. P a n n . 
Ser. I I . 12., 1939., 212., 213. 1. 

9 Ezen ásatást d r . Nagy I+ajos múzeumi központi 
igazgató úr fogja részletesen közölni. 

5. kép. 
Üvegedények a II. számú HunoY-utcai sírból. 

római temetőt ástak ki, melynek VI. számú 
sírja érdekel bennünket közelebbről. Ez a 
földsír női csontvázat tartalmazott, számos 
melléklettel. Két fülbevaló, gyöngyökből 
álló nyaklánc, kis kerek csontlemez és egy 
borostyánkő gyöngy mellett egy üvegedény 
és egy üvegpohár került elő a sírból. Az ép 
üvegedény teste gömbölyű, talpa homorúan 
bemélyed, vékony, hosszú nyaka és vízszin
tesen elálló peremű szája van. Magassága 
13-2 cm, szájátmérője 5-6 cm, sötétzöld üveg. 
A több darabból összeállított pohár majd
nem félgömbalakú (8. kép.), felfelé szélese
dik, fala a szájnyílásnál kissé jobban ki
ugrik. Magassága 7-5 cm, szájátmérője 
9-1 cm. Bz is sötétzöld üveg, melynek helyi 
jellege rögtön kiviláglik, amint a Pannoniá
ban leghasználatosabb kölni importdarabok
kal összehasonlítjuk. Amint a többi sírok 
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6. kép. 

Üvegedények a Vihar-utcából. 

7. kép. 

Üvegpohár a Vihar-utcából. 
8. kép. 

Üvegdények a szentendrei VI. számú sírból. 



mellékletei is — elsősorban a másodlagosan 
felhasznált, sírládákat alkotó feliratos kövek, 
a késői jellegű kerámia, ékszerek és tégla
bélyegek — bizonyították, a temetőt a Kr. 
u. IV. század második felében használták. 
Ezen temető keresztény mivoltát a közepén 
emelt kápolna s az egyik sírban előkerült 
keresztény vonatkozású ládaveret bizonyítja. 

Az eddig felsorolt üvegleletek jelentőségére 
rávilágít egy leletegyüttes, melyet Duna-
pentelén, vagyis Intercisában, Valeria keresz
ténységének központjában találtak.10 A lelet 
az intercisai IV. század második feléből való 
ókeresztény temetőben került elő és egy 
keresztényjelenetes ládaveretből s mellék
leteiből áll.11 Ebben a ládában (9. kép) egy 
üvegkancsót, üvegpoharat és kendőbe bur
kolt kenyeret találtak (10. kép). A leleteket 
a mainzi Central-Museum őrzi.12 A korsó 
karcstí, magas, lefelé szélesedő testű, magas 
talppal és széles talpgyúrűvel. Karcsú nya
kán gyűrű fut körül, széles dupla pereme 
fölött indul ki lapos füle, melyen a peremnél 
külön kis fogantyú áll fel. Egészében a késői 
bronzedények utánzására vall. Ez a forma 
mind üvegben, mind kerámiában nagyon 
elterjedt volt a I I I . és IV. században.13 

A korsóhoz tartozó pohár szintén általánosan 
használt, késői jellegű üvegedény. Pormája, 
mely erősen emlékeztet bennünket a szent
endrei VI. sír poharára, felfelé szélesedik, 
a pereménél még egy kissé kiugrik. Oldalán 
egymással ellentétesen két nagy pötty és 
6—6, fürtben elhelyezett kis pötty váltakoz
nak. A pöttyös pohárkákat főleg a IV. szá-

io Nagy T., id. m. 213. 1. 
i l Részletes leírását lásd Nagy L., Szent István 

Emlékkönyv, 1938. Pannónia sacra. 54. sk. 1., 
18. és 18/a kép. 

13 W. F. Volbach, Metallarbeiten des christlichen 
Kultes in der Spätantike und im frühen Mittel
alter. Kataloge des Rom.-Germ. Centralmuseums. 
1921. 22. 1., 8. szám. II., III. tábla. 

13R. Lantier, Musée des Antiquités Nationales 
Chateau de Saint-Germain en Xaye. La verrerie-
3. szám a Villa d'Ancy-i temetőből a III.—IV-
századból. — Benkő A., id. m. XVII. t. 5. és 6., 
XXI. t. 7. —: Formáját lásd A. Kisa, Das Glas 
im Altertunle. ILL kötet Formentafel D. 199., 
200. — Ilyen forma III. századi kölni gyártására 
lásd Fr. Fremersdorf, Die Dänkmäler des römischen 
Köln. 1928.1. kötet, 37. tábla. — Fr. Fremersdorf, 
Römische Gläser aus Köln. VII. 1928., 32. kép. -— 
IV. századi kőkoporsóból Kisárpásról : Paulovics I. 
A kisárpási római telep. Arch. F,rt. XLI (1927.) 
199. 1., 98. kép. • ' . ' 

zadban használták,14 gyártása túléli a római 
kort, így pl. frank sírban is található.15 

A dunapentelei lelet első publikálója, 
W. P. Volbach az ókeresztény kultikus 
tárgyakról írt vezetőjében16 éppen ebből a 
leletből kiindulva írja le az ókeresztény 
miséhez szükséges üvegedények szerepét. 
Szerinte ezek a mise alatt a bor és a víz 
keverésére, vagy kézmosásra szolgáltak. 
A dunapentelei korsó és pohár kenyérrel 

9. kép. 
A dunapentelei ládaveret (Mainz, 

Central-Museum). 

együtt való előkerülése Volbach szerint az 
Eucharisztiával kapcsolatos. Ezt a nézetet 
vallja Nagy Eajos is, aki éppen a fent közölt 
Vihar-utcai lelettel hozza kapcsolatba ezt a 
dunapentelei leletet.17 Ő hívja fel a figyelmet 
a korsó és pohár együttes szereplésére a 
legújabban talált pécsi cubiculum falfest
ményén. A kancsó és pohár eucharisztikus 
jellegét megállapítja ennek az ú.-n. I I . számú 

14 Fr. Fremersdorf utal arra. hogy az igen kedvelt 
pöttyös poharak gyártásakor az ékkőberakásos 
fémedények hatását kívánták kelteni : Römische 
Gläser aus Köln. VIL, 1928., 13. 1., 42. kép. —-
Benkő A., id. m., XIX. t. 4., 5., 7. kép.—Paulovics 
/ . , A Magyar Nemzeti Múzeum legújabb római 
üvegszerzeményei. Arch. Ért. XLI. (1927.), 198. 1., 
92. kép. — IV. századi temetőből való poharakat 
lásd : R. Lantier, id. m. 16. A, B. kép. 

15 A.Kisa, id. m. III. kötet, 373. kép. 
16 Kultgeräte der christlichen Kirche im frühen 

Mittelalter. Mainz. 1925., 18. sk. 1., 9. kép. 
n Nagy L., Pannónia sacra. 55. 1. — Nagy L., Buda

pest Története I, 767. 1., 11. j . 
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10. kép. 
Üvegedények a dunapentelei ládából 

{Mainz, Central-Museum). 

festett sírkamrának közzétételekor Gosztonyi 
Gyula.18 A kormeghatározást is az ő részletes 
leírásában találjuk meg. Az »északi homlok
fal falfülkéjében látható egy kancsó és pohár 
képe, a felette levő félkörű mezőt szőlőindák, 
szőlőfürtök, levelek és kacsok töltik ki. 
A IV. század második feléből származik«.19 

A korsó és pohár együttes szereplése már 
a keresztény sírritusok elterjedése előtt is 
használatos volt a rómaiak temetkezésében. 
A felsorolt példák alapján azonban feltehet-

18 Gosztonyi Gy., A pécsi ókeresztény temető. Pécs 
műemlékei. 26. 1., 10. rajz, b . 

19 Gosztonyi Gy-, A pécsi I I . sz. ' 'ókeresztény festett 
s í rkamra és sírkápolna. Arch. É.rt. 1942., 196. sk. 1., 
3. kép. 

jük, hogy a pannóniai nagyobb 
centrumok ókeresztény temetőiben 
talált ilyen sírmelléklet csoporto
sítás már mélyebb értelmezésre 
utal. Hogy a korsó-pohár együttes 
mennyire jellemző az ókeresztény 
temetkezésre, idéznünkkell Radnóti 
Aladár ságvári ásatásait, hol a 
temetőkápolna körül fekvő Kr. u. 
IV. századi ókeresztény temető 
gazdag mellékletű sírjaiból ilyen 
garnitúrák szintén előkerültek.20 

Bár keresztény jellegükre nincs 
támpont, megemlíthetj ük még, hogy 
az óbudai Bécsi-út 98. sz. ház tel
kén Nagy Tibor által folytatott 
ásatások IV. század második felei 
temetőrészében a sírokban fellel
hetők a korsó-pohár garnitúrák.21 

így például a 4. számú sírban 
üvegkorsót éppen egy pettyes kis 
pohár társaságában találtak.22 

Ha ezt a temetkezési szokást 
nyomonkövetjük, látjuk, hogy ez 
Pannonián kívül is elterjedt volt. 
Csak kiragadott példaként említjük 
egy nagyszabású összefüggő késő
római szarkofáglelet mellékleteit 
Oberingelheim (Rheinhessen) köz
ségből, hol öt egymás mellett 
álló szarkofág közül az 5. számú 
ban gömbalakú üvegkorsót találtak 
két kis pöttyös pohárral együtt.23 

A korsó-pohár együttes sírba
tétele nem korlátozódott csak az üvegedé
nyekre. Sokkal könnyebben megszerezhető 
volt az agyagedény, különösen a IV. század
ban általános zománcos technikával készített 
fényes felületű korsók és poharak. Garnitúrá
ban való előfordulásukat Intercisában az 
1926-os ásatásokbanláthatjuk, hol aXXVIII. , 
számú téglasírban szerepel egy zomán-

20 Radnóti A., Római kuta tások »Ságváron. Arch. Ér t , 
I J I . (1938.), 157. 1. 

2i Nagy T., A fővárosi Régészeti és Ásatási Intézet 
jelentése az 1938—1942. évek közöt t végzett kuta
tásairól. Bud. Rég. X I I I . , 376. 1. 

22 Nagy Tibor szíves szóbeli közlése alapján. 
23 G. Behrens, Römische Gläser aus Rheinhessen. 

M. Z. X X / X X L , 1925/26., 72. sk. 1., 20. kép. 
I. 1. és V. 1., V. 2. 
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11. kép. — Korsó-pohár együttesek összesítő képe. 
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cos agyagkorsó, zománcos agyagpohárral 
együtt.24 A régebbi dunapentelei ásatások 
kerámiai anyagában (lásd a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Székesfehérvári Múzeum 
anyagát Dunapenteléről) feltűnő nagy szám
ban szerepelnek a zománcos korsók és 
poharak. Ha módunkban lenne a sírössze
függéseket lerögzíteni, bizonyára összekerül
nének a temetkezéseknél garnitúrában el
helyezett korsó-pohár együttesek. 

Ilyen agyagból készült mellékletcsoport 
került elő határozottan keresztény jellegű 
sírból Kölnből, hol a keresztény jelene tes 
ládavereten kívül több agyag- és üvegedény 
volt a IV. század második feléből való 6. 
számú sírban, melyek között agyagkorsó 
szerepelt benyomottfalú agyagpohár kísére
tében.25 Említésre méltó, hogy az erdélyi 
gótok keresztény hagyatékában éppen egy 

24 Paulovics / . , id. m. 62. sk. 1., 54. és 55. kép. 
25 Fr. Fremersdorf, Kastcnbeschlag mit christlicher 

Darstellung aus Köln. Germania. XV. 1931 , 172. 
sk. 1., 2., 3/a kép. 

vallásos célt szolgáló bronz kancsó tállal 
együtt szerepelt.26 

Végül Utalnunk kell a múlt század végén 
feltárt törökutcai későrómai szarkofágra.27 

A csontváz mellékletei —- többek közt 
üvegkorsók, egy üvegpohár s a Hunor
utcai sír ezüstcsatjával azonos formájú 
aranycsat — az előbbiekben felsorolt 
temetkezési szokás egyik jellegzetes példáját 
mutatják. 

A felsoroltak után is kitűnik, hogy az ismer
tetett Hunor- és Vihar-utcai sírok nemcsak 
fekvésüknél fogva, hanem üveg mellékleteik 
bizonysága alapján is (11. kép) keresztény 
rómaiak temetkezéséből származnak. Az 
aquincumi katonaváros IV. század második 
felében működő s legtovább fennmaradó 
gyülekezetének tagjai temetkeztek itt , nem 
messze temetőkápolnájuktól. 

26Alföldi A., Latin keresztény felirat Krdélyből a 
Kr. u. IV. századból. Arch. Ért. 1942. 252. 1. 

27 Hampel J. Arch. Ért. 1881. 136. sk. 1. 
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ÉVA BONIS 

TROUVAILLES DE VERRERIE A AQUINCUM DATANT DE 

L'EPOQUE DE LA ROMANITE TARDIVE 

Le Musée d'Aquincum fit mettre à jour en 
1943 deux sarcophages en pierre dans la rue 
Hunor. Le premier avait été construit au 
moyen de certains restes d'une ancienne 
tombe. Une de ces parties porte une inscrip
tion du I I I e siècle. Bile nous fait savoir que 
le monumnet fut dressé pour P. Aelius 
Respactianus, membre du collège des pom
piers d'Aquincum, par ses deux amies qu'il 
avait délivrées. Les annexes de la tombe sont 
une fibule (fig. 2, 8), une boucle d'argent 
(fig. 2, 9) et une cruche de verre avec un 
verre (fig. 3). Les annexes de la seconde 
tombe sont une fibule (fig. 2, 6), une lampe 
funéraire (fig. 2, 7), une cruche avec un 
verre (fig. 5), la grande médaille de bronze 
de l'empereur Marc-Aurèle (?, fig. 2, 2), la 
petite médaille de bronze de l'empereur 
Constance (fig. 2, 4), la petite médaille de 
l'empereur Constantinus Gallus (fig. 2, 5) 
une ferrure de botxcle (fig. 2, 10), une garni
ture d'argent (fig. 2, 11) et enfin une petite 
disque de fer (fig. 2, 1). 

En 1931 les fouilles de Vihar-utca à 
Óbuda firent sortir également un ensemble 
de cruche et de verre (fig. 6. et 7) comme 
annexes de deux tombes. Celles-ci se trou
vaient dans la région de la ville militaire 
d'Aquincum, qui avait à devenir le lieu 
sépulcral des chrétiens de la romanité 
tardive. C'est précisément la présence de la 
cruche et du verre qui semble prouver 
l'origine chrétienne de ces tombes, puisqu'on 

retrouve cet usage aussi dans les centres 
chrétiens de la Pannonié, pendant la seconde 
moitié du IVe siècle. Le Musée Central de 
Mayence garde aussi un ensemble de cruche 
et de verre provenant de Dunapentele 
(Intercisa) qui fut mis à jour avec du pain 
dans un coffre dont la ferrure est ornée des 
scènes de caractère chrétien. Ce fait a inspiré 
aux archéologues qui ont publié ces trou
vailles (W, F, Volbach, L. Nagy) l'idée d'y 
voir un symbole de l'Eucharistie. Les 
annexes d'une tombe du cimetière chrétien 
de Szentendre évoquent, eux aussi, l'idée 
d'un symbole pareil (fig. 8, d'après lès trou
vailles inédites de L. Nagy). — En outre, 
nous connaissons un ensemble analogue, 
mais fabriqué en argile, précisément à Duna
pentele (St. Paulovics, A dunapentelei római 
telep — La colonie romane de Dunapentele 
— Intercisa. Arch. Hung. I I . 1927. 62. 1. fig. 
54, 55). Les restes des Goths chrétiens de la 
Transylvanie nous présentent aussi une 
garniture de cruche et de verre, destine au 
service divin (A. Alföldi, Latin keresztény 
felirat Erdélyből — Une inscription latine 
chrétienne dans la Transylvanie du IV e 

siècle. Arch. Ért . —• Bulletin d'Archéologie 
1942. p. 252). Ce sont pourtant les fresques 
du cubicule de Pécs (IIe siècle) qui nous 
fournissent la preuve la plus éclatante de 
la signification cultique de cet ensemble 
e cruche et de verre. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — Le sarcophage de Hunor-utca en train d'être fouillé. 
Fig. 2. —Les fouilles des tombes de Hunor-utca. 
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Fig. 3. — Vases en verre de la tombe No I. de Hunor-utca. 
Fig. 4. — Pierre sépulcrale ( ?) de Hunor-utca. 
Fig. 5. — Vases en verre de la tombe No II de Hunor-utca. 
Fig. 6. — Vases en verre de Vihar-utca. 
Fig. 7. — Un verre de Vihar-utca. 
Fig. 8. — Vases en verre de la tombe No VI. de Szentendre. 
Fig. 9. — La ferrure du coffre de Dunapentele (Mainz, Musée Central). 
Fig. 10. — Les vases en verre du coffre de Dunapentele (Musée Central de Mainz). 
Fig. 11. - Tableau général des ensembles de cruche et de verre. 
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