
SZ. PÓCZY KLARA 

ÜJABB KŐEMLÉKEK AZ AQUINCUMI TÁBOR 
ÉS CANABAE TERÜLETÉRŐL 

1954—56 folyamán szinte megszakítás nélkül folytak leletmentések az aquincumi tábor 
és canabae területén. A munkálatok során több kőemlékkel gazdagodott az Aquincumi Múzeum 
lapidariuma. 

1. A Filatori gát BHEV állomásától D Ny-ra, az ún. Hévízi úti lakótelep építkezései 
alkalmából rómaikori épületek kerültek napfényre.1 Az egyik épületcsoporttól néhány m-re, a 
Berend és Veder utcák sarkán igen jó állapotban levő oltárkő állott (1. kép)2 tetején kis kőtállal. 
A kő felső párkányát díszítetlen akroterionok zárják le. Szabályosan profilált léctagok között a 
felirat arányos beosztása gondos munkára vall. Az oltárkő felirata a következő : SILVANO AUG 
/M. ULP/ SABINUS/COMM/COS. LEG/I.ADI.P.F./V.S.L.M.» Feloldása : Silvano Augusto, 
Marcus Ulpius Sabinus commentariens consularis legionis I. adiutricis piae fidelis, votum solvit 
libens merito. 

A gyakori Ulpius Sabinus-feliratok közül az egyik Daciában került elő.4 Minthogy i t t 
egy tizennégy éves gyermek sírkövéről olvassuk ezt a nevet, az aquincumi kő állítójával ez a darab 
nem hozható kapcsolatba. Már sokkal több következtetést vonhatunk le egy brigetiói Mithras-
oltárka Ulpius Sabinusával kapcsolatban,5 bár i t t a név u tán csupán „miles legionis I. adi ." áll. 
Továbbá egy igen érdekes carnuntumi felirat említ egy Ulpius Sabinust, aki a leg. I. adiutrix 
commentariens consularisa volt.6 Mommsen szerint ez a felirat a 212. vagy 213. évből való, s arról 
számol be, hogy Pannónia Superior három légiójához, a vindobonai X. gemmához, a carnuntumi 
XIV. geminához és a brigetiói I. adiutrixhoz beosztott cornicularii, commentarienses és specula-
tores együttesen állítottak emléket uralkodójuknak. A névszerinti felsorolásban szereplő 
Ulpius Sabinus nem lehet más, mint az aquincumi kő commentariense, már csak azért sem, mert 
a két kő állítása között nem telhetett el hosszabb ido. 

Azt meg éppen az idézett carnuntumi kő feldolgozása óta tudjuk, hogy minden consularis 
rangú legátus off iciumába három commentariens tartozott, Pannónia Superior esetében mindhárom 
légióból egy-egy személy töltötte be a helytartó mellett ezt a tisztséget.7 Severus Alexander ide
jében Pannónia Inferior légiói részére a commentarienses kiképzése Aquincumban folyt, s talán 
ezért kellett M. Ulpius Sabinus commentariensnek is hosszabb időt töltenie a provincia fővárosában, 
amelyhez ebben az időpontban már Brigetio is hozzátartozott, s így a legio I. adiutrix is. 

Aquincumból még egy feliratról ismerjük a M. Ulp. Sabinus nevet. A kő szövegét a név 
után olvasható v.s. rövidítés alapján a korábbi felfogásoktól eltérően „vivus sibi"-re oldotta fel 
Alföldi A.8 Ezáltal az I—II. század fordulójára keltezett felirat s a Berend utcai kő állítója között — 
akit foglalkozása biztosan a III . század elejére keltez — semmiféle kapcsolat sem képzelhető el. 

Az utóbbi kő kikapcsolása ellenére Ulp. Sabinusról megtudtuk, hogy a brigetiói I. adi. 
legio sorkatonájaként Mithrasnak állított oltárt talán a legio tábori szentélyében ;9 majd való
színűleg előlépve a legio commentarienseként Carnuntumba ment, s csak ezután került az aquin
cumi legátus off iciumába, vagy talán a schola commentariorum oktatójaként tartózkodott váro
sunkban. 

Nem lehet meglepő, hogy ugyanaz a személy korábban Mithrasnak, később Silvanusnak 
állít oltárt, hiszen több feliratot ismerünk, csak magából Aquincumból is, ahol ugyanaz a személy 
különböző alkalmakkor más és más istenségnek teljesíti fogadalmát.10 
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1. kép. Oltárkő a Veder és Berend utcák sarkáról 

A Berend utcában előkerült oltárkő M. 
Ulpiusa tovább gyarapítja a brigetiói azonos 
nevű katonák sorát, akikről Radnóti A., majd 
Barkóczi L. megállapította, hogy egy olyan 
csoporthoz tartoznak, amelyet a markomann 
háborúk után telepítettek vagy soroztak a há
borús pusztítások során erősen megritkult lakos
ság helyébe. A feliratokon ettől az időponttól 
kezdve szerepel nevük, s a betűtípusok és az 
oltár kidolgozása alapján az aquincumi oltár 
sem tehető ennél az időpontnál korábbra.11 

Még néhány szót szólhatunk az oltár 
tetejére helyezett kőtálkákról, amit valószí
nűleg füstölőnek használhattak. Ilyen kőtál-
kát látunk az egyik intercisai domborművön 
egy oltár tetején, amely mellett Mucius 
Scaevola alakját jelenítették meg.12 Talán az 
ilyen kő füstölőtálakat helyettesítették olcsóbb 
anyagból a terracotta tálkák. Az egyik aquin
cumi szentély13 leletegyüttesóhez több ilyen 
négyszögletes tálka is tartozott, amely füstö-
lődés nyomait viselte magán. A négyszög
letes terracotta tálkákkal azonos anyagból 
készültek kehelyalakú talpas füstölőtálak is, 

amelyek elsősorban sírmellékletként fordulnak elő. A füstölőedónyek formája — mint a kultikus 
tárgyaké általában — évtizedek során sem változott lényegesen.14 

2. A Berend és Veder utcák sarkán előkerült rómaikori épület mellett egy töredékes mész-
kőoltárka hevert. Rossz fenntartású porózus anyagába bizonytalan kézzel vésték rá a feliratot, 
amelyből ma már csak az utolsó két sor olvasható : /CUNDA / VS. ,15 A név kiegészítése teljesen 
bizonytalan Iucunda, Secunda, Verecunda stb. votum solvit libens merito. 

3. A Bogdányi ú t 12. sz. alatt , rómaikori épületek falmaradványai közé a későcsászárkorban 
sírokat helyeztek. A koporsókat az épületben talált kövekből állították össze. Az egyik sír 
pillér-, párkány-, küszöbkődarabokból összetákolt oldala mellett, a halott fejét három oldalról 
egy-egy feliratos oltárkő vette körül (2. kép). 

Az első kő szépen megmunkált szabályos hasáb.16 Felső szegélyét hármas tagozású párkány 
zárja le. Az előlap felirata egyenlő nagyságú betűkből áll : SILVANO DOM / AUR MU / CATRA 
B F / TRIB. PRO / SALUTE SUA / ET .SVORVM / V S L M. Feloldása : Silvano domestico 
Aurelius Mucatra beneficiarius tribuni pro salute sua et suorum votum solvit libens merito. 

A legutóbbi összeállítás szerint Aquin
cumban több, mint húsz oltárkövön olvasható 
Silvanus domesticusnak szóló ajánlás, s ebből 
is nyilvánvaló, hogy milyen népszerű volt a 
lakosság körében kultusza.17 

A kő állítójának, Aurelius Mucatrának 
neve mellett csak katonai rangja, beneficiarius 
tribuni áll, anélkül, hogy megnevezné a katonai 
alakulatot, amelyben szolgált. A szokástól való-

2. kép. Oltárkövek IV. sz.-i sírban másodlagos fel
használásban 
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4. kép. Oltárkövek a Szél és Szellő utcák sarkáról 

10* 147 

3. kép. Oltárkövek a Bogdányi útról 



színűleg azért tért el, mert a II . adiutrix legio katonája lehetett, s i t t helyben a legio állandó tábor
helyén feleslegesnek tar tot ta ezt a nyilvánvaló adatot is fel vésetni dedikáció] a sorai közé. 

A Mucatra név elég gyakori a pannóniai feliratos anyagban. Paulovics I., aki részletesen 
foglalkozott a Mucapor ós Mucatra nevek elemzésével/8 egy camponai Mithras-oltáron szereplő 
névvel kapcsolatban thrák eredetet állapított meg. Az aquincumi táborban korábban előkerült 
egyik sírkő állítója, Aurelius Mucialis neve mellett domo Thracia kitétel szerepel.19 

Az aquincumi oltárkő korát az emlék stiláris jellegzetességei alapján a III . század elejére 
tehetjük. Ugyanis a párkányok laposan hornyolt léctagjai alapján az aquincumi oltárkövek egyik 
csoportjába sorolhatjuk ezt a darabot. Az intercisai kőemlékek feldolgozása óta ma már világosan 
látszik, hogy a III . század elején az oltárkövek kidolgozása leegyszerűsödik,20 s a részletes profilált-
ság helyét ferdén hornyolt tagozás váltja fel. A díszesebb korabeli aquincumi kőemlékek mellett az 
egyszerűbb kidolgzású oltároknál ugyanez a folyamat figyelhető meg a III . század elején Aquincum
ban is. 

4. A következő Bogdányi úti oltárkő már nem volt annyira jó állapotban. Négysoros fel
iratának kezdő- és végbetűi helyenként hiányoztak.21 Gondatlanul bevésett, elnagyolt betűk, 
gyakorlatlan kéztől származnak. Felirata a következő : 

1. sor. . O. M javasolt kiegészítés : i O M 
2. sor. RM . . javasolt kiegészítés : auR Ma 
3. sor. IMI A javasolt kiegészítés : xIMIA /N/ 
4. sor. VS.VSLM javasolt kiegészítés : VS.VSLM 

Aurelius Maximianus szintén gyakori név magában az aquincumi feliratos anyagban is.22 

Az oltárkő szövegéből úgy tűnik, mintha a kő állítója nem lenne katona. 
5. A sírban talált harmadik oltárkő a legproblematikusabb, bár maga a darab teljesen ép. 

Annyira puha homokkőből készült, hogy szinte szétmorzsolódik s így felirata ma már alig vehető ki. 
Továbbá a felirat maga is egészen kezdetleges, a szabálytalan betűk ós sorok alapján biztosan 
csak az utolsó sor olvasható, Nagy Tibor olvasása szerint a felirat a következő : ASCLE / PIO 
IGIA(E) / SACR.23 

A Bogdányi út környékén eddig már több Asclepiosnak és Hygeianak ajánlott kőemlók 
került elő,24 feltevések szerint az innen alig néhány száz méterre álló valetudinarium szentélyé
ből szóródhattak szét. Talán ebbe az együttesbe tartozhatott a Bogdányi úton már másodlagosan 
felhasznált oltárkő is. 

6. A többi oltárkövet is szentélyből hurcolhatták el. A közelben még a harmincas években 
Nagy L. t á r t fel egy épületet, amelyben többek közt kis terracottákat, füstölő edényeket, valamint 
három feliratos oltárkő töredékeit találta.25 Sajnos, csak az egyik kő feliratából olvasható az utolsó 
négy sor: 1 1 . V .S .L .M / I M P . D . N. / ALEXANDRO COS. Az első két hasta kidolgozása a P ós 
F betűkének felel meg. így aquincumi feliratról lévén szó, valószínűleg a kő állítójának katonai 
rangja állhatott ez előtt, aki a II. leg. adiutrix pia fidelisben szolgált. A feliratból biztosan csak az 
tűnik ki, hogy a szentély a III. század első évtizedeiben, közelebbről 222 körül26 már állhatott. 

7. Egy másik kőnek csak a felső lezáró része maradt meg. Ez háromszorosan hornyolt 
párkány, szólein akroterionokkal, köztük fenyőtoboz látható. A díszítés kezdetleges, a szabály
talan akroterionok palmettaszerű erezése a lapos felületbe be van karcolva, a pinea lapos relief-
kezeléséből hiányzik minden plaszticitás. A fenyőtobozokkal díszített oltárkövek gyakori elő
fordulása az aquincumi kőemlékek között arra mutat, hogy a kőfaragóműhelyek kialakult hagyo
mányokat követtek a díszítés alkalmazásánál. Az egyik legkorábbi fenyőtobozokkal díszített 
oltárkát Titius Platanus augustalis 124 ós 194 között állíttatta.27 Egy igen szép pineákkal díszített 
oltár 198-ban készült, ahol az abacust gondosan megformált akroterionok között plasztikus fenyő
toboz díszíti.28 A Bogdányi úti gyatra kivitelű oltártöredékekkel egyező stílusban készültek inter
cisai oltárok.29 Ezeken is a kiemelkedő relief helyett bizonytalan kézzel bekarcolt erezés érzékelteti 
a mintát, a párkányok tagozását. 

Ugyanilyen rossz fenntartású a Bogdányi úti épületben előkerült harmadik oltárkő 
töredéke is. A derékban kettétört hasábnak csak az alsó fele maradt meg. A kő anyaga és a hasáb 
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méretei alapján azonban nem tartozhatott össze a második kővel. A lábazati rész fölött \ S L M 
felirat olvasható szabálytalanul balról-jobbra lejtő sorban. 

Egy szomszédos épületben, a Szél és Szellő utcák sarkán, a tábort ós polgárvárost össze
kötő rómaikori főútvonal mentén, Nagy L. további oltárköveket talált.30 Minthogy az 1956—57-ben 
előkerült oltárkövek ugyanennek az úttestnek északi folytatásában helyezhetők el, nincs kizárva, 
hogy azokat éppen a Szél utcai szentélyből hurcolták el a IV. századközepén, amikor a sírok földbe 
kerültek (4. kép). 

8. A Bécsi út 134—136. sz. alatti téglagyárban kéménybontás során sírtábla töredéke került 
elő (5. kép). Ez téglalap alakú, a vékony léctaggal szegélyezett keret feliratot vesz körül,31 ennek 

5. kép. Sírkőtábla töredéke a Bécsi út 134—136. sz. alól 

töredékes négy utolsó sora maradt meg : . . . . CUND.HER / . . . . CORPUS. CONI / 
. . . .NTUBERNALIS / M . P . C . 

A feliratra a szabályos, élesen vésett betűk jellemzőek, különösen a C betű végeinek hang
súlyozása, a szavakat elválasztó pontok helyett szabályos háromszög alakú ékek, az R vonala, 
az egyenlő nagyságú betűk közt a kis o betűk. 

Mindezek az epigraphiai jellegzetességek előfordulnak Priscianus tribunus aquincumi 
kőkoporsóján. Ezt a feliratot Nag y T. a III . század első harmadára keltezte.32 Svetrius Sabinus 
III . század első évtizedében, közelebbről 214 és 217 között készült33 oltárköve is ebbe a csoportba 
sorolható, valamint a Kiscelli út 10. sz. alatt előkerült verses sírtábla, szintén a III . század ele
jéről.34 

Amennyiben az alsó sor . . . M . F . C . kitételét a szokásos benemerentibus kifejezéssel 
bővítjük, a kő felezővonalát az M és F betűk közé képzelhetjük. Ebben az esetben a felirat töre
dékes részének kiegészítését a következőképpen javasoljuk : ". . .secundum hereditatem cor
pus coniugis et contubernalis benemerentibus faciendum curavit." 

149 



Az első szó kiegészítése természetesen a „heres", örökös neve kiegészítésének lehetőségét 
sem zárja ki (pl. Iucundus, Verecundus stb.), de az sem lehetetlen, hogy i t t a „secundus heres", 
vagyis másodörökös említésével állunk szemben.35 

A felső sorok hiányában sajnos megközelítő adatunk sincs a kő állítójának és az elhunytak 
nevére vonatkozóan. A szövegből csak az tűnik ki, hogy az örökös, aki az emléket készíttette a férj 
ós feleség részére, a férjnek katonatársa, contubernalisa volt. 

A „corpus" kifejezés feliratokon igen ritkán fordul elő, Pannóniában egy-két ókeresztény 
emlék kivételével alig ismerjük.36 Minthogy sírkövünkön ez a kifejezés ókeresztény vonatkozásban 
nem képzelhető el, i t t azzal a ritka esettel állhatunk szemben, amikor a „corpus" magára az emlékre 
vonatkozhatik.37 

9. Ugyancsak a téglagyár kéménybontásából szerzett az Aquincumi Múzeum egy alakos 
díszítésű sírkotöredóket.38 Ezen barokkos keretelésű fülkében szembenálló nőalak látható, fejét 
balra fordítja. Felemelt jobbjában poharat tar t , bal kezével korsót szorít magához. Egész testét 
sűrűn redőzött alsóruha borítja, ami alatt testvonalai szépen kirajzolódnak. Súlyával jobb lábára 
nehezedik, jobb csípője is ezt a testtartást hangsúlyozza. 

A pannóniai sírköveken az áldozati jelenetet részeire bontva aedicula falakon vagy szar
kofágok előlapján a feliratos mező mindkét oldalán a II . század végétől alkalmazzák mind gyak
rabban. Legutóbb Erdélyi G. állította össze az intercisai kőemlékek közzététele során az ide sorol
ható reliefeket.39 Az összeállításból — amelyhez elsősorban aquincumi, intercisai és brigetiói dara
bok tartoznak — kitűnik: az újabban előkerült Bécsi úti dombormű annyiban tér el,hogy az alakot 
háromnegyed profilban ábrázolja, ezzel szemben az ismertetett pannóniai emlékeken mind szembe 
néznek az alakok. Ugyanilyen háromnegyed profilban egy noricumi síroltáron látható ifjút 
idézhetünk, aki kezével kancsót emel.40 0. Masculinius Ianuarius és C Babinus Saturninus dombor
műve az aquincuminál díszesebb kivitelű. A fülke mellett dús növényi ornamentika látható, 
magának az ívesen záródó fülkének kereteiésót egy belső léctag kontúros megoldással hangsúlyozza. 
Ez a keretelósmód a noricumi kövekre jellemző, a pannóniai barokkos keretelésű fülkék egyszerűbb 
vonalvezetésével szemben. A. Schober C. Masculinius Ianuarius sírkövét a II . század végére datálta. 
Ezzel szemben az aquincumi nőalakos domborművön már maga a hajviselet elárulja, hogy a kő 
valamivel később, talán a III . század első harmadában készülhetett.41 A középen elválasztott, 
simán hátrafésült frizura, amely a fület szabadon hagyja, s csak a tarkón van laza kontyba fel
tűzve, a Severus-dinasztia császárnőinek divatos hajviselete. Egyébként az Erdélyi G. által említett 
aquincumi egószalakos ábrázolások szintén mind a III . század elején készültek. Elsősorban katona
ruhás alakok, amelyeken maga a viselet meghatározza a sírkövek készítésének idejét.42 

Az aquincumi csoporton belül Nagy T. különböző árnyalatokat figyelt meg43 egy felirat
nélküli óbudai szarkofág hasonló díszítésével kapcsolatban. Szerinte ezek az árnyalati különb
ségek közös műhelyben dolgozó kőfaragómesterek keze nyomán születhetettek. 

A csoporton belül a Bécsi úti dombormű az egyik legjobb darab. Erre vall az alak viszony
lag arányos formáit érzékeltető finom ruharedőzés, különösen a jobb láb vonalánál. Igen sike
rültnek mondható a rövidülésben megrajzolt bal kar és kéz kidolgozása is.44 

A kő leletkörülményei is valószínűvé teszik, hogy i t t valóban egy műhely darabjaival 
számolhatunk. A másodlagosan beépített dombormű ugyanis a Victoria téglagyár területén került 
elő, s ez volt a lelőhelye az említett csoporthoz tartozó sírköveknek egészen kevés kivétellel. A gyár 
területén húzódott a III—IV. században az aquincumi tábor legnagyobb temetője. 

10. A Harrer Pál utca 34. sz. előtt csatornafektetós során egy háromalakos sírkő töredéke 
került elő.45 Az alakos díszítésű felső kópmezőt, valamint az áldozati jelenettel kitöltött közép
mezőt pillérek határolják. A három alak — a szokásos ábrázolásmód szerint — jobbról balra haladva 
vállal kissé fedi egymást, mintha egymás mögött állnának.46 A jobb szélen álló férfi paenulát visel, 
kezében irattekercset látunk.47 A közbülső nőalak felső ruháját szóles öv fogja össze magasan a 
mell alatt. Jobb kezében guzsalyt, baljában orsót tart.48 A bal szélen is nő áll, kezében almával, 
illetve sarlóval. A középmező kóptípusánál azt emelhetjük ki, hogy a szembenézetben ábrázolt 
szolgák egyike rövidre nyírt frizurát visel, a baloldali viszont csuklyaszerű sapkát hord. Az 
asztalon két patera közt szépformájú kantharosban gyümölcsöt halmoztak magasra.49 
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6. kép. Alakos díszű sírkőtöredék a Bécsi út 134—136. sz. alól 

A sírkő vön ábrázolt katonát és családját az aquincumi alakos domborművek jelleg
zetes beállításában örökítették meg. Feltűnő az alakok kéztartása, illetve a mutató- és kis-
ujjak merev kidolgozása. A pannóniai kőemlékeken ez a kéztartás többször előfordul már a 
I I . század elejétől kezdve/0 pl. egy vindobonai sírkőről ismerjük, még közelebbről magából Aquin
cumból, az egyik legjobb kivitelű háromalakos domborművön látunk azonosan kifaragott kezeket. 
Ez utóbbi kőről egyéb stiláris jellegzetességek — pl. a ruharedők kidolgozása, a közópmezőben 
szereplő venatio-jelenet stílusa — alapján megállapították, hogy a I I . század végén készülhetett.51 

A Harrer Pál utcai sírkő az előbbinél sokkal laposabb relief kezeléssel készült. Az alakok 
merevségénél csak a ruharedők ábrázolása kezdetlegesebb. Ezeket egészen párhuzamosan bevésett 
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vonalak érzékeltetik. Ugyanilyen párhuzamos hornyolásokkal készült több intercisai sírkő alak
jainak ruhája, amelyekről Erdélyi G. megállapította, hogy a II . század második felére keltezhetőek.52 

Domborművűnkhöz legközelebb egy Transaquincumban előkerült háromalakos sírkő áll, amelyet 
stíluskritikai alapon Nagy T. a II—III. század fordulójára helyezett.53 

11. Egy további sírkőtöredék pontosabb lelőhelyét nem ismerjük, vétel útján került a 
Múzeumba, s az eladó a Szél utcát jelölte meg az emlék előkerülésének helyeként. A kőduc sír
kert sarokpillére lehetett, egyik oldalát keretbe foglalt felirat töredéke tölti ki. Előlapját dombormű 
díszíti.54 

A dombormű ma már töredékes, lábazati része profilált oltárt ábrázol, ennek jobb oldala 
hiányzik, bal oldalát pillér határolja. Az oltár tetején ívelt oldalú postamensen jobbra lépő nő 
látható. Feje az áll vonalánál letört. A teljes profilban ábrázolt alak dús redőjű alsó ruhát, ezen 
tunikát visel. Bal vállán átdobott köpenyének redői háta mögött szóles ívben keretezik az alakot. 
Bal lábával előre lép, mindkét karját előre lendíti. Sajnos, a töredezett kő elmosódottsága és hiányos
sága következtében ma már nehezen vehető ki, hogy mit tar to t t a kezében, s így inkább csak 
találgatásokra szorítkozhatunk. A nyúlánk, karcsú alak szépen formált vonalait és a mozdulat 
élénkségét a plasztikusan kidolgozott ruharedők fény-árnyék hatása még jobban aláhúzza (8. kép). 

Az utóbbi aquincumi dombormű bal oldalán egyenes lezáródású keretben többsoros fel
irat töredékéből sajnos csak néhány betű olvasható. A keret felső lezárása hiányzik. Minthogy a 
törött rósz a reliefen az alak állvonalánál végződik, ez a méret átvetítve a feliratos oldalra, arra 
enged következtetni, hogy még egy sor felirat hiányozna a mezőt lezáró keretsávig. Ezek szerint a 
töredékes szövegből kivehető a második és harmadik sorkezdő L, ill. E betűje, az ötödik sor első 
C betűje, valamint az utolsó sorból ANA. . Tekintetbe véve a hiányosságokat, kissé erőltetett 
volna az utolsó sor betűi alapján a szöveget Dianával kapcsolatba hozni. 

7. kép. A Folyamőr utcában előkerült családi sírkő töredéke 
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8. kép. Sírkő alakos díszű saroktöredéke 9. kép. Sírkő feliiatos sarokrésze 

Már sokkal többet kockáztathatunk meg az ábrázolás korhatározásával kapcsolatban. 
Az alak mozgalmasságát tekintve az aquincumi kőemlékek sorában egy Victoria-ábrázolás mellé 
állítható darabunk.55 A dombormű kidolgozását véve alapul, stiláris rokonságba hozható az Achil-
lest ós Priamost megörökítő táblával.56 Minthogy ezeket a kőemlékeket a II . század végén, esetleg 
a III. század elején készíthették, erre az időpontra tennénk a Szól utcai leletet is. Ez a korhatározás 
egyébként a pannóniai kőemlékek stílusalakulásával is egybevág. Ugyanilyen mozgalmas fel
fogásban ábrázolták a sárkeszi mithraeaum bikaölő jelenetét,57 s ugyanilyen nyúlánk, karcsú 
Mithras alakja, mint az aquincumi nőalaké. A sárkeszi Mithras-kultúszképet szintén a II . század 
végén készítették publikálója szerint. 

A relief ábrázolásának tartalmát illetően csak feltevést kockáztathatunk meg, miután 
éppen az a rész tör t le, ahol a nő kezében tar to t t at tr ibútum látható volna. A töredék alapján 
girlandra gondolunk, s ebben az esetben nőalakunk a „nyár" ábrázolása lehetne. Sírkertről lóvén 
szó, a ma már hiányzó három sarkon, a többi évszak szimbólumát faraghatta ki a kőfaragó. 
Aquincumból ismerjük egy sírkert sarokpilléreit, amelyeken a négy évszak meglehetősen primitív, 
inkább bennszülött felfogásban szerepel, ehhez viszonyítva a Szél utcai sarokpillér merőben eltérő 
műhelygyakorlatra vezethető vissza. 
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КЛАРА С. ПОЦИ 

НОВЫЕ КАМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ И 
CANABAE АКВИНКУМА 

В течение 1954—1956 гг. почти беспре
рывно проводились работы по спасению на
ходок и плановым раскопкам на территории 
canabae Аквинкума. В ходе этих работ лапи-
дарий Аквинкумского музея обогатился не
сколькими каменными памятниками. 

1. Около здания из римской эпохи на 
углу улиц Беренд и Ведер был обнаружен 
алтарный камень. На украшенной акротериями 
лицевой стороне камня видна следующая 
надпись: SILVANO AUG/M ULP/SABI
NUS /COMM/COS LEG /1 ADIР Г / V S L M. 
Среди часто встречаемых надписей Ulp. Sabi-
nus можно аквинкумскую надпись привести 
в связь с одной надписью из Brigetio и с 
одной из Carnuntum. Из надписи на камне из 
Brigetio выявляется, что Ulp. Sabinus будучи 
еще рядовым солдатом в I. adi. legio поста
вил в военном храме памятник Митрасу. Имя 
Ulp. Sabinus раскрывает нам и то, что он 
после маркоманнских войн вследствие груп
повых заселений или наборов попал на эту 
стоянку вместе с рядом одноименных товари
щей. На памятной доске в Carnuntum из 212— 
213 года, — воздвинутой кесарю штабом трех 
легионов на память какого либо торжествен
ного события, — установщик новообнару-
женного аквинкумского камня приведен уже 
в качестве commentarius того же I. adi. legio. 
После этого он повидимому переселился в 
Аквинкум, где именно, начиная со второго 
десятилетия III в., была основана школа по 
подготовке commentariens и cornicularii 
для легионов Pann. Inferior. M. Ulp. Sabinus 
получивший — согласно свидетельству камня 
из Carnuntum — уже раньше звание Commen
tarius предположительно был преподавате
лем этой школы, или одним из прикомманди-
рованных к Officium legátus. 

В дальнейшем автор излагает значение 
небольшой каменной курильницы, помещен
ной на алтаре. 

2. Из примитивно врезанной надписи на 
алтарном камне, обнаруженном в соседстве, 
сохранилась лишь последняя строка : Iucun-
dus, Secundus, Verecundus и т. д.).. / CUNDUS 
VSLM. 

3. На участке улицы Богданьи 12 в мо
гиле из IV века были обнаружены вокруг 
черепа три алтарных камня вторичного при
менения. На поверхности первого, красиво 
обработанного камня, видна следующая над
пись : SILVANO DOM/AUR MU/CATRA 
BP/TRIB PRO /SALUTE SUA / ET SUO-
RUM / V S L M . Ввиду того, что в надписи не 
упоминается военной части, в которой Aur. 

Mucatra служил, то автор предполагает, что 
он служил в leg. I. adiutrix, на постоянной 
стоянке которого дедикация состоялась. На 
основе стилистических размышлений и анало
гий алтарный камень можно датировать нача
лом III. столетия. 

4. Для четырехстрочной надписи после
дующего алтарного камня автор предлагает 
следующее чтение : i / О M / auR Ma / 
IMIAn/US VSLM. 

5. Примитивная обработка третьего ка
мня этой могилы, пористый материал и плохо 
врезанный текст позволяют только неуверен
ное чтение: ASCLE / РЮ IGIAe / SACR. 

Можно предполагать, что найденные в 
могиле три камня вместе с уже раньше обна
руженными тремя алтарными камнями похи
тили из находившегося поблизости храма, 
причем автор выявляет, что последний нахо
дился вдоль главной дороги, опоясенной более 
поздними могилами конца IV в. 

В дальнейшем автор попытается решить 
или же объяснить тексты на фрагментарной 
могильной плите, обнаруженной на терри
тории Венского шоссе ; из этой надписи со
хранилось только следующее : . . . .CUND HER CORPUS CONI / . .NTUBERNA-
LIS / . .M Г С. На основе распределения букв 
автор предлагает следующее чтение : «seoun-
dum hereditatem corpus coniugis et con-
tubernalis benemerentibus faciendum cura vit». 
Дополнение первой строки, разумеется, не 
исключает дополнения имени «hères», но воз
можно и то, что мы имеем дело с более слож
ным понятием, или же приведением «secun
dus hères», т. е. второочередного наследника. 
Из текста выявляется только, что наследник, 
воздвинувший надгробный камень мужу и 
его супруге, был соратником «contubernalis» 
мужа. Для объяснения выражения «corpus» 
автор приводит лишь предположения. На 
основе эпиграфических характеристик над
гробную плиту с надписью можно датировать 
началом III в. 

На фрагменте надгробного камня с рельеф
ным украшением, обнаруженном также на 
участке Венского шоссе, в нише с барочным 
обрамлением вырезана фигура женщины, дер
жащей бокал. На основе обработки ниши, 
установки фигуры, драпировки, прически и 
т. д. автор устанавливает, что этот памятник 
предположительно происходит из первой тре
тьи III в. и изготовлялся в аквинкум-
ской каменотесной мастерской, некоторые 
работы которой уже были описаны Тибором 
Надь. 
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На участке улицы Пал Харрер раскрыли 
фрагмент надгробного камня с несколькими 
фигурами, на котором вырезан между двумя 
женскими фигурами портрет в бюст ветерана 
в военной форме. Под портретами покойников 
находится полоса с жертвенной сценой. На 
основе связей стиля, далее перечисления ана
логов жертвенной сцены автор определил, 
что данный фрагмент изготовлялся на рубеже 
II—III вв. 

Аквинкумский музей приобрел путем по
купки из Обуды (Древняя Буда) с территории 
canabae каменную стойку с фигурным укра
шением ; на одной стороне стойки была над
пись, которая к сожалению за исключением 
нескольких букв обломалась. На рельефном 
украшении лицевой стороны видна несущаяся 
в левом направлении стройная женская фи
гура в длинном платье, голова сломалась, в 

Илл. 1. Алтарный камень на углу улиц Ведер и 
Беренд 

Илл. 2. Алтарные камни вторичного применения в 
могиле из IV века 

Илл. 3. Алтарные камни на улице Богданьи 
Илл. 4. Алтарные камни на углу улиц Сел и Селлё 
Илл. 5. Фрагмент могильной плиты, обнаруженный на 

Венском шоссе № 134—136 

руках она держит гирлянду, которая, однако, 
также стерлась и видна только в контурах. 
На основе некоторых аквинкумских аналогов 
оживленного украшения и барочной обработ
ки автор относит возраст фрагмента надгроб
ного камня к II в., и предполагает, что изобра
жение на камне представляет лето. Камень 
предположительно был одной из угловых 
колонн кладбища, и по всей вероятности на 
остальных углах кладбища находились укра
шенные остальными временами года колонны, 
образовавшие с этой стойкой единый комп
лекс. В связи с этим автор указывает на укра
шенный изображениями времен года ком
плекс каменных памятников другого аквин-
кумского могильника, причем, однако, на 
основе стиля последний, предположительно 
изготовился в совершенно другой мастер
ской. 

Илл. 6. Фрагмент надгробного камня с фигурным 
украшением на Венском шоссе № 134—136 

Илл. 7. Фрагмент фамильного надгробного камня, 
обнаруженный на улице Фойямёр 

Илл. 8. Угловый фрагмент надгробного камня с 
фигурным украшением 

Илл. 9. Угловая часть надгробного камня с надписью 
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