
RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

Borhy László - Számadó Emese -
Bartus Dávid - Gelencsér Ákos 

Újabb késő római kőládasír Brigetio 
Gerhát-temetőjéből 

A kon1áromi Klapka György Múzeum 2007. február 
26-án bejelentést kapott, hogy Komáron1 és Al1násfüzi
tő határában - Brigetio Gerhát-temetőjének1 területén 
- a KEROL benzinkúthoz tartozó szennyvízakna föld
munkái során faragott kövek kerültek elő. A leletmen
tést a Klapka György Múzeum (Szán1adó Emese, Gelen-, 
csér Akos) és az Eötvös Loránd Tudon1ányegyetem , 
Okori Régészeti Tanszéke (Borhy László, Bartus Dávid) 
végezte 2007. február 28-án és március 1-jén, folyan1a
tosan, a munka sürgőssége miatt éjjel-nappal. A föld
munkagép által létrehozott 16 n12 felületű munkagödör 
tisztítása során a jelenlegi felszíntó1 n1ért 2 inéteres 
mélységben egy késő római kó1ádasír került elő (1. 
kép) . 

A helyszínen megállapítottuk, hogy a sír két, má
sodlagosan felhasznált, faragott kó'bó1 álló fedelét a 
munkagép elmozdította, és a munkagödörbó1 kien1elve 
a jelenlegi felszínen helyezték el, így azok eredeti pozí
cióját, a kó1ádasír lezárását nem tudtuk 1negfigyelni 
(2-3. kép) . A kőládasír belseje barna agyagos fö lddel 
tömören ki volt töltve, amibó1 arra következtettünk, 
hogy a sírt n1egbolygathatták, fedelét talán elmozdítot
ták. Ezt a vélen1ényünket n1egerősítette az a késó'bb tett 
megfigyelés is, hogy a kó1ádasír körbebontása során a 
sír délkeleti sarkától 30 cn1-re, az egykori járószint ina
gasságában a szelvényfalból egy eredetileg valószín(ileg 
a sírhoz tartozó ládika darabjai kerültek elő, an1elyet a 
sír kirablásakor dobhattak ki (4. kép). A ládika bronzból 
készült, függó1eges pozíciójú sarokpántjain, veretein és 
fogantyúján kívül vastöredékek és kevés elszenesedett 
famaradvány került elő. A ládika n1ellett egy kisn1éretlí, 
lapos, szürke agyagtál feküdt, amely valószínlíleg szintén 
a még ókori kirabláskor került a sír mellé. Ennek kapcsán 
említést érdemel az a tény is, hogy a sírban fel tárt két 
csontváz egyikének a koponyája a láb mellett került elő, 
ami szintén a sír kirablására, a temetkezések bolygatá
sára utal. 

A sír belsejében található kevert földbetöltésbó1 
helyenként bronzmorzsalékok, valamint egy érem került 
elő,2 majd 35 cm-es mélységben jelentkezett a két egy
más n1ellé fektetett, K-Ny tájolású csontváz (5. kép). Az 
1. sz. (déli) csontváz feje keleten, elsődleges pozícióban 
feküdt, a 2. sz. (északi) csontváz feje nyugaton, az 1. sz. 
lábánál, másodlagos pozícióban. Az 1. sz. csontváz bal 
vállánál (6. kép) egy áttetsző, zöldes tónusú, kónikus 
alakú, talpgyCírű nélküli, enyhén kihajló vágott peremű 

1 BARKÓCZI 1951, 9· 
2 A leletmentés során eló'került fén1- és üvegtárgyak je lenleg 

restaurálás alatt állnak. 
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Late Roman stone casket grave from 
the Gerhát cemetery of Brigetio 

On February 26, 2007, a report arrived in the Klapka 
György Museun1 in Komárom that carved stones had 
been founcl during digging the sewage shaft of the 
KEROL petrol station on the territory of the Gerhát 
cen1etery of Brigetio 1 on the border of Komárom and 
Almásfüzítő. The Klapka György Museu1n (E1nese Szá-, 
madó and Akos Gelencsér) and the Department of 
Classical ancl Roman Provincia! Archaeology of the 
Eötvös Loránd University of Arts (László Borhy and 
Dávid Bartus) conducted a rescue excavation on Febru
ary 28 and March 1 -vvorking day and night without stop 
because of the emergency of the work. A Late Roman 
stone casket grave was found in the depth of 2 m from 
the ground surface during the cleaning of the 16 m2 

large pit dug out by an excavator (Fig. 1) . 
It coulcl be deter1nined on the spot that the lid of 

the grave, 1,ivhich had been prepared from two secondar
il y used carvcd stones, was n1oved by the excavator, it 
was lifted and placed on the ground beside the pit, so 
its ori gi nal position, the closing of the stone casket grave 
could not be obscrvcd (Figs 2-3). 1'he interior of the 
stone casket grave was solidly filled in with brown 
clayey earth, which suggests that the grave had been 
disturbed and n1aybe its lid had also been shifted. This 
opinion -vvas supported by a later observation: during 
the cleaning of the stone casket grave, the remains of a 
small case were found in the 1,ivall of the cutting in the 
height of the conten1porary floor level, 30 cm fron1 the 
south-eastern corner of the grave. This case probably 
belonged to the grave and it was discarded at the rob
bing of the grave (Fig. 4) . The case was ma de of bronze. 
Beside the vertical corner bands, its mounts and handle, 
a f ew iron fragments and charred wood remains were 
found. A sn1all flat grey clay bowl lay beside the box, 
which was probably also placed here by the conten1po
rary grave robbers. It should also be added that the skull 
of one of the skeletons found in the grave lay at the feet, 
which also indicated the violation of the grave and the 
disturbance of the burials. 

A few bronze crumbles and a coin were found in 
the mixed earth filling of the grave.2 The two E-W ori
ented skeletons were found lying side by side ina depth 
of 35 cm (Fig. 5) . The skull of skeleton no. 1 (southern) 
lay in the original position, while that of skeleton no. 2 
(northern) lay in a secondary position at the feet of 
skeleton no. 1. A translucent conical glass tumbler of a 

1 BARKÓCZI 1951, 9 
2 The metal and glass objects found during the rescue excavation 

are being conserved. 
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üvegpohár (/\l~ 64.1; Barkóczi 46; Isings 106b1; ' l'ricr 
52), jobb vállánál (7. kép) egy áttetsző, zöldes tónusú, 
erősen kihasasodó, nagyméretlí unguentariu1n (Barkóczi 
105; Isings 103) került elő.3 Az 1. sz. csontváz koponyá
ja alatt egy bronzból készült hagymafejes fibula feküdt. , 
A 2. sz. csontváz lábánál, a sír ENy-i részében egy kor-
rodált vasdarab, valamint egy tükör ólon1keretének 
hullán1vonallal díszített töredéke került elő. A csontvá
zak feje alatt két darab kó'bó1 készült párna feküdt. 

A leletmentés során feltárt faragott 
kőemlékek 
A kó1ádasírt 6 faragott spoliumból állították össze. Fe
delét, ahogyan azt fentebb említettük, két töredékes 
faragott kően1lék (No. 1a és 1b) képezte, an1elyek ere
deti pozícióját, tekintve, hogy helyszínre érkezésünk 
előtt a n1unkagép elmozdította, nen1 tudtuk n1egfigyel
ni. A kelet-nyugati tájolású sír oldalait további négy, 
részben feliratos spoliu1nból állították, és sarkaiknál 
habarccsal erősítették össze (No. 2a; 2b; 2c; 2d). A sír 
alját összesen 11 darab, kötésbe rakott tegulából rakták 
ki (8. /eép), egyikükön LEG(io) I AD(iutrix) bélyeggel. 

No. 1. A sír fedele 
No. 1 a (2. leép): A háttérben 3 felnőttet (bal oldalon 
gránátalmát tartó nőt, középen irattekercset tartó fiata
labb, a jobb oldalon ugyancsak irattekercset tartó idő

sebb férfit), előttük két gyermeket ábrázoló sí rsztélé 
felső töredéke. Felületén fehér stukkóbevonat látszik. 
Feliratos része nincs n1eg. Magassága: 113 cn1; szélessé
ge: 117 cn1; vastagsága: 26 cn1. 

No. 1b (3. kép): Sírsztélé alsó részének töredéke. 
A töredék felső részén a feliratos mező utolsó négy sora, 
valan1in t az alatta elhelyezett reliefes képmező látható, 
ez utóbbin a bal oldalon farkas, előtte bárány ábrázolá
sával. A fel iratos inezőt két oldalról csúcsban végződő, 
függó1eges levélminta szegélyezi. Megn1aradt a sírszté
lé alsó, a földbe helyezés célját szolgáló nyúlványa is. 
A betCíágyakban és a reliefen piros festés nyomai látsza
nak. Legnagyobb n1agasság: 141 cm; legnagyobb széles-, 
sége: 104 cm; vastagsága: 27 cm. Erdemes n1egjegyezni, 
hogy a 2. sorban a „I-I" vízszintes hastájának vonalveze
tése miatt a cirill „M„-re emlékeztet, és hogy a 3. sorban 
a FRA'l'RIB szóban az „I"-t kisebb méretben írták, és az 
„R„ és a „B" között, azok inagasságába felhelyezték. 

--- leg(ionis) J 
VJI Cl(audiae) 
frater et he 
res fratrib(tlS) 

5 J( acienduni) c(uravit) 

3 J\ sírban talált pohárral és unguentaritunn1al n1egegyező típusú 
üvegek kerültek elő 1998-ban a Komáron1-Szőny-MOLAJ „A" út 
leló'helyen végzett leletmentés során feltárt szarkofágokból is. 
(BOR!IY-SZÁMADÓ -i999, 5-6, 6. kép- üvegpohár; BORHY-Sz1\MADÓ 
·1999, 9, 13. kép - ttnguentariton) . 
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grccnish shade stood at the left shoulder of skeleton no. 
1 (Fig. 6), \vhich did not have a foot ring and its slight
ly everted rin1 i.vas cut (AR 64.1; Barkóczi 46; Isings 
106b1; 1'rier 52). A translucent unguentariu1n of a green
ish shade and a strongly bulging belly (Barkóczi 105; 
Isings 103) stood at the rightshoulder (Fig-. 7).3 A bronze 
bulb-headed brooch lay undcr the skull of skeleton no. 
1. A corroded iron fragn1cnt and a fragn1ent of the lead 
fran1e of a mirror decoratcd '1vith a wavy line were re
covered at the foot of skcleton no. 2 in the NW part of 
the grave. Two stone pillows were placed under the 
heads of the skeletons. 

Carved stone relics un covered during the 
• rescue excavation 

The stone casket grave was composed of 6 carved spolii. 
As it has already been mentioned, the lid \vas built of 
two frag1nentary carved stone relics (Nos. 1a and 1 b), 
which had been removed from the original position 
before we arrived on the scene. The walls of the east
west oriented grave vvere constructed fron1 four partly 
inscribed spolii, and they were fastened together at the 
corners with n1ortar (nos. 2a, 2b, 2c and 2d.) The botto n1 
of the grave was paved with 11 jointed tegulae (Fig. 8), 
one of which bears the stan1p LEG(io) I AD(iutrix). 

No. 1. The lid of the grave 
No. la (Fig. 2): It is the upper fragment of a stele, which 
depicts three adults in the background (a woman holding 
a pomegranate on the left, a young woman with a scroll 
in the centre and an older man on the right also \Vith a 
scroll) and t\VO infants in the front. White stucco coating 
can be seen on the surface. The inscribed part is inissing. 
Height: 113 cn1; vvidth: 117 cm, thickncss: 26 cin. 

No. 1b (Fig. 3): It is the lo,.ver fragn1ent of a stele. 
The last four rows of the inscription field can be seen 
on the upper part of the frag1nent, \.Yhile the relief field 
placed under it depicts a wolf on the left and a lan1b in 
front of it. A vertical leaf ornament pointed at both ends 
encloses the inscription field on both sidcs. rfhe lower 
projection of the stele, which was dug into the earth, is 
also preserved. Traces of red painting can be observed 
ín the background of the letters and on the relief as well. 
Largest height: 141 cm; largest width: 104 cm; thickness: 
27 cn1. It is interesting to note that letter „I-I„ in row 2 
resen1bles a Cyrillic „M" because of the direction of the 
horizontal line and that letter „I" in thc word FRA TRIB 
in row 3 is smaller than the rest of the letters and it is 
upvvards shifted between letters „R" and „B'>. 

3 Glass objects of the same types as the tu1nbler and the unguen
tarium were found in the sarcophagus uncovered during the 
rescue excavation of Ko1nárom-Szőny-MOLAJ Road „A" site in 
1998. (BoRHv-SzÁMADÓ -i999, 5-6, fig. 6 - glass tumbler; Bo1n1v
SzÁMADÓ 1999, 9, fig. 13 - ttnguentari11ni). 
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Fordítása: - - - ] a testvéreinek, a legio VII Claudia 
[- - - (pl. katonáinak?)], testvérük és örökösük állította 
(a síremléket). 

No. 2. A kőládasír oldalába beépített kőfaragványok 
1\fo. 2a: A sír keleti (keskeny) oldalába befalazott kően1-
lék (9. kép): Sírsztélé feli ratos része, a betCíágyakban 
piros festés nyomaival. A szavakat következetesen al
kaln1azott, erőteljesen bemélyített, háro1nszög alakú 
interpunctio választja el egymástól. Ligatura: VA (5. sor). 
A feliratállító édesanya nomen gentiléjében Ailia alak , 
Aelia helyett. Erde1nes külön megjegyezni, hogy a latin 
feliratot fejjel lefelé helyezték a kó1ádasírba (lásd n1ég 
2b feliratot is). Magassága: 84 cn1; szélessége: 94 cm; 
vastagsága: 22 cm. 

0 D(is) 0 1\ll(anibus) 0 

M(arco) 0 Jul(io) 0 Ingen 
uo 0 eq(uiti) 0 leg(ionis) 0 

I Acl(iutricis) 0 P(iae) ° F(idelis) 
5 Ailia (!) 0 Ingenua 

mater 0 f(ecit) vagy f(ilio) 0 

Pordítása: A halotti árnyaknak. Marcus Iulius Ingc
nuusnak, a legio I Adiutrix Pia Fidelis lovaskatonájának, 
Ailia (!) Ingenua, az édesanya állította (vagy: a fiá
nak) . 

No. 2b: A sír déli (hosszanti) oldalába befalazott 
kően1lék (10. kép): Sírmonumentum épen n1aradt, fel
iratos része, a feli ratos mező körül egyszerű kerettel. , 
Erdemes külön n1egjegyezni, hogy a latin feliratot fejjel 
lefelé helyezték a kó1ádasírba. Magassága: 62 cm; szé
lessége: 238 cn1; vastagsága: 22 cm. A felirat szövegezé
sében több hiba található. 1. sor: Az elhunyt cogno1ne
nét eredetileg - nyilván a Iulius no1nen gentile 
dativusos alakjának (IVLIO) hatására a felirat vésője 
NIGELLIO (Nigellius dativusa) alakban véste, és 
valószínCíleg csak ezt követően javította ki a Nigellio 
dativus-alakjára (Nigelloni). Ugyanígy tévesen került 
interpunctio Siscia város nevében az „S" és a „C" közé. 
Elvben feln1erülhetne a (don10) Sep(tin1ia) ° Flavia 0 

Sis( cia) 0 c( olonia) feloldási lehtőség is, de a coloni a 
városi rang en1lítése a városnévben ezen a helyen aligha 
lehet helytálló feltételezés. 

D(is) 1\lf (anibus) / 
Iulio 0 Nigellio{a}ni 0 (domo) Sep(timia) ° Flavia 0 

Sisc(ia) 0 q(uondam) 0 stip(endiorum) / 
XVIII 0 vixit 0 an(nis) 0 XL 0 b(ene)f(iciario) 0 

trib(uni) 0 mil(itum) 0 leg(ionis) 0 I 0 Ad(iutricis) 
0 Ant(oninianae) / 

Ael(itts) 0 PaterniantlS 0 coreg(ionaritlS) 0 eitlSdem 
0 heres / 

5 f( acienclum) c(uravit) 
Fordítása: A halotti árnyaknak. A Septimia Flavia 

Siscia városából származó Iulius Nigelliónak, aki 18 évet 
szolgált és 40 évet élt, a legio I Adiutrix Antoniniana 
tribuntlS milituma beneficiariusának Aelius Paternianus, 
az ő regionarius-társa és örököse gondoskodott a sírem
lék felállításáról. 

- - - leg(ionis)] 
VII Cl(atlcliae) 
frater et he 
res fratrib(us) 

=> J(acienclum) c(uravit) 
Translation: - - - ] for his brothers, [ - - - (e. g. sol

diers?)] of the legio VII Claudia, as their brother and 
heir has erected (this 1nonument). 

No. 2. Stone carvings built into the walls of the stone 
casket grave 
No. 2a: Stone monument walled into the eastern (nar
row) side of the grave (Fig. 9). It is the inscribed part of 
a stele \Vith the traces of red painting in the background. 
Consequently used strongly depressed triangular inter
punctuation separates the vvords. Ligature: VA (51h row). 
The Ailia forn1 appears instead of the Aelia form in the 
nomen gentile of the n1other \vho raised the stele. It is 
worth rncntioning that the Latin inscription vvas placed 
upside down in the grave (see also inscription 2b). 
Ileight: 84 cm; width: 94 cn1; thickness: 22 cm. 

0 D(is) 0 Jv[ ( anibus) 0 

!VI(arco) 0 Iul(io) 0 Ingen 
uo 0 eq(uiti) 0 leg(ionis) 0 

I Ad(iutricis) 0 P(iae) ° F(idelis) 
5 Ailia (!) 0 Ingenua 

rnater 0 f(ecit) or J(ilio) 0 
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Its translation runs: To the shadows of the dead. 
Ailia (!) Ingenua the mother (either raised it or to his 
son) to .tvlarcus Iulius Ingeniis, the 1nounted soldier of 
legio I Adiutrix Pia Fidelis. 

No. 2b: Stone n1onun1ent \valled into the southern 
(longer) side of the grave (Fig. 10). It is the intact inscribed 
part of a sepulchral n1onument \V'Íth a simple frame around 
the insc1ibed field. It is '"'01th separately 1nentioning that 
the monun1ent was placed in the grave with the inscription 
upside dovvn. Height: 62 cm; vvidth: 238 cin; thickness: 22 
cm. A number of inistakes can be found in the text. Row 1: 
1'he carver carved the form NIGELLIO (dative for1n of 
Nigellius) as the cognomen of the deceased probably after 
the non1en gentile dativus for1n of the name Iulius (IVLIO) 
and seems to have corrected it later to the dative form of 
Nigellio (Nigelloni). Sin1ilarly, the interpuctuation is mis
takenly placed between the „S„ and the „C" in the nan1e of 
the town Siscia. Theoretically, this could also be understood 
as (don10) Sep(timia) 0 F1avia 0 Sis(cia) 0 c(olonia) but the 
mentioning of the colonia municipal rank in the name of 
the town \Vould barely be the tight idea in this case. 

D (is) 1\1[ ( anibtlS) / 
lulio 0 Nigellio{a}ni 0 (domo) Sep(timia) ° Flavia 0 

S·isc(ia) 0 q(uondam) 0 stip(endiorurn) / 
XVIII 0 vixit 0 an(nis) 0 XL 0 b(ene)f(iciario) 0 

trib(uni) 0 mil(itum) 0 leg(ionis) 0 I 0 Ad(iutricis) 
0 Ant(oninianae) / 

Ael(itlS) 0 Paternianus 0 coreg(ionarius) 0 eiusdem 
0 heres / 

5 J( aciendu1n) c(uravit) 
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A felirat több é rdekes szóösszetételt tartahnaz. 
Egyrészt n1egemliti Siscia colonia Severus kori városne
vét (Septin1ia Flavia Siscia), továbbá a Brigetióban állo
n1ásozó leg·io I Adiutrix Caracalla-kori kitüntető j elzőjét 
(Anton:iniana), an1i ezáltal a feliratra vonatkozóan kel
tezési tá1npontként is szolgál, valan1int megemlíti a 
nevezett legio egyik parancsnokának (tribunus milituni 
legionis) és beneficiari usának (beneficiarius tribuni mili
tum legionis) a tisztségét. Problén1át a COREG EIVS 
kifejezés feloldása jelenthet csupán. Tekintetbe véve 
azonban azt, hogy beneficiariusokkal és katonákkal, ezen 
belül is elsősorban centuriókkal kapcsolatban a reg(io) 4 

és a reg'(ionarius) 5 kifejezés Brigetióban is többször 
előfordul, a n1egoldást is ebben az irányban kell keres
nünk, és a coreg(io1iariils) (értsd: „régiófelelős- vagy 
körzeti megbízott-társ") feloldás látszik a legkézenfek
vőbbnek. Ezzel összefüggésben meg kell en1líteni, hogy 
ez a kifejezés - ismereteink szerint - először fordul elő 
latin nyelv({ feliraton. 

No. 2c: A sír északi (hosszanti) oldalába befalazott 
kőemlék (11. kép): 1'y1npanonos záródású sírsztélé bal 
oldali része. Jobb oldali kétharn1adát még az ókorban 
levésték. A tympanon alatti képn1ezóben női portré
büszt. Magassága: 192-194 cm; szélessége: 82 cn1; vas
tagsága: 14-21 cn1. A 7 soros felirat szövegét a 6. sor 
kivételével nem lehet kiegészíteni. 

D(is) [1\lf(anibus)] 
Fl( avii vagy -aviae) 0 

[- - -] 

An [- - -] 
T(iti) ° Fl[ avii ? - - -] 

5 Livi[-- -] 
I ° CO[ntari(ontm) mil(liariae) c(ivium) 

R ( 01nanoru1n) ? - - -] 
viv[us, -a sibif(ecit)?) 

No. 2d: A sír nyugati (keskeny) oldalába befalazott 
kőemlék (12. kép): Oszloptalapzat, a kifelé néző oldalon 
rézsűs kiképzésű felülettel, az oszlopindítást levésték. 
Magassága/vastagsága: 25 cn1; szélessége: 88 cn1; hosz
szúsága: 108 cm. 

.. 
Osszegzés 
Bár a leletanyag restaurálása és dokumentálása még 
folyamatban van, a feltárt emlékek alapján egyértelműen 
látszik, hogy a kó1ádasír illeszkedik azoknak a síremlé
keknek a sorába, amelyeket Brigetio késő római korsza
kára vonatkozóan a 20. század első felében,<' közepe 

4 BORHY 20061 Kat. 4.: ex regione Dulca vico Cai Augusti. 
5 RIU 663 (Környe): centurío legionís I Adíutricis reg(ionaríus) . 

Lásd rnég: IGR Ili, 301 (Pisidia1 Antiochia): eKCX:tovo.pxov 
psysrovo.piov; valan1int ugyanez a felirat SEG 48 (1998 /2001/) 
503, No. 1519 további példákkal. Centttrio reg(ionaritts) en1lítése 
n1ég a vindolandai táblákon: Tablet 250. Vö. SPEIDEL 1984. 

6 BARKÓCZI 1951, 8- 10. 
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'l'ranslaLion: ' l'o thc shadows of the <lead. Aelius 
Patcrnianus his co1nradc i n the region and heir arranged 
the raisi ng of a stclc, as .i t had been left in the last will 
(?), to Iulius Nigellio f'ron1 the to,-vn S·isciaSeptimiaFlavia 
who served 18 years and livccl 40 years, to the benefici
ary of tribu1ius 11i iliti11n of leg·io I Adiutrix Antoniniana. 

The inscrip tion contains a fe i,.v interesting word 
combinations. First it 1ncntions the na1ne of the to1;vn 
Siscia colonia as it was used in the Severus period (Sep
timia Flavia Siscia), then thc laudatory attribute of legio 
I Ad·iutrix in Brigetio fron1 the Caracalla peliod (Anton
iniana), which help the dating of the inscription. It also 
mentions the ranks of a con11nander (tribunus militum 
legionis) and a beneficiary (beneficiarius tribuni militu1n 
legionis) of the above-111entioned legion. It is only the 
reading of the expression COREG EIVS that can be 
problematic. Regarding, ho,·vever, that the expressions 
reg(io)4 and reg(ionarius) 5 occurred repeatedly in con
nection 1;vith beneficiaries and soldiers, more exactly 
centurios, in Brigetio, the solution must be found in this 
direction, and the reading coreg(ionarius) (read „respon
sible for a region or regional procurator") seems to be 
the n1ost plausible. It should be mentioned in connection 
with the above that, as far as '.ve know, this vvas the first 
occurrence of this expression in a Latin inscription. 

1Vo. 2c: Stone monun1ent walled into the northern 
(longer) side of the grave (Fig. 11). It is the left side of 
a stele closed vvith a tympanum. The right-side two
thirds were carved off in the Antiquity. The bust of a 
woman can be seen in tl1e picture field under the tyn1-
panu1n. I-Ieight: 192- 194 cn1; width: 82 cin; thickness: 
14-21 cn1. The text running in 7 rows - with exception 
of the 6 ch row - cannot be completed. 

D(is) [M(anibus)] 
Fl( avii vagy -aviae) 0 

[- - -] 

An [- - -] 
T(iti) ° Fl[ avii ? - - -] 

5 Livi [ - - -] 
I ° CO[ntari(orum) mil(liariae) c(iviu1n) 

R(omanoru1n) ? - - -] 
viv[ us, -a sibi f( ecit) ?] 

1Vo. 2d: Stone monument vvalled into the western 
(shorter) side of the grave (Fig. 12). It is the base of a 
column with an oblique surface on the outside. The start 
of the column was carved off. Height/thickness: 25 cm, 
width: 88 cm, length: 108 cm. 

4 Borhy 20061 Kat. 4.: ex regione Dulca vico Caí Augusti 
5 RJU 663 (Környe): centurio legionis I Aditttricis reg(ionaritts). See 

also: IGR 111, 301 (Pisidia, Antioch.ia): sKa'tovapxov peysrovo.piov; 
and the same inscription SEG 48 (1998 /200·1/) 503, No.1519 with 
further exan1ples. Centttrio reg(ionarius) is also n1entioned in the 
Vindolanda tablets: Tablet 250. Comp. Speidel 1984. 
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táján7 és végén feltártak.8 A feliratos és reliefekkel dí
szített sírkövek révén tovább bővült Brigetio rón1ai 
kőfaragványainak sora, és újra bizonyítást nyert az a 
többször is n1egfigyelt jelenség, hogy a késői időszak 
síremlékeit a korábbi időszak szarkofágjainak illetve 
sírsztéléinek újra felhasználásával készítették el. E te
kintetben érden1es felhívni a figyelmet arra, hogy az 
általu nk feltárt sírból két olyan feliratos e1nlék is előke
rült, amelyeket fordított pozícióban helyeztek el a kő
ládasír oldalában (No. 2a és 2b). Ez azt is jelenti, hogy 
a felhaszná lók számára nem volt jelentősége a feliratra 
vésett szövegnek, a feliratokon említett sze1nélyekhez 
semmiféle módon nem kötődtek. Ennek hátterében 
talán olyan radikális népességváltást sejthetünk, ami a 
népvándorlás kori népek megtelepedésének irányába 
mutat.9 Az a tény, hogy a No. 2d sírsztélé felületének 
kétharn1adát lefaragták, azt jelzi, hogy ezt a síremléket 
nem is biztos, hogy másodlagos felhasználásban helyez
ték a kó1ádasír oldalába. Felületének kiképzése arra 
utalhat, hogy a sírsztélét valamilyen célból - pl. lépcső
ként - n1ár korábban hasznosították, és az általunk 
feltárt objektumba legalább harmadlagos felhasználás
ban került. A leletegyüttes a No. 2b feliraton említett 
legio I Adiutrix Antoniniana kitüntető j elzője n1int ter
minus a quo alapján Caracalla uralkodása utánra, a 
sírban talált üvegleletek, pontosabban az enyhén kihaj
ló vágott peren1Cí üvegpohár10 alapján a Kr. u. 4. század 
közepe tájára keltezhető. 

7 BARKÓCZI ·196·1; BARKÓCZI 1965; BARKÓCZI 1968. 
8 BoRHY 2000; LőRINcz-SzAMADó 1997; Sz1\MADó ·1999 
9 Kiss 1981. 
1 Ű AR 64.1; BARKÓCZI 46; ISINGS 106b1; TRIER 52. 
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Summary 
Although the conservation and the docun1entation of 
the find material has not yet been finished, the uncov
ered ren1ains evidently imply that the stone casket grave 
can be fit among the funeral sepulchres that \vere un
covered from the late Ron1an period in Brigetio in the 
first half,6 in the middle7 ancl at the end8 of the 201h 

century. The inscribed and relief-ornamented steles 
have further enriched the stock of Roman stone carvings 
and corroborate the phenomenon, which has a few times 
already been observed, that the funeral sepulchres of 
thc la te period vvere built fron1 the remains of the sar
cophagi and the steles of an earlier period. It is vvorth 
calling attention to the fact in this respect that tvvo in
scribcd ren1ains were placed in the vvall of the uncovered 
stonc casket grave in an upside-down position (nos. 2a 
and 2b). ft also n1eans that the text on the inscription 
was i nsignificant to thc new users, and they had no af
finity of any kind to thc persons mentioned in the in
scriptions. This can indicate a radical change of the 
population, vvhich points to the settlement of peoples 
of thc Migration Period.9 'fhc fact that tvvo-thirds of s tele 
no. 2d was carved off can suggest that this monun1ent 
vvas not placed into the wall of the stone casket grave 
in a secondary utilisation. The surfaces imply that the 
stele had already formerly been used for another pur
pose ( e.g. as a step) and this i,,vas i ts third use. The find 
unit can be dated fron1 after Caracalla1s rule according 
to thc laudatory attribute of legio I Adiutrix Antoniniana 
n1entioned in inscription no. 2b as a terminus post quem, 
and from the n1iddle of the 4 1h century AD according to 
the glass wares found in the grave, n1ore exactly the 
glass tu1nbler of a slightly everted rin1. 10 

6 BARKÓCZI 1951, 8-10 
7 B/\RKÓCZI i961; BARKÓCZI 1965; BARKÓCZI ·1968 
8 BoRllY 2000; LőRINCz-SzÁlvlADÓ ·1997; SZÁMADÓ 1999 
9 Kiss ·1981 
10 /\R 64.1; BARKÓCZI 46; ISINGS io6b1; 'fRIER 52 
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1 . kép: Komárom/ Almásfüzitő, Gerhát. A leletmentés helyszínrajza 

Fig. 1: Komárom/ Almásfüzitő, Gerhát. Plot of the rescue excavation 

• 
• 

2. kép: Három felnőttet és két gyermeket ábrázoló családi sírsztélé felső töredéke {No. 1 a) 

Fig. 2: The upper fragment of the family stele depicting three adults and two infants {No. 1 a) 
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3. kép: Sírsztélé alsó részének töredéke a feliratos mező utolsó négy sorával, alatta farkas és bárány ábrázolásával (No. 1.b) 

Fig. 3: The fragment of the lower part of a stele with the !ast four lines of the inscribed Fie ld and the depiction of a wolf 
and a lamb underneath (no. 1 b) 

4. kép: Az egykori járószinten talált, eredetileg valószínűleg a sírhoz tartozó ládika darabjai, amelyet 
a sír kirablásakor dobhattak ki. 

Fig. 4: The remains of the case, probably from the grave, which was found on the contemporary floor level and must 
have been discarded at the grave robbery 
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5. kép: A két, egymás mellé fektetett, ke let-nyugati 
tá jolású csontváz a kőládasír kibontása után 

Fig. 5: The two east-west oriented skeletons lying side by 
side after the opening of the stone casket grave 

7. kép: Áttetsző, zöldes tónusú, erősen kihasasodó, 
nagyméretű, Barkóczi 105; lsings 103 típusú 

unguentarium a sírban 

Fig. 7: Translucent strongly bulging unguentarium of type 
Barkóczi 105; lsings 103 having a greenish shade -

in the grave 
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6. kép: Áttetsző, zöldes tónusú, kónikus alakú, talpgyűrű 
nélküli, enyhén kihajló vágott peremű, AR 6Li.1; Barkóczi Li6; 

lsings 106b 1; Trier 52 típusú üvegpohár restaurálás után 

Fig. 6: Translucent conical glass tumbler of type AR 6Li.1; 
Barkóczi Li6; lsings 106b 1; Trier 52 having a greenish shade, 

a slightly everted rim and no foot ring after conservation 

8. kép: A kibontott sír al ja a 11 darab, kötésbe rakott tegulával 

Fig. 8: The bottom of the uncovered grave with 11 jointed 
tegulae 
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9. kép: A sír keleti (keskeny) oldalába befalazott kőemlék (No. 2a) 

Fig. 9: Stone monument walled into the eastern (shorter) wall of the grave (No. 2a) 

10. kép: A sír déli (hosszanti) oldalába befalazott kőemlék (No. 2b) 

Fig. 10: Stone monument walled into the southern (longer) wall of the grave (No. 2b) 
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11. kép: A sír északi (hosszanti) oldalába befalazott kőem lék (No. 2c) 

Fig. 11: Stone monument walled into the northern (longer) wal l of the grave (No. 2c) 

12. kép: A sír nyugati (keskeny) oldalába befalazott kőemlék (No. 2d) 

Fig. 12: Stone monument wal led into the western (shorter) wal l of the grave (No. 2d) 
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