
Az aquin cu mi kő em lé kek 
gyűj té sé nek tör té ne té ből

Né meth Mar git

A  római kori alsópannoniai főváros,Aquincum gazdag régészeti ha-
gyatékánbelüliskülönlegeshelyetfoglalnakelakőemlékek,ame-
lyeket azAquincumiMúzeum az 1894. évimegnyitása óta gyűjt.

Maamúzeumkőtárábananagyobbméretűsírkövek,szarkofágok,oltárok,
szobrok,mérföldkövek,építészetitagozatokszáma1000körülvan,amelyet
mégszámtalanapróbb, többnyireornamentális töredékegészítki.Amúze-
umalapításelőttAquincumbólelőkerült többmintszázrómaikorikőemlé-
ketjelenlegisaNemzetiMúzeumlapidáriumábanőrzik,sjórészükazotta-
nigyűjteménykiemelkedőjelentőségűdarabjaiközésorolható.

Óbudánmár a legelső középkori építkezésektől kezdődően római kori
épületmaradványokra,faragottkövekrebukkantak,hiszenaközépkori,majd
azújkorivárosazegykorirómaili mesvonalán,alegiotáborésakatonaváros
helyén,részbenazokfalainakfelhasználásávalépült.AmaiAquincumiMú-
zeumkörül fekvő polgárváros romjai pedig a 20. századig „kőbányaként”
szolgáltak,ahonnanazépítőanyagonkívülsokkőemlékgyűjtőkhözkerülhe-
tett.Arómaikövekszámamégmaisfolyamatosangyarapodik,hiszenszinte
minden,azegykorirómaifővárosterületénvégzettépítkezésalkalmávaltár-
nakfelépületmaradványokat,sírokat,svelükegyüttszobrokat, feliratosol-
tárköveket,síremlékeket.

a ró mai ko ri kö vek uTó-
éle Te a kö zéP kor Ban

A római kőemlékekmár a közép-
korban is érdeklődést keltettek. Jó
részüketugyancsakmintegyszerű
építőanyagot falazták be az épüle-
tekbe,denemegyszereredetifunk-
ciójuknakmegfelelőenalkalmazták
őket. Így például antik oszlopokat
használtak fel a kora középkori
templomokban. Ránkmaradt egy
szoborfeje,amelyeredetilegrómai
istenség szobrához tartozhatott, de
a középkorban keresztény ábrázo-
lássá faragták át, ésmint ilyen, az
egyik óbudai középkori templom
szobrászati díszítéséhez tartozha-
tott.Templomok,kolostorokkertjé-
ben is gyakran helyeztek el római
korifeliratosköveket.
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Né meth Mar git ré gész, az 
Aquin cu mi Mú ze um mun ka tár-
sa. Ku ta tá si te rü le te a ró mai epi-
graphia, az aquin cu mi ka to nai 
táborok to pog rá fi á ja.

Okuláré

AquincumifeliratoskövekFeliceFeliciano 
pannoniaigyűjtéséből(R.SzalayÁgnesnyomán)



Így például az óbudai klarissza apácák kolostorának
kertjébenálltkétfeliratosoltárkőrőlmaradtakfennfeljegy-
zések,azegyiketdeo invicto–agyőzhetetlen(Nap)isten,a
másikat pedigVulcanus, a tűz és kovácsmesterség istene
tiszteletére állították.A törökmegszállás idején elpusztult
kolostor feltárt és konzervált romjaima az óbudaiMókus
utcaiiskolaudvarábanláthatók.

a gyűj Tés meg in du lá sa  
a re ne szánsz ide jén

Akövekrevonatkozófeljegyzésekmárareneszánszkorba
vezetnekátminket,amikor–Itáliábólkiindulva–azantik-
vitásújjáélesztésecéljábólelterjedtés rendszeresséválta
római tárgyak, főlega feliratoskövekgyűjtése, leírásaés
tanulmányozása.MagaMátyáskirálybudaiudvarában„ál-
lítottaki”azöszegyűjtöttrómaikorifeliratosésszobrásza-
tiemlékeket.Egyszépkútszoborról, amelyalvónymphát 
–forrásistennőt–ábrázolt,korabeliéskésőbbitudósítások
is beszámoltak.Az antik témákat a korszakművészei is
előszeretettelátvették,nemegyszerutánozvaazantikelő-
képeket,sőtolykorhamisítvaisazokat.

Két, Pannónia római kori emlékeit tartalmazó felirat-
corpus iskeletkezettebbenazidőben.Azegyikösszeállító-
jaadiplomataFrancescoGiustiniani,aVelenceiKöztársa-
ságkövetevolt,aki1464-benMátyáskoronázásáraérkezett
Magyarországra, és 19 kő rajzát és feliratánakmásolatát
készítetteel.Az1433-banVeronábanszületettFeliceFeli-
cianoAntiquariustudós,alkimistaakutatásokszerint1479-
80-ban járhatott „Pannóniában”.Anyaggyűjtéséből több
mint40feliratoskőemlék–köztüksokbudaieredetű–ha-
gyományozódotttovább.

Ezeket a szak-
szerűleírásokatmár
a publikációk, az
ókortudomány, az
epigráfia-filológia
kezdetének tekint-
hetjük. Az akkor
leírt kőemlékek
többségeazótaelve-
szett,de felirataikat
ép pen ezek nek a 
to  vább ha gyo má-
nyozott feljegyzé-
seknek az alapján
tanulmányozhatta
és tette közzé az
é v s z á z a d o k k a l
későbbi tudomá-
nyoskutatás. Felice 
Feliciano személye
sokáig rejtve
maradt; az addig
csak egyszerűen Antiquus névvel jelölt tudós humanista
kilététcsaka20.századikutatásderítettefel.

AmagyarolvasószámáraaleginkábbismertszemélyAn-
tonioBonfini, akiMátyáscsaládfáját egyenesenHerculesig
vezettevissza,seztarómaifeliratokonolvashatószövegek-
kelisalátámasztanivélte,sőt,mégErdélybőlishozatottabu-
daikirályiudvarbaáltalabizonyítóerejűnek ítélt rómaikori
köveket.Ebben az időben általánosan elterjedt feltételezés
volt,amelyetBonfiniisemlítetttörténetimunkájában,hogya
budaioldalonlévőókorivárosneveSicambriavolt,egy–fel-
tehetőleghamisított–kőemlékfelirataalapján.

Mátyásgyűjteményehalálautánnemmaradtegyben.A
kövek sorsáról egy 1534-benBartholomeusAmantius és
PetrusApianus szerkesztésében Ingolstadtbanmegjelent
feliratcorpusbólértesülhetünk.Akövektöbbekközöttaná-
dorhoz, a kalocsai érsekhez, valamint egy gazdag budai
kereskedőhözkerültek.A reneszánsz indítottameg amű-
gyűjtéstagazdagmagánemberekkörében,amelyakövet-
kezőévszázadokbanegyrejobbanelterjedt.

óBu da új já éPí Té se  
a Tö rök meg szál lásT kö ve Tő en

Budavisszavívását követően a törökuralomalatt elpusz-
tultéselnéptelenedettÓbudárasvábtelepeseketköltöztet-
tek.Az újjáépítés során számtalan kőemlék került elő,
amelyeket az óbudai uradalom jószágigazgatójánakházá-
ban és a Főtéren felépített kastély udvarában gyűjtöttek
össze. 1778-banSchönvisner István egyetemi tanár tárta
feléspublikáltaalegio nagyfürdőjénekromjait.Őismerte
felelsőként,séppenakörnyékenleltfeliratosemlékekse-
gítségével, hogy az általa feltárt épületrészletek a római
történetírókműveiből ismertAquincumnak és helyőrség-
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okuláré

AquincumifeliratokPetrusApianus 
corpusából(R.SzalayÁgnesnyomán)

KőemlékekSchönvisnerkönyvéből:
a.Szökőkútlétesítésétmegörökítőfelirat 

(azemléketaMagyarNemzetiMúzeumőrzi)
b.Fekvőnymphátábrázoló,máraelveszettdomborművestábla
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ének,alegio II adiutrixnakahagyatékátképezik.Könyvé-
ben többek között szerepel az azótamár elveszett, fekvő
nymphátábrázolódombormű.Ebbenazidőbenazegyetem
aulájábanálltakaSchönvisneráltalösszegyűjtöttkőemlé-
kek,majd aMagyarNemzetiMúzeumba kerültek annak
1814évimegnyitásakor.

Azaquincumikövekmásikjelentősgyűjteményea18.
századivácipüspök,Migazzikardinálisnevéhez fűződik.
A gyűjteményről egy Itáliából érkezett utazó,Domenico
Sestiniisbeszámolt,akiagyűjteménymegtekintésecéljá-
bólkerestefelMigazzipalotáját.Ezagyűjteményszeren-
cséremár nem szóródott szét, hanemkésőbb aNemzeti
Múzeumbakerült.

a 19. szá za di iPa ro so dás hoz  
kaP cso ló dó Fel Tá rá sok  

az aquin cu mi mú ze um ala Pí Tá sa

Akiegyezéstkövetőévtizedekbenegyre-másraépültekaz
új ipari létesítmények: téglagyárak, szeszgyár, malmok,
textilgyárak; fejlődésnek indult aSzéchenyi által létreho-
zottHajógyáris.Mindehhezaközművesítésésaközleke-
dés fejlesztése is hozzájárult, sőt ebben az időben került
soraDunaszabályozásárais.Alendületesépítésimunkák-
nakköszönhetőenafővárosterületénaleletmentőrégésze-
tiásatásokisnagyütembenindultakmeg:azegyébleletek
mellettakőemlékekszintetömegesenkerültekelő.Amun-

kákatRómerFlóris irá-
nyította, majd Hampel
József, Torma Károly,
FröhlichRóbertésKuz-
sinszky Bálint kapcso-
lódtakbeakutatásokba.

A pol gár vá ro si ása tá-
sokeredményeinekhatá-
sárahatározatszületett:a
főváros„amagyarPom-
peji” emlékeinek bemu-
ta tá sá ra lét re hoz za az 
AquincumiMúzeumot.

A Nemzeti Múzeum
egészen az Aquincumi
Múzeum 1894-es meg-
nyitásáig az aquincumi
kőemlékeket is gyűjtöt-
te. Az in téz mény 1875-
ben Rómer–Desjardins
szerkesztésében kataló-
gust adott ki a lapidári-
umában őrzött feliratok-
ról, köztük több mint
100 aquincumi kőről. E
köveknagyrésztjelenleg
is a Nemzeti Múzeum-
ban vannak, így a múlt

századi katalógus még
ma is alapvető forráski-
advány. Ezzel párhuza-
mosanjelentmegBerlin-
ben az egyik leg na gyobb 
ókortudós, Theo-dor
Mommsen szerkesztésé-
ben a Corpus Inscriptio-
num Latinarum (CIL), a 
rómaibirodalombólránk-
maradt feliratokat a 19.
századvégétőlközzétevő
hatalmas gyűjtemény.
Ennek III. kötetében a
duna-vidéki feliratok
között az aquincumi
kőemlékek is hozzáfér-
hetőkkéváltakanemzet-
közi tudományos élet
szá má ra.

az aquin cu mi 
mú ze um kő Tá ra

AzAquincumiMúzeum
kőtára több szakaszban
épült, hogy az építkezé-
sek, ásatások következ-
tébenbeáramlóanyagotbefogadhassa.Amúzeumépületet
körülvevőoszloposfolyosómaiformájábanszázadunkhú-
szaséveirekészültel.Aromterületkeletihatáránlévőfe-
dettfolyosó1973–1980közöttépült.

Akőemlékeket elsősorban amúzeum évkönyvében, a
Bu da pest Ré gi sé geicíműfolyóiratbanpublikálták.Amúze-
umelsőigazgatója,KuzsinszkyBálintegészenaz1930-as
évekigjelentettemegakőtárgyarapodásárólszólórészletes
jelentéseit.AzújabbfeliratosemlékeketaCorpus Inscrip-
tionum Latinarum lezárásaóta azAnnée Épigraphique cí-
műfolyóiratispublikálja.Akőemlékekrőlképesvezetőtis
kiadtak,sfolyamatbanvannemzetiésnemzetközikeretben
egyaránt a feliratos és szobrászati emlékekmodernkiadá-
sa.

Akőtárbanbemutatottkőemlékek többségeazelhuny-
tak tiszteletével kapcsolatos. Legnagyobb számban sírkö-
vek(sírsztélék)maradtakránk,amelyekazegyszerűkeretelt
felirattól agazdagon tagolt, reliefekkel, építészeti elemek-
keldíszítetttípusokigváltozatosformákatmutatnak.

Anagyobbsírépítményeketolykormitológiaijelenete-
ketábrázolódomborművestáblákéssírszobrokisdíszítet-
ték.Ezeknekazépítményeknekazonbancsakegyeselemei
maradtak fenn, amelyek segítségével rekonstruálható az
emléktípusa.

Afelirattalésdomborműveldíszítettkősírládák(szar-
kofágok) használata csak a 3. században terjedt el.A 4.
században gyakran temetkeztek kőlapokból összeállított

okuláré

C.CastricusVictorlegiokatona 
sírsztéléje,amelyetaCorvintéren 

aBudaiVigadóalapozásánáltaláltak, 
Kr.u.1.századvége

Oltárkő,amelyetIuppiterésvalamennyi
istentiszteletéreT.ClementinusSilvius
helytartóállíttatott,Kr.u.267–269



okuláré
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sírokba, amelyekhez a
korábbitemetőksírem-
lékeitisfelhasználták.

Az em lé kek má sik 
nagycsoportjátavallási
emlékek alkotják: kü-
lönféle istenek tisztele-
tére állított feliratos ol-
tá rok,  is tenszobor
talapzatok és dombor-
műves–feliratos foga-
dalmitáblák.Istenszob-
rokcsakkisebbszámban
maradtakfenn.

Az épít ke zé se ket 
megörökítő építési fel-
iratok gyakran köthe-
tőkismerttörténetiese-
ményekhez,vagyhábo-
rúk utáni újjáépítések-

hez.Az utakmentén álló feliratosmérföldkövek a fonto-
sabb városoktól mért távolságot mutatták és a távolsági
úthálózatkiépítéséről,karbantartásáróltanúskodnak.

Azépületekkialakításáraaránkmaradtépítészetitago-
zatok,oszlopok,fejezetek,párkányokésegyébornamentá-
lisfaragványoksegítségévellehetkövetkeztetni.

Akőemlékekstílusa,ábrázolásaalapjánmeghatározha-
tókészítésiidejük,sőtolykormégaműhelyis,aholkészül-

tek. A feliratok
rész le tes vizs gá-
lata arról a tarka
társadalmi képről
tudósít, amely
Aquincumban a
he lyi kel ta la kos-
ság és a hódító
katonaság, vala-
mint a Római
Birodalom távoli
tar tományai ból
ideérkezett civi-
lek–kereskedők,
iparosok–együtt-
élésének követ-
keztében a római
uralom évszáza-
daialattkialakult.
Aquincum mint
helytartói szék-
hely és a legio II 
adiutrix állandó
táborhelye,csakúgy,mintapolgárváros,páratlanulgazdag
epigráfiaihagyatékbanjelenikmeg.Afolyamatosásatások
következtében egyre bővüló kőemlék-anyag a római kori
történeti,vallástörténetiésművészettörténetikutatásegyik
leggazdagabbforrása.

IuppiterTeutanusszobraazúgynevezett
HelytartóiVillából,Kr.u.3.század

FortunaNemesisszobraaHajógyáriszigeti 
helytartóipalotából,Kr.u.3.század
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