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Az aquincumi kőemlékek
gyűjtésének történetéből

Ném eth Marg it rég ész, az
Aquincumi Múzeum munkatár
sa. Kutatási területe a római epigraphia, az aquincumi katonai
táborok topográfiája.

Németh Margit

A

római kori alsópannoniai főváros, Aquincum gazdag régészeti ha
gyatékán belül is különleges helyet foglalnak el a kőemlékek, ame
lyeket az Aquincumi Múzeum az 1894. évi megnyitása óta gyűjt.
Ma a múzeum kőtárában a nagyobb méretű sírkövek, szarkofágok, oltárok,
szobrok, mérföldkövek, építészeti tagozatok száma 1000 körül van, amelyet
még számtalan apróbb, többnyire ornamentális töredék egészít ki. A múze
umalapítás előtt Aquincumból előkerült több mint száz római kori kőemlé
ket jelenleg is a Nemzeti Múzeum lapidáriumában őrzik, s jó részük az otta
ni gyűjtemény kiemelkedő jelentőségű darabjai közé sorolható.
Óbudán már a legelső középkori építkezésektől kezdődően római kori
épületmaradványokra, faragott kövekre bukkantak, hiszen a középkori, majd
az újkori város az egykori római limes vonalán, a legiotábor és a katonaváros
helyén, részben azok falainak felhasználásával épült. A mai Aquincumi Mú
zeum körül fekvő polgárváros romjai pedig a 20. századig „kőbányaként”
szolgáltak, ahonnan az építőanyagon kívül sok kőemlék gyűjtőkhöz kerülhe
tett. A római kövek száma még ma is folyamatosan gyarapodik, hiszen szinte
minden, az egykori római főváros területén végzett építkezés alkalmával tár
nak fel épületmaradványokat, sírokat, s velük együtt szobrokat, feliratos ol
tárköveket, síremlékeket.

A

római kori kövek utó
élete a középkorban

A római kőemlékek már a közép
korban is érdeklődést keltettek. Jó
részüket ugyan csak mint egyszerű
építőanyagot falazták be az épüle
tekbe, de nem egyszer eredeti funk
ciójuknak megfelelően alkalmazták
őket. Így például antik oszlopokat
használtak fel a kora középkori
templomokban. Ránkmaradt egy
szobor feje, amely eredetileg római
istenség szobrához tartozhatott, de
a középkorban keresztény ábrázo
lássá faragták át, és mint ilyen, az
egyik óbudai középkori templom
szobrászati díszítéséhez tartozha
tott. Templomok, kolostorok kertjé
ben is gyakran helyeztek el római
kori feliratos köveket.

Aquincumi feliratos kövek Felice Feliciano
pannoniai gyűjtéséből (R. Szalay Ágnes nyomán)
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Így például az óbudai klarissza apácák kolostorának
kertjében állt két feliratos oltárkőről maradtak fenn feljegy
zések, az egyiket deo invicto – a győzhetetlen (Nap)isten, a
másikat pedig Vulcanus, a tűz és kovácsmesterség istene
tiszteletére állították. A török megszállás idején elpusztult
kolostor feltárt és konzervált romjai ma az óbudai Mókus
utcai iskola udvarában láthatók.

A

gyűjt
 és megindulása
a reneszánsz idején

A kövekre vonatkozó feljegyzések már a reneszánsz korba
vezetnek át minket, amikor – Itáliából kiindulva – az antik
vitás újjáélesztése céljából elterjedt és rendszeressé vált a
római tárgyak, főleg a feliratos kövek gyűjtése, leírása és
tanulmányozása. Maga Mátyás király budai udvarában „ál
lította ki” az öszegyűjtött római kori feliratos és szobrásza
ti emlékeket. Egy szép kútszoborról, amely alvó nymphát
– forrásistennőt – ábrázolt, korabeli és későbbi tudósítások
is beszámoltak. Az antik témákat a korszak művészei is
előszeretettel átvették, nem egyszer utánozva az antik elő
képeket, sőt olykor hamisítva is azokat.
Két, Pannónia római kori emlékeit tartalmazó feliratcorpus is keletkezett ebben az időben. Az egyik összeállító
ja a diplomata Francesco Giustiniani, a Velencei Köztársa
ság követe volt, aki 1464-ben Mátyás koronázására érkezett
Magyarországra, és 19 kő rajzát és feliratának másolatát
készítette el. Az 1433-ban Veronában született Felice Feliciano Antiquarius tudós, alkimista a kutatások szerint 147980-ban járhatott „Pannóniában”. Anyaggyűjtéséből több
mint 40 feliratos kőemlék – köztük sok budai eredetű – ha
gyományozódott tovább. 	

Ezeket a szak
szerű leírásokat már
a publikációk, az
ókortudomány, az
epigr áf ia-fil ol óg ia
kezdetének tekint
hetjük. Az akkor
leí rt
kőe ml ék ek
többsége azóta elve
szett, de felirataikat
éppen ezeknek a
t o v á b b h a g y o m
 á
nyozott feljegyzé
seknek az alapján
tan ulm án yozh att a
és tette közzé az
é v s z á z a d o k k a l
későbbi tudomá
nyos kutatás. Felice
Aquincumi feliratok Petrus Apianus
Feliciano személye
corpusából (R. Szalay Ágnes nyomán)
sok ái g
rejtv e
maradt; az addig
csak egyszerűen Antiquus névvel jelölt tudós humanista
kilétét csak a 20. századi kutatás derítette fel.
A magyar olvasó számára a leginkább ismert személy Antonio Bonfini, aki Mátyás családfáját egyenesen Herculesig
vezette vissza, s ezt a római feliratokon olvasható szövegek
kel is alátámasztani vélte, sőt, még Erdélyből is hozatott a bu
dai királyi udvarba általa bizonyító erejűnek ítélt római kori
köveket. Ebben az időben általánosan elterjedt feltételezés
volt, amelyet Bonfini is említett történeti munkájában, hogy a
budai oldalon lévő ókori város neve Sicambria volt, egy – fel
tehetőleg hamisított – kőemlék felirata alapján.
Mátyás gyűjteménye halála után nem maradt egyben. A
kövek sorsáról egy 1534-ben Bartholomeus Amantius és
Petrus Apianus szerkesztésében Ingolstadtban megjelent
feliratcorpusból értesülhetünk. A kövek többek között a ná
dorhoz, a kalocsai érsekhez, valamint egy gazdag budai
kereskedőhöz kerültek. A reneszánsz indította meg a mű
gyűjtést a gazdag magánemberek körében, amely a követ
kező évszázadokban egyre jobban elterjedt.

a

Kőemlékek Schönvisner könyvéből:
a. Szökőkút létesítését megörökítő felirat
(az emléket a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi)
b. Fekvő nymphát ábrázoló, mára elveszett domborműves tábla
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Óbuda újjáépítése
török megs zállást követően

Buda visszavívását követően a török uralom alatt elpusz
tult és elnéptelenedett Óbudára sváb telepeseket költöztet
tek. Az újjáépítés során számtalan kőemlék került elő,
amelyeket az óbudai uradalom jószágigazgatójának házá
ban és a Főtéren felépített kastély udvarában gyűjtöttek
össze. 1778-ban Schönvisner István egyetemi tanár tárta
fel és publikálta a legio nagy fürdőjének romjait. Ő ismerte
fel elsőként, s éppen a környéken lelt feliratos emlékek se
gítségével, hogy az általa feltárt épületrészletek a római
történetírók műveiből ismert Aquincumnak és helyőrség

okuláré
ének, a legio II adiutrixnak a hagyatékát képezik. Könyvé
ben többek között szerepel az azóta már elveszett, fekvő
nymphát ábrázoló dombormű. Ebben az időben az egyetem
aulájában álltak a Schönvisner által összegyűjtött kőemlé
kek, majd a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek annak
1814 évi megnyitásakor.
Az aquincumi kövek másik jelentős gyűjteménye a 18.
századi váci püspök, Migazzi kardinális nevéhez fűződik.
A gyűjteményről egy Itáliából érkezett utazó, Domenico
Sestini is beszámolt, aki a gyűjtemény megtekintése céljá
ból kereste fel Migazzi palotáját. Ez a gyűjtemény szeren
csére már nem szóródott szét, hanem később a Nemzeti
Múzeumba került.

A 19.

századi iparosodáshoz
kapcsolódó feltárások
Az Aquincumi Múzeum alapítása
A kiegyezést követő évtizedekben egyre-másra épültek az
új ipari létesítmények: téglagyárak, szeszgyár, malmok,
textilgyárak; fejlődésnek indult a Széchenyi által létreho
zott Hajógyár is. Mindehhez a közművesítés és a közleke
dés fejlesztése is hozzájárult, sőt ebben az időben került
sor a Duna szabályozására is. A lendületes építési munkák
nak köszönhetően a főváros területén a leletmentő régésze
ti ásatások is nagy ütemben indultak meg: az egyéb leletek
mellett a kőemlékek szinte tömegesen kerültek elő. A mun
kákat Rómer Flóris irá
nyította, majd Hampel
József, Torma Károly,
Fröhlich Róbert és Kuzsinszky Bálint kapcso
lódtak be a kutatásokba.
A polgárvárosi ásatá
sok eredményeinek hatá
sára határozat született: a
főváros „a magyar Pom
peji” emlékeinek bemu
tatására létrehozza az
Aquincumi Múzeumot.
A Nemzeti Múzeum
egészen az Aquincumi
Múzeum 1894-es meg
nyitásáig az aquincumi
kőemlékeket is gyűjtöt
te. Az intézmény 1875ben Rómer–Desjardins
szerkesztésében kataló
gust adott ki a lapidáriumában őrzött feliratok
ról, köztük több mint
100 aquincumi kőről. E
C. Castricus Victor legiokatona
kövek nagyrészt jelenleg
sírsztéléje, amelyet a Corvin téren
is a Nemzeti Múzeum
a Budai Vigadó alapozásánál találtak,
ban
vannak, így a múlt
Kr. u. 1. század vége

századi katalógus még
ma is alapvető forráski
advány. Ezzel párhuza
mosan jelent meg Berlin
ben az egyik legnagyobb
ókort ud ós,
Theo-dor
Mommsen szerkesztésé
ben a Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), a
római birodalomból ránkmaradt feliratokat a 19.
század végétől közzétevő
hatalmas gyűjtemény.
Ennek III. kötetében a
duna-vidéki feli rato k
között az aquincumi
kőemlékek is hozzáfér
hetőkké váltak a nemzet
közi tudományos élet
számára.

Az Aquincumi
Múzeum kőtára
Az Aquincumi Múzeum Oltárkő, amelyet Iuppiter és valamennyi
kőtára több szakaszban isten tiszteletére T. Clementinus Silvius
helytartó állíttatott, Kr. u. 267–269
épült, hogy az építkezé
sek, ásatások következ
tében beáramló anyagot befogadhassa. A múzeumépületet
körülvevő oszlopos folyosó mai formájában századunk hú
szas éveire készült el. A romterület keleti határán lévő fe
dett folyosó 1973–1980 között épült.
A kőemlékeket elsősorban a múzeum évkönyvében, a
Budapest Régiségei című folyóiratban publikálták. A múze
um első igazgatója, Kuzsinszky Bálint egészen az 1930-as
évekig jelentette meg a kőtár gyarapodásáról szóló részletes
jelentéseit. Az újabb feliratos emlékeket a Corpus Inscriptionum Latinarum lezárása óta az Année Épigraphique cí
mű folyóirat is publikálja. A kőemlékekről képes vezetőt is
kiadtak, s folyamatban van nemzeti és nemzetközi keretben
egyaránt a feliratos és szobrászati emlékek modern kiadá
sa.
A kőtárban bemutatott kőemlékek többsége az elhuny
tak tiszteletével kapcsolatos. Legnagyobb számban sírkö
vek (sírsztélék) maradtak ránk, amelyek az egyszerű keretelt
felirattól a gazdagon tagolt, reliefekkel, építészeti elemek
kel díszített típusokig változatos formákat mutatnak.
A nagyobb sírépítményeket olykor mitológiai jelenete
ket ábrázoló domborműves táblák és sírszobrok is díszítet
ték. Ezeknek az építményeknek azonban csak egyes elemei
maradtak fenn, amelyek segítségével rekonstruálható az
emlék típusa.
A felirattal és domborművel díszített kősírládák (szar
kofágok) használata csak a 3. században terjedt el. A 4.
században gyakran temetkeztek kőlapokból összeállított
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sírokba, amelyekhez a
korábbi temetők sírem
lékeit is felhasználták.
Az emlékek másik
nagy csoportját a vallási
emlékek alkotják: kü
lönféle istenek tisztele
tére állított feliratos ol
tár ok, ist ens zob or
talapzatok és dombor
műv es–feli rat os fog a
dalmi táblák. Istenszob
rok csak kisebb számban
maradtak fenn.
Az építkezéseket
megörökítő építési fel
iratok gyakran köthe
tők ismert történeti ese
Iuppiter Teutanus szobra az úgynevezett
Helytartói Villából, Kr. u. 3. század
ményekhez, vagy hábo
rúk utáni újjáépítések
hez. Az utak mentén álló feliratos mérföldkövek a fonto
sabb városoktól mért távolságot mutatták és a távolsági
úthálózat kiépítéséről, karbantartásáról tanúskodnak.
Az épületek kialakítására a ránkmaradt építészeti tago
zatok, oszlopok, fejezetek, párkányok és egyéb ornamentá
lis faragványok segítségével lehet következtetni.
A kőemlékek stílusa, ábrázolása alapján meghatározha
tó készítési idejük, sőt olykor még a műhely is, ahol készül

tek. A feliratok
részletes vizsgá
lata arról a tarka
társadalmi képről
tud ós ít, amely
Aquincumban a
helyi kelta lakos
ság és a hódító
katonaság, vala
mint a Római
Birodalom távoli
tart om án yai b ól
ideérkezett civi
lek – kereskedők,
iparosok – együtt
élésének követ
keztében a római
uralom évszáza
dai alatt kialakult.
Aquincum mint
helytartói szék
Fortuna Nemesis szobra a Hajógyári szigeti
helytartói palotából, Kr. u. 3. század
hely és a legio II
adiutrix állandó
táborhelye, csakúgy, mint a polgárváros, páratlanul gazdag
epigráfiai hagyatékban jelenik meg. A folyamatos ásatások
következtében egyre bővüló kőemlék-anyag a római kori
történeti, vallástörténeti és művészettörténeti kutatás egyik
leggazdagabb forrása.
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