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A :római .kÓtá:r 17legrzyitása

(1989. október 77.)

Hölgyeim és Uraim!

Kedves Vendégeink!

A Hansági Múzeum és a Mosonmagyar6vári Városvédö Egyesü-
let nevében tisztelettel köszöntöm Onöket, akik meghivásunkat
elfogadva (80-85-en voltak!), a Múzeum kötárának megnyitását
megtisztelték megjelenésükkel.

Mint 'ismeretes, városunk és az egykori Moson megye te-

rülete is a római birodalom része volt, amit éppen e kötár a-
nyaga is bizonyit. Je1entös mövészet- és helytörténeti értéke
van ezeknek a köveknek, amiket a Múzeum rég volt igazgatója,

Tápi6-Sápi Dr. Sötér Agost a múlt században kutatott fel Mo-
son megye egész terül etén, és gyöjtötte ide városunkba, ahol

a Múzeum 7972-ben elkészült épületének elöcsarnokában kerül-
tek elsö izben kiállitásra.

Az épület 7950-es években zajló renoválása során a kiál-

litott kötári anyag a Múzeum elökertjében került elhelyezés-
re, mostoha körülmények közé.

Városunk Egyetemének azidei rektora, Dr. Márton Géza pro-

fesszor - értékelve e gyöjtemény helytörténeti je1entöségét,
és felmérve a kedvezöt1en elhelyezésbö1 várhatóan származó
pusztulás veszélyét - 7968-ban, az Egyetem várépületében adott

lehetöséget a kötári anyag elhelyezésére. Bár ez szükségmegol-

dás volt, mert ez alkalommal még nem sikerült megteremteni a
bemutatás és látogatás megfele1ö és szakszerö körülményeit,
mégis igen jelentOs volt a kOanyag további megOrzése érdekében.
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A ~ötár története pár évvel ezelött iródott tovább, ami-
kor Moldoványi Géza, a Hazafias Népfront Városi Bizottságának
titkára kezdeményezésére, a Városi Tanács eredményes támoga-
tásával kialakitották a Hansági Múzeum e képtár-épilletét, a-
minek alagsorában kinálkozott a lehet6ség a lapidárium létre-
hozására.

Ekkor Figler András, a Múzeum igazgatója, és Lenzsér Imre,
Egyesületilnk Városszépitö Szakosztályának vezetöje javasolta
e lehetöség értékes kihasználását, miértis EgyesilletilnkKöz-
gyölése 7988. tavaszán úgy határozott, hogy az Egyetem váré-
pilletében tárolt római kövek végleges és szakszerö bemutatá-

sára alkalmas kötár itteni kialakitását jelentös anyagi hoz-
zájárulással és társadalmi munkával fogja támogatni; Propa-

ganda Szakosztályunk pedig a kötár bemutatását célzó irott a-
nyagokat egyesilleti kiadványban összefoglalja és közreadja.

A szándékot, az elhatározást tett követte. Lelkes és hoz-
záértö megvalósitókra találtunk, és igy - Dr.Szönyi Eszter mu-
zeológus szakszerö útmutatásai alapján, Schopf Mártonnak az
épitészeti megoldásokat irány.itó munkája révén, é s Lebó Ferenc
szobrászmövész keze nyomán - ime, elöttilnk a mosonmagyaróvári

Hansági Múzeum Kötára.

Engedjék meg, hogy e, valamennyiilnk számára örömteli al-

kalommal, EgyesilletilnkElnöksége nevében ezúton is köszönetet
mondjak a kezdeményezöknek, Figler Andrásnak és Lenzsér Im-
rének; a kivitelezöknek, Dr. Szönyi Eszternek, Lebó Ferencnek,

Schopf Mártonnak és munkatársainak, a jánossomorjai TOvAL dol-
gozóinak. Killön is köszönöm Nagy Mihályegyesilleti alelnökilnk-
nek a megvalósitás során felmerillt möszaki igény szakszerö és
pontos kielégitését, valamint - a megvalósitást a háttérben

segitö - Dr.Nagy Györgynének, az Egyesillet Városszépitö Szak-

osztálya helyettes vezetöjének a fáradozását, aki egyben szer-
keszt'6je a k'6tárról készilllJkiadványunknak , am.inek cimoldalát
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ugyanaz a r6maikori siremlék disziti, ami a mai meghiv6nkon
is láthat6 Karczaginé Lászl6 Enikö grafiki!Jjaalapján.

Hölgyeim és Uraim!

E rövid visszaemlékezéssel megnyitom a Hansági Múzeum
r6mai kötárát, és megörzésre és gondozásra átadom a Múzeumnak.



Egye.su~ etuTlk ci. kd>tárért

A mosoni síkság sok viszontagságot megélt két évezredes
kultúrális emlékei azok, amelyeknek méltó környezetbe helye-

zéséhez igyekeztünk anyagi, möszaki és szervezési munkával
hozzájárulni. Ezeknek a köbe vésett üzeneteknek állandó ki-

állítását tervezte a múzeum, amihez mi támogatólag csatlakoz-
tunk. A várépület földszinti folyosóján 7968-ban kialakítoct
lapidarium mára már nem felelt meg a gyönyörködtetés, isme-
retterjesztés funkciójának, már csak azért sem, mert kevesen
tudtak létezéséröl.

Elhelyezésére a múzeum képzö- és iparmövészeti tára - a

Cselley-ház - épületében került sor. A gazdálkodási céloknak
is jól szolgáló ház egykori, talán boros pincéje a város épí-

tészetileg kellemesen kialakitott, egyik legszebb pincetere.
A téglalap alaprajzú, vakolatlan, tégla dongaboltozattal fe-

• dett, az udvarról jól megközelíthetö, még természetes megvi-
lágítással is rendelkezö helyiség szinte kötár létesítésére

teremtödött.

Városszépítö Szakosztályunk - a múzeum szakembereivel
összefogva - látott neki az áttelepítés terveinek elkészíté-

séhez. Szakosztályunk építészei elöször felmérési, majd - a
múzeum el~zetes tervei alapján - kiviteli terveket készítet-
tek. A cervezés során figyelembe vetcük a sírkövek méreteit,
formáját és állapotát, amihez a kövekröl készült fotókat, le-
írásokat is felhasználtuk.

A pince szerkezetét,telületképzését eredeti állapotában
kívántuk megtartani. A köemlékek elrendezésénél Dr.Szönyi Esz-
ter tervei alapján indultunk el. Meg kellett tervezni a posz-

tamensek alapozását, burkolását, szélességi és magassági mé-

reteit. Mivel nem közvetlenül a fal mellé kerülnek az emlékek,
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A római kori köanyag a munka megkezdésekor a múzeum udvarán
Egy telet a szabadban vészeltek át, raklapokon, fóliával le-
teritve. A fólia alatt bepárásodott kövekre ekkor telepedett

moha- és algaréteg.
A részek összepróbálására és a kiegé~zitések tervezésére itt

kerü.1t sor.
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mint eddigi kiállításaik esetében, a kötöelemek kialakitása
is fejtörést okozott.

A talapzat anyagának megválasztásánál a belsö tér - már

meglévö - felületeihez igazodtunk. A felületektöl elvárjuk,
hogy j6 tiátier et: aci]anak akiállitott tárgyaknak , de igényes-

ségük mellett se uralkodjanak el azokon. Ezért is a hézagolt

téalaburkolat mellett döntöttünk, a méreteket pedig a tégla-
méret többszörösében határoztuk meg.

A tervek elkészitése után határoztuk meg a megval6sitás
ütemét, és kijelöltük az egyes munkák felelöseit. A munkála-
tokat 7988. májusában kezdtük. Elöször az alapozást és a ta-
lapzatok igényes burkolását végeztük el. Mivel a pince padl6-

burkolata már korábban elkészült, azt ügy kellett felbonta-

nunk, hogy elemeit a helyreállitáskor újra fel tudjuk használ-

ni. A posztamensek elkészülte után bontottuk ki a köveket a
várban és szállitottuk áto Ez nagy körültekintést és alapos

elökészítést igényelt, mert a terep alkalmatlan volt gepL moz-
gatásra, a kövek súlya viszont elérte a 6-7 mázsát is. Nem-
csak kézre-lábra, de a kövek épségére is vigyáznunk kellett.

Az átszállitás fegyelmezett és nehéz fizikai munkájában a já-
nossomorjai TOvAL dolgoz6i mellett a múzeum erösebb nembéli

munkatársai is részt vettek.

A rendeltetési helyre érve újra csak kézi eröre szorul-
tunk, mert a múzeumudvarba a Bástya utcai kapun sem sikerült

a teheraut6val behajtani. A FLEXUM targoncájával szállitottuk
be a köveket, ideiglenesen az udvarra. Itt szakszerö letáro-

lással, raklapokon, f61iás leteritéssel várták a restaurátori
munka megkezdését. Sajnos, erre az átszállitás esztendejében
már nem került sor. Az eredetileg restaurálással megbizni ki-

vánt mester - Köfalvi Imre györi vállalkoz6 - hosszas bete-

geskedés után januárban meghalt. Az új vállalkozó - Leb6 Fe-

renc szobrász-restaurátor - ezid6ben katonai kötelezettségé-
nek tett eleget, igy a munkához csak 7989. májusában fogha-
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Tisztitás és konzerválás után kerültek a koveJc a pincébe,
ahol a talapzatra emelésig fahasábokon ·pihennek-.

Az emlékek talapzatra emelésénél használt flaschenzug.
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tott. Arajánlatát és restaurálási, konzerválási elképzeléseit
a Möemléki Felügyelöség zsürije elfogadta, s így a megb~zás-
nak további akadálya nem volt.

A restaurátor a köemlékek megtisztítását, konzerválását,
az illesztések megtervezését még az udvaron elvégezte. A már
majd teljesen felújított köveket ezután kellett leszállíta-

nunk. Az adottságok miatt ismét a hagyományos módszert kellett

választanunk. Az udvaron görgökön mozgatott köveket a lépcsön

pal16terítésen csusztattuk le. Itt a talapzatra állítás ké-
nyes munkáját speciális emelö (Flascpenzug) elkészítésével kí-

vántuk megkönnyíteni, de a helyszöke és a munka természete mi-
att nem minden esetben tudtuk alkalmazni. ajra csak kézi erö-
vel emeltük és illesztettük a köveket. A csapok és bilincsek
elhelyezésére is ekkor került sor. Ha e kényes feladathoz a
szakiparosok türelme nem bizonyult elégségesnek, a Nepomuki

szoborcsoport rekonstrukci6ján dolgoz6 restaurátor kolléga -
Szeremley Péter - ugrott át segíteni.

Ezzel a lapidarium létesítése kapcsán felmerült möszaki

teendök elkészültek. Közben a múzeum megrendelésére a központi
fötés csöveit is befektették és le is festették; a terem ki-
takari.tásával a möszaki átadásra kész volt a pince. Közben a
köveken kellett még az utols6 símításokat elvégezni, a stati-

kailag szükséges kiegészítéseket elkészíteni feliratokat el-
helyezni ahoz, hogy a megnyitás a meghirdetett idöben meg-

tarthat6 legyen.

Mi, akik a munkában részt vettünk, úgy érezzük, ismét
Egyesületünk céljáhOZ mélt6, szép feladat részesei lehettünk,

és a ráfordított anyagi, fizikai és szellemi erökkel sikerült
e hányatott sorsú kötár - reméljük - végleges helyét és for-

máját kialakítani.
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A római lapidarium elrendezése
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Második terp.m

( 7) Kisméretö feliratos kö
( 2) Kisméretö feliratos kö
( 3) Hérföldkö
í 4) Venisa és' Gavra síremléke

( 5) Hilario síremléke

( 6) Svadru siremléke
( 7) Kétalakos síremlék

( 8) Bussuro siremléke
( 9) Belatusa siremléke

(70) Comalus siremléke
(77) Háromalakos síremlék
(72) All6 férfialakos síremlék
(73) Valerius Caianus márvány siremléke

(74) Publius Aelius sirtáblája

1_----J4 I 1_9_1
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I~
1 2 1

Elsö terem

o

A kövek számozása megegyezik a dolgozatokban hivatkozottakkal



Római ~apidár-iLlm

Az ember régi vágya, hogy neve és tettei az utókorra ha-
gyományoz6dva "örökre" fennmaradjanak. Az irásbeliség elter-

jedésével ennek legegyszeröbb m6dja a felirat állitás lett.
A kö, mint az egyik legidötál16bb anyag, kivállóan alkalmas
erre a célra. A római provincia, Pannonia területén hivatalos
jellegö feliratok örzik középület emelését, utak épitését és
javitását, a császár és az állami kultuszok tiszteletének bi-

zonyitékait. A magánszemélyek által állitott feliratok között

leggyakoribbak a siremlékek, amelyeket a hozzátartozók kedves

családtagjaiknak - emlékük fennmaradása érdekében - állitot-

tak.

A régiségek gyöjtésében nagyon korán meghatároz 6 szere-

pet játszottak a régmúlt korok faragott kövei. Nemcsak azért,
mert hosszú ideig megmaradtak, hanem mert faragványaik gyak-

ran esztétikailag, mövészi értékük miatt is feltüntek. A kö-
be vésett irás megfejtése pedig mindig is izgatta, érdekelte

az embereket.

Az el$O teremben azokat a köemlékeket állitottuk ki, a-
m~lyek valamiképpen a katonasághoz köthetök, és nincs kapcso-

latuk a halotti kultusszal.
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Az (1) és (2) feliratos kötábla eredeti lelöhelyét, saj-
nos, nem ismerjük. Mindkettö a magyaróvári vár kapubejáratá-

nak falába volt befalazva legalább kétszáz éve. Az idöjárás
viszontagságai miatt állaguk igen megromlott, ezért a kötár-
ban helyezzük el azokat. A kapubejárat alatt másolat elhelye-

zésével nemcsak a hely hangulatát kivánjuk megörizni, hanem
az eredetire utalva a kötárra is felhivjuk a figyelmet.

Mindkét követ a XIV., Gemina legio katonái állitották. A

csapat legközelebbi biztos állomáshelye Carnuntum (Deutsch-
Altenbur~ Petronell) volt. A két feliratos kö magyaróvári e-
löfordulása alapján a legionak Ad Flexum-i tartózkodását is
feltételezték, ez azonban nem bizonyitott. Az (7) kö szövege:

LEG.XIIII G.M.V. Publius Fannius Maximus
PFANNI százada, a Mars (hadisten)

MAXSIMI segítségével gyBzB XIV.
Iker legiob6l

A felirat rendeltetését nem ismerjük, a töredékes szö-
veg csak az állitók kilétéröl ad tájékoztatást, a köemlék ké-

szitésének célját nem tartalmazza.

A (2) kö az isteneknek állitott emlék, szintén nem tud-
juk, hogy milyen alkalomból. Töredékes, amit az is bizonyit,
hogy az istenek felsorolásából hiányzik Juppiter, a római ál-
lamvallás fö istene, a capitóliumi triász fö alakja, akinek

emlitése kötelezö volt minden katonai feliraton.

A (2) kö kiegészitett szövege a következö:
(10M) (~ legnagyobb és legjobb Juppiternek),
IVNONI REGINAE MI Juno királynBnek,
NERVAE CETERISQVE Minervának, a többi isteneknek és isten-
OIlS OEABVSQ GENIO nöknek, valamint a Mars által gyözö
LEG XlIII GEM MV XIV. Gemina (legio) védöszellemének.

A római birodalom többek között jól kiépitett úthálóza-

táról is hires volt. Máig él a mondás: Minden út Rómába vezet.
Az utak vezetését gondosan megtervezték; igen szakszerden, e-
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rös alapozással, az esetek nagy részében szilárd burkolattal,

vizlevezetö árkokkal megépitették. Az utak mentén postaállo-
mások, l6vált6 helyek tették kényelmesebbé, biztonságosabbá,
gyorsabbá az utazást. A jobb tájékoz6dás érdekében az utakon

meghatározott távolságra mérföldköveket állitottak, amelyeken
a legközelebbi várost6l mért távolságot jelölték, r6mai mér-
földben. Az ilyen mérföldkövek egyben j6 alkalmat szolgáltat-
tak egy kis propagandára is. Szerepel rajtuk az útépitö vagy

útjavit6 császár neve - összes titulaturájával, cimével - és
az év, amelyben az épitkezés történt. Az utak épitése elsö-
sorban katonai céllal, katonai feladat volt.

A (3) kövünk ilyen mérföldkö. F~liratáb6l mindössze né-
hány betO maradt meg, gyakorlatilag olvashatatlan. Maga a kö
Nezsider vidékéröl származik, a II. században állitották.

A másod.:Lk 'tz er sr ee rn

A második teremben a halotti kultusz emlékeit, sirköve-

ket és siremlékeket állitottunk ki. Az itt bemutatott köanyag
legnagyobb része múlt századi gyOjtésböl származik.

Külön egységet képeznek azok a kövek (4 - 72), amelyek
Sötér Agost Bruck-Ojfalu-i (Bruckneudorf) ásatásából származ-

nak. Az 7899-ben Haidewiese-n lefolytatott ásatáson 54 késö-
r6mai sirt tárt fel. Ezek közül háromban (7., 2., 29. sir) a
halottakat régi sirkövekbt'dlöszeállitott "kopors6kba" tették.

Az 7. sírb6l származik a (6) és (8) kö. Ezek a sir két

végét alkották. A (72) kö a sir fenekét képezte. Ez ut6bbi e-
setében valamilyen keveredés történt, u.i. Sötér egykori je-

lentésében (Dr. Sötér Agost: A Bruck-Ojfalu-i ásatásr6l. Arch.
Ert. Oj folyam XIX. 1899. 347~357 o.) egy hason16, de a mi
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A Bruck-Ojfalu-i római temet~ helyrajza

A k~emlékek az 7,2 és 29 számú sirokb6l kerültek elb
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(72) koviinlike L semmiképpen nem azonos, álló alakot ábrázoló
faragott kö fotója szerepel. Utólag már lehetetlen eldönteni,
hogy hol történt a tévedés: Sötér fotózott-e más követ, vagy
a múzeumba szállitottak be hasonlót, de egy másikat?

A 2. sir fedölapját a (4) kö képezte. Ez a köemlék már
7899-ben töredékesen került elö, ugyanis a sirt a fedölap be-
zúzása után kirabolták.

A késörómai temetkezéseknél a korábbi sirköveket csak é-
pitöanyagként kezelték, ezt bizonyit ja a hosszában kettévá-
gott (77) kö, amelyet a 2. sir két oldallapjaként alkalmaz-
tak, amint ez Sötér eredeti felvételén jól látszik. Ennek a
sirnak a fej- és lábvégi kölapjai szintén egy korábbi sirkö
szétförészelt darabjai voltak, ezek azonban a gyöjteményünk-
ben nem szerepelnek.

A 29. sir fedölapja töredékes volt, ebböl az (5) sirkö-
töredék került a múzeumba. A kölapokból összeállitott sir jobb

oldalát a (9) kö alkotta, amelyet megkiséreltek keresztben
kettévágni, de a munkát abbahagyták. A sir bal oldalát a (70)
köböl alakitották ki, fejvégi rövid oldalát pedig a (7) kö
képezte.

Feltönö, hogy az újrafelhasznált sirköveken a halottak

arca felismerhetetlen. Ez alól mindössze a két gyermeket áb-

rázo16 sztélé kivétel. Nem va16szinö, hogy ezeket az arc-sé-
rüléseket a természetes elhaszná16dás okozta, sokkal inkább
az eltemetettektöl va16 félelem, akik esetleg megbosszulhat-
ják jogos tulajdonuk - a sirkö - más célra történö felhasz-
nálását. Az arckép megsemmisitése a késör6mai - esetleg már
keresztény - idöszakban magyarázhat6 a pogány hatás elhári-

tásának szándékával is.

Mindhárom késör6mai sirt feldúlták és kirabolták, kelte-

zésükre a temetkezési formán túl a sirokban felejtett Ill. és
IV. századi pénzek utalnak.
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Al16 férfialakos siremlék (72)

A/ Sötér jelentésében szereplö fénykép.

B/ A múzeumba bekerült siremlék
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A másodlagosan felhasznált kövek az I. századból szár-

maznak, ez alól az (5) kivétel, amelyik a II. századra kel-

tezhetö. A sirkövek feliratain szereplö nevek és a dombormö-
veken kifaragott alakok viselete alapján valószinösithetö,
hogyasiremlékeket a bennszülött kelta lakosság állittatta
elhunyt hozzátartozóinak.

A római hóditás elött Pannonia terül etén nem volt szo-
kásban a sirköállitás. Valószinönek tarthat juk azonban, hogy
a korábbi idöszakokban is megjelölték a hozzátartozók sirja-

it, állitottak valamiféle sirjelet, esetleg pusztuló szerves

anyagból, amelynek régészetileg megfigyelhetö nyoma nem ma-
radt. Különösen valószinö, hogya Carnuntum (Deutsch-Alten-

burg) és Savaria (Szombathely) közötti területen élö kelta
bój törzsnél igy volt, különben nehezen magyarázható, hogy

már az I. században, tehát a római foglalást közvetlenül kö-
vetö idöszakban átvették és nagy elöszeretettel alkalmazták a
sirköállitás szokását. A sirkövek lapos megmunkálása, a gyak-
ran szinte karc-szerü vésések a fafaragást juttatják eszünk-

be, nem beszélve az oszlop alakú - tehát farönköt utánzó -

kelta szobrokról. Ugyanigy fa elöképre utal a sirkövek festé-
se is. Ismerünk kelta területröl olyan sirkövet is, amelyen a
halott képét csak festéssel - dombormöves faragás nélkül -
táblaképszeröen ábrázolták. Mindezek alapján úgy gondoljuk,
hogy a bój törzsnél - a római foglalást megelözö idökben -
fából készült sirjeleket használtak. Innen már csak egy lépés

volt átvenni a római jellegö köanyag alkalmazását és a latin
nyelvö feliratokat.

Az I. századi bennszülött sirkövek leginkább szembenézö,

teljes alakot vagy mellképet mutatnak. A nöket igen gyakran
jellegzetes "népviseletben" ábrázolták. A dombormöves ábrázo-
lások alatti feliratokon a bennszülöttek névanyagán kivül la-
tin nevek is szerepelnek. E nevek alapján kimutatható, hogya
törzsi vezetö réteg tagjai közül sokan már az I. században
polgárjogot nyertek, és ezáltal a római birodalom teljes jo-

gú tagjaivá váltak.



A kbern~ékek ~eír-á.sa.

A (4) tympanonos záródású, rozettadiszes sztélé. A tym-
panon alatt oszlopokkal határolt fé1körives záródású fülké-
ben álló gyermekalak. A jobb oldali (a kövön lévők helyébe

képze1ve magunkat) rövid tunika alól kilógó hosszabb szoknyát
hord, haját copfba fonva, a fej körül koszorúba feltözve vi-

seli. A baloldali töredékes alak ruházata térdig érő. A dom-
bormöves ábrázolás alatti felirat szövege a következő:

VENISA DOMION Venisa Domio
Is.F.ANN:IIII. ET.GAVRA lánya élt 4 évet és Gavra
DOMIONIs.F.AN.III. Domio lánya élt 3 évet
H 5 5 nyugszanak itt
DOMID. P.P. Domio, az apa emeltette (a siremléket)

Az (5) sírkőnek csak többszörösen profi1ált keretben el-
helyezett feliratos töredéke maradt ránk. A gondosan előre

megvonalazott, szépen vésett, ligaturákat (betö-összevonáso-
kat) tartalmazó szöveg a következő:

..........RO (Flavius) Ro-
AND SOCERD (manus)nak, apósának

ET FL. IVTVRNE.sOCRV és Fl(avia) Juturnának, anyó-
VI.T.FL.HILARIO sának T(itus) Fl(avius) Hilario
sIBI.VIVVs.ET CO saját magának életében és fele-
NIVGI.CARIssIME ségének a legkedvesebbnek

F. C. á(lította az) e(mléket)

A (6) egy sirkő felső részének töredéke. A követ két ol-

dalán másodlagosan 1eszökítették, a feliratos mezőbő1 csak
egy sor maradt. Alapos tympanont a középen elhelyezett ro-

zettadisz két oldalán stilizált 1evé1motivumok töltik ki. A-
latta csipkézett szé1ö, bemé1yitett, fé1körives záródású fül-
kében a halott n6 portréját faragták ki. A szembenéz~ alak



VIA. AMVLIV V
NACLVS.ANN

(Fla)via Amuliu benn-
szülött, (élt) ... évet
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karjait a mellén keresztbe helyezi. Fején turbanszerű fejfe-
dö. amelyröl két oldalt f~tyol omlik al~. Jel10gzetes kelta

ékszerek. nyakperec. karperecek és szárnyas fibulák egészi-
tik ki öltözékét. Felirata:

SVADRV ADNAMI Svadru, Adnamus (leánya)

A (7) egy sirkö felsö részének töredéke. Asztélé felsö.
z~ró részét és oldalait lefaragt~k. a feliratos mezöböl két
sor és a harmadik töredéke maradt meg. Fejük erösen sérült.
a felsötestek is nagyon kopott. rossz ~llapotban maradtak meg.

A baloldali alak hölgy. nyakperecet. karperecet és sz~rnyas
fibul~kat visel. Felirata:

A (8) szintén egy sirkö felsö részének töredéke. Az ere-

deti siremlék bal oldal~t és valószinűleg a felsö részét is
m~sodlagosan lefaragták. a feliratos mezöt kettév~gt~k, a
szövegböl csak két sor maradt meg. A domborművön szembe nézö
togás férfi mellképe látható. Az arc domború részei hiányoz-

nak; jobb kezét a váll~hoz emeli. A toga redöit sematikus be-

karcol~sok jelzik. Felirata~

BVSSVRD.AT Bussuro At(t)ua
VAE.LIBERTVS felszabadított rabszolgája

A (9) félkörives lezár~sú sirkö, mélyitett fülkében szem-
benézö nöi mellképpel. Fején felfele kiszélesedö prémkalapot

visel, öltözékét két v~llán kisméretű (trombita-fejes?) fibu-
la disziti, a jobb oldaliról karika csüng alá. Kezét a szok~-

sos tart~sban helyezték el, jobbjában orsót fog. Az arca sé-
rült, csupán a bennszülött ~brázol~sra jellemzö mandulav~gá-

sú szemek maradtak meg. Felirata:

BELATVSA CAV Belatusa Cautus
TI L BOIVS POS felszabaditott rabszolganBje
ANORV XXX ~ aki 30 évet élt -

HIC SITA nyugszik itt.
EST Boius állította (a siremléket)
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M: 74
Sz: 57

V: 77

cm
cm
cm

Svadru siremléke



c o MAL V S
VERCIOVI FANORV
M II HSE PATR POS
MOGIO ANORV III HSE

Comalus,
Verciovus fia,
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A (70) háromszöges lezárású sirkö, bemélyitett, fülke-

szerö képmezöjében szembenézö álló fiúalakkal. A rövid tuni-
kát és bal vállon átvetett köpenyt viselö figura jobb kezét
mellére helyezi, a balt a hasán nyugtatja. Az arcon jól meg-

figyelhetök a mandulavágású szemek. A portréval kitöltött fe-
lület alatti mezöben egészen lapos kivitelö dombormö: lovász-
fiú lovat vezet. A rosszul olvasható, erösen kopott felirat a
következö:

élt 2 évet itt nyugszik Apja állíttatta
Mogio élt 3 évet itt nyugszik

A (ll) háromalakos sirkö. A követ a másodlagos felhasz-
náláshoz (késörómai siremlék oldalaihoz) középütt hosszában
kettévágták, ennek következtében a középsö alak és a felirat
középrésze hiányossá vált. Ezen az emléken látszik a legszembe-

tönöbben a bennszülött sirkövek azon sajátossága, hogy fes-

tették a faragott köveket. A felületet elöbb stukkószerö glet-

teléssel látták el, majd erre vitték fel a szineket. A jobb
oldali nöalak haján és mindkettö ruházatán sárga és vörös fes-
téknyomok láthatók. A felirat szövegének vörös szinezése pe-
dig szinte sértetlenül megmaradt.

A dombormöves ábrázolás lekerekitett sarkú, r.cgyszögle-

tes fülkében három ülö alakot mutat. A baloldali férfi hosz-
szú felsöruhája felett rövidebb, lekerekitett elejö köpenyt

visel. A nök hosszú ingük fölött négyszögletes kivágású, kö-
tényszerö, az ingnél valamivel rövidebb ruhadarabot hordanak,
amelyet a két vállon átvetett kendö egészit ki. A ruházatot
mindkét alaknál a szokásos bennszülött ékszerek diszitik: kar-
perecek, nyakperec, szárnyas fibulák. A jobb oldali, épebben

megmaradt figura arcból kifésült, fejtet~re felhúzott frizu-

rát visel. Mindhárom alak arca sérült.

A domborm&ves ábrázolás alatt elhelyezett felirat képe
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M: 779 cm
Sz: 776 cm

V: 24 cm

Háromalakos s;!.remlék (17 )
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és fordítása a következö:
IVNIA COCCEIAE PVERAE SAN C
ANN XX HIC SITA EST GALLVS PAT
FILL AE PIENTISSIMAE SI SI ET
CONIVGI VIVI POSIERVNT

Junia Cocceiának, a jámbor leányzónak
aki 20 évet élt, itt nyugszik, Gallus az
apa állította legszeretetreméltóbb lányá-
nak, feleségének és önmagának életében
(az emléket)

A (12) feltehetöleg egy többalakos sírkö töredéke. Alló,
szembenézö, szakáltalan férfit ábrázol. Az igen kopott alak
ruhája hosszú ujjú, térdig érö tunika. A kö alsó részén átfa-
ragás nyomai láthatók. Felirata nincs.

Az eddig látott sírkövektöl nemcsak anyagában, hanem mö-
vészi kivitelében is lényegesen eltér a (13) sztélé.

A sírkövet 7967-ben Péter György köfaragó adta át a mú-
zeumnak, aki azt Mosonszentmiklóson vásárol ta. A miklósi el-
adó semmit sem tudott a régiség eredetéröl. A gondos kutatás
azonban kiderítette, hogya sírkö egyike azoknak a köveknek,

amelyek 7937-ben Mosonszentmiklóson - Moller János földjén -

római kösírok tartozékaként kerültek elö, ahogy arról annak-
idején a helyi sajtó - a MOSONVARMEGYE - is beszámolt.

A (73) sírkövet nem sztéléként felállítva, hanem köla-
pokból összeállított sír elemeként használták, míg a földböl
kikerülve síma, kemény lapján akacsáknak vágták a zöldet.

Okori sorsa legalább annyira hányatott volt, mint újkori

története. Felületes szemlélönek is feltünhet az utólagos, e-
setleg többszöri átfaragás.

A síremlék anyaga fehér márvány, amelyet csak a DNy-pan-

noniai möhelyek használtak. Ugyanerre a vidékre utal a kö e-
redeti díszítménye is. A téglalap alakú sztélé felsö harmadá-
ban tympanont faragtak ki. A fölötte lévö területet mancsaik-
ban állatfejet tartó oroszlánfigurák töltik ki (a baloldali
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M: 765 cm

Sz: 82 cm

V: 76 cm

Valerius Caianus márvány siremléke (13)
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oroszlán töredékes). A szöveges mező és a tympanon közötti
területen állatfríz - két befelé rohanó kutya között kis fa
alatt ülő két másik állatt- kapott helyet. A feliratot oszlo-
pok keretezték, ezek igen sérült - levert - állapotban marad-

tak meg. A sírkő alján két medúzafő között griff ábrázolás
látható. A sírkő eredeti állapotában a tympanon közepén nem
volt portré. A férfi mellképét az utólagosan bemélyített fül-

kébe, amellyel a tympanon keretelését is áttörték, később fa-

ragták bele. A szembenéző tunikás férfi arcát a későbbi idők-
ben - minden bizonnyal szándékosan - felismerhetetlenné tet-
ték.

A kő dombormÖves díszítésével, gondos kivitelezésével
szemben a rajta olvasható felirat vésése primitív, szövegel-

helyezése rossz, a rendelkezésre álló helynek alig felét töl-
ti ki, szövege is hibás. A vésés módjából, a szövegben elő-

forduló formulákból a felirat vésésének idejét a IV. század
első felére tehetjük. Nem sokáig állhatott azonban Valerius

Caianus sírja felett, mert még a későrómai időkben újru - im-
már legalább harmadszor - felhasználták egy kőlapokból ösz-

szeállított sír építöanyagaként. Felirata:
BONAE MENO Jó emléke-

RIAE VAL CAIAN zetére Valerius Caianus
I MIL DVCEN AN miles ducenariusnak
LX AVR CAIANILLA aki 60 éves (állítatta) Aurelia Caianilla
PATRI PIISSIMO nagyon szeretett apjának
A miles ducenarius katonai rang volt 200 ember parancs-

nokát nevezték így.

A (74) egy nagyméretö síremlék több darabra tört marad-
ványa, amit a terem hátsó falánál helyeztünk el. Nezsider
(Neusiedler See) határából került elő, 7974-ben. Kora a fel-
irat szövege és a stíluskritikai jegyek alapján a II. század-

ra határozható meg.

A töredékes és igen kopott dombormd~es ábrázolás közép-

pontjában álló meztelen, erBteljes férfialak Herculessel áZO-
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nosithat6. Mindenképen mito16giai jelenetet, Hercules vala-
melyik kalandját kell látnunk az ábrázolásban. A kutat6k vé-
leménye azonban megoszlik afelöl, hogya gyengén kivehetö,

földre rogyott állatalakban a legyözött erymanthusi vadkant,
avagy az alvilág örzöjét, a háromfejö Cerberust, vélik-e fel-

ismerni. Ez a kérdés a figura mai állapota alapján egyértel-

möen már nem dönthetö el. Va16szinöbbnek tartjuk azonban, hogy
- mint az egyéb siremlékeken is gyakori - az alvilági ábrá-

zolással van dolgunk. A monda szerint ugyanis a herosz le-
szállt a halottak birodalmába, hogy barátjának, Admetosznak

önfeláldoz6 feleségét, Alkesztiszt - aki férj helyett önként
vállalta a halált - visszahozza az életbe.

A felirat rendkivül töredékes. A fennmaradt részletekböl
mindössze annyi állapithat6 meg, hogy az isteneknek és az ösök

szellemeinek dedikált szöveg családi sirfelirat, tehJt több
személynek állitották. A családtagok egyike:Publius Aelius Sev

(erus ?) Municipium Flavium Scarbantia, vagyis Sopron város tiszt-

viselöje volt.

A Hansági Múzeum r6mai köanyaga viszonylag kis darabszá-
ma ellenére j6l reprezentálja az általános pannoniai provin-

ciális köanyagot. A gyöjteményben katonai és polgári felira-

tok, a mindennapi élet tartozékai és a halotti kultusz emlé-

kei egyaránt megtalálhat6k. A siremlék-anyag, amelynek darab-

jai között az elökelö városi tisztviselö, a magas rangú kato-
na, a polgárjogot nyert bennszülött és a felszabaditott rab-

szolga sirköveegyaránt szerepel, mintegy keresztmetszetét ad-
-ja a r6mai kori Pannonia lakosságának. A kiállitás a korar6-

mai kori kelta öslakosság sirköveit tekintve Nyugatmagyaror-

szág legnagyobb gyöjteménye.



Re.st::;au.rá~á.s

A Hansági Múzeum és a Mosonmagyar6vári Városvédö Egye-
sület megbizásáb6l restaurál tam és konzerváltam a múzeum ró-
mai kőanyagának tizenegy sirkövét, egy mérföldkövet, és ké-

söbb két feliratos követ.

Az emlékanyag nagyrészt Sötér Agost ásatásai és gyöjté-

se eredményeként a volt Moson megye területén került elő. A
kiállitás ger incét az 7899-ben Bruck-Gjfaluban végzett ása-

tások leletei adják.

A Történelmi és Régészeti Egylet a Moson megyei múzeum

épületét 7973. okt6berének végén avatta fel. Ekkor az elő-
csarnokban kapott helyet a római kőtár. Az ötvenes években -

az épület és a kiállitás átalakitása során - a kövek kike-

rültek az épületből és a múzeum udvarán helyezték el azokat,
időlegesen. Az Agrártudományi Föiskola (Mezőgazdasági Akadé-

mia, ma Pannon Agrártudományi Egyetem) 750. éves fennállásá-

nak ünnepségei keretében - 7968. májusában - a vár földszin-
ti "lovagtermében" Vármúzeumot avattak. Ennek részeként, is-

mét egy előcsarnokban, kerültek a sirkövek kiállitásra. Itt
már szerepelt az 1967-ben a múzeum gyöjteményébe került szép
fehér márvány is, Valerius Caianus siremléke, együtt néhány

más korb61 származ6 kőemlékkel.

A Vármúzeum 7985-ben megszünt, helyén számit6központot

alakitottak ki. Az 7989-ben megnyitott, szintén a várépület

földszintjén helyet kapott álland6 kiállítás már csak a tan-
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Tisztitásra a múzeum udvarán, a szabadban, védötetö nélkül
került sor

Vegyszeres és vizes tisztitásnál hasznos volt a szállitásnál
alkalmazott és tárolásra hátrahagyott raklap.

A tisztitás során bukkant elö a Sötér Agost által emlitett
piros festés a betükben. A köfelületeken cementezés és gip-

szesedés nyomai találhatók.
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intézet multjával foglalkozik, így a kötár további sorsa bi-
zonytalanná vált. A várban történö elhelyezését már semmi

nem indokolta, és mint ismeretlen kiállítóhelyet - gyakorla-
tilag - nem is igen látogatták.

A Hansági Múzeum bövitésével teremtödött meg a hely, és
nyílt lehetöség a kötár új elhelyezésére, amely így egy he-
lyen, a múzeum képzömövészeti és állan?ó kiállitási anyagá-
hoz csatlakozva, ismét a széles közönség elött vált látogat-
hatóvá.

Az úJ kótá.:r kia.~a.kítá..sa.

A restaurátori munka megkezdésekor a köanyag az új mú-
zeum - a volt Cselley-ház - udvarán volt elhelyezve; pincé-

jében felfalazva a kövek elhelyezésére szolgáló posztamensek,
felszerelve a világítás. A meglévö adottságokhoz és a megé-
pített környezethez alkalmazkodva arra törekedtem, hogya ki-
állítás egységes képet nyújtson, áttekinthetö legyen.

Szerencsés lett volna, ha a kötár tervezésekor, a régi

elbontásakor is jelen van a restaurátor, aki ilyen módon vé-
gigkísérhette volna az egész folyamatot; a munkák más sor-
rendjének elfogadására is mód nyilhatott volna.

A köanyag most elsö ízben került igen alapos, szakszerö
helyreállítás elé. A kövek magukon viselték - a korábbi gya-
korlatnak megfelelö - elhelyezés, kiegészités nyomait, és e-
gyéb behatásokét is. Az elözö kiállitások lenyomataként három
jól elkülönithetö cementfajtát lehetett a köemlékek felül etén
megkülönböztetni. A kiegészítések és az illesztések ragasztó-
anyagaként is cementet használtak. A porlékonyabb kövek fe-

lületét néha teljes egészében cementtejes fröcskölés fedte.
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Festékszennyezés Veni sa és Gavra (4) siremlékén
A minden síremléken elöfordu16 festékszennyezést mechanikus

és vegyszeres úton sikerült eltávolítani.
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Ez a köidegen anyag fizikai hatásokra (különösen erös felme-
legedésre vagy lehülésre) másként viselkedik, ezért "felrág-
ja" a kö felületét.

A cementezésen kivül a kövek bomlásáb6l származ6 gipsze-
sedés (elfeketedö lerak6dás, különösen a mélyedésekben) és
festékcseppek fedték a kövek felületét. Mindegyik kövön elö-

fordult minium és zöld olajfestékfolt. Venisa és Gavra sirkö-
vén (4) még az illesztési felületek is festékkel voltak be-
szennyezve. A festéken kivül még gyantafoltokat is találtam

Hilario(5) és Bussuro(8) sirkövén. Ilyen szennyezödés legna-
gyobb mennyiségben Valerius Caianus márvány siremlékén (73)
fordult elö.

A kövek kiállitási helyér~l és az azt mege16z6 és követ~

átmeneti tárolás m6djár6l Pusztai RezsŐ nyugalmazott múzeum-

igazgat6 sz6beli közléseiböl és megjelent irásaib6l szerez-

tem tudomást. A tárolási lehetöségek és kiállitási helyek is-
meretében feltételezhetö, hogy mikor és hogyan kerültek a kü-
lönbözö szennyezö rétegek a kövekre, de eddig pontos dokumen-
táci6 és fot6anyag nem került elö a régi múzeumi kiállitás-
r6l, tárolásr6l.

A dokumentáci6, és benne a j6 képi megjelenités nemcsak

AZ emlékek elhelyezése szempontjáb6l - igy kultúr- és gyöj-
teménytörténeti szempontb6l - lenne fontos, hanem mint olyan

dokumentum, amely megmutatja a tárgyak állapotát, környeze-

tét is. Ezekröl a képekröl az az6ta bekövetkezett változáso-
kat lehetne lemérni, ami szintén felbecsülhetetlen jelentö-
ségö lenne. A megfelelö dokumentáci6 feleletet ad a helyre-

állitás során felmerülö kérdésekre, az eredeti állapotra, a
beavatkozások helyére és m6djára, a p6tlások minöségére, stb;

ezek alapján alkalmazkodni lehet a korábban használt anya-
gokhoz, eljárásokhoz.
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A hátlapjukon tárolt siremlékek faragványaiban megállt a viz
Belatusa siremlékének (9) mélyedésében vörös szinö algafaj

telepedett meg.

Bussuro siremléke (8) a munka megkezdésekor.
A vizes mosás után tünt elö a felületen a cementezés.



A siremlékek másodlagos felhasználásának szerepe volt a

helyreállitásban. Dr. Sötér Agost (Archeo16giai Ertesitö,
7899. 341-349 o.) közléseire támaszkodva a restaurálás szem-

pontjáb6l átnéztem a mai gyöjteményben szereplö siremlékdara-

bokat. Sötér feltételezése szerint az I-II. századi kelta
sirköveket használták fel késöbb a r6maiak saját temetkezé-
seik céljára. A másodlagos felhasználás idejét a sirokban ta-
lált bronzérmék segitségével határozta meg. A r6mai pénzér-

mék Probus és Gratianus közötti idöszakb6l, vagyis idöszámi-
tásunk szerinti 276-t6l 383-ig terjedö idöközböl származnak.

A puhább, könnyebben faraghat6 siremlékeket az újb6li

felhasználás során feldarabolták. Altalában ezek a darabok
adták a kölapokb6l ~zeállitott sirok fej- és lábvégeit, de
a nagyobb méretö köveket hosszában is felezték, ilyen pl. a
háromalakos sirkö (77), ezek a sirok oldallapját adták.

A kiállitáson a 9-es számú Belatusa sirkövet is megki-
sérelték keresztben eldarabolni, de a kö sziv6ssága miatt
felhagytak a pr6bálkozással, és egészben használták fel újra
a bruck-újfalui sirmezö 29-es sirjának jobboldali lapjaként,

amiböl Sötér arra következtetett, hogya kelta temetkezési

hely - a sirkövek elsödleges elöfordulási helye - az ásatás
közelében lehet, és elhatározta annak megkeresését is.

Dr. Sötér Agost rendkivül érdekes leirása szerint elké-
szitettem a kötárban találhat6 kövek másodlagos felhasználá-
sának, illetve Bruck-Ojtaluban történt elökerülésüknek vázla-
tát, amely régészeti és gyöjteménytörténeti szempontb6l is

érdekes, és összevethet~ az emlékek kiállitásban elfoglalt
helyével, helyzetével.

A fentebb emlitett korabeli másodlagos felhasználás is-

merete abban az elhatározásban er~sitett meg, hogy mivel a
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Második sír

A Bruck-Ojfa1uban fel~ár~ második sír
(fo~ó Dr Sö~ér Agos~ köz1ésébö1)

A római kötár anyaga Dr Sötér Agost Bruck-Oifa1uban végzett
ásatásának leírása a1apián (A~cheo16giai frtesítö 7889.)

A rajzokon 1évö számozás a kövek kötári elhelyezésének sor-
rendjét mutatja (1. a kötár he1yszínrajzá~!)
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k6vek darabol~s~b6l sz~rmaz6 sérulések is t6rténet~ jelentést
hordoznak, ezeket elfedni nem szabad. A helyreállitás során

ezért csak az eredeti felületek és festéknyomok megörzésére
és kibont~sára t6rekedtem. Kiegészítéseket csak statikailag

indokolt helyen - alátámaszt~sként - és ott is t6mbszerö for-

mában alkalmaztam, amit a köemlékek t6mege és a ki~llítás
egysége indokolt.

Ez a megold~s teljességgel k6vette a Velencei Charta út-
mutat~sait, amely szerint a kés~bbi peri6dusok beavatkoz~sa-

inak elt~volít~sát csak akkor tartja megengedhetönek, ha az-
~ltal sokkal jelentösebb, kor~bbi értékek mutathat6k be. A
hi~nyok kiegészítését csak akkor és olyan mértékben javasol-
ja, amennyiben az egyértelmö bizonyítékokra t~maszkodik, és
nem v~lik uralkodóvá az eredeti felett.

A vil~g épített értékeinek megóv~s~t célzó velencei meg-

állapod~st az Athéni Charta kibocsájtása elözte meg, mind-
kettö sz6vege a Möemlékvédelem címö folyóirat 7964. évi 4.
számában megtalálható.

A he~y:reá~~ítá.s p:rc>b~érnái

Az Alló Férfialak (12) anyaga lazaszerkezetö, üledékes
mészkö; kagylók, csigák váz~nak 6sszecementálódásával kelet-

kezett. A munka megkezdésekor h~rom darabban vettem át: fer-
dén keresztir~nyban két félre t6rve, és még egy kisebb darab-

ja let6rve. A t6résfelületek szabálytalan, elmorzsálódott,

cementtel 6sszekentek voltak.

Az emlék talprészén a korábbi, a Vármúzeumb6l származó

posztamens maradványai voltak; a köt6mb6t két bazalt utcakö-
re ültették, téglával futó sorban k6rbefalazták, majd beton-
nal k6rbe6nt6tték. A talapzat lefejtése után vált láthat6vá
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Publius Aelius s. rtáb1ájának (14) töredékei

A Vármúzeum kiállitá án, darabonként külön posztamensen
a c7 és ~ rész egymásra forditva volt elhelyezve.

A rajzon a sirtábla rekonstrukciója, pontozással jelöl-
ve a statikailag szükséges kiegészit~sek, betükkel jelölve a
fotókon látható töredékek.
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a többi siremlékt8l elüt8 csapolás, amely ugyanolyan formában
a k8tömb fején is megtalálható. A két csapolás, valamint az,
hogy az ábrázolás elcsúszik, a baloldalon pedig tagozatsze-

rű visszametszés található, és a felirat vagy felirathely hi-
ányzik. Mindez arra enged következtetni, hogy ebben az eset-
ben nem sztélér8l (szálban álló siremlékr8l), hanem aediculá-
ról (sirépitményr8l) van szó. E témáról b8vebben Erdélyi Gi-
zella: "A római k8faragás és k8szobrászat Magyarországon" c.
könyvében (VI. fejezet, 85-113. oldal) olvashatunk. Ugyaneb-

ben a műben találtam analógiát a mosonmagyaróvári k8tárba ke-
rü18 k8emlékekkel:

az Aquincumi Múzeum 66.77.3. leltári számú,
a Magyar Nemzeti Múzeum 111.1868. leltári számú, és
a Magyar Nemzeti Múzeum 26.7910.6. leltári számú

emlékei nemcsak méretükben, hanem ábrázolásukban is hasonlóak

a tárgyalt emlékekhez; áldozati. edényt viv8 figurát ábrázol-
nak. Különösen az Aquincumi Múzeum aedicula-fala hasonlít a
Hansági Múzeumban található emlékekhez. Nemcsak a figura tar-
tása, de ruhájának red8vetése is hasonló megoldású.

Erdélyi Gizella több példát is felsorol ebb8l a bennszü-
lött lakosság körében is gyakran alkalmazott építménytípusból

- az aediculából - melyet három oldalról határol fal, lefedé-

se sík vagy tympanonos megoldású. Az emlék üregébe helyezték

az áldozati ajándékokat.

A k8tár rendezésekor nem sikerült adatokat találni az
emlék le18helyér8l, így nem lehet biztosan tudni, hogy mi in-
dokolja a figura lábrészét fed8 meszes habarcsréteget, mely-
nek eltávolítása után a figura lábának élénk piros szinezése

tünt e18. A kövek színezése, festése az ókorban elterjedt
gyakorlat volt. A k8tár anyagában csak az ábrázolások mélye-
déseiben és a betükben sikerült erre utaló nyomokat találni,

majd rögzíteni azokat.

Publius Aelius sírtáblája (74) az e18z8 kiállitási he-
lyén, a Vármúzeumban, három különbözd talapzaton, önálló da-
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Mitológiai jelenetet ábrázoló síremlék
Publius Aelius sírtáblájának (74) töredékei a restaurálás

kezdetekor

A. A figurális ábrázolás alatt "kiegészítés" téglával, ki-
kenés cementtel. A képen látható repedéseket a restau-
rálás során paraloiddal beinjektáltam.

~. A síremlék felsö része a szöveg keretezésével.
C7. A k5töredéken jól látható a közet rétegzödése, melynek

lemezei mentén szétmállik, pusztul a kö. Az emlék kö-
anyagát a Wacker-cég által gyártott Steinfestigerrel,
valamint paraloiddal konzerváltam.
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rabként volt ki~llítva. A két alsó darab, amelyen alig kive-

hetö szöveg és indadísz fut, egy darabbá összecementezve sze-
repelt. Az összeillesztést bizonyára az indadísz és a nehezen
kivehetö szöveg motiválta. Nagyobb figyelem mellett feltünt
volna, hogya felsö darabon fejjel lefelé állnak a betük.

Az összeállitáshoz nagy segítséget adott Erdélyi Gizella

tanulmánya, melynek fotóján a múzeum régi kiállításán szerep-

lö össze~llított síremlék látható (Archeológiai trtesítö,
77/7950). A fotóval összevetve meg~llapítható, hogy az át-

vett darabok sokkal lepusztultabbak, lekerekítettebbek, a
bontásoknál sérültek.

A nagyméretö síremlék anyaga lemezes szerkezetö, a le-
mezek függölegesen, az ábrázolás síkjával párhuzamosan fut-

nak. A lemezek a közet pusztulása során deformálódtak, elvál-
tak egymástól, a rétegek metszetén az erösebb részek mellöl

lepusztultak a gyengébb kötöanyagúak. A közet réseit Paraloid-
dal injektál tam be, a köanyagot pedig Steinfestiger-rel kon-

zerváltam.

A két fe~iratc>.s kél>

A magyaróvári v~r kapubejárata alatt elhelyezett római
kori feliratos kövek (7),(2) áthelyezését már Sötér tervezte.
A biztonságosnak tönö, esötöl védett falfelületen elhelyezett
két kisméretö mészkö felülete erösen lepusztult. A feliratok

nehezen olvashatók. A felületet fekete koszréteg fedi, fel-
táskásodott; a felpúposodott részek lev~ltak, a lehullott ké-
reg mögött a közet porlékony. A feltásk~sodás, a kéreg lehul-
lása, a felület szennyezettsége, a foltosodás igen rontja a

kö esztétikus megjelenését.
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Köpusztulási formák Publius Aelius siremlékén (74)

~. Cement, téglakikenés a törésfelületen és a rétegzödés
mentén.

B. A rétegzödést "kiemelö", a puhább részekre telepedett
algaréteg.

C7. A közet lemezeinek elválása a rétegek mentén
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A két feliratos kö a várkapu téglafalába külön szigete-
lés nélkül, cementes habarcs rögzitéssel olyan módon lett el-
helyezve, hogya szövegmezö a fal sikjával egybeesik. Maga a
fal nem szigetelt, nedves. A falba szövegsikjáig sÜllyesztett
kötáblák minden oldallapjukon képesek nedvességet felvenni,
és ezt a vizmennyiséget csak a szövegsíkon, a jelentést hor-

dozó felületen tudják elpárologtatni. Ehhez a hatáshoz hozzá

kell számitani azt is, hogya mészkö porózusabb, likacsosabb
szerkezetö az öt körülvevö téglafalnál, ezért úgy viselkedik,

mint a téglafal szellöztetö, párologtató berendezése.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogya kövön átszörödö
viz oldja a kö alkotórészeit, és a téglából, a falból is ma-

gával viszi a feloldott ásványokat (~alétrom, sók). A szöveg-
mezön kilépö viz a felületen lerakja az oldott sókat, gipszet.

Ez ott kérget képez: megköti a levegö szennyezöit (feketedés),
a levegö gázait (gipszesedés). Ez a folyamat a mészköpusztu-
lás alapvetö formája, melyben a kalcium-karbonát (CaC03) át-
alakul gipsszé (Ca504).

Ami piszkos, kemény rétegnek tönik, az már egy gipsz-kal-

cit elegy, amely különbözö mértékben tartalmazza az eredeti
közetet és az átépült gipszkristályokat, valamint szennyezö-
ket. A kalciumkarbonát-gipsz átalakulás zömmel kémiai úton
megy végbe, biológiai úton csak a kénbaktériumok révén jöhet
létre. A mohák, zuzmók, algák szerkezetátépülést nem okoznak.

A legveszélyesebb a kalciumkarbonátnak és a levegö kén-
dioxidjának (502) nedvesség jelenlétében bekövetkezett re-
akciója. A reakciót gyorsítja a felszínre ülepedett korom,
vasionok (a feliratos táblák vaskerette_ vannak összefogva),
valamint a köanyag ásvány tartalma.

A kalcitkristály (CaC03) nem képes kristályvizet megköt-
ni, míg a málás során kele~kezö gipsz többféle kris~ályvizes
állapotban is stabil, a környezet hömérséklete és páratartal-
ma függvényében. A kristálymqdosulatok egymásba alakulásakor
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(Ca504 1/2 H20 ~ CaS04 2H20) fellépö kristályosodási nyomás
tovább fokozza a málást.

A kö felszinét borit6 kéreg alatt feldúsul a viz, ez té-
len lefagyást okozhat. Amennyiben nem történne beavatkozás,
a r6mai emlékkönek éppen a felirata, a jelentést hordoz6 ré-
sze semmisülne meg. Példaként emlithetnék erre néhány kötárat,
ahol nedves téglafalra és falba illesztették a köemlékeket,
melyek épebbek maradtak volna, ha fel sem t~rják azokat, mint
ilyen "védelem" mellett.

Egészen hétköznapi példákon is szemléltetem a folyamatot:

a műemléki helyreállitásoknál is alkalmazzák a keménymészkö
lábazatokat; vagy gondoljunk várfalakra, ahol tégla és mész-

kö van egymás mellett. Mindkét esetben hamarosan megindul a
köfelület lepusztulása, pedig ilyen célokra süttöi kemény-

mészkövet használnak, mely erösebb, nagyobb összetartó erö-
vel rendelkezik, mint a példánkban szereplö.

Itt nem térek ki külön a cementes habarcs okozta károsi-
tásra, amely behatol a kö szövetébe, lezárja és fesziti azt.

Felmerülhet bennünk az a megoldás, hogya követ kiemel-
ve, azt beitatva, leszigetelve, konzerválva helyezzük vissza.

Ez akkor lenne j6 megoldás, ha a falat is tökéletesen tudnánk
sZigetelni. Az eredeti r6mai köveket igy sem érezhetnénk biz-

tonságban. Most, hogy a k~tár végleges helyre került, ezeknek

is ott a helyük. Ez a terv nem ebben a pillanatban született!
Dr. Sötér Agost ügyvéd, a Történelmi és Régészeti Egylet el-

nöke már az egylet 1898. -as évkönyvében felvetette a kövek
kiemelésének szükségességét, ha azok alkalmas zárt térbe ke-

rülhetnek. Bizonyára nem ilyen hosszú idöszakra gondolt a
lelkes régész, szervez8, aki két évtizedes, a kor szivonalán
ál16 tevékenységévei több, mint tizezer darabb61 ál16 régé-
szeti és érmészeti gyűjteményt-hagyott hátra, mely a Hansági

Múzeum jelenlegi gyűjteményének alapját adja.



Kiegés:z:ítés

A kötár megnyitása és a kézirat elkészülte óta a római
feliratos kövek restaurálása, és 1990 májusában újbóli elhe-
lyezésük is megtörtént. Lebó Ferenc szobrászmövész, restaurá-
tor még az összel kiemelte azokat a falból. A tél folyamán -
saját mötermében - restaurálta azokat és kópiát is készített
róluk.

Megelözö helyükre - a váralagút falába - a két kópIa ke-
rült, ugyanolyan módon elhelyezve (szorosan egymás fölött,
vaskeretben), mint ahogy az korábban is volt. Felirat jelzi,
hogy ezek másolatok, eredetijük a Hansági MtÍzeumban.

A két eredeti római feliratos kö külön-külön befoqó ke-
rettel került fel a kötár falára, de nem a tervezett helyére,
az elsb tierembe , hanem a második terem hátsó falára, a 74. kö
mellé. A kövek minden oldalról megszemlélhetök, jól látszik
utólagos megmunkálásuk. Valószinö, hogy átfaragva, egy azóta
elbontott épület homlokzatát díszíthették. Bontáskor vélet-
lenül fedezhették fel, hogya párkány hátlapján irás van. Ta-
lán a Gazdasági Akadémia tanárai, vagy haLlgatói, megmentve
az újbóli beépítéstöl, helyezték közszemlére az Alma Mater
területén.

Az elsö terem szabadon maradó falfelülete alkalmas arra,
hogy oda eligazító tábla vagy táblák kerülhessenek. Itt rész-
ben a kiállított emlékekröl, részben Sötér Agost gyöjtö mun-
kájáról, a régészet terén kifejtett úttörö munkásságáról le-
hetne megemlékezni. Ez a munka a múzeumra vár!

Nem hasáb alakú mint ahogy elölnézetböl várnánk,
hanem a hátsó lapja formára faragott



Mir1der1 egyes .2 épés,

rne.2yet a-vatottak
a rrrtu L.tba teszr1ek,

egys:ze:rsrnir1d egy .2épést J e.2 es rxt:
"a Jo-v6 re.2'é is!

Elfelejtett, eltemetett elrejtett kincsek megtalálásában
nincs, ki titkon ne reménykedne! Az inkák kincse, Attila ko-
porsója: fogalom! Az "aranyláz" egy életre meghatározó prog-
ram lehet.

A kincs - arany, ezüst, dráqakö - megszerzéséért évez-
redek óta még a halottak nyugalmának megzavarását61 sem ri-
adnak vissza, pedig átok ül a sirrab16n! Fejedelmek, fára6k,
diktátorok túlvilági életük fényözö kellékeit még csellel is
védték. Hatalmas, bevehetetlen siremlékeket emeltettek; nem
oda temetkeztek; még a temetés résztvevöit is leölették, -
mindhiába!

Az elpusztult, elpusztitott városok, települések, teme-
t5k feltárásával üzenetet kapunk a régmúlt idökböl. Az irás-
beliség elötti kor hirnökei a beszédes leletek, de az irott
történelem kiegészitésének, értelmezésének is nélkülözhetet-
len elemei. Mig a sirrab16 csak az erenuet.; ékszert emeli
ki, a régész még a feldúlt sir leletmaradványait, szemétgöd-
rök cseréptöredékeit, konyhai és háztartási hulladékát is az
ott élt népek életéról, szokásair61, eszmevilágár61 vallatja.

Az emberek kincseket keresnek, hogy meggazdagodjanak;
szép tárgyakat és szobrokat hordanak össze, hogy múzeumok
termeit töltsék meg azokkal. A sötét középkor után éledö Eu-
rópa hercegei, várurai-templomi kincstárak mintájára-maguk is
kincsesházakat alakitottak ki. trtékeket, ritkaságokat, fur-
csaságokat öriztek bennük. Az elsö nemzeti közgyöjtemény - a
British Museum - 7753-ban létesült. A mi Nemzeti Múzeumunkat
Széchenyi Ferenc 7802-ben alapitotta.

***

Az archeológiának, mint tudománynak elméleti alapjait
Johan Joachim Winchelmann (7777-7768) vetette meg, még a 78.
században, de a nagy régészeti felfedezések százada a 79., a-
melyben az ás6 és a lapát vette át a toll szerepét.
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Megrázó élmény lehetett 7735-ben, majd 7738-ban Pompei
és Herculaneum feltárása. Az ásatásokat királyi hadmérnök ve-
zette. A mezopotámiai ásatások 7803-ban indulnak; Ninive leg-
nagyobb palotáját 7849-ben tárták fel. A titokzatos piramisok
hire Napoleon egyiptomi hadjáratai (7798-7799) nyomán jutott
el Európába; ezidötájt vándorolnak az antik görög világ mö-
kincsei Párizs és London múzeumaiba. "Katonák! Negyven évszá-
zad tekint le rátok!" - közli seregével a piramisok tövében
Napoleon. 775 tudóst visz magával; köztük van xv. Lajos kö-
gyöjteményének öre, diplomata és kiváló rajzoló. A hadjárat
maradó, tudományos eredménye, hogy 7807-re elkészült a fáraók
birodalmának elsö, történeti térképe.

Az ókor barátainak társasága 7829-ben alakult meg, a ké-
söbbi Német Archeológiai Intézet magvát ez adta. Heinrich
Schliemann (7822-7890) életéböl 43 évet fordított arra, hogy
a szegény vidéki paplakban szövögetett álmának - Trója feltá-
rásának - feltételeit megteremtse. Milliomossá küzdötte fel
magát, hogy szívós munkával és sok-sók pénzzel nagyszabású
ásatásokat folytathasson. Megtalálta és feltárta Tróját, bár
a rétegek értelmezését a szakmai utókor módosította. Munkájá-
ról, eredményeiröl ásatási naplójellegö leírásokban, könyvek-
ben, cikkekben számolt be.

Amint Európa más országaiban, úgy hazánkban is a 75-76.
században, a reneszánsz idején, a humanisták fordulnak elö-
ször érdeklödéssel a régmúlt~ ezen belül a régészet felé.

Lázár Deák 7528-as Magyarország-térképén római emléke-
ket és helynevekét találunk. Mikoviny Sámuel (7700-7750) me-
gyetérképeket rajzolt Bél Mátyás (7684-7749) pozsonyi inzsel-
lér készülö Magyarország monográfiája - Notitia Hungariae -
számára, 7737-töl. Ezeken jónéhány "lelöhelyet" bejelölt. A
II. József féle Elsö, majd az 7806-7869 között végrehajtott
Második Katonai Felmérés térképein is igen sok római emlék
helye van bejelölve.

Római gyöjtönév alatt - hazánkban - az 7-4. század em-
lékanyagát értik.

Hazánkban az elsö római építmény, amit nemcsak feltár-
tak, de möemlékvédelemben is részesítettek, az az óbudai lé-
giós fürdö maradványa, amit Schönwisner István 7778-ban tárt
fel és látott el védötetövel. A Flórián tér átépítésével -
napjainkban - e romterület még bövült is. 7780-ban, ugyancsak
Budán mérföldkövet találtak, melyröl megjelent közlemény az
elsö régészeti tárgyú cikk hazánkban.

Magyarországon a római emlékek teljesértékö kutatása az
7848/49-es forradalom és szabadságharc után vette csak kezde-
tét. Rómer Flóris - aki maga is nem egy emlékhelyet térképe-
7ett fel - megalakította a Magyar Régészeti Reformbizottságot
és megindította az Archeológiai frtesítöt, mivel a korábbi
Alcheológiai Közlöny csak alkalmi kiadvány volt. A parlament
7887-ben szavazta meg a lényegében máig is érvényes mdemléki
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tócvényt, és hozta létre a Műemlékek Országos Bizottságát.
Ekkor kezdödtek a tudományos feltárások, és alakultak sorra
vidéken is a helytörténeti egyletek és múzeumok.

A bécsi Centralcomunion 1850-ben, a Magyar TUdományos
Akadémia régészeti bizottmánya 1858-ban alakult. A műemlékek
lajstromozására 1872-ben került sor.

A REGESZETI Es TORTENELMI EGYLET MAGYAROVAROTT

Sem a múzeum, sem a régészet nem volt ismeretlen fogalom
e tájon. Mosonszentmik1óson báró Sinax Simon - Európa legna-
gyobb cukorgyárának tulajdonosa - uradalmi múzeumot rendezett
be, amelyet saját ásatásai során e1ökerü1t leletekkel, emlé-
kekkel töltött meg. Rajkán Modrovich János festö és birtokos
szintén végzett régészeti ásatásokat; felmérte amegye műem-
lékeit, térképez te a limes-út őrtornyait. A piarista gimná-
ziumban 7850-tö1 régészeti gyűjtemény volt, ami a késöbbi
Hegyei (7950-tö1 Hansági) Múzeum régészeti anyagának alapját
képezte.

Ivánfi Ede, a magyaróvári piarista "fögymnazium" tanára,
Deininger Imre, az Akadémia - a Magyar Királyi Gazdasági Tan-
intézet - tanára, és Sötér Agost ügyvéd 7882-ben elhatároz-
ták, hogy Régészeti és Történelmi Egyletet alapitanak. Csat-
lakozott hozzájuk Major Pál királyi tanácsos és Steiner Hár-
ton apátplébános is. Alapszabályukat a magas Minisztérium há-
rom év alatt fogadta el, igy az egylet alapitásának hivata-
los dátuma 1885. Az egylet rendes tagjai között ott találjuk
az Akadémia igazgat6ját és több tanárát, ügyvédeket, orvoso-
kat, kereskedöket, köztisztvise1öket. A rendes tagok között
Kühne Ede, Kühne Károly és Czéh LaJos nevével találkozhatunk.

Az egylet cé1ja:"A megyében 1étezö öskori, ókori és kö-
zépkori műrégiségek gyűjtése, vásárlása és becseré1ése; ása-
tások eszközlése és a leleteknek egy, Magyar-Ovárott fe1ál-
1itandó régiségtárban öszpontositása; a régészet iránti ér-
dek1ödésnek felolvasások általi ébresztése és fejlesztése;
történelmi kutatások s ezek alapján amegye mult jára vonat-
kozó adatok gyűjtése és közzététele. Az egylet gyűjteménye
Mosony megye tulajdonát képezi (Alapszabály, 4.§.)".

A célok eléréséhez e1öször is pénzre volt szükségük; 300
forintot kaptak Ferenc József öfelségétö1, 700-at a Va11ás-
és Közoktatási Minisztériumtól, 270-et a helyi Takaréktó1, a
Vadászegylet adománya 33,21 frt. volt; Mosony vármegye 11 év
alatt összesen 890 frt. támogatást nyújtott. Ehez jött még az
örökös és a1apítótagsá9 megváltása (100 ill. 50 frt.) és az
éves tagdijak (3 frt.). A tagok-száma e század elején 70-710
között volt. Csak összehasonlításul! A hivatalsegéd vagy ta-
karító évi bére 24 frt.; a napszámos napi bére 1 frt. 30 kr.
meg borfizetés volt.
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Az egylet indulásához a Széchenyi ~brtjl. a ~~zln6tó;
és magánosokt61 kaptak kdnyvt~raka[. !ratokat, _~a:tárakat.
Megpróbálják összeszedni. megszerezni a korábban ei8kerü]t é-
rem-. vagy más régészeti leleteket. Mag~k is végeznek ásatá-
sokat leletszerzés céljából. Ezzel a múzEumi anyag körvonalai
kirajzolódtak.

Nehezebb a helyiség kérdése. A megyeházán kapnak ugyan
egy szobát, ahol "minden sir leletei külbn kartonban vannak
elhelyezve és sírmezönként csoportosítva; éremtára kortanilag
megrendezve.", de á további feldolgozás vagy bemutatás számá-
ra hozzáférhetetlenül. fiókokba zárva. egy nedves. földszinti
helyiségben. Amikor az új megyeháza elkészült (7895) a máso-
dik emeleten kapnak szobát, ahol hetenként egyszer, vasárnap
délel~tt, már látogat6kat is tudtak fogadni. A régiségtár el-
sö, jeles látogat6ja Frigyes m.kir. herceg és felesége, Iza-
bella. Látogatásukat - emléklapon - aláírásukkal is megörökí-
tették.

Az egylet elnöke. Sötér Agost, már nem élhette meg, hogy
több évtizedes munkásságának napfényre került értékei méltó
épületben helyezödhessenek el. Höhnel Béla építész által ter-
vezett és épitett klasszicizáló stílusú múzeumépület 7972 ok-
tóberében készült el; az állandó kiállítás megnyitása 7973.
okt6berében volt.

A múzeumok és könyvtárak országos föfelügyelöje, máskor
föfelügyelöi igazgatója külön-külön jártak itt 7972. és 7973.-
ban. Az épületröl és a gyöjteményröl elragadtatással szóltak,
és "az egyik legelsö helyre méltónak" tartották a vidéki mú-
zeumok között, ahogy arról a MOSONVARMEGYE c. lap lelkesen
beszámolt a két hivatalos ellenörzésröl.

56té:r Ago,St
(7837-7905)

A lexikonban 77 sor olvasható Sötér Agost cimsz6 alatt.
E szerint ügyvéd, birtokos, régész. A család - levéltárL a-
datok alapján - Sötér de Tápió-Sáp Tamás-ig (7692-ig) követ-
hetö vissza. A sápi és ecseri Sötérek között volt vármegyei
alispán, föszolgabiró, táblabiró; valamennyien ugyanakkor
birtokosok is voltak. Agost apja, Ferenc, szintén köztiszt-
viselö, aki fontos közéleti szerepet töltött be; ?839-ben or-
szággyölési követ.

Sötér Agost - keresztapja gróf Zichy Henrik, alispán -
iskoláit j6 eredménnyel és szorgalommal végezhette, mert "Os-
kolai Dij"-at is kapott. Jogi diplomáját - rite minösitéssel -
7867-ben szerezte; 7863-ban megnösült. Elöbb vármegyei ügyész,
majd praktizáló ügyvéd, élénk közéleti tevékenységgel. Alig
volt olyan bizottság - köztük még népnevelési vagy kölcsön-
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Sotér Agost a terepen
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ügyi is - melynek D tagja ne lett volna. Egyike volt a Moson-
megyei Gazdasági Egylet megalapítóinak. Munkássága elismeré-
séül HFerenc József RendH-del tüntették ki.

Legmaradandóbb - s számunkra most kétségtelenül a leg-
jelentösebb - tevékenységét a régészet terén fejtette ki. Mö-
velt, célratörö és tehetös ember lévén megengedhette magának,
hogy szervezö tevékenysége mellett tevölegesen is részt ve-
gyen és részt keressen a feltáró munkából is.

Mit tudunk ásatásairól? Ha az ásatással töltött nap]az-
nak számát nézzük, az nem több évenként 5-7 napnál, de ez a-
latt az idö alatt 50-770 sírból álló sírmezöt volt képes fel-
tárni. A feltáráshoz rajzok, fényképek, és a feltárás jegyzö-
könyve tartozott, melyet a dátumok tanúsága szerint az ásatás
befejezésével egyidöben elkészítect. Eredményeiröl az Arche-
ológiai Közlönyben és az Archeológiai Ertesítöben számolt be.
Ezekröl a beszámolókról az egyesület tagjai különlenyomatokat
kaptak. A milleneumra - felkérésre - oeseeelli t.ot.t.e az Egye-
sület Emlékkönyvét, ezzel régészeti m6ködésének leltárát ál-
lította össze. Huszonhét helyszínt ír le, az ásatás idöpont-
jának, a benne résztvevöknek, a körülményeknek gondos leírá-
sával. Sorra veszi és minösíti is a fel tárt helyszíneket és
az ott talált leleteket.

A régészeti feltáró munka tudományos igényö gyakorlati
munkamódszerét menet közben kellett kidolgoznia. Tapasztala-
tait rendezve , össze is állított HGyakorlati útbaigazítás
sírmezök tudományos feltárásáraH címmel egy segédletet. Pon-
tokba szedett eligazítás ez a szükséges eszközökre, módsze-
rekre, és a dokumentálás mélységére vonatkozó ajánlással.

A feltárandó, leletekkel kecsegtecö területeket külön-
bözö módon derítette fel. Talán a legegyszeröbb, ha jött egy
bejelentés, füles. Másnap már ki is szállt a tetthelyre és a
helybéliektöl még tájékozódva, próbaásásokat végeztetett. A
falakra, sírokra merölegesen nyitott hosszú árkokból az épít-
mény, a temetö rendjére kapott választ. Kitözve a sírok le-
hetséges helyét - például - kevés felesleges ásással jutott
a kívánt feltárási eredményhez.

Szakadópartok, megbontott domboldalak, kavicsbányák ha-
rántolhatták a temetöt. Az innét kihullott, elökerült lele-
teket, csontokat egy idö után jelentették neki. Ilyenkor is,
haladéktalanul kiszállva a helyszínre, a hatóság helyi embe-
rével a még menthetö leleteket feltárta. Minden esetben gond-
ja volt arra is, hogyahelyieket kikérdezze és a már gazdára
talált leleteket is igyekezett begyöjteni. Sok esetben az
HértéktelenH cserepeket, vagy a rozsdás vasnak bizonyuló a-
ranytárgyakat a kincskeresök elhajigálták. Ezzel a régiségtár
is szegényebb lett.

HHa az egylet római régiségeket kíván szerezni, nagyobb
szabású ásatás lenne tartandóH - írta 7893. augusztus 20-i
jegyzökönyvében, a hegyeshalmi ásatásainak befejezésekor.
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Asatásokba kezdett ott, ahol valami nagyobb épitkezés

~e~zélyez~ette ~ föld mélyének kincseit. Igya Bécs-Budapest
epulö vasutvonalanak a m~k16sfalui ind6házt61 a 2. számú ör-
házig terjedö szakasza az Alte Dörfer nevö dölön megy keresz-
tül. Itt - a nevéböl következöen - félö, hogy régészeti lele- I
tek semmisülnek meg. A feltárások során égetökemencét talált,
szép bögrékkel (sehr schöne kleine Plutzerln), de talált "i-
gen nagy csontvázakat is, lelet nélkül", és visszatemette a-
zokat.

Ahallomáson, bejelentésen, megelözö leletmentésen t~l
irodalmi adatokra támaszkodva is inditott kutatást. Igy pl.
Bél Mátyás 7735-ös megyei monográfiája alapján keresi Beze-
nyén azt az emlékoszlopot, amelyet egy századdal korábban még
leirásra mélt6nak találtak. Sötér idejére nemcsak eltünt,
de a "legöregebbek" sem emlékeztek már rá.

***

Az EMLtKKONYV-ben az I - XXVII. sorszámú jegyzökönyvek
hiteles bizonyitékai Sötér addigi munkásságának. Ezalatt 734
ásatási nappal 774 sirt tárt fel, különbözö mennyiségti és ér-
tékö lelettel, vagy lelet nélkül. Talált öt köszarkofágot; az
érmek, edények, bronz- és vastárgyak, mint sirleletek gyöj-
tése mellett feltárt épületeket, erödfalakat is. Oro8zvárnál,
melyet Ö azonositott Carnuntummal, a Duna-mederrel párhuzamo-
san fut6, faragatlan termésköböl rakott, 3,25 m vastag, ha-
barccsal köv é tömörödött falat tárt fei 7 m hosszban. A falon
2 m széles gyalogátjár6t is talált. A fal magaslaton, 70 mé-
terrel a környezö terep felett helyezkedett el, igy Sötér -
helyesen - arra következtetett, hogya közelben als6 várnak
is lennie kell. Idö és pénz hiányában ilyenkor irta a jegyzö-
könyvbe, hogy merre és milyen céllal lenne érdemes a további
feltárásokat folytatni. Napjaink szlovák régészei visszaiga-
zolták feltételezését.

Nemesvölgy közelében - a Spitzacker nevö dölöben - kö-
falat talált és egy konyha padozatát tárta fel. trdekessége,
hogy padozatában foly6ka volt kialakitva a viz elvezetésére.

Domboldalon, ahonnét "az egész mosonyi sikra" szép kilá-
tás nyilt, 7886 májusában villát tárt fel Sötér. A r6maiak a
kelta ösök villáját átvéve a korábbi tulajdonosok közeli te-
metöit feldúlva, csatornáik lefedésére az innét származ6 sir-
köveket használták fel.

Nem új dolog, hogy régebbi - akár mövészi értékö - épit-
ményeket az ut6dok köbányának tekintettek. A 19. és 20. szá-
zad régészei csak romokat találtak ott, ahol épségben maradt
emlékmövek értékes felvilágositassal szolgálhattak volna. Bár
már 7462-ben napvilágot látott egy pápai bulla, amely meg-
tiltja az antik márvány felhasználását új épitkezéseknél, de
még 7860-ban IX. Pius pápa maga is m6dszeresen pusztittatta
az antik romokat.
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Sötér legnevezetesebb, tudományos és nemzetközi érdeklö-

désre kimagaslóan számot tartó felfedezésére Bezenye-Papréten
bukkant, 7885-7886-ban, ahol egy longobard temetöt tárt fel.

Az ásatási napok: 7885. február 27, március 8, 72, 73,
május 77, 37, és 7886. április 4-5. nA 8. sírban: a térden a-
lól, és pedig egyik a másik fölött valami koromfekete korha-
dék (bör?) találtatott, fibula-pár ezüstböl, kisebb-nagyobb
sérülésekkel; az alsó tüske mindkettön hiányzik, a tüske tartó
megvan és mellette mindkét fibula alján bevésett rúnák lát-
szanak.- - irja az ·Emlékkönyv 702. oldalán jegyzökönyvében e
Világraszóló felfedezéséröl, teljes tárgyilagossággal. - "Az
utolsó sirok szegénysége kapcsán, de föleg az egyleti pénz-
készlet fogy ta folytán ezen 67 sir feltárása után az ásatás
jobb idökig felfüggesztve lett."

A rúnákat L.F.A. Wimmer, koppenhágai egyetemi tanár, ru-
nológus fejtette meg, s közölte is azt a nemzetközi sajtóban.
E szerint a fibulákon (diszes ruhacsatokon) egy-egy nöi név
(Arsipoda és Godahild) és jókivánságok (öröm, áldás v. óhaj)
olvashatók. Valószinö, hogya fibulák a 700-as évek elejéröl
Salzburgból valók, ahol ezidötájt apácakolostor möködött, on-
nét küldték a hittéritöket a barbár keletre. Eredetére bizo-
nyiték lehet még, hogy Arsi- kezdetö név egyedül a salzburgi
"Verbrüderungsbuch"-ban található.

Az archeológus munkáját nemcsak a napvilágra hozott tár-
gyak minösitik, hanem azok további sorsa is. Sötér a gyöjtés
idöszakát jelenti. A maga idejében a kor szinvonalán értékel-
te is leleteit. A megörzés jelentösége az is, hogy ugyanarról
a leletröl az újabb, tökéletesebb módszerekkel, újabb ismere-
t~kkel többet tudjunk meg.

***

A jog~tpd, a Hansági Múzeum, sannak Múzeumbarátok Köre
Sötér Agost szüle.tésének 750. évfordulóján megemlékezett az
emberröl és a régészröl, de ez természetes és elvárható. De
vajjon, távolabb mennyire maradt fenn a neve, munkásságának
hire?

A Magyar Régészet Regénye c. könyv hatodik fejezetét ér-
demes átolvasni ahoz, hogy Sötér munkásságának érékét széle-
sebb szakmai alapon méltányolhassuk. Bóna István e fejezetben
(Hogyan dolgozik a régész?) a maga kutatási módszerét irja
le. Bóna fö érdeklödési területe a longobárdok 5.-6. századi
elöfordulása a Kárpát-medencében, történetük 568-ig, amikor
is Itáliába telepedtek áto Mivel a longobárdok temetöi a ró-
mai települések és igya római temetök közelében találhatók,
ezért az ásatások megkezdése elött célszerö áttanulmányozni
az addigi római ásatások beszámolóit. 19y jutott Bóna Sötér
jegyz&könyveihez is, amit a következ&képen értékelt:

zq
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-Bezenye-Paprét-pusztai temetöt, hazánk elsö fel tárt
longobárd temetöjét Sötér Agost 7885-7886-ban tárta fel. Hét
ásatási nap, 76 sir. Sok emberrel, hosszú kutató árkokkal
dolgozott, volt olyan nap, amikor 78 temetkezést ástak ki.
Akkoriban nem "szöszmötöl tek" olyan sokat a sirokkal, elsö
sorban a leletek érdekelték öket ...Sötér 77 sirból közöl le-
leteket és még néhányból emlit vas tört vagy bögrét. Ez csak
azt jelenti, hogya sirok alaposan ki voltak fosztva. Erre u-
tal a megmaradt leletek egy része is. Minderröl azonban Sötér
mit sem ir. Sirrablást az amatör ásatók szinte sohasem veszik
észre, s ez Sötér elsö ásatása volt - századunk közepéig még
hivatásos régészek sem értették. Legföképpen mégis Sötér je-
lentésének befejezö sorai izgattak. ""az egyleti pénzkészlet
fogy ta folytán ..... az ásatás jobb idökig felfüggesztve lett
... Az ásatás az uradalmi kavicsgödör és Bezenye határa közt
folytatandó. ,,,,

Pusztai Rezsövel - aki 7987-ig volt igazgatója a Hansági
Múzeumnak - átnézték az elsö 72 sir sárguló papi ron lévö tér-
képvázlatait (ezek között a 8. a rúnás sir!), és 7960, 7967,
7963, majd 7970, 7976-77-ben leletmentö ásatásokat végeztek.
Ennek során 70 újabb sirt tártak fel, pontosan ott, ahol azt
annak idején Sötér megjelölte. Az egész sirmezö szerkezete,
tájolása, sürüsége, rendszere, és a Sötér által feltárt si-
rokból még 26 volt azonositható.

Bár a bezenye-papréti sirok dúlása 75%-os volt, mégis
ezekben korábban ismeretlen tipusú S-fibulákat, füles korsó€,
szépen diszitett agancs tarsolydiszt talált még a 700 évvel
késöbbi kutató.

Bóna a terepen felfedezte Sötér ásatásának furcsa bizo-
nyitékát is: megtalálta az "egyleti sátor" és "egyleti zász-
ló" cölöplyukait.

A r6mai birada.L arn

Pannónia földje évszázadokig a R6mai Birodalom része volt,
amely jelentös császárokat is adott a tr6nra. Mit lehet - ha
csak felszinesen is - tudni erröl a korszakról?

A R6mai Birodalom 248-ban ünnepelte fennállásának 7000.
évfordul6ját. R6ma, az Grök Város, 7998-ban lesz 2750 éves.
Szép kor!

Romulus idöszámitásunk kezdete elött 753-ban vetette meg
Róma hét dombján - az Grök Város alapitásával - a Római Biro-
dalom alapjait. Kelet- és Délitália egyesitésével (i.e. 270-
ben) R6ma fennhat6sága alá már 730 ezer km! tartozott. J6 száz
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éven keresztül (i.e. 264-146 között) hadakoztak Karthagóval a
tengeri hatalomért. A három pun háború szomorú mérlege, hogy
az ~llenlábas Karthagót a földdel tették egyenlövé, helyét
felszántották és bevetették sóval. Az emberiség történetében
talán ez az egyetlen város, amit lakói nem is kíséreltek meg
újjáépíteni. Leverve az utolsó rabszolgalázadást is (Sparta-
cus, i.e. 73-71) sorra hódítják meg Szíriát (i.e. 64.), Gal-
liát (i.e. 58-52.), Britanniát (i.e. 43.), Palesztínát (i.e.
40.), Egyiptomot (i.e. 30.), Hispániát (i.e. 79.), Germánia
egy részét és Pannóniát (i.e. 12-9.).

A Birodalom az idöszámitásunk szerinti 98-117 között -
Trajanus uralkodása alatt - érte el legnagyobb kiterjedését;
Dácia és Mezopotámia is az imperium része volt ekkor. Terü-
lete 3 300 000 kml, lakóinak száma 70-80 millió.

A Birodalmat részben katonai erövel, részben diplomáciai
szerzödésekkel védték. Határával párhuzamosan jól kiépített
limes-út haladt. Az út mentén egy napi Járóföldre menettábo-
rokat, két-három mérföldre ör- és jelzötornyokat emeltek. E-
zeket elöbb fából épitették, majd kibövitve és megerösítve,
köböl átépítették. Az utak mentén a távolságot a legközelebbi
várostól mérték és mérföldkövel jelölték. Ezeken a köveken a
távolság mellett az útépitö császár neve, az építés indoka és
ideje is szerepelt. Ha aztán a dicsö tettek végrehajtója kegy-
vesztett lett, vagy meg is ölték, még nevét is levésték. Az
utak vonalvezetését, távolságokat, a közbensö települések ne-
vét itinerariumban foglalták össze.

A Duna-menti limes 98-117 között - a Flaviusok alatt -
már teljesen kiépült. Ekkorra Pannónia belsejéböl a katonákat
áttelepítették a limes-menti táborokba. Hadrianus 177-738 kö-
zött újjászervezi a közigazgatást és átépiti, megerösiti a
limes rendszerét is.

A hóditók a határ biztosítása érdekében laza szövetségre
törekedtek a limesen túli törzsekkel. Az elsö század elsö év-
tizedeiben Noricum (a mai Ausztria egy része) és a Dunakanyar
eraviskus törzsei még önállóan készitették érmeiket, ami laza
kapcsolatot, viszonylagos függetlenséget jelentett.

A Római Birodalmat több hullámban érö barbár támadások
miatt a határ megrövidítésére, visszavonulásra kényszerülnek,
igy 270-ben feladják Dáciát. Ezután a határ újra a Duna lesz.

Dácia 7600 évvel ezelötti 160 esztendeje máig erösen ható
Htörténelmi tényH az eredetmeghatározásban. Mi, a jóval köze-
lebbi 7.50éves török hódoltságra, vélhetö nyelvi és vérkeve-
redésre nem vagyunk annyira büszkék.

Az imperium 395-ben Kelet- és Nyugatrómai Birodalomra
bomlik. Pannónia területéröl - a hunokkal kötött szerzf5dés
értelmében - 433-ban mondanak le.
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A Római Birodalom a III. század elején



Par:zr:zor:zia

A római csapatok i.e. 35-33 között léptek elöször a maj-
dani Pannóniának területére. Az illír-kelta öslakossággal ví-
vott harcok után Augustus császár hadvezére, Tiberius hódí-
totta meg a Dráva-Száva közét és kapcsolta a Római Birodalom-
hoz, i.e. 72-9 között.

A korábban meghódított Rajna vidékén állomásoztak jelen-
tösebb katonai erök, így a 80-as években - Domicianus uralko-
dása alatt - nyugatról helyezték át a XIII. Geminát Vind~bona
(Bécs) és Ad Flexum (Magyaróvár) közé, az itt állomásozó XXI.
Rapax helyére. Volt tennivalójuk! 84-85-ben germán betörések,
707-706 között dák, 767-780 között markomán háborúk zavarják
a békés fejlödést.

A 793-as év elején a carnuntumi (Deutsch-Altenburg) Sep-
timus Severus - katonái segitségével - magára ölti a császári
bibort. Hálából a hatalomért egy sor kedvezménnyel könnyiti
a katonák életét birodalomszerte, de -természetesen - legna-
gyobb kedvezményt a pannóniai légiók élveznek. Emelte a zsol-
dot, elöléptetési könnyitéseket vezetett be. A katonák sorába
léphetett a bennszülött fiú is , ekin keresztül a családja is
élvezhette a jólétet. A katonák nem nösülhettek, de a 25 évi
szolgálat után a leszerelt veterán helybéli asszonyt válasz-
tott és helyben is telepedett le. Az itt élö népek sokfélesé-
ge békésen élt egymás mellett és fokozatosan romanizálódott.
Ez a sírfeliratokon is követhetö, mert a boi nevek mellett a
a római polgárságra utaló név is olvasható már.

A legionárius évi jövedelme. egyharmaddal emelkedett a
kedvezmények hatására. Többet költhettek, megn6ttek az igé-
nyeik. Ezek kielégitésére keresked~k, iparosok telepedtek meg
a katonai táborok közelében és jó megélhetéshez jutottak. A
nagyobb jövedelem azt is jelentette, hogyakisbirtokosok is
életképesek maradtak ugyanakkor, amikor a birodalom belsejé-

. ben a latifundiumok felfalták a kistermelBket. A békeévekjév-
tizedek segitették az életkörülmények javulását.

Septimus Severus császársága 70. évfordulóján - 202-ben -
látogatást tett Pannóniában. Ez alkalomból, központi pénztá-
mogatással - aprólékosan kidolgozott központi terv szerint -
a látogatás teljes útvonalán épitkezések,helyreállitó, csino-
sitó munkák folytak. Ekkor kapta Carnuntum is a szép fürdöjét,
melynek belsö mérete 743x703 m volt.

E békés fejlödést törték meg a barbár betörések (277 - 272).
Rettegés és menekülés, amit az a 30 éremlelet is bizonyit, a-
mi 258-260-as évekböl származóan került elö Pannónia földjé-
böl. A menekülök abban bizva rejtették el, hogy a bajok el-
múltával visszatérhetnek és elöashatják azokat. "Pannóniát a
quadok és a szarmaták elpusztitották" - kesereg a korabeli
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1. Legios tábor
2. Auxiliaris tábor
3. Colonia, municipium
4. Település
5. Főút
6. Ú,
7. Provinciahatár

Pann6nia térképe a 214. évi határm6dositás után
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tőrténész. 262-ben - Sopiane (Pécs) ta~tomJnyi székhellyel -
újjJszervezik PannóniJt, mire egy mJsik krónikJs igy zeng:"Ki
kéte1kednék abban, hogy bJr régi dicsösége a1apjJn ItJ1ia,
vitézsége miatt Pannónia a népek úrnöje?"

A hJborús idöszak bizonyta1ansJgai miatt romlott a pénz
értéke. A védelmi vonalak egyre elhanyagoltabbak lettek. Dioc-
letianus 284 és 303 kőzőtt eröditési munkJ1atokat végeztet, de
a birodalomban kitőrö katonai, politikai vJ1sJg (302-ben) nem
kedvezett a hosszú tJvú berendezkedésnek. Az utolsó 1ímes-meg-
erösítési munkJ1atok 380 és 470 kőzőtt fOlytak.

Az Jtépítések, újjJépítések sorJn J1ta1Jban nem ragasz-
kodtak a pusztítJs elötti J11apothoz. Az új épületet a régi
mellett húztJk fel, e1térö alaprajzi e1rendezésse1, de az utak
esetében is eltértek az eredeti nyomvonaltól.

A pannóniai limes Vindobonátó1 (Bécs) Szirmiumig (Eszék)
tart. A BorostyJn út CarnuntumnJ1 (Deutsch-Altenburg) keresz-
tezi a limes-utat, ez is adja meg ennek a településnek a je1en-
töségét. Innét keletre kettéválik a limes-út. Részben a Duna
vona1Jt kőveti, részben a hainburgi hegyet dé1rö1 megkerül ve
egyenesen Ad F1exumnak tart, és Rajkátó1 északra éri el orszJ-
gunk mai terü1etét.

Visy Zsolt: A római limes MagyarorszJgon (Corvina, 7989)
címö mövében a limes Ad F1exum és Arrabona kőzőtti szakaszJró1
az a1Jbbiakat írja.

A római út Bezenye és MosonmagyaróvJr kőzőtt a modern or-
szJgút alatt húzódik, eltekintve a LóvJri-erdö me11etti kanyar-
tó1, ahol egy korJbbi Duna-Jg a római út egy kisebb szakaszJt
elmosta. PJrhuzamosan haladt egy be1sö út is, amit az 7804 -
7805-ős térkép még fe1tüntetett, s az 7977-ben készített légi
felvételeken a két út keresztezése még jól kivehetö. Az egye-
sült limes-út, vJrosunkat érve, a mai orszJgutat kőveti. KovJts
IstvJn, MagyaróvJr egykori vJrosi fömérnőke, az 7930-as években
ennek egy kisebb, habarcskőtésö, kaviccsal beszórt szakaszát
meg is ta1J1ta a Kü1sö Pozsonyi úton.

A mJsik utat kővetve hamarosan Geru1ata (OroszvJr) erödje
kővetkezik. Geru1atJró1 sajnos igen keveset lehet tudni, még a
helye sincs pontosan meghatJrozva, annak ellenére, hogy az an-
tik Geru1atat mJr pontosan 700 évvel eze1ött (7885) azonosítot-
.ta akitönö he1ytőrténész, Sötér Agost a nevezett helységgel. D
volt az a kutató is, aki a régi fo1yamJgy oroszvJri partjJn a
Berg1 nevö dombon vaskos falakat ta1J1t. Jan Dekan és L. Snopko
újabb JsatJsai egy késörómai kiserödőt hoztak itt felszínre,
amelynek építészeti maradvJnyait restaurJ1tJk is.
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Kováts Istv~n feltételezte. hogyarajkai katolikus temp-
lom gótikus tornya helyén. a falu keleti szélén. egy kis emel-
kedés tetején. a római korban jelzötorony állott. Megfigyelése
szerint a délröl szomszédos Bezenye temploma alatt is burgus
állhatott. mert a környéken római tetöfedö téglák töredékei ke-
rültek elö.

A limes-út a középkorban és még ut~nna is sokáig megörizte
jelentöségét. söt az E-5-ös út ma is lényegében ezen a nyomvo-
nalon halad. Az utak mentén repkénnyel befutott romok. merede-
zö falak voltak láthatók. amelyekröl térképészek. utazók be-
számolóiból tudunk. Igy Gróf Luigi Marsigli a 77-78. század
fordulóján hadmérnökként kora katonai létesitményeinek felmé-
résére kapott megbízást, de mivel érdekelte a régmult, különö-
sen a római kor, annak emlékeit is felmérte és térképein fel-
tüntette.

Germánia területén - az eltérö földrajzi adottságok és
külsö feltételek miatt - a limes kevésbbé volt kiépítve. Az itt
fellelhetö gyérebb római maradványt számon tartják, konzervál-
ják, bemutatják. A limes mentén 2-3 mérföldnyire fából ácsolt
vagy köböl épit.et:t: örtornyok voltak. Pardavi Tibor tagtársunk
titkos álma, hogy egy Ad Flexum közeli kötornyot, vélhetö he-
lyén újra felépítenénk.

Egy római mérföld - millia passuum - ezer kettös lépésnek,
7478 méternek felel meg.

Ad F.L es s-c iu rn

Ad Flexum - elöljárós latin kifejezés - azt jelenti: a
kanyarnál. Ugyancsak folyókanyart jelent az ószláv eredetö
Lucsony is.

A dunamenti mocsárvilágban itt húzódott az a keskeny sáv,
ösi út, amelyen a kelet-nyugati katonai és kereskedelmi moz-
gás lebonyolódhatott. A táborverés itteni helyét még indokol-
ta, hogy Carnuntumtól és Arrabonától egyaránt egy-egy napi já-
róföldre - 25-30 mérföldnyire - volt a limes-út mentén. A túl-
parti Böst germánok lakták, véletlen rajtaütéseiktöl, támadá-
saiktól jelentett védelmet ez az erödités.

Az utóbbi 700 évben, elsösorban Sötér Agost és Pusztai
Rezsö kutatásai számos római leletet és értékes megfigyelést
eredményeztek, és habár a castellum helyét ma sem lehet pon-
tosan kijelölni, a római katonai település nagyjából elhelyez-
hetö. A volt Téglaföldeken - a Móra Ferenc lakótelepen és a
Lajta partján - gazdag településnyomokat tártak fel. A lelö-
helyek mozaikszeró összeillesztése és a római utak vonalveze-
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Modrovits J. múlt század közepén készitett térképe
a Carnuntumot Ad Flexummal közvetlenül összeköt6 római útról
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tésének vizsgálata alapján Pusztai Rezsö kimutatta, hogya ró-
mai erödítmény a Városközpont és a Károly-liget területére e-
sett.

Sötér Agost a castrum helyének megállapítására kisebb ása-
tásokat végzett. A kutatásokat ott indította meg, ahol építke-
zés közben a legtöbb római kori maradványt találták. Ez a Tégla-
földek nevö dö1ö, ahol Comodus császár (i.sz. 780-792.) két ér-
me került e1ö. Találtak terra sigi11ata-darabokat, bronz mécse-
seket is. Elszenesedett rétegek tanuskodnak arról, hogy 769 és
777 között Ad F1exumot felégetik. Ojjáépítésére 277-277 között
került sor. Ekkor, a jobb védhetöség érdekében, kü1sö tornyokat
is építenek, söt a folyó túlsó partján 1évö "barbárok" támadá-
sainak kivédésére e11enerödöt is.

A katonacsászárok alatt (284-375 között) megerösitik a tá-
bort. Becslések és összehason1itások alapján az itt állomásozó
lovas katonaság 7500 före tehetö; csa1~dtagjaikka1 is számolva
mintegy 3-4 ezer ember 1akhatta e tájat. Ezt a lélekszámot Ma-
gyaróvár csak az 7800-as évek elejére érte el újból.

A római katonai település közelében egy vagy két polgári
település is kialakult. A polgári lakosság l.é1ekszámát a jól
számontartott katonaságból becsülik azzal a feltételezéssel.,
hogy az összlakosság mintegy 5%-a a katonaság. Azonban itt a
limes mentén ez az érték elérte az 50%-ot is.

A vásártéri Lajta-hid épitéséné1 - 7934-ben - a hidföbö1
374-377-bö1 származó érmék kerültek e1ö, amelyek a quadok be-
törésekor kerülhettek a földbe.

Pusztai Rezsö 7970-ben a Lajta torkolata táján római hajó-
kikötöt tárt fel a hozzá tartoz'két 5x6 méteres örtoronnya1.
Ez Ad F1exum caste1lumának 4. századi hidföá11ása volt. Az e1ö-
került kövek - faragásuk alapján - a 4. század elötti idökre
datálják a kikötö építését. A valamikor nagyforgalmú kikötö -
a folyó vándorlása miatt - ma jó 700 méterre van a Mosoni Duna
medrétö1, egy felhagyott kavicsbánya oldalában.

Római korból származó kövek lapulhatnak sok régi óvári ház
falában. A magyaróvári plébániatemplom román stilusú alapfalában
- másod1agos beépítésként- találtak faragott római köveket a
templom 7932-es tatarozásakor. A várépület 7970-es években vég-
rehajtott tatarozást mege1özö feltárása is hozott hasonló ered-
ményt. Még a váralagútba utólag beépített két fel.iratos római
követ is - közben - valahol faragott párkányköként a1ka1mazták.



- 67 -

f

~::~=~~-~
,, :

L.~
o 10m
k::.:==l

ii

-----------q','i ., ,, .
I .

\

" \

\ \

A Dera-patak torkolatánál, Szentendre déli határában fekv&
kés6r6mai hídféállás alaprajza



auxilia

boi = boy

burgus

canabae

castellum

castra

centuria
centurio

cohors

colonia

decurio

gemina

itinerarium

legio

millia passuum

rapax

terra sigillata

G~c>.s.sar-iLl.rn

tÖbbnyire nem római polgár jogállású
egyénekböl kiállított segédcsapatok
qyfjjtöneve
a nem Rómában született szabad (nem
rabszolga) római pOlgárjogot 272-töl
nyerhe tett

néptörzs

örhely, örtorony

barakok; a légiós tábor közelében, ka-
tonai területen kialakult polgárí te-
lepülés

kisebb tábor vagy eröd

légió tábora, erödje

a légió és a cohors 80 fös alegysége
ennek parancsnoka

légió alegysége vagy önálló gyalogos
segédcsapat 480;800

veteránok alapította település

lovas segédcsapat (ala) parancsnoka

iker; az actiumi csata (i.e.3i.) után
a gyöztes Octavianus (Augustus) össze-
vont légióinak neve

útikönyv; útvonal, helységek távol-
sága a legközelebbi nagy településtöl

20-25 évre toborzott 5500 fös gyalo-
gos csapat. Volt ilyen vagy harminc

7 római mérföld, ezer kettös lépés
7478 méter

jelentése: rohanó, elsodr6; katonai
egység

fényes vörös cserépedénytípus, pecsé-
tel6vel díszítve. A 3. századig ké-
szítették



Binni,L. - Pinna,G. (7986): A múzeum. Gondolat K adó, Budapest
Bóna István (7973): Hogyan dolgozik a régész? in Szombathelyi V.

(7973): Evezredek hétköznapjai. Pannón a (A magyar ré-
gészet regénye) 320-380 p.

Castiglione Lász1ó (7977): Az ókor nagyjai. Akadémiai Kiadó Bp.
Castiglione Lász1ó (7977): A római por tré falfestés kialakulá-

sa. Akadémiai Kiadó, Budapest
Ceram,C.W. (7975): A réyészet regénye Ill. bövített kiadása

Hamburg, 7949. alapján
Erdélyi Gizella (7950): Pannóniai római sírtáblák mitológiai je-

1entésekke1. Archeológiai Ertesíto 7950/77 72-84 p.
Erdélyi Gizella (7974): A római köfaragások és köszobrászat Ma-

gyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest
Fitz Jenö (7982): Pannonok évszázada (Pannónia 793-284)

Corvina Kiadó, Budapest
Gáb1er Dénes - Pusztai Rezsö (7967): Római sírkö Jánossomorjáró1

Arrabona 7967/7 773-726 p.
Halász Zoltán (7964): Históriák a magyar régészet történetébö1

Móra Kiadó, Budapest
Kaiser Anna - Póczy Klára (7985): Budapest római öröksége

Corvina Kiadó, Budapest
Lász1ó Gyula és tsai (7954): Régészeti kézikönyv. Tankönyvkiadó

Budapest
Mócsy András (7973): Róma alattvalója in: Szombathelyi V. (1973):

Evezredek hétköznapjai. Pannónia (A magyar régészet
regénye) 96-740 p.

Pusztai Rezsö (7979): Mosonmagyaróvár településtörténeti vázlata
a római kortól a xv. századig in: Tanulmányok Moson-
magyaróvár és vidéke történetéhez. Szerk.: Gecsényi
Lajos. Kiadja a Györ-Sopron megyei 7.sz. Levéltár

Pusztai Rezsö (7982): Százéves a Mosonmagyaróvári Múzeum in:
Mosonmagyaróvári Helytörténeti Füzetek, 1. Mosonmagyar-
óvár, 7982 május

Révay József (7965): Séták a római Magyarországon. Kozmos Könyvek
Sch1iemann, Heinrich (7963): Eletem kalandjai. Gondolat Kiadó,

Budapest
Sötér Agost (7898): A Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet

Emlékkönyve 7882-7898 Czéh Sándor könyvnyomda, Magyaróvár
Sötér Agost (7899): A Bruck-Vjfalusi ásatásról. Archeológiai Ert.
Stoll,H.A. (7967): Trójáró1 álmodott. Európa Kiadó, Budapest
Szabó Miklós (7977): A ke1ták nyomában Magyarországon

Corvina Kiadó, Budapest
Visy Zsolt (7989): A római limes Magyarországon. Corvina Kiadó, Bp.


