Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet

AUGUSTALIS TESTÜLETEK
A DUNA-VIDÉK TARTOMÁNYAIBAN

Titus Baebius Eytychus és felesége

Szakdolgozat

Témavezető:

Készítette:

Dr. Szabó Ádám
egyetemi adjunktus

Agócs Nándor
Történelem MA II. évf.

PÉCS
2011

Tartalom
Bevezetés .................................................................................................................................................... 5
A tartományi Augustalisok ........................................................................................................................ 8
A tartományi sevir Augustalisok, sevirek ................................................................................................... 12
Sodales Augustales .................................................................................................................................... 13
A testületekről illetve egyesületekről általában ........................................................................................... 14
DACIA ..................................................................................................................................................... 16
A tartomány .......................................................................................................................................... 16
A daciai Augustalisok ............................................................................................................................ 17
A tisztségcím .................................................................................................................................... 17
A tartományi előfordulás ................................................................................................................... 18
A daciai Augustalisokra vonatkozó adatok időrendje.......................................................................... 19
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 19
Az Augustalisok foglalkozása és egyéb általuk viselt címek ............................................................... 22
Az Augustalisok életkora ................................................................................................................... 23
Az egyes daciai városok Augustalisai..................................................................................................... 23
Apulum............................................................................................................................................. 23
Drobeta ............................................................................................................................................. 28
Napoca ............................................................................................................................................. 29
Potaissa............................................................................................................................................. 30
Sarmizegetusa ................................................................................................................................... 31
Városok adat nélkül........................................................................................................................... 37
MOESIA INFERIOR ................................................................................................................................ 37
A tartomány .......................................................................................................................................... 37
A moesia inferiori Augustalisok ............................................................................................................ 38
A tisztségcím .................................................................................................................................... 38
A tartományi előfordulás és az Augustalisokra ................................................................................... 38
vonatkozó adatok időrendje ............................................................................................................... 38
Felirathordózók és a feliratállítás indokai ........................................................................................... 38
Az egyes moesia inferiori városok Augustalisai...................................................................................... 39
Oescus .............................................................................................................................................. 39
Novae ............................................................................................................................................... 39
MOESIA SUPERIOR................................................................................................................................ 40
A tartomány .......................................................................................................................................... 40
A moesia superiori Augustalisok ......................................................................................................... 41
A tisztségcím .................................................................................................................................... 41
A tartományi előfordulás ................................................................................................................... 42

2

Az Augustalisokra vonatkozó adatok tartományi időrendje................................................................. 43
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 43
Az Augustalisok foglalkozása, egyéb általuk viselt címek .................................................................. 45
Az Augustalisok életkora ................................................................................................................... 46
A moesia superiori sevirek................................................................................................................... 46
A tisztségcím .................................................................................................................................... 46
A tartományi előfordulás ................................................................................................................... 46
A sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje ........................................................................... 47
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 47
A sevirek által viselt egyéb tisztségek ................................................................................................ 47
A sevirek életkora ............................................................................................................................. 47
Az egyes moesia superiori városok ...................................................................................................... 48
Augustum Margum ........................................................................................................................... 48
Ratiaria ............................................................................................................................................. 48
Scupi ................................................................................................................................................ 50
Singidunum ...................................................................................................................................... 53
Viminacium ...................................................................................................................................... 54
Városok adat nélkül ........................................................................................................................ 57
NORICUM ............................................................................................................................................... 57
A tartomány .......................................................................................................................................... 57
A noricumi sevirek ................................................................................................................................ 58
A tisztségcím .................................................................................................................................... 58
A tartományi előfordulás és a sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje ................................. 58
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 59
Az egyes noricumi városok Augustalisai ................................................................................................ 59
Virunum ........................................................................................................................................... 59
Lauriacum......................................................................................................................................... 60
Városok adat nélkül........................................................................................................................... 61
PANNONIA.............................................................................................................................................. 61
A tartomány .......................................................................................................................................... 61
A pannoniai Augustalisok ...................................................................................................................... 62
A tisztségcím .................................................................................................................................... 62
A tisztség tartományi előfordulása ..................................................................................................... 63
Az Augustalisokra vonatkozó adatok tartományi időrendje................................................................. 64
A felirathordozók és a feliratállítás indokai; a feliratokon szereplő istenalakok ................................... 65
Augustalisok által viselt egyéb tisztségek, az általuk viselt egyéb tisztségek ....................................... 66
Az Augustalisok életkora ................................................................................................................... 67
A pannoniai sevirek............................................................................................................................... 68

3

A tisztségcím .................................................................................................................................... 68
A tisztség tartományi előfordulása ..................................................................................................... 68
A sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje ........................................................................... 69
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 69
A sevirek által viselt egyéb tisztségek, a tisztség helye a pályafutáson belül ....................................... 70
A sevirek életkora ............................................................................................................................. 70
Az egyes városok Augustalisai, sevirei................................................................................................... 70
Aquincum ......................................................................................................................................... 70
Brigetio............................................................................................................................................. 74
Carnuntum ........................................................................................................................................ 76
Mursa ............................................................................................................................................... 79
Poetovio............................................................................................................................................ 80
Salla ................................................................................................................................................. 81
Savaria.............................................................................................................................................. 82
Scarbantia ......................................................................................................................................... 84
Siscia ................................................................................................................................................ 85
Emona .............................................................................................................................................. 86
Városok adat nélkül........................................................................................................................... 87
RAETIA ................................................................................................................................................... 87
A tartomány .......................................................................................................................................... 87
A raetiai sevirek .................................................................................................................................... 88
A tisztségcím .................................................................................................................................... 88
A tartományi előfordulás és sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje .................................... 89
A felirathordózok és a feliratállítás indokai ........................................................................................ 89
A sevirek foglalkozása ...................................................................................................................... 89
A sevirek életkora ............................................................................................................................. 90
Augusta Vindelicorum........................................................................................................................... 90
Az Augustalis és sevir testületek városokban.............................................................................................. 92
való megalakításának okairól ..................................................................................................................... 92
Össszefoglalás ......................................................................................................................................... 101
KATALÓGUS ........................................................................................................................................ 106
IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK............................................................................................................ 240

4

Bevezetés
Már két évvel e sorok írása előtt, BA szintű dolgozatomkészítése közben, melyet
pannoniai Augustalisairól írtam, felmerült bennem a gondolat, hogy a pannoniai adatokat a
későbbiek során érdemes lenne más tartományokkal is összevetni. A kérdés csupán az
maradt, hogy mely tartományok is lennének erre a legalkalmasabbak. Minthogy ezek a
testületek csak a Birodalom latin nyelvű, európai részéből ismertek, a kör már eleve
szűkült valamelyest. Olyan tartományokra volt szükség, melyek hasonlóak Pannoniához,
éppen ezért a Birodalom nyugati területei: Hispania és Gallia, melyek már régóta az állam
testét alkották, és így a romanizáció útján is messzebb jutottak, nem voltak alkalmasak egy
esetleges összevetésre. Az északi tartományok, mint Britannia vagy Germania ugyan a
korszakot tekintve közelállóbbak, azonban történetük, fejlődésük egész más utat járt be.
Így adódott, hogy a Pannoniát a vele szomszédos és hozzá közeli tartományokkal lenne
érdemes összevetni. E gondolat mentén jutottam arra, hogy a Duna-vidék tartományainak
Augustalis testületeiről írjak. Így aztán Pannonia mellett Raetia, Noricum, Moesia
Superior, Moesia Inferior és Dacia került tárgyalásra. A teljesség kedvéért Dalmatiának is
szerepelni kellene a dolgozatban, azonban az ottani forrás mennyiség jócskán megnövelte
volna a dolgozat terjedelmét, de ugyanakkor a korai időszakról is adatokat szolgáltatott
volna, bár Dalmatia annyiban kirí a fenti tartományok közül, hogy már a provinciává
szervezés előtt komoly italiai hatások érték, ráadásul egyes részei Illyricum néven már
jóval Pannonia előtt a rómaiak békéje alá került. A többi tartományt, azonban tárgyalt
időszakban, azaz a principatus korában (i.e. 27 - i.sz. 284), több tényező is összeköti.
Daciát leszámítva a tartományok közel egy időszakban válltak a Birdalom részévé, Dunamenti

elhelyezkedésükből

fakadóan

hasonló

jellegű

külső

kihívásokkal

kellett

szembenézniük. Természetesen fekvésükből adódóan a Birodalom belseje felül más és más
hatások érték ezeket a tartományokat, hiszen Raetiában sokkal inkább érvényesült a Rajnavidéki tartományok befolyása, mint Moesia Inferiorban, amely már szinte nem is említhető
a Birodalom latin nyelvű részeként. Ezek a tartományok már a principatus időszakában
egy közigazgatási egységbe tartoztak, ugyanis mindannyian az illyr vámterület (portorium
publicum Illyrici) részét képezték.1 Ezt az Illyricumnak nevezett régiót a római
gondolkodás is egyfajta egységként kezelte. 2

1

Valójában kérdéses, hogy Raetia ide sorolható-e, mindenesetre Appianosz korában már az illyr vámterület
alá tartozhatott, ugyanis ő már annak részeként emlékezik meg a tartományról (Hist. Rom. Illyr. c. 6.).
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Az egyes területek Augustalis testületei eltérő mértékben képezték tudományos
vizsgálat tárgyát. Rendszerint a testületekkel foglalkozó tanulmányok, a feliratok bősége és
tartalmuk bőbeszédűbb volta miatt, elsősorban az italiai (és esetleg galliai) forrásanyagra
támaszkodnak. Többnyire azonban ezek a Birodalom összes Augustalis testületét érintő
kérdésekre keresik a választ, mégis bizonytalan, hogy a Közép-Italiában megfigyelt
jelenségek mennyire alkalmazhatóak Moesia Superiorra vagy bármelyik másik Dunavidéki tartományra. Ezért is érdemes elsőként a forrásanyagot megvizsgálni, mint a más
területekről származó eredmények alapján értelmezni a feliratokat. Az egyes Duna-vidéki
tartományok Augustalis testületeinek kutatását szintén befolyásolta a források mennyisége.
Azoknak tartományoknak ezen szempontú feldolgozása, ahol alig van adatunk a testületek
jelenlétéről, nem történt meg, miként az Noricum és Raetia esetében esett, bár a közlések
és tanulmányok többnyire hivatkoztak a tartomány többi ismert sevirére is.3 E két
tartomány önálló tárgyalása a felirat és az azokból származó adat mennyiség miatt
szükségtelen is volt. Moesia Superior Augustalisairól és sevireiről Mócsy András
emlékezett meg a tartomány társadalmáról írt munkájában. 4 Ő inkább általánosságban és
nem túl mélyen tárgyalhatta ezt a témát, hiszen könyve átfogó képet kívánt nyújtani a
társadalomról, ahelyett, hogy elveszett volna a részletekben, kétségkívül a helyi
jelenségekre így is felhívta a figyelmet. Moesia Inferior Augustalisainak tárgyalására is egy
nagyobb munka keretében került sor, Valentin Bottez ugyanis a tartomány latin nyelvű
településein tetten érhető császár kultusz megnyilvánulásairól írt tanulmányt 2008-ban.5
Ennek keretében az Augustalisokról is megemlékezett. Dacia az Augustalisokat említő
feliratok számát tekintve messze kirí a Duna-vidék tartományainak sorából, kutatása is
ennek megfelelően alakult. Már Tudor foglalkozott velük 1962-ben, majd valamivel több,
mint egy évtizeddel ezelőtt Ioan Piso írt néhány apulumi és sarmizegetusai feliratról, e
városok municipális életének jobb megvilágítása érdekében. 6 2005-ben Szabó Ádám
értekezett néhány töredékes felirat kapcsán, melyek az Augustalisokhoz kapcsolhatóak.7
Egy évre rá Piso a sarmizegetusai Augustalisoknak adta a lehető legteljesebb

Moesia Inferior ugyan önálló vámterületet alkotott ripa Thraciae néven, azonban többnyire ugyanazok
bérelték, ill. irányították, akik Illyricum vámjait szedték. Így mégis egyfajta közös kezelésről beszélhetünk.
Vö. DOBÓ 1940
2
FPA I. 254-255.
3
Az egyes feliratok kapcsán lásd NUBER 1977. 254., Nr. 11; KOCH - SICHTERMANN 1982 304. Anm.
11; NUBER 1985 130., 206; BAKKER 1998, 85; BAKKER 2000, 93 Abb. 72
4
MÓCSY 1970
5
BOTTEZ 2008
6
PISO 1995.
7
SZABÓ 2005
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összefoglalását,8 ezzel egyszersmind a tartomány Augustalisainak csaknem 70 %-át
tárgyalta, hiszen a többi daciai városból még csak megközelítőleg sem ismert annyi
személy, mint Sarmizegetusából. Pannonia Augustalisainak és sevireinek elsőként Alföldy
Géza bő félévszáddal ezelőtt adta példa értékű összefoglalását. 9 Újabban pedig Szabó Edit
írt a témában egy vitatott értelmezésű felirat kapcsán, tanulmányában az addigi
eredményeket összegezte és ismételten felvetette a régi kérdést az Augustales, a seviri és
magistri vicorum közötti viszonyt illetően. 10
Jelen dolgozatban mindezen tartományok tárgyalásra kerülnek, elsősorban a
feliratos forrásokra támaszkodva. Ezek a feliratok mind szerepelnek kommentárral együtt a
dolgozat végén található katalógusban, ahol a következő formában találhatóak meg:
Tartományt jelző betűk11 Arab szám
Név
Felirathordozó típusa
Keltezés
Lelőhely antik neve, (mai neve). Megvan vagy elveszett (ha megvan külön nincs
jelezve)
Irodalom. Forrásközlések. Forráselemzések;
Forrásszöveg feloldva és kiegészítve.
Kommentár – keltezés, származás, tisztség betöltésének helye, egyéb.
A testületek tárgyalása tartományonkénti bontásban szerepel, egy rövidebb
általános jellegű bevezetés után. A tartományokon belül az egyes városokra leosztva
kerülnek kifejtésre az adatok, azonos szempontok alapján. Az általános értékelés csak ezt
követően található a dolgozat végén. A katalógus előtt pedig egy az Augustalis és a sevir
testületek elterjedését ábrázoló térkép látható.

8

PISO 2006
ALFÖLDY 1958
10
SZABÓ 2004
11
A rövidítések és feloldásuk a következő: DAC=Dacia, MOI=Moesia Inferior, MOS=Moesia Superior,
NOR=Noricum, PAN=Pannonia, RAE=Raetia.
9
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A tartományi Augustalisok
Rendkívül kevés irodalmi szöveg emlékezik meg az Augustalisokról, ezért is
táplálkoznak ismereteink elsősorban a feliratokból. Mindösszesen két, Horatius műveit
magyarázó alkotás tartalmazz egy-két mondatot a szóban forgó testületről. Ezek révén 12
arról értesülünk, hogy Augustus a keresztutaknál elrendelte a Dei Penates (PseudoAcronál) vagy a Larok (Porphyrionál) tiszteletét, kultuszuk ellátására pedig szabados
származású papokat (libertini sacerdotes) állított, akiket Augustalisoknak (azaz
Augustusinak, vagy Augustushoz tartozónak) neveztek. E két rövid részletből annyi mégis
megállapítható, hogy az Augustalisok testületét még Augustus létesítette, bár az elnevezés
nem feltétlenül tőle származik. A testület Augustusi alapítását a feliratos források is
megerősíteni látszanak, a testület első említése (CIL XI 3200) ugyanis i.e. 12-ből
származik.13
Úgy tűnik azonban, hogy más Augustus által alapított intézményekhez hasonlóan,
ez a testület is rendelkezett előzményekkel. A köztársaság korából ugyanis ismertek
magistri, akik egy kiválasztott istenség kultuszát látták el, ilyenek többek között: magistri
Martiales, magistri Mecuriales, ezek tagjai szobrokat, az istenségnek oltárt állítottak
állítottak és templomot építtetteképíttettek, játékokat rendeztek, a közösség javát szolgáló
munkálatokban

segédkeztek.

Kezdetben

még

ezen

istenségek

kultuszával

összekapcsolódva jelentek meg: magistri Herculanei et Augustales, Augustales
Mercuriales. Ennek röviidíített alakja lenne az Augustalis szó, amely később általánosan
elterjedt.14
A testület eredét illető másik probléma, egy másik azonos feladatokat ellátó
szerveződéshez kapcsolódik. Ismeretesekek ugyanis vicorum magistrinek nevezett
személyek, akik az alájuk rendelt ministrivel együtt ugynacsak a horatiusi kommetárokban
említett feladatokat látták el. Magister vici csak kevés tartományból ismert a dolgozat

12

Pseudo-Acro kommentárja a horatiusi sorhoz (Hor. Sat. II. 3, 281): „compita dicuntur αί τετϱαοδίαι.
Iusserat enim Augustus in compitis deos penates constitui, ut studiosius colerentur. Erant autem libertini
sacerdotes qui Augustales dicebantur.” Augustus elrendelte ugyanis, hogy a keresztutaknál felállítsák
Penates isteneket, hogy igen búzgon ápolják, ugyanis szabados papok voltak, akiket Augustalisoknak hívtak.
Hasonlóan szól Porphyrio megjegyzése ugyanezen sorhoz: „Ab Augusto enim Lares id est dii domestici in
compitis positi sunt, et libertini sacerdotes dati, qui Augustales apellati sunt.” Magyarul: Augustus ugyanis a
Larokat azaz a Házi Isteneket keresztutaknál állítatta fel, és szabados papokat adott, akiket Augustalisoknak
neveznek. (A szerző fordítása.)
13
Egyben a magistri Augustales első említése is, ugyanis a feliraton négy személy szerepel magister
Augustalis primusként. Köztük egy császári libertus volt, a többiek azonban szabadszületésűek is lehettek.
Egyesek a magistri Augustalesban nem az Augustalisok elöljáróit, hanem az Augustalis testület elődjét látják.
14
FISHWICK 609 1990.
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keretében vizsgáltak közül. Pannoniából mindössze két nauportusi felirat 15 ismert, ellenben
Moesia Inferiorban többször is előfordul: vicus Clementianensium16 Tominál, vicus
Ulmetinsium17, vicus Scenopensium18 Capidavánál,19 Neatarne20, Dorobantu;21 vicus
Quintionis22, Topalu23, Cius24, ezek mindegyike a tartomány északkeleti részén található,
az északnak forduló Duna és a Fekete-tenger közötti területen. Innen nem ismerünk
Augustalisokat, ráadásul a feliratok állításának ideje (Marcus Aureliustól kezdve
Caracalláig) közel megegyezik az e provinciából ismert Augustalis feliratokéval. Tehát
nem lehet kizárni, hogy mégis ugyanazon feladatot ellátó testületekről van szó. De ebből
még korántsem következik egymásnak teljes megfeleltethetőségük.
A testület tagjai libertinusokból álltak, akiknek feladata a keresztúti „szellemek”
(lares, dei penates) kultuszának ellátása volt. Az Augustalisok Augustus idejében csak
Italiában jelentek meg, az I. sz. végén a II. század végén már a legtöbb nyugati tartomány
városaiban megalakultak. A tagok leggyakrabban Augustalis (többes számban Augustales)
néven örökítették meg magukat. A feliratokon használatos magistri Augustales25
szókapcsolat pedig a testület elöljáróit, vagyis azt a három személyt jelenti, akiket évente
választottak.26 Megesett az is, hogy testületként szerepeltek felirataikon, ilyenkor ordo
Augustaliumként, corpus Augustaliumként vagy collegium Augustaliumként jelölték
magukat. A testület feladatává főként az vált, hogy a megistenült császárok Numenjének
(Numen Augusti), Geniusának (Genius Augusti), és Larjainak (Lares Augusti) tiszteletéről
gondoskodjon, azaz a császárkultusszal foglalkozzon. Létezésének valódi célja azonban az
volt, hogy a társadalom gazdag, de jogilag a társadalom alacsonyabb rétegeiből 27 származó
tagjait is bekapcsolja a városi igazgatásban felmerülő költségek finanszírozásába. Bár az
Augustalis cím elnyerése a szabad születésűek elől sem volt elzárva, 28 az Augustalisok
nagyrészt libertusok voltak, vagy az ő leszármazottaik. Foglalkozásukat tekintve ezek az

15

CIL III, 3776, CIL III, 3777
AnÉp 1988, 995; AnÉp 1980, 813; AnÉp 1922, 69
17
AnÉp 1958, 233, AnÉp 1922, 65, AnÉp 1922, 68
18
AnÉp 1939, 88; AnÉp 1934 104
19
CIL III, 7466
20
CIL III, 12487
21
CIL III, 12494
22
IScM 1, 341
23
AE 1963, 174
24
CIL III, 12479
25
Pannoniában ugyan erre nincs példa, azonban Daciából ismert ilyen forrás: CIL III 912.
26
FITZ 1998 158.
27
Az alsó társadalmi rétegekről lásd részletesen ALFÖLDY 2002 131-142.
28
ALFÖLDY 1958 435.
16
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emberek többnyire kereskedők, bankárok, vagy gazdag pénzemberek voltak. 29 Egyes
elméletek szerint szerveződésük is a kereskedő és a kézműves collegiumokét követte.30
Bármennyire voltak is gazdagok, származásuk kirekesztette őket a városi hivatalviselésből.
A társadalmi felemelkedés egyetlen lehetséges útjának az Augustalis cím elnyerése
mutatkozott. Ezt azonban csak a decuriók testületének (ordo decurionum) határozata
(decretum) által lehetett elnyerni, ám ezért a legtöbb esetben a libertusnak egy jelentős
összeget (summa honoraria) kellett fizetnie.31 Ismerünk olyan eseteket is, hogy valaki ezen
összeg megfizetése nélkül nyerte el a címet (CIL III, 3851). Ilyen esetekben, mint
Augustalis gratuitusszerepelnek a feliratokon. Mivel a tisztség élethossziglani volt, ezt
csak egyszer volt szükséges kifizetni.32 Azonban az Augustalisok a tisztség elnyerése után
is jelentős részt vállaltak a városi közköltségek fedezésében, azaz megfeleltek a velük
szemben támasztott elvárásoknak. 33 Az idők folyamán feladatkörük is nőtt. Részt vállaltak
az ünnepségek és játékok szervezésében, finanszírozásában. 34 Ezért a jelentős anyagi
áldozatért cserébe viszont jogosultságot nyerhettek a toga praetexta viselésére, a coronára,
sellára, tribunalra, ornamenta decurionaliára, -aediliciára, -duumviraliára stb., sőt
kivételes esetben, mint számfelettiek (adlecti decuriae) akár a városi tanácsba is felvételt
nyerhettek.35 Cáfolnunk kell azonban azt a meggyökeresedett nézetet, mely szerint az
Augustalisokat lictorok illeték meg.36 Az Augustalisok testületi pénztárral (arca), továbbá
a decuriókhoz hasonlóan saját tanácsházzal (aedes Augustalium) is rendelkeztek.37
29
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Állítólag két lictor illette meg őket. (ALFÖLDI – NAGY 1942. 288., TAYLOR 1914. 231.) Mindezt
Petronius következő sorai alapján mondják: Hanc humanitatem insecutae.sunt matteae, quarum etiam
recordatio me, si qua est dicenti fides, offendit. Singulae enim gallinae altiles pro turdis circumlatae sunt et
ova anserina pilleata, quae ut comessemus, ambitiosissime <a> nobis Trimalchio petiit dicens exossatas esse
gallinas. Inter haec triclinii valvas lictor percussit, amictusque veste alba cum ingenti frequentia comissator
intravit. Ego maiestate conterritus praetorem putabam venisse. Itaque temptavi assurgere et nudos pedes in
terram deferre. Risit hanc trepidationem Agamemnon et: "Contine te, inquit, homo stultissime. Habinnas
sevir est idemque lapidarius, qui videtur monumenta optime facere." Azonban ebből a szövegrészből az is
kiderül, hogy csupán a történet mesélője számára tűnt Habinnas praetornak, az ajtót kinyitó szolga pedig
lictornak. Ráadásul a szöveg csupán egy lictort említ, nyilvánvalóan az ajtó két szárnya alapján határozták
meg a számukat kettőben. Másrészről azért sem vonatkoztatható a szövegrész az Augustalisokra mivel itt egy
sevirről van szó. Nehezen hihető, hogy míg a flamen Dialis csak egy lictorral rendelkezett (Fest. 82 L.),
addig e testületek tagjai mindannyian két lictorral rendelkeztek volna. Amennyiben ez így lenne számos
lictort említő feliratot kellene ismernünk. Azonban a tárgyalt tartományok közül egyedül Pannoniából ismert
ilyen forrás (An. Ép. 1980, 368). Természetesen mind a sevireknek, mind az Augustalisoknak lehettek
kísérői, szolgái, azonban hivatalból ilyesmi valószínűleg nem illette meg őket, legalábbis lictorok biztosan
nem.
37
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Felvetődött azonban az a nézet is, hogy a városi ifjúság nevelésében játszottak szerepet
illetőelg a „társadalmi struktúrát erősítették és a polgárok lojalitását az uralkodó iránt a
császárkultuszon keresztül”

38

Lehet, hogy helyenként az Augustalisok az ifjúság

nevelésével is foglalkoztak, azonban egy olyan testület, aminek soraiban huszonévesektől
az aggastyánokig minden korosztály megtalálható, korántsem tartható a gerusiae latin
nyelv közegben felbukkanó megfelelőjének. 39 Illetőleg kérdéses, hogy a fiatalabb tagok
mennyire lettek volna képesek ilyen feladat ellátására.
Az bizonyos, hogy az Augustalis testületek városokhoz kötődnek, így csak
municipiumokban és coloniákban alakultak. Éppen ezért egyes nézetek szerint az
Augustales a magistri vici municipális megfelelői lennének.40 Nincs tudomásunk arról,
hogy az egyes városokban hány Augustalis lehetett összesen. Mivel testületet nem lehetett
három tagnál kevesebbel alapítani, 41 ezért a számuk városonként legalább három fő volt.
Valószínűsíthető, hogy számuk meghatározott volt. A városokban tulajdonképpen
„második rendet”42 alkottak, az ordo decurionum mögött, mintegy másolva a senatori- és a
lovagi rend kapcsolatát. Azon szabadosok számára, akik bekerültek soraikba ez jelentette a
társadalmi ranglétra legfelső fokát, utódaik számára pedig megnyitotta a kaput, hogy egy
magasabb társadalmi rétegbe juthassanak. Ugyanis ezen a munificentia vállalása révén
közvetlen utódaik már viselhettek városi magistraturát holott ez rendszerint csak a
szabadosok unokáinak engedtetett meg 43 Kétségkívül nem ez lehetett az egyetlen
szempont, ugyanis számtalan esetben, miként lentebb látható, az elhunyt Augustalis
feliratát nem gyermekei készítették el, hanem örökösei, rabszolgái, jó barátai. Az ilyen
feliratok a halott gyermektelenségére utalnak. Nyilvánvalóan a hivatallal járó kapcsolatok
és egyéb nem hivatalos előnyök is érdekeltté tették a szabadosokat a testületi tagság
elnyerésére.
A testület megszünésének idejéről nem rendelkezünk biztos adatokkal, ugyanis a
források látványos csökkenést mutatnak a III. század második felétől. Néhány helyen a
forrásanyag azonban továbbra is lehetővé teszi a testületek kutatását, így tudjuk, hogy
Ostiában és Lugdunumban még a III. század utolsó évtizedeiben is számolhatunk a
jelenlétükkel. 44
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A tartományi sevir Augustalisok, sevirek

A hivatal illetve tisztség létrehozása szintén Augustus korában történt.
Megalakulásakor a kutatás eddigi véleménye szerint egyfajta félhivatalos tisztség volt,
melynek viselői a formális császárkultuszon kívül, elsősorban játékok rendezésével, de
helyenként az ifjúság katonai kiképzésével is foglalkoztak.45
Mivel maga a sevir tisztség cím „hat férfiút” jelent, városonként egyszerre hat
személy tölthette be ezt a tisztet. Bár a római testületekben gyakran helyet kaptak
létszámon felüli tagok is. Egy Samniumból származó feliraton (An. Ép. 1980, 368) ugyanis
tíz sevir Augustalis szerepel, holott az elnevezés alapján csak hatan lehetnének. Ebből
következik, hogy a testület sem feltétlenül csak hat tagból állt. 46 Testületként ordo sevirum
Augustalium (ILS 272), corpus sevirum Augustalium (RIT 427), seviri Augustales
corporati (Pl.: CIL XII, 181), collegium VIvirorum sociorum (ILS 6719). A sevir
Augustalis és a sevir elnevezések vélhetően ugyanazt takarják, és a sevir szó csupán sevir
Augustalis kifejezés rövidítése.47 Petronius, mikor Trimalchiót először említi (Petronius,
Sat. 30.), sevir Augustalisként szerepel. 48 Ezt követően hivatalbeli társait, Hermerost
(Petronius, Sat. 57.) és Habinnast (Petronius, Sat. 65.), továbbá őt magát 49 (Petronius, Sat.
71.) is csak sevirként írja le. Petroniusnál Habinnas fehér ruhát visel: nem tudjuk, hogy
valóban ez volt-e a tisztviselők öltözetének színe, vagy csak Petronius gúnyolódásáról van
szó, a praetorok öltözetét utánzó ruha miatt. Elvethető azon nézet is, mely szerint két
lictorral rendelkeztek volna. 50 Bizonyos, azonban hogy jogot nyerhettek a biselliumra (CIL
IX, 3524), vagyis arra a két férőhelyes díszszékre, amelyen kitüntetésül csak egy ember
ült. A Petronius által említett személyek közül Trimalchio és Hermeros libertusok voltak,
akik kereskedelemmel foglalkoztak. Habinnas pedig kőfaragóként (lapidarius) kereste
kenyerét. Soraik közé csak úgy, mint az Augustalisok esetében decretum decurionum révén
lehetett bekerülni, valószínűleg szintén summa honorariáért cserébe.51 De természetesen
időnként ez alól is mentesülni lehetett (CIL IX, 3959). A tisztség eredendően egy évre
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TAYLOR 1924. 168. ALFÖLDY 1958 435.
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48
Petronius ekkor egy feliratról ír, melyen Trimalchio tisztsége a fent említett formában szerepel.
49
Trimalchiót ismételten egy feliraton említi, ahol, mint a seviratus elnyerője jelenik meg.
50
Lásd fentebb a tartományi Augustalisoknál.
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ALFÖLDY 1958 436.
46

12

szólt, azonban többször is elnyerhető volt, és adott esetben akár élethossziglani is
lehetett.52 Erre utal a sevir Augustalis perpetuus (CIL II, 194) kifejezés is. Helyenként ez a
testület bizonyosan nem hat főből állt, a picenumbeli (Regio V.) Falerióban három felirat
(CIL IX, 5448; ILS 6568; CIL IX, 5422) VIIIvir Augustalisokat említ, bár a városból több
mint négyszer ennyi sevirt említő felirat ismert. Így az elírás lehetősége is fent áll. A
samniumi (Regio IX.) Amiternumból ellenben három IIIvir Augustalist ismerünk (CIL IX,
4462; ILS 5611; CIL IX, 4212). A harmadik személy felirata (CIL IX, 4212) rendkívül
töredékes, ezért feloldása is megkérdőjelezhető. Származása nem állapítható meg,
feltehetőleg a seviratuson kívül az aedilitast is viselte. A másik két személy biztosan római
polgárjoggal rendelkező, felszabadított rabszolga volt.

Sodales Augustales53
Bár a tárgyalt témához nem tartózik szorosan, mégis szükséges megemlékezni a
Sodales Augustales testületről. Hasonló feladatokat látott el ugyanis, mint

a

tartományokban az Augustalisok. A Sodales Augustales igen előkelő papi testületét
Tiberius császár hozta létre Augustus halála után (Dio 56. 46. 1.), Kr.u. 14-ben, az Isteni
Augustus (Divus Augustus) és a Iulius-nemzetség (gens Iulia) kultuszának ápolására. A
Sodales Augustales megnevezésen kívül Tacitus sacerdotes Augustalesként, azaz
Augustalis papokként (Tacit. Ann. 2. 83.) vagy egyszerűen Augustalesként is (Tacit. Hist.
2. 95.) említi őket. A testület huszonegy tagot számlált, megalakulásakor azonban
létszámfelettiként helyet kaptak benne a császári család tagjai (Tacit. Ann. 1. 54) is,
nevezetesen Tiberius, Drusus (CIL V 4954), Claudius (CIL III 381) és Germanicus.54
Suetonius Claudius császár életrajzában azt írja (Suet. Cl. 6. 2.), hogy a senatus
beleegyezése is kellett, hogy Claudius soron kívül tagja lehessen a papi testületnek;
vélhetően a senatus jóváhagyása a többiek esetében is szükséges volt. Azt ugyan nem
tudjuk, hogy a későbbiek során mennyire volt bevett az a gyakorlat, hogy a testület
létszámfölötti tagokkal is rendelkezett. Ugyanis a létszámfelettiekre vonatkozó
megkülönböztető elnevezés a forrásokban nem maradt fenn. A Sodales Augustales tagjait
létrejöttekor Róma legelőkelőbb senatorai közül sorsolták ki. Azonban Galba esete (Suet.
Galba 8. 1.) azt bizonyítja, hogy a későbbiek folyamán már nem csak sorsolás útján
52

ALFÖLDY 1958 436.
Általánosan vö. DUTHOY 1978.
54
Azaz Kr.u. 14-ben összesen 25 tagot számlált a testület. Germanicus (19-ig), Drusus (23-ig), Tiberius (37ig), és Claudius (54-ig) halálukig voltak a testület tagjai.
53
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kerülhetett be valaki közéjük, hanem tettei jutalmaként is kiérdemelhette a sodalis
Augustalis tisztséget. A testület élén három, évente választott magister állt.55 A testületi
tagság pedig élethossziglan tartott. A Sodales Augustales létrejötte korántsem előzmény
nélküli. Tiberius a Sodales Titii56 mintájára alapította, melyet Romulus hozott létre (Tacit.
Hist. II. 95.) a szabinok királyának, és saját társuralkodójának, Titus Tatiusnak
tiszteletére.57 A császárkor, a Sodales Augustales alapítását követő, későbbi századaiban
sorra alakultak az új uralkodók, dinasztiák sodalitasai, úgymint a Sodales Claudiales (CIL
VI 41218), - Flaviales (CIL III 6813), - Titiales (CIL VI 41111), - Hadrianales (CIL V
21129), - Antoniniani (CIL X 4750), - Marciani (Aureliani) (CIL VI 1365 és p. 3141,
3805, 4686), - Veriani (CIL VI 41146), - Commodiani (CIL VI 41229), - Helviani (CIL VI
41201), - Severiani (CIL VI 1365 és p. 3141, 3805, 4686), - Severiani Antoniniani (AE
1929, 158) Ezek tagjai szintén senatorok voltak. Minthogy a testület fő feladata az Isteni
Augustus (Divus Augustus) és a Iulius-nemzetség (gens Iulia) kultuszának ápolása volt,
tagjai közvetlenül vettek részt a szertartásokban. A Sodales Augustales szerepe nemcsak
szertartások

végzésére

korlátozódott,

ugyanis

a

pontifexekkel,

Augurokkal,

a

quindecemvirekkel és a septemvirekkel egyetemben a sodalis Augustalisok is részt vettek
az isteneknek megszavazott játékok rendezésében. Ezt a kegyet Tacitus (Tacit. Ann. III.
64.) szerint azért nyerték el, mert az uralkodó ház saját papjainak számítottak, ráadásul a
játékok rendezésével azon fogadalmukat válthatták be, melyet az istenivé avatott Augustus
és a császári ház kultuszának ápolására tettek.

A testületekről illetve egyesületekről általában 58
„Állítólag már a XII táblás törvények (XII. tab. 8, 27) megadták a lehetőséget arra,
hogy bizonyos, talán vallási jellegű testületek (sodalitates) a törvénnyel ellentétben nem
álló alapszabályt dolgozzanak ki.”59
A személyegyesülések történetében az első lépés az volt, hogy egyes köztestületek,
úgymint a városok (municipia, coloniae, civitates), községek (fora, conciliabula, pagi), és
55

FITZ 1998 158.
A Sodales Titii („Titiusi Társak”) magát a papi testületet, a sodalis TTitius („titiusi társ”) pedig a testület
tagját jelenti.
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(Tacit. Ann. 1. 54.). Ugyanakkor Varronál: „Titii ab avibus titiantibus dicti, quas in Auguriis certis observare
solent.” (Varro, l. l. 5, 85).
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az alsóbb tisztviselők testületei (decuriae) autonómiájuknak köszönhetően önálló
jogalanyként60 jelentek meg a ius publicumban. 61 Ez azt jelentette, hogy gazdasági
önállósággal rendelkeztek, ami viszont azt takarta, hogy saját vagyonuk volt. Mivel
azonban önálló vagyonuk volt a ius privatum62 hatálya alá tartoztak, így ennek mintájára a
klasszikus római jog korában az egyesületek (collegia) – aminek addig csak a városok
számítottak – a magánszemélyekhez hasonló jogképességi állapotba kerültek. Majd a
köztársaság idején az egyre sokasodó testületek vagy egyesületek (főként vállalkozók,
magistratusok segédszemélyzete) a municipiumokhoz hasonló jogokat kaptak.63 „Perben
állhattak, saját vagyonuk keretében pedig képviselőik útján szerződéseket is köthettek.”64
Magánjogi képességük azonban csak lassan, a köztársaság korában alakult ki.
A köztársaság alatt nem kellett engedély testületalapításhoz. Mindösszesen annyi
volt szükséges, hogy legalább három tagja legyen, és alapszabálya nem állhatott
ellentétben a hatályos törvényekkel, azaz csak engedélyezett céllal alakulhattak. 65
Augustus azonban i.e. 21-ben törvényt (lex Iulia de collegiis) hozott arról, hogy olyan
egyesületek létrehozásához, amelyek taggyűlés összehívását igényelték, a senatus
engedélye kell. 66 Maga a császár is megakadályozhatta a testületek létrejöttét, ha azt
veszélyesnek találta az államhatalomra nézve. 67 Vélhetően a testület alapszabálya
rögzítette a ki és belépését, a tagok jogait és kötelezettségeit. 68 Mivel a testület
magánszemélynek számított, jogai és kötelezettségei is lehettek, ám a testület jogai vagy
kötelezettségei nem illették a tagjait, és fordítva: a testületet alkotó egyének jogai és
kötelezettségei nem illeték a testületet.69 Peres ügyekben mindig képviselők jártak el a
testület helyett. Marcus Aurelius és Lucius Verus uralkodása idején rendeletet hoztak arról,
hogy senki sem lehet törvényesen több egyesületnek vagy testületnek a tagja (Digesta 47,
22, 1. 2),70a valaki több testületben is tag volt, az egyik kivételével a másikból vagy a
többiből ki kellett lépnie.
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A testületek vagy egyesületek akkor szűntek meg, ha a császár vagy az uralkodó
feloszlatta, vagy célja meghiúsult. Vagy tagjai száma három alá esett, bár egyesek szerint
mindaddig létezett, amíg legalább egy tagja volt. Illetőleg maguk a tagok is kimondhatták a
testület feloszlatását.71

DACIA

A tartomány
A nagyrészt a mai Románia területén található tartomány már a római foglalást
megelőzően is egy szervezett állam részét alkotta. Az egyre erődöső és terjeszkedő
hellénisztikus dák királyság uralta a későbbi provincia területét, 72 ez Traianus II. dákok
ellen viselt hadjáratának (105-106) teljes győzelemmel végződő lezárása után került a
Római Birodalomhoz. Az ásványkincsekben gazdag tartománynak gyakorlatilag minden
határa vitatott, annyi bizonyosnak látszik azonban, hogy Traianus Daciája lényegesen
nagyobb volt annál, amely Hadrianus (117-138) uralma alatt végül elnyerte végső
formáját. A tartomány létrehozására már 106-ban megtörtént, élére consuli rangú helytartó
került, akinek a legio IIII Flavia és a legio XIII Gemina állt rendelkezésére. 73 A Traianus
halálát követő háború után a tartomány déli, az Olttól nyugatra fekvő részén
megalakították Dacia Inferiort, a többi rész pedig a Dacia Superior nevet kapta, Inferiort
procurator irányította, Superiort pedig a legio IIII Flavia elvezénylése miatt egy praetori
rangú helytartó.74 Nem sokkal később egy harmadik tartományt is létrehoztak Dacia
Porolissensis néven, ezt szintén egy lovagrendű procurator igazgatta.75 A közigazgatásban
a nagy markomman-szarmata háborúk idején következtek be újabb változások, a
Potaissába átvezényelt legio V Macedonica révén tovább gyarapodott a tartomány
hadereje, így a helytartó ismét consuli rangú lehetett csak.76 A tartományok új nevet
kaptak: Superior Apulensis lett, Inferior pedig Malvensis. A tartományokat ezt követően
együttesen Apulensis helytartója irányította, ezért is lett a címe legatus Augusti pro
71

FÖLDI – HAMZA 2003 234. Jó példa erre verespataki (Dacia / Alburnus maior, ma Románia / Roşia
Montană) I. viasztábla szövege (CIL III, 925. p.), melyen a collegium Iovi Cerneni tagjai a testület
feloszlatását mondták ki. A verespataki viasztáblák részletes jogi szempontú elemzését ld. PÓLAY 1973.
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praetore Daciarum trium, a procuratorok csak a gazdasági ügyekért feleltek.77 A III.
század harmadik évtizedétől kezdve szüntelenül támadások érik a provinciát, mely a
század második felében már egyre kevésbé volt képes elviselni a ránehezedő nyomást.
Aurelianus (270-275) császár végül 271-ben az utolsó csapatok kivonása után, a
közigazgatás teljes megszűnése és lakosság elmenekülése miatt a Duna túl partjára „vonta
vissza” a tartományt. 78

A daciai Augustalisok

A tisztségcím
A bizonytalan Augustalitasszal rendelkezőket leszámítva a hetvenegy daciai
Augustalist összesen hetvennégy felirat említi. Harmincöt személyt leszámítva, Daciában
az volt az általánosan bevett gyakorlat, hogy „Aug” alakban rövidítve megadták a
tisztségcímet, majd a település rangját és nevét, ahol az illető az Augustalitast viselte (pl.:
Aug col Apul). Időnként előfordulnak egyéb változatok is: „August” (DAC 3, 14),
„Augustal” (DAC 11). Olykor pedig a tisztségcímet mindenfajta rövidítés nélkül adták
meg: Augustalis (DAC 37, 60, 70). A többes szám (Augustales) alkalmazása is
megtalálható, ilyenkor a tisztségcím rövidítés nélkül szerepel (DAC 32, 33, 35, 36, 60). 79
Három (DAC 43, 44, 45) apulumi Augustalis közesen állított feliratán a fratres Augustales
munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li kifejezés szerepel, ez ugyancsak a sémát követi, vélhetően csak
azért ebben a formában szerepel, mert több állítató volt. Egy legalább két napocai
magistert (DAC 58, 65) említő feliraton a maggistri Augustalis kifejezés szerepel a helyes
maggistri Augustales vagy maggistri Augustalium helyett (a kettős „G” a többesszámot
jelzi a feliratok szövegében) (a kettős GG a többesszámot jelzi a feliratok szövegében), de
a város rangja és neve ugyancsak szerepel a feliraton. Ellenben colonia Aurelia
Apulensiumban (pl.: DAC 12) és Sarmizegetusában (pl.: DAC 18) többször is előfordul,
hogy csak a tisztséget írták ki rövídett alakban (Aug) és csak a város rangját tüntették fel a
feliraton. Erre azért volt lehetőség Apulum coloniájában, mert ez is bőven elég volt, hogy
megkülönböztesse a szomszédos municipium Septimium Apulensiumtól, így a feliratok
olvasói számára kétségtelen volt, hogy pontosan melyik városról volt szó. Sarmizegetusa
77

TÓTH 1986 69.
ALFÖLDI 2004 76.
79
A felsorolt személyek mindegyike ugyanazon a négy közel azonos szövegezésű feliraton szerepel.
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esetében az lehet a magyarázat, hogy a tartomány legrégibb városa és coloniája révén
elegendő volt, ha egyszerűen valaki csak a colonia Augustalisaként tüntette fel magát.
Mindenki számára nyilvánvaló volt, a colonia alatt Sarmizegetusa értendő. A tisztségcím
kiírásában uralkodó tendenciák megállapítása már csak azért is fontos, mert így
kiszűrhetőek a helytelenül értelmezett feliratok. Egy apulumi felirat (DAC 79) kapcsán
bizonyosnak látszik az a felvetés, hogy nem Augustalist említ a felirat.80 Ugyanis itt példa
nélküli módon csak a tisztségcím szerepel a rendhagyó „au” formában, a város rangját sem
említik. Így az általános gyakorlattól eltérő kiírás is megerősíti, hogy ezen az apulumi
feliraton nem az A V ligált betűpárról, hanem az A és N betűk egybeírásáról van szó, s a
rövidítés feloldása antistes.

A tartományi előfordulás
A

tartomány viszonylag sok

városából,

szám

szerint

hatból

ismerünk

Augustalisokat. Jelenleg öt municipium rangú településből rendelkezünk adatokkal:
municipium Aurelium Apulensium (DAC 43, 44, 45), municipium Septimium Apulensium
(DAC 6, 30, 38), municipium Aelium Hadrianum Drobetensium (DAC 49), municipium
Aelium Napocensim (DAC 42), municipium Septimium Potaissensium (DAC 5). A kilenc
municipiumbeli Augustalis mellett hatvanöt coloniabelit ismerünk a következő városokból:
colonia Aurelia Apulensium (DAC 1, 3, 10, 11, 81 12, 13, 19, 26,82 41, 46, 55, 59, 64,83
67,84 71,85 7986), colonia Septimium Drobetensium (DAC 34, 50), colonia Aurelia
Napocensium (DAC 16, 58, 65, 7887), colonia Septimia Potaissensium (DAC 15 88), colonia
Ulpia Traiana Sarmizegetusensium (DAC 2, 4, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63,
66, 68, 76, 80, 81, 82) 89. Gyakorlatilag a tatomány minden szegletéből ismertek
Augustalisok, azonban nem mindegyik városi rangú településről.

80

SZABÓ 2004 800–801.
A város megnevezése nélkül a lelőhely alapján.
82
A város megnevezése nélkül a lelőhely alapján.
83
A város megnevezése nélkül a lelőhely alapján.
84
A város megnevezése nélkül a lelőhely alapján.
85
A város neve kitörött a feliratról.
86
Bizonytalan az illető Augustalitasa.
87
Töredékes felirat.
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A város neve és rangja töredékes.
89
A következő feliratokon nem szerepel a város neve: DAC 2, 4, 7, 8, 9, 14, 18, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33,
35, 36, 39, 48, 51, 52, 53, 54, 60. Egyes esetekben pedig az bizonytalan az Augustalitas: DAC 76, 80, 81, 82.
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A települések közül Apulum emelkedik ki, ezen belül is a colonia, ahonnan
legkevesebb tizenhárom Augustalis ismert, ezt a számot azonban Sarmizegetusa majdnem
háromszorosan meghaladja a maga legalább negyven ismert Augustalisával.

A daciai Augustalisokra vonatkozó adatok időrendje
Minthogy a tartomány területe csak a második század elején került római uralom
alá, ezt megelőzően természetesen nem számolhatunk a testületek létezésével. Ugyan az
első városok már II. században megalakultak, mégis kevés információnk van ebből az
időszakból. Sarmizegetusában már a II. sz. első felében biztosan létezett a testület,
Drobetáról és Napocáról csak annyit lehet elmondani, hogy a II. század folyamán már
számolhatunk a testületek jelenlétével. A század végén, pontosabban 180-ban a még
municipium rangú Apulumban is megalakult az Augustalis testület, talán az évszázad
utolsó éveiben ez Potaissában is megtörtént. A testületek tartományi jelenétével a III.
század első harmadáig még biztosan számolhatunk. Napocában Caracalla uralkodása
idején még biztosan fennállt a testület, Drobeta és Potaissa esetében Septimius Severus
uralkodása jelenti az utolsó biztos pontot. Apulum és Sarmizegetusa városában Severus
Alexander uralkodása idejéből származó forrásaink a legutolsók. Azonban, hogy innen
még ekkoriban is rendelkezünk feliratokkal csupán a két város a többiét jócskán
meghaladó felirat mennyiségének tudható be, és nem feltétlenül annak, hogy a többi
városban ekkor már nem kell számolnunk a jelenlétükkel. A III. század közepét követő
időszakból azonban már nem rendelkezünk biztos információkkal, így a testületek
megszűnésének ideje a források hiánya miatt nem állapítható meg.

A felirathordózok és a feliratállítás indokai
A források egy jelentős részét a sírfeliratok jelentik (DAC 2, 7, 15, 16, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 30, 34, 39, 42, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 61, 66, 70 78) ezek állításának oka
egyértelmű, szükségtelen részletezni. Itt is megfigyelhető az a jelenség, hogy feliratokat
vérségi-, házastársi kötelékből, vagy a libertus – patronus viszonyből fakadó
kötelezettségeknek eleget téve állították. A daciai Augustalis testületek a források alapján a
temetkezési egylet funkcióját egyáltalán nem töltötték be. Erre vélhetően azért sem volt
szükség, mert a tagok elég tehetősek voltak ahhoz, hogy saját temetésük költségeiről
19

gondoskodni tudjanak. A huszonhat epitaphium mellett nagyszámú fogadalmi feliratot
ismerünk, ezek közül harminckét oltárt (DAC 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26,
29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 48, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 80,
81).90 Ezeket korábbi fogadalom teljesítése okán állították (DAC 1, 5, 8, 10,11, 12, 14, 25,
26, 38, 48, 56, 59, 67, 81), ritkán hivatkoznak látomásra (DAC 1, 9). Többször előfordul a
pro salute formula is (DAC 8, 25, 48,91 59, 63), négy felirat (DAC 29, 51, 53) pedig
ajándékozásnak állít emléket. Más tartományokhoz képest azonban kiugróan magas az
építési feliratok (DAC 4, 6, 13, 26, 27, 29, 41, 46, 62, 68, 69) száma, azonban mindegyiket
apulumi vagy sarmizegetusai Augustalisok állítatták. Egy részük (DAC 6, 13, 26, 41)
szentély felújításhoz vagy bővítéshez kapcsolódik, ezek mindegyike Apulumban történt,
többnyire az apulumi szentélykörzetben. 92 Mások collegiumokban elnyert honorért
bővítették a testületek székházát, egy-egy ilyen építkezésre kerüt sor Apulumban (DAC
46) és Sarmizegetusában (DAC 27). Ezek mellett még egy sarmizegetusai Augustalis
(DAC 29) Miciában leköveztette a település geniusának szentélye (?) előtti utat. Egy
szintén sarmizegetusai társa (DAC 4) a forum vetus márványozását mozdította elő. Két
sarmizegetusai Augustalis pedig ordojuk aedesét bővítette (DAC 69) illetőleg újítatta fel
(DAC 68). Egyedül egy felirat esetében nem határozható, meg hogy az állítattó (DAC 62)
pontosan milyen épületet bővítetett egy fedett oszlopcsarnokkal. Az építési feliratok közül
kettő kapcsolható a császárkultuszhoz, az egyiket (DAC 29) Micia Geniusának állították az
isteni ház üdvéért (pro salute domus divinae), a másikat (DAC 46) pedig Iuppiter Optimus
Maximusnak dedikálták Septimius Severus Augustus és Caracalla Caesar üdvéért. Az
előbbi egy divatos és általánosan használt formulának számított, a másodikon pedig a
collegium Pontobythinorumban elnyert patronatust nevezték meg a feliratállítás
indokaként. Tehát ezek a feliratok nem kapcsolhatóak kizárólag az Augustalisok
feladatköréhez. Az oltárok közül hármat kapcsolhatunk a császárkultuszhoz. Az egyiket
(DAC 29) Micia Geniusának állították az isteni ház tiszteletére (ob honorem domus
divinae), a másik két feliratot már az uralkodók numenének dedikálták. Az egyiket (DAC
58, 65) egy ismeretlen II-III. századi uralkodónak, a másikat (DAC 40) pedig Caracalla
számára állították.

90

A DAC 31, 32, 33, 35, 36, 60 számú személyek nevei négy azonos szövegezésű feliraton szerepelnek. A
DAC 43, 44, 45 szám alatti személyek nevei ugyancsak egyazon feliraton szerepelnek. A DAC 58 és 65 szám
alatti személyek szintén közösen állítottak oltárt, mint a DAC 64 és a 67 szám alatti személyek is. A DAC 48
szám alatti személy pedig a DAC 8 szám alatti személy üdvéért állított oltárt, így itt is egy feliratról van szó.
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Jelen esetben a hasonló tartalmú pro se et suis szerepel a feliraton.
92
Az apulumi „locushoz” lásd részletesebben SZABÓ 2004.
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A feliratokon szereplő azonosítható istenalakok: Aesculapius (DAC 6, 12 93,
41,9443-4595, 5696), Angeli (DAC 5197), Apollo (DAC 43-4598), Concordia Ordinis (DAC
31, 32, 33, 35, 36, 60) Dea Isis (DAC 17), Deus Aeternus (DAC 51 99), Diana (DAC 1, 4345100), Genius Miciae (DAC 29), Hygia101 (DAC 6, 41, 43-45, 56), Genius Ordinis (DAC
31, 32, 33, 35, 36, 60), Hercules Salutifer (DAC 63), Iuno Regina (DAC 12, 102 26, 51103,
81104), Iuppiter Optimus Maximus (DAC 3, 12,105 26,10646, 81107), Iuppiter Optimus
Maximus Aeternus (DAC 14, 38), Iuppiter Optimus Bussumarius (DAC 13) Iuppiter
Optimus Maximus Dolichenus (DAC 11), Iuppiter Optimus Maximus Conservator (DAC
5, 10), Libera Conservator (DAC 5), Liber Pater (DAC 5, 108 26109, 80), Minerva (DAC
12,110 31, 32, 33, 35, 36, 60, 81111), Mithras (DAC 25, 53112), Numen Augusti (DAC 40,113
58, 65), Nymphae Salutiferae (DAC 8, 48), Quadriviae (DAC 26), Terra Mater (DAC 12),
Volcanus (DAC 37). A leggyakrabban szereplő istenalakok közé tartoznak IOM különböző
interpretatio, ez főként annak tudható be, hogy a hívő az istenek urától remélhette
leginkább, hogy kérése teljesül, éppen ezért őt illette mindenekelőtt minden hála is.
Ráadásul gyakran otthonról hozta magával istene tiszteletét a tartományba került személy,
és továbbra is saját istenét imádta, de IOM neve alatt, olykor az istent jobban azonosító
melléknevet is kapott (Bussumarius, Dolichenus stb.). A második leggyakoribb istenalakok
a gyógyító istenek és az olyan nem gyógyító képességeikről elhíresült istenek, akiknek
mégis egészség megőrző aspektusát domborította ki az állítató (Hercules Salutifer,
Nymphae). De a megtartó szerep egyéb isteneknél is előfordul (IOM Conservator, Liber
Pater ill. Libera Conservator). A gyógyító istenek közül Aesculapius élvez vitathatatlan
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Aesculapius a dominus jelzővel szerepel IOM-szal, Iunoval és Minervával együtt a feliraton.
Hygiával együtt.
95
Hygiával, Apolloval és Dianával együtt.
96
Hygiával együtt.
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Deus Aeternusszal és Angelivel együtt.
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Aesculapiusszal, Hygiával és Dianával együtt.
99
Iunoval és Angelivel együtt.
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Aesculapiusszal, Hygiával és Apolloval együtt.
101
Mindenesetben Aesculapiusszal szerepel együtt.
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elsőbbséget, őt pedig lánya, Hygia követi a sorban. A fentikeken kívül még Iunot említi
több felirat, a többiek csak egy-két alkalommal szerepelnek.

Az Augustalisok foglalkozása és egyéb általuk viselt címek
A tartomány nagyszámú ismert Augustalisához képest kevés esetben tudunk azok
foglalkozásáról. De az egyéb általuk viselt tisztségekről sem rendelkezünk túlságosan bő
információ mennyiséggel, ráadásul a kép még torzabb, ugyanis csak a tartomány két
városából, Apulumból és Sarmizegetusából származik e kérdéskör minden forrása. Az
egyik sarmizegetusai testületi tagról (DAC 40) tudjuk, hogy a daciai vasbányáknak,
amelyek a mai Alsótelek határában és Vajdahunyad környékén találhatóak, 114 egyik
társbérlője (conductor ferrariarum) volt. Egy apulumi társa (DAC 12) Aesculapius isteni
erejének birtokosa (numinis Aesculapi habens), azaz orvos volt. Egy harmadik
sarmizegetusai Augustalis (DAC 39) a collegium fabrum hetedik decuriájának volt a tagja
(ex decuria VII collegi fabrum), tehát kézművesként kereste a kenyerét, talán ez ugyancsak
igaz két apulumi Augustalisra, akik a város collegium fabrumában viseltek elöljárói tisztet:
egyikük decurio (DAC 38), a másik pedig magister volt (DAC 19). Egy harmadik
személyről (DAC 27), aki ugyanezen collegium patronusa volt Sarmizegetusában, már nem
biztos, hogy elmondható ugyanez. Más testületekben viselt tisztségekről nincs
tudomásunk, azonban a patronatust másutt is is viselték Augustalisok a collegium
fabrumon kívül, ugyanis vagyonuk és ebből eredő befolyásuk révén alkalmasak voltak e
szerepkör betöltésére. Ennek megfelelően egy apulumi tag a collegium Pontobithynorum
patronusa volt (DAC 46), bár nem feltétlenül származott erről a területről, hiszen
collegiumok célja az volt, hogy minél tehetősebb és befolyásosabb pártfogót találjanak
maguknak, így a patronus személyes kötődése ugyan előnyös volt, de nem szükségszerű.
Egy sarmizegetusai társa (DAC 9) egy azonosíthatatlan istenség méltóbb tiszteletét
segítette patronus cultorumként. A foglalkozásra közvetetten utaló bizonyíték lehet a több
városban viselt Augustalitas, erre jelenleg két példa is ismert: az egyik személy (DAC 26)
Sarmizegetusa és Apulum, a másik (DAC 56) pedig a pannoniai Siscia és Sarmizgetusa
Augustalisa is volt egyszersmind. Az utóbbiról nagy valószínűséggel állítható, hogy
kereskedő volt, de ez az előbbi esetében is felvethető. Sarmizegetusai társuk talán az illyr
vámterület alkalmazottja lehetett, legalábbis praenomene és gentiliciuma a vámterület
114

GABLER 2009 43.
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egyik bérlőjével azonos, ráadásul feliratai Miciában állítatta, amely rendelkezett
vámállomással. 115 A tartományból csak két olyan személy ismert, aki ornatus ornamentis
decurionalibus volt. Csak a fent említett apulumi orvos (DAC 12) és egy sarmizegetusai
személy (DAC 31) nyerte el ezt a kegyet. Az orvos ezt a címét az Augustalitas előtt említi,
de nem eldönthető, hogy időbeli vagy presztízs sorrendről van szó. A sarmizgetusai
személy azonban már bizonyos, hogy már Augustalisként élete alkonyán nyerte el ezt a
honort, ugyanis az ezért hálátadó feliratainak felállítása már örököseire hárult (DAC 32,
33, 35, 36, 60).

Az Augustalisok életkora116
Kilenc Augustalis sírfeliratán az életkort is feltüntették, ebből tudjuk, hogy a
legfiatalabb 25 éves kora körül hunyt el (DAC 22), így vélhetően ennél fiatalabb korban is
be lehetett kerülni a testületbe, legalábbis Sarmizegetusában. Gyakorlatilag minden
korosztály képviselteti magát: egy apulumi tag 30 éves kora körül (DAC 57), egy
sarmizegetusai 40 éves kora körül (DAC 20), hárman is 50 éves koruk körül haltak meg
(DAC 15, 54, 61). A legtöbben erre az 50 és 70 közötti időszakra esnek: 60 év körül (DAC
16), 66 év (21), 70 év (DAC 24). Ezeknél magasabb életkor csak ritkán fordul elő: 74 év
(DAC 47).

Az egyes daciai városok Augustalisai

Apulum117
Municipium Aurelium Apulensium
A Maros partján fekvő római települést, amely a II. század elején csak egy Sarmizegetusa
territoriumához tartozó vicus volt, Marcus Aurelius municipium rangra emelte. Az élén

115
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DOBÓ 1940 169.
Az életkor adatok pontatlan megadás nem feltétlenül utal rabszolgaságukra. Mihăilescu-Bîrliba úgy véli,

hogy azért nem adták meg pontosan, mert a születési idejüket nem kellett regisztrálni. Vö. Lucreţiu
Mihăilescu-Bîrliba: Altersangaben der Sklaven, Freigelassenen, ihrer Herren und Patronen in Illyricum, in:
AMN 38/1 2001 87 -102.
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IIIIvirek álltak.118 A városon is áthaladt

a tartomány egyik „főútja”,

mely

Sarmizegetusával, illetőleg Napocával és Porolissummal kötötte össze a települést. A
municipium 180-ig állt fent.

DAC 43 - C(aius) Iulius Dius
180

frater Augustalis munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li

DAC 44 - C(aius) Iulius Farnax
180

frater Augustalis munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li

DAC 45 - C(aius) Iulius Irenicus
180

frater Augustalis munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li
A municipium rangú Apulum fennállásának utolsó évéből imserünk csak

Augustalisokat. A forrás három Augustalist (DAC 43, 44, 45) említ fratres Augustales
néven. Cognomeneik alapján nem egy területről származtak: Dius thrák eredetű nevet
visel, Farnax pedig iránit és Pontus vidékéről származhatott, Irenicus neve ellenben
egyedül Italiában fordul elő többször, így vagy innen, vagy a birodalom keleti feléből
származott. Ennek megfelelően a fratres szó itt nem arra utal, hogy vérségi szálak fűzték
volna őket össze, inkább a collegae értelemmel bír jelen esetben. Praenomeneik és
gentiliciumaik azonossága felveti közösen viselt rabszolgaságuk lehetőségét, így a fratres a
colliberti kifejezést is magába foglalná. Mindenesetre a felirat állításakor már mindhárman
rendelkeztek a római polgárjoggal. A testület bizonyosan létezett a colonia rang
elnyerésekor.

Colonia Aurelia Apulensium
A korábbi municipiumot Commodus vélhetően 180-ban colonia rangra emelte. Caracalla
uralkodása idején Ulpianus (Dig. 50, 15, 1. 8. 9), mint ius Italicummal rendelkező várost
említi. A város élén IIvirek álltak.119 Trebonianus Gallus (251-253) uralkodása alatt a város
neve kiegészült a Chrysopolis taggal is. 120

DAC 1 - Ael(ius) Iulianus
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

118

An. Ép. 1944, 29
CIL III, 1150
120
ARDEVAN 1998 48-49, 210-216.
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DAC 3 - T(itus) Ael(ius) Onesimus
180 – 251

August(alis) col(oniae) Apule(n)se

DAC 10 - L(ucius) Ant(onius) Secun(dus?)
180 – 253

Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis)

DAC 13 - G(aius) Atil(ius) Eutyches
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 19 - M(arcus) Aur(elius) Timon
209 – 211

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 26 - T(itus) Cl(audius) Anicetus
222 – 235

Aug(ustalis) coloniar(um)

DAC 41 - M(arcus) Gallius Epitectus
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 46 - M(arcus) Iul(ius) Quirinus
196 – 197

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 12 - Septim(ius) Ascl(epius) Hermes
198 – 211

ornamenta dec(urionalia) col(oniae) Apul(ensis) et Aug(ustalis)
col(oniae eiusd(em)

DAC 55 – P(ublius) Tenacius Gemellinus
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 59 – C(aius) Valerius] [S]alv[i]us
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis)

DAC 64 – [- - -] A[t]ticus
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 67 – [- - -] Tutor
180 – 250

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 79 – Cl(audius) Marcellus121
III. század első fele

Au(gustalis?)

DAC 71 – AL[.]C[- - -]
180 -250

Aug(ustalis) c[ol(oniae) - - -]

DAC 11 – Apollonius(?) ATPIIIAS122
193 – 235

Augustal(is) col(oniae)

121

Bizonytalan, hogy rendelkezett-e az Augustalitasszal. A tisztségcím rendhagyó rövidítése miatt inkáb az
apulumi „locus” antistese lehetett.
122
A felirat lelőhelye Ampelum volt, így korántsem biztos, hogy egy apulumi Augustalist említ. Az
Augustalitas színhelyeként szóba jöhet Sarmizegetusa is a tisztségcím írásmódja miatt („Aug col”).
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Apulum Commodus által alapított coloniájából legalább tizenhárom Augustalist
ismerünk, ennél többet a vizsgált tartományok városai közül csak Sarmizegetusában
találni. A testület már a municipium rangú városban is létezett, azonban miként máshol itt
sem tudjuk, hogy szükség volt-e a testület újra alapítására.
A testület tagjai vélhetőn mindannyian rendelkeztek a római polgárjoggal. Ez csak
négy esetben (DAC 11, 64, 67, 71) kérdéses, többnyire a feliratok töredkessége miatt, az
ép vagy nagy biztonsággal kiegészíthető feliratok csak római polgárjoggal rendelkező
Augustalisokat említenek, így nincs okunk kételkedni abban, hogy a fenti három személy
(DAC 64, 67, 71) is rendelkezett ezzel. A negyedik esetben (DAC 11) a felirat feloldása
okoz problémát: nem dönthető el ugyanis, hogy a név két elemét említi a felirat vagy a
második tag teljesen mást, nem a cognoment jelenti. Csak kevés esetben (DAC 12, 13, 55)
jelenthető ki teljes biztonsággal, hogy libertus volt az illető. Kevesen viselnek ugyanis
jellegzetes rabszolga neveket. A görögös cognoment viselőkről (DAC 3, 12, 19, 26, 41,)
feltehető még, hogy libertusok voltak. A többiek esetében nem jelenthető ki, hogy
libertusok lettek vona, legalábbis neveik alapján nem.
A görögös cognoment viselők származási helyeként egyrészt a keleti tartományok
(DAC 11, 12, 19, 26) jelölhetőek meg, másrészt Dalmatia és Italia (DAC 3, 41).
Ugyancsak Dalmatiából származhatott két további személy (DAC 59, 123 79124) is.
Valószínűleg ketten (DAC 13, 49) kis-ázsiai származásúak lehettek, másik két személy
(DAC 64, 67) Noricum szülötte lehetett. Bizonyosan helyi születésű (DAC 10) vagy a
Duna-vidék valamelyik tartományából származó személy (DAC 1) is volt a testületi tagok
között.
Csak kevés információnk van foglakozásukról, egyéb tisztségeikről. Egy személy
(DAC 12) orvos volt, aki elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát, egy másik (DAC 19)
a collegium fabrum magistere volt, a harmadik (DAC 46) pedig a collegium
Pontobithynorum patronusa. Az egyik Augustalis (DAC 26) talán kereskedő volt, így
viselhette Sarmizegetusában is az Augustalitast.
A város Augustalisai több építkezés költségét is fedezték a városban, ezek kivétel
nélkül szentélyek vagy templomok felújítását (DAC 26), vagy azok oszlopcsarnokkal
(DAC 41), kapukkal (DAC 46), esetleg társalkodó helyiségekkel (DAC 13) való bővítését
jelentették. A császárkultusszal egy felirat sem hozható közvetlen összefüggésbe,
123
124

A név elterjedés alapján Pannonia is szóba jöhet.
A név elterjedés alapján Italia, Hispania, Dél-Gallia is szóba jöhet.
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mindazon feliratok állítatását, melyet az uralkodó üdvéért emeltek, az illető Augustalis
másik tisztségéhez kapcsolhatjuk, így Iulius Quirinus feliratát (DAC 46), aki a feliratán is
megnevezi, hogy a collegium Pontobythinorumban elnyert patronatusért állítatta a feliratot
Septimius Severusnak és Caracallának. Aurelius Timon szintén a collegium fabrumban
viselt magister címe miatt állított feliratot a három császárnak. Természtesen az is
elképzelhető, hogy itt a két tisztségből fakadó kötelezettségeiknk egyszerre tettek eleget,
azonban az is figyelemre méltó, hogy olyan felirat nem ismert, aminek állítatása csak az
Augustalis cím birtoklásával indokolható.
A testület létezésének végpontja nem állapítható meg, de a III. század második
feléből már nincsenek biztos adataink a testület fennállásáról. A testületi taglétszám
ugyancsak nem állapítható meg a források alapján.

Municipium Septimium Apulensium
Az Apulumban állomásozó legio XIII Gemina canabaeját Septimius Severus municipium
rangra emelte 197-ben. Ezt a területet nem lehetett a commodusi coloniához csatolni
ugyanis a kettő között egy szentély körzet és egy temető húzodott. A város élén IIIIvirek
álltak. 125
DAC 6 – P(ublius) Ael(ius) Syrus
197 – 250

Aug(ustalis) m(unicipi) Sep(timi) Apul(ensis)

DAC 30 – [Dom(itius) E]ufras
197 – 250

Au[g(ustalis) mun(icipi) S(eptimi) Apul(ensis)]

DAC 38 – T(itus) Fl(avius) Flavianus
197 – 250

Aug(ustalis) m(unicipi) S(eptimi) Ap(ulensis)

A rövid éltetű septimiusi municipiumból három Augustalist ismerünk. Mindannyian
rendelkeztek a római polgárjoggal. Egyikük (DAC 30) bizonyosan libertus volt, ez a
többiek esetében nem dönthető el. Ketten (DAC 6, 30) keleti származásúak lehettek,
egyikük (DAC 6) egész pontosan Syriából származzhatott, ez utóbbi esetében felvethető
rabszolgasága idején kapta származására utaló nevét. A harmadik személy (DAC 38) talán
helyi születésű volt, ő a városban található collegium fabrumban a odecurio tisztet is

125
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betöltötte. A testület akalakulásának pontos ideje éppúgy nem állapítható meg, mint a
feloszlásé.

Colonia Nova Apulensium
A Septimius Severus által alapított municipium talán Traianus Decius (249-251) alatt
elnyerte a colonia rangot. Ebből a városból egyetlen Augustalist sem ismerünk.
Drobeta126
Municipium Aelium Hadrianum Drobetensium
A fontos Duna-menti átkelőhely közelében fekvő municipiumot Hadrianus alapította, talán
118/119-ben. Lakói a Sergia tribusba tartóztak.127 A város élén IIvirek álltak. 128
DAC 49 – M(arcus) Minicius Simphor[us]
II. sz. Aug(ustalis) m(unicip) H(adriani) D(robetensium)
A településről mindösszesen egy Augustalis ismert, így gyakorlatilag csak annyi
állapítható meg, hogy a Drobeta municipiumában is létezett a testület. Az egyetlen ismert
tag rendelkezett a római polgárjoggal, görögös cognomene alapján vagy Italiából vagy a
birodalom keleti feléből származott.

Colonia Septimia Drobetensium
A várost Septimius Severus colonia rangra emelte, talán 198-ban.129 A colonia élén
változatlanul IIvirek álltak. 130
DAC 34 – C(aius) Dom[i]tius Nicostratus
193 – 271

Aug(ustalis) [c]ol(oniae) Sept(imiae) D(robetensium)

DAC 50 – Iul(ius) Pae[t(inus)] V[al]enus
III. sz. 1. fele

Aug(ustalis) c[ol(oniae)] Drub(etensium)(sic!)(!)

126
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Már a municipium rangú településben létezett Augustalis testület, így valószínű,
hogy már a colonia rangra emelés időpontjától számolhatunk a testület létezésével.
Mindösszesen két Augustalist ismerünk a coloniából, mindkét személy rendelkezett a
római polgárjoggal, egyikük (DAC 34) bizonyosan libertus volt. Ő feltehetőleg a
Birodalom

keleti

területeiről

származhatott,

ellenben

Valenus

Európa

nyugati

tartományainak egyikéből kerülhetett Daciába. Sem a testület létezésének végpontja, sem a
taglétszám nem határozható meg a források alapján.
Napoca131
Municpium Aelium Napocensium
Dacia municipium Aelium Napocensium nevű városát Hadriannus alapította valamikor
117-138 között. A település élén IIvirek álltak. 132
DAC 42 – Iul(ius) Arphoc[ras]
117 – 180

Aug(ustalis) mun(icipi) [Nap(ocensium)]

Egyetlen Augustalist ismerünk a városból, így itt is csak a testület létezése
bizonyítható, bár kétségkívül az erről tanúskodó felirat töredékes Napoca municipiumának
egyedüli, ismert Augustalisa rendelkezett a római polgárjoggal, neve alapján a Birodalom
görög nyelvű részéből származott. A testület vélhetően egészen a colonia rang elnyeréséig
fennállt.

Colonia Aurelia Napocensium
A hadrianusi municipiumot Marcus Aurelius császár colonia rangra emelte. A város élén
vélhetően továbbra is IIvirek álltak (AE 1971, 395).133
DAC 58 – M(arcus) Ulp(ius) Caecil(ius) Bassianus
161 – 250

mag(ister) Augustalis col(oniae) Nap(ocae)

DAC 65 – Callisth(enes)
161 – 250

mag(ister) Augustalis col(oniae) Nap(ocae)

DAC 78 – Aur(elius) [Secun]dus
131

ARDEVAN 1998 198.
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133
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212 – 250

mag(ister) [Aug(ustalis) c(oloniae) Nap]ocae

DAC 16 – M(arcus) Aurel(ius) Papia
212 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Nap(ocae)

Már a municipium rangú városban is létezett Augustalis testület, így vélhetően a
colonia rang elnyerésekor az továbbra is fennállt, bár miként a többi esetben itt sem lehet
tudni, hogy szükség volt-e a testület újraalapítására. A coloniából négy Augustalist
ismerünk, vélhetően mindannyian rendelkeztek a római polgárjoggal, és csupán a felirat
töredékessége okoz az egyik esetben (DAC 65) bizonytalanságot. Neveik alapján nem
állapítható meg, hogy libertusok lettek volna, ez legfeljebb Callisthenes esetében
feltételezhető. Ketten (DAC 58, 78) Italia, Pannonia, vagy Dalmatia területéről
származhattak. Callisthenes (DAC 65) neve nagyon ritka nyugaton, így talán a Birodalom
görög nyelvűű feléből származott. Papia (DAC 16) származási helyét nem lehet
meghatározni a neve alapján. Napoca coloniájában egyedülálló nemcsak Daciában, hanem
a vizsgált tartományok városaival is összevetve, hogy feliratokon a magister Augustalis
szerepel. Valószínűleg itt a szervezeti felépítés figyelhető meg, és a magisterek a testület
elöljárói voltak, nem szükséges feltételeznünk, hogy ez egy másik corporatio lenne. A
testület létezésének végpontja nem határozható meg.
Potaissa134
Municipium Septimium Potaissensium
Potaissában állomásozó legio V Macedonica canabaeját Septimius Severus emelte
municipium rangra 197 körül. A város élén IIvirek áltak.135 A municipium csak kevés ideig
állt fenn, ugyanis Septimius Severus colonia rangra emelte.

DAC 5 - Ael(ius) Super{i}
197 – 211

Aug(ustalis) m[u]n(icipi) Sep(timi) Pot(aissensium)

Mindösszesen egy Augustalist ismerünk a városból, ő (DAC 5) a neve alapján
rendelkezett a római polgárjoggal. Mivel cognomene széles körben elterjedt így származási

134
135
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helye nem állapítható meg, nevéből adódóan akár szabadszületésű is lehetett. A testület
fennállásának végpontja a colonia rangra emeléssel esik egy időre.

Colonia Septimia Potaissensium
A város legkésőbb 211-ben elnyerte a colonia rangot, és a ius Italicumot.
DAC 15 – M(arcus) Aur(erlius) AV[- - -]
212 – 250

Aug(ustalis) c[ol(oniae) Pot(aissensium)]

Miként a legtöbb rangemelést kiérdemelt városban, ahol már az „alacsonyabb” rang
idején is létezett Augustalis testület, úgy Potaissa coloniájában is továbbra fennállt a
testület. Az, hogy a testület újraalapítása elkerülhetetlen volt-e, szintén nem állapítható
meg. Egyetlen Augustalist ismerünk a coloniából, ő bizonyosan rendelkezett a római
polgárjoggal. Származása nem állapítható meg töredékes cognomene miatt. A testület
létezéséről a III. század közepét követően nincs biztos adatunk.
Sarmizegetusa136
Colonia Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmizegetusensium
A tartomány legelső városa, melyet Traianus alapított deductio keretében. A város tribusa
a Papiria volt. A procuratorok székhelye és a tartománygyűlés központja is volt egyben.
Élén IIvirek álltak.137

DAC 2 - Ael(ius) Macrinus Epidianus qui et Epidius
III. sz.

Au[g(ustalis)] col(oniae)

DAC 4 - [P(ublius) A]el(ius) Pr[omo]nas
161 – 250

A[ug(ustalis)] [co]lonia[e]

DAC 7 - Sex(tus) Annius Pa[non]nius(?)
II – III. sz.

Aug(ustali) co[l(oniae)]

DAC 8 - L(ucius) Antistius Onesimus
II –III.sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 9 – [[M(arcus) A]nt(onius?) [- - -]mnis
136
137
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II – III. sz.

[A]ug(ustalis) col(oniae)

DAC 14 - Q(uintus) At(t)ius Anthim(us)
II – III. sz.

August(alis) col(oniae)

DAC 17 - Aurelius Priscianus
222 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis)

DAC 18 - Q(uintus) Aurelius Saturninus
140 – 159

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 20 - [T(itus)] Aurelius Vitalis
222 – 271

Aug(ustalis) col(oniae) metropolis

DAC 21 - D(ecimus) Baebatius (C)hrysantus
II –III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Zermicegetusae(!)

DAC 22 - C(aius) Bovius PAL(?) S[y]mphorus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae) Sar(mizegetusae)

DAC 23 - C(aius) Caecil(ius) Felix
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 24 - L(ucius) Cassius Marcius
II – III. sz.

Aug(ustali) col(oniae)

DAC 25 - Cass(ius) Maximus
222 – 271

Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) m(etropolis)

DAC 26 - Cl(audis) Anic[e]tus
222 – 235

Aug(ustalis) c(oloniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis)

DAC 27 - Tib(erius) Cl(audius) Ianuarius
183 – 211

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 28 - M(arcus) Cornelius Primus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 29 - M(arcus) Cornelius Stratonicus
193 – 211

Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae) Sarmizeg(etusae)

DAC 31 – Ulp(ius) Dom(itius) Hermes
138 – 180

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 32 – Domitius Hermes
138 – 180

Augustalis col(oniae)

DAC 33 - Domitius [H]ipponic(us)
138 -180

Augustalis col(oniae)

DAC 35 - Domitius Onesimus
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138 – 180

Augustalis col(oniae)

DAC 36 - Domitius Regulus
138 – 180

Augustalis col(oniae)

DAC 37 - C(aius) [D]omiti[us - - -]
II – III. sz.

Au[gus]t[ali]s [col(oniae)]

DAC 39 - Flavius Fortunatus
III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 40 - Fl(avius) Sotericus
211 – 217

Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae)

DAC 47 - M(arcus) Iulius Victor
222 – 250

Aug(ustali) col(oniae) Sarmiz(etegusae) metrop(olis)

DAC 48 - M(arcus) Lucilius Lucilianus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 51 - M(arcus) Procilius Aphrodisius
222 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) metropol(is)

DAC 52 - [S]eptimius Asclepiades
193 – 250

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 53 - C(aius) Sped(ius) Vale[r]ianus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 54 - M(arcus) Suronius Adrastus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

DAC 56 - C(aius) Titius Agathopus
II. sz. első fele

Aug(ustalis) col(oniae) Sisciae et Sarm(izegetusae)

DAC 57 - C(aius) Togernius Ingenu(u)s
222 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis)

DAC 60 - Val(erius) Threptus
138 – 180

Augustalis col(oniae)

DAC 61 - C(aius) Venetius Privatus
222 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Sa[r]miz(egetusae) me[t]ropolis

DAC 62 - M(arcus) Veponius Maximinus
II –III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae)

DAC 63 - Q(uintus) Vib(ius) Amillu[s]
106 – 138

Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae)

DAC 66 – [- - -] Marcio
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II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae)

DAC 68 - [- - -]er
222 – 250

Aug(ustalis) [co]l(oniae) Sarmiz(egetusae) m[e]tr[opo]lis

DAC 69 - [- - -]
183 – 235

August[alis col(oniae) D]ac(icae) Sarm(izegetusae)

DAC 76 - [Se]x(tus) Attius [Se]cundus138
II – III. sz.

[Aug(ustali?)], patron(o) [coll(egii)] fabr(um)

DAC 80 - Chrys[?eros] 139
II – III. sz.

[Aug(ustalis) col(oniae) Sa]rmiz(egetusae)

DAC 81 - [- - - Eu]ryma[- - -]140
II – III. sz.

[Aug(ustalis)] col(oniae)

DAC 82 - [- - -Te]rentius141
II – III. sz.

Aug(ustalis)

A bizonytalan értelmezésű és töredékes feliratokat is leszámítva, messze
Sarmizegetusából ismerjük a legtöbb Augustalist a vizsgált tartományok városai közül.
Gyakorlatilag csak maga a város egész Pannoniával vetekedik az ismert Augustalisok
számának tekintetében. Bár igaz, hogy a tartomány legrégebbi és egyik legjelentősebb
római városa volt, a feliratok összmennyisége mégsem háromszor-négyszer annyi, mint
Aquincumé, tehát nem az általános felirat bőség az oka annak, hogy innen közel 40
Augustalist ismerünk, míg Aquincumból „csak” egy tucatot. Teljességgel nem
bizonyítható, hogy már a város megalapításakor létrejött a városban az Augustalis testület,
de a II. sz. első felében már nagy valószínűséggel létezett. Severus Alexander uralkodása
(222 – 235) idején még biztosan létezett a testület, az általános megfigyelhető tendenciát
követve a III. század második feléből már innen sem ismerünk Augustalisokat.
Az ismert sarmizegetusai Augustalisok mindannyian rendelkeztek a római
polgárjoggal, ez valószínűleg azokra is igaz, akiknek a neve töredékesen vagy egyáltalán
nem maradt ránk. Bizonyosan több libertus (DAC 18, 21, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 52, 54, 56,
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Bizonytalan, hogy rendelkezett-e az Augustalitasszal, ugyanis kérdéses helyen sérült a felirat. Minthogy
Secundus elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát, a kitörött rész nem egészíthető ki sem a decurio szóra,
sem a többi városi magistraturára, azonban ebből még nem következik, hogy a hiányzó részen az „Aug”
rövidítés szerepelt.
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Bizonytalan, hogy rendelkezett-e az Augustalitasszal, gyakorlatilag csak görögös hangzású nevéből lehet
erre következtetni.
140
Rendkívül töredékes felirat révén nemcsak a fenti személy neve, de Augustalis címe is bizonytalan.
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jelent.
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60) is volt a tagok között, de szabadszületésűek (DAC 57) is akadtak a soraikban. A
görögös cognoment (DAC 9, 22, 24, 26, 40, 80, 81) viselőknél ugyancsak felvetődik a
gyanú, hogy felszabadított rabszolgák voltak. A származási összetétel valamelyest tarkább
képet mutat, de ez a nagyobb számú feliratnak tudható be. Ismerünk a Birodalom keleti
tartományaiból származó személyeket (DAC 9, 21, 24, 26, 40, 52, 56, 80, 81), ehhez a
csoporthoz még több személy is tartózhat azok közül, akik esetében teljes biztossággal
nem határozható meg, hogy Italia vagy Dalmatia területéről, vagy keletről származtak
(DAC 14, 22, 35, 60). Elég szép számmal vannak a tagok között dalmatiai felmenőkkel
vagy származással rendelkezők (DAC 2, 4, 8, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 39, 51, 54, 60, 76), bár
esetükben gyakran Észak-Italia és Pannonia is szóba jöhet származási helyként.
Bizonyosan kerültek Észak-Italiából is a colonia Augustalisai közé (DAC 61, 63). A még
közelebbi Pannoniából kevesebb személy (DAC 17, 57, 82) kerülhetett át, de
mindenképpen többségében vannak a Duna-vidéken elterjedt nevek (DAC 20, 28, 48, 62),
mint az északi vagy nyugati régiókban népszerűek, ez alól egyedül Gallia Narbonensis
képez kivételt, de mivel az itt is előforduló Augustalisok által viselt nevek másutt is
felfedezhetőek, még nem kell feltétlenül dél-galliai származásra gyanakodnunk. Kisebb
számban, de azért felfedezhetőek északről, Belgicából vagy Britanniából (DAC 36), vagy
Africából (DAC 18, 33) a tartományba került személyek is. A helyi születésűekre (DAC
53) is van adat, bár ebből talán több is volt a tagok sorában, csak neveik elterjedetsége
miatt nem lehet azonosítani őket.
Valószínűleg Sarmizegetusában sem volt szükség a nagykorúság betöltésére,
legalábbis a legfiatalabb korában elhunyt Augustalis (DAC 22) csak 25 éves volt. A
nagyszámú felirat ellenére sem ismerünk olyan személyeket, akik a testület elöljárói lettek
volna. Kevesekről tudjuk, hogy más városokban is viseltek Augustalitas, az egyik személy
(DAC 56) a pannoniai Sisciában, egy másik személy (DAC 26) pedig a tartománybéli
Apulumban is a testület tagja volt, ők kereskedők lehettek. Két személy (DAC 27, 76)
pedig a collegium fabrum patronusa volt, talán ennek hátterében foglalkozásuk is és nem
csak vagyonuk állt. Egy személyről (DAC 40) tudjuk, hogy a daciai vasbányáknak egyik
társbérlője volt. A feliratok alapján ritka kiváltság volt az ornatus ornamentis
decurionalibus a városban, mindössze ketten (DAC 31, 76) nyerték el az ismert személyek
közül. És arról is csak egy esetben (DAC 20) van tudomásunk, hogy egy Augustalis
gyermeke a városi tanács tagja lett.
A feliratok nagyszáma ellenére a császárkultuszhoz köthető feliratokban sem
bővelkedünk. Az egyik személy (DAC 29) feliratán szereplő kifejezések (pro salute
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Domus Divinae ill. in honorem DDomus DiDivinae) is csak általánosan elterjedt formulák.
Így az egyetlen bizonyosan a császárkultuszhoz köthető felirat csak az, amelyet Caracalla
numenjének állítottak (DAC 40).
Bár az Augustalisok maguk is folytattak építkezéseket (DAC 4, 27, 40, 62), ilyen
adományban maga a testület is részesült. Bár helyén valóbb lenne rendről beszélnünk,
hiszen az egyik sarmizegetusai felirat (DAC 73) ordo Augustaliumot említ. A rend saját
épülettel (aedes Augustalium) rendelkezett, amelynek építési felirata is ránk maradt. Az
épület nem azonosítható teljes bizonyossággal, de lehetséges, hogy az egyik forum
novumon feltárt épület volt az,142 így talán a forum hosszanti tengelyében, a tribunalia déli
oldalán volt található az aedes Augustalium143 Az épületet Marcus Ulpius Niceta IIvir és
flamen (DAC 72) kezdte el építetni, azonban az munkálatok teljes befejezése már fiára,
Marcus Procilius Regulusra (DAC 72) maradt. Az aedes felhúzására vélhetően a collegium
fabrum helyiségének (aedes fabrum) 183 – 185 között történt kialakításával egyidőben
került sor.144 A későbbiek folyamán az egyik Augustalis (DAC 69) az aedest stukkókkal,
falfestményekkel, lépcsővel, kisebb szobrokkal, függönyökkel, két bronz kandeláberrel
látta el.145 Piso úgy véli, hogy a két kandeláber csakis rituális célokra szolgálhatott,
mindezekből arra következtet, hogy az aedes egy sacellum volt, ahol egy imagot közre
fogva állhattak a kandeláberek.146 Ha az előkerült épület valóban az aedes Augustaliummal
azonos, akkor egyszerű kultusz hely volt, nem egy Augustalis palota,147 ugyanis egy
összesen 63 m2 területű épületről van szó.148 Az épület Severus Alexander trónra lépése
után már erősen javításra szorult, az aedes felújítását a testület egyik tagja (DAC 69)
finanszírozta. Talán a tetőzet felújításához ekkor a városi tanács egyik tagja (DAC 73) is
hozzájárult. A sarmizegetusai aedes Augustalium létezése nem féltétlenül vonja maga után,
hogy a többi városban is számolnunk kellene ezekkel. Hiszen tudomásunk szerint ebben a
traianusi városban is csak Commodus idején készült ilyen épület.

142

PISO 2006a 167.
BAJUSZ 2003 18.
144
BAJUSZ 2003 19, PISO 2006a 168.
145
BAJUSZ 2003 19.
146
PISO 2006b 109.
147
PISO 2006a 258.
148
PISO 2006a 167.
143

36

Városok adat nélkül
A következő daciai municipiumokból, coloniákból, városias jellegü településekről nem
ismerünk Augustalisokat: Ampelum, Dierna, Malva, Porolissum, Romula, Sucidava,
Tibiscum.
MOESIA INFERIOR

A tartomány
A későbbi tartomány egy részét ugyan Augustus i. e. 27-ben meghódította, de csak
i. sz. 6-ra kerülhetett teljesen római uralom alá.149 Moesia tartomány pontos
megszervezésének ideje nem ismert, vélhetően Tiberius alatt történt, talán 15-ben,150 már a
kezdetektől fogva consularis rangú helytartó állt az élén. 151 86-ban a tartományt
felosztották Moesia Superiorra és Moesia Inferiorra, Superiort ezt követően is consularis
helytartó vezette.152 A terület már Claudius óta önálló vámterület volt ripa Thracicca
néven. 153
A Moesia kettéosztását követően az új tartomány határa nyugaton a Tribitza folyó
volt, mely Moesia Superiortól választotta el. Északon a Duna folyása jelentette a határt,
keleten pedig a Fekete-tenger. Délen Thracia határolta tartomány, azaz megközelítőleg a
Balkán előterében fekvő fennsíkon, majd kisebb déli kiugrással a Vit és az Ošam folyó
térségén keresztül húzodó „vonal”. Pertinax vagy Septimius Severus uralkodása idején
Marciapolis és Nicopolis ad Istrum átkerült Moesia Inferiorhoz, melynek területe
Mesambriával Thracia felé is terjeszkedett. A principatus idején az utolsó változások
Aurelianus uralma idején történtek, amikor Dacia Ripensis létrehozása a tartomány nyugati
részét is érintette.154 A concconcilium provinciae Troesmisben volt.155
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A moesia inferiori Augustalisok

A tisztségcím
Mindösszesen négy moesia inferiori felirat említ Augustalisokat. Közülük kettőn
(MOI 1, 2) a tisztségcímet rövíditett formában (Aug) tüntették fel, majd megadták a város
nevét és rangját is (col Oesc). Egy esetben (MOI 4) a tisztségcím ugyancsak ebben a
formában szerepel, azonban a városnak csak a rangját tüntették fel, a nevét nem. Ennek is
az lehet az oka, hogy a felirat olvasói számára egyértelmű volt, hogy melyik városról volt
szó.156 A negyedik személy (MOI 3) esetében a tisztségcímet rövídités nélkül (Augustal)
írták ki. Azonban a város rangját és a nevét is jelezték a feliraton, melyben az illető az
Augustalitast viselte.

A tartományi előfordulás és az Augustalisokra
vonatkozó adatok időrendje
A tartomány nyugati felének két Duna közeli városából, Oescusból és Novaeból
rendelkezünk az Augustalis testület létezéséről információkkal. A traianusi alapítású
Oescusban már a II. század elején is megalakulhatott az Augustalis testület, azonban biztos
adatokkal csak a Marcus uralkodásának idejéből rendelkezünk. Mígy Marcus Aurelius által
alapított NovaeNovaeból származó forrás III. századi.

Felirathordózók és a feliratállítás indokai
A moesiai inferiori feliratokról ugyancsak az mondható el, ami általánosságban
Duna-vidék térségében Augustalisok által állítottak többségéről, azaz, hogy nem
kapcsolhatóak össze a császárkultusszal. Három fogadalmi felirat (MOI 2, 3, 4), az egyiket
Iuppiter Optimus Maximusnak (MOI 2), a másikat (MOI 3) Dea Sancta Placiss számára, a
harmadikon (MOI 4) nincs dedikáció. A másik két feliratot (MOI 1, 5) egy-egy személy
tiszteletére állítoták.
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Jelen esetben colonia Ulpia Oescensiumról van szó.
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Az egyes moesia inferiori városok Augustalisai
Oescus
Colonia Ulpia Oescensium
A Oescus folyótól (a mai Iskâr) 5 km-re, délre felvő települést Traianus alapította 106-ban.
A Duna azonban még közelebb, 300-400 méterre folyt a várostól.157 A város élén IIvirek
álltak. 158 Lakói a Papiria tribusba,159 és az Ulpia pseudotribusba tartoztak. A város egy
civil településből (vicus) és a legio V Macedonica táborából állt. A város volt Moesia
Inferior tartományi székhelye.

MOI 1 - T(itus) Aurel(ius) Art[emido]rus
218 -250

Aug(ustalis) col(oniae) [Oesc(ensium)]

MOI 2 - M(arcus) Disius G(?)
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Ulp(iae) O[es]ci

MOI 4 - L(ucius) Val(erius) Eutyches
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae)

A városban már korábban is megalakulhatott az Augustalisok testülete, azonban az
első biztos információink csak Marcus Aurelius uralkodásának idejéből származnak,
ugyanis az illyr vámterület akkori bérlője (MOI 5) volt az oescusi testület patronusa. A
testület létezésének végpontja a források alapján nem állapítható meg. Oescus Augustalisai
mindannyian rendelkeztek a római polgárjoggal, Kettőjükről (MOI 1, 4) feltételezhető,
hogy libertusok voltak, a harmadik személyről (MOI 2) ezt azonosíthatalan cognomene
miatt nem mondhatjuk el. Az egyikük (MOI 1) egy volt primipilarius szabadosa lehetett.
Többnyire a tartományban (MOI 1, 2) vagy a Duna-vidék déli részén (MOI 4) elterjedt
neveket viseltek. A testületi taglétszám nem határozható meg a források alapján.
Novae

157

IVANOV 1990
AnÉp. 2005, 1325
159
CIL III, 14416
158

39

Municipium Aurelium Novensium
Az egykori római város a Duna jobb partján feküdt, a települést 161 – 180 között Marcus
Aurelius municipium rangra emelte.160 Kezdetben a legio VIII Augusta állomásozott itt
azonban 69 után ennek áthelyezése miatt a legio I Italica látta el a térség védelmét.

MOI 3 - Iulius Statili(u)s
III. sz.

Augustalis m(unicipi) N(ovensium)

Novae városában gyakorlatilag csak a testület létezése bizonyítható. Egyetlen forrásunk a
III. századból származik, így ez a testület létrejöttének és megszűnésének idejét nem képes
meghatározni. A testület egyetlen ismert tagja rendelkezett a polgárjoggal, libertus volta
azonban nem állapítható meg a neve alapján.
Városok adat nélkül
A következő moesia inferiori városokból nem ismerünk sem sevireket, sem
Augustalisokat: Tropaeum Traiani, Durostorum, Noviodunum, Troesmis.

MOESIA SUPERIOR

A tartomány
A mai Bulgária, Macedónia, területén fekvő egykori provincia szomszédos tartományai
Dalmatia, Moesia Inferior, Thracia, Macedonia voltak. Északi határát a Duna vonala
képezte,161 a mai Lomnál162 (Almus) délnek fordul, majd Mokreš mellett elhaladva eléri a
Cibrica (Ciabrus) folyót.163 Megközelítőleg ennek vonala mentén halad, majd a Babin Zub
csúcsnál átszelte Stara Planina gerincét, innen délnyugati irányban a Nišava völgyén át
húzodott.164 Ezt követően a hegylánc lábainál és a déli Morava (Južna Morava) völgyétől
keletre haladt tovább, és a Rujen Planinán keresztül a Pčinja folyását követve elérte a
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Vardart.165 Délen a Golešnica hegy, a Jakupica és Sura Gora alkotta a természetes határt.166
Innen a Šar Planina (mons Scardus) nyugati lábai mentén északra fordult. 167 Az Albán
Alpokon át, a Ibar és Lim közötti vízválasztót követve, Čačaknál keresztezte az Északi
Moravát (Zapadna Morava), innen pedig a Száva jelentette a határt, bár a határ ezen
szakasza a legkérdésesebb.168 A későbbi tartomány egy részét ugyan Augustus i. e. 27-ben
meghódította, de csak i. sz. 6-ra kerülhetett teljesen római uralom. 169 Moesia tartomány
pontos megszervezésének ideje nem ismert, vélhetően Tiberius alatt történt, talán 15ben,170 és már a kezdetektől fogva consularis rangú helytartó állt az élén.171 86-ban a
tartományt felosztották Moesia Superiorra és Moesia Inferiorra, Superiort ezt követően is
consularis rangú helytartó igazgatta.172 Aurelianus részben a tartomány északkeleti feléből
hozta létre Dacia Ripensist.173

A moesia superiori Augustalisok
A tisztségcím
A moesia superiori Augustalisok egy bizonyos sémát követve írták ki a tisztségüket.
A husszonnégy ismert személyből tizenheten a rövidített tisztségnév után a város rangját
illetőleg a nevét is ugyancsak rövidített formában tüntették fel felirataikon. Ez a tizenhét
személy (MOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) feliratán a tisztség
címet „Aug” alakban írta ki, ezután a város rövidített alakban megadott rangja és neve
következett. Megesett, hogy a feliraton csak az „Aug” alak rövíditett tisztségcím szerepelt,
de a város rangját illetőleg nevét nem közölték a feliraton (MOS 11, 12). Ezekben az
esetekben nyilván a felirat állítatói egyértelműnek érezték az Augustalitas viselésének
helyét, így nem tartották szükségesnek közölni azt, azonban mégsem számíthatjuk a
kivételek közé őket, mert mindkét felirat töredékesen maradt ránk, így lehetséges, hogy a
város rangja és neve174 mégis szerepelt valahol a feliraton. Megjegyzendő továbbá, hogy
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ott ahol az egész testületre utaltak, ott nem elégedtek meg az „Aug” rövidítéssel. Így egy
esetben (MOS 9) mikor a felirat több Augustalis állítatta az „Augustales col” alakkal
találkozunk. A fenti sémához képest csak a város neve maradt le a feliratról. Egy másik
esetben (MOS 14) ismételten magát a testületet jelölve a „pr Augustalium”175 jelenik meg,
azonban mindez nem jelent semmiféle szabályt inkább egyfajta szokást. Ugyanis egy
esetben (MOS 19) az „Augustal col Rat” rövidítéssel találkozunk, azonban itt csupán
egyetlen személyt jelöl a felirat nem az egész testületet. Egy kérdéses feloldású feliraton
(MOS 6) szintén rendhagyó alak szerepel, itt a „dec Au[gu]s col” alakkal találkozunk. Az
„Augus” alak ily formán utalhat ugyan az egész testületre, azonban a jelenlegi forrásokból
decurio elnevezésű tisztség nem ismert az Augustalis testületben, így itt –, az eddigi
információk alapján, inkább az Augustalitas és nem a testület rövidítéséről van szó, a
szóbanforgó személy így decurio volt a coloniában, a szóbanforgó személy így decurio
volt a coloniában. A másik lehetséges értelmezés, hogy a felirat első két betűje A és N,
ennek megfelelően a töredék kiegészítése: dec(urio) an[ti]s[tes]. Ezen értelmezés ellen
nem szól semmi, ugyanis a felirat állítatója Mithras híve volt, a kultuszból pedig ismert az
antistes tisztség is. Másrészt a két cím sem zárja ki egymást, harmadrészt miként látható az
Augustalisok mindig az „Aug” alakot használták tisztségük kiírására, kivéve, ha nem a
testületre kívántak utalni. Egy erősen töredékes felirat (MOS 28) vélhetően ugyancsak a
sémába tartozhatott, azonban a város neve már teljesen hiányzik a feliratról és mind a
tisztség cím mind a város rangjánál hiányos a felirat. Azonban mégis csak elmondható,
hogy amennyiben egy személyt kívántak megjelölni a szövegben, úgy Moesia Superiorban
a tisztségcím bevett rövidítési módjának az tekinthető, mikor az Aug alakban rövidített
tisztségcím után ugyancsak rövidített formában megadták a város rangját és nevét.
Amennyiben pedig a testületre kívántak utalni, akkor kerülték a rövidítést.
A tartományi előfordulás
A tartományból tizenöt coloniabeli (MOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 26) és hét municipiumbeli (MOS 4, 5, 16, 21, 24, 25, 28) Augustalis ismert. Egy
személy esetében (MOS 12) nem dönthető el tejles bizonyossággal, hogy a város
municipium vagy colonia ranggal rendelkezett az Augustalis hivatalviselése idején.
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Az eddig közlésekben: primus Augustaliumként oldották fel a rövidítést, azonban az egyik pannoniai
felirat (PAN 26) alapján felmerül az a lehetőség is, hogy rövidítés valójában a praefectus Augustalium
kifejezést takarja, s így a testület elöljáróját jelentené. A feliraton nem szerepel a város rangja és neve, mely
Ratiaria coloniája volt.
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Összesen a tartomány öt városából ismerünk Augustalisokat: Margumból, Ratiariából,
Singidunumból, Scupiból és Viminaciumból. A következő municipium rangú városokból
ismertek Augustalisok: municipium Margum (MOS 24), municipium Singidunum (MOS
21), municipium Viminacium (MOS 4, 5, 16, 25, továbbá a lelőhely alapján a város
megnevezése nélkül: 28). A következő colonia rangú városokból ismertek Augustalisok:
colonia Ratiaria (1, 2, 9, 14, 17, 18, 19, 22, továbbá a lelőhely alapján a város
megnevezése nélkül: 6), colonia Scupi (7, 8, 11, 20, 23), colonia Viminacium176 (26). A
fentiekből négy város a tartomány északi részén helyezkedett el a Duna közelében. Így
Singidunum, Margum, Viminacium, Ratiaria fontos kereskedelmi útvonalon feküdt, mely
Moesia Superiort összekötötte a szomszédos Pannoniával, Daciával és Moesia Inferiorral.
Scupi városa pedig a Macedonia felé vezető úton volt található.177 Egyedül Dalmatia
irányába vezető utak mentén nem ismerünk olyan várost, melyben Augustalis testület
létezett.
Az Augustalisokra vonatkozó adatok tartományi időrendje
A tartományban az első században jelenhetett meg legkorábban a testület,
közelebbről Scupi coloniájában, azonban biztos adataink csak a II. század első feléből
származnak. Ezen időszakban már a tartomány másik városában Ratiaria coloniájában is
megalakult a testület. A II. század második felében pedig három Dunához közel fekvő
városban, Viminaciumban, Singidunumban és Margumban is már biztosan létezett a
testület. Egyedül a marcusi alapítású Margumban alakkulhatott csak 161 után a testület, a
másik kettőben már korábban is létezhetett. A huszonkét ismert személy közül 10 (MOS 1,
6, 7, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22) biztosan a II. század folyamán viselte a tisztségét. Hét
esetben (MOS 2, 8, 9, 12, 17, 25, 28) a felirat pontosan nem keltezhető, csak annyi
állapítható meg, hogy a II. vagy III. században nyerték el az Augustalitast. Öt esetben
(MOS 4, 5, 18, 23, 26) pedig bizonyos, hogy a III. századra keltezhető feliratokról van szó.
A felirathordózok és a feliratállítás indokai
Összesen huszonkét Augustalist említő felirat ismert a tartományból. A huszonkét
feliraton huszonhárom Augustalis szerepel. A feliratok többsége a sírfeliratok közé
176
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A város neve kitörött, így csak a felirat lelőhelye alapján szerpelhetett rajta Viminacium neve.
MÓCSY 1970 18.
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tartozik. Két eset kivételével (MOS 19, 21), ahol a feliratot szarkofágra vésték fel, az
általánosan használt felirathordozó azonban a sztélé volt (MOS 1, 4, 7, 8, 11, 16, 20, 22,
23, 25, 26). A sírfeliratok esetében a feliratállítás indoka nem szorul magyarázatra. Az
állítattok mind a családi kötelékből vagy örökösi kötelezettségből fakadóan készítették a
feliratokat. Egy esetben bár az egyik állítattó (MOS 5) az elhunyt (MOS 4) hivataltársa is
volt ugyan, azonban vélhetően az előbbi utóbbi libertusa is volt, így inkább kettejük
közötti libertus-patronus viszony volt az állítatásban való részvétel oka. Az egyik
szarkofág (MOS 19) esetében a felirat értelmezése bizonytalan. A feliraton is szereplő
ordo splendidissimus kifejezés, vélhetően az ordo decurionumot takarja, legalábbis más
feliratokon leginkább a decuriókra vonatkoztatható ez a kifejezés. 178 Azonban kérdéses,
hogy az a splendidissimo ordine kifejezés a felirat állítatóiként nevezi meg a decuriókat,
vagy csak azért szerepelnek így a feliraton, mert az Augustalis általuk nyerte el a decuriói
jelvények viselési jogát, ez utóbbi tartható valószínűbbnek. Úgy tűnik, hogy Moesiában
sem tartozott a testületi tagok kötelezettségei közé, hogy tagtársaik temetéséhez
hozzájáruljanak, erre már csak azért sem volt szükség, mert a testület tagjai jórészt tehetős
embereknek számítottak.
A feliratok másik csoportját az oltárokra vésett fogadalmi feliratok (MOS 6, 14,
18, 24) jelentik. Ezek az Augustalitasszal nem hozhatóak összefüggésbe, mind személyes
indítatásból készültek és a magán vallásossággal kapcsolhatóak össze. A dedicatiók elég
változatosak, egy-egy oltárt emeltek Sol Invictus Mithrasnak (MOS 6),179 Dis Paternek és
Proserpinának (MOS 14), Hercules Victornak (MOS 18), és Iuppiter Optimus Maximusnak
(MOS 24).
Továbbá ismerünk egy építési feliratot (MOS 17) is, mely egy azonosíthatatlan
istenség180 számára emelt templom felújításáról tanúskodik. A felirat állítatásának indoka
nem szerepel a feliraton. Bár nem zárható ki az sem, hogy munusként végzett renoválásról
van szó. Mindenesetre ez a felirat is az Augustalisok testületének igazi létjogosultságát
bizonyítja. Azt, hogy szükséges volt a némi szerephez juttatni ezeket az alacsony
társadalmi rétegből származó embereket, hogy vagyonuk révén segítsék az egyes
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AnÉp.1927 28; AnÉp.1972 264; AnÉp.1993 585; CIL II 1360; CIL II 1481 (p 1049); CIL VIII 5150; ILS
6818; InscrIt 10/2 6
179
A személy Augustalitasa kétséges.
180
Csak annyit tudunk, hogy a neve Deusszal kezdődött. Tekintve azonban, hogy Moesia Superiorban
legalább tíz Deusszal kezdődő istennevet (pl.: Deus Aeternus, Deus Andinus, Deus Hero, Deus Invictus
Mithras, Deus Sanctus Hercules, Deus Zbelsiurdus) ismerünk, az azonosítása nehézkes. Ráadásul Ratiariában
egyikre se akad példa.
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városokban szükséges felújításokat, építkezéseket. Három esetben a tisztelet jeléül állított
feliratról van szó.
Ismert egy szoborbázis (MOS 12) melyet az egyik II – III. századi uralkodó
tiszteletére emeltek, a bázison pedig a császár ezüst vagy ezüstözött szobra állt egykoron.
Ez a felirat már valóban az uralkodó kultusszal hozható kapcsolatba. A szobor
elkészítésének költségeihez vélhetően az ordo decurionum és az ordo Augustalium is
hozzájárult. Előfordult azonban két esetben (MOS 2, 9) is, hogy az az Augustalisok
valamelyik társuk tiszteltére emeltek feliratot. A felirat állítatásának pontos indoka
azonban egyik feliraton sem szerepel. Így nem tudjuk, hogy pontosan mivel is érdemelték
ki társaik tiszteletét.
Az Augustalisok foglalkozása, egyéb általuk viselt címek

A

moesiai

Augustalisok

foglalkozásáról

csak

közvetett

információkkal

rendelkezünk. Bizonyos személyeknél (MOS 9, 10, 14) feltételezhető, hogy vámbérlettel
foglalkozó családok helyi megbízottjai lehettek. A többiek esetében még ennyi
információval sem rendelkezünk. Egyéb tisztséget sem említenek a források, amelyet
Augustalisok viseltek volna.
Gyakorinak mondható azonban Moesiában, hogy az Augustalisok ornati
ornamentis decurionalibus voltak. A huszonhárom ismert Augustalisból 5 személy (MOS
2, 9, 18, 19, 21) nyerte el a decuriói jelvények viselési jogát. Figyelemre méltó, hogy
közülük négyen (MOS 2, 9, 18, 19) Ratiariában viselték az Augustalitast, csak egy további
példa (MOS 21) ismert Singidunumból. Vélhetően más városokban is elnyerhették ezt a
kiváltságot, erről tanúskodik az egyik viminaciumi Augustalis (MOS 12) esete is. Mócsy
úgy vélte, hogy az ornati ornamentis deurionalibus mindannyian Augustalisok voltak.
Jóval magasabb megtiszteltetésben részesült az, aki ornatus IIviralibus ornamentis (MOS
12) volt. Talán a viszonylag sok ornatus ornamentis decurionalibus miatt volt szükség erre
a kegyre. Ratiaria városában azonban több másik kifejezéssel találkozunk. Feloldástól
függően a primus vagy praefectus Augustalium kifejezés (MOS 14), az előbbi
mindenképpen valamiféle elsőbbséget takar a testületen belül, ami egyaránt lehet időbeli
vagy rangbeli, a rangbeli azonban primus inter pares helyzetet is jelölhet. Az utóbbi
mindenképpen a testület elöljárója volt. Jelenlegi ismereteink alapján arra nem adható
válasz, hogy pontosan miféle előnyökkelés jogokkal, vagy esetleg kötelezettségekkel járt a
primus cím.
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A duumviri és decuriói jelvények viselési jogán túl még egy további kiváltság is
elérhető volt, egy ugyancsak ratiariai felirat (MOS 2) alapján, elnyerhető volt az immunitas
operum publicorum, azaz mentesülni lehetett a közfeledatok és közkötelezettségek alól,
mint például az adózás. Az ilyesfajta mentessség azonban kevesek kiváltsága volt.

Az Augustalisok életkora
A forrásainak alapján nem állapítható meg, hogy hány éves kortól volt elnyerhető a
testületi tagság, azonban vélhetően nem volt nagykorúsághoz kötve. Mindenesetre az
ismert élettartamú Augustalisok mind éltes korban haltak meg: 65 év körül (MOS 1, 4), 70
év körül (MOS 8, 16), 75 év körül (MOS 7), 76 évesen (MOS 20).

A moesia superiori sevirek
A tisztségcím
Jelenleg öt sevirt ismerünk Moesia Superiorból. A tartományi sevirek, helyesebben
sevir Augustalisok azonos sémát követve írták ki a tisztségüket. A tisztségcím első tagját
mindannyian mindannyian számok és betűk kombinációval írták ki az alábbi formában:
„IIIIIIvir”. Két alkalommal (MOS 3; 10) is előfordult, hogy a tisztség első tagját a sor
végén elválasztották, mind két alkalommal azt az eljárást választották, hogy a
számjegyeket (IIIII) még egy sorba írták, a betűket (vir) pedig már a következő sorba. A
tisztségcím második tagját, az Augustalis szót egy kivételtől (MOS 15) eltekintve
rövíditették. Többnyire csupán az első három betűt írták ki: „Aug”. Egy alkalommal (MOS
27) azonban az „August” alakot használták. A tisztségcím megadása után három esetben
(MOS 3; 10; 27) rövíditett formában (col Scup) megadták a város rangját és nevét is, ahol
betöltötték a seviratust. Nyilván a többiek esetében ezt fölöslegesnek érezték megadni.
Mindezek alapján elmondható, hogy Moesia Superiorban jelenlegi ismereteink alapján a
tisztségcím kiírásának legbevettebb formája a következő volt: „IIIIIIvir Aug col Scup”.
A tartományi előfordulás

46

Moesia Superior területén mindösszesen egy városból vannak forrásaink sevir
testület létezéséről. Ez a város pedig Scupi, innen nem csak sevireket, hanem
Augustalisokat is ismerünk.
A sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje
Scupi ugyan már az I. sz. utolsó harmadában megalapult, azonban a sevir testület
létezése csak a II. században adatolható biztosan. De e századon belül nem igazán lehet
kronológiai sorrendet felállítani az ismert sevirek között. Csupán egyikük (MOS 13)
esetében valószínű, hogy a II. század közepe után viselhette a tisztségét. A többiek
esetében az eddig információk alapján csak annyi állapítható meg, hogy a II. sz. első
évtizedei után viselhették a tisztségüket. A testület III. századi létezése szintén nem
adatolható a városban, így a tartományban sem. Hacsak a fent említett személy (MOS 13)
hivatalviselése nem erre az időszakra esett.
A felirathordózok és a feliratállítás indokai
Az öt ismert moesia superiori sevirt összesen öt felirat említi. Ezek közül négy
(MOS 3; 10; 13; 27) sírfelirat, melyeket sírsztélékre véstek fel. Az állítatásuk oka nem
igényel magyarázatot. A feliratokat az elhunyt sevirek hozzátartozói állították. Az egyiket
az elhunyt apja (MOS 3), a másikat pont fordítva fiú az apjának (MOS 10), a harmadikat
(MOS 27) a feleség. Egy esetben (MOS 13) a sevir felesége halála kapcsán gondoskodott
saját síremlékéről is. Az ötödik személy (MOS 15) felirata nem sepulchralis jellegű. Ezt
fogdalomból állították az összes istennek és istennőnek, azonban a fogadalom nem
feltétlenül kapcsolódik a tisztségéhez. Sokkal inkább ez esetben egy magán indítatásból
állított feliratról lehetettt szó.
A sevirek által viselt egyéb tisztségek
Jelenlegi ismereteink alapján a Moesia Superiorból ismert sevirek egyike sem
rendelkezett más tisztséggel, címmel a seviratuson kívűl.
A sevirek életkora
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Három sírfelirat megőrizte az elhunyt sevirek korát is. Az életkorok mindegyike 0ban vagy 5-ben végződik, így nem tudhatjuk, hogy pontos vagy hozzávetőleges adatokról
van szó. A legfiatalabb sevir (MOS 3) 35 éves kora körül halhatott meg, a legidősebb
pedig 70 körül lehetett (MOS 10). A harmadik személy esetében 50 évet adtak meg
elhalálozási életkorként.
Az egyes moesia superiori városok

Augustum Margum

Municipium Aurelium Augustum Margum
A Duna torkolatától nem messze, mai Mlava folyó jobb partján fekvő municipiumot
Marcus Aurelius alapította. A település a nevét a mellette folyó Margusról kapta. Nincs
forrás arról, hogy IIvirek vagy IIIIvirek álltak a város élén.
MOS 24 – L(ucius) Val(erius) Trofimas
171 – 230

Aug(ustalis) mu(nicipii) Aur(eli) Aug(usti) Mar(gi)

Moesia Superior marcusi alapítású municipiumában alakulhatott utolsóként
Augustalis testület. Jelenleg minden tudásunk egyetlen egy feliratból származik, így a
testület létrejöttének ideje kérdéses. Talán már a II. század második felében létrejött
testület, de a III. század elején már biztosan létezett. A testület fennállásának végpontja
szintén nyitott kérdésnek számít. Az egyetlen ismert margumi Augustalis római
polgárrjoggal rendelkező személy volt. Cognomene alapján Dalmatia vagy Italia szülötte
volt. A források számának elégtelen volta miatt a testületi taglétszám nem határozható
meg.

Ratiaria

Colonia Ulpia Traiana Ratiaria
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A deductios coloniát Traianus császár alapította 98 és 117 között a mai Arčarica folyócska
torkolata közelében, a későbbi időkben, mint colonia Ratiaria jelenik meg.181 Lakói a
Papiria tribusba182 és az Ulpia pseudotribusba tartóztak.183 A város élén IIvirek álltak.184
MOS 1 – P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Aprio
117 – 150

Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae)

MOS 14 – Q(uintus) Sabinius Vitalis
pr(aefectus) Augustalium185

II. sz. első fele

MOS 6 – M(arcus) [C]occeius [V]alens186
II. sz. második fele

dec(urio) Au/[gu]s[t(alium?)] col(oniae)

MOS 22 – Sex(tus) Val(erius) Hilarus
II. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae)

MOS 19 – M(arcus) Ulpius Epistratus
131 – 170

Augustal(is) col(oniae) Rat(iariae) o(rnatus) o(rnamentis) d(ecurionalibus)

MOS 2 – L(ucius) Anatinius L(uci) l(ibertus) Phoebus
II – III. sz.

Aug(ustals) col(oniae) Ulp(iae) Rat(iariae) ornatus ornamentis
decurional(ibus)

MOS 9 – T(itus) Iulius Palethus
II – III. sz.

ornat[o de]cur[i]ona[libus] or[namentis]

MOS 17 – M(arcus) Sulpiciu[s] Zoticus
II – III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae)

MOS 18 – T(itus) Titius Herculanus
III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae) o(rnatus) o(rnamentis) d(ecurionalibus)
Ratiaria coloniájában már a II. század első felében létrejött az Augustalis testület.

Fennállása pedig a III. század elejéig még biztosan nyomon követhető. Azonban a források
alapján pontosan nem határozható meg a testület létezésének végpontja. A kilenc ismert
scupibeli Augustalis közül öten (MOS 1, 6, 14, 19, 22) II. század folyamán viselhették a
tisztségüket. Három személy (MOS 2, 9, 17) esetében ez pontosan nem állapítható meg,
181

MÓCSY 1970. 30.
An. Ép. 1938, 95
183
GALSTERER-KRÖLL 1972. 123.
184
CIL III, 7429 Közvetett bizonyíték szól emellett: a feliraton ornatus IIviralibus szerepel, ebből adódik,
hogy a várost IIvirek irányították.
185
A pr(imus) Augustalium ugyancsak szóba jöhet a felirat feloldásaként.
186
Kétséges, hogy rendelkezett az Augustalitasszal.
182
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egy negyedik (MOS 18) pedig a III. század folyamán lehetett Scupi Augustalisa.
Mindegyik Augustalisról elmondható azonban, hogy rendelkezett a római polgárjoggal. A
testület tagjai többnyire libertusok voltak. Ketten (MOS 1, 2) ezt a feliratukon is
feltüntették, a többiek (MOS 17, 19, 22) esetében a görögös hangzású cognomenből
következtethetünk erre. Két Augustalis (9, 14) feltehetően vámbérlettel foglalkozó
családok libertusa vagy annak leszármazottja lehetett. Két személy (MOS 6, 18) pedig
neve alapján szabadszületésű is lehetett. A város Augustalisai közül többen (MOS 2, 9, 18,
19) is elnyerték a decuriói jelvények viselési jogát. Egy személy pedig a coloniában
mentességet nyert a közfeladatok és kötelezettségek teljesítése alól (immunitas operum
publicorum). Két kérdéses értelmezésű felirat ismert a városból, az egyiken (MOS 14) a
már a korábban említett „pr Augustalium” rövidítés szerepel, amely talán praefectus
Augustaliumként oldható fel és a testület vezetőjét jelentné a városban. A második felirat
(MOS 6) kevésbé értelmezhető: a „dec Au[gu]s[t]” rövidítés szerepel rajta. Bár a hibás
olvasat lehetősége is fent áll, az bizonyos, hogy a „dec” a decurióra oldható fel. Ez
azonban felveti a problémát, hogy nem ismert olyan Augustalis, aki decurio lett volna, a
két testületi tagság gyakorlatilag kizárja egymást, de az Augustalis testület elöljáróit sem
nevezik decuriónak. Ráadásul Ratiariában ezek a praefectus címet viselhették. Bár
sehonnan sem ismert Augustalis, aki decurio lett volna, olyan több ismert, akinek a fia már
bekerült a városi tanácsba. Ez a jelenség Ratiariában is megfigyelhető (MOS 1).
Származásuk tekintetében kevés információval rendelkezünk, többen görögös hangzású
nevet viselnek, ezek kevésbé árulkodnak származási helyükről. E nevek európa latin
nyelvű részein csak Italiában és Dalmatiában fordulnak elő nagyobb számban (MOS 1, 2,
14, 17, 18), bár keleti származás lehetősége is fent áll. Az egyik személy (MOS 6) neve
alapán helyi származású lehetett. A testületi taglétszám nem állapítható meg a források
alapján.
Scupi

Colonia Flavia Scupi
A ódeductiós coloniát Domitianus alapította a legio VII Claudia veteránjainak
letelepítésével, a Lepenac torkolatánál, a Vardar északi partján, néhány kilomméterre
nyugatra a mai Skopjétől.187 A város eredeti neve colonia Flavia Felix Domitiana volt. A
Domitiana a későbbiek folyamán eltűnt a város nevéből, a Felix jelzővel egyetemben.188 A
187
188

MÓCSY 1970 62.
MÓCSY 1970 29.
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város élén IIvirek álltak.189 Lakói a Quirina tribusba tartoztak,190 illetőleg a Flavia, Ulpia
és Aelia pseuodtribusokba.191

Augustales:
MOS 11 – C(aius) Lib(. . . . .) Cr[es]cens
69 – 150

Au[g(ustalis)]

MOS 7 – Marus Elliu[s M(arci) l(ibertus?)] Phoe[bus]
117 – 150

Aug(ustalis)col(oniae)Scup(inorum)

MOS 8 – L(ucius) Iul(ius) Argaeus
150 – 250

Aug(ustalis) col(oniae) Scup(inorum)

MOS 20 – M(arcus) Ulpius Iulius
II. sz.

Aug(ustalis) colon(iae) Sc[up(inorum)]

MOS 23 – C(aius) Val(erius) Maximus
III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) S<c=E>up(inorum)
Scupi coloniájából jelenleg öt Augustalist ismerünk. A testület akár már az I.

század második felében megalakulhatott a városban, de a II. század első felében már
mindenképpen számolnunk kell a jelenlétükkel. A testület fennállása a II. század végén, a
III. század elején még kimutatható, de hogy a században pontosan meddig, az nem
állapítható meg az eddigi források alapján. Az ismert scupibeli Augustalisok többsége a II.
század folyamán viselte tisztségét. Két személy esetében (MOS 20; 23) sem a társadalmi
helyzetük, sem származási helyük nem állapítható meg pontosan. Mivel mindenképpen
számolnunk kell esetleges szabados származásukkal, gentiliciumuk nem ad útmutatást
arról, hogy honnan származtak, így személyükre vonatkozóan kizárólag a cognomen nyújt
információt, mindkettejük neve azonban gyakori a Duna – vidéken a szabadok körében. A
másik három személy esetében (MOS 7; 8; 11) a libertus származás bizonyosnak látszik,
cognomeneik egyrészt görögös jellegűek (MOS 7; 8). másrészt pozitív jelentésük okán
(MOS 11) főként a rabszolgák körében fordultak elő. Neveik többnyire Italiában
elterjedtek, így vélhetően onnan is kerülhettek Moesiába. Foglakozásuk egy esetben sem
állapítható meg, és arról sincs információnk, hogy egyéb tisztségeket is viseltek volna. Az
189

An. Ép.1972, 513; An. Ép.1977, 726; An. Ép.1984, 747; CIL III, 8189; IMS 6, 12; IMS 6, 15; IMS 6, 45
Lásd a városról szóló történeti bevezetést Borka Dragojevićć – Josifovska tollából az IMS VI. kötetében
(IMS VI: 28. old.)
191
GALSTERER-KRÖLL 1972 123.
190
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scupibeli Augustalisokat említő feliratok egytől- egyig sírfeliratok, amelyek azonban
rendkívűl szűkszavúak. Csak annyit tudunk, hogy a város mindegyik Augustalisa
rendelkezett a római polgárjoggal. És tisztségüket gyakorlatilag azonos sémát követve írták
ki. Halálukkor még életkoruk is hasonló volt, 70 és 80 éves koruk között húnytak el (MOS
7; 8; 20). Az élethossziglan tartó testületi tagság miatt igen nehéz volt bekerülni a
testületbe. A társadalmi emelkedésről is nyomon követhető. Iulius Argaeus (MOS 8)
feltehetően szabados volt és egykori rabnőjét vagy conlibertáját vette el, közös gyermekük,
azonban mint már római polgár a legio IIII Flavia katonájaként szolgált. És nyilván
cognomenét, az Ingenust is azért kapta szüleitől, mert ő már szabadon született. Ulpius
Iulius (MOS 20) esetében a libertus származás éppen annyira lehetséges, mint az, hogy
szabadon született, bizonyos, hogy szabadszületésű nőt vett el. A rendelkezésünkre álló
adatok még nem világították meg, hogy Scupiban hány főből állt a testület.

Seviri:
MOS 3 – L(ucius) Atilius Hilarus
130 – 160

IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae) Scup(inorum)

MOS 10 – T(itus) Iul(ius) Servand(us)
130 – 160

IIIIIIvir Aug(ustalis) col(oniae) Scup(inorum)

MOS 13 – C(aius) Publicius Tertius
150 után

IIIIIIvir Aug(ustalis)

MOS 15 – C(aius) Sentius Primus
II. század

IIIIIIvir Augustalis

MOS 27 – [- - - - - -]
I. sz. vége - II. sz. eleje

IIIIII[vir] August(alis) col(oniae) Scup(inorum)

A sevir testület létezéséről csak a II. századból származó forrásokból van
információnk. A testület I. századi létezésről még nincs, a III. századiról már nincs
adatunk. A feliratok közül három nem keltezhető pontosan (MOS 3; 10; 27). Mindhármon
együtt szerepel a DM és HSE formula, így talán e kettő hegemón használata közötti,
átmeneti időszakban készülhettek. A tartományban egyedülálló módon csak Scupiban
található meg ez a testület. Tagjai társadalmi helyzetének megítélése elég bizonytalan. Egy
esetben (MOS 27) a név hiánya miatt ez megállapíthatatlan. Két személy (MOS 13; 15)
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vélhetően szabadszületésű, a provinciába bevándorolt személy volt. Egyikük Dalmatiából
(MOS 13), másikuk (MOS 15) Italiából kerülhetett a tartományba. Sentius Primusnak a
felesége pedig szintén szabad nő volt. Két másik sevir (MOS 3; 10) esetében pontosan nem
állapítható meg jogi helyzetűk. Atilius Hilarus bár görögös nevet visel, nem feltétlenül volt
libertus. Talán csak apjának köszönhetően, aki maga is görögös cognomen viselt és
vélhetően tényleg libertus volt, nyerte el a Hilarus nevet. A másik személy esetében (MOS
10) a Servandus cognomen szintén bizonytalan értelmezésű. Servandus fia is ugyanezt a
cognoment viseli, azonban ő már szabadon született, így talán csupán egy szokatlannak
tűnő, családi névadási hagyományról van szó, és Servandus szabadszületésű volt. Ezek
alapján úgy tűnik, hogy Scupi sevireiről, és ez által Moesia Superiorról, ugyanaz mondható
el, mint pannoniai társaikról. Egy másik társadalmi réteget képviseltek, mint az
Augustalisok, a testület tagjainak többsége szabad születésű személy volt. A
rendelkezésünkre álló források alapján Scupiban sem állapítható meg, hogy mi volt a
testület feladata. Mivel a testület hatfőből állt és a jelenleg ismert sevirek akár együtt is
viselhették a tisztségüket még egy sevirt kellene ismernünk legalább a városból.

Singidunum

Municpium Aelium Singidunum
A település már a II. sz. elejétől municipium ranggal rendelkezett, melyet vagy Traianustól,
vagy Hadrianustól kapott.192 Már 89 óta a leendő város mellett állomásozott a legio IIII
Flavia Felix. A város élén IIvirek álltak.193

Augustales:
MOS 21 – M(arcus) Ulp(ius) Trophimus
150 – 200

Aug(ustalis) et o(rnatus) o(rnamentis) dec(urionalibus) m(unicipii)

Sing(iduni)
Singidunum municipiumában is létezett Augustalis testület, bár erről jelenleg
csupán egy felirat tanúskodik. Éppen ezért nem tudhatjuk, hogy mikor alakult és mikor
192

Azonban tekintve, hogy a Duna-vidéken Hadrianus municipiumokat alapított, Traianus pedig főként
coloniákat. Joggal tételezhető fel, hogy Hadrianus volt a város alapítója. Bár az a tény sem hagyható
figyelmen kívül, hogy Viminacium gyakran csak municipium Aeliumként jelenik meg a feliratokon.
193
CIL III, 6309. Illetőleg a colonia cím elnyerése után is IIvirek vezették a várost. Lásd alább.

53

oszlott fel a testület a városban. Annyi bizonyos, hogy a II. század második felében már
létezett. Az egyetlen innen ismert Augustalisról elmondható, hogy hivatalviselése idején
rendelkezett a római polgárjoggal. Származásáról mindösszesen annyit tudunk, hogy
cognomene rendkívűl gyakran fordul elő a libertusok és servusok között.194 Így a
singidunumi Augustalis is vélhetően libertus volt. Származási helyeként pedig Italiát vagy
Dalmatiát jelölhetjük meg. Bizonyos, hogy szabad nőt vett el feleségül, gyermekük pedig
már szabadon született. Sok moesiai Augustalishoz hasonlóan Trophimus is elnyerte a
decuriói jelvények viselési jogát. Minthogy Trophimus az egyetlen ismert Augustalis a
városból, a testület nagyságáról sincs információnk.

Colonia ((?)) Singidunensium
A várost valamikor a III. század második felében colonia rangra emelték.195 Diocletinaus
és Maximianus idején már biztosan colonia. A város élén IIvirek álltak. 196
Singidunum coloniájából sem Augustalisokat, sem sevireket nem ismerünk.

Viminacium

Municipium Aelium Viminacium
A municipiumot Hadrianus alapította 117 és 138 között. 197 A település a Duna jobb
partjához közel feküdt, de a Mlava forrásától is csak 2 km távolságra volt. 198 A municpium
volt Moesia Superior helytartójának székhelye, és itt állomásozott Claudius óta a legio VII
Claudia.199 Virágkorát a Severus-korban élte. A feliratokon gyakran csak, mint
municipium Aelium szerepel. Lakói az Aelia pseudotribusba tartoztak.200 A municipium
élén IIvirek álltak.201
194

A példa kedvéért lásd az alábbi feliratokat. An. Ép.1958 313; An. Ép.1969/70 53; An. Ép.1986 135; An.
Ép.1987 302; An. Ép.1988 189; An. Ép.2001 301; An Ép.1990 78; CIL II 3584; CIL II 4463; CIL III 1313;
CIL 2166; CIL III 2166; CIL III 2497 (p 1032); CIL III 8684; CIL IV 3340, 24; CIL V, 870; CIL V, 889;
CIL V, 3542 (p 1075); CIL V, 3901 (p 1077); CIL V, 4451; CIL V, 4739; CIL V, 5035; CIL V, 6438; CIL V,
7143; D 1634; D 1767; D 3308; D 6073; CIL VI, 1052 (p 3071, 4319); CIL VI, 3553; D 1543; CIL VI, 8625
(p 3460); CIL VI, 8747; CIL VI, 33754a. A sor korántsem teljes, számos további servus, libertus és liberta
viseli a fenti cognoment.
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MIRKOVIĆ 1977 819.
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CIL III, 8151
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MÓCSY1970 148.
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MARTIN 1992 9.
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MOS 4 – T(itus) Baeb(ius) Abascantus
193 – 239

Aug(ustalis) mun(icip) Aelium

MOS 5 – T(itus) Baeb(ius) Eutyches
193 – 239

Aug(ustalis) mun(icip) Aelium

MOS 12 – C(aius) Memm[ius?] Cyri[a]cus202
II – III. század

[Au]g(ustalis) IIvira[libus] [orna]m[e]n[ti]s

MOS 16 – M(arcus) Servius Mani lib(ertus) Thall(us?)
125 – 175

Aug(ustalis) municipii Ael(i) Vim(inaci)

MOS 25 – [- - -] Telesphorus
150 – 239

Aug(ustalis) mun(icip)

MOS 28 – [?]
117 – 239

[A]ug(ustalis) [mun]ic(ipi)

A municipium rangú Viminaciumban a II. század folyamán alakult meg az
Augustalisok testülete, talán már közvetlenül a város alapítása után. A testület létezése a
Severus-kor folyamán nyomon követhető, vélhetően a város colonia rangra emeléséig
szakadatlanul fennállt. A testület tagjai mindannyian rendelkeztek a római polgárjoggal, ez
mindösszesen két esetben kérdéses. Az egyik személy (MOS 28) esetében a név teljesen
hiányzik, a megmaradt felirat töredékről pedig még a név hosszúság sem becsülhető meg.
A másik személy esetében (MOS 25) a felirat csak a cognoment örökítette ránk. Azonban a
hiányzó részen, ott ahol nevének többi része kellene, hogy szerepeljen, ott legalább a
gentilicium kiírásához elegendő hely volt. Mindamellett ez egy sírfelirat volt, melyet a
fiának állított az Augustalis. És mivel fia már római polgárjoggal rendelkezőként szerepel,
bizonyos, hogy apja is római polgár volt a felirat elkészültekor. Az ismert viminaciumi
Augustalisok kivétel nélkül görögös cognoment viseltek. Három személy (MOS 4, 5, 16)
biztos libertus volt. De a másik két, ismert nevű Augustalis esetében (MOS 12, 25) sem túl
merész az a feltételezés, hogy szabadosok voltak, ugyanis mind a Telesphorus, mind a
Cyriacus előfordul a rabszolgák és szabadosok neveként. Ugyancsak közös vonás
mindegyik viminaciumi Augustalisban, hogy cognomeneik Italiában elterjedtek, vagy
gyakorlatilag csak ott fordulnak elő. A Baebii kivételével, akik akár moesiai származásúak
is lehettek, az Augustalisok többsége Italiából kerülhetett a tartományba. A viminaciumi
202

Caius Memmius Cyriacus feliratán nem szerepel a város rangja, így teljes bizonyossággal nem állítható,
hogy 239 előtt készült. Így lehet, hogy a felirat csak a város colonia rangra emelése után készült.
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Augustalisok esetében is megfigyelhető, hogy az utódok már más társadalmi réteg
képviselői, mint apjuk. Servius Thallus fia már korántsem görögös cognoment viselt,
hanem a valóban latinos Silvanus nevet. Telesphorus fia azonban már túlnőtt az egyszerű
municipiumi polgár szintjén. Restitutus úgy halt meg 26 éves korában, hogy akkor már
Viminacium decuriója és pontifexe is volt. Nyilván atyja vagyoni támogatásának
köszönhetően nyerthette el ezeket a tisztségeket. Nem mindenütt figyelhető azonban meg
ez a társadalmi feltörekvés, Baebius Abscantus például saját conlibertáját vagy libertáját
vette el feleségül, tehát közel azonos társadalmi rétegből nősült, mint amelybe maga is
tartozott. A testület eredeti szerepkörével összefüggésben csak egy feliratot (MOS 12)
ismerünk. Cyriacus gondoskodása révén, vélhetően a város decurióinak és Augustalisainak
anyagi hozzájárulásával emeltek szobrot az egyik császárnak. Az uralkodó személye nem
állapítható meg, gyakorlatilag az összes II – III. századi császár szóba jöhet. A felirat
sérültsége miatt a két ordo neve sem maradt fent, amely a felirat és a szobor elkészítését
támogatta. Így csak feltételezhető, hogy az ordo decurionumot és az ordo Augustaliumot
említette a felirat. Amennyibe ez mégis így volt, úgy a testület az uralkodók kultuszának
ellátására tett fogadalmát is beválthatta ezzel a szoborállítással. A feliratról nem derül ki,
és egyéb forrásunk sem számol be arról, hogy hány tagja volt a testületnek egyszerre.
Cyriacus esete továbbá arról is tanúskodik, hogy egyes viminaciumi Augustalisok akár a
duumviri jelvények viselési jogát is elnyerhették.

Colonia Antonia Viminacium
A municipiumot 239-ben III. Gordianus colonia rangra emelte, és a városnak megadta a
pénzverés jogát.203 A viminaciumi pénzverde Gallienus alatt 255 és 257 között fejezte be
tevékenységét.204 A város élén IIvirek állhattak.205
MOS 26 – [- - -]mas
Aug(ustalis) co[l(oniae)] [Vim(inacii)
Már a municipiumban is létezett az Augustalisok testülete, azonban nem tudjuk,
hogy a város rangemelését követően a testület újraalapítására is szükség volt-e. Annyi
bizonyos, hogy 239 után is létezett a városban a testület, azonban, hogy pontosan meddig
203

MARTIN 1992 9.
MARTIN 1992 12-13.
205
IMS II, 297 A feliraton csak a város rangja (colonia) szerepel, a város megnevezése nélkül, így csak a
lelőhely alapján vonatkoztatható Viminaciumra.
204
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is, az nem állapítható az eddig ismert forrásokból. A testület III. század második felében
történő fennállásáról semmi információnk nincs, bár ennek a felirat állítási szokásokban
történő változás is lehet az oka. A testület 239 utáni létéről tanúskodó felirat rendkívül
töredékes, így a rajta szereplő Augustalisról szinte semmiféle információnk nincs.
Gyakorlatilag az sem állapítható meg, hogy római polgárjogú személyként viselte az
Augustalitast avagy rabszolga volt.
Városok adat nélkül
A következő moesia superiori városokból nem ismerünk sem sevireket, sem
Augustalisokat: Horreum Margi, Naissus, Ulpiana, municipium Dardanorum.

NORICUM
A tartomány
A Keleti-Alpok térségében, mai Ausztria területén található tartomány északi határa
valamivel túlnyúlt a Dunán, nyugati szomszédos tartományától, Raetiától pedig az Inn és
Passau közötti vonal választotta el. A tartománnyá szervezés idején a korábbi regnum
Noricumhoz tartozó területeket, melyek vélhetően a deserta Boiorummal azonosak
elcsatoltak Noricumtól és a szomszédos Pannoniához csatolták.
Noricum nyugaton Raetiával volt határos, a kettő közötti határvonalat többékevésbé az Aenus folyó (Inn) jelentette, a határ Kufstein környéktől már nem a folyó
irányát követte, hanem a Salzach és a Ziller vízgyűjtő medencéin át délnek fordult. Délen
Italiától az Alpok déli csúcsai; a Dolomitok, a Rienz és Piave völgye közötti vízválasztó és
Carnic Alpok választotta el. A déli határ ezt követően a hegyvonulatokat követve, a
Szávától északra húzodott. A határ Neviodunum környékén északnak fordult, azonban ez a
város nem volt a tartomány része, majd Črešnjevec (Noricum) és Poetovio (Pannonia)
között haladt tovább. A Pannonia és Noricum közötti határ ezt követően a Lafnitz és a
Semmeringet követte, és a Wienerwald vízgyűjtőjét. Majd Gugging környékén elérte a
Dunát, amely a tartomány északi határát jelentette. 206
A terület legfontosabb természeti kincse a vas (ferrum Noricum) volt. A római
foglalást megelőzően a helyi kelta (boius, tauriscus, noricus) népesség vezetésével
206
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államalakulat jött létre, az ún. regnum Noricum, melynek területe azonban jóval
meghaladta a későbbi tartományét. Ez az állam Tiberiusnak és Drususnak köszönhetően
i.e. 15-ben római fennhatóság alá került, jelenlegi ismereteink szerint harc nélkül,
szerződés keretében.207 A provincia megszervezésére, határainak megállapítására és
területének jelentős municipializálására Claudius császár idején került sor. 208 A területet,
miként Raetiát is, egy a pannoniai helytartónak alávetett procurator irányította
Virunumból, a tartományi székhelyről, ahol a tartománygyűlés is ülésezett. 209 A nagy
markomann-szarmata háborút követően, de még 205 előtt a tartományba, Lauriacumba
helyezték a legio II Italicát. Ettől kezdve a helytartó címe legatus Augusti pro praetore, aki
már Ovilava-ban székelt.210
A noricumi sevirek
A tisztségcím
Mindössze két személyt ismerünk Noricumból, akik a tartományban viselhették
tisztségüket. Az egyikük (NOR 1) feliratán a kéttagú tisztségnév első tagját csak betűvel
írta ki, a tisztségben szereplő szám rövidítése nélkül, a következő formában: „sexvir”. A
tisztségcím második tagját rövíditve adták meg, „Aug” alakban. A másik személy
rendhagyó módon írta ki tisztségcímét. Csupán egy taggal, és csak számokkal: „IIIIII”. A
vir szót nem vésték fel. Ez korántsem példa nélküli, a „IIIII Aug” alak kétszer is előfordul
Gallia Narbonensisben (CIL XII, 700; CIL XII, 3198), egyszer pedig Lugdunensisben (CIL
XIII, 1846). A IIIIII alak pedig a dalmatiai Naronában kétszer (CIL III, 8440; 211 ILJug III,
1876), Gallia Narbonensisben pedig egyszer (CIL XII, 3019)212 fordul elő.

A tartományi előfordulás és a sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje
Még korántsem bizonyított, hogy valóban számolhatunk-e a tartományban sevir
testület létezésével. Mindösszesen két felirat utalhat a meglétükre, amennyiben ezek
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208
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valóban noricumi városok sevireit említik, akkor Virunumban (és Lauriacumban?)
létezhetett ilyen testület. Virunumból származó felirat (NOR 2) az I. sz. 2. felében
keletkezhetett, a lauriacumi (NOR 1) ellenben Caracalla egyeduralkodásánál nem
készülhetett korábban.

A felirathordózok és a feliratállítás indokai
Mindkét forrásunk egy-egy sírfelirat. Az egyik konglomerátum- (NOR 1), a másik
(NOR 2) márványtáblára vésett. Az előbbit elhunyt felesége és lánya számára állítatta a
sevir, az utóbbit ellenben az állítató még életében magának, patronusának, aki sevir volt és
feleségének állítatta.

Az egyes noricumi városok Augustalisai

Virunum213
Municipum Claudium Virunum
Virunum municipiumát Claudius császár alapította vélhetően 46/47 körül, ugyanis a
városon áthaladó via Claudia ekkor épült ki. 214 Tribusa a Claudia volt.215 Az élén IIviri iure
dicundo álltak.216 A tartomány délkeleti részén elhelyezkedő, több kereskedelmi útvonal
kereszteződésénél található217 városban székelt kezdetben Noricum procuratora, majd a
markomann háborúkat követően a legatus Augusti pro praetore.218
Augustales: Nem ismerünk Augustalist a municipiumból.

Seviri:
NOR 2 – P(ublius) Veturius [Am]phioravus
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I. sz. 2. fele

IIIIII(vir) patronus

NOR 1 – Aur(elius) Eutic(h)es
III. sz. (212 után)

sexvir Aug(ustalis)

Miként a tartomány más területeiről, Virunumból sem ismerünk Augustalisokat.
Azonban az is kérdéses, hogy sevir testület létezett-e a municipiumban. Ugyanis az
egyetlen, Virunum territoriumán talált, sevirt említő felirat (NOR 2) értelmezését illetően
megoszlik a kutatás véleménye. Az bizonyos, hogy a felirat a I. sz. 2. felében keletkezett,
nem sokkal az után, hogy a település elnyerte a municpium rangot. Azonban kérdéses,
hogy P. Veturius Amphioravus pontosan hol volt sevir. Alföldy szerint nem Virunumban
viselte ezt a tisztséget, hanem Aquileiában. Magának a tisztségcímnek a kiírása is
rendhagyó, de nem párhuzam nélküli. Említése mindenképpen szükségszerű. Még egy
sevir Augustalis felirata ismeretes a tartományból, mely a közelmúltban került elő. A felirat
a III. századból származik, az egykori Lentia területéről. Amennyiben Lauriacum
rendelkezett a városi ranggal úgy oda kapcsolható e felirat, azonban, ha nem, akkor
Virunumhoz. És a testület III. századi, virunumi létezésének bizonyítéka.
Lauriacum
Municipium Aurelium (?) Lauriacum
A város az Enns partján, de a Dunától sem messze feküdt.219 A Ny-K irányú
kereskedelemnek egyik közlekedési csomópontja volt.220 A nagy markomann-szarmata
háború után a legio II Italica táborát építették fel 191 és 205 között a polgári településtől
keletre.221 A települést nagy valószínűséggel Caracalla municipium rangra emelte,222 egy
városban egyesítve a civil települést, a legióstábort és a canabae legionist.223
NOR 1 – Aur(elius) Eutic(h)es
III. sz. (212 után)

sexvir Aug(ustalis)

Ha Lauriacum valóban rendelkezett a municipiumi ranggal, akkor lehetséges, hogy a
városban létezett sevir testület a III. sz. folyamán. Ha ez így van, akkor még legalább öt
219
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másik személy töltötte be ugyanezen tisztséget.

Bár az is lehet, hogy Lauriacum

feltételezett territoriumáról származó felirat, nemhogy a városhoz, de a tartományhoz sem
kapcsolodik, s a fenti sexvir Augustalis valamelyik másik tartományban viselte ezt a
tisztséget, és csak kereskedőként vagy más okból kifolyólag került Noricumba. Így a
lauriacumi sevir testület létezésének megerősítése vagy cáfolása további szerencsés leletre
vár.
Városok adat nélkül
A következő noricumi municipiumokból, coloniákból, nem ismerünk sem Augustalisokat
sem sevireket: - municipium Aelium Ovilavis - colonia (Aurelia) Antoniniana Ovilavis,
municipium Aelium Cetium, municipim Claudium Aguntum, municipium Claudium
Celeia, municipium Claudium Iuvavum, municipium Claudium Teurnia, municipium
Flavia Solva.
PANNONIA

A tartomány
A mai Magyarország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Szerbia területén található
egykori római tartomány több lépcsőben került kialakításra. A későbbi tartomány egy
része, pontosabban a Dráva-Száva köze, már Augustus alatt a Birodalom részévé vált,
azonban ekkor még Illyricum részét képezte.224 Nincs arról pontos adatunk, hogy a
tartomány mikor nyerte el végső formáját. Legkésőbb Claudius idején alakult meg
Illyricum északi részéből, részben a regnum Noricumtól elszakított területek is kerültek
hozzá. Valószínűleg erre a kettéosztásra még a pannon-dalmata lázadás és Tiberius
uralkodásának első évei között sorkerült.225 Nyugaton Noricummal volt határos, ez
utóbbitól az ún. mons Cetius választotta el, amely talán a Stájer Alpok, Rax és Scnheeberg
vonulatának felel meg.226 Északon és keleten pedig egyaránt a Duna folyása képezte a
határt, délen a pontos határvonal nem ismert többé-kevésbé a Szávától mintegy 20-30 kmre délre húzodhatott. Már a kezdetektől consuli rangú helytartó állt a tartomány élén, aki
talán kezdetben még Poetovióban székelt, Claudius alatt a tartományi központ már
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biztosan Savaria, majd Carnuntum volt. A négy legiós tartományt 106-ban Traianus
kettéosztotta, a határ megközelítőleg a Vértes-Pilis és a Balaton ÉK-i csücske között
haladt, majd innen déli irányban húzodhatott tovább.227 A nyugati rész Pannonia Superior
nevet kapta, három legiója miatt továbbra is consul viselt férfiú állt az élén. A keleti rész
Inferior volt, itt azonban csak egy legio volt így praetori rangú legatus igazgatta. Utóbbi
székhelye Aquincum, az előbbié Carnuntum volt.228 Caracalla császár 213-ban módosította
a két tartomány közötti határt, így Brigetio a legiojával együtt Inferiorhoz került, amelyet
ezt követően már consuli rangú helytartó irányított. A tartománygyűlés székhelye
Superiorban Savaria volt.
A pannoniai Augustalisok

A tisztségcím
A feliratokat megvizsgálva elmondható, hogy a tisztségcím kiírási módja egy
bizonyos sémát követ. A bizonytalan Augustalitasszal rendelkezőeket is beleszámítva, a
feliratokon szereplő 48 személy tisztségét 29 esetben a következő séma szerint tüntették
fel: a tisztségcímet Aug(ustalis) formában rövidítették, majd ezután szintén rövidített
formában megadták a település rangját, ill. nevét. További hét eset szintén ezt a rendszert
követhette, csupán a felirat bizonyos részei kitörtek. A város rangja két esetben (PAN 27,
48), a település neve egy esetben (PAN 14) tört ki. Három esetben a tisztségcím egyes
betűi hiányoznak: A[ug](ustalis) (PAN 11, 16); Au[g](ustalis) (PAN 29). Egy esetben
(PAN 8) a teljes tisztségcím kitört, ezért e személy esetében bizonytalan, hogy Augustalis
volt-e. Amennyiben a kitört részek kiegészítése helyes, akkor összesen 36 eset követi a
leírt rendszert. Pannoniában ez tekinthető a tisztségcím bevett írási felirati formájának.
Ugyanis minden olyan településről akad példa erre a sémára, ahonnan jelenleg
Augustalisokat ismerünk. Tehát összesen tizenegy eset nem követi az általánosnak
mondható rendszert. Két brigetioi Augustalis esetében csupán annyiban tér el, hogy a
tisztségcímet rövidítés nélkül adták meg. Egy szarkofágon Augustalis (PAN 34 b felirata)
illetőleg egy oltáron [A]ugustalis (PAN 30) formában. Hasonlóképpen egy carnuntumi
kollégájuk (PAN 22) által állított oltáron, ahol a tisztséget elírták és egy része kitört:
Aug{g}usta[lis]. De a sémához hasonlóan mindhármon rövidített formában szerepel a
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település rangja, ill. neve. Alkalmanként a felirat fogalmazója a sablon bizonyos elemeit
elhagyhatta. A felirat olvasói számára a szöveg úgy is egyértelmű volt. Ennek megfelelően
egyik feliraton (PAN 1) Aug(ustalis) col(oniae) van feltüntetve, a város nevét 229 azonban
nem vésték be. Két alkalommal (PAN 15, 45) már csak a sablonos Aug(ustalis)
rövidítésforma van feltüntetve, a település rangjának vagy nevének bármiféle említése
nélkül. Egy személy két felirata (PAN 46b, d) esetében nem bizonyos, hogy a feliraton
szerepelt-e az Augustalis tisztség. Azonban bizonyos, hogy egyiken sem tüntették fel a
város nevét és rangját. Egy személy feliratán (PAN 18) az ob Augustalitatem (az
Augustalitasért, az Augustalis címért) kifejezés szerepel. Az, hogy ez utóbbin nem
tüntették fel sem a település rangját, sem nevét érthető. Egyrészt nyelvtanilag sem indokolt
kiírni. Másrészt több felirat (CIL III, 3288; CIL III 3580; RIU V,1122) tanúsága szerint a
tisztségek elnyeréséért állított feliratokon az esetek egy részében nem írták ki a település
rangját, vagy nevét. Hiszen a felirat az illetékes településen volt elhelyezve, így nem volt
szükséges annak ragját, nevét megadni. Valószínűleg hasonló oka lehetett, hogy két
carnuntumi Augustalis (PAN 31, 41) közös feliratán csak az Augustal(es) cím szerepel.
Egy alkalommal (PAN 26) pedig a colleg(ae) Augustal(es) kifejezéssel találkozhatunk, itt
szintén nincs megemlítve, hogy melyik coloniában vagy municipiumban viselték a
tisztségüket. Az utóbbi kettő, általánosításhoz kisszámú esetet jelent. Megjegyzésre
érdemes, hogy többes szám kifejezéséhez (Augustales), nem az általános Aug. rövidítést
használták, hanem egy Augustal. alakot. Nem tekinthető azonban szabálynak, legfeljebb
szabatosságnak, mert egy esetben (PAN 50) szintén többesszámot kifejezvén az Aug.
rövidítésformát használták. A fentieken túl Carnuntumból (PAN 51) ismert a loca
Augustalium kifejezés is, mely ebben a formájában, a tisztség rövidítése nélkül szerepel az
amphitheatrumi ülő-kő feliratán. Egy bizonytalan esetben, amikor nem egyértelmű a
felirattöredék megmaradt betűinek olvasata (PAN 52), kérdéses a tisztség rövidítési módja.
Valószínűleg Aug(ustalis) forma szerepelt a feliraton.
A tisztség tartományi előfordulása
Pannonia területéről tizenöt municipiumbeli és harmincegy coloniabéli Augustalis
ismert, hét Augustalis esetében azonban nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a
település municipium vagy colonia rangú volt-e hivatalviselésükkor. A következő
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városokból ismertek ma az Augustalisokra vonatkozó feliratok: Aquincum municipiuma
(PAN 39); Brigetio municipiuma (PAN 2, 4, 8, 11, 19, 21, 28, 30, 34, 38, 45, 46; továbbá a
lelőhely alapján, de a város megnevezése nélkül: 47); Aquincum coloniája (PAN 3, 6, 9,
10, 20, 24, 36, 42; továbbá a lelőhely alapján, de a város megnevezése nélkül: 18 230, 26,
29231); Carnuntum municipiuma (PAN 5); Carnuntum coloniája (PAN 22, 40, továbbá a
lelőhely alapján, de a város megnevezése nélkül: 31232, 41233); Savaria coloniája (PAN 13,
17, továbbá a lelőhely alapján, de a város megnevezése nélkül: 15 234, 16235); Mursa
coloniája (PAN 27236, 48237; továbbá a lelőhely alapján, a város feltüntetése nélkül: 1 238);
Siscia coloniája (PAN 7, 35, 37, 32); Poetovio coloniája (PAN 25, 33, 44239, továbbá a
lelőhely alapján, de a város megnevezése nélkül: 12240, 14241). Két város emelkedik ki
igazán, Aquincum 11 ill. Brigetio 13 személlyel, e két helyről ismerjük a tartomány
Augustalisainak felét.
Az Augustalisokra vonatkozó adatok tartományi időrendje
Az első Augustalisok az I. sz. második felében jelenhettek meg legkorábban,
Pannoniában. A II. sz. első felében már biztosan számolhatunk a jelenlétükkel. Az
Augustalisok közel negyedének felirata a II. századra keltezhető (PAN 1, 12, 14, 26, 35,
37, 39, 50, 51). Néhány személy (PAN 7, 13, 25, 27, 44) esetében pontosan nem
határozható meg, hogy a II. vagy a III. században viselték-e az Augustalitast. Azonban
bizonyos, hogy az ismert Augustalisok száma a III. század vonatkozásában nő meg igazán,
hiszen a közel félszáz ismert Augustalis közül harminc ebben az időszakban töltötte be
tisztségét. A számszerinti növekedés elsősorban a feliratállítási potenciál és igény
növekedésével áll összefüggésben. 242 A harmincból egy tucatnyi (PAN 2, 8, 9, 10, 18, 19,
21, 22, 30, 40, 46, 47) személy biztosan Caracalla egyeduralkodásának kezdete után viselte
230
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az Augustalitast. A feliratok számát tekintve kevés közöttük a consulkeltezéssel ellátott.
Mindösszesen három ilyen ismert, az egyik (PAN 46a) 205-re, a másik (PAN 46c) 217-re
keltezett.243 A harmadik (PAN 22) pedig 232-re keltezhető, ez utóbbi a pannoniai
Augustalisok legkésőbbi dátumszerű említése. A legutolsó adatunk (PAN 40) a tartomány
Augustalisairól egy 240 körülre keltezhető felirat. A III. sz. közepét követően nincs
információnk Augustalisok jelenlétéről Pannoniában, ami nem jelentheti azt, hogy nem
voltak, pusztán a feliratok korszakra jellemző számszerű csökkenésével arányosan
hiányoznak az adatok.

A felirathordozók és a feliratállítás indokai; a feliratokon szereplő istenalakok
Az összesen 48 felirat közül 20 sírfelirat, amely tizenkét szarkofágból (PAN 2, 4,
9=20, 19, 29, 34a-b,35, 36, 38, 42, 45), öt sírsztéléből (PAN 3, 10, 21, 24, 28), és három
(PAN 8, 14, 32) pontosan nem meghatározható epitaphiumból tevődik össze. Állításuk oka
nyilvánvaló. A feliratok másik nagy csoportja a fogadalmi feliratokból áll: 11 oltárból
(PAN 1, 6, 27, 30, 31, 33, 37, 39, 43a-b, 47), 2 táblából (PAN 11, 44), 1 oszlopból (PAN
40), és 5 egyéb votívfeliratból (PAN 7, 22, 25, 26, 48). Továbbá 4 építési feliratot (PAN
16=17, 18, 46a, 46b), és két szoborbázist (PAN 5, 15) ismerünk. Két töredéket (PAN 12,
13) nem lehet azonosítani. A fogadalmi feliratok esetében a legtöbbet fogadalom teljesítés
okán állítatták, az egyik táblával (PAN 44) jelzett ezüst kultusz-szobrot vagy képet
adományként adták. Csak három esetben van megnevezve, hogy a feliratállításért mit
vártak az istenségtől. Egy IOM-nak dedikált oltárt (PAN 1) önmagáért és övéiért állította
az Augustalis. Egy másikat (PAN 22) ugyan nem Augustalis állított, hanem a felesége az
Augustalis üdvéért és visszatéréséért. A harmadikat (PAN 25) egy Augustalis és felesége
állította fiúk üdvéért a fenséges Nutrixoknak.
Nagyon alacsony azon feliratok száma, mely a pannoniai tartományi Augustalisok
tisztségével összefüggésben állítottak. Mindösszesen három feliratot kapcsolhatunk ide.
Egy feliratot (PAN 11) IOM-nak és az uralkodó numenjének állítottak a collegium
libertinorum centenariájáért. Jelen esetben a példa nem teljes értékű, hiszen az állítató
elsősorban nem Augustalisként, hanem a collegium libertinorum tagjaként állította a
feliratot. E tekintetben másik példánk már jóval tökéletesebb, a felirat állíttatói
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mindannyian Augustalisok voltak. A feliratot Antoninus Pius császár numenjének és
geniusának szentelték, így teljesítvén a császár kultuszának ápolására tett fogadalmukat. A
harmadik felirat egy templom építéséről tanúskodik, melyet az Augustalis az Augustalitas
elnyeréséért állított. A templom építetése tisztség elnyerésére áldozott summa
honorariaként fogható fel.
A feliratokon háromszor Silvanus neve fordul elő (PAN 7, 39, 47), két alkalommal
(PAN 39, 47) a Silvestris jelzővel. Iuppiter Optimus Maximus ugyan többször fordul elő a
feliratokon, de önállóan mindösszesen egyszer (PAN 1). Egy esetben (PAN 6) Iuppiter
Optimus Maximuson túl az összes istennek és istennőnek is dedikálták a feliratot. Egy
másik feliratot (PAN 27) a capitoliumi triász másik két tagjának, Iunónak és Minervának is
állítottak. A harmadik alkalommal (PAN 11) nemcsak Iuppiter Optimus Maximusnak,
hanem az uralkodó numenjének is szentelték a feliratot. Egy oszlopot (PAN 40) pedig
Iuppiter Optimus Maximus Heliopolitanusnak és Venus Victrixnek 244 állítottak.
Aesculapiusnak és Hygiának közösen három feliratot, egy oltárt (PAN 37) és négy építési
feliratot (PAN 46a, b, c, d) állítottak. Ezen utóbbiak egy, a két fenntnevezett istenség
számára szentelt templom építéséről, ill. a szentély későbbi bővítéséről tesznek említést.
Az istenségek közül Mithrasnak két feliratot emeltek (PAN 30, 44). Továbbá egyet-egyet
Vulcanusnak (PAN 31=41), a Nutrixoknak (PAN 25), és Savaria geniusának (PAN
16=17), továbbá Antoninus Pius numenjének és geniusának (PAN 26).
Augustalisok által viselt egyéb tisztségek, az általuk viselt egyéb tisztségek
Nagyon kevés esetben ismerjük a pannoniai Augustalisok egyéb tisztségeit, konkrét
foglalkozását vagy betöltött állását. Egyéb betöltött tisztségeikről is csak kevés adatunk
van. A negyvennyolc közül mindösszesen tizenhárom személy esetében van némi
információnk. Annyi bizonyos, hogy egy városban betöltött Augustalis tisztség nem zárta
ki, hogy egy másik városban is viseljék ezt a címet. Erre két példa is akad, egy savariai
Augustalis (PAN 16) Augusta Treverorum Augustalisa is volt egyben. A másik (PAN 37),
Sisciában és Sarmizegetusában is betöltötte ezt a tisztet. Vélhetően csak a vagyon szabott
határt annak, hogy hány városban viselték a testületi tagságot. Talán a több városban is
viselt

Augustalitas

összefügg

a

személyek

foglalkozásával,

azaz

valószínűleg

kereskedőkről van szó. Mindenesetre nem ismerünk olyan pannoniai Augustalist aki
kettőnél több helyen rendelkezett volna az Augustalitasszal. Egy carnuntumi Augustalis
244
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(PAN 5) pedig sevir Augustalis volt Pisaurumban. A másik gyakori tisztség a
collegiumokban viselt elöljáróság. Egy carnuntumi Augustalis (PAN 5) a collegium fabrum
patronusa és quinquennalisa volt, egy brigetiói személy (PAN 46) a collegium
centonariorum patronusa vagy praefectusa lehetett. Egy másik, szintén brigetiói (PAN 47)
a collegium opificium patronusa és magistere volt. A harmadik brigetiói Augustalis (PAN
11) pedig a collegium libertinorum elöljárója lehetett. Két carnuntumi Augustalis (PAN 31,
41) fürdőfelügyelő volt. Egy sisciai Augustalis (PAN 35) Faustinianum municipiumának
scribája volt. Több személyről (PAN 5, 16, 37, 38, 39) feltételezhető, hogy kereskedő volt.
Egy Augustalisról pedig feltehető, hogy korábban nummulariusként, azaz pénzvizsgálóként
és bankárként tevékenykedett245 (PAN 18). Megfigyelhető, hogy több személy nem csak
egy tisztet, hanem akár többet is betöltött az Augustalis testületi tagság mellett.
Az Augustalisok életkora
Tizennégy olyan pannoniai sírfeliratról van tudomásunk, melyet Augustalisoknak
állítottak. Hat esetben a feliratot az Augustalis állította még életében magának (PAN 3, 8,
15, 25, 26, 31). Ezeken értelemszerűen nem szerepel az elhalálozott életkora, hiszen ezt
még nem tudhatták a felirat elkészítésekor. Illetőleg ezekre a későbbiekben sem írták rá az
elhunyt életkorát. Két esetben (PAN 35, 45) az állítató személye nem állapítható meg, de
valószínűleg nem az Augustalis volt az. A maradék öt esetben (PAN 7b, 19, 30, 37, 38, 41)
az állítató valamelyik családtag vagy rokon volt, e hét felirat közül csak három feliraton
tüntették fel az elhalálozott Augustalis életkorát. A legidősebb ismert elhunytat, egy
brigetiói Augustalis képviseli, aki a feliratban közölt adat szerint 45 évesen halálozott el.
Ebben az esetben nem dönthető el, hogy az elhalálozott pontos, vagy csak becsült
életkoráról van-e szó. Valószínűleg egy aquincumi Augustalis feliratán a pontos életkor
szerepel, melyet 41 évben adtak meg. Egy sisciai Augustalis 26 évesen halt meg, eddig
Pannoniában ő a legfiatalabb, forrásokból ismert tartományi Augustalis. Nem tudjuk, hogy
hány évesen nyerte el az Augustalitast. A fiúk 14 éves koruktól kezdve cselekvő
képességgel rendelkező személynek számítottak, de már a (jogi korszakolás szerinti)
preklasszikus kortól kezdve a 25 éves korhatárhoz bizonyos joghatások fűződtek, így a
nagykorúság is. 246 Marcus Aureliustól kezdve a 14 és 25 év közötti fiúk a praetortól már
állandó gondnokot (curator) kérhettek, hogy annak egyetértése (consensus) mellett
245
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kössenek szerződést.247 A későbbiekben a gondnok kirendelése már általánossá vált, ami
gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 14 és 25 év közöttiek már korlátozott
cselekvőképességűnek számítottak a jog szempontjából. 248 Feltehetőleg nagykorúság előtt
már Augustalisszá lehetett lenni, ha a summa honorariát valaki megfizette a kiskorú
helyett. Hasonló egy carnuntumi Augur esete (CIL III 4495; ZaCarnuntum 76), aki helyett
apja fizette a költségeket és egy daciai, drobetai flamen esete (AE 1979, 520), aki helyett a
nagyapja fizette a költségeket.
A pannoniai sevirek

A tisztségcím
A tisztségcím kiírásában alapvetően két típus különíthető el, az egyik mikor a
„hatot” számmal írják ki. Ennek formája „IIIIIIvir” és két alkalommal fordul elő (PAN 57,
63). Bár az egyik esetben (PAN 57) a IIIIIIv[ir] [Aug(ustalis)] szerepel. A tisztségcímben
szereplő számot kiírhatták betűvel is, az esetek többségére ez jellemző. A betűvel írt
változatnál is alapvetően két típus van, a „sexvir” forma és az egyszerűsített „sevir” alak.
Az előbbi típuson belül van a rövidített „sex(vir)” (PAN 61 = 62, 64) forma, ennek egy
variációja a [se]xv(ir) (PAN 67). A „sexvir” rövidítés nélkül is megtalálható: sexvir (PAN
55, 58). Egy harmadik változat is ismert, a „sexvirum” (PAN 54, 60) alak, 249 mely mindkét
előfordulása Aquincumban jelenik meg és 212 - 250 közé keltezhető. A betűvel történő
másik tisztségcím kiírási forma a sevir alak. Ez előfordul sev(ir) alakban (PAN 53) és
[se]vi[r] Augus[t(alis)] (PAN 56) formában is. A számmal írt alakok között sem időbeli
sem térbeli összefüggés nem fedezhető fel. A „sexvir” forma különböző változatai egy
savariai személy (PAN 55) kivételével mind Aquincumból vagy Carnuntumból
származnak, a 194 és 250 közötti időszakból. A „sevir” forma is alapvetően erre az
időszakra jellemző.

A tisztség tartományi előfordulása

247

FÖLDI – HAMZA 2003 228.
FÖLDI – HAMZA 2003 228.
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Pannoniában előforduló alakváltozás, Fehér B. szerint „értelem nélkül konzervált genitivus partitivusok.”
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Két municipiumbeli és tizenegy coloniabeli sevir ismert, mindössze hat pannoniai
városból. Egy sevir (PAN 56) Scarbantia municipiumából, egy másik pedig Salla
municipiumából (PAN 67) ismert. Aquincum coloniájából hat személyt (PAN 53, 54, 58,
60, 63, 64), kettőt-kettőt Savaria coloniájából (PAN55, 59), Carnuntum coloniájából (PAN
61=62). Egyet Poetovio coloniájából (PAN 57). A városok közül Aquincum emelkedik ki,
hiszen a sevirek több mint harmadát innen ismerjük.

A sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje

Az első pannoniai sevireket Savariából ismerjük. Talán már az I. század második
felében, de biztosan csak a II. század első felében jelenek meg a sevirek Savariában (PAN
55, 59). A második századot követően e városból nem ismerünk több sevirt. A második
század folyamán Sallában (PAN 67) is létrejöhetett a testület. A markomann háborúk utáni
időkből, Poetovióból (PAN 57) és Scarbantiából (PAN 56) ismerünk egy-egy sevirt. 194től már csak két városból Carnuntumból és Aquincumból ismerünk sevireket. A
Carnuntumból ismert két sevir (PAN 61, 62) egy időben viselte tisztségét, valamikor
Septimius Severus250 és fia, Caracalla251 társuralkodása (198-208) idején. Az Aquincumból
ismert sevirek közül két személy feliratán consulkeltezés szerepel így tudjuk, hogy egyikük
(PAN 64) 211-ben, másikuk (PAN 60) 217-ben viselte tisztségét. Egy személy (PAN 54)
esetében valószínűleg a Constitutio Antoniniana után készült feliratról van szó. Így ő 212
után viselhette a tisztségét. A többiek (PAN 53, 58, 63) esetében a pontos dátum nem
állapítható meg, de alighanem mindannyian 194 és a III. század közepe között viselhették a
tisztséget.
A felirathordózok és a feliratállítás indokai

A 14 felirat közül hat (PAN 53, 54, 55, 56, 59, 60) sírfelirat, mely 2 szarkofágból
(PAN 53, 56), 3 sírtáblából (55, 59, 60), és egy (PAN 54) azonosíthatatlan epitaphiumból
áll. Az epitaphiumokat a sevirek emelték. A feliratok másik nagy csoportját az oltárok
alkotják. A dedikációk változatosak: egyet - egyet Libera Augustának (PAN 58), Deus
Invictus Mithrasnak (PAN 57), Iuppiter Optimus Maximusnak és Iuno Reginának közösen
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(PAN 64), Silvanus Domesticusnak (PAN 63) szenteltek. Két carnuntumi sevir (PAN 61,
62) pedig egy kultuszkép bázist Deus Invictus Mithrasnak állított az uralkodók üdvéért. Ez
az egyetlen felirat, mely valamiképpen összefügg a császárkultusszal. A sírfeliratok
természetesen nem állnak összefüggésben a sevir tisztséggel. A többi felirat pedig a
magánvallásosság252 körébe tartozik. A feliratállítás indokát a sírfeliratok esetében
fölösleges részletezni. Az oltárok közül hármat (PAN 58, 63, 64) fogadalomból állítottak,
kettőt (PAN 58, 64) közülük családjukért. Egy negyedik esetben (PAN 57) nincs szó
fogadalomról, de szintén magáért és az övéiért állította a sevir. A felsoroltakat mind
sevirek állíttatták.

A sevirek által viselt egyéb tisztségek, a tisztség helye a pályafutáson belül

A sevir Augustalis tisztséget viselőket leszámítva, csak egy ember viselt másik
tisztséget a seviratuson kívül. Ő (PAN 63) elsőként Aquincum coloniájának decuriója volt,
majd elnyerte az aedilis tisztséget. A város sevirévé pedig ezek után vált. Feliratán nem
szerepel a seviratus megjelölése mellett, hogy Augustalis.

A sevirek életkora
Bár a sevireket megörökítő feliratok többsége epitaphium, mégis mindösszesen egy
sevir életkoráról van információnk. Ő (PAN 59) 20 éves kora körül halt meg. Nem tudjuk,
hogy hány éves korában nyerte el a sevirséget. Ennek alapján úgy látszik a seviratus
betöltése nem volt nagykorúsághoz kötve.

Az egyes városok Augustalisai, sevirei

Aquincum253
Municipium Aelium Aquincensium

252

Ehhez általában vö. DE MARCHI 1896.
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Aquincum municipiumát Hadrianus254 alapította 117-138 között. Tribusa a Sergia,
pseudotribusa az Aelia volt.255 A tartomány északkeleti részén a ripa mentén fekvő
település, Pannonia Inferior helytartójának székhelye volt. Élén IIvirek álltak. A
municipium 194-ig állt fenn.

Augustales

PAN 26 - G(aius) Iul(ius) Crescens
138 – 161

PAN 39 - G(aius) Titius Platanus
117 – 194

Aug(ustalis) m(unicpi) Aq(uincensium)

PAN 50 - (több személy)
117 – 194

Aug(ustales) m(unicipi)

Aquincum municipiumából két Augustalist ismerünk névről. Bár ismert egy felirat,
melyet a municpium Augustalisai állítottak, de nem tudjuk a nevűket sem azt, hogy hányan
voltak. Azonban a testület alapítás szabályainak megfelelően legalább hárman kellett, hogy
legyenek. 256 A testület talán már a municipium megalapítása után nem sokkal megtörtént,
Antoninus Pius257 uralkodása idején már biztosan létezett. Egyikük (PAN 26) felirata
alapján, vezetőjük praefectus volt és talán collegiumot alkottak az Augustalisok. Két azon
ismert adatunk közül, melyen a császárkultusz jelenik meg, az egyik Aquincum
municipiumából származik. Ez egy felirat, melyet Antoninus Pius numenjének és
geniusának állítottak a municipium Augustalisai. Mindkét névről ismert tag görög
származású libertus volt. Rendelkeztek a polgárjoggal. A tisztségcím kiírása nemcsak a
séma szerint történt. A forrásokból nincs információnk arról, hogy hány Augustalisa
lehetett egyszerre Aquincum municipiumának.

Seviri
Nem ismerünk sevireket Aquincum municipiumából.
254

Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 77-82.
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256
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Colonia Septimia Aquincensium
194-ben Septimius Severus colonia rangra emelte a municipiumot. A rangemeléskor a
táborvárost is a coloniához csatolta (attributio). A sajátos szerkezetű kettős város élén
IIvirek álltak.

PAN 6 - C(aius) Atil(ius) Polio
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) co[l(oniae)] Aq(uincensium)

PAN 20 - Decim(ius) Dionysius
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 3 - Ant(onius) Filoquirius
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aqu(incensium)

PAN 18 - C(aius) Cornel(ius) Corinthus
194 – III. sz. közepe
PAN 24 - T(itus) Flavius Felicio
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 9 - M(arcus) [Aur(elius)? - - -]
212 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 10 - Aurel(ius) Sal[- - -]
212 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aqu(incensium)

PAN 36 - C(aius) Retonius Danuvius
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 42 - Qui(ntus) Val(erius) Felix
194 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN PAN 29 - Sext(us) Iuven[tius For]tunatus
194 – III. sz. közepe

Au[g(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)]

Aquincum coloniájából tíz Augustalist ismerünk. A testület már a municipiumban is
létezett, így valószínűleg már a colonia megalapítása után létrejött az Augustalis testület a
coloniában. A testület tagjainak fele görög származású (PAN 6, 20, 3, 18, 24) volt. Egy
személy helyi születésű (PAN 36) lehetett, két esetben (PAN 9, 258 10,259) nem állapítható
meg származás. Ketten italiai származásúak lehettek. Többségükre csakugyan jellemző,
258
259
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hogy libertusok voltak (PAN 6, 20, 3, 18, 24, 42, 29), a többiek esetében ez nem
állapítható meg teljes bizonyossággal. Egy személy (PAN 36) talán szabad születésű volt.
Aquincumból ismert az egyetlen felirat (PAN 18), amely azt bizonyítja, hogy az
Augustalitas summa honorariához volt kötve. Az illető Augustalis (PAN 18) egy
templomot emeltetett a tisztség elnyeréséért. Azt ugyan nem tudjuk, hogy a többiek is
hasonlóan nagy összeget kellett-e áldozzzanak a testületi tagság megszerzéséért. Neveik
alapján mind a tíz személy rendelkezett a római polgárjoggal. 260 A tisztségcímet minden
esetben a séma szerint írták ki. A forrásokból nincs információnk arról, hogy hány
Augustalisa lehetett egyszerre Aquincum coloniájának. A III. sz. közepét követően nincs
információnk a testület aquincumi létezéséről.

Seviri

PAN 53 - P(ublius) Ael(ius) Provincialis
194 – III. sz. közepe

sev(ir) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 54 - M(arcus) Aur(elius) Tertullus
212 – III. sz. közepe

sexvirum261 (!) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 58 - Auccius Sineca
194 – III. sz. közepe

sexvir col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 60 - (Lucius?) Sept(imius) Celer262
sexvirum263 (!) col(oniae) Aq(uincensium)

217

PAN 63 - L(ucius) Seranus Erotius
194 – III. sz. közepe

IIIIIIvir, a(e)dil(is), dec(urio) col(oniae) Aq(uincensium)

PAN 64 - M(arcus) Ulp(ius) Gaddas
211 (október?)

sex(vir) col(oniae) Aq(uincensium)

Hat sevirt ismerünk Aquincum coloniájából. A testület 211-ben már biztosan
létezett, de talán már a colonia alapításakor megalakult a sevirek testülete. Tagjai mind
szabadszületésű, római polgárjoggal rendelkező egyének. Egy személy (PAN 64)
kivételével, aki Palmyrából származott, mind helyi születésűek voltak. Ketten még a
seviratus elnyerése előtt peregrinus jogúak voltak, egyikük (PAN 60) Septimius
260
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Severustól, másikuk (PAN 54) Caracallától kapott polgárjogot. Egy személy esetében
tudjuk, hogy először a colonia sevire, majd aedilise lett és csak ezt követően lett decurio. A
többiek esetében nem tudjuk, hogy az ordo decurionum tagjai lettek volna. 264 A
tisztségcím kiírásában nem követtek egységes rendszert, bár jobbára nem számmal, hanem
betűvel írták ki. Leggyakoribb alaknak a sexvir forma különféle változatai számítanak.
Mivel akár egyszerre is betölthették a seviratus, csak feltételezhetjük, hogy többen is
voltak. A testület létezéséről a III. sz. közepét követően nincs adatunk.

Brigetio265
Municipium Septimium Brigetionensium
Brigetio municipiumát Septimius Severus alapította, valamikor 193-205 között. 214-ig
Pannonia Superior városa volt, azt követően Pannonia Inferiorhoz tartozott. IIvirek (AnÉp.
2006, 1049) álltak az élén.

Augustales

PAN 2 - M(arcus) Aem(ilius) Fortunatus
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) m(unicipi) Brig(etionensium)

PAN 4 - T(itus) A(n)tonius Fortunatus
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) m(unicipi) B(rigetionensium)

PAN 11 - L(ucius) Caec(ilius) Viator
193 – III. sz. közepe

[Au]g(ustalis) mun(icipi) Brig(etionensium)

PAN 28 - (Marcus?) Iul(ius) Primio
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) m(unicipi) Brig(etionensium)

PAN 34 - C(aius) Petronius Nundianus
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) mun(icipi) Brig(etionensium)

193 – III. sz. közepe

Augustalis mun(icipi) Brig(etionensium)

PAN 38 - Titius Domninus
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) municipi Br[i]g(etionensium)

PAN 45 - (Caius Vindonius?) Secundus
193 – III. sz. közepe
264
265

Aug(ustalis)

Az ordo decurionumhoz lásd ALFÖLDY 2002, 126-129.
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PAN 30 – [L(ucius) M]asuinni[us] Amicus
211 – III. sz. közepe

[A]ugustalis mun(icipi) Brig(etionensium) An[t]oniniani

PAN 8 - Aurel(ius) Anthiocian(us)
212 – III. sz. közepe

[Aug(ustalis)] mun(icipi) Brig(etionensium)

PAN 19 - Cusus Callistionis
212 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) m(unicipi) B(rigetionensium)

PAN 21 - C(aius) Dignius Secundian[us]
212 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) m(unicipi) Brig[etionensium]

PAN 47 – […]s Rufus
212 – III. sz. közepe

Aug(ustalis)

PAN 46 – Q(uintus) Ulpius Felix
205

Aug(ustalis) mun(icipi) B]reg(etionensium)

217

Aug(ustalis) m(unicipi) Brig(etionensium)
Tizenhárom266 Augustalist ismerünk Brigetio municipiumából. Így az ismert

Augustalisok számát tekintve Brigetio az első helyen áll Pannoniában. Valószínűleg a
testület megalakulása már nem sokkal a municipium alapítása után megtörtént, 205-ben
már bizonyosan létezett. A brigetiói Augustalisok többsége (PAN 2, 4, 11, 28, 45, 30)
bizonyosan libertus volt. Egy személy (PAN 34) biztosan szabadszületésű volt. Így tudjuk,
hogy Brigetióban nem csak a libertusok kerülhettek be az Augustalisok közé. A többiek
esetében

teljes

bizonyossággal

nem

lehet

eldönteni,

hogy

libertusok

avagy

szabadszületésűek voltak-e. A brigetiói Augustalisok etnikai összetétele vegyesnek
mondható. Helyi elemek (PAN 28, 30, 34), görög származású (PAN 19), és orientális
eredetű (PAN 8)267, továbbá észak-italiai személyek is (PAN 2, 11, 47) találhatók közöttük.
Egy személy pedig raetiai származású (PAN 21) volt. A brigetiói Augustalisok közül egy
személyt kell kiemelnünk. Q. Ulpius Felix (PAN 46) az egyetlen olyan brigetiói
Augustalis, akinek a gazdagságáról egyáltalán fogalmat alkothatunk. Felix saját költségén
két templomot is emeltett a municipiumban. Másik dolog, amiért érdekes számunkra az,
hogy több feliratán is consulkeltezés szerepel. Azonban csak 217-re keltezhető feliratán
(RIU 2, 377) szerepel bizonyosan Augustalisként, a többi felirata ott sérült, ahol tisztsége
szerepelne. Két felirata esetében elfogadott, hogy ezeken szerepelt Augustalis címe, az
egyik (RIU 3, 773) 205 – re, a másik (RIU 2, 376) Caracalla uralkodására keltezhető.
266
267

A 8-as számú személy esetében bizonytalan, hogy Augustalis volt-e.
Augustalis státusza bizonytalan.
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Harmadik feliratát, mely a kérdéses helyen szintén törött, az Augustalis tisztségének kiírása
nélkül közlik. Ez a felirat a rajta lévő consulkeltezés miatt 220-ban készült. Amennyiben
elfogadjuk, hogy ezen a tisztsége nem szerepelt, az azt jelentené, hogy Brigetióban az
Augustalis tisztség nem volt élethossziglani. Ha időszakos volt, akkor Felix legalább két
alkalommal elnyerte azt (205-ben ill. 217-ben). Ezt az elméletet nem lehet megerősíteni,
hiszen eddig nincs másik példa rá. Brigetióból számos Augustalis ismert, azonban egyikük
feliratán sem szerepel olyasmi, hogy „Augustalisviseltek”. Azaz olyan személyek voltak,
akik egykor viselték az Augustalis tisztséget, de a felirat állításának idején már megváltak
ettől a címtől. Az is feltehető, hogy a tisztség Brigetióban is élethossziglani volt, de Felix
valahogyan megvált az Augustalis tisztétől. Harmadik variációként azon is el lehet
gondolkozni, hogy mivel a felirat állításának oka nem kapcsolodott Augustalisi
mivoltához, a feliraton szükségtelennek tartották azt feltüntetni. Természetesen, ha a
tisztségcím mégis szerepelt a feliraton, akkor a fentebbi elméletek érvényüket vesztik, és a
brigetiói Augustalisok is élethossziglan viselték tisztségüket. A forrásokból nincs
információnk arról, hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre Brigetio municipiumának. A
III. sz. közepét követően nincs információnk a testület további létezéséről.
Sevir: Brigetio municipiumából nem ismerünk egyetlen sevirt sem.

Colonia (- - -?) Brigetionensium
A III. század folyamán, Brigetio valószínűleg colonia rangra emelkedett.268 Ebből a
periódusból nem ismerünk egyelőre egyetlen Augustalist és sevirt sem a városból, hacsak a
városnév és rang jelzése nélküli Augustalis (PAN 47) nem tartozott ebbe az időszakba.

Carnuntum269
Municipium Aelium Carnuntensium
A várost Hadrianus alapította valamikor 117-138 között. A város Pannonia Superiorban, a
ripa és a tartomány határa mentén feküdt. Tribusa a Sergia, pseudotribusa az Aelia volt.270
Carnuntum volt Pannonia Superior helytartójának székhelye. Élén IIIIvirek álltak.

268

MÓCSY 1990 62.
STIGLITZ – KANDLER – JOBST 1977; MÓCSY 1990 62.; KANDLER 2004 11-61.
270
MÓCSY 1990 62.
269
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Augustales
PAN 51 - amphitheatrumi kő-üülés
117 – 168

Loca Augustalium

PAN 5 - L(ucius) Apuleius Brasida
180 – 192

VIvir Aug(ustalis)

ornament(a)

decurional(ia)

honor(ato)

et

Aug(ustalis) mun(icipi) Ael(i) Karn(untensium), patronus et quinq(uennalis) colleg(i)
fabr(um)
A legkorábbi carnuntumi Augustalisokat ugyan nem ismerjük névről, de azt tudjuk
róluk, hogy a municipium polgárvárosi amphitheatrumában (amphitheatrum II) külön
helyük volt. A municipium rangú Carnuntumból mindösszesen egy személyt (PAN 5)
ismerünk névről. Nem ismert, hogy pontosan mikor szerezte meg az Augustalis címet, de
talán

valamikor

Commodus

uralkodása

idején,

legkorábban

Marcus

Aurelius

uralkodásakor. Libertus volt, valószínűleg görög származású. 271 Rendelkezett a római
polgárjoggal, a tisztségcímét a séma szerint írta ki. A forrásokból nincs információnk arról,
hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre Carnuntum municipiumának. Bár a testület
alapítás szabályainak megfelelően272 legalább még két személyt kellene ismernünk.
Sevir: A municipiumi rangú Carnuntumból nem ismerünk sevireket.

Colonia Septimia Aurelia Antoniniana Carnuntensium
Septimius Severus valamikor a II. század utolsó éveiben colonia rangra Carnuntum
municipiumát, valószínűleg Aquincummal egy időben, azaz 194-ben. Mikén Aquincum
esetében a canabaet itt is az új colonia közigazgatási egységéhez csatolták. A colonia élén
IIvirek álltak.

Augustales

PAN 41 - L(ucius) Valerius Cyrillus

271
272

ALFÖLDY 1958 438.
FÖLDI – HAMZA 2003, 233.
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194 – III. sz. közepe

Augustal(is), curator thermar(um)273

PAN 31 - M(arcus) Mucius Frontinus
194 – III. sz. közepe

Augustal(is), curator thermar(um)274

PAN 22 - Eudemus
232

Aug{g}usta[lis] coloni[ae] Carnunte(n)siu[m]

PAN 40 - M(arcus) Titius Heliodorus
240 k.

Aug(ustalis) col(oniae) Kar(nuntensium)
A colonia rangú Carnuntumból négy Augustalist ismerünk. Mindannyian a

Severus-kor idején töltötték be tisztségüket. Az Augustalis testület már Carnuntum
municipiumában is létezett. Nincs adat arról, hogy városi rang illetve státusz változás
esetén jogfolytonosan működött-e egy testület, vagy pedig újrá kellett alapítani. Utóbbi
lehetőség alapvetően nem zárható ki, de a kérdést még nem vizsgálták. Hárman (PAN 41,
31, 40) libertusok voltak. Nem tudjuk, hogy ő rendelkezett-e a római polgárjoggal,
mindenesetre a másik három személy biztosan. Ketten görög származásúak voltak (PAN
41, 22), egy személy pedig orientális (PAN 40) eredetű volt. Két személy (PAN 31, 41)
által közösen állított feliratáról tudjuk, hogy Augustalis tisztségükkel egyidőben fürdő
felügyelők voltak. A tisztségcím séma szerinti kiírása nem jellemző. A forrásokból nincs
információnk arról, hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre Carnuntum coloniájának.
232-ben még biztosan létezett a testület, az utolsó adatunk 240 körülről származik. Ezek
után már nincs információnk a testület létezéséről a coloniában.

Seviri

PAN 61 - L(ucius) Sept(imius) Valerius
197 – 208

sex(vir) col(oniae) K(arnuntensium)275

PAN 62 - L(ucius) Sept(imius) Valerianus
197 – 208

sex(vir) col(oniae) K(arnuntensium) 276

273

A 41-es és 31-es személy közösen állította feliratát, így a feliraton eredetileg Augustal(es), curator(es)
thermar(um) szerepel.
274
A 31-es és 41-es személy közösen állította feliratát, így a feliraton eredetileg Augustal(es), curator(es)
thermar(um) szerepel.
275
A két személy (10, 11) közösen állított feliratot, így sex(viri) a szöveg olvasata.
276
A két személy (10, 11) közösen állított feliratot, így sex(viri) a szöveg olvasata.
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A colonia rangú Carnuntumból csak két sevirt ismerünk. Valamikor Septimius
Severus és Caracalla társuralkodása idején töltötték be hivatalukat, 198-208 között. Tehát a
sevir testületet nem sokkal a Carnuntum colonia rangra emelése után megalapult. Az
ismert tagok valószínűleg helyi születésű peregrinusok voltak, akik Septimius Severustól
kaptak polgárjogot.277 Carnuntum esetében helyesebb lenne sexvirekről beszélni, hiszen a
tisztség kiírására ezt a formát használták. Mivel egy időben hat személy viselte a tisztséget,
még legalább négy személyt kellene még ismernünk. Mivel csak egy feliratunk van
Carnuntum sevireiről, nem tudjuk, hogy a testület meddig létezhetett.

Mursa278
Colonia Aelia Mursensium
Hadrianus alapította a várost talán 133-ban. 279 A Sergia tribusba illetve az Aelia
pseudotribusba sorolták.280 Élén IIvirek álltak. Hadrianus uralkodása után Pannonia
Inferior tartománygyűlésének székhelye 281 lehetett.

Augustales

PAN 1 - P(ublius) Ael(ius) Callimorphus
117 – 168

Aug(ustalis) col(oniae)

PAN 27 - C(aius) Iul(ius) M[ag?]nus
II. sz. második fele – III. sz. második fele Aug(ustalis) [col(oniae)] Murs[ensium]
PAN 48 - [- - -] M[- - -]
117 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) [col(oniae)] Murs(ensium)

Mursából három Augustalist ismerünk; talán már a colonia alapítása után
közvetlenül létrejött a testület. Egyikük (PAN 1) görög származású, 282 a másik személy
(PAN 48) pedig Észak-Italiából, nyugatról vagy Dalmatiából származott. Csak egyikük
(PAN 1) esetében bizonyos, hogy libertus volt, a többiek esetében ezt inkább csak
feltételezhetjük. Ketten (PAN 27, 48) rendelkeztek a római polgárjoggal, de valószínűleg a
277

ALFÖLDY 1958 445.
MÓCSY 1990 62.; FILIPOVIĆ 2004 157-164.
279
FPA II 186.
280
MÓCSY 1990 62.
281
Ehhez vö. TÓTH 2006 és SZABÓ 2007.
282
ALFÖLDY 1958 448.
278
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harmadik Augustalis (PAN 1) is. A tisztségüket többnyire a séma szerint írták ki. A
forrásokból nincs információnk arról, hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre Mursának.
A III. sz. második feléből már nincs adatunk a testület létezéséről.
Sevir: Eddig egyetlen sevir sem ismert Mursából.

Poetovio283
Colonia Ulpia Traiana Poetovionensium
Traianus alapította 98-102 között colonia Ulpia Traiana Poetovionensiumot, veteránok
letelepítésével, a Borostyánkőút mentén Pannonia Superiorban. 284

A Papiria tribusba

illetve az Ulpia pseudotribusba sorolták az új coloniát.285 A városban volt az egész
Dunavidék legfontosabb gazdasági szervezete, a publicum portorium Illyrici azaz a régió
központi vámhatósága. Élén IIvirek álltak.

Augustales

PAN 12 - C(aius) Cal[purnius] Eutic[hus]
II. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) [Poe(tovionensium)?]

PAN 14 - Ceius Maximus
II. sz.

Aug(ustalis) co[l(oniae)] [Poe(tovionensium)?]

PAN 44 - Sex(tus) Vibius Hermes
II. sz. vége – III. sz. eleje Aug(ustalis) c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) P(oetovionensium)
PAN 25 - L(ucius) Fusc(inius) Exsuperatus
II. - III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Poet(ovionensium)

PAN 33 - C(aius) Novelliu[s] Vitalis
III. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Poet(ovionensium)
Poetovio első Augustalisait a II. századból ismerjük, talán már nem sokkal a

colonia alapítása után megalakult itt az Augustalis testület. A legkorábbi két (PAN 12, 14)
283

MÓCSY 1990 62.; HORVAT 2004 153-181.; FPA II 177.
MÓCSY 1990 62.
285
MÓCSY 1990 62.
284

80

ismert személy biztosan libertus volt. Egyikük (PAN 12) bizonyosan görög származású
volt.286 A II. század későbbi időszakából és III. századból ismert Augustalisok (PAN 44,
25, 33) nagy valószínűséggel szintén libertusok voltak. Egyikük bizonyosan görög
származású volt.287 Tisztségcímüket a séma szerint írták ki. Mindannyian rendelkeztek a
római polgárjoggal. A forrásokból nincs információnk arról, hogy hány Augustalisa
lehetett egyszerre Poetoviónak. A harmadik század második felében már nincs
információnk a testület meglétéről.

Sevir

PAN 57 - T(itus) Fl(avius) Restutus
II. sz. vége III. sz. első fele

IIIIIIv[ir]

[Aug(ustalis)?

co]l(oniae)

P(oetovionensium)
Poetovióból mindösszesen egy sevir (58) ismert, aki valószínűleg a II. század végén
a III. sz. elején viselhette tisztségét. Az, hogy sevir Augustalis volt feltűntetve a feliraton
nem bizonyítható, a felirat töredékes volta miatt. Valószínűleg szabad születésű személy
volt, aki megkaptamegkapta a római polgárjogotot. A tisztségcímet számmal írta ki. Mivel
a seviratust hat személy viselte egyszerre, még legalább öt további személy léte bizonyos.

Salla288
Municipium Aelium Sallensium
A Borostyánkőút mentén fekvő Salla municipiumát Hadrianus császár alapította 118ban. 289 Tribusa a Sergia, pseudotribusa az Aelia volt. A markomann – szarmata háborúk
után jelentősége egyre csökkent. A harmadik század közepére teljesen elnéptelenedett.
Élén IIvirek álltak.
Augustalis: Sallából nem ismerünk Augustalisokat.

286

ALFÖLDY 1958 438.
ALFÖLDY 1958 445.
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MÓCSY 1990 62.; REDŐ 2004 191- 235.
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Sevir

PAN 67 - Taurus
II. sz.

[se]xv(ir) m(unicipi) Sall(ae)
Sallából mindösszesen egy bizonytalan seviratusszal rendelkező személyt

ismerünk. Amennyiben sevir volt még legalább öt másik személy töltőtte be ezt a
tisztséget. A felirat töredékessége miatt nem állapítható meg, hogy rendelkezett-e a római
polgárjoggal, vagy, hogy egyáltalán szabad személy volt-e. Cognomene alapján északitaliai származású volt. A tisztségcímben szereplő számot betűvel írták ki. A testület a III.
sz. közepét követően mindenképpen megszűnt.

Savaria290
Colonia Claudia Savariensium
Claudius291 alapította 41-54 között, a legio XV Apollinaris veteránjainak letelepítésével
colonia Claudia Savariát.292 A város a Borostyánkőút mentén Pannonia nyugati részén
feküdt. Tribusa a Claudia volt. Később Pannonia Superior egyik legfontosabb városa volt,
a tartománygyűlés székhelye. Élén IIvirek álltak.

Augustales

PAN 16 - Q(uintus) Cl(audius) Lucanus
I. sz. második felében vagy a II. sz. első felében A[ug(ustalis)] col(oniae) Aug(ustae)
Trever(orum), c(oloniae) [Cl(audiae) S(avariensium)]
PAN 17 - Q(uintus) Cl(audius) Secundus
I. sz. második felében vagy a II. sz. első felében Aug(ustalis) c(oloniae) C(laudiae)
S(avariensium)
PAN 13 - [Ca]tinius Trophimus
193 – 235 között

Aug(ustalis)

[co]l(oniae)

Cl(audiae)

orn(amentis) dec(urionalibus) d(onatus)
290

MÓCSY 1990 62.; TÓTH 2001; SZABÓ 2003; SCHERRER 2004 53-80.
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 36-40.
292
MÓCSY 1990 62.
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Savar(iensium),

PAN 52 - [Iulius] P[r]imitivus293
II – III. sz. Savariae

Au[g(ustalis) ornament]is decurionatus

PAN 15 - Ti(berius) Cl(audius) Eutychus
III. sz.

Aug(ustalis)
Az első két ismert savariai Augustalis tisztségét a vagy az I. sz. II. felében vagy a

második század első felében töltötte be. Talán már nem sokkal a colonia megalapítása után
létrejött az Augustalis testület Savariában. A colonia első Augustalisai (PAN 16, 17)
nyugati származásúak voltak. Lucanus (PAN 16) a fentnevezett tisztséget Augusta
Treverorumban is viselte. Mivel a város fontos kereskedelmi központnak számított,
kereskedők lehettek. Gazdagságukról közösen állított feliratuk tanúskodik, mely egy
általuk Savaria geniusának állított szoborról és templomról tesz említést. Savaria harmadik
Augustalisa (PAN 13), vélhetően azonosítható azzal a személlyel, aki a PAN 11. szám alatt
jelzett személy feliratán szerepel. Ez a felirat a Septimius Severus trónra lépésénél nem
keltezhető korábbra, hiszen Brigetio, mint municipiumi rangú település szerepel rajta. A
feliraton szereplő Trophimus a collegium libertinorum tagjaként van feltüntetve. Savaria
Augustalisává is valamikor a Severus-kor folyamán vált. Savaria korábbi Augustalisaihoz
hasonlóan ő is tehetős lehetett, ugyanis elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát. Görög
származású volt, de Észak-Italiából került Savariába. 294 Felirata Aquileiából ismert, így ő
is kereskedő lehetett. A negyedik Augustalis (PAN 15) szintén valamikor a III. sz.
folyamán töltötte be tisztségét.295 Szintén görög származású,296 egyedül az ő feliratán
szerepel, hogy libertus volt. Az ötödik személy (PAN 52) esetében bizonytalan, hogy
valóban Augustalis volt-e. Amennyiben igen, akkor valószínűleg elnyerte a decuriói
jelvények videlésének jogát is. Mind az öt savariai Augustalis rendelkezett a római
polgárjoggal. Tisztségcímüket többnyire a szokásos séma szerint tüntették fel. A
forrásokból nincs információnk arról, hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre Savariának.
A coloniában a III. század elején még létezett a testület.

Seviri
PAN 69 – Q(uintus) Mullius Marcellus
293

Augustalitasa bizonytalan.
ALFÖLDY 1958 438.
295
MÓCSY 1956 230.
296
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II. sz. első fele

sevir c(oloniae) C(laudiae) S(avariensium)

PAN 55 – C(aius) Cal(purnius) Secundinus
II-III. sz.

sexvir c(oloniae) C(laudiae) S(avariensium)

A savariai sevir testület első ismert tagja (PAN 60) a II. sz. első felében viselhette
tisztségét.297 Tehát a sevirek az Augustalis testület alapítása után megjelentek a városban.
Az első ismert savariai sevir, Quintus Mullius Marcellus (PAN 60) 20 éves kora körül halt
meg, így egyben ő a legfiatalabb sevir Pannoniában, azon sevirek közül, akiknek ismerjük
a korát. Miként

tudjuk a

fiúk már tizennégy éves koruktól kezdve teljes

cselekvőképességűnek számítottak,298 és csak Marcus Aurelius idején vette kezdetét az a
gyakorlat, hogy a 14 és 25 év közötti fiúk mellé curatort állítottak.299 Marcellus azonban
még vélhetően önállóan dönthetett arról, hogy sevir kíván-e lenni. Savaria második ismert
sevire (PAN 56) a II. vagy a III. században viselhette tisztségét. Mindkét savariai sevir
szabadszületésű személy volt, továbbá valószínűleg helyi születésűek. 300 Mindannyian
rendelkeztek a római polgárjoggal. A tisztségcímet betűvel írták, két változatban. Mivel
egy időben hat személy viselte a tisztséget, még legalább négy másik sevirt kellene
ismernünk Savariából. Nincs bizonyítékunk arról, hogy a testület a III. század második
felében is létezett.

Scarbantia301
Municipium Flavium Scarbantiensium
A Plinius által említett oppidum Iulium Scarbantiát, amelynek szervezetéről nem tudunk
semmit, 302 municipium Flavium Scarbantiensium néven szervezék újjá. A város és lakói a
Quirina tribusba tartoztak. A város Pannonia Superiorban feküdt, a Borostyánkőút mentén.
Élén IIvirek áltak, akik a duumviratus előtt mind a quaesturát, mind az aedilitast
betöltötték.
Augustalis: Nem ismerünk Augustalist a municipiumból.
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Sevir

PAN 56 - L(ucius) F(lavius) Fortunatus
II - III. sz.

[se]vi[r] (?) (?) Augus[t(alis)] m(unicipi) Scarb(antiensium)

Csak egy sevirt ismerünk a municipiumból. Felirata elveszett, így nem tudjuk, hogy
valóban „sevir Augustalis”-ként szerepelt-e rajta. Nem meghatározható, hogy pontosan
mikor viselte a tisztséget, valamikor a II - III. század folyamán. Neve libertus származásra
utal, ami ugyancsak gyanús, hiszen a sevirek rendszerint szabadszületésű személyek
voltak. Bizonyosan rendelkezett a római polgárjoggal. Tisztségcímét betűvel írta ki. Ha
valóban sevir volt, legalább még másik öt személyt kell ismernünk a municipiumból. A
scarbantiai sevir testület megalakulásának idejéről éppúgy nem tudunk semmit, mint a
testület megszűnéséről.

Siscia303
Colonia Flavia Sisciensium
A coloniátVespasianus304 alapította 69-73 között, Pannonia déli részén a Száva és a Kulpa
összefolyásánál. 305 A Quirina tribusba illetve a Flavia pseudotribusba tartozott,306 élén
IIvirek álltak. Septimius Severus alatt a colonia felvette a Septimia jelzőt. 307

Augustales

PAN 37 - C(aius) Titius Agathopus
II. sz.

Aug(ustalis) col(oniae) Sisciae et Sarm(izegetusae)

PAN 35 - Pontius Lupus
II. sz.

Aug(ustalis)

col(oniae)

Faust(iniani)
303

MÓCSY 1990 62-63.; LOLIĆ 2004 131-152.
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 55-58.
305
MÓCSY 1990 62.; FPA II. 169.
306
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307
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Sisc(iensium),

scriba

munic(ipi)

PAN 7- T(itus) Aur(elius) Ani[cet]{i}us
II. sz. vége – III. sz. eleje

Aug(ustalis) col(oniae) Sisc(iensium)

PAN 32 - M(arcus) Mulvius Narcissianus
193 – III. sz. közepe

Aug(ustalis) col(oniae) Sept(imiae) Sisc(iensium)

A legelső sisciai Augustalisokat a II. századból ismerjük, azaz eddigi információink
alapján a testület csak jóval a colonia alapítása után jött létre. Ennek az időszaknak az
Augustalisai más tisztségeket is viseltek. Caius Titius Agathopus (PAN 37) Sarmizegetusa
Augustalisa is volt, Pontius Lupus (PAN 35) pedig Faustinianum municipiumának scribája.
Mindketten libertusok voltak. Siscia másik két Augustalisát a Severus-korból ismerjük.
Titus Aurelius Anicetiusról keveset tudunk, nem állítható biztosan, hogy libertus volt.
Marcus Mulvius Narcissianus azonban nagy bizonyossággal libertus volt. Azt tudjuk, hogy
huszonhat évesen halt meg, azonban azt nem, hogy hány évesen nyerte el az Augustalis
tisztséget. Mindenesetre 26 évesen már teljes jogi cselekvőképességűnek számított, így
önként dönthetett arról, hogy belép-e a testületbe. 308 Azonban Narcissianus példája alapján
bizonyos, hogy akár huszonhat évesen is Augustalis lehetett valaki Sisciában. Mind a
négyen rendelkeztek a római polgárjoggal. Tisztségcímüket kizárólag a séma szerint írták
ki. A forrásokból nincs információnk arról, hogy hány Augustalisa lehetett egyszerre
Sisciának. Illetve nincs tudomásunk arról sem, hogy a testület a III. század közepe után is
létezett.
Sevir: Egyetlen sevirt sem ismerünk Sisciából.

Emona309
[Emonát külön fejezetként szükséges tárgyalnunk. Hiszen a colonia csak
viszonylag rövid ideig volt Pannonia városa. Colonia Iulia Emonensiumot Tiberius 310
uralkodása idején alapították, vélhetően 15-ben.311 Tribusa a Claudia volt.312 Ekkor még
Illyricum vagy Italia coloniája lehetett, Pannonia tartománnyá szervezésének pontos ideje
308

FÖLDI – HAMZA 2003, 226-227.
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310
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311
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312
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nem ismert, ezért nem tudjuk azt sem, hogy mikortól számított pannoniai coloniának. Azt
sem tudjuk biztosan, hogy meddig volt a provincia része, a II. sz. második felében már
biztosan nem, de lehet, hogy még korábban átkerült Italiához. Mindösszesen két
Augustalist ismerünk a városból, akik még a colonia Pannoniához tartozásának idején
viselhették tisztüket. A testület alapításának idejét nem tudjuk. Mindkét (23, 43 = 65)
ismert tagja görög származású volt, egyikük (43 = 65) biztosan libertus és római
polgárjogú személy volt, másikukról a felirat sérültsége miatt nem állapítható meg, hogy
libertus vagy rabszolga volt-e. Az egyik Augustalis (43 = 65) Emonában a sevir tisztséget
is betöltötte, de emellett még Parentium Augustalisa és Aquileia sevire is volt. Nem tudjuk
hány Augustalisa lehetett egyszerre Emonának. Sevirekből két személyt ismerünk. A
testület közel egy időben jöhetett létre az Augustalisszal. Az egyikük (65 = 43) a
fennemlített Augustalis. A második személy (66) neve kitört a feliratról. Az ismert nevű
személy rendelkezett a római polgárjoggal. Mivel egyszerre hatan viselhették a seviratust,
legalább négy sevire volt még Emonának. Tisztségcíműket minden esetben számmal írták
ki.]
Városok adat nélkül
A következő pannoniai municipiumokból, coloniákból és városias jellegű településekről
nem ismerünk sem Augustalisokat sem sevireket: Andautonia, Aquae Balissae –
municipium Iasorum, Aquae Iasae, Bassianae, Cibalae, Faustinianum, Gorsium, Iovia,
Mogetianae, Mogio, Mursella, Neviodunum – municipium Latobicorum, Sirmium,
Spodent(---), Sopianae, Vindobona, Volg(um).

RAETIA

A tartomány
A mai Németország, Svájc és Ausztria területén található provincia a római korban
is „centrálisan” helyezkedett el a nyugati, gall és germán illetőleg a keleti, Duna-menti
tartományok között.313 Az észak és dél között bonyolódó kereskedelemben szintén nagy

313

OVERBECK 1976 658.
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szerepet játszott alpesi hágói miatt. 314 Jelentősége hadászati szempontból sem
elhanyagolható, mintegy felvonulási útként szolgált Germania Libera felé. 315 Északi határa
a Duna, a Bodeni-tó és a mai keletsvájci területeken a Zürich-tóig húzódott.316 Déli
határaként az Alpok vonulatai szolgáltak, Noricumtól pedig az Inn és Passau közötti vonal
választotta el, nyugaton a Genfi-tó és a Szt. Bernáth-hágó határolta.317 A tartomány
területén két nagyobb folyam, a Rajna és a Duna folyik. 318 A későbbi Raetia tartomány
területe Tiberius és Drusus hódításának köszönhetően i.e. 15-ben római fennhatóság alá
került.319 A terület provinciává szervezésének pontos ideje ismeretlen, legkorábban
Tiberius, legkésőbb Claudius idején történt meg. 320 Kezdetben egy praefectus ellenőrzése
alatt állt, majd egy procurator vette át az irányítást a terület fölött. A nagy markomannszarmata háború pusztításai miatt átszervezték a tartományt és 172-től kezdve a procurator
Raetiae helyett egy legatus pro praetore igazgatta.321 A tartományi székhely a hadrianusi
alapítású municipium Aelium Augustum volt, azonban a 172-ben a tartományba helyezett
legio III Italicának nem itt volt a tábora, hanem a közeli Castra Reginában. A legio
tartományba kerülése előtt 4 ala és 11-13 cohors védte a tartományt.322 A katona császárok
idején a raetiai helytartó a ducenarii közé tartozik, tehát viszonylag magas beosztást
jelentett.323 Probus uralkodásának idejéből egy agens vices praesidis provinciae Raetiae
ismert.324

A raetiai sevirek
A tisztségcím

Az ismert raetiai sevirek, azaz ez esetben helyesebben, a raetiai sevir Augustalisok,
mindannyian azonos sémát követve írták ki tisztségüket. Raetiában kivétel nélkül, kerülve
bármilyen rövidítést, számok és betűk kombinációjával tüntették fel a tisztségcím első
tagját: „IIIIIIvir”. A tisztségcím második tagját, az Augustalis szót, egy esettől (RAE 1)
314
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eltekintve „Aug” alakban rövidítették. A település nevét és rangját egyetlen alkalommal
sem tüntették fel. A tisztségcím kiírásának bevett módja Raetiában a következő volt:
„IIIIIIvir Aug”.
A tartományi előfordulás és sevirekre vonatkozó adatok tartományi időrendje
A testület Raetiában mindössze egyetlen helyen jelenik meg, csakis a tartomány
központjában, municipium Aelium Augustumban, azaz közismertebb nevén Augusta
Vindelicorumban. Így jelen rész tárgyálására, a felesleges ismétlést elkerülendő, lentebb a
város leírásánál található.
A felirathordózok és a feliratállítás indokai
Egy-egy feliratról ismerjük mindegyik raetiai sevirt. Hármukat sírfeliratról (RAE 24), ezek közül az egyiket egy síremlékre (RAE 2), egy másikat szarkofágra (RAE 4) véstek
fel. A harmadik felirat (RAE 3) elveszett, így a felirathordozó pontos meghatározása
jelenleg nem lehetséges. A szarkofág kizárható, ugyanis a feliratot öt személy számára
állították, így nagy valószínűséggel egy sírsztélé lehetett. Állíttatásukra magától értetődő
okból került sor. A negyedik raetiai sevirt (RAE 1) egy építési feliratról ismerjük, mely egy
Silvanusnak szentelt szentély vagy templom és a hozzá tartozó istenszobor felújítását
örökitette meg. A munkálatokat a felirat szerint az uralkodó ház tiszteletére (in honorem
DDomus DDivinae) végezték, így az állítatás oka összefüggésben lehetett az állítató, S.
Attonius Privatus tisztségével. És így talán a felirat a seviratus elnyerésért tett munusról
emlékezik meg. Bár ennek ellentmond az, hogy a sevir testületek a megistenült és nem a
regnáló császárok kultuszát látták el.
A sevirek foglalkozása
A raetiai sevirek tudomásunk szerint nem viseltek az a seviratuson kívűl másik
tisztséget, azonban a négy személyből három esetében ismerjük foglalkozásukat. Egyikük
(RAE 2) pragmaticusként kereste a kenyerét, azaz olyan a törvényekben jártas személy
volt, aki e tudása révén segített az „ügyvédeknek” a peres eljárások alkalmával. Egy másik
személy (RAE 3) pedig bíborfesték kereskedelemmel (negotiator artis purpurariae)
foglalkozott, tehát igen jövedelmező tevékenységet folytatott. Talán egy másik raetiai sevir
89

(RAE 1) is kereskedő volt, bár ezt teljes bizonyossággal nem jelenthetjük ki. A negyedik
személy (RAE 4) mindannyijukon túltett, Raetia, a három Dacia továbbá egy harmadik
ismeretlen terület 325 vasbányáinak bérlője (manceps ferrariar(um) [- - -] et provinciae
Raetiae itemque Daciarum trium) volt, így hatalmas bevételek birtokosa lehetett.
Mindezek révén elmondhatjuk, hogy az ismert raetiai sevirek többsége jelentős
jövedelemmel rendelkezett.
A sevirek életkora
Bár a négy raetiai sevir Augustalisból hármat sírfeliratról ismerünk, mindösszesen
egy személy esetében tüntették fel az elhunyt életkorát.326 Tiberius Claudius Euphras
(Raet. 3), Augusta Vindelicorum sevir Augustalisa, felirata tanúsága szerint 76 éves
korában halálozott el.
Augusta Vindelicorum327

Municipium Aelium Augustum
A város neve több formában maradt ránk, azonban hivatalos elnevezése municipium
Aelium Augustum volt.328 A települést Hadrianus alapította 117-138 között, vélhetően
120/121-ben.329 Tribusa a Sergia, pseudotribusa az Aelia volt.330 Élén IIIIvirek álltak, 331 és
polgárai ius Latinivel rendelkeztek.332 A provincia északi felének közepén, a Lech folyó
mellett, a via Claudia vonalán333 fekvő település kezdetben Raetia procuratorának, majd a
172-től kezdve a legatus Augusti pro praetore provinciae Raetiae székhelye volt.334

seviri Augustales:

325

A harmadik terület neve kitörött a feliratról.
Ennek egyrészt az oka az, hogy az egyik személy (RAE 2) még életében készítette magának a sírkövét,
amelyen azonban nem hagytak ki helyet a halálozási életkor feltüntetéséhez.
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RAE 1 – Sext(us) Attonius Privatus
II. sz. 2. fele – III. sz.

IIIIIIvir Augustalis

RAE 2 – M(arcus) Aur(elius) Car[us]
212 után

IIIIIIvir Aug(ustalis), ingen(uus) pragm(aticus)

RAE 3 – Tib(erius) Cl(audius) Euphras
120/121 után

IIIIIIvir Aug(ustalis), negotiat(or) artis purpurariae

RAE 4 – P(ublius) Frontinius Decoratus
III. sz. első harmada

IIIIIIvir Aug(ustalis, mancipi ferrariar(um) [- - -] et provinciae

Raetiae itemque Daciarum trium
Minthogy a település 120/121-ben Hadrianustól nyerte el a municipium rangot, ezt
megelőzően nem számolhatunk a IIIIIIvir Augustalisok jelenlétével, bár a testület már a
város alapítását követően is megalakulhatott, biztos adatunk csak a Severus-kor elejéről
származik a testület létezéséről. A források csekély száma miatt a testület létezésének
végpontja sem határozható meg, annyi bizonyos, hogy Caracalla egyeduralma idején még
fent állt. Annak az egyik oka talán, hogy a provinciának csak eme városából ismerünk
sevireket az, hogy a romanizáció tekintetében a tartományi székhely mögött a többi terület
lényeges elmaradt. A tartomány municipializáltsága pedig messze elmaradt a közeli
Noricum és Pannonia mögött.335 Italiai származásúak is például csak a helytartók közül
illetve azok stábjából kerültek ki. 336 Másrészt a településen, annak kedvező kereskedelmi
fekvése miatt, számos kereskedő élt,337 akik collegiumot is alkottak,338 és az ismert sevirek
közül ketten is (RAE 1, 3) kereskedőként keresték a kenyerüket. A kereskedelemnek
köszönhető jólét pedig lehetővé tette, hogy a mások is megélhetést találjanak a városban,
így élhetett pragmaticusként egy harmadik raetiai sevir (RAE 2). Augusta Vindelicorum
sevirei mindannyian rendelkeztek a polgárjoggal, egy személy (RAE 1) nyugatról, Augusta
Treverorumból származott. Ketten (RAE 2, 4) vagy szintén nyugati származásúak voltak
vagy Pannoniából kerültek a tartományba. A negyedik személy a birodalom keleti feléből
származhatott (RAE 3). Így az eddigi adatok alapján elmondható, hogy az ismert raetiai
sevirek egyike sem a Raetiában született, hanem mindannyian más tartományokból
vándoroltak be. Elsősorban vagy a nyugati területekről, Germaniából és Belgicából, vagy

335

GOTTLIEB 1989 79.
KELLNER 1976 710.
337
KELLNER 1976 709-710.
338
KELLNER 1976 710.
336

91

Pannoniából származtak. És úgy tűnik, hogy mindenesetben szabadszületésű, római
polgárjoggal rendelkező nőket vettek el.

Városok adat nélkül
A következő raetiai municipiumokból, coloniákból, városias jellegü településekről nem
ismerünk sem Augustalisokat sem sevireket: Abodiacum, Brigantinum, Cambodunum,
Damasia.

Az Augustalis és sevir testületek városokban
való megalakításának okairól

Az Augustalis és sevir testületek Duna-vidéki tartományokban való elterjedését
vizsgálva azonnal szembetűnik, hogy eloszlásuk némi rendszert mutat. Raetiából és
Noricumból csak sevireket ismerünk. Bár ez utóbbiban a források csekély száma és az,
hogy az e tartomány területéről előkerült feliratokon nem nevezték meg a seviratus helyét
lehetőséget ad arra, hogy a kutatás kétségbe vonja a sevir testületek noricumi létét. A
források csekély volta semmiképen sem lehet kizáró ok, de ugyanakkor az sem tartható,
hogy a Noricumból ismert sevirek más tartományok városaiban viselték tisztségüket és
csupán átmeneti tartozkodásuk idején emeltek feliratokat. Nem noricumi városok
magistratusait nem találjuk noricumi feliratokon, ráadásul a IIvirek sem feltétlenül írták ki,
hogy melyik városban viselték a tisztségüket.339 Ily módon semmiképpen sem lehet
elzárkozni attól, hogy Noricumban is létesült sevir testület. Raetia és Noricum az északi,
északnyugati tartományokkal, Britanniával, Germaniával, Belgicával mutat rokonságot.
Pannoniában és Moesia Superiorban azonban mindkét testületet említik a források, e
tekintetben Dalmatiához és Italia régióihoz mutatnak hasonlóágot. E csoporton belül
azonban arány eltolódás figyelhető meg, míg Dalmatiában a sevirek abszolút túlsúlyát
látjuk, addig Pannoniában éppen ellenkezőleg, az Augustalisok száma többszörösen
haladja meg a tartomány sevireiét. Moesia Superiorban pedig csak egyetlen városból van
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adatunk a sevir testület létezésére. Harmadik csoportot Dacia és Moesia Inferior jelenti,
ezekből a tartományokból csak Augustalisokat ismerünk, a kört tovább tágítva ide
sorolható még Thracia is. A probléma azonban korántsem ilyen egyszerű, kevésbé adható
válasz arra a kérdésre, hogy az egyes városokban miért található meg egyik vagy másik
vagy mindkét testület. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy megállapíthatóak-e olyan
konkrét okok, amelyek miatt a városokban megalakult egyik vagy másik testület.

Közigazgatás
cConcilium provinciae - Tartománygyűlések (Szabó Ádám nyomán)340

Britannia
Gallia III
Hispania Citerior
Lusitania
Belgica
Gallia Narbonensis
Alpes Maritimae
Raetia
Noricum
Dalmatia
Pannonia
Dacia
Sicilia
Africa Proconsularis
Mauretania Caesariensis

Camulodunum
Lugdunum
Tarraco
Emerita
Corduba
Narbo
Cemenelum
Cambodunum
Virunum
Salona (?)
Savaria
Sarmizgetusa
Mons Eryx (?)
Carthago
Caesarea

Nem mutatható ki összefüggés a tartománygyűlés helyszíne és a testületek jelenléte
között. Ugyanis a raetiai Cambodunumból nem ismerünk sem sevirek, sem Augustalisokat,
ugyanez vonatkozik a moesia superiori Remesianára és a moesiai inferiori Troesmisre. És
egyébként sem kizárólag azokban a városokban alakultak ilyen testületek, melyek a
tartománygyűléseknek adtak otthont.
Tartományi székhely

Raetia
Noricum
Pannonia Inferior
340

municipium Aelium Augustensium
municipium Claudium Virunensium
municipium Aelium Carnuntensium (majd colonia Septimia)
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Pannonia Superior
Moesia
Moesia Superior
Moesia Inferior
Dacia

municipium Aelium Aquincensium (majd colonia Septimia)
colonia Flavia Scupiensium
municipium Aelium Viminaciensium
municipium Ulpia Oescensium
colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusensium

A tartományi központokban mindenhol megtaláljuk a testületek egyikét, azonban
csak a két pannon tartomány központjában (Aquincum, Carnuntum) alapult meg mind az
Augustalis, mind a sevir testület. Illetőleg az egységes Moesia helytartói székhelyén,
Scupiban is létezett mindkét testület. Az, hogy tartományi fővárosokban megtalálhatóak
ezek a testületek csupán abból fakad, hogy ezek a városok a legjelentősebb települések
voltak a tartományaikban, kiemelkedő igazgatási, gazdasági, hadászati feladatokat láttak
el. Így foglalkozásuk és vagyonuk révén leginkább ezekben a városokban élhettek több
lehetőséggel az Augustalisok. A sevirek jelenléte kevésbé magyarázható. De miként látható
a testületek nem csupán a tartományi központokban jöttek létre.
Városi rang
Kérdéses, hogy tehető-e különbség az egyes városok között az alapján, hogy
municipium vagy colonia ranggal rendelkező települések voltak. A probléma abból fakad,
hogy a Moesia Superior és a két Pannonia területéről hét várost ismerünk, amelyekben
sevirek voltak. Két esetben (Scarbantia és Salla) csak egy-egy töredékes feliratról
rendelkezünk információval, ráadásul a scarbantiai felirat elveszett, így valójában
bizonytalan, hogy ott tényleg létezett-e a testület. A sallai felirat megvan ugyan, azonban
olvasata erősen kérdéses. E két település municipium ranggal rendelkezett. A másik öt
(Scupi, Aquincum, Carnuntum, Poetovio, Savaria) pedig colonia volt, azonban mivel más
coloniákban nem találkozunk a sevirekkel, nem csak a jogállásban keresendő a különbség.
Bár lehet, hogy csak a források szűkössége az oka annak, hogy (Noricumot és Raetiát
leszámítva) a többi tartomány coloniáiból és municipiumaiból nem ismerünk sevireket.
Ráadásul más provinciák341 municipiumi rangú városaiban (Aelium Augustum)
kimutatható a sevir (Augustalis) testület jelenléte. Moesia Superiorban és Pannoniában
közös vonás, amennyiben Salla és Scarbantia problémájától eltekintünk, hogy a sevirek
mellett mindig megtaláljuk az Augustalisokat is.

341

Ez alatt Raetia értendő, Noricum helyzete bizonytalan, de lehet, hogy szintén a fenti megállapítást erősíti.

94

Az alapító személye és a város belső igazgatása

Claudius
Colonia Claudia Savaria
5 Augustales, 2 seviri
Municipium Claudium Virunum
1-2 sevir Augustalis

IIvir iure dicundo (CIL III, 4156)
IIvir iure dicundo (CIL III, 11667)

Vespasianus vagy Domitianus
Colonia Flavia Scupi
5 Augustales, 5 seviri

IIvir (CIL III, 8189)

Traianus
Colonia Ulpia Oescus
3 Augustales
Colonia Ulpia Sarmizegetusa
42 Augustales
Colonia Ulpia Poetovio
5 Augustales, 1 sevir (Augustalis?)
Colonia Ulpia Ratiaria
9 Augustales

IIvir (AnÉp 2005, 1325)
IIvir (CIL III, 972)
IIvir iure dicundo (AIJ 288)
IIvir (CIL III, 7429)342

Hadrianus
Municipium Aelium Augustum
4 seviri Augustales
Municipium Aelium Drobeta
1 Augustalis
Municipium Aelium Mursa
3 Augustales
Municipium Aelium Aquincum
2 Augustales
Municipium Aelium Salla
alapján.)
1 sevir?
Municipium Aelium Napoca
1 Augustalis
Municipium Aelium Carnuntum
1 Augustalis, (Loca Augustalium)
Municipium Aelium Viminacium
6 Augustales
Municipium Aelium(?) Singidunum
1 Augustalis

IIIIvir (CIL III, 5825)
IIvir (IDR II, 13)
IIvir (ILJug III, 3108)
IIvir iure dicundo (AnÉp. 1937, 202)
(IIvir: Nincs forrás, csak a többi város

IIvir (CIL III, 14465)
IIIIvir iure dicundo (AEA 2005, 5)
IIvir (CIL III, 8102)
IIvir (CIL III, 6309)

342

Közvetett bizonyíték, a feliraton ornatus IIviralibus szerepel, ebből adódik, hogy a várost IIvirek
irányították.
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Marcus Aurelius
Municipium Aurelium Margum
1 Augustalis
Municipium Aurelium(?) Novae
1 Augustalis
Colonia Aurelia Napoca
1 Augustalis, 3 magistri Augustales
Municipium Aurelium Apulum
3 Augustales

Nincs forrás
Nincs forrás
IIvir (AnÉp 1971, 395)343
IIIIvir (AnÉp 1944, 29)

Commodus
Colonia Aurelia Apulum
16 Augustales

IIvir (CIL III, 1150)

Septimius Severus
Colonia Septimia Aquincum
10 Augustales, 6 seviri
Municipium Septimium Apulum
2 Augustales
Municipium Septimium Potaissa
1 Augustalis
Colonia Septimia Drobeta
2 Augustalis
Colonia Septimia Carnuntum
4 Augustales, 2 seviri
Municipium Septimium Brigetio
13 Augustales

IIvir (AnÉp 2005, 1266)
IIIIvir (CIL III, 985)
IIvir (ILD 465)
IIvir (IDR II, 13)
Nincs adat, de feltehetőleg ua. mint a mun.-ban
IIvir (AE 2006, 1049)

Caracalla
Municipium Aurelium Lauriacum
1 sevir Augustalis?

Nincs adat.

III. Gordianus
Colonia Antonia Viminacium
1 Augustalis

IIvir (IMS II, 297)344

Az azonos alapítóval rendelkező városok esetében legfeljebb bizonyos tendenciák
állapíthatóak meg, szabályszerűségek nem, ugyanis egy-egy város mindig megtöri a
látszólagos rendszert. A Claudius által alapított városkról messzemenő következtetések
nem lehet levonni, hiszen a kettő közül az egyikben (Virunum) kérdéses, hogy egyáltalán
343

A felirat kiegészített.
A feliraton csak a város rangja (colonia) szerepel, a város megnevezése nélkül, így csak a lelőhely alapján
vonatkoztatható Viminaciumra.
344
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létezett-e a sevirek testülete. A flaviusi alapítású vársokkal ugyanez a helyzet. A traianusi
alapítású városok többségéből csak Augustalisokat ismerünk, azonban Poetovioból
sevireket is. A földrajzi elterjedés alapján azonban lehetne Ratiariában is sevir testület. A
Hadrianus által alapított városok esetében hasonló a helyzet, egyedül a raetiai
Augustumban (ismertebb nevén Augusta Vindelicorum) találkozunk csak sevir
Augustalisokkal, a többi tartományban ezek a városok csak Augustalis testülettel
rendelkeztek a jelenlegi ismert feliratok alapján. Bár Raetia különállását a földrajzi
helyzete némiképpen magyarázná, ugyanis inkább az északi tartományok által képviselt
típusba tartozik a sevir testületek terén. Marcus Aurelius és Commodus által alapított
városokból csak Augustalisokat ismerünk jelenleg ezen a területen. A Septimius Severus
által colonia rangra emelt városokban sevirekkel is találkozunk, bár ezt a rendszert is
megtöri Drobeta, ahonnan csak Augustalisok ismertek. Míg az általa alapított
municipiumokból jelenleg csak Augustalisokat ismerünk. A Caracalla és III. Gordianus
által alapított városok csekély számuk miatt következtetés levonására nem alkalmasak. Az
egyazon uralkodó által alapított városokban az igazgatás is különböző, hiszen a Hadrianus
által alapított Carnuntumban IIIIvirek, Aquincumban pedig IIvirek voltak. Az a nézet
azonban elvethető, hogy a sevir szó városi magistratusok összefoglaló neve lett volna ott,
ahol IIIIvirek vezették a várost. Ugyanis a sevireket mind a IIvirek, mind a IIIIvirek által
vezetett városokból ismerünk, ugyanez vonatkozik az Augustalisokra is.

Hadsereg

Apulum
Potaissa
Oescus
Novae
Singidunum
Viminacium
Lauriacum
Aquincum
Brigetio
Carnuntum

legio XIII Gemina
legio V Macedonica
legio V Macedonica
legio VIII Augusta
legio IIII Flavia
legio VII Claudia
legio II Italica
legio II Adiutrix
legio I Adiutrix
legio XIIII Gemina

A hadsereg leginkább, mint gazdasági tényezőként szerepel a mi szempontunkból,
ugyanis római társadalomnak ez a része mindig fizetőképes kereslettel rendelkezett, így az
egyes városokban, ahol legios tábor is volt, ott a katonaság a gazdasági fejlődés
előmozdítója, a kereskedelem élénkítője volt. Ezért a katonai jelenlétet az egyes
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városokban remek lehetőséget nyújtott a kereskedelemre, ennek megfelelően a részint
kereskedelemmel foglalkozó Augustalis testület alakulására is befolyást gyakorolhatott.

Gazdaság

Utak
Gyakorlatilag az összes római városról elmondható, hogy nagyobb kereskedelmi út
mentén feküdt, kétségkívül ez fontos szerepet játszott a városok életében, de semmiképpen
sem sorolható azon kritériumok közé, amelyek alapján egy városban az Augustalis vagy a
sevir testület jelenlétével kellene számolnunk. Ráadásul egyéb fontos kereskedelmi
csomópontokból (pl. Naissus) nincs adatunk egyik testületre sem, legalábbis a jelenlegi
források tükrében.

Vámállomások (Dobó és Gudea nyomán)345

Noricum
Pannonia
Moesia Superior

Moesia Inferior

Dacia

Virunum, Boidodurum, Pons Aeni, Loncium, Larix, Atrans, Ad
Publicanos, Statio Esc[- - -], Celeia, Balnea Romana
Poetovio, Savaria, Siscia, Sirmium, Brigetio, Aquincum, Intercisa,
Altinum, Statio Confluentes, Vindobona, Carnuntum346
Margum, Viminacium, Ratiaria, Guberevci, Ulpianum, Statio
Vizianus, Runjevo, Statio Lamudensis, Lomnica, Timacum minus,
Naissus, Singidunum347
Almus, Oescus, Novae, Nicopolis ad Istrum, Dimum, Durostorum,
Capidava, Tomi, Histria, Tyras, Giridava, Melta, Troesmis,
Calatis348
Dierna, Ad Mediam, Pons Augusti, Sarmizegetusa, Ampelum,
Alburnus maior, Micia, Sucidava, Romula, Apulum, Napoca,
Porolissum, Drobeta 349

Némileg az utakkal összefüggő tényező, azonban a vámállomások rendszerint
hidak, gázlók mellett és egyéb átkelőhelyeken, esetleg provincia határokon helyezkedtek
el. Scupit leszámítva az összes olyan városból ismerünk vagy sevireket vagy
345

DOBÓ 1940 162 -169., GUDEA 1988 183.
Carnuntum csak Gudeanál szerepel, Dobó nem említi a vámállomások sorában.
347
Naissus és Singidunum csak Gudeanál szerepel, Dobó nem említi a vámállomások sorában.
348
Troesmis, Calatis csak Gudeanál szerepel, Dobó nem említi a vámállomások sorában
349
Apulum, Napoca, Porolissum, Drobeta, csak Gudeanál szerepel, Dobó nem említi a vámállomások
sorában.
346
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Augustalisokat vagy mindkettőt, ahol vámállomás is létezett. De ezt mégsem tekinthetjük
egyedüli tényezőnek, mert ismertek olyan városok is, amelyek bár rendelkeztek statioval,
azonban bennük az egyik testület jelenléte sem mutatható ki. Legalábbis az eddigi források
alapján. A vámállomások jelenléte mindenképpen a helynek a kereskedelemben betöltött
fontosságára utal, ez a tényező pedig a település gazdasági életére volt nagy hatással.
Mindazonáltal a vámok közvetve vagy közvetlenül is kapcsolódnak az Augustalisokhoz.
Egyrészt azért, mert több Augustalis is kereskedő volt, másrészt többen a vámokat bérlő
conductorok libertusai voltak, így természetes, hogy a vámállomásokkal rendelkező
városokban is időnként megtalálhatóak ezek a testületek.
Bányászat
Az összes vizsgált tartomány rendelkezett bányákkal, bár természetesen eltérő
minőségben és mennyiségben. A kérdés tárgyalása már csak azért is fontos, mert a
vasbányák bérletével egy sevir és egy Augustalis is foglalkozott. Vaslelőhelyek mindegyik
tartományban voltak, igaz, hogy némelyek kevésbé voltak jelentősek, azonban kitermelés
mindegyik tartományban folyt. Raetia nyugati felében voltak a tartomány fontosabb vas
lelőhelyei, a fent említett sevir (RAE 4) pedig többek között ezeket is bérelte. Továbbá a
három Daciának illetőleg egy harmadik, a felirat töredékessége miatt azonosíthatatlan
területnek a vasbányáit. Daciában ezek a bányák Alsótelek határában és Vajdahunyad
környékén voltak.350 Ez utóbbi területet pedig legalább fele részben valamikor egy
Augustalis (DAC 40) is bérelte. A tartományok mindegyikében volt azonban erre
lehetőség, Pannonia déli, Dalmatiával határos részén, a mai Ljubija környékén volt
található néhány vasbánya, a bányaigazgatás alkalmazottainak és bérlőinek feliratai a
közeli városokból, Sisiciából és Mursából ismertek.351 A noricumi vas fontosságát
szükségtelen hangsúlyozni, az itteni bányászat központja Virunum volt, bár bányabérlettel
foglalkozó Augustalisokat innen sem ismerünk. Moesia ugyancsak rendelkezett
vasbányákkal azonban innen nem ismerünk a bérletre vagy az igazgatásra vonatkozó
feliratokat sem. Az eddigi források alapján úgy tűnik, hogy a jövedelmezőbb és
tekintélyesebb noricumi vasbányák bérletével mások foglalkoztak, ugyanez igaz az arany
és ezüst bányászatra. Ennek okát kevésbé tudom meghatározni, de érdekes módon a városi
ranggal is rendelkező Ampelumból, amely a daciai aranybányászat központja is volt
350
351

GABLER 2009 43.
AnÉp 2006, 1094; ILS 3049
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egyben, ne ismerünk Augustalisokat. Számos város közelében léteztek bányák, amelyekből
nem ismerünk Augustalisokat vagy sevireket. Ilyenek például Ulpiana és Naissus Moesia
Superiorban, ez azt jelenti, hogy bányák közelsége nem indokolja, hogy ott létezzen is
valamelyik testület. Bár az is igaz Moesia Superior vasbányái északon helyezkednek el, a
hozzájuk közelebbi városokban azonban megtalálhatóak az Augustalisok.

Collegia

Savaria
Virunum
Scupi
Oescus
Sarmizegetusa
Poetovio

Ratiaria
Aelium Augustum
Drobeta
Mursa
Aquincum

Napoca
Salla
Carnuntum
Viminacium
Singidunum
Margum
Novae
Apulum

Potaissa
Brigetio

collegium Genii provinciae Pannoniae superioris (ILS 7118)
collegium fabrorum et centonariorum (RIU 1, 118)
collegium subaedianorum AnÉp 1993, (1245a)
collegium Manliensium (ILLPRON 764)
nincs adat
collegium fabrum (AnÉp 2005, 1325)
collegium fabrum (AnÉp 1977, 676)
collegium Pomarensium (ILD 249)
collegium iuventutis (ILS 7304)
collegium fabrum (ILS 7120)
collegium lanium (CIL III, 4085)
collegium fabrum (CIL III, 8086)
nincs adat
nincs adat
collegium centonariorum (ILJug III, 3095)
collegium lapdariorum (ILJug III, 3105)
collegium centonariorum (AnÉp. 1955, 13)
collegium vetenarorum (AnÉp. 1965, 43)
collegium fabrum (ILS 7254)
collegium negotiantium (ILS 3095)
collegium armaturarum (CIL III, 10435)
collegium Cereris (CIL III, 10511)
collegium Victorianorum cocinatorium (Lupa 6647)
nincs adat
nincs adat
collegium veteranorum centonariorum(ILS 7245)
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
collegium fabrum (ILS 7146)
collegium centonariorum (ILS 7255a)
collegium nautarum (ILS 7147)
collegium fabrum et dendrophororum (CIL III, 1217)
collegium Pontobythinorum (IDR III/5/1, 153)
collegium Isidis (CIL III, 882)
collegium iuventutis (CIL III, 4272)
collegium centonariorum (CIL III, 11042)
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Lauriacum

collegium opificerum (AnÉp. 1944, 119)
collegium iuvenum (ILLPRON 986)

Több Augustalis is valamely collegium tagja volt, ahol rendszerint valamilyen
elöljárói tisztet (magister, prafectus stb.) viseltek, de gyakran ezek patronusai is voltak.
Leggyakrabban a collegium fabrum (másként collegium fabrorum) testületében foglaltak
helyet. Az egyes tartományokból ezt a collegiumot csak fenti városokból ismerjük, tehát
csak olyan településekről, ahonnan Augustalisokról is van tudomásunk. 352 Bár látszik,
hogyha ez a testület nem is, akkor más kézműves collegiumok megtalálhatóak voltak a
fenti városokban. Tehát ezt mindenképpen befolyásoló tényezőként kell tekintenünk.
Legalábbis, ha feltesszük, hogy nem források hiányából fakad a megfigyelt jelenség. És a
jövőben esetleg még kerülnek elő más városokból is a collegium fabrum tagjainak feliratai.
A tehát a gazdasági jellegű collegiumok mindenképpen a testületek jelenlétére utalhatnak.
Ráadásul már Duthoy is úgy vélte, hogy szerveződésük ezen collegiumok mintájára
történt.353

Össszefoglalás
Európa más latin nyelvű provinciáihoz hasonlóan a Duna-vidék tartományaiban is
megalakultak a sevir és az Augustalis testületek. Nyilvánvalónak tűnik, hogy jelenlétük
némi rendszert követ. Egy egyelőre még nem azonosítható tényező nagy szerepet játszott
ebben, csak annnyi bizonnyos, hogy Raetiában és Noricumban ez a tényező még meg van,
Pannoniában és Moesia Superiorban pedig részben, de tőlük keletre már abszolút nincs
meg. Noricum ismert sevirei szabadosok lehetett, ellenben az ismert raetiaiak között
bizonyosan volt szabadszületésű is. Természtesen itt a források száma is óva int attól, hogy
túlságosan mély következtetéseket vonjunk le, mindenesetre a tagok származása sem mutat
egy irányba. Mindkét tartományban II. századtól (NOR 2, RAE 3) már számolhatunk a
testületek létezésével, Noricumban akár már korábban is. Pannoniában és Moesia
Superiorban a sevirek mellett már az Augustalisokról is van adatunk, sőt ez utóbbiak jóval
nagyobb számban ismertek mindkét tartományban. Feltehető, hogy itt már két külön
352

Azonban itt meg kell jegyezni, hogy kézműves collegiumok nem csak városokban alakulhattak, ehhez
lásd Lupa 5677számú feliratot, ahol egy collegium fabrum Odiavensium szerepel. Ez utóbbi csak auxiliaris
tábor volt.
353
DUTHOY 1978 1274 és 1285
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testület látta el ugyanazon funkciót, amelyet a tőlük nyugatra összesen egy. Pannoniában
már az I. század második felében megjelent mindkét testület. Moesiában mindösszesen
Scupiból ismerünk sevireket, azonban az adatok csak annak megálllapítására alkalmasak,
hogy a feliratok a második században készülhettek. Ráadásul Pannoniával ellentétben
nincsenek biztosan III. századra keltezhető feliratok sem. Így a források alapján erre az
időszakra már eltűnt ebből a tartományból is a seviratus intézménye. Mégis feltűnő
jelenség, hogy az Augustalisokkal szemben a sevirek nagyrésze szabadszületésű
személynek tűnik. Ugyancsak meglepő, hogy a ránk maradt sevireket említő források
között nincs építési, sem szobor állítátást megörökítő felirat. Az ismert sevirek egyike sem
nyert el semmiféle ornatust sem, és nemhogy egy collegiumban sem láttak el vezető
tisztséget, de tagsággal sem rendelkeztek. Egy aquincumi sevir (PAN 63), elnyerte az
aedilitas majd a városi tanács tagja lett. Ilyesmi egy Augustalis esetében elképzelhetetlen.
Ezen a feliraton kívül semmi egyéb forrásunk nincs arra, hogy a seviratus mellett viseltek
volna más tisztséget, sőt még a foglalkozásukról sincs semmi nemű információnk. Raetia
sevirei inkább Pannonia és Moesia Augustalisaihoz hasonlítanak: jövedelmező foglalkozást
folytattak (RAE 3, 4), templomot emeltek (RAE 1). Egy aquicumi személyről (PAN 59)
még azt is tudjuk, hogy 20 évesen már sevirként hunyt el, így vélhetően a cím elnyeréséhez
korántsem kellet betölteni a nagykorúságot. Mindezek alapján kétségtelen, hogy a sevirek
a provinciális társadalomnak egy másik rétegéből kerültek ki Pannoniában és Moesiában,
mint az Augustalisok. Pontos szerepükről nincs adatunk, de ha ilyen ifjak is a testület tagjai
lehettek, akkor kevésbé hihető, hogy az ifjúság katonai nevelésében lett volna szerepük. De
azon állításra sincs semmiféle adat e két tartományban, hogy a seviratus annualis tisztség
lett volna, és amelynek kitöltése után automatikusan az Augustalis testületi tagság járt
volna. A két testület oly mértékben elüt egymástól, hogy ez semmiképpen sem tartható.
Sokkal több információval rendelkezünk az Augustalisokról, Daciában és Moesia
Inferiorban már csak ezekkel a testületekkel találkozunk. Pannoniában miként fentebb már
szó esett róla az I. sz. második felében már megjelentek, Daciában és Moesia Superiorban
már a II. század első felétől adatolható jelenlétük, Moesia Inferiorból pedig csak II. század
második feléből származnak az első adatok. A testületek közös jellemvonása, hogy a
testületi tagok között a felszabadított rabszolgák vannak többségben, a testületek
összetétele tartományonként, városonként változó. Az ismert Augustalisok számában
Aquincum, Brigetio, commodusi Apulum és Sarmizegetusa emelkedik ki. Közülük is
elsősorban Sarmizegetusa, amelynek önmagában annyi Augustalisát ismerjük, mint a
másik háromnak együttvéve. Ez semmiképpen sem tudható be az általános felirat
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bőségnek, hiszen Aquincumból lényegesen több felirat ismert, mint Sarmizegetusából.
Talán e magas testületi tagszám is oka annak, hogy egyedül innen ismeretes az ordo
Augustalium kifejezés is (DAC 73). Brigetióban az ismert tagok nagy számára, a
Sarmizegetusában pedig a kiugróan magas taglétszámra nehéz választ adni. A négy város
közül Sarmizegetusa rendelkezett elsőként városi ranggal, így némileg ez is válasz a
kérdésre. Másrészt ez az őslakosság nélküli „üres” tartomány több lehetőséget nyújtott, mit
azok, amelyeken már telítettek voltak a piacok. Harmadrészt a Severus-kori prosperitás
időszaka mutatkozik meg ezekben városokban. Aquincum és Brigetio esetében a település
jogállásának emelkedése, és ezzel járó uralkodói támogatás nyilván sokat jelentett.
Sarmizegetusa esetében is sok az olyan feliratunk, melyen már a metropolis jelző szerepel.
Természetesn ez továbbra sem szolgál magyarázattal arra, hogy a többi városban miért
nem figyelhető meg az Augustalisokat említő feliratok száma a III. század folyamán.
A testületi taglétszámrról nem rendelkezünk adatokkal, Pannoniában legfeljebb arra
hagyatkozhatunk, hogy számuk háromszorosa-négyszerese a sevirekének. Bár ennek okát a
szerencsésebb forrás hagyományozódásnak is tulajdoníthatjuk és annak, hogy az
Augustalisok gazdagabbak lévén több feliratot állítottak. Sarmizegetusában öt Augustalist
és egy halott társukat (DAC 31, 32, 33, 35, 36, 60) említi több felirat, így akár legalább
hatan is viselhették egyszerre ezt a tisztséget. Természetesen nem hagyható szó nélkül,
hogy pont hat személyt említenek a feliratok, azonban ez még nem jelenti feltétlenül azt,
hogy itt a sevir testület megfelelőjéről lenne szó.
Szervezeti keretük nehezen meghatározható, Apulumból magistereket ismerünk
(DAC 58, 65), Ratiariából pedig egy praefectus vagy primus Augustalium (MOS 14).
Aquincumban is valószínűleg egy praefectus (PAN 26) állt a testület élén, meglepő
azonban, hogy Sarmizegetusából, ahonnan a legtöbb Augustalist ismerjük, nincs
tudomásunk egyetlen testületi elöljáróról sem. Bár a fentiekből annyi megállapítható, hogy
a vezető megnevezésére nem mindig ugyanazt a szót használták. Tudjuk, hogy a testületek
rendelkeztek patronussal (MOI 5) is, rá leginkább befolyása, semmint vagyona miatt volt
szükség. Testületként rendelkeztek azzal a kiváltsággal, hogy saját helyük volt az
amphitheatrumban. Libertus voltukból fakadóan pedig több személyes kiváltság is elérhető
volt számukra: ornatus ornamentis decurionalibus, ornatus ornamentis duumviralibus,
immunitas operum publicorum, ius IIII liberorum.
Collegiumok tagjai vagy azok elöljárói voltak: collegium libertinorum, collegium
opificium, collegium fabrum, collegium Pontobythinorum (sic!). A többen más városokban
is viseltek Augustalitast. Egyéb tisztségeikről foglalkozásaikról keveset tudunk, volt
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köztük

scriba,

conductor

ferrarium,

orvos,

nummularius,

curator

thermarum,

kereskedelemmel vagy vámbérlettel foglalkozó családok helyi megbízottja.
A testületek fennállása a források hiányában a III. század közepét követően már
nem igazolható a Duna-vidéken. Ostiában és Lugdunumban még a század közepét
követően is megfigyelhetőek, fennállásuk gyakorlatilag a III. század utolsó évtizedéig
bizonyítható. Kétségkívül az itteni eredmények nem alkalmazhatóak minden fenntartás
nélkül a dunai tartományokra, hiszen egész más körülmények uralkodtak a galliai vagy épp
közép-italiai területeken a III. században, mint az egyre inkább csatatérré váló
Illyricumban. Bár a III. század első harmada mindenképpen a gazdasági prosperitás
korszaka volt a Duna-vidéken, lehetséges, hogy egyes Augustalisokat vagy sevireket
említő feliratok ezen terület tartományaiból már a III. század második felében készültek.
Éppen ezért a testületek létezésének valódi végpontja mégsem állapítható meg, mert a
forráshiánytól függetlenül ezek a testületek továbbra is fennállhattak, de elképzelhető,
hogy a század válságai korábban jelentkeztek ezen a területen és a felirat állítás
hagyományával együtt az Augustalis testületeknek is végleg leáldozott.
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A testületek földrajzi eloszlása

A térképen jelzett városok:
1 - municipum Aelium Augustensium
2 - municipium Aurelium Lauriacensium
3 - municpium Claudium Virunensium
4 - municpium Aelium Carnuntensium, később colonia Septimia Carnuntensium
5 - municipium Flavium Scarbantiensium
6 - colonia Claudia Savariensium
7 - municpium Aelium Sallensium
8 - municipium Septimium Brigetionensium
9 - municpium Aelium Aquincensium, később colonia Septimia Aquincensium
10 - colonia Ulpia Poetovionensium
11 - colonia Aelia Mursensium
12 - colonia Flavia Sisciensium
13 - municipium Aelium(?) Singidunensium
14 - municipium Aurelium Margensium
15 - municpipium Aelium Viminaciensium, később colonia Antonia Viminaciensium
16 - colonia Ulpia Ratiariensium
17 - colonia Flavia Scupiensium
18 - municpium Aelium Drobetensium, később colonia Septimia Drobetensium
19 - colonia Ulpia Sarmizegetusensium
20 - municipium Aurelium Apulensium, később colonia Aurelia Apulensium
21 - municipium Septimium Apulensium
22 - municipium Septimium Potaissensium
23- municipium Aelium Napocensium, később colonia Aurelia Napocensium
24 - colonia Ulpia Oescensium
25 - municipium Aurelium Novaensium
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KATALÓGUS
DAC 1
Ael(ius) Iulianus
Oltár vagy szoborbázis

180 – 271

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1001; IDR III 5/1, 58; EDH HD038025

Dianae | Aug(ustae)! | Ael(ius) Iuli|anus Aug(ustalis) | col(oniae) Apul(ensis) | v(otum)
l(ibens) s(olvit).
A feliraton Apulum már coloniaként szerepel, így a felirat 180 után készülhetett. 354 A
praenomen hiánya pedig arra vall, hogy a III. századnál nem korábbi. Aelius Iulianus a
neve alapján a felirat állításakor már mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal.
Cognomene nem ritka a Duna-vidék tartományaiban.355 Így vélhetően erről a területről
származott, de hogy pontosan melyik tartományból, az nem állapítható meg. Az
Augustalitast Apulumban viselte.

354
355

Az IDR III 5/1, 58 számú felirat alatti kommentár.
OPEL vol. II. 199.
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DAC 2
Ael(ius) Macrinus Epidianus
avagy „Epidius”

Epitaphium

III. század

Sarmizegetusa (Várhely/Sarmizegetusa)
CIL III, 1488; IDR III/2, 372; EDH HD047396

D(is) M(anibus) | Ael(iae) Andenae! | Ael(ius) Macrinus | Epidianus qui et | Epidius
Au[g(ustalis)] | col(oniae) et Macrinia | Marcia fil(iae) | posuerunt.
A fenti Augustalis praenomenének elhagyása a III. századra keltezi a feliratot. Az
Epidianus név úgymint az Epidius kizárólag Dalmatiából ismert, de hat illetve négy
személy viseli ezt a nevet.356 Mindkettő illyr eredetű névnek tekinthető.357 A Macrinus
csak Italiában gyakori, a Duna-vidéken egyedül Dalmatiából ismert öt személy, máshol
csak egy-kettő.358 Az Andena név is vélhetően illyr, így pannoniai vagy dalmatiai
származásra utal.359 Vélhetően az, hogy Epidiusként is megnevezte magát, nem arra utal,
hogy ez lett volna a polgárjog elnyerése előtti neve. Csupán a közösségen belül ismerték
ezen a néven, feltüntetése a feliraton a könnyebb azonosíthatóságot szolgálta. Nevét egy
másik feliratról is ismerjük (IDR III/2, 368), azonban már nem megállapítható, hogy ezen
is feltüntették-e Sarmizegetusában viselt Augustalitasát. Ezt a feliratot Aelius Macrinus
Getti(?)nek állította.

DAC 3
T(itus) Ael(ius) Onesimus
Mészkő oltár

180 – 251

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
IDR III/5/1, 127; EDH HD038191; Lupa 11425

356

OPEL vol. II. 120.
MAYER1959 46.; ALFÖLDY 1969 194.
358
OPEL vol. III. 43.
359
Az IDR III/2, 372 számú feliratához fűzött kommentár.
357
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo)! | T(itus) Ael(ius) One|simus | August(alis) | col(oniae)
A|pule(n)se | ex visoo.
Apulum Commodustól kapott colonia rangot vélhetően 180-ban, így a felirat csak ezt
követően készülhetett.360 A libertusok körében gyakori görögös Onesimus cognomen361 és
Augustalis volta miatt csupán feltételezhető, hogy libertus volt. Ragadványneve Italiában,
Dalmatiában a leggyakoribb, bár Daciában is előfordul néhányszornéhányszor.362 Valós
származása nehezen megállapítható. Az Augustalitast Apulum coloniájában viselte, a
felirat állításakor már biztosan rendelkezett a polgárjoggal. A felirat állítatásának
indokaként Onesimus a látomását nevezte meg.

DAC 4
[P(ublius) A]el(ius) Pr[omo]nas 363
Márvány oszlopra vésett

II. sz. közepe – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia Cetăţuia - Sarmizegetusa)
Piso 2006 103-104.; AnÉp 2006, 1173; EDH HD055440

[P(ublius) A]el(ius) Pr[o|mo]nas A[ug(ustalis)] | [co]lonia[e] | d(ono) d(edit).
A Promonas cognomene a dalmatiai Promona városának nevéből képzett, ezért dalmatiai
származású libertus lehetett.364 Promonas a fenti oszlopot vélhetően a forum vetus
„márványozási lázával” összefüggésben ajándékozhatta a városnak, és ezért Antoninus
Pius uralkodásának második felében készülhetett legkorábban. 365 Neve alapján a felirat
állításakor

már

biztosan rendelkezett

a

római

polgárjoggal.

Az

Augustalitast

Sarmizegetusában viselte.

DAC 5
Ael(ius) Super
360

Az IDR III/5/1, 127 számú felirat alatti kommentár.
ALFÖLDY 1969 225.
362
MÓCSY 1983 208.; OPEL vol. III. 113–114.
363
MÓCSYnál nem szerepel olyan név, melyre kiegészíthető lenne a cognomen. (Vö. MÓCSY 1983)
364
PISO 2006 103.
365
PISO 2006 103.
361
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Oltár

197 – 211

Potaissa (Torda/Turda)
AnÉp. 1934, 17; ILD 494; EDH HD026602

Liber[o] Pa|tri et [L]ibe|r(a)e Conser|vato[r]ibus! | Ael(ius) Super{i} | Aug(ustalis)
m[u]n(icipi) Sep(timi) | Pot(aissensium) | [v(otum)] l(ibens) p(osuit).
Oltár

197 – 211

Potaissa (Torda/Turda)
ILD 466.; EDH HD044473

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) / [Con]servator[i]! / Ael(ius) Super Aug(ustalis) / muni(cipi)
Sep(timi) {M} / Pot(aissensis) v(otum) l(ibens) p(osuit).
Potaissát Septimius Severus emelte municipium rangra 197 körül, majd még ugyanő
colonia rangra. Így a két felirat 197 és 211 között keletkezhetett. Aelius Super a neve
alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Cognomene Italiában, Belgicában, Dalmatiában,
Pannoniában a leggyakoribb, de Daciában és Noricumban is többször előfordul,366 a
mindenütt, de különösen az egykori kelta területen elterjedt nevek közé tartozik. 367 Az
Augustalitast Potaissa municipiumában viselte.
DAC 6
P(ublius) Ael(ius) Syrus
Táblára vésett építési felirat (eltűnt)

197 – 271

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 976 (p 1015, 1390); IDR III/5/1, 7; EDH HD037972

Aesculapio et | Hygiae! P(ublius) Ael(ius) Sy|rus Aug(ustalis) m(unicipi) Sep(timi)
Apul(ensis) | et Vale(ria) Severa con|iux et Ael(ia) Syra fi|lia ex voto porti|cum per pedes
XXX <f=E>(ecerunt).
366
367

OPEL vol. IV. 100
ALFÖLDY 1969 302.
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Apulum septimiusi municipiumként szerepel a feliraton, így csak 197 után készülhetett. 368
A Syrus cognomen keleti származásra utal, a Birodalom nyugati felében ritkán viselik.
Dalmatiában és Italiában többen kapták ezt a nevet, de itt is csak 4-5 személy ismert.369 Így
miként a neve is mutatja szír lehetett. A felirat állításakor Syrus már mindenképpen
rendelkezett a római polgárjoggal. Nem zárható ki, hogy libertinus volt. A Valeria
Birodalom szerte gyakori, de rendszerint italicus származásra utal.370 Syrus és családja
valószínűleg valamiféle betegség idején tett fogadalmát váltotta be az Aesculapiusnak és
Hygiának emelt szentély vagy templom oszlopcsarnokkkal való bővítése révén. 371 Nem ő
volt az egyetlen, aki ilyen adományt tett a szentélynek. Egy másik apulumi Augustalis
(DAC 43) egy 10,8 méter hosszú, Apulum egy decuriója pedig egy 12 méter hosszú (ILS
7146) porticusszal adott hálát a gyógyítás isteneinek. Szintén a szentély térségében
épülhetett az a híd, melyet Caius Iulius Frontonianus (ILS 3847) építetett köszönet képpen
látása visszanyeréséért.372

DAC 7
Sex(tus) Annius Pa[non]nius
Márvány síroltárra vésett epitaphium

II – III. század

Sarmizegetusa (Rîu de Mori)
AnÉp 1978, 670; IDR III/2, 374; EDH HD004492

- - -] | [- - -]erinus(?) c[on(iugi)] | [pi]issimae ad[que(!)] | erga se bene mer(enti) | et
Sex(to) Annio Pa[non]|nio(?) Aug(ustali) co[l(oniae)] | patri.
A felirat keltezési támpontok híján egyaránt készülhetett a II. és a III. században is,
ráadásul a töredékes felirat kiegészítése sem problémamentes. A fenti Augustalis
cognomenét kétféleképpen egészíti ki az irodalom. Egyrészt szerepel a Paternius név, mint
a felirat lehetséges kiegészítése. De töredék Pannoniusra való kiegészítése ugyancsak

368

Az IDR III/5/1, 7 számú felirathot fűzött kommentár.
OPEL vol. IV. 104.
370
OPEL vol. IV. 142.
371
Egy közel 9 méter hosszú oszlopcsarnokot építetett.
372
BAJUSZ 2003 27.
369
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helytálló lehet.373 Ha elterjedtségük alapján nézzük őket, akkor a Paternius inkább
gentiliciumként fordul elő, főként a nyugati tartományokban, cognomenként azonban elég
ritka, és csak a nyugati tartományokból (Belgicában kétszer, Lugdunensisben,
Germaniában és Hispaniában egyszer) ismert.374 A Pannonius cognomen sem mondható
gyakorinak, ráadásul a Duna-vidék tartományaiban, Pannoniát leszámítva, nem fordul elő.
Mindenesetre Pannonia provincia közelsége és a Paternius név nyugati elterjedése miatt
inkább Pannonius lehetett a hiányzó cognomen. És ebből kifolyólag pannoniai származású
személy lehetett. Mindenesetre az Annius elég gyakori és elterjedt gentiliciumként,
Pannoniában többen is viselik, ellentétben Daciával. 375 Az Augustalitast Sarmizgetusában
viselte. A felirat álításakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal.

DAC 8
L(ucius) Antistius Onesimus
Fogadalmi oltár másolata

II – III. század

Germisara (Geoagiu Bai)
CIL III, 1397; IDR III/3, 242; EDH HD045669

Nymphis Salutife|ris sacrum! | M(arcus) Lucilius Lucili|anus Aug(ustalis) col(oniae) pro |
salute sua et | L(uci) Antisti One|simi Aug(ustalis) col(oniae) | v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito).
A felirat támpontok híján nem keltezhető pontosan, a II. és a III. század folyamán egyaránt
készülhetett. Az Antistius gentilicium nyugaton és Italiában gyakoribb, többnyire italicus
eredetre vall.376 Ragadványneve Italiában, Dalmatiában a leggyakoribb, bár Daciában is
előfordul párszor.377 A felirat állításakor már mindenképpen rendelkezett a római
polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselhette. A feliratot, mely vélhetően
eredetileg az algyógyi forrásnál állt, Onesimus collegája Marcus Lucilius Lucilianus
állítatta.378

373

PISO 2006 104.
OPEL vol. III. 127.
375
ALFÖLDY 1969 58.; OPEL vol. I. 119.
376
ALFÖLDY 1969 59.; OPEL vol. I. 129.
377
MÓCSY 1983 208.; OPEL vol. III. 113–114.
378
Az IDR III/3, 242. számú felirat alatti kommentár.
374
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DAC 9
[M(arcus) A]nt(onius?) [- - -]mnis
Márvány fogadalmi tábla

II – III.

sz.
Sarmizegetusa (Ostrov)
AnÉp. 1914, 112; IDR III/2, 355; EDH HD021017
- - -?] | [- - - Au]g(ust –o, -ae?) | [sac˙(rum) M(arcus) A]nt(onius?) | [- - -]mnis |
[a]ug(ustalis) col(oniae) | patr(onus) cultorum | [ex v]isu fecit | [l(ocus)] d(atus) d(ecreto)
d(ecurionum). 379
A felirat a II – III. század folyamán készült. Az Antonius gentilicum rendkívűl elterjedt
Daciában.380 Minthogy e név viselői a császárkor későbbi évszázadaiban többnyire a
birodalom keleti feléből jött bevándorlók, így a fenti Augustalis is keleti származású
lehetett.381 Töredékesen ránk maradt cognomeneként, az ismert példák alapján, a
következők jöhetnek szóba: Sollemnis, Hymnis.382 A Sollemnis név azonban főként
Európa nyugati tartományaiban elterjedt, míg a Hymnis leginkább Italiából ismert, más
tartományokban alig bukkan fel.383 Így cognomene egyikre sem oldható fel teljes
bizonnyossággal. De csonkán ránk maradt neve ellenére is megállapítható, hogy a felirat
állításakor már mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. A felirat lelőhelye
alapján Sarmizegetusában viselte az Augustalitast, ahol egy meghatározhatatlan kilétű
istenség kultuszát is szolgálta patronusként.

DAC 10
L(ucius) Ant(onius) Secun(dus?)
Oltár? (eltűnt)

180 – 253

Apulum (Ighiu)
CIL III, 1084; IDR III/5/1, 211; D 3015; EDH HD038312

379

SZABÓ kiegészítése. Vö. SZABÓ 2005 175. Nr. 4.
OPEL vol. I. 131–135.
381
ALFÖLDY 1969 59.
382
MÓCSY 1983 343.
383
MÓCSY 1983 147.
380
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Conservat(ori)! | L(ucius) Ant(onius) Secun(dus?) |
Aug(ustalis) col(oniae) Ap(ulensis) | in his aedib(us) | natus cum | Celsina fil(ia) | v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito).
A feliraton Apulum már coloniaként szerepel így 180 után készülhetett.384 Az Antonius
gentilicum rendkívűl elterjedt Daciában, és a Duna-vidék más tartományaiban is.385 Más
európai tartományokkal összevetve a Secundus Daciában ritka név, Italiában a
legelterjedtebb, de Dalmatiában, Noricumban és Pannoniában is számosan viselték. 386 A
feliratról azonban kiderült, hogy Secundus már a tartományban látta meg a napvilágot. A
colonia Aurelia Apulensiumhoz tartozó locus sacer területén fekvő egyik épületben
született, talán az Asklepionban.387 Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Az
Augustalitast a commodusi alapítású Apulum coloniájában viselte.

DAC 11
Apollonius ATPIIIAS
Mészkő bázis

193 – 235

Ampelum (Zlatna)
IDR III/3, 333; AE 1944, 27b

[Genium] || I(ovi) O(ptimi) M(aximi)] | Do[lichen]i(!) | Apollonius(?) | ATPIIIAS |
Augustal(is) | col(oniae).388
A felirat készítésének ideje leginkább a Severus-korra tehető, ugyanis Iuppiter Dolichenus
kultusza ekkoriban élte virágkorát. Apollonius görögös neve alapján, mely gentiliciumként
a Duna-vidék tartományaiban elő sem fordul és az európai tartományokban is ritka,389 a
birodalom keleti feléből származott. Az Apollonius után szereplő ATPIIIAS jelenleg nem
oldható fel, de vélhetően a fenti Augustalis cognomenét láthatjuk benne. Az Augustalitast
valószínűleg Apulum coloniájában viselte, hiszen a felirat lelőhelye közelében található
384

Az IDR III/5/1, 211 számú felirathoz fűzött kommentár.
OPEL vol. I. 131–135.
386
OPEL vol. IV. 59-61.
387
SZABÓ 2004 796.
388
SZABÓ kiegészítése. Vö. SZABÓ 2005 174. Nr. 3.
389
OPEL vol. I. 146.
385
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Ampelum csak municipium ranggal rendelkezett. A felirat alapján nem állapítható meg
teljes bizonyosságal, hogy rendelkezett-e a római polgárjoggal.

DAC 12
Septim(ius) Ascl(epius) Hermes
Mészkő oltár

198 – 211

Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
AE 2004, 1201

Terrae Matr(i)! | Septim(ius) Ascl(epius) Her|mes libertus, | numinis Aes|culapi habens, |
ornamenta | dec(urionalia) col(oniae) Apul(ensis) | et Aug(ustalis) col(oniae) | eiusd(em) |
v(oto) p(osuit).
Mészkő oltár

198 – 211

Apulum (Mesentea)
CIL III, 1079; IDR III/5/1, 199; D 3850; Lupa 11683; EDH HD038297

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo), Iunoni Mi|nervae et Aescu|lapio domino! | Septim(ius)
Ascl(epius) Her|mes libertus, | numinis Aes|culapi habens, | ornamenta dec(urionalia) |
col(oniae) Apul(ensis) et Aug(ustalis) | col(oniae) eiusdem | v(oto) p(osuit.
A feliratok 180 után keletkeztek, mivel Apulum már coloniaként szerepel.390 Azonban a
Septimius név arra vall, hogy 193 után keletkezhettek. A készítés idejét mindenképpen a
III. század elejére tehetjük, talán Caracalla uralkodásának idejére. 391 Septimius Asclepius
Hermes libertus volt. A Septimius jelen esetben praenomenként értendő. Érdekes módon
az Asclepius név az eredeti formájában szerepel csak latin betűkkel, az Aesculapius latinos
alak helyett. Ez arra utalhat, hogy görög területről származott. A feliraton szereplő numinis
Aesculapi habens kifejezés pedig azt jelenti, hogy Aesculapius isteni erejének birtokosa
volt. Aesculapius ereje pedig a gyógyító képességében rejlett, így az, aki az ő erejét bírja,
maga is gyógyító, tehát orvos volt. 392 Talán az apulumi Asklepionban tevékenykedett.393

390

Az IDR III/5/1, 199 számú felirathoz fűzött kommentár.
MOGA – CIOBANU 2004 626.
392
MOGA – CIOBANU 2004 627.
391
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Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Apulumban viselte, ahol
elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát is.
DAC 13
G(aius) Atil(ius) Eutyches

Tábla

180 – 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
Cserni 1896, 261-262; AE 1897, 74; CIL III, 14215, 15; ILS 4621; IDR III/5/1, 206; EDH
HD038305

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Bussumario / G(aius) Atil(ius) Eutyches Aug(ustalis) / col(oniae)
Apul(ensis) pro salute / sua suorumq(ue) omnium / exedram long(am) p(edes) XXX latam /
p(edes) XXV cu[m ar]cu pec(unia) sua{e} f<e>cit.
Apulumot Commodus emelte colonia rangra 180-ban így a felirat ezt követően keletkezett,
de még a III. sz. közepe előtt.394 A fenti Augustalis több szállal is kötődik a keltasághoz,
azonban maga nem feltétlenül rendelkezett kelta felmenőkkel. Az Atilius név többnyire
kelta ősökre utal. 395 A dedikációban Iuppiter Optimus Maximus Bussumarius szerepel, aki
a kisázsiai galaták egyik istene lehetett, azonos lehet I O M Sol Bussurigiusszal. 396
Azonban az Eutyches tipikus rabszolga név, így leginkább azt mondhatjuk, hogy Eutyches
volt kelta területen viselte rabszolgaságát. Istene tiszteletére az üvéi üdvéért egy 9 méter
hosszú, 7,5 méter széles exedrát, vagyis egy társalkodásra szolgáló, ülőhelyekkel is
ellátott, félköralakú, félig nyitott helyiséget épített és egy hozzátartozó ívet. A neve alapján
biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Apulum coloniájában viselte.

DAC 14
Q(uintus) At(t)ius Anthim(us)

393

MOGA – CIOBANU 2004 627.
Az IDR III/5/1, 206 számú felirat alatti kommentár.
395
MÓCSY 1985 20.
396
NEMETI 2005 249. Vö. pl. ILLPRON 1048, ahol egy bizonyos Voltisema, Bussumarius lánya szerepel.
Bár Meid illyr-venet-istriai területről eredő névnek tartja a Vol- kezdetű neveket. (Vö. MEID 2005 90.)
394
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Márvány oltárra vésett fogadalmi felirat

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 7913; IDR III/2, 185; EDH HD046645

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Aetern(o)! | Q(uintus) At(t)ius Anthim(us) | August(alis)
col(oniae) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
A felirat egyaránt készülhetett a II. és a III. század folyamán is. Az Attius név DélGalliában és Észak-Italiában a leggyakoribb, Daciában ritka, de Dalmatiában, Pannoniában
és Noricumban legalább egy tucatnyian viselik ezt a nevet tartományonként, azaz a volt
kelta területeken elterjedt név volt. 397 Az Anthimus cognomen ritka, még Italiában is.398
Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában
viselte. Felvethető ugyan, hogy a dedikációban szereplő istenség azonos lenne a zsidók
istenével, azonban az aeternus jelző más isteneknél is előfordul, akik biztosan nem
azonosíthatóak a zsidók istenével.399 És Anthimus neve sem utal zsidó származásra.

DAC 15
M(arcus) Aur(erlius) AV[- - -]
Sírkő

212 – 271

Potaissa (Várfalva)
CIL III, 7709; EDH HD048987

D(is) [M(anibus)] | M(arcus) Aur(erlius) AV[- - - )] | Aug(ustalis) c[ol(oniae)
Pot(aissensium) - - - vixit] | an(nos) L A[ur(elia)?- - -]|CA her[es(?) mem]|or(iae)
p[os(uit) marit]|o pi[entissimo]400
Potaissát Septimius Severus 197 után colonia rangra emelte így a felirat is ezt követően
keletkezett. A Marcus Aurelius praenomen ill. nomen gentile azonban arra utal, hogy a
felirat a 212-ben kiadott Constitutio Antoniniana után készült. Így a III. században készült
397

OPEL vol. I. 212–213.
OPEL vol. I. 124.
399
Ilyenek: Luna Aeterna (D 3940); Victoria Aeterna (CIL VIII, 9754 (p 975, 2046)); RomAn. Ép.AeternAn.
Ép.(AN. ÉP.2000, 1728); Sol Aeternus (CIL III, 604); Iuppiter Optimus Maximus Commagenorum Aeternus
Maternus (D 4298), akiben Iuppiter Dolichenust kell látnunk; Caelus Aeternus (D 3948).
400
SZABÓ 2005 172. Nr. 2.
398
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feliratról van szó. A fenti Augustalis cognomene teljes bizonyossággal nem egészíthető ki,
ugyanis rengeteg AV kezdetű név ismert. 401 Az Augustalitast Potaissában viselte és 50
éves köra körül halálozott el. Neve alapján halálakor már mindenképpen római polgár.

DAC 16
M(arcus) Aurel(ius) Papia
212 – 271

Epitaphium
Napoca (Kolozsvár/Cluj-Napoca)
CIL III, 869; CIL III, 7665

D(is) M(anibus) | M(arcus) Aurel(ius) Papia Aug(ustalis) col(oniae) Nap(ocae) | vixit
annis LX | Aurelia Bona coniux ma|rito perficiendum cu|ravit.
A feliraton Napoca már colonia ranggal rendelkezett így a felirat már a város colonia
rangra emelése, azaz 180 után készült. A feliraton szereplő Aurelius gentiliciumok pedig
azt a vélekedést erősítik, hogy még ennél is később, a Constitutio Antoninanát követően
készült. Papia Napoca coloniájában viselte az Augustalitast, és 60 éves kora körül
halálozott el. Neve alapján halálakor már római polgárjoggal rendelkezett. A Papia ritka
cognomen, kettőnél több személy egyetlen tartományból sem ismert, így származás
meghatározására alkalmatlan.402 Felesége a neve alapján a felirat állításakor már római
polgárjoggal rendelkezett.

DAC 17
Aurelius Priscianus
Oltárra vésett fogadalmi felirat (eltűnt)

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1428; IDR III/2, 228; SIRIS 683; RICIS II, 616/203; EDH HD045763

De[a]e Isidi | Priscianus Aug(ustalis) | col(oniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis) et |
Aurelia Fortunata | liberta eius.
401
402

MÓCSY 1983 36–41.
OPEL vol. III. 123.
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A feliraton Sarmizegetusa a metropolis jelzővel együtt szerepel, ezért Severus Alexander
uralkodásának kezdete után készülhetett. A Priscianus cognomen Pannoniában és Italiában
a legelterjedtebb.403 A fenti Augustalis csak cognomenét tüntette fel, mivel azonban
libertája az Aurelia Fortunata nevet viseli, Priscianus gentiliciuma is Aurelius is kellett,
hogy legyen. Ez ismételten megerősití azt, hogy egy III. századi, a Constitutio Antoniniana
után készült feliratról van szó. Ennek tudatában felvethető természetesen az is, hogy a
Marcus praenoment viselte. Bárhogyan is volt Priscianus a felirat állításakor már
rendelkezett a római polgárjoggal, az Augustalitast pedig Sarmizegetusában viselte. Az
oltárt Isis istennőnek szentelte így talán hívőként az istennő misztériumába is beavatást
nyert. Az istennő tiszteletére a tartomány más részeiből is vannak nyomok, Branişcából
egy templom, Potaissából pedig egy collegium Isidis ismert.404

DAC 18
Q(uintus) Aurelius Saturninus
Márvány síroltárra vésett epitaphium

140 – 159

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
AnÉp. 1913, 53.; B. Jánó, AErt 32, 1912, 54.; AnÉp. 1914, p. 2 s. Nr. 9.; CIL III, 6269.;
CIL III, 7981. IDR III/ 2, 388; EDH HD026988

D(is) M(anibus) | Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio) | Pap(iria) Tertio | dec(urioni) et
flamin(i) | col(oniae) Sarm(izegetusae)! | Q(uintus) Aurelius | Saturninus | Aug(ustalis)
col(oniae) | et Proshodus | et Logismus | lib(erti) et hered(es) | f(aciendum) c(uraverunt). //
D(is) M(anibus) | Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio) | Pap(iria) Tertio | dec(urioni) et
flam(ini) | col(oniae) Sar(mizegetusae)! | Q(uintus) Aurelius | Saturninus | Aug(ustalis)
col(oniae) | et Proshod(us) | et Logism(us) | lib(erti) et h(eredes) | f(aciendum)
c(uraverunt). // D(is) M(anibus) | Q(uinto) Aurelio Q(uinti) f(ilio) | Pap(iria) Tertio |
dec(urioni) et flam(ini) | col(oniae) Sarm(izegetusae)! | Q(uintus) Aurelius | Saturnin(us) |
Aug(ustalis) col(oniae) | et Proshod(us) | et Logism(us) | lib(erti) et h(eredes) |
f(aciendum) c(uraverunt).

403
404

OPEL vol. III. 162.
VIDMAN 1970 121.
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A síroltár három oldalára szinte ugyanazt a szöveget vésték fel. Quintus Aurelius Tertius
egy másik felirata alapján tudjuk, hogy e fenti források a 140-es vagy a 150-es évekre
keltezetőek.405 Így Saturninus ekkoriban már biztosan Sarmizegetusa Augustalisa volt. Piso
africai származásúnak tartja,406 ugyanis kedvelt név volt Africában.407 Mindenesetre
cognomene elég elterjedt és gyakori a Birodalom latin nyelvű, európai részén is. Daciában
is közel harmincszor fordul elő a Saturninus név. 408 Nyilván a név kedvező jelentése miatt
bírt ekkora népszerűséggel, és éppen jelentéstartama miatt volt ideális rabszolganév is.
Vélhetően a feliraton szereplő liberti szó rá is vonatkozik, így Quntus Aurelius Tertius
rabszolgája lehetett eredetileg. Azonban a felirat állításakor már mindenképpen
rendelkezett a római polgárjoggal. És mint az elhunyt szabadosa és örököse kötelessége
volt egykori patronusa temetésről gondoskodni.

DAC 19
M(arcus) Aur(elius) Timon
Mészkő oltár (elveszett)

209 – 211

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1016; IDR III/5/1, 80; D 7229; Lupa 11277; EDH HD038089

Pro salute Auggg(ustorum) | Genio fabrum! | M(arcus) Aur(elius) Timon | Aug(ustalis)
col(oniae) Apul(ensis) et | mag(ister) coll(egii) s(upra) s(cripta) pe|cunia sua fec(it) |
l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
A feni Augustalis a collegium fabrum Geniusának a három császár üdvéért állította
feliratot. A három császár alatt, Septimius Severus, Caracalla és Geta társcsászársága
értendő. Így a felirat elkészültét Geta Augustusszá emelésének és Septimius Severus
halálának időpontja közé tehetjük, azaz 209 és 211 közé keltezhető a felirat. 409 Timon
felmenői (illetőleg amennyiben libertus volt, patronusának ősei) Marcus Aureliustól
kaptak polgárjogot. Cognomene a görög Τίμων névből ered,410 ritka az európai

405

SZABÓ 2007a 63.
PISO 2006 105.
407
ALFÖLDY 1969 288.
408
OPEL vol. IV. 51-52.
409
Vö. KIENAST| 1996 157. és 166.
410
Az IDR III/5/1, 80 számú felirathoz fűzött kommentár.
406
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tartományokban,411 vélhetően a Birodalom keleti feléből származott. Apulum coloniájában
elnyerte az Augustalitast, és a collegium fabrum magistere is volt.

DAC 20
[T(itus)] Aurelius Vitalis
Márvány sírtábla

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 7982; IDR III/2, 389; EDH HD047402

[M]emo[ri]ae | [T(iti)] Aureli | Vitalis | Aug(ustalis) col(oniae) | metropolis | vix(it)
ann(os) XL | Aurelia IIIIO | [- - -] coniu[x] et | T(itus) Aur(elius) Candidu[s] | [filius]
d[ec(urio) col(oniae)] | [pien]t[i]s[si]m[o pos(uerunt)].
A feliraton szereplő metropolis kifejezés Severus Alexander uralkodása idején jelent meg a
feliratokon Sarmizegetusa vonatkozásában. Így a felirat is csak ezen időszak után
készülhetett. A Vitalis cognomen az Italiában, a kelta tartományokban és az észak-balkáni
trákok között volt népszerű,412 mindenesetre Pannoniában és Dalmatiában is igen elterjedt,
de Daciában is közel egy tucatszor fordul elő. 413 Vitalis Sarmizegetusában viselte az
Augustalitast. A rendelkezésünkre álló forrás alapján eldönthetetlen, hogy szabadon
született római polgár, vagy felszabadított rabszolga volt. Mindenesetre Vitalis fia
születésekor már biztonsan rendelkezett a római polgárjoggal, hiszen Candidus nevű fia
legalább a decurionatusig vitte. Ez az eset is jól példázza azt a szerepet, melyet az
Augustalisok voltak hívatottak ellátni. Utódaik gyakorlatilag az ordo decurionum egyik
utánpótlási bázisát jelentették.

DAC 21
D(ecimus) Baebatius (C)hrysantus
Márvány sírfelirat

II – III. század

Ad Mediam (Mehida)

411

OPEL vol. IV. 122.
ALFÖLDY 1958 445.; ALFÖLDY 1969 330.; BARKÓCZI 1964 328.
413
OPEL vol. IV. 176.
412
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CIL III, 8011; IDR III/1, 89; EDH HD046411

D(ecimus) Baebatius (C)hrysan|tus Aug(ustalis) col(oniae) Zermi|cegetusae(!), vix(it)
ann(os) | LXVI s(itus) e(st) proscrip|tus per Baebatiam | Gam[i]cen co(n)i(ugi?) et co[- - ] | et com(h)eredibus IIII.
Az ötödik sorban a CO kezdetű töredék kiegészítését nem közlik, azonban ez leginkább
conlibertam vagy collibertam lehetett, mely vélhetően rövíditett formában szerepelt a
feliraton. Legalábbis a férj és feleség azonos gentiliciuma közösen viselt rabszolgaságukra
utal. És a Gamice és a Chrysantus görögös cognomenek is rabszolga és grecoorientális
származást valószínűsítenek.414 A cognomene elég ritka a Nyugati tartományokban, csak
Italiában is csak féltucat személy ismert ezzel a névvel. 415 Chrysantus libertus volt, az
Augustalitast Zarmizegetusa coloniájában nyerte el. 66 éves korában hunyt el, ekkor
felesége és egyben conlibertája másik négy örökössel közösen állított emléket számára.

DAC 22
C(aius) Bovius S[y]mphorus
II – III. század

Andezit epitaphium
Micia (Veţel)
CIL III, 1385; IDR III/3, 171; EDH HD045514

D(is) M(anibus) | C(ai) Bovi PAL(?) S[y]mpho|ri Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae)
Sar(mizegetusae) | qui vixit ann(os) XXV | [- - - - - -].
Gentiliciumának legvalószínűbb kiegészítése a Bovius, ugyanis a többi lehetséges
megoldás még a Boviusnál is ritkábban fordul elő. 416 Cognomene Italiában és Dalmatiában
a leggyakoribb, de a legtöbb görögös névhez hasonlóan ez sem mondható elterjedtnek a
latin nyelvű európai tartományokban. Daciában mindössze ketten viselik ezt a nevet.417
Erős a gyanú, hogy libertus volt. Ezt erősíti az is, hogy a felirat első, a CIL-ben történt
leírásakor a még a BOVI után a P A L betűket vélték felfedezni. Ezek esetleg Papiria
414

Az IDR III/1, 89. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
OPEL vol. II. 54.
416
MÓCSY 1983 52.
417
OPEL vol. IV. 103.
415
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libertusként oldhatóak fel.418 Azonban az bizonyos, hogy halálakor már rendelkezett a
római polgárjoggal. Huszonöt éves kora körül halt meg, amely alapján már mindenképpen
nagykorúnak számított.419 Életkora azonban mindenképpen megkérdőjelezi libertinus
voltát, ugyanis a törvények csak kivételes esetben engedték 30 év alatti rabszolga
felszabadítását.420 Bár a felirat alapján nem állapítható meg, hogy mikor nyerte el az
Augustalitast, így csak feltételezhetjük, hogy nem volt nagykorúsághoz kötve a testületi
tagság elnyerése Sarmizegetusában.

DAC 23
C(aius) Caecil(ius) Felix
Márvány síroltárra vésett sírfelirat

II – III. század

Tibiscum (Karánsebes/Caransebeş)
AnÉp. 1977, 698; IDR III/1, 171; EDH HD020608

D(is) M(anibus) | Valeriae Cres|centillae, vix(it) | ann(os) XXXV. | C(aius) Caecil(ius)
Felix | Aug(ustalis) col(oniae) | coniugi b(ene) m(erenti) | posuit.
A felirat a II – III. századra keltezhető. A Caecilius gentilicium Italiában rendkívül gyakori,
egyedül Hispania előzi meg Italiát az ismert Caecilii számában. 421 A Felix cognomen a
rabszolga származásúak körében gyakori, leginkább Észak-Itáliában, Dalmatiában és
Africában volt elterjedt.422 Valeria cognomen szintén a feliraton szereplő személyek
italicus származását erősíti.423 Felix valószínűleg italiai vagy dalmatiai származású
rabszolga volt, azonban a felirat állításakor már mindenképpen római polgár. Felesége is
legkésőbb férje halálakor már római polgár volt. Felix egy colonia rangú település
Augustalisa volt, így a felirat lelőhelyéhez közeli Tibiscum nem jöhet szóba, hiszen az csak
municipium ranggal rendelkezett. Így a colonia alatt vélhetően Sarmizegetusa értendő.

DAC 24
L(ucius) Cassius Marcio
418

Az IDR III/3, 171. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
FÖLDI – HAMZA 2003 226-227.
420
Ehhez lásd Gaius: Institutionem commentarii quattuor VI.18.
421
MÓCSY 1983 58.
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BUÓCZ 1977/8 167.
423
Az IDR III/1, 171. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
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Márvány sírsztélé vésett sírfelirat

II – III. század

Sarmizgetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 12588; IDR III/2, 398; EDH HD047411

D(is) M(anibus) | L(ucio) Cassio | Marcioni | Aug(ustali) col(oniae) | vix(it) an(nos) LXX
et | Cassiae Cassianae | vix(it) an(nos) XVIIII | Cassia Rufina | coniugi et filiae | piissimis.
A felirat a II – III. századra keltezhető. Marcio Sarmizegetusában viselte az Augustalitast.
Marcio 70 éves kora körül halt meg, lánya születésekor már biztosan rendelkezett a római
polgárjoggal, ugyanis Cassiana már biztosan római polgárjogú volt. Azonban Marcionak és
feleségének azonos gentiliciuma felveti azt a lehetőséget, hogy conliberti voltak. A Rufina
ill. Rufinus név Hispániában volt elterjedt a leginkább, de Pannoniából és Daciából is húsz
személy ismert, aki ezt a cognoment viselte. Dalmatiából pedig kétszer ennyi példa
akad.424 A Marcio ritka név egyedül Hispaniából és Narbonensisből ismert három-három
személy, Pannoniából, Noricumból csak egy-egy személy ismert még.425 A Cassius név
Italiában a legelterjedtebb, de Dalmatiában, Pannoniában is többször előfordul.
Noricumból, Daciából, Moesia Superiorból egyenként másfél tucat személy ismert.426
Azonban a Cassius név keleten is elterjedt. 427

DAC 25
Cass(ius) Maximus
Votív felirat

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 7930; IDR III/2, 278: EDH HD047042; CIMRM 2066; Fig. 552. CIMRM 2067.

Cass(ius) Maximus Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) m(etropolis), | Ulp(ius) Gaius
pro sal(ute) sua ex v(oto) pos(uerunt).

424

OPEL vol. IV. 33.
MÓCSY 1983 178.
426
MÓCSY 1983 70.
427
ALFÖLDY 1969 73.
425
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Az első sor végén szereplő M valószínűleg nem a Marcus praenomen rövidítése, hanem a
metropolis jelzőé.428 A feliraton Cassius Maximus praenomene sem szerepel, ezért Ulpius
Gaius esetében sem írhatták ezt ki. Éppen ezért a felirat csak azt követően keletkezhetett,
hogy Severus Alexander magára öltötte a császári bíbort. Maximus cognomene rendkívűl
gyakori, származásának megállapítására ezért alkalmatlan. A Cassius név Italiában a
legelterjedtebb, de Dalmatiában, Pannoniában is többször előfordul. Noricumból,
Daciából, Moesia Superiorból egyenként másfél tucat személy ismert.429 Maximus a felirat
állításakor már mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast
Sarmizegetusában viselte.

DAC 26
T(itus) Cl(audius) Anicetus

A
Oszlopra vésett építési felirat

222 – 235

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1069; AE 1969/70, 547; IDR III/5/1, 191; EDH HD012247; Lupa 11677

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | et Iunoni | Reginae | T(itus) Cl(audius) Anice|tus Aug(ustalis) |
coloniar(um) | templum | vetustate | conlapsum | a solo restituit.

B
Márvány oltár

222 – 235

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1440 (p 1407); IDR III/2, 330; EDH HD047277

Quadrib(is!) | Cl(audis) Anic[e]|tus Aug(ustalis) c(oloniae) | Sarmiz(egetusae) |
metrop(olis) | ex voto.

C
Márvány fogadalmi relief

222 – 235

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
428
429

PISO 2006 111.
MÓCSY 1983 70.
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IDR III/2, 251; AE 1976, 562; Daicoviciu – Piso 1976. Nr. 1

Deo Numini Libero Pa[tri ex] | voto Cl(audius) Anicetus Aug(ustalis) [col(oniae)].
A fenti három felirat vélhetően ugyanazt a személyt említi, nevezetesen Titus Claudius
Anicetust. Sarmizegetusánál jelentkező metropolis kifejezés miatt a második felirat (B)
Severus Alexander trónra lépését követően keletkezett.430 De valószínűnek látszik, hogy a
feliratok még Severus Alexander uralkodásának idején készültek. 431 A másik két felirat (A,
C) készítését is közel erre az időre tehetjük. Bizonyos, hogy Sarmizegetusa Augustalisa
volt, és Apulum coloniájában is viselte ezt a tisztet. Apulumban előkerült feliratán a
coloniák Augustalisaként szerepel, sarmizegetusai feliratain azonban Apulumban viselt
Augustalitasáról nem tett említést. Ezért előbb Sarmizegetusában, és majd csak ezt
követően lett Apulumban Augustalis, bár az nem állapítható meg, hogy pontosan melyik
Apulumról is lehet szó. Talán kereskedő lehetett és ezért viselte mindkét városban a
testületi tagságot. Ez mindenesetre magyarázná Quadriviaenek, a keresztúti istennőknek
állított oltárát. Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Cognomene (Aνίκητος)
alapján grecoorientáis származású volt, neve ritka a latin nyelvű európai provinciákban. 432
Bár megeshet, hogy Apulumban emelt feliratát az Augustalitas elnyeréséért állította, mégis
mindenképpen azt jelzi, hogy az Augustalisok eleget tettek annak a feladatnak, melyet a
közösség várt a részükről. Kivették a részüket a városi költségek fedezéséből. Anicetus
több Augustalishoz hasonlóan egy egész templomot újítatott fel.

DAC 27
Tib(erius) Cl(audius) Ianuarius
Márványtáblára vésett építési felirat

183 – 211

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 7960; ILS 5548; IDR III/2, 13; FVSarmiz 36; Lupa 11015; EDH HD045676

Tib(erius) Cl(audius) Ianuarius | Aug(ustalis) col(oniae) patr(onus) dec(uriae) I | picturam

430

DAIKOVICIU – PISO 1976 90.
ARDEVAN 2004 350.
432
OPEL vol. I. 114.
431
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porticus | et accubitum item | Cl(audius) Verus filius eius | ob honorem dupli | proporticum
et culi|nam et frontalem | ex suo fecerunt.
A felirat Septimius Severus uralkodása idején készült. 433 Mindenképpen 183 után, ugyanis
M. Pomponius Severus és M. Urbius Valerianus 183 és 185 között építette az aedes
fabrumot (AE 2003, 1517 és 1518) melynek fényét a fenti Augustalis emelte.434 Tiberius
Claudius Ianuarius Sarmizegetusában viselte az Augustalitast a felirat lelőhelye alapján.
Cognomene Italia után Dalmatiában a leggyakoribb, de Pannoniában, Noricumban is
többek viselik, Daciában szintén nem szokatlan, a tömegesen és általánosan elterjedt nevek
közé tartózik a térségben.435 Fia születésekor már biztosan rendelkezett a római
polgárjoggal. Ianuarius a sarmizegetusai collegium fabrum első decuriájának patronusa is
volt. A collegiumban fiával, Claudius Verusszal együtt az a megtiszteltetés érte, hogy
elnyerte a duplus címet. Az, hogy ez pontosan miféle kiváltságot jelentett, nem állapítható
meg, mindenesetre magának a szónak a jelentéséből fakadóan valamilyen jutatás(ok)ból
kétszeresen részesültek. Ez a honor elég nagy megtiszteltetés lehetett, ugyanis elnyeréséért
cserébe az Augustalis és fia emelte a testület székházának pompáját: kifesttették az
oszlopcsarnokot (porticus), a lakomákhoz szükséges étkezési fekvőhelyeket (accubitus)
készíttettek, továbbá saját költségükön megcsináltatták az előcsarnokot (proporticus, azaz
πρόστωον), a konyhát (culina), és a homlokzatot (frontale).

DAC 28
M(arcus) Cornelius Primus
Márvány síroltárra vésett epitaphium

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1499; IDR III/2, 404; EDH HD047489

D(is) M(anibus) | Corneliae Vic|torinae, filiae! | M(arcus) Cornelius | Primus |
Aug(ustalis) col(oniae).

433

ARDEVAN Septimius Severus uralkodásának idejére (ARDEVAN 2004 351.), PISO szerint Commodus
egyeduralkodása idején készült (PISO 2006 111.).
434
BAJUSZ 2003 24.
435
MÓCSY 1985 63.
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A felirat támpontok hiányában nem keltezhető pontosan. A Cornelius gentilicium gyakori a
Duna-vidék tartományaiban, főként Dalmatiában és Pannoniában.436 A Primus cognomen
rendkívűl gyakori Italiában, Hispániában, Belgicában, Narbonensisben, ugyancsak szép
számban előfordult a Dalmatiában, Pannoniában és Noricumban, de Daciában sem ritka. 437
Ezek alapján a térség valamelyik tartományából származhatott. Lánya születésekor már
biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusába viselte.

DAC 29
M(arcus) Cornelius Stratonicus
Mészkő oltár

193 – 211

Micia (Vetel)
AnÉp 1931, 120; AnÉp 1933, 10; IDR III/3, 71; EDH HD023646

Pro salute | Domus Divi|nae sacrum | genium Miciae! | M(arcus) Cornelius | Stratonicus |
Aug(ustalis) col(oniae) | et ante f(rontem) lapi(dibus) | stravit.
Márvány oltárra vésett felirat

193 – 211

Micia (Veţel)
IDR III/3, 70; EDH HD045046

In honorem | Domus | Divinae | genio Miciae | M(arcus) Cornelius | Stratonicus |
Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae) | Sarmizeg(etusae) | pecunia sua | dedit.
Septimius Severus uralkodására keltezhetőek a feliratok.438 A Cornelius gentilicium
gyakori a Duna-vidék tartományaiban, főként Dalmatiában és Pannoniában. 439 Stratonicus
cognomen

ritkának

többszemély.

440

mondható,

a

Duna-vidéken

egyedül

Pannoniából

ismert

Azonban eltörpül a közép-italiai számok mellett. Ezek alapján vagy

Italiából vagy Pannoniából származhatott közvetlenül vagy felmenői révén. Neve alapján
rendelkezett a római polgárjoggal. Érdekes módon azonban a rendszerint IN H D D
436

OPEL vol. II. 76–78.
OPEL vol. III. 161.
438
PISO 2006 111.
439
OPEL vol. II. 76-78.
440
OPEL vol. IV. 95.
437
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formában rövidített kifejezés az északnyugati provinciákra jellemző, bár Daciában is
többször előfordul,441 de mindenképpen a fenti tartományokból átvett szokás. Stratonicus
neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal, az Augustalitast Sarmizegetusában viselte.
Valami féle kötődéssel rendelkezett Miciával, a településen egy épület előtt, ahol az
oltárok álltak, leköveztette az utcát. 442 Micia Dacia egyik vámállomása volt, amely a
Pannonia felé vezető úton feküdt,443 talán Stratonicus a miciai statio személyzetéhez
tartozhatott.

DAC 30
Dom(itius) Eufras
Márvány sírtábla

197 – 250

Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
AnÉp 1996, 1277; IDR III/5/2, 525; EDH HD038933; Piso1995. Abb. 2a; Lupa 11191

D(is) M(anibus) | Domit(io) Nic[- - -] | [mun(icipi)] S(eptimi) Apul(ensis) v[ix(it) a(nnos) - -] | [Dom(itius) E]ufras au[g(ustalis)] | [- - - p]atron[o] | [pienti]ssim(o) pos(uit).
Mrávány sírtábla

197 – 250

Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
AnÉp 1996, 1278; IDR III/5/2, 534; Piso 1995 163-164, Abb. 3a, Abb. 3b; EDH
HD038940

D(is) [M(anibus)] | Gellia Vita [vixit annis] | XXXIII diebu[s - - -] | Dom(itius) Eu[fras
Aug(ustalis) mun(icipi) S(eptimi) Apul(ensis)] | [- - -]ID[- - A feliratok valamikor 197 után készültek,444 azonban a második felirat esetében
felvethető, hogy kiegészítésben colonia Aurelia szerepelt, a municipium Septimium
helyett.445 A Domitius gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik.446
441

A következő daciai feliratokon fordul elő az „in honorem domus divinae” kifejezés: An. Ép.1980, 770; D
3748; IDR II, 20; An. Ép.2003, 1521; An. Ép.1968, 441; IDR III/5/1, 67.
442
Az egyéb daciai magánszemélyek által tett adományokhoz lásd BAJUSZ 2003.
443
DOBÓ 1940 169.
444
PISO 1995 162.
445
PISO 1995 163.
446
MÓCSY 1983b 64.
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Azonban ezt Eufras patronusától, Domitius Nic[- - -]-tól kapta. Akinek cognomene
egyaránt lehet Nicias, Nico, Niger. 447 Az Európa szerte csak Italiában gyakori Euphras,
görögös hangzása miatt keleti származást erősít. Bárhogy is legyen Euphras libertus volt, a
feliratok állításakor már mindenképpen római polgár. Az Augustalitast Apulum
municipiumában biztosan viselte. Gellia Vita talán a felesége neve lehetett, akinek
származása nem állapítható meg ugyanis mind a Vita mind a Gellia ritka.448

DAC 31
Ulp(ius) Dom(itius) Hermes
Márvány oltárra vésett fogadalmi felirat

138 – 180

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1425; D 7137; IDR III/2, 219; FVSarmiz 19

Genio ord(inis), | quem Ulp(ius) Dom(itius) | Hermes Aug(ustalis) col(oniae) | ob
honor(em) ornam(entorum) | dec(urionalium) promiserat. | Val(erius) Threptus [et] |
Domiti | Regulus, [H]ipponic(us), | Hermes, Onesimus | Augustales col(oniae) h(eredes)
p(onendum) c(uraverunt) | l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Márvány oltár

138 – 180

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1426 (p 1407); IDR III/2, 271; FVSarmiz 20

Minervae | Aug(ustae)! | Ulp(ius) Domit(ius) Her|mes Aug(ustalis) col(oniae) orna|tus
ornam(entis) decur(ionalibus) | t(estamento) p(oni) i(ussit). | Val(erius) Threptus et |
Domitii | Regulus, Hipponic(us), | Hermes, Onesimus | Aug(ustales) col(oniae) h(eredes)
p(onendum) c(uraverunt) l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Márvány oltár

138 – 180

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
IDR III/2, 195; FVSarmiz 18; AE 2003, 1519

447
448

PISO 1995 163.
PISO 1995 164.; Vita (OPEL vol. IV. 176.)
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Concord(iae) | [or]din[i]s, | [quam(?) Ulp(ius) D]omi[t(ius)] | [Hermes Aug(ustalis)
col(oniae)] | [ob] hon[orem or]|[na]m(entorum) dec(urionalium) [promis(erat)]. |
[V]al(erius) [Threptus] | et [Domiti] | Regulu[s, Hippon(icus)], | Her[mes, Onesimus] |
[Aug(ustales) [col(oniae) h(eredes) p(onendum) c(uraverunt) l(ocus) d(atus) d(ecreto)
d(ecurionum).]449
Oltár?

138 – 180

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
Lupa 10917; FVSarmiz 21

- - - D]om(itius) [Hermes Aug(ustalis) col(oniae)] | [ob hono]re[m ornament(orum)
dec(urionalium)] | [promiser]at(?). [- - A feliratok készítésének ideje Antoninus Pius vagy Marcus Antonius uralkodására
tehető.450A mind a négy feliratot egyidőben állíthatták egyetlen dolog okán, így közel
azonos tartalommal készültek. Ezért is egészíthetőek ki a jobb megtartású feliratok alapján
a töredékesebbek. Ezt a második felirat világosan kifejti. Ulpius Domitius Hermes,
Sarmizegetusa coloniájának Augustalisa, aki elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát
végrendeletében kötelezte örököseit egy Minervának szentelt oltár állítására. Nyilván ezt
maga kívánta megtenni, azonban nem sokkal a decuriói jelvények viselési jogának
elnyerése után meghalt. Így a honor elnyerésért vállalt feliratállítási kötelezettsége
örököseire hárult. Ennek megfelelően került sor a rend Geniusának és Egyetértésének
(Concordia) dedikált oltárok felálítására. A negyedik feliratról letörött a dedikációt
tartalmazó rész. Pontosan nem állapítható meg, hogy kire utal az ordo kifejezés. Ugyanis
lévén, hogy a városi tanács decretuma révén nyerte el a honort, nekik is köszönetet
mondhatót az oltár állítások révén. Azonban Sarmizegetusában előfordul az ordo
Augustalium kifejezés is, továbbá a felirat állíttatói, Domitius Hermes örökösei a testület
tagjai is voltak. Így a kérdés kevésbé dönthető el. A Domitius gentilicium nyugati
származást erősítő nevek közé tartozik. 451 Azonban ez Ulpius Domitius Hermes
származásának megállapításához nem nyújt segítséget, ugyanis egy másik felirata szerint a
Papiria tribusbeli Ulpius Domitius Rufinusnak, Ulpius fiának, Sarmizegetusa decuriójának

450
451

Lásd a FVSarmiz 20 számú felirat alatti kommentár.
MÓCSY 1983b 64.
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volt a szabadosa (AnÉp 1993, 246). Hermes nevében is az Ulpius praenomenként szerepel.
A Hermes cognomen a birodalom latin nyelvű részében Italiában, Dél-Galliában,
Dalmatiában és Hispaniában gyakori. 452 Patronusa halálakor már biztosan rendelkezett a
római polgárjoggal. Halála előtt elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát is, a honor
elnyeréséért tett fogadalmát azonban már nem tudta beváltani. Így ez örököseire és egyben
hivataltársaira

hárult,

ők

intézkedtek

a

curia

mellett

felállított

oltárokról,

szoborbázisokról.453 Négy örökösének azonos gentiliciuma miatt vagy a libertusai vagy a
collibertusai voltak. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte, talán a másik öt
személlyel együtt.

DAC 32
Domitius Hermes
Lásd a DAC 31 feliratait.
A Domitius gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik. 454 A Hermes
cognomen a birodalom latin nyelvű részében Italiában, Dél-Galliában, Dalmatiában és
Hispaniában gyakori. 455 De többnyire libertusok viselik, így gentilicium kevésbé
meghatározó. Talán neveik azonossága miatt Domitius Hermes Ulpius Domitius Hermes
libertusa volt. A felirat állításakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az
Augustalitast Sarmizegetusában viselte, négy másik személlyel együtt. Bár lehet, hogy a
feliratokon szereplő elhunyt is velük egyidőben volt a testület tagja. Így akár mind a hatan
egyszerre is viselhették a tisztséget.

DAC 33
Domitius [H]ipponicus
Lásd a DAC 31 feliratait.

452

OPEL vol. II. 179.; BARKÓCZI 1964 314.
BAJUSZ 2003 18.
454
OPEL vol. II. 179.; BARKÓCZI 1964 314.
453
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A Domitius gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik. 456 Azonban Piso
szerint africai származású volt,457 neve mindenképpen ritkaság számba megy
Európában.458 A felirat állításakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az
Augustalitast Sarmizegetusában viselte, négy másik személlyel együtt. Bár lehet, hogy a
feliratokon szereplő elhunyt is velük egyidőben volt a testület tagja. Így akár mind a hatan
egyszerre is viselhették a tisztséget.

DAC 34
C(aius) Dom[i]tius Nicostratus
Síroltár vagy szoborbázis

193 – 271

Drobeta (Drobeta – Turnu Severin)
AnÉp 2005, 1303; EDH HD052282; AE 2006, 1102

D(is) M(anibus) | C(aius) Domit[ius] | Ale[x]an[der] | vet(eranus) leg(ionis) V
Ma[c(edonicae] | [e]x sig(nifero) v[i]xit a[nn(os)] | LV C(aius) Dom[i]|tius Nicos|tratus
Aug(ustalis) | [c]ol(oniae) Sept(imiae) D(robetensium) | p[a]trono | secundum |
[voluntatem] | [testam]e[nti].
A felirat 193 után készült, mivel Drobeta már septimiusi coloniaként szerepel. A Domitius
gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik. 459 Azonban ezt praenomenével
együtt patronusától, a legio V Macedonica egykori jelvényhordozójától, Caius Domitius
Alexandertől kapta. A görögös Nicostratus cognomen ritka latin nyelvű európai
tartományokban.460 A felirat állításakor már biztosan római polgár, talán végrendeleti úton
szabadult fel. Az Augustalitast Drobeta coloniájában viselte.

DAC 35
Domitius Onesimus
Lásd a DAC 31 feliratait.
456
457

459
460

PISO 2006 105.
MÓCSY 1983 145.
MÓCSY 1983b 64.; OPEL vol. II. 105.
OPEL vol. III. 101.

132

A Domitius gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik.461 A görögös
Onesimus cognomen és Augustalis volta miatt csupán feltételezhető, hogy libertus volt.
Ragadványneve Italiában, Dalmatiában a leggyakoribb, bár Daciában is előfordul
párszor.462 A felirat állításakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az
Augustalitast Sarmizegetusában viselte, négy másik személlyel együtt. Bár lehet, hogy a
feliratokon szereplő elhunyt is velük egyidőben volt a testület tagja. Így akár mind a hatan
egyszerre is viselhették a tisztséget.

DAC 36
Domitius Regulus
Lásd a DAC 31 feliratait.
A Domitius gentilicium nyugati származást erősítő nevek közé tartozik. 463 A Regulus
cognomen elég ritka, Belgicából (Honna) és a Brittaniából öt-öt személy ismert ezzel a
névvel, a többi európai tarományból még ennyi sem. 464 Így Európa északi részéből
kerülhetett a tartományba. A felirat állításakor már biztosan rendelkezett a római
polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte, négy másik személlyel együtt.
Bár lehet, hogy a feliratokon szereplő elhunyt is velük egyidőben volt a testület tagja. Így
akár mind a hatan egyszerre is viselhették a tisztséget.

DAC 37
C(aius) [D]omiti[us - - -]

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)

II – III. század

FVSarmiz 31; AE 2003, 1522; EDH HD038303; Lupa 6749

[Vol]cano(?) | [- - - - - -] | C(aius) [D]omiti[us - - -] | au[gus]t[ali]s [col(oniae)? - - -

461

MÓCSY 1985 64.
MÓCSY 1983 208.; OPEL vol. III. 113–114.
275
MÓCSY 1985 64.
464
OPEL vol. IV. 25.
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Támpontok híján a felirat nem keltezhető pontosan. A Domitius gentilicium nyugati
származást erősítő nevek közé tartozik. 465 Azonban miként fentebb látható Daciában több
Augustalis is viselte, akik libertusok voltak. Így a származás megállapításában nem
mérvadó. A feliraton bizonyosan szerepelt a fenti Augustalis cognomene is, így
rendelkezett a római polgárjoggal. A felirat lelőhelye alapján Sarmizegetusában viselte az
Augustalitast.

DAC 38
T(itus) Fl(avius) Flavianus
Homokkő oltár

197 – 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1082; IDR III/5/1, 203; EDH HD038303; Lupa 6749

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Aeterno! | T(itus) Fl(avius) Flavianus | Aug(ustalis) m(unicipi)
S(eptimi) Ap(ulensis) et dec(urio) | coll(egii) fabr(um) un(a?) Aelia | Vindia coniuge sua |
quod pro se et Fla|viis Restuto Flavi|no, Ianuario Flaviano | fi(li)i suis voverant v(otum)
s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
A feliraton szereplő municipiumot Septimius Severus emelte városi rangra 197-ben, így a
felirat is csak ezt követően keletkezhetett. 466 A Flavianus cognomen Hispania után Dacia
és Pannonia területén a leggyakoribb, de korántsem tekinthető elterjedt névnek. 467 A
hasonló Flavinus név Hispaniában a kelták között terjed el, a Duna-vidéken már
katonanév.468 Így Flavianus helyi származású is lehetett, de hispaniai származása ugyanúgy
lehetséges. Feleségének cognomene, a Vindia kelta eredetű név.469 Bizonyos, hogy fiaik
születésekor már mindketten rendelkeztek a római polgárjoggal. A sors számos
gyermekkel ajándékozta meg őket, akik a Restutus Flavianus, Ianuarius Flavianus nevet
kapták. Apjuk Apulum septimiusi municipiumában viselte az Augustalitast. A városban
létesült collegium fabrum decuriója is volt, talán a testület első centuriája vagy decuriája
élén.
465

MÓCSY 1985 64.
Az IDR III/5/1, 203 számú felirat alatti kommentár.
467
OPEL vol. II. 144.
468
MÓCSY 1983 38.
469
Az IDR III/5/1, 203 számú felirat alatti kommentár. Vö. MEID 2005 210-211.
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DAC 39
Flavius Fortunatus
Márvány epitaphium

III. sz.

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
IDR III/2, 409; EDH HD047493

D(is) M(anibus) | Flavio | Fortuna|to Aug(ustalis) col(oniae) | ex dec(uria) VII | coll(egii)
fabr(um) | [- - - - - -].
A praenomen elhagyása talán a III. századra keltezi a feliratot. Cognomene ÉszakItaliában, Dalmatiában, Hispaniában, Dél-Galliában a legelterjedtebb, de birodalomszerte a
libertusok körében gyakori.470 Így nagy valószínűséggel Flavius Fortunatus is libertus volt,
de halálakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. A felirat lelőhelye alapján
Sarmizegetusában viselte az Augustalitast, a városban létesült collegium fabrumnak is
tagja volt, a collegium hetedik decuriájában. Foglalkozásával összefüggésben lehetett a
collegium tagja, így bizonyos, hogy Fortunatus iparos volt.

DAC 40
Fl(avius) Sotericus
Márvány fogadalmi oltár

211 – 217

(Teilucu de Jos)
IDR III/3, 37; AnÉp 1909, 112; EDH HD019940

Numini | domini n(ostri), | M(arci) Aur(eli) Antonin(i) | Pii Fel(icis) Aug(usti)! | C(aius)
Gaur(ius) Gauri|anus sacerd(os) col(oniae) | Apul(ensis) et Fl(avius) Sotericus |
Aug(ustalis) col(oniae) Sarm(izegetusae) cond(uctores) | ferrar(iarum).
A feliratot Caracalla Numenének állították, így 211 és 217 között készült. A felirat állítatói
Caius Gaurius Gaurianus, Apulum sacerdosa és Flavius Sotericus, Sarmizegetusa

470

MÓCSY 1959 175.; OPEL vol. II. 150.
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Augustalisa voltak. A Sotericus nem mondható gyakorinak a Birodalom nyugati
tartományaiban. De a legnagyobb számban Italiából és Gallia Narbonensisből ismertek
ilyen nevű személyek.471 A Duna-vidéken csak egy-két ilyen személy ismert
tartományonként. Sotericus vélhetően a Birodalom keleti feléből származott, görögös
hangzású neve legalábbis ezt erősíti. A Sarmizegetusában viselt Augustalitason kivűl a
felirat másik állítatójával együtt a vasbányák bérlője is volt. Azonban erős a gyanú, hogy a
két állítatót nem csupán a közös bérletük kötötte össze, hanem mindketten a császár
kultuszát voltak hívatott ellátni.472 Így a feliratot is tisztségükkel összefüggésben állították,
nyilván így teljesítvén a kultusz ellátására tett fogadalmukat. Flavius Sotericus a görögös
neve alapján akár libertus is lehetett, azonban ez teljes bizonyossággal nem jelenthető ki.
Annyi bizonyos, hogy rendelkezett a római polgárjoggal.

DAC 41
M(arcus) Gallius Epitectus
Építési felirat (eltűnt)

180 - 250

Apulum (Ciugud)
AnÉp 1993, 1337; IDR III/5/1, 13; Bărbulescu 1993, 178-180, Nr. 19.; EDH HD037983

Aesculapio et Hygiae! | M(arcus) Gallius Epitectus | Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) et
Gall[i]a | Severina eius et Galli|us Surus et Gallius Se|verinus et Gallius | Severianus
fili(i) pro | salute sua suorumq(ue) | somno monitus | port(icum) fecit per p(edes) XXXVI.
Apulumot Commodus emelte colonia rangra így a felirat is ezt követően keletkezett.473 A
Gallius Italiában, Hispaniában, Dél-Galliában a leggyakoribb.474 Vélhetően a származást
jelölő gentiliciumok között tarthatjuk számon, többnyire kelta felmenőkre utal. A Surus
cognomen ugyancsak népszerű volt a kelták között.475 Az Epitectus az Epictetus rontott
alakja, ami Italiában, Dél-Galliában és Dalmatiában fordul elő többször.476 Epitectus a
neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal, azonban ő és felesége azonos gentiliciuma
felveti, hogy esetleg colliberti voltak. Bár az is lehet, hogy Epitectus saját rabnőjét vette el
471

OPEL vol. IV. 89.
SZABÓ 2007a 79.
473
Az IDR III/5/1, 13 számú felirathoz fűzött kommentár.
474
ALFÖLDY 1969 87.; OPEL vol. II. 160.
475
Az IMS VI, 74, szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
476
OPEL vol. II. 119.
472
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feleségül. Az Augustalitast Apulumban viselte. Egy álma hatására emeltetett családjával
egy 10,8 méter hosszú oszlopcsarnokot Aesculapiosnak és Hygiának a saját és övéi
üdvéért.

DAC 42
Iul(ius) Arphoc[ras]
Sírkő

118 – 180

Napoca (Cluj-Napoca)
CIL III, 6254

Iul(io) Arphoc[rae?] | Aug(ustali) mun(icipi) [Nap(ocensium)] | Ael(ia) H[- - -] | mar[ito
pie]|nt [issimo] | b(ene) [m(erenti) p(osuit)].477
A felirat lelőhelye alapján a fenti személy Napoca municipiumában volt az Augustalis
testület tagja. A hadrianusi alapítású várost Marcus Aurelius colonia rangra emelte, így a
felirat 118 és 180 között készülhetett. Az Arphocras az Harphocratesből származó
theophor név.478 Ezért maga az Augustalis orientalis származású személy lehetett. Neve
alapján rendelkezett a római polgárjoggal.

DAC 43
C(aius) Iulius Dius
Oltárra (vagy szoborbázis) vésett fogadalmi felirat (eltűnt)

180

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 986; IDR III/5/1, 20; ILS 3848; EDH HD037988; Lupa 10971

Auribus Aesc[u]|lapi(i) et Hygiae | et Apolloni et | Dianae C(ai) Iu|lii Dius Far|nax
Irenicus | fratres Aug(ustales) | munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li | p(ro) s(alute) s(ua)
p(osuerunt) Pr(a)es(ente) | II et Condi(ano) co(n)s(ulibus).

477
478

SZABÓ kiegészítése. Vö. SZABÓ 2005. 172. Nr. 1.
TÓTH 1977 150-151.
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A felirat a rajta lévő consulkeltezésnek köszönhetően pontosan keltezhető, így tudjuk,
hogy 180-ban készült. Caius Iulius Dius a neve alapján a felirat állításakor már biztosan
rendelkezett a római polgárjoggal. A Dius (Δίος vagy Δειος) cognomen ritka, Dalmatiából
ismert három személy, egy-egy Italiából, Hispaniából, Noricumból. 479 Thrák eredetű név,
így Dius

egykori

thrák

területről

származhatott. 480

Az

Augustalitast

Apulum

municipiumában viselte. A feliratot két másik testületi taggal együtt állította. Mivel az
állítattok praenomene és gentiliciuma is azonos lehetséges, hogy a fratres szó valóban a
köztük lévő rokoni szálat fejezi ki, de az is megeshet, hogy csak hivataltársak értelemmel
bír a feliraton. A feliratot a gyógyítás isteneiknek állították egészségük megőrzése
érdekében. Ritka formula, hogy az istenek füleihez (auribus deorum) intézik kérésüket a
feliratállítatói.481

DAC 44
C(aius) Iulius Farnax
Oltárra (vagy szoborbázis) vésett fogadalmi felirat (eltűnt)

180

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 986; IDR III/5/1, 20; ILS 3848; EDH HD037988; Lupa 10971

Auribus Aesc[u]|lapi(i) et Hygiae | et Apolloni et | Dianae C(ai) Iu|lii Dius Far|nax
Irenicus | fratres Aug(ustales) | munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li | p(ro) s(alute) s(ua)
p(osuerunt) Pr(a)es(ente) | II et Condi(ano) co(n)s(ulibus).
A felirat a rajta lévő consulkeltezésnek köszönhetően pontosan keltezhető, így tudjuk,
hogy 180-ban készült. Caius Iulius Farnax a neve alapján a felirat állításakor már biztosan
rendelkezett a római polgárjoggal. Az Farnax (Φάρναξ vagy Φαρνάκης) cognomen ritka,
csak egy másik személy ismert ezzel a cognomennel, szintén Daciából.482 Az OPEL nem
említi ezt a nevet, csak a Farraxot. Ez pedig egyedül Pannoniából ismert, három személy
révén.483 Iráni eredetű név, amely elterjedt a Pontus-vidéken, így a regnum Bosporanorum
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OPEL vol. II. 103.
DETSCHEW 1957 141.; ALFÖLDY 1969 189.
481
Három példa ismert még: Dacia (IDR III/1, 143); Africa proconsularis (CIL VIII, 11269 (p2350)); Italia
(D 3497); Hispania: (AN. ÉP.1946, 153)
482
CIL III 7688.
483
OPEL vol. II. 135.
480
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és Cappadocia területén is.484 Az Augustalitast Apulum municipiumában viselte. A feliratot
két másik testületi taggal együtt állította. Mivel az állítattok praenomene és gentiliciuma is
azonos lehetséges, hogy a fratres szó valóban a köztük lévő rokoni szálat fejezi ki, de az is
megeshet, hogy csak hivataltársak értelemmel bír a feliraton. A feliratot a gyógyítás
isteneiknek állították egészségük megőrzése érdekében. Ritka formula, hogy az istenek
füleihez (auribus deorum) intézik kérésüket a feliratállítatói.485

DAC 45
C(aius) Iulius Irenicus
Oltárra (vagy szoborbázis) vésett fogadalmi felirat (eltűnt)

180

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 986; IDR III/5/1, 20; ILS 3848; EDH HD037988; Lupa 10971

Auribus Aesc[u]|lapi(i) et Hygiae | et Apolloni et | Dianae C(ai) Iu|lii Dius Far|nax
Irenicus | fratres Aug(ustales) | munic(ipi) Aur(eli) Ap(u)li | p(ro) s(alute) s(ua)
p(osuerunt) Pr(a)es(ente) | II et Condi(ano) co(n)s(ulibus).
A felirat a rajta lévő consulkeltezésnek köszönhetően pontosan keltezhető, így tudjuk,
hogy 180-ban készült. Caius Iulius Irenicus a neve alapján a felirat állításakor már biztosan
rendelkezett a római polgárjoggal. Az Irenicus (Ειρηνικός) cognomen ritka, Italiában
fordul elő a legtöbbször, de itt is kevesebbszer, mint féltucatszor. Még Germaniából és
Hispaniából ismert ez a cognomen.486 Az Augustalitast Apulum municipiumában viselte. A
feliratot két másik testületi taggal együtt állította. Mivel az állítattok praenomene és
gentiliciuma is azonos lehetséges, hogy a fratres szó valóban a köztük lévő rokoni szálat
fejezi ki, de az is megeshet, hogy csak hivataltársak értelemmel bír a feliraton. A feliratot a
gyógyítás isteneiknek állították egészségük megőrzése érdekében. Ritka formula, hogy az
istenek füleihez (auribus deorum) intézik kérésüket a feliratállítatói. 487

DAC 46
484

Az IDR-03-05-01, 20 számú felirathoz fűzött kommentár.
Négy példa ismert még: Dacia (IDR III/1, 143); Africa proconsularis (CIL VIII, 11269 (p2350)); Italia (D
3497); Hispania: (An. Ép.1946, 153)
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OPEL vol. II. 196.
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M(arcus) Iul(ius) Quirinus
Márvány építési tábla

196 – 197

Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
IDR III/5/1, 153; EDH HD038238; Lupa 11481

[I(ovi)

O(ptimo)]

M(aximo)

pro

salute

Imp(eratoris)

L(uci)

Septi|mi

Severi

Pert(h)<i=E>nacis Aug(usti) et Aurel(i) | Antonini Caesar(is)! M(arcus) Iul(ius) Quirinus
|

Aug(ustalis)

col(oniae)

Apul(ensis)

ob

honor(em)

patro|nat(us)

coll(egii)

Pontobythinor(um) ianuas | et valvas ad introitum templi fec(it).
A fenti feliratot Septimius Severus és Caracalla császárok üdvéért állították Iuppiter
Optimus Maximus számára. Caracalla caesarként szerepel, tehát a felirat még 196-ban
vagy 197-ben készült.488 A felirat állításának indokaként a collegium Pontobythinorumban
elnyert patronatust nevezte meg az apulumi Augustalis. A honor elnyerésért Iuppiter
templomának kapukeretet és hozzátartozó ajtószárnyakat készítetett, hogy fokozza az
épület pompáját. Marcus Iulius Quirinus a neve alapján a felirat állításakor már
mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. Cognomene rendkívűl ritka, csak kevés
tartományból ismert (Hispania, Belgica, Dalmatia, Pannonia, Noricum, Aquitania,
Britannia), de mindenhonnan csak egy-egy személy. 489 Így ez származására nem utal, talán
annak az oka, hogy Bithynia et Pontusból származók collegiumának patronusa volt az,
hogy maga is Kis-Ázsia északi részéből származott.490 A patronatust az Augustalitas után
nyerte el.

DAC 47
M(arcus) Iulius Victor
222 – 271

Epitaphium
Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1506; IDR III/2, 421; EDH HD046985

488

Vö. KIENAST| 1996 162.
OPEL vol IV. 20.
490
Az IDR III/5/1, 153 számú felirathoz fűzött kommentár.
489
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D(is) M(anibus) | M(arco) Iulio Victori, | Aug(ustali) col(oniae) Sarmiz(etegusae) |
metrop(olis), vix(it) | an(nos) LXXVI | Iulia Maxima | coniugi b(ene) m(erenti) p(osuit).
A felirat azt követően készült, hogy Severus Alexander magára öltötte a császári bíbort.
Neve alapján halálakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. A Victor
cognomen népszerűnek mondható, így a származására nehezen következtethetünk belőle.
Bár Dalmatiában és Pannoniában a leggyakoribb a térségben.491 Felesége azonos
gentiliciumuk alapján vagy a collibertája vagy a rabnője lehetett. Bár az is igaz, hogy a
Iulius név elég gyakori a tartományban, miként fentebb is látható. 492

DAC 48
M(arcus) Lucilius Lucilianus
Fogadalmi oltár másolata

II – III. század

Germisara (Geoagiu Bai)
CIL III, 1397; IDR III/3, 242; EDH HD045669

Nymphis Salutife|ris sacrum! | M(arcus) Lucilius Lucili|anus Aug(ustalis) col(oniae) pro |
salute sua et | L(uci) Antisti One|simi Aug(ustalis) col(oniae) | v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito).
A felirat támpontok híján nem keltezhető pontosan, a II. és a III. század folyamán egyaránt
készülhetett. A Lucilius Italiában fordul elő legnagyobb számban, de viselői gyakorlatilag
mindenhol megtalálhatóak az európai tartományokban, azonban számuk Italián kívül sehol
sem éri el a két tucatot.493 Nyilvánvaló, hogy a Lucilianus a Lucilius gentiliciumból
képzett név, ezért nem véletlen, hogy elterjedési területe hasonló az utóbbihoz, azonban
szintén nem számít gyakori névnek. Három-négy személy révén Dél-Galliában,
Pannoniában, Daciában, Raetiában és Italiában a leggyakoribb. 494 A felirat állításakor már
mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában
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OPEL vol. IV. 167.
Vö. MÓCSY 1983 15.
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OPEL vol III. 35.
494
OPEL vol III. 35.
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viselhette. A feliratot, mely vélhetően eredetileg az algyógyi forrásnál állt, önmaga és
collegája, Antistius Onesimus üdvéért állítatta. 495

DAC 49
M(arcus) Minicius Simphorus
Mészkő tömbre vésett sírfelirat

II. sz.

Drobeta (Drobeta-Turnu Severin)
IDR II, 52; AnÉp 1944, 99; AnÉp 1959, 315; EDH HD019543

D(is) [M(anibus)] | M(arco) Minicio | Simphor[o] | Aug(ustalis) m(unicipii) H(adriani)
D(robetensium) | Minicia | [- - - - - A feliraton Drobeta hadrianusi municipiumként szerepel, ezért 118 után keletkezett, de
még az előtt, hogy Septimius Severus colonia rangra emelte volna a települést. Cognomene
helyesebben Symphorus, az európai tartományokban ritka, egyedül Italiában több
féltucatnál a Symphorus cognoment viselők száma,496 ezért orientális származásra utal.497
A Minicius ellenben a többi tartományhoz mérten kimagaslóan nagyszámban fordul elő
Észak-Italiában.498 Görögös cognomene felveti a rabszolga származást, azonban
eltemetésekor már mindenképpen római polgár volt. Az Augustalitast Drobeta
municipiumában viselte.

DAC 50
Iul(ius) Pae[t(inus)] V[al]enus
Mészkő tömbre vésett sírfelirat (eltűnt)

III. sz. 1. fele

Drobeta (Drobeta-Turnu Severin)
IDR II, 50; AnÉp. 1944, 61; AnÉp. 1980, 775: EDH HD006294

D(is) M(anibus)! | Iulia Kalli|genia vix(it) an(nos) | XL, Iul(ius) Dacis|cus v[i]x(it) an(nos)
[- - -] | Val(erius) V[i]v[i]b[ius?] | vix(it) an(nos) L, Iul(ius) Pae[t(inus)] | V[al]enus
495

Az IDR III/3, 242. számú felirat alatti kommentár.
OPEL vol. IV. 103.
497
Az IDR II 52. számú felirat alatti kommentár.
498
ALFÖLDY 1969 100; OPEL vol. III. 82.
496
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Aug(ustalis) | c[ol(oniae)] Drub(etensium) con|iug(i) pientis[s]i|mae et ami[c]is | b(ene)
m(erentibus) p(osuit).
A II. század utolsó éveiben, de leginkább a III. század első felében készült a felirat, hiszen
Drobeta már coloniaként szerepel. A Vivibius kelta név, talán a Valenus is az, de nevének
Paetinusra való kiegészítése nem teljesen biztos. 499 Azonban ez a leggyakoribb PAE
kezdetű cognomen.500 A Paetinus név nyugati származásra utal.501 Nem állítható azonban
teljes bizonyossággal, hogy cognomene a Valenus volt. Szóba jöhet a Varenus is, ám
mindkettő név igen ritka. De a Valenus a ritkább a kettő közül. 502 A Varenus nevű személy
is csak egy-egy ismert Gallia Narbonensisből, Dalmatiából, Pannoniából, Aquitaniából,
Britanniából és Moesia Superiorból. 503 A Dacicus azonban nem feltétlenül etnikai jelző,
gyakorlatilag a provinciabeli értelemmel is bír. A hetedik sorban szereplő L valószínűleg
nem praenomen rövíditéseként értendő, hanem számként, mely az elhunyt életkorát jelölte.
Iulius Paetinus Valenus Drobetában viselte az Augustalistast. A feliraton szereplő
személyek közül többen a Iulius noment viselik, az elhunytak pedig mint Paetinus Valenus
barátai (ill. Kalligenia a felesége volt) szerepelnek. Vélhetően ennek a barátságnak és
azonos gentiliciumnak az lehetett az oka, hogy mindannyian egyazon patronus tulajdonát
képezték egykoron és mindannyian libertusok voltak. Paetinus Valenus így vagy saját
egykori rabnőjét vagy collibertáját vette feleségül.

DAC 51
M(arcus) Procilius Aphrodisius
Márvány fogadalmi tábla

222 – 271

Sarmizegetusa (Sarmizegetusa)
IDR III/2, 190; AnÉp 1914, 106; AnÉp 1916, 65; AnÉp. 1919, 71; EDH HD021002

Deo Aeterno et Iuno|ni et Angelis! | M(arcus) Procilius Aphrodi|sius Aug(ustalis)

499

Az IDR II, 50. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
MÓCSY 1983. 213.
501
ALFÖLDY 1969 257.
502
Az OPELben szerepel a Valenus név, amely csak három másik feliratról ismert. Egy-egy Pannoniából
(AnÉp.1980, 723, vélhetően kelta személy); Etruriából, a Regio VII-ból (CIL XI, 3369); Britanniából
(AnÉp.1967, 262).
503
MÓCSY 1983 300; OPEL vol. IV. 147.
500
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col(oniae) metropol(is) | et Seximia Hermione | et Procilia filia | colitoribus d(onum)
d(ederunt) p(osuerunt).
A felirat Severus Alexander uralkodása kezdetén készülhetett leghamarabb, a feliraton
szereplő metropolis jelző miatt. A Róma városa, illetőleg Italia után Dacia áll az élen az
ismert Procilii számát tekintve.504Az Aprodisius Italiában, Dél-Galliában és Dalmatiában a
leggyakoribb.505 Ezek alapján az italiai eredet is szóba jöhet. Procilius a felirat állításakor
már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában
viselte. Az, hogy a dedikációban Deus Aeternus és Angel szerpel, korántsem jelenti azt,
hogy Procilius egyistenhívő lett volna. Az aeternus jelző nem csak a zsidók istenéé, lásd
fentebb. Ráadásul a faragványon egy sas található, így a kérdéses isten I O M lehet. Az
Angel pedig jelen esetben a szó eredeti jelentését tükrözi, csak közvetítőt jelent. Már csak
azért sem lehetett monoteista az állítattó, mert Iuno is szerepel a feliraton. Ráadásul maga
az Augustalis tisztség is összeegyeztethetetlen a keresztény vagy a zsidó vallással. A
feliratot

Procilius

és

családja

ajándékkként

adta

a

hívőknek

(colitores=cultores=tisztelgők).506

DAC 52
[S]eptimius Asclepiades
Sírtábla (eltűnt)

193 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia - Sarmizegetusa)
CIL III, 1471 (p 1407); IDR III/2, 366; EDH HD046185

[P(ublius) A]el(ius) Sept(imus) Audeo qui et Maxi|mus vet(eranus) ex |(centurione)
n(umeri) P(almyrenorum) O(ptatianensium) vixit annis LX | [A]el(ius) Sept(imius)
Romanus mil(es) leg(ionis) XIII G(eminae) | [adiu]t(or) offic(ii) cornicul(arium) et
Septimia | [Se]ptimina quae et Revocata [fil(ia) et] | [C]ornelia Antonia uxor heredes |
[po]nendum curaverunt cura agen[t(e)] | [S]eptimio Asclepiade Aug(ustali) col(oniae) |
liberto eius.

504

OPEL vol. III. 165.
OPEL vol. IV. 140.
506
BAJUSZ 2003 24.
505
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A felirat Septimius Severus trónra lépte után készült. 507 Septimius Aslepiades P. Aelius
Septimius Audeonak, az Optatianában állomásozó palmyraiakból álló numerus
decuriójának, akit Maximusként is ismertek volt a libertusa. Persze ebből még korántsem
következik, hogy Asclepiades palmyrai volt. Sőt nem valószínű, hogy Septimus honfitársai
köréből választott volna rabszolgát. Bizonyosnak tűnik azonban, hogy a birodalom keleti
feléből származott. A felirat állításakor már rendelkezett a római polgárjoggal, az
Augustalitast Sarmizegetusában viselte.

DAC 53
C(aius) Sped(ius) Vale[r]ianus
Reliefes márvány fogadalmi táblácska

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 7933; IDR III/2, 291; EDH HD047161; CIMRM 2034; Fig. 533. CIMRM 2035.

S(oli) I(nvicto) M(ithrae)! C(aius) Sped(ius) Vale[r]ianus Aug(ustalis) col(oniae) d(onum)
d(edit).
A Spedius gentilicium ritka, Dél-Italiában gyakoribb, de Duna-vidéken is előfordul, itt
Daciában viselik a legtöbben.508 A Valerianus Italiában a leggyakorib, de térség belül,
Pannoniában, Daciában és Dalmatiában is többször előfordul. 509 Vagy helyi születésű vagy
Dél-Italiából került a tartományba. Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal, az
Augustalitast Sarmizegetusában viselte. Mithras híve volt.

DAC 54
M(arcus) Suronius Adrastus
Sztélére vésett sírfelirat

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 7985; IDR III/2, 443; EDH HD047683

507

PISO 2006 113.
ALFÖLDY 1969 121.; OPEL vol. IV. 90.
509
OPEL vol. IV. 141 - 142.
508
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D(is) M(anibus) | M(arco) Suronio | Adrasto Aug(ustali) col(oniae), | vix(it) an(nos) L et |
Serviliae Pri|mitivae coniug(i) | vix(it) an(nos) XL Adras|tus Marcus Titia|[nus vix(it)
an(nos)] LII [- - -].
A

Suronius

rendkívűl

ritka

a

latin

nyelvű

tartományokban,

így

származás

megállapításására kevéssé alkalmas.510 Az Adrastus gyakorlatilag csak Közép- és
Északkelet-Italiában fordul elő, ahol többször is libertusok viselték.511 A Servilia/us név
Italiában, Hispaniában, Dél-Galliában és Dalmatiában a leggyakoribb.512 A Primitiva/us
ehhez hasonló, de jóval elterjedtebb Dalmatia után Italiában, és Galliában a
leggyakoribb.513 Tehát felesége dalmatiai vagy italiai származású lehetett. Adrastus
eltemetésekor már biztosan római polgár, felesége szintúgy. Az Augustalitast
Sarmizegetusában viselte. 50 éves kora körül halhatott meg. Talán az illyr *adri vagy *adra
tőből származhat a neve. A Suronius talán a Surioból vagy a Surusból ered, mindkettő
előfordul az illyreknél.514

DAC 55
P(ublius) Tenacius Gemellinus

A
Márvány szoborbázis sírfelirat

180 – 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1481 (p 1016, 1407); IDR III/2, 120; IDR III/5/2, 582; AnÉp 1972, 467; AnÉp
2004, 1197; EDH HD009712; Lupa 11624

[P(ublio)] Tenac(io), P(ubli) fil(io), | Pap(iria), Vindici | 7(centurioni) leg(ionis) XXII
Pri|mig(eniae), buleutae | civitatis Ni|copolitanor(um)! | P(ublius) Tenac(ius) Gemel|linus
510

Az OPELben csak ez a felirat szerepel (OPEL vol. 102.). De ez a gentilicium ismert még két másik
feliratról is, egy Rómából (CIL XV, 6173) és egy Noricumból (ILLPRON 428).
511
Az Adrastus cognomen kis számban ismert, vö. OPEL vol. I. 27. Az Adrastus további előfordulásai, dőlt
betűvel jelölve, ahol a név viselője libertus volt: Róma: CIL VI, 1585a (p 4715); AnÉp.2007, 209; CIL VI,
9263; CIL VI, 6337; CIL VI, 21617; CIL VI, 21657; CIL VI, 27119; CIL VI, 33608; ILS 5280; CIL VI,
34229 Latium et Campania/Regio I: AnÉp.2007, 400; CIL X, 741; CIL XIV, 1623; CIL XIV, 4562,1;
Picenum/Regio V: CIL IX, 5673; Venetia et Histria/Regio X: CIL V, 978; CIL V, 2629; CIL V, 3023;
Noricum: AnÉp.1998, 1016; Hispania citerior: CIL II, 4970,7; Gallia Narbonensis: CIL XII, 871.
512
OPEL vol. IV. 73.
513
MÓCSY 1983 232.
514
MAYER1957 325–326.
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Aug(ustalis) col(oniae) | Apul(ensis), libertus | t(itulum) p(onendum) c(uravit), l(ocus)
d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

B
Szoborbázis vagy síroltár? (eltűnt)

180 – 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 6265 (p 1407); IDR III/5/2, 518; AnÉp 2004, 1197; EDH HD038906

Cocceiae | Valeriae! | P(ublius) Tenacius | Gemellinus | Aug(ustalis) col(oniae)
Apul(ensis) | ex testamen|to P(ubli) Tenaci | Vindicis |(centurioni) | leg(ionis) p(onendum)
c(uravit) | l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
A fenti feliratok 180 után készültek, hiszen Apulum Commodustól kapott colonia
rangot.515

Publius

Tenacius

Gemellinus

praenomenét

és

gentiliciumát

egykori

patronusától, Publius Tenacius Vidextól, a legio XXII Primigenia centuriójától, a
Nicopolis városának tanácstagjától (buleuta vagy βουλευτής) kapta, így származásának
megállapításában nem mérvadó az amúgy is ritka gentiliciuma. 516 A Gemellinus sem túl
elterjedt név Dalmatia után Italiában és Daciában a leggyakoribb. 517 Így leginkább ezek
merülhetnek fel származási helyeként. Gazdája eltemetésekor már biztosan rendelkezett a
római polgárjoggal, az Augustalitast Apulumban viselte. A második feliratot (B) vélhetően
ura feleségének állította, aki erre végrendeletében kötelezte libertusát.

DAC 56=PAN 37
C(aius) Titius Agathopus
Márványoltár

II. sz. I. fele

Sarmizegetusa az amphitheatrum közeléből
CIL III, p 2379; IDR III/2, 165; Jáno 1912, 405.; AnÉp. 1914, 109; Dobó 1975, 108. Nr.
556.; Piso 2006, Nr. 34; AE 1914, 0109.; EDH HD021011

515

Az IDR III/5/2, 518 szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
OPEL vol. IV. 111.
517
OPEL vol. II. 163.
516
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[A]esculapio | [e]t Hygiae | August(is)! | C(aius) Titius Aga|thopus Aug(ustalis) |
col(oniae) Sisciae et | Sarm(izegetusae) ex voto.
A felirat az II. sz. I. felére keltezhető.518 „Caius Titiusok egy gazdag és befolyásos
pannoniai család volt, akik az Észak-Italia és Dacia közötti kereskedelemmel foglalkoztak.
Ennek a kereskedelemnek egy fontos állomása volt Siscia is. Caius Titius Agathopus
ennek az családnak volt a szabadosa, rabszolgasága idején pedig valószínűleg a kereskedő
helyi megbízottja (agense) volt.”519 Gentiliciuma elsősorban Észak-Italiában (azon belül is
főként

Aquileiában),

Dél-Galliában,

Dalmatiában

és

Pannoniában

fordul

elő

nagyszámban. 520 Agathopus cognomenje alapján görög származású volt,521 ragadványneve
az európai provinciák közül főként Italiában, Hispaniában, Galliában és Dalmatiában volt
gyakori.522 Valószínűleg előbb Sisciában nyerte el az Augustalis címet, majd
Sarmizegetusában.

DAC 57
C(aius) Togernius Ingenu(u)s
Síroltárra vésett epitaphium

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 1510; IDR III/2, 444; EDH HD047684

D(is) M(anibus) | C(aius) Togernius | Ingenu(u)s Aug(ustalis) | col(oniae)
Sarmiz(egetusae) | metrop(olis), vixit | ann(os) XXX | Pet(ilia) Victorina | mater posuit.
A feliraton Sarmizegetusa nevében a metropolis jelző szerepel, tehát azt követően készült,
hogy Severus Alexander átvette a birodalom irányítását. A Togernius gentilicium csak
erről a feliratról ismert, és kelta származásra vall. 523 Cognomene számos európai
provinciában előfordul, de Pannoniában és Noricumban a leggyakoribb. 524 Így egy
Noricumból vagy Pannoniából származó kelta felmenőkkel rendelkező személy lehetett,
518

ALFÖLDY 1958 438.
BALLA – TÓTH 1968 119.; PISO 2006 105.
520
MÓCSY 1959 160.; OPEL vol. IV. 124.
521
ALFÖLDY1958 438.
522
OPEL vol. I.
523
OPEL vol. IV. 126.
524
OPEL vol. II. 194.
519
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aki miként neve is mutatja, szabadon született. És anyja is római polgárjoggal rendelkező
nőnek tűnik.525 Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte.

DAC 58
M(arcus) Ulp(ius) Caecilius Bassianus
Oltár vagy szoborbázis

161 – 271

Napoca (Kolozsvár/Cluj-Napoca)
CIL III, 862

Numini Aug(usti) | M(arcus) Ulp(ius) Caecil(ius) | Bassianus | [ - - -] Callisth() |
magg(istri) | Augustalis(!) | col(oniae) Nap(ocae) | d(onum) d(ederunt).
A feliraton Napoca már coloniaként szerepel, tehát a felirat Marcus Aurelius
uralkodásának kezdete előtt nem készülhetett. A feliraton szereplő Marcus Ulpius
Caecilius Bassianus neve alapján a felirat állításakor már mindenképpen rendelkezett a
római polgárjoggal. A Caecilis név a nyugati tartmányokban és Italiában elterjedt, a Dunavidéken egyedül Dalmatiában és Pannoniában éri el a tíz főt az ismert Caecilii száma. 526
Azonban ez is messze elmarad a nyugati tartományoktól. A Bassianus cognomen rendkívűl
ritka Daciában és Italiában haladja csak meg a két főt az ismert Bassiani száma. 527
Caecilius Bassianus Napoca coloniájában viselte az Augustalitast, ahol a testületi
előljáróságot is viselte. Ugyanis az évente választott magisterek egyike volt. Hogy számuk
pontosan hány volt azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy legalább ketten viselték egyszerre
ezt a tisztet. Hivataltársa Callisthenes volt. Az Augustalisok hivatalos feladatukkal
összefüggésben állíthatták ezt a feliratot valamelyik császár numenének.

DAC 59
C(aius) Valerius [S]alv[i]us
Oltár? (eltűnt)

180 – 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)

525

PISO 2006 105.
OPEL vol. II. 16.
527
OPEL vol. I. 274.
526
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CIL III, 1162 (p 1015, 1390); IDR III/5/1, 397; EDH HD038641

C(aius) Valerius] | [S]alv[i]us Aug(ustalis) col(oniae) | Apul(ensis) pro salute | sua et
Flaviae Sy|rae coniugis | et C(ai) Val(eri) Flaviani | fili(i) et omnium | suorum ex vo|to
posuit.
A felirat 180 után keletkezett ugyanis Apulumot Commodus emelte colonia rangra.528 A
Valerius név mindenhol megtalálható, keleten is gyakori gentilicium, azonban ÉszakItaliában a legelterjedtebb529 A Salvius cognomen Italiában és Galliában a leggyakoribb,
máshol ritkának mondható, a Duna-vidéken Pannonia és Dalmatia vezeti a sort féltucat
személlyel.530 Felesége a neve alapján pedig Syriából származott. A felirat állításakor már
biztosan római polgárok. Salvius Apulumban volt az Augustalis testület tagja.

DAC 60
Val(erius) Threptus
Lásd DAC 31 feliratait
A Valerius név mindenhol megtalálható, keleten is gyakori gentilicium, azonban ÉszakItaliában a legelterjedtebb 531 A Threptus cognomen Italiában, Hispaniában, Dél-Galliában,
Dalmatiában és Daciában fordul elő egynél többször. Azonban Daciából a fenti
Augustalison kivűl csak egy személy ismert.532 Így Italiából is származhatott, de görögös
neve miatt keletről is jöhetett. A feliratokon említett testületi társai nagyvalószínűséggel
mind libertusok voltak. Így ez a lehetőség Threptus esetében is fent áll. Bár a feliratok
állításakor már mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. Csak anyit tudunk róla,
hogy a feliraton elhunytént szereplő Domitius Hermes örököse volt. Az Augustalistast
Sarmizegetusában viselte.

DAC 61
C(aius) Venetius Privatus
528

Az IDR III/5/1, 397 szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
ALFÖLDY 1969 131.
530
OPEL vol. IV. 45-46.
531
ALFÖLDY 1969 131.
532
OPEL vol. IV. 121.
529
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Mészkő síroltárra vésett epitaphium

222 – 271

Sarmizegetusa (Rîu de Mori)
CIL III, 1515; IDR III/2, 459; EDH HD047843

D(is) M(anibus)! | C(aius) Venetius | Privatus | Aug(ustalis) col(oniae) |
Sa[r]miz(egetusae) | me[t]ropo|lis, vixit a|nnis L Ulpia | Patricia | coniux.
A Sarmizegetusa nevében szereplő metropolis jelző miatt a felirat csak Severus Alexander
„trónra lépése” után készülhetett. A Privatus cognomen pedig Italiában, Dél-Galliában,
Dalmatiában, Belgicában, Hispaniában közel féltucatszor fordul elő, miként Noricumban
is.533 Gentiliciuma csak egy italiai feliratról ismert még, 534 azonban nevének jelentése
alapján mindenképpen felvethető a venét származás.535 Legkésőbb a felirat állításakor már
rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte, és ötven
éves kora körül halálozott el. Felesége szintén római polgár volt.

DAC 62
M(arcus) Veponius Maximinus
Architrávra vésett építési felirat

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 1516; IDR III/2, 12; EDH HD045674

M(arcus) Veponius Maximinus Aug(ustalis) | col(oniae) Sarmiz(egetusae) porticum
[te]ctum | ex solo de suo fecit.
A keltezési támpontok hiánya miatt nem határozható meg pontosan a felirat készítésének
ideje. A Veponius gentiliciuma kelta ősökre vall, a kelta Vepo névből eredeztethető, 536 de
lehet italicus származású is.537 Gentiliciuma csak Noricumban fordul elő így bizonyosnak

533

OPEL vol. III. 164.
OPEL vol. IV. 154.
535
Az IDR III/2, 459. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
536
Vö. MEID 2005 245-246.
537
Az IDR III/2, 12. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
534
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látszik, hogy noricumi kelták utódja volt.538 A Maximinus meglehetősen elterjedt, így
Noricumban is többször előfordul, bár az is igaz, hogy Dalmatiából, ahol a legnépszerűbb
volt ez a cognomen, négyszer annyi Maximinust ismerünk.539 A felirat állításakor már
bizonyosan rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte.
Nem állapítható meg, hogy pontosan milyen épülethez kapcsolódóan emeltette a fedett
oszlopcsarnokot.

DAC 63
Q(uintus) Vib(ius) Amillu[s]
Márvány oltárra vésett sírfelirat

106 – 138

Ad Mediam (Mehida)
CIL III, 1572 (p 1017); ILS 3437; IDR III/1, 64; EDH HD046386

Hercul[i] | [S]alutifero! | Q(uintus) Vib(ius) Amillu[s] | Aug(ustalis) col(oniae) Dac(icae)
| pro salute | Iuliani fili(i) sui.
Traianus vagy Hadrianus uralkodásának idejére keltezhető a felirat, hiszen mint a
tartomány egyetlen coloniája szerepel a feliraton.540 Más tartományokhoz viszonyítva
Daciában ritka gentilicium, Italiában, Hispaniában, Dalmatiában, Dél-Galliában fordult elő
nagyobb számban. A cognomene ritkának számít, Italiában viselik a legtöbben. 541 Ezek
alapján Amillus italicus volt, aki a tartomány első bevándorlói között lehetett. A felirat
állításakor rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte.

DAC 64
Atticus

538

OPEL vol. IV. 155.
MÓCSY 1983 183.
540
Az IDR III/1 64. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
541
Az Amillus/a név nem szerepel sem az OPELben, sem Mócsynál (MÓCSY 1983). Csak cognomenként
fordul elő: Roma: ILS 6049; CIL VI, 7061; CIL VI, 38923; Bruttium et Lucania/Regio III: CIL X, 82; Gallia
Narbonensis: CIL XII, 461, Belgica: CIL XIII, 4159; CIL XIII, 4281; Africa proconsularis: MAD 790. Az
Amillus talán a Hamillus név derivátuma, amely szintén csak cognomenként volt használatban. Továbbá a
Hamillus elterjedése is hasonló: Roma: AnÉp.1993, 247; ILS 7406a; ILS 7405; CIL VI, 9345 (p 3469, 3895);
CIL VI, 11992; CIL VI, 12551; CIL VI, 16225; CIL VI, 19142; CIL VI, 19730; CIL VI, 20794; CIL VI,
27129; ILS 6175; Latium et Campania/Regio I: AN. ÉP.1952, 162; CIL X, 2622; CIL X, 2630; CIL XIV,
4841; AnÉp.1919, 69; Umbria/Regio VI: CIL XI, 5478 Venetia et Histria/Regio X: CIL V, 1254 (p 1026);
Africa proconsularis: AnÉp.1962, 284; AnÉp.1982, 948.
539
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Tábla fogadalmi

180 – 250

Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
IDR III/5/1, 396; EDH HD038638

[- - -] | Tutor et A[t]|ticus Aug(ustales) col(oniae) | v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
Atticus Apulum coloniájában viselte az Augustalitast.542 A város 180-ban Commodustól
kapott colonia rangot, így a felirat is ezt követően készült. Az Atticus cognomen ÉszakItaliában és Dél-Galliában a leggyakoribb, de mindenképpen a nyugatibb tartományokra
jellemző.543 A Duna-vidéken, Noricumtól eltekintve ritka, de tekintve, hogy a Tutor (DAC
67) név inkább Noricumban fordul elő, inkább ebben a tartományban sejthetjük Atticus
származási helyét. Neve alapján nem állítható biztosan, hogy rendelkezett a római
polgárjoggal. A feliratot egy másik Augustalisszal, Tutorral állította. Talán annak, hogy
Tutornak is csak a cognomene szerepel a feliraton az oka az, hogy azonos gentiliciummal
és praenomennel rendelkeztek. Ez pedig collibertus voltukra utal. A másik lehetőség, hogy
rabszolgák voltak, azonban tekintve, hogy az ép feliratokról csak római polgárjoggal
rendelkező személyeket ismerünk, kétséges, hogy servi lettek volna.

DAC 65
[- - -] Callisth(enes)
Oltár vagy szoborbázis

180 – 271

Napoca (Kolozsvár/Cluj-Napoca)
CIL III, 862; EDH HD048892

Numini Aug(usti) | M(arcus) Ulp(ius) Caecil(ius) | Bassianus | [- - -] Callisth() |
magg(istri) | Augustalis(!) | col(oniae) Nap(ocae) | d(onum) d(ederunt).
A feliraton Napoca már coloniaként szerepel, tehát a felirat Marcus Aurelius
uralkodásának kezdete előtt nem készülhetett. A fenti Augustalis nevéből csak cognomene

542
543

Az IDR III/5/1, 396 szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
OPEL vol. I. 210.
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maradt ránk, neve az ismert nevek alapján egyedül Callisthenesre egészíhető ki. 544 Bár ez a
név meglehetősen ritka az európai latin nyelvű provinciákban, hiszen csak Hispaniából és
Narbonensisből ismert egy-egy Callisthenes a fenti személyen kívül. A feliraton biztosan
szerepelt azonban gentiliciuma és esetleg praenomene is. Ugyanis eddig nem ismert olyan
Augustalis Napocából, de Daciából sem, aki ne rendelkezett volna a római polgárjoggal.
Callisthenes Napoca coloniájában viselte az Augustalitast, ahol a testületi előljáróságot is
elnyerte. Ugyanis az évente választott magisterek egyike volt. Hogy számuk pontosan
hány volt azt nem tudjuk, de az bizonyos, hogy legalább ketten viselték egyszerre ezt a
tisztet. Az Augustalisok hivatalos feladatukkal összefüggésben állíthatták ezt a feliratot
valamelyik császár numenének.

DAC 66
Marcio
Sírtábla

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 1508; IDR III/2, 431; EDH HD047546

[D(is) M(anibus)] | [- - - - - -] | [- - - - - -] | Marcio Aug(ustalis) | col(oniae)
Sarmiz(egetusae) | heres coniugi | piissimae | fecit.
A fenti Augustalisról alig tudunk valamit, nevéből egyedül cognomene maradt ránk. A
Marcio ritka név egyedül Hispaniából és Narbonensisből ismert három-három személy,
Pannoniából, Noricumból csak egy-egy személy ismert még.545 Így származása sem
állapítható meg. Nevének további részei bizonyosan szerepeltek a feliraton, így
rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast Sarmizegetusában viselte.

DAC 67
Tutor
Fogadalmi tábla
Apulum (Gyulafehérvár / Alba Iulia)
544
545

OPEL vol. II. 24.
MÓCSY 1983. 178.
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IDR III/5/1, 396; EDH HD038638

] | Tutor et A[t]|ticus Aug(ustales) col(oniae) | v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
Tutor Apulum coloniájában viselte az Augustalitast. A város 180-ban Commodustól kapott
colonia rangot, így a felirat is ezt követően készült. Nevéből egyedül a cognoment
ismerjük. Noricumban és Pannoniában a leggyakoribb, ez az amúgy ritka név. 546 Tehát
ezekből a tartományokból származhatott. Neve alapján nem állítható biztosan, hogy
rendelkezett a római polgárjoggal. A feliratot egy másik Augustalisszal, Atticusszal
állította. Talán annak, hogy Atticusnak is csak a cognomene szerepel a feliraton az oka az,
hogy azonos gentiliciummal és praenomennel rendelkeztek. Ez pedig leginkább közösen
viselt rabszolgaságukra utalhat. A másik lehetőség, hogy rabszolgák voltak. Azonban
tekintve, hogy az ép feliratokról csak római polgárjoggal rendelkező személyeket
ismerünk, kétséges, hogy servi lettek volna.

DAC 68
[- - -]er
Márvány építésitábla

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
IDR III/2, 5; FVSarmiz 41; AnÉp 1982, 832; Lupa 11120; EDH HD001810

Ex permiss[u] spl[e]ndidis|simi ordi[nis c]ol(oniae) Sarmiz(egetusae) | m[e]tr[opo]lis | [- -]er Aug(ustalis) [co]l(oniae) eiusd(em) | [aedem co]llegarum vetus|[t]a[te dila]psam
sumptib[u]s | suis re[s]titu[i]t.
A Sarmizegetusa nevében szereplő metropolis jelző alapján a felirat az után keletkezett,
hogy Severus Aleaxander felöltötte a császári bíbort. A felirat állítójának nevéből
mindösszesen két betű maradt ránk, így a személyéről származó adataink csekélyek. De
bizonyos, hogy magisterre nem egészíthető ki. 547 Csak annyit tudunk róla, hogy a város
Augustalisa volt. A még 183 és 185 között Marcus Procilius Niceta által építeni kezdet és
fia, Marcus Procilius Regulus által befejezett testületi székházát újítatta fel saját erejéből.
546
547

OPEL vol. IV. 135.
PISO 2006 265.
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Amelyre a felirat szerint az épület ekkoriban már igencsak rászogált. Továbbá a fenti forrás
arról is tájékoztat, hogy az ilyes fajta felújításokhoz a városi tanács hozzájárulása is
szükségeltetett. Ugyanis a splendissimus ordo ebben az esetben is csak az ordo
decurionumot jelölheti.

DAC 69
[- - -]
Márvány építési felirat

183 – 235

Sarmizegetusa (Cetăţuia –Sarmizegetusa)
IDR III/2, 4; FVSarmiz 40, AnÉp 1977, 667; AnÉp 1982, 831; Lupa 11119; EDH
HD001155; Piso 2006 108-109.

[- - -] | August[alis col(oniae) D]ac(icae) Sarm(izegetusae) | aed[em] ope[re tect]orio et
pic|turis item sca[lis sigi]llis et linteis | exornavit it[em can]delabra ae|rea duo colleg[io
dedit dedicavit]q[ue].
A fenti felirat az aedas Augustaliumot ékesítő adományokról emlékezik meg, melyet egy
ismeretlen nevű Augustalis tett a testület felé.548 Ebből kifolyólag csak az aedes építése,
azaz 183 után készült a felirat. De vélhetően még Severus Alexander halála előtt, ugyanis a
metropolis jelző nem szerepel a feliraton. Az aedest stukkókkal, falfestményekkel,
lépcsővel, kisebb szobrokkal, függönyökkel, két bronz kandeláberrel látta el az ismeretlen
Augustalis.549 Piso úgy véli, hogy a két kandeláber csakis rituális célokra szolgálhatott,
mindezekből arra következtet, hogy az aedes egy sacellum volt, ahol egy imagot közre
fogva állhattak a kandeláberek.550 A sacellum pedig dies natalis Imperatoris és egyéb jeles
napok idején magának a vallásos cselekedetek helyszínéül szolgált. 551

DAC 70
Sírfelirat

II-III. század

Sintamaria de Piatra (Apulum?)

548

PISO 2006 108.
BAJUSZ 2003 19.
550
PISO 2006 109.
551
PISO 2006 109.
549

156

IDR III/3, 1a

- - -]A[- - -] | [---] Aug(ustalis?) [- - -] | [- - -]ITRIB[-]II[& || - - -] et Germ[anus? ---] | [-- her]edes per Co[rnelium? ---] | [---] et Calp(urnium) Clau[dianum? ---] | [tu]tores [&?
|| - - -]N[- - A felirat talán egy apulumi augustalist említ.

DAC 71
Tábla

180 - 250

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
IDR III/5/2, 670; EDH HD017344

[ - - -] | AL[.]C[- - -] | Aug(ustalis) c[ol(oniae) - - -] | et OR[- - - ]
A felirat egy apulumi augustalist említhetett.

DAC 72
Aedes Augustalium
Építési tábla

183 – 185

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
CIL III, 6270; D 7136; IDR III/2, 2; FVSarmiz 37; EDH HD045615; Lupa 11016

M(arcus) Proc(ilius) M(arci) fil(ius) Pap(iria) Niceta | IIvir et flamen col(oniae)
Sarmiz(egetusae) | item s[a]cer[d(os)] Laurentium | Lavinat(ium) aedem Augustalibus |
pecunia sua faciend(am) instituit | eandem M(arcus) Proci[l(ius)] Regulus | dec(urio)
col(oniae) eq(uo) publ(ico) filius et here(s) | eius perfecit dedicavit[q(ue)].
A fenti felirat egy az Augustalisok számára emelt aedesről emlékezik meg, Az épületet
Marcus Ulpius Niceta IIvir és flamen kezdte el építetni, azonban az munkálatok teljes
befejezése már fiára, Marcus Procilius Regulusra maradt. Az aedes felhúzására vélhetően a
collegium fabrum helyiségének (aedes fabrum) 183 – 185 között történt kialakításával egy
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időben történt.552Az épület nem azonosítható teljes bizonyossággal, de lehetséges, hogy az
egyik forum novumon feltárt épület volt az,553 amelyik a forum hosszanti tengelyében, a
tribunalia déli oldalán volt található.554

DAC 73
Ordo AugustaliumAugustalium
Márvány oszlop

222 – 271

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
AnÉp 1933, 241; IDR III/2, 134; FVSarmiz Nr. 30.; EDH HD024120; Lupa 11003

Ordini / Augustalium / P(ublius) Antonius / Super dec(urio) col(oniae) / Sarmiz(egetusae)
metro/polis d(ono) d(edit).
A forum vetusról származó felirat azt követően keletkezett, hogy Severus Alexander
magára öltötte a császári bíbort. 555 A feliratot Sarmizegetusa coloniájának decuriója
állítota az ordo Augustalium számára. A felirathordozó, mely az aedes Augusalium előtt
állt, egy kisebb szobort tarthatott. 556 Talán nem ez volt összes ajándék, amit a testületnek
adott. Nevével (P A NT S) jelzett bélyeges téglák ismerünk. 557 Így lehetséges, hogy
tegulákkal járult hozzá az aedes tetejének felújításához.

BIZONYTALAN AUGUSTALITASSZAL RENDELKEZŐ
SZEMÉLYEK

DAC 74
[Se]x(tus) Attius [S]ecundus
Szoborbázis

II – III. század

Sarmizegetusa (Cetăţuia – Sarmizegetusa)
552

BAJUSZ 2003 19, PISO 2006a 168.
PISO 2006a 167.
554
BAJUSZ 2003 18.
555
PISO 2006 107.
556
BAJUSZ 2003 19.
557
PISO 2006 250.; IIL no. 139. 107.
553
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CIL III, 1493; IDR III/2, 105; AnÉp 1978, 667; AnÉp 2005, 1297; EDH HD004909
.
[Se]x(to) Attio | [Se]cundo | [Aug(ustali?)] patron(o) | [coll(egii)] fabr(um) huic |
[splen]d(idissimus) ordo col(oniae) | [orna]ment(a) decur(ionalia) | [de]crevit | [ex ae]re
conlato.
A felirat a II – III. század folyamán keletkezett. Az Attius név Dél-Galliában és ÉszakItaliában a leggyakoribb, Daciában ritka, de Dalmatiában, Pannoniában és Noricumban
legalább egy tucatnyian viselik ezt a nevet tartományonként. 558 Cognomene Birodalom
szerte elterjedt, de Észak-Italiában kiemelkedően gyakori és a vele szomszédos
Dalmatiában, Pannoniában, Noricumban is nagy számban ismert.559 Ellenben Daciában
ritkának mondható. Bizonytalan, hogy a fenti személy valóban Augustalis volt, ugyanis
rendszerint a tisztség után a város rangját is feltüntették a feliratokon. Azonban erre nincs
elegendő hely a feliraton, így eredetileg sem szerepelhetett. Egyedül az a tény, hogy a
városi tanács tagjai (ordo splendissimus) a decuriói jelvények viselési jogával tüntették ki
utal arra, hogy a tanács tagjainál alacsonyabb társadalmi réteg tagja lehetett.560 Azonban
még így is lehetséges, hogy nem volt a sarmizegetusai Augustalis testület tagja. Vélhetően
ugyancsak őt említi egy sarmizegetusai sírfelirat is (AnÉp 1978, 668).561 Azonban ez még
töredékesebb, mint a fenti felirat, így a vitát nem dönti el. De az bizonyos, hogy amikor a
város megtisztelte a fenti felirattal, és egy szoborral, akkor már rendelkezett a római
polgárjoggal. Talán foglalkozásával összefüggésben lehetett a városban működő collegium
fabrum patronusa

DAC 75
Aur(elius) [Secun]dus
212 – 271

Epitaphium
Potaissa (Torda/Turda)

558

OPEL vol. I. 212–213.
OPEL vol. IV 59.
560
Azonban nem feltétlenül csak azok kapták meg decurió jelvények viselési jogát, akik származásuk okán
kirekesztettek voltak a városi magistraturák viseléséből. Jó példa erre az illyr vámterület bérlője, Titus Iulius
Capito (AN. ÉP.2004, 1197), aki több városban is magas hivatalt viselt, és több helyütt is megtisztelték a
decuriói vagy a duumviri jelvények viselési jogával.
561
BAJUSZ 2003 24.
559
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CIL III, 912; EDH HD049069

]aii | [- - -] Aur(elius) | [Secun]dus mag(ister) | [Aug(ustalis) c(oloniae) Nap]ocae
Aur(eliae) | Felicissimae so|rori b(ene) m(erenti) p(osuit).
Vélhetően a feliraton egykor szerepelt a település rangja, melyben a fenti Augustalis
töltötte be tisztségét. A település rangjának megállapításához és egyúttal a keltezéshez is az
Aurelius gentilicium nyújtanak támpontot. Vélhetően a Constitutio Antoninana, azaz 212
után készült a felirat. Illetőleg a Felicissima név is a III. századra keltezi a feliratot. És
ennek megfelelően Napoca már colonia ranggal rendelkezett. Aurelius Secundus a neve
alapján elnyerte a római polgárjogot. Napoca coloniájában az Augustalis testület élén álló,
évente választott magisterek egyike volt. Cognomene birodalom szerte elterjedt, de ÉszakItaliában kiemelkedően gyakori és a vele szomszédos Dalmatiában, Pannoniában,
Noricumban is nagy számban ismert.562 Ellenben Daciában ritkának mondható, Secundus
vélhetően a fentebbi tartományok egyikéből származhatott.

DAC 76
Cl(audius) Marcellus
Márvány relief

III. század első fele

Apulum (Gyulafehérvár/Alba Iulia)
CIL III, 1126; IDR III/5/1, 296; D 3744; EDH HD038481

Nemesi Exaudientis|simae! Cl(audius) Marcellus an(tistes?).
A praenomen hiánya és a ligaturák nagy szám miatt a felirat II. század végére vagy a III.
századra keltezhető a felirat.563 A Claudii azonban a III. században jelentek meg
Apulumban, a család tagjai Sarmizegetusából költöztek át.564 A feliraton rendhagyó módon
írták ki a tisztség címet. Felirata az apulumi locus sacerben állhatott, így valószínű, hogy a
két ligált betűben nem A és V értendő, hanem A és N, ami azt jelentené, hogy a betűk

562

OPEL vol. IV 59.
Az IDR III/5/1, 296 számú felirat alatti kommentár.
564
ARDEVAN 2004. 347.
563
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feloldása antistes lenne, és Marcellus a Nemeseionban szolgálta az istennőt. 565 A locus
területén állított felirata alapján esetleg colonia Aurelia Apulensiumban. Neve Italiában,
Hispaniában és Dél-Galliában a legelterjedtebb, illetőleg Dalmatiából és Pannoniából
ismert még nagyobb számban.566 Ez utóbbiakhoz képest harmadannyi, összesen tíz
személy ismert Daciából. A felirat állításakor biztosan rendelkezett a római polgárjoggal.
Az exaudientissima/us jelző nem ismert más feliratról.

DAC 77
Chrys[?eros]
Oltár

II – III. sz.

Sarmizegetusa (Sarmizgetusa)
AnÉp 1976, 565; IDR III/2, 252; Daicoviciu – Piso 1976 Nr. 4.; EDH HD012390

[Libero P]atri Au[g(usto) - - -] | [- - -] Chrys[?eros] | [Aug(ustalis) col(oniae)
Sa]rmiz(egetusae) [- - -] | [- - -]ra C[- - -] | [- - -] mor[- - -] | [- - -] cum [- - -] | [- - Eu]morfo(?) [- - -] | [- - - mer]ito posu[it].
A felirat támpontok hiányában nem keltezhető pontosan. A fenti személy az Augustalitasa
kérdéses. Az egyetlen érv, ami felhozható mellette az, hogy a felirat bizonyosan egy
Sarmizegetusában viselt tisztséget említ, amelyet egy görögös hangzású cognomennel
rendelkező személy viselt. Minthogy a görög nevűek inkább Augustalisok voltak, mint
decuriók, ezért elfogadható a feltételezés. Cognomene esetleg Chrys[ermus]567is lehetett.
Nem állapítható meg, hogy római polgárjogú személy volt. Sarmizegetusában lehetett a
testület tagja.

DAC 78
[- - - Eu]ryma[- - -]
Votív felirat

II – III. század

Tibiscum (Karánsebes/Caransebes)

565

SZABÓ 2004 800–801.
OPEL vol. III. 54.
567
DAIKOVICIU – PISO 1976 93.
566
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ILD 195; AnÉp 1995, 1304

[I(ovi)] O(ptimo) [M(aximo)], / [Iun]oni M[iner(vae)] / [- - - Eu]ryma[- - -] /
[Aug(ustalis)] col(oniae) pro [salute] / [sua]m(!) et su[orum] / [votum] l(ibens) [solvit].
A felirat talán egy sarmizegetusai Augustalist említ, bár ez is csak görögös hangzású
nevéből következik. A töredék alapján azonban biztosan nem állítható.

DAC 79
Terentius
Márvány fogadalmi oszlopra vésett fogadalmi felirat

II – III. század

Micia (Déva/Deva)
CIL III, 1368; IDR III/3, 142; EDH HD045265

[- - -Te]|renti|us Aug(ustalis) [- - -] | v(otum) l(ibens) [- - -].
Kérdéses, hogy a felirat valóban Augustalist említ. Ugyanis a Terentius cognomenként
kevésbé elterjedt, mint gentiliciumként, Dél-Galliában, Dalmatiában, Pannoniában,
Noricumban viselik többen, de itt is körülbelül féltucat személyről van szó
tartományonként.568 És az Augustalis szó akár cognomen is lehet, bár az is igaz, hogy a
cognomen többnyire rövídités nélkül szerepel a feliratokon, de mivel név után közvetlenül
hiányos a felirat akár a név folytatása is szerepelhetett ott. Amennyiben Augustalis volt,
úgy a felirat lelőhelye alapján Sarmizegetusában viselhette a tisztséget.
MOI 1
T(itus) Aurel(ius) Art[emido]rus
Oescus
AnÉp 1972, 548; ILBulg 19; IDRE II, 321

218 - 250

] O[- - - ob alac]/[ritat]em virtu[tis in] / [host]es et res [feli]/[cite]r Tyrae ge[stas] /
T(itus) Aurel(ius) Art[emido]/rus Aug(ustalis) col(oniae) [Oesc(ensium)] / patrono
op[timo].

568

OPEL vol. IV. 112.
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Az Artemidorus cognomen Moesia Inferiorban a leggyakoribb az európai latin nyelvű
provinciák közül.569 Artemiodorus a legjobb patronusnak állította a feliratot, aki akár a
város patronusa is lehetett, de kézenfekvőbb, hogy Artemiodorus gazdája volt
rabszolgasága idején. Gazdájának kilétét talán egy oescusi lelőhelyű, hasonló szövegezésű
felirat árulja el.570 Ezek szerint a gazdája a Papiria tribusbeli egykori centurio, Titus
Aurelius Flavinus volt. Minthogy a számára állított feliraton Caracalla már Divus Magnus
Antoninus néven szerepel, a fenti forrás is 218 után keletkezhetett, de valószínűleg még a
század első felében. Artemiodorus a neve alapján a felirat állításának idején már
rendelkezett a római polgárjoggal, az Augustalitast Oescusban viselte.

MOI 2
M(arcus) Disius G(?)
Oltár

II-III. sz.

Ismeretlen daciai lelőhely
CIL III, 1624a (p 1018); CIL III, 8043

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | M(arcus) Disius G(?) | Aug(ustalis) col(oniae) | Ulp(iae)
O[es]ci | botun(!) p(osuit).
A felirat pontosan nem keltezhető, egyarán készülhetett a II. és a III. században is. Thrák
eredetű lehet Disius gentilicium,571 amely csak Moesia Inferiorból ismert.572 Cognomene a
számtalan „G” kezdetű ragadványnév miatt nem állapítható meg, 573 bár a Gaius is szóba
jöhet, hiszen idővel ez is megjelenik cognomenként. Bottez a Grattust vetti fel
lehetőségként, és feltételezi, hogy Marcus Didius Iulianus, Oescus duumvire volt a

569

OPEL vol. I.177.
Az érthetőség kedvéért szükséges a feliratot egészében idézni: T(ito) Aurelio T(iti) fil(io) Papir(ia) /
Flavino primipilari / et principi ordinis col(oniae) / Oesc(ensium) et buleutae civitatiu[m] / Tyranorum
Dionysiopol(itanorum) / Marcianopol(iatanorum) Tungroru[m] / et Aquincensium patron[o] / collegi(i)
fabr(um) honorat(o) / a divo Magno Antonino / Aug(usto) HS L milia n(ummum) et XXV / gradum
promotionis / [ob] alacritatem virtu[tis] / [adv]ersus hostes Ge[tas] / [e]t res prospere Ty[rae ges]/tas
Cl(audius) Nicom[edes] / buleuta civitatis [Tyra]/norum amico dign[issimo] / l(ocus) d(atus) d(ecreto)
d(ecurionum). (CIL III, 14416; ILBulg 18; ILS 7178; IDRE II, 320; AnÉp1900, 155; AnÉp 1961, 208; AnÉp
1999, 1326)
571
MÓCSY 1983 24., DANA 2004 435.
572
OPEL vol. II. 102.
573
MÓCSY 1983 132-139.
570
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patronusa.574 Bizonyos, hogy a fenti Augustalis a felirat állításakor már rendelkezett a
római polgárjoggal, neve nem utal rabszolga származásra.

MOI 3
Iulius Statili(u)s
Votív felirat

III. sz.

Novae (Svishtov)
AnÉp 1964, 224

De(a)e sanc[t(a)e] / Placidi / Iulius / Statili(u)s / Augustalis / m(unicipii) N(ovensium) ex
vo(to) posu/it n(uminis?) m(onitu?)
A feliratot a praenomen hiánya a III. századra keltezi, de a II. század II. felénél egyébként
sem készülhetett korábban, hiszen a várost Marcus Aurelius emelte colonia rangra. A
Statilius cognomen Moesia Inferiorban a leggyakoribb.575 A neve alapján rendelkezett a
római polgárjoggal, neve nem utal arra, hogy rabszolga származású lenne. Az Augustalitast
Novae városában viselte.

MOI 4
L(ucius) Val(erius) Eutyches
Votív felirat

II – III. sz.

Oescus (Gigen)
ILBulg 43; AnÉp 1960, 129

L(ucius) Val(erius) Eutyches / Aug(ustalis) col(oniae) v(oto) p(osuit).
A felirat támpontok híján nem keltezhető pontosan, a II. és III. század folyamán egyaránt
készülhetett. Az Eutyches tipikus rabszolga név, feltételezhető, hogy a fenti Augustalis
libertus volt. Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Az Augustalitast a felirat
lelőhelye alapján Oescusban viselte.
574
575

BOTTEZ 2008 126.
OPEL IV. 93.
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MOI 5
T(itus) Iul(ius) Capito

Oescus (Turnu Magurele)
CIL

III,

753

(p

992);

161 - 180
CIL

III,

7429;

ILS

1465;

AnÉp

2004,

1197

T(ito) Iul(io) Capitoni c(onductori) p(ublici) p(ortorii) Illyric(i) | [e]t r(ipae) T(hraciae)
omni(bus) honorib(us) ab ord(ine) | [co]l(oniae) Fl(aviae) Sirmiatium honorato et |
[s]ententiae dicundae item sacerdotalib(us) | ab ordine col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium)
et statua(m) aere col(lato) | decretis iam pridem ab eodem ordine | ornamentis
IIviral(ibus) item decuriona|lib(us) ornamentis honorato ab ordinib(us) | coloniar(um)
Ulpiae Poetovionensis | ex Pannonia superiore Ulp(iae) Ratiar(iae) | ex Moesia superiore
Traianae Sarmi|zegethusensium ex Dacia superiore | item IIviralib(us) ab ordine
municipi(i) | Romulensium buleutae civitatis | Ponticae Tomitanorum patrono |
Aug(ustalium) col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium) | ordo col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium)
statuam aer(e) | collato cum ornamentis sacer|dotalib(us) ex decreto et ornament(is) |
IIviral(ibus) iam pridem honorato | ob eius erga se merita honore | contentus impendium
remisit | l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Titus Iulius Capito felirata az oescusi Augustalis testület Marcus Aurelius uralkodása alatti
létezését bizonyítja. Ugyanis a rendkívül gazdag és befolyásos, de libertus Capito
testvéreivel, Caius Iulius Epaphroditusszal és Iulius Ianuariusszal az illyr vámterület
bérlője volt. Capitot számos városban a városi tanács tiszteletibeli tagjává (ornatus
ornamentis decurionalibus) választották. Személye azért is fontos, mert példáján látható,
hogy ez ilyen testületek igyekeztek minél befolyásosabb pártfogót találni, aki nem
feltétlenül volt szükséges, hogy abban a városban lakjon, mint amelyben az a testület volt,
amelynek élén a patronatust viselte.576

MOS 1
P(ublius) Aelius Aug(usti) lib(ertus) Aprio

576

BOTTEZ 2008 128.
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Sztélére írt sírfelirat

117 – 150

Timacum Minus (Ravna)
CIL III, 8263; CIL III, 14580; IMS III/2, 24; ILJug 1316.; EDH HD033019

D(is) M(anibus) / P(ublio) Aelio, Aug(usti) lib(erto), / Aprioni, Aug(ustali) col(oniae) /
Rat(iariae)! H(ic) s(itus) e(st), vix(it) an(nos) / LXV, / Consia Valeri[a] / se viva sibi et
con/iugi suo cum / P(ublis) Aelis Procu/lo Avito dec(urionibus) / col(oniae) Rat(iariae) et
P(ubliis) Ae/lis Aproniano / Valente Procu/lliano fili(i)s b(ene) m(erentibus) p(osuerunt).
A felirat Publius praenomen, ill. az Aelius nomen miatt Hadrianus trónra lépése (117) után
készülhetett, alighanem még a II. sz. első felében. A HSE formula használata ugyanis a II.
század közepét követően nem jellemző a tartományban. 577 De döntőbb érv, hogy Aprio
Hadrianus császár libertusa volt. Cognomene a görög Απρήων latinbetűs átírása, Italiában
és a Duna-menti tartományokban és Dalmatiában fordul elő. 578 Aprio az uralkodó,
pontosabban praenomene és nomen gentiléje alapján, Hadrianus tulajdonában lévő
rabszolgából (Augusti libertus) lett libertusszá és Ratiaria coloniájában viselte az
Augustalitast, valamikor az Antoninus-kor első felében. 65 éves kora körül halálozott el,
azonban még megérte, hogy egyik fia, P. Aelius Proculus Avitus Ratiaria decuriójává
válljon. A felirat jól mutatja azt a vagyonnak köszönhető gyors társadalmi emelkedést,
melyben egy felszabadított rabszolga fiából a városi tanács tagjává válhatott valaki.
Valószínűleg Aprio fia már szabadon született, apja felszabadítása után.
MOS 2
L(ucius) Anatinius L(uci) l(ibertus) Phoebus
Hálafelirat

II – III. század

Ratiaria (Arcar)
CIL III, 6294 (p 1445); ILS 7175; EDH HD043556

L(ucio) Anatinio / L(uci) l(iberto) Phoebo / Aug(ustali) col(oniae) Ulp(iae) / Rat(iariae)
ornato / ornamentis / decurional(ibus) / immunitate / muner(um) public(orum) / concessa

577
578

MÓCSY 1970 102.
OPEL vol I. (1994) 153.
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ab or/dine col(oniae) eiusd(em) / Augustal(es) col(oniae) e(ius) / aere conlato / d(ecreto)
d(ecurionum).
Ratiaria Traianus által alapított colonia volt, így a felirat 98 után készült. Az Anatinius
gentilicium jelenleg csak erről a feliratról ismert, 579 azonban ezt Phoebus nyilvánvalóan
patronusától kapta. Már görögös hangzású cognomene is libertus származását
valószínűsíti, és maga felirat is szabadosként említi. Ragadványneve az európai provinciák
közül Italiában és Dalmatiában a leggyakoribb. 580 Az Augustalitast Ratiariában viselte,
azonban nem átlagos tagja volt a testületnek, több kiváltságot élvezett. Rendelkezett a
decuriói jelvények viselésének jogával (ornatus ornamentis decurionalibus), felmentétték
a közfeladatok elvégzése alól (immunitas munerum publicorum), azaz a közterhek és
közkötelességek nem illették. Az effajta mentességek közé tartozik az adózástól való
immunitas is. Augustalis társai megbecsülését is élvezte, hiszen a testület emelte számára a
fenti feliratot. Valószínűleg először Augustalis lett, majd csak ezután érte az ornatus
ornamentis decurionalibus és az immunitas munerum publicorumot.

MOS 3
L(ucius) Atilius Hilarus
Márvány sírsztélére vésett sírfelirat

II. sz közepe körül

Scupi (Bardovci)
IMS VI, 70; AE 1934, 211; EDH HD027079

D(is) M(anibus) / L(ucius) Atilius / Hilarus IIIIII/vir Aug(ustalis) col(oniae) /
Scup(inorum) vix(it) ann(os) / XXXV h(ic) s(itus) e(st), / L(ucius) Atil(ius) Eucha/ristus
pater.
A DM és HSE formulák együttes használata arra utal, hogy a felirat a II. század közepe
táján készülhetett, valószínűleg 130 után. 581 Az Atilius gentilicium ritka Moesiában, de
Észak-Italiában, Hispaniában, Dél-Galliában, és Dalmatiában gyakori, de Pannoniában is

579

OPEL vol. I. (1994) 106.
OPEL vol. III. 140.
581
MÓCSY 1970 64.
580
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többször

előfordul.582

A Hilarus

Italiában,

Narbonensisben és Dalmatiában a

leggyakoribb.583 A Hilarius ill. az Eucharistus cognomenek görög hangzásúak, így lehet,
hogy libertusok voltak.584 Eucharistust egy másik feliratról is ismerjük, 585 ezt a feliratot
tartalmazó sztélét feleségének, nagyvalószínűséggel Hilarus anyjának, Atilia Venerianak
állította. Aki neve alapján korábban vagy Eucharistus rabnője vagy conlibertája volt.
Hilarius Scupi sevir Augustalisa volt, jelenleg ez az egyetlen moesiai város, ahonnan sevirt
ismerünk. Atilius 35 éves kora körül halt meg, eltemetésekor már mindenképpen római
polgár. A feliratot apja állította számára, aki maga is rendelkezett a római polgárjoggal.

MOS 4
T(itus) Baeb(ius) Abascantus
Márvány sztélére írt sírfelirat

161 – 180

Viminacium (Kostolac)
Lupa 5431; Spasić-Đurić 2002 Abb. 99

D(is) M(anibus) / T(ito) Baeb(io) Eutychi / Aug(ustali) mun(icipium) Aelium / qui v(ixit)
a(nnos) LXV et / Baebiae Marcel/lae eius / T(itus) Baeb(ius) Abascan/tus Aug(ustalis)
eiusdem / mun(icipium) patronis.
A sztélén ábrázolt hajviseletek alapján Marcus Aurelius uralkodása idején készülhetett a
faragvány. 586 A sztélén szereplő lupa Capitolina ábrázolás is Antoninus Pius utolsó éveitől
felfelé keltezi a feliratot.587 Abascantus szabados volt, már görögös cognomene is erre utal.
A fenti feliratot egykori gazdáinak, azaz patronusainak állította. Praenomenét és
gentiliciumát Titus Baebius Eutychestől kapta, aki maga is rabszolga lehetett egykoron.
Azonban Abascantusnak sikerült ugyanazt elérnie, mint patronusának, bekerült a
viminaciumi Augustalis testületbe. Valószínűleg csak a patronus és a libertus közötti
oldhatatlan kötelék miatt állította ezt a feliratot és nem azért, mert hivataltársak voltak.

MOS 5
582

MÓCSY 1959 151.; OPEL vol. I. 199.
OPEL vol. II. 182.
584
MÓCSY 1970 166.
585
IMS VI. 90.
586
SPASIĆ-ĐURIĆ 2002 119.
587
Vö. MÁRTON 2002 141.
583
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T(itus) Baeb(ius) Eutyches
Márvány sztélére írt sírfelirat

161 – 180

Viminacium (Kostolac)
Lupa 5431; Spasić-Đurić 2002 Abb. 99

D(is) M(anibus) / T(ito) Baeb(io) Eutychi / Aug(ustali) mun(icipium) Aelium / qui v(ixit)
a(nnos) LXV et / Baebiae Marcel/lae eius / T(itus) Baeb(ius) Abascan/tus Aug(ustalis)
eiusdem / mun(icipium) patronis.
A felirat a DM formula miatt mindenképpen a II. sz. közepe után készült. A sztélén
ábrázolt hajviseletek alapján Marcus Aurelius uralkodása idején készülhetett a
faragvány. 588 De Antoninus Pius uralkodása is szóba jöhet. A sztélén szereplő lupa
Capitolina ábrázolás is Antoninus Pius utolsó éveitől felfelé keltezi a feliratot. 589 A
Baebiusok, mint katonák fordulnak elő Moesia Superiorban. 590 Így a fenti Baebius is tőlük
kaphatta a gentiliciumát. Az Eutyches cognoment szinte kizárólag rabszolga származásúak
viselik. Ez utóbbit támogatja az a tény is, hogy felesége is ugyanazt a gentiliciumot viselte,
mint ő. Ámbár ennek az is lehet a magyarázata, hogy Eutyches egykori rabnőjét vette el
feleségül. A felirat szerint több mint 65 évet élt, ekkoriban már mindenképpen rendelkezett
a római polgárjoggal. Eutyches Viminaciumban viselte az Augustalitast.

MOS 6
M(arcus) [C]occeius [V]alens591
Oltárra vésett fogadalmi felirat

II. sz. második fele

Ratiaria (Arcar)
AnÉp 1966, 344; Zotović 1966 60., Nr. 1.; EDH HD016256

588

SPASIĆ-ĐURIĆ 2002 119.
Vö. MÁRTON 2002 141.
590
MÓCSY 1970. 155.
591
Gentiliciumaként szóba jöhet a Locceius és a Socceius is, de a gyakoriság a Cocceius mellett szól. Vö.
MÓCSY 1983 354. Cognomene csak Valensre egészíthető ki. Vö. MÓCSY 1983 344.
589
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[So]li Invicto / Mithrae / M(arcus) [C]occeius [V]alens dec(urio) au/[gu]s[t(alium?)]
col(oniae) pro [sa]/[lute s]ua et Politt(ae) / [co]niug(is) et Cocceio/rum filior(um) v(otum)
s(olvit).
A feliraton szereplő „SIM” rövidítés 146 – 157 közötti időszaktól kezdve jelenik meg
Moesiában, megelőzve a 198 – 209 táján megjelenő „DSIM” rövidítést,592 így a felirat a II.
század második felére keltezhető. Mindenképpen 98 utánra, hiszen egyrészt a Marcus
Cocceius nevet Nerva által megadott polgárjog keretében lehetett elnyerni. Vagy maga az
Augustalis, vagy felmenői nyertél el a császártól ezt a kegyet, vagy esetleg patronusától
kapta felszabadulása után praenomenét és gentiliciumát, ily módon ezek csupán a patronus
felmenőire utalnának, azonban a felirat alapján nem állítható, hogy Valens libertus lett
volna. Másrészt Ratiariát Traianus alapította, így az uralkodása előtt nem készülhetett a
felirat. A Valens cognomen elterjedt a Duna-vidéken, ezenbelül is a két Moesiából ismert a
legtöbb e ragadványnevet viselő személy. 593 Így vélhetően Valens maga is helyi
származású személy lehetett. A feliraton szereplő „dec August” rövidítést az eddigi
közlések decurio Augustaliumként oldották fel. Azaz Valens, mint az Augustalisok
decuriója szerepel. Ilyen nevű tisztség eleddig nem ismert máshonnan. Így lehetséges,
hogy a felirat feloldása más, esetleg a decurio Augustalis megoldás jöhet szóba. Mely azt
jelentené, hogy decurio és Augustalis is volt egyben. Bár ez utóbbira sem ismert párhuzam.
Mindenképpen egy példátlan társadalmi emelkedést jelentene. Hiszen eddig csak
olyanokról van tudomásunk, akik legfeljebb a IIviri jelvények viselési jogát nyerték el,
azonban a tanácstagok soraiba sosem emelkedtek. Egy másik megkockáztatható
értelmezés, hogy a feliraton valójában decurio an[ti]s[tes] szerepelt eredetileg, ez azért
tűnik valószínűnek, mert ismerünk Mithrast szolgáló antisteseket.594 Másrészt a decurio és
az antistes címek együttes előfordulására is akad példa.595 Míg az előbbi értelmezést nem
támasztja alá semmi sem. Ráadásul Valens kevésbé tűnik libertusnak, így valószínűleg
mégsem volt Augustalis.

MOS 7
Marus Elliu[s M(arci) l(ibertus?)] Phoe[bus]
592

ZOTOVIĆ 1966 32.
OPEL vol IV. 139.
594
ILS 4227
595
Silvano Silves|tri et Dianae | M(arcus) Aur(elius) Comat(ius) | Super dec(urio) an[t]is|tes pro salute | sua
et Comatior(um) | Superiani | Supe|res Exsupera(n)|tiani Super|stitis filior(um) | v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito). (ILS 3268)
593
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Mészkő sztélére vésett sírfelirat

II – III. század

Scupi
IMS VI, 74; EDH HD030693

Marus / Elliu[s, M(arci) l(ibertus?)] / Phoe[bus], / Aug(ustalis) col(oniae) / Scup(inorum)
vix(it) / an(nos) LXXV, / h(ic) s(itus) e[s]t, / her(edes) f(aciendum) [c(uraverunt)] Surus /
Ianuar(ius) N[- - -]eus.
A felirat a II-III. századra keltezhető. Az Ellius nomen gentile, valószínűleg csak az Aelius
vulgáris alakja. Így a felirat terminus postquemét Hadrianus trónra lépése adja meg, tehát a
felirat 117 és 150 között készült. Lehet, hogy ugyancsak vulgáris alak Marus praenomen
is. És a Marcus nevet kell látnunk benne, de lehet, hogy valóban Marusról van szó, és az
elhunyt Kis-Ázsia nyugati részéből származott.596 A Surus név pedig a Balkán-félszigeten,
Thrakiában, Illyricumban és a kelták között fordul elő. 597 Phoebus görögös cognomene
miatt libertus lehetett. Az Augustalitast Scupi városában viselte és 75 – 80 éves kora között
halhatott meg. Phobus magas kort ért meg, azonban nem tudjuk, hogy hány évesen került
be a testületbe. De akár már az I. század végén is a testület tagja lehetett.

MOS 8
L(ucius) Iul(ius) Argaeus
Travertin sztélére vésett sírfelirat

II – III. század

Scupi (Kuceviska Bara)
AnÉp 2006, 1194; EDH HD042704

D(is) M(anibus) // L(ucius) Iul(ius) Argaeus / Aug(ustalis) col(oniae) Scup(inorum) / vix(it)
an(nos) LXX, Vita/les, coniux ei/us vix(it) an(nos) LV, / Maxima, filia / eorum vix(it)
an(nos) / XXXVII. Iul(ius) In/genus mil(es) / leg(ionis) IIII Fl(aviae) fil(ius) / eorum
parent(ibus) / piis(simis) posuit.

596
597

Az IMS VI, 74. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
Az IMS VI, 74. szám alatti felirathoz fűzött kommentár.
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Az Argaeus cognomen csak Rómából és Közép-Italiából (Latium et Campania; Regio I.)
ismert.598 Így Argaeus nagyvalószínűséggel italiai származású volt. És mivel gyakran
libertusok viselik ezt a cognoment, így talán ő is egy volt közülük. Feleségének és
lányának csak a cognomenét adták meg, gentiliciumuk hiányzik. Ennek talán az oka az,
hogy felesége ugyanazt a gentiliciumot viselte. Lánya esetében ezt biztosra vehetjük, de az
anya esetében is így lehetett. Tehát Vitales a vagy Argaeus conlibertája vagy libertája
lehetett. Mindenesetre bizonyos, hogy felesége a Iulia gentiliciumot viselte. Arguaeus
Supiban nyerte el az Augustalitast. 70 éves kora körül érte a halál, ekkor már régóta
rendelkezhetett a római polgárjoggal, hiszen fia már szabadon született. Ezért is léphetett
be a legio IIII Flavia kötelékébe, mely Singidunumban állomásozott.

MOS 9
T(itus) Iulius Palethus
Fogadalmi felirat (beépítve)

II – III. század

Ratiaria (Arcar)
CIL III, 6295; CIL III, 8089; EDH HD043392

Augustales

/

col(oniae)

Ulp(iae)

Rat(iariae)

/

T(ito)

Iulio Pale/tho

ornat[o

de]/cur[i]ona[libus] / or[namentis - - - - - -].
A felirat legkorábban a II. század elején készülhetett, hiszen Ratiaria coloniáját Hadrianus
alapította. Ez a második ismert felirat, melyet a ratiariai Augustalisok közösen állítottak.
Vélhetően ezúttal is egyik társuk tiszteletére emelték a fenti feliratot. Így Titus Iulius
Palethus is Augustalis lehetett, bár ez a feliraton nem szerepel. Titus Iulius Palethus
rendelkezett a decuriói jelvények viselési jogával is. Talán Augustalis tisztsége a felirat
kitörött részén volt feltüntetve. A felirat alsó része hiányzik így a felirat állítatásának
indoka nem állapítható meg. A Titi Iulii egy vámbérlettel foglalkozó család tagjai

598

Argaeus cognomen főként Rómában fordul elő. Az összesen 10 személy (AIIRoma 7, 21; CIL VI, 200 (p
3004, 3755); CIL VI, 8744; CIL VI, 16719; CIL VI, 19795; CIL VI, 22382 (p 3528); CIL VI, 35725; CIL VI,
23716 (p 3529, 3917); CIL 06, 07891; CIL 06, 29027). Közöttük öt libertus volt (AIIRoma 7, 21; CIL VI,
8744; CIL VI, 16719; CIL VI, 19795; CIL VI, 23716 (p 3529, 3917). Latium és Campania régióban hárman
(CIL X, 6638; CIL XIV, 19; CIL XIV, 3798) viselték ezt a cognoment, csak egy libertus volt köztük (CIL
XIV, 191). Az OPEL nem említi ezt a cognoment.
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voltak,599 így talán Palethus az ő szabadosuk és helyi megbízottjuk volt Ratiariában. A
Palethus cognomen jelenleg nem ismert más feliratról.600

MOS 10
T(itus) Iul(ius) Servand(us)
Mészkő sztélére vésett sírfelirat

I – III.

század
Scupi (Bardovci)
IMS VI, 71; AnÉp 1911, 166; EDH HD028983

D(is) M(anibus) / T(itus) Iul(ius) Ser/vand(us) IIIIII/vir Aug(ustalis) col(oniae) /
Scup(inorum) qui / vixit ann(os) / LXX h(ic) s(itus) d(efunctus). / T(itus) Iul(ius) Servan/dus
filius / f(aciendum) c(uravit).
A felirat a I-III. század folyamán keletkezett. Servandus cognomene Belgicában és a két
Germániában illetőleg Italiában a leggyakoribb. 601 A Servandus nevet már csak jelentése
okán is gyakran rabszolgák viselik, de a szadabszületésűek körében is előfordul, főként a
keltaság körében.602 A fent szereplő sevir fia is ugyanazt a nevet kapta, mint az apja, bár
az ifjabbik Servandus már biztosan szabadon született. Így apjáról sem állapítható meg
teljes bizonyosságal, hogy rabszolga, vagy szabad születésű személy volt. Az idősebbik
Servandus a sírfelirat tanúsága szerint Scupi városának sevire volt, és hetven éves kora
körül érte a vég. A Titi Iulii egy bérlettel foglalkozó család tagjai voltak, 603 Servandus
talán mégiscsak az ő libertusuk volt, és egyik helyi megbízottuk lehetett.

MOS 11
C(aius) Lib(. . . . .) Cr[es]cens
Márvány sztélére vésett sírfelirat

69 – 150

Scupi
599

MÓCSY 1970 107.
OPEL vol. III. 121.
601
OPEL vol. IV. 73.
602
MÓCSY 1983b 42.
603
MÓCSY 1970 107.
600
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IMS VI, 75; EDH HD031284

- - -] / Lib[. . . .] / Cresce[n]/tilla v[ix(it)] / an(nos) XV[- - -] / h(ic) s(ita) e(st) / C(aius)
Lib(. . . . .) Cr[es]/cens Au[g(ustalis)] filiae p(iae) / f(aciendum) [c(uravit)].
A sztélén az elhunyt neve nominativusban szerepel, így joggal tételezhető fel, hogy a DM
formula nem szerepelt a feliraton. Így a felirat a II. század közepe előtt keletkezett. A
feliraton szereplő Augustalis a lelőhely alapján Scupiban viselte az Augustalitast. A
települést vagy Vespasianus, vagy Domitianus alapította. Így a felirat 69 után készült. A
Crescens cognomen Észak-Italiában, Dalmatiában és a nyugati provinciákban gyakori, 604
főként libertusok körében.605 Így Crescensről is joggal tételezhető fel, hogy szabados volt.
A felirat állításakor, azaz lánya halálakor már biztosan rendelkezett a római polgárjoggal.

MOS 12
C(aius) Memm[ius?] Cyri[a]cus
Szoborbázisra vésett Hálafelirat

131 - 300

Viminacium (Smederevo)
CIL III, 6308; CIL III, 8114; IMS II, 63; EDH HD035748

[In honorem] / Imp(eratoris) Caes(aris) Aug(usti)! / C(aius) Memm[ius?] Cyri[a]/cus
[Au]g(ustalis) IIvira[libus] / [orna]m[e]n[ti]s [- - -] ab or[dine] / [- - - e]t ab or[dine - - -]
in se con/latum statuam / arg(enteam) ex p(ondo) lib(ris) XL / [- - - - - -]
Jelenleg ez az egyetlen moesia superiori felirat, mely a tisztségével összefüggésben említ
egy Augustalist. A felirat egy császár szobor állításáról tanúskodik, azonban az uralkodó
személye nem állapítható meg. Egy 13 kg súlyú ezüst vagy ezüstözött szobrot emeltek
számára, amely két rend hozzájárulásának köszönhetően készült el. A két rendben az ordo
decurionumot és az ordo Augustaliumot sejthetjük. Nyilván a város két legelőkelőbb rendje
készítethette el a császár szobrot, hiszen csak a város eme két rétegében rejlett megfelelő
vagyon egy hasonló nagyságú téteményre. Az Augustalisok ezzel egyben az uralkodó
kultuszának ápolására tett esküjüket válthatták be. A feliraton nem szerepel, hogy a város
604
605

SZABÓ 2006. 199.; OPEL vol. II. 83.
MÓCSY 1959. 171.
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municipium vagy colonia ranggal bírt a felirat elkészülte idején, így egyaránt keletkezhetett
a II. és a III. század folyamán is, de mindenképpen akkor, amikor csak egy személy állt a
birodalom élén. A Memmius gentilicium Hispániában a leggyakoribb, négy-öt személy
egyaránt ismert Dalmatiából, Pannoniából, Moesia Inferiorból, Noricumból, Moesia
Superiorból.606 A Cyriacus cognomen szinte kizárólag Róma városában fordul elő, így
szinte bizonyos, hogy a viminaciumi Augustalis innen került Moesiába.607 Neve csakúgy,
mint számos görög név a rabszolgák körében is előfordul, bár döntő többségben
szabadszületésűek viselik, így valódi származása nem állapítható meg, csak erősen
feltételezhető, hogy libertus volt. Memmius nem csak az Augustalitast nyerte el, hanem a
jogot, hogy viselhesse a IIvirek jelvényeit is. Ezzel ő a legelőkelőbb moesiai Augustalis,
hiszen a többiek az eddigi adatok alapján legfeljebb a decuriói jelvények viselési jogát
érdemelték ki.

MOS 13
C(aius) Publicius Tertius
Porózus mészkő sztélére vésett sírfelirat

150 után

Scupi (Skopje)
AnÉp 1977, 731; IMS VI,72; EDH HD020683

[D(is)] M(anibus) / C(aius) Publici/us Tertius / IIIIIIvir Aug(ustalis) / se vivo sibi / et
Statuleae / Placidae co(n)/iugi bene me/renti posuit.
A DM formula használata miatt legkorábban a II. sz. II. felében készülhetett a felirat. A
Publicius gentilicium nem nevezhető gyakorinak Moesiában, azonban a szomszédos
Dalmatiában igen sokan viselik, és természetesen Italiában is sűrűn előfordul. 608 A Tertius
cognomen rendkívűl nagyszámban ismert, Italiában viselik legtöbben, de igen gyakori név
Noricumban, Dalmatiában és Pannoniában is. Moesiában egyáltalán nem elterjedt. 609 Ennél
fogva talán dalmatiai származású személyt sejthetünk benne, de lehetséges, hogy Italiából

606

OPEL vol. III. 75.
Az OPELben egy dalmatiai, egy aquitaniai és egy moesia superiori felirat szerepel (OPEL vol. II. 90.).
608
OPEL vol. III. 170.
609
OPEL vol. IV. 114-115.
607
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a tartományba került veterán leszármazottja. 610 Neve alapján rendelkezett a polgárjoggal,
vélhetően szabadként született. Az seviratust Scupi vársában nyerte el.

MOS 14
Q(uintus) Sab(inius) Vital(is)
Oltárra vésett fogadalmi felirat

II. sz. első fele

Ratiaria (Arcar)
CIL III, 8081 (p 2316,45, 2328,98); CIL III, 12646; ILS 3971; EDH HD042948

Diti Patri et Proser/pinae Regin(ae) / Q(uintus) Sab(inius) Vital(is) pr(aefectus)
Augus/talium.
A Sabinius nomen gentile legnagyobb számban Noricumból ismert, ahol jóval elterjedtebb,
mint más tartományokban.611 Érdekes módon a Sabinius gentilicium kizárólag a Quintus
praenomennel fordul elő mindenütt. Nevének ez a legvalószínűbb kiegészítése, mert a
többi Sab kezedetű nomen nem túl gyakori.612 Cognomene az észak-balkáni thrákok között
volt népszerű,613 mindenesetre Pannoniában és Dalmatiában igen elterjedt, de Moesiában is
gyakori.614 Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal, cognomene pedig nem utal
libertus voltára, korántsem gyakori rabszolganév, így Vitalis akár szabadszületésű is
lehetett. Mindenesetre a Quinti Sabini bérlettel foglalkozó család tagjai voltak, 615 így a
család sarja éppúgy lehetett, mint a család helyi megbízottjaként dolgozó libertus.
Származása éppen ezért nem pontosan körvonalazható. Vélhetően valamelyik Duna-vidéki
tartományban látta meg a napvilágot. A felirat lelőhelye alapján Ratiaria Augustalisa volt.
A feliraton praefectus Augustaliumként vagy primus Augustaliumként tüntette fel magát.
Jelenleg Moesiából nem ismert az utóbbi kifejezés, azonban Dalmatiában (DAL 3) ismert
ilyen felirat. A primus pontos jelentése még nem tisztázott, de mindenképpen valamiféle
elsőbbséget jelent a testület más tagjaival szemben. Egyaránt jelölhet rangbéli illletőleg
időbeli elsőbbséget. Amennyiben az utóbbi a probléma helyes feloldása, akkor Vitalis
Ratiaria első Augustalisa volt, és a felirat a II. sz. első felében, legkorábban Traianus
610

MÓCSY 1970. 71.
OPEL vol. IV. 40-41.
612
Vö. MÓCSY 1983 246.
613
ALFÖLDY 1958. 445.; BARKÓCZI 1964 328.
614
OPEL vol. IV. 176.
615
MÓCSY1970 166.
611
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uralkodása kezdetén készülhetett, hiszen Ratiariát ő alapította, de szóba jöhet a primus
inter pares értelmezés is, amennyiben a „pr” rövidítés valóban primusként oldandó fel. A
praefectus feloldás esetén Vitalis a testület elöljárója volt. A feliratállítatás indoka a
magánvallásosságban keresendő.

MOS 15
C(aius) Sentius Primus
Votívtábla? (Elveszett)

II. sz.

Scupi (Skopje)
CIL III, 8186; IMS VI, 3; EDH HD035973

D(is) et d(eabus) sacrum / C(aius) Sentius Primus / IIIIIIvir / Augustalis / v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito).
Primus vélhetően italicus származású személy lehetett, hiszen gentiliciuma több mint fél
százszor fordul elő a félszigeten. A birodalom más tartományaiban azonban sehol sem
haladja meg a fél tucatot a Sentius gentiliciummal rendelkezők száma.616 Akár maga is
bevándorolhatott a tartományba, de veterán leszármazott is lehetett. A Primus cognomen
rendkívűl gyakori Italiában, Hispániában, Belgicában, Narbonensisben, Dalmatiában,
Pannoniában.617 Primus vélhetően Scupi sevire volt, bár a fenti felirat elveszett, két dolog
is amellett szól, hogy itt viselte a seviratust. Egyrészt a felirat lelőhelye, másrészt az a tény,
hogy jelenleg Moesia Superior területén csak Scupiban van tudomásunk sevir testület
létezéséről. Primus valószínűleg egy sírfeliraton (CIL III 8224=IMS VI 159) is szerepel.
Mindenesetre két név azonossága és a Sentius gentilicium moesiai ritkasága miatt okkal
feltételezhető, hogy ugyanazt a személyt említi mindkét felirat. Azonban a sírfeliratról csak
annyit tudunk meg, hogy Primus feleségét Ulpia Marciának hívták. A sírfelirat a II. sz.
második felében készülhetett, de ezen nem szerepel, hogy Primus a seviratussal
rendelkezik. Amelynek talán az az oka, hogy a két felirat nem egy időben készült. És a
scupibeli seviratus annualitása dolog magyarázata. Ha a két személy valóban azonos,
akkor Caius Sentius Primus a II. sz. folyamán lehetett valamikor a város sevire. A fenti

616
617

OPEL vol. IV. 68.
OPEL vol. III. 161.
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fogadalmi felirat, melyet az összes istennek és istennőnek ajánlott, állítása magán vallási
indítatású lehetett, tisztségével nem hozható összefüggésbe.

MOS 16
M(arcus) Servius Mani lib(ertus) Thall(us?)
Mészkő sírsztélére vésett sírfelirat

125 – 175

Viminacium (Kostolac)
CIL III, 14519; IMS II, 78; EDH HD035774; Lupa 5433

D(is) M(anibus) / M(arcus) Servius / Mani lib(ertus) / Thall(us) Aug(ustalis) municipii /
Ael(i) Vim(inacii) vixit / ann(os) LXX / Manius Ser(vius) / S[i]lvanus fil(ius) et / heres
b(ene) m(erenti) p(osuit).
A felirat a II. század második-harmadik negyedében készülhetett.618 A Servius nomen ritka
Moesiában, és bár Italiában sem mondható gyakorinak, 619 Thallus620 vélhetően innen került
a tartományba. Mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy nem helyi születésű volt.621 A
gentiliciumát patronusától, Manius Serviustól kapta. A görögös Thallus cognomen szintén
ritka, ez is Italiában fordul elő gyakrabban. 622 Marcus Servius Thallus libertus származású
volt, Viminacium municipiumában elnyerte az Augustalitast. Valamikor 70 életévét
követően, de még 75 éves kora előtt halhatott meg. Így valószínűleg a város első
Augustalisai között lehetett. Halálakor már biztosan római polgár, de mivel fia is római
polgár, már gyermeke születésekor is rendelkeznie kellett a római polgárjoggal.

MOS 17
M(arcus) Sulpiciu[s] Zoticus
Építési felirat

II – III. sz.

Ratiaria (Arcar)
CIL III, 12647 (p 2316,45, 2328,98)
618

MÓCSY1970. 149.
OPEL vol. IV. 74.
620
A gyakoriság szól a név Thallusra való kiegészítése mellett, de szóba jöhet még a Thallio is. Vö. MÓCSY
1983 287.; OPEL vol. IV. 119.
621
MÓCSY1970 155.
622
OPEL vol. IV. 118.
619
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Deo [- - -] / M(arcus) Sulpiciu[s] / Zoticus / Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae) / templum
a / solo res[ti]t[uit].
A fenti feliraton szereplő Augustalis gentiliciuma rendkívűl ritka, nagyobb számban
Hispaniában, Aquitaniában és Italiában fordul elő. 623

Cognomene ehhez hasonló,

Lugdunensisben, Hispaniában, Dalmatiában, Italiában, Daciában fordul elő.624 Ezért
leginkább italiai származású lehetett, vagy esetleg dalmatiai vagy daciai. Neve alapján a
felirat állítatásakor rendelkezett a római polgárjoggal. Cognomene a szabadszületésűek
körében is előfordul, de gyakran servi és liberti viselik.625 Így valószínűleg Zoticus is egy
Italiából Moesiaba került libertus lehetett. Az Augustalitast Ratiariában viselte valamikor,
a II – III. század folyamán. A fenti felirat egy temlpom teljes felújításáról tanúskodik,
mellyel Zoticus Ratiariát ékesítette. A felirat sérültsége miatt nem állípítható meg, hogy
pontosan melyik isten tiszteletére emelt templomot vagy szentélyt állítatta helyre. A
felújítás indokát nem tüntették fel, de az akár az Augustalitas elnyeréséért tett munus is
lehetett.

MOS 18
T(itus) Titius Herculanus
Oltárra vésett fogadalmi felirat

III. század

Ratiaria (Arcar)
AnÉp 2005, 1311; K. Karadimitrova, AnÉp 2005.; EDH HD052481

Herculi / Victori! / T(itus) Titius / Hercula/nus Aug(ustalis) / col(oniae) Rat(iariae) /
o(rnatus) o(rnamentis) d(ecurionalibus) / t(estamento) p(oni) i(ussit).
A fenti feliraton szereplő Augustalis gentiliciuma elsősorban Észak-Italiában (azon belül is
főként Aquileiában), Dalmatiában és Pannoniában fordul elő nagyszámban. 626 A
cognomene a Duna-vidék tartományaiban leginkább a III. században vagy azt követően
623

OPEL vol. IV. 99.
OPEL vol. IV. 191.
625
Servi és liberti Zoticus cognomennel: AnÉp.1990, 91 AnÉp.1997, 1244; AnÉp.1979, 537; AnÉp.1991,
172; CIL III, 6144 (p 1338); ILS 7888a; CIL VI, 25700 (p 3532); CIL VI, 29679; CIL X, 3091; CIL XI,
3841; CIL XIV, 1526; ILS 3418
626
MÓCSY1959. 160.; OPEL vol. IV. 124.
624
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elterjedt.627 Neve alapján nem eldönhető, hogy libertus vagy ingenuus volt-e. Herculanus
Ratiariában nyerte el az Augustalitast. De ezen felül a decuriói jelvények viselési jogát is
elnyerte, vélhetően az Augustalis cím megszerzését követően. Márcsak nevéből fakadón is
szorosabban kötődött Herculeshez, így korántsem meglepő, hogy a fenti feliratot számára
állította. Az oltár már Herculanus halála után készült a végrendelet meghagyásából.

MOS 19
M(arcus) Ulpius Epistratus
131- 170628

Szarkofágon lévő sírfelirat
Ratiaria (Arcar)
CIL III, 1641 (p 1020); EDH HD043426

M(arcus) Ulpius Epistratus / Augustal(is) / col(oniae) Rat(iariae) o(rnatus) o(rnamentis)
d(ecurionalibus) / a splendidissimo / ordine.
A fenti feliratot egy szarkofágra vésték fel, a II. század közepe táján a hamvasztásos
temetkezést felváltja a vázas temetkezés. Bár ez inkább általánosságban jellemző és
kivételek akadnak a felirat elkészítését mégis a II. sz. közepe körüli időkre tehetjük. A
felirat megfoglamazása igen egyszerű, a hagyományos DM és HSE rövidítéseket is mind
mellőzi. A szarkofágos temetkezés Ratiariában a gazdagság jele volt, csak a városi
felsőréteg temetkezett így. 629 Marcus Ulpius Epistratus Ratiaria coloniájában viselte az
Augustalitast, azonban testületi tagsága idején, több társához hasonlóan, ő is elnyerte a
decuriói jelvények viselési jogát, a város legragyogóbb rendjének, a decuriók megtisztelő
határozatának jóvoltából. Bár lehet, hogy a fenti szószerkezet (a splendidissimo ordine)
felirat megrendelőire utal. Így ez a legragyógobb rend saját halottjának tekintette az
elhunytat. Epistratus görögös cognoment visel így talán libertus volt, halálakor már
mindenképpen római polgár. A ragadványneve nem ismert más feliratról.630

MOS 20
627

Lásd a következő feliratokat: AnÉp.1965, 50; AnÉp.1974, 570; AnÉp.2000, 1858; CIL III, 1215; IDR
III/3, 73; CIL III, 1468; CIL III, 1583; CIL III, 3551; CIL III, 6155; CIL III, 14212 (p 2316,45); CIL III,
1450; CIL III, 14631; AnÉp.1984, 794; AnÉp.1966, 286; AnÉp.1973, 469; IMS III/2, 83.
628
Graef keltezése az EDH-ban.
629
MÓCSY1970. 104.
630
OPEL vol. II. 120.
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M(arcus) Ulpius Iulius
Sztélére vésett sírfelirat (Elveszett)

II. sz. közepe körül

Scupi (Skopje)
CIL III, 8204; IMS VI, 76; EDH HD036052

D(is) M(anibus) / M(arcus) Ulpius Iu/lius Aug(ustalis) co/lon(iae) Sc[up(inorum)] / vix(it)
an(nos) LXX[VI] / [h(ic) s(itus) e(st)] / Suil[lia?] [F]ir/m[ina] marito / be[ne]m[e]r[en]/ti
posuit.
Az Ulpius nomen miatt mindenképpen 98 utáni feliratról van szó. A DM és a HSE
formulák együttes használata miatt a felirat készítésének ideje bizonytalan. De nagy
valószínűséggel a II. században készült. A Iulius cognomen nem szokatlan a Duna-vidék
tartományaiban, gyakran katonák viselik. 631

A II. század második felében és a III.

században jóval elterjedt, mint az II. század első felében. Marcus Ulpius Iulius a felirat
állítatásakor már mindenképpen rendelkezett a római polgárjoggal. Neve alapján nem
állapítható meg születéskori társadalmi helyzete. Iulius Scupi városába viselte az
Augustalitast.

MOS 21
M(arcus) Ulp(ius) Trophimus
Szarkofágra vésett sírfelirat

150 – 200

Singidunum (Beograd/Nándorfehérvár)
CIL III, 14534,1; IMS I, 47; EDH HD035476

D(is) M(anibus) // M(arco) Ulp(io) Ploto vix(it) ann(os) / V dies LVII / M(arcus) Ulp(ius)
Trophimus Aug(ustalis) / et o(rnatus) o(rnamentis) dec(urionalibus) m(unicipii)
Sing(iduni) et / Claudia Valentina filio.
A felirat a DM rövidítés használata miatt a II. sz. közepe után készülhetett. A város még
municipiumként szerepel tehát még a colonia rangra emelés előtt készült a felirat, nagy

631

OPEL vol. II. 200.
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valószínűséggel a II. század második felében. A Trophimus cognomen Észak-Italiában,
Dél-Galliában és Dalmatiában gyakori. 632 Így vagy dalmatiai, vagy észak-italiai
származású személy lehetett. Azt, hogy nem helyi születésű lakos volt, megerősíti az is,
hogy az Ulpius gentiliciumot viselők nagyobb része idegen származású volt a
Singidunumban.633 Az Augustalitast Singidunum municipiumában viselte, de ezenkívűl
vélhetően már Augustalisként elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát is. A felirat
szerint Trophimus rendelkezett a római polgárjoggal és felesége is római polgárjogú nő
volt.

MOS 22
Sex(tus) Val(erius) Hilarus
Sztélére írt sírfelirat

II. század

Ratiaria (Arcar)
AnÉp 1979, 537; EDH HD008413;

D(is) M(anibus) / Sex(to) Val(erio) / Sex(ti) lib(erto) Pal(atina) / Zotico v(ixit) an(nos) /
XLII / h(ic) s(itus) e(st) / Sex(tus) Val(erius) Hilarus / Aug(ustalis) col(oniae) Rat(iariae) /
h(eres) f(aciendum) c(uravit).
A felirat 98 után készült hiszen Ratiariát Traianus alapította. A feliraton, együttesen
szereplő DM és HSE formulák miatt a felirat nehezen keltezhető pontosan, de valószínűleg
II. századi feliratról van szó. Sextus Valerius Hilarus a fenti felirat tanúsága szerint
Ratiaria coloniájában viselte az Augustalitast. A Hilarius cognomen görögös hangzású,634
így lehetséges, hogy a fent szereplő Augustalis libertus volt. A feliraton, mint a Palatina
tribusba tartózó Sextus Valerius Zoticusnak, Sextus libertusának az örököseként van
feltüntetve. Talán Zoticus libertusa vagy collibertusa volt. Vagy maga Hilarus volt
Zosimus patronusa. Mindenesetre a partonus és libertusa közötti viszony magyarázná az
örökösödést, és Hilarus feliratállítatási kötelezettségét. A felirat állítatásakor Hilarus már
biztosan rendelkezett a római polgárjoggal.

632

MÓCSY1959, 193.; OPEL vol. IV 131.
MÓCSY1970 132.
634
MÓCSY1970. 166.
633
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MOS 23
C(aius) Val(erius) Maximus
Márvány sztélére vésett sírfelirat

III. század

Scupi (Skopje)
IMS VI, 34; ILJug I, 36; EDH HD032809

D(is) M(anibus) / Iulia Victorina / viva sibi et / C(aio) Val(erio) Pudinti (!) / vet(erano) ex
praet(orio) / et C(aio) Iul(io) Celeri / q(ui) mil(itat) praetor(ianus) / fili(i)s b(ene)
m(erentibus) et / C(aio) Val(erio) Maximo Aug(ustali) / col(oniae) S<c=E>up(inorum)
generi(!) b(ene) m(erenti) / f(aciendum) c(uravit).
A DM formula miatt a felirat a II. század közepe után keletkezhetett a felirat. A feliraton
Iulia Victorina állította gyermekeinek, Caius Valerius Pudinsnek 635 és Caius Iulius
Celernek, akik praetorianusként szolgáltak. Eltérő gentiliciumuk alapján nem egyazon
apától származtak. Csak Septimius Severus uralkodásától vált elérhetővé az illyricumi
származásúak számára, hogy a praetorianusok soraiban katonáskodjanak, ezért a felirat
elkészültét is a III. századra tehetjük. Iulia Victorina azonban nem csak önmaga és a fiai
számára állította, hanem rokonának, Caius Valerius Maximusnak, Scupi Augustalisanak is.
A gener szó pontos fordítása nehézkes, hiszen egyaránt jelenthet vőt és sógort. Bármilyen
rokoni szál is fűzte őket össze bizonyosnak látszik, hogy Maximus egy szabadszületésű nőt
vett el feleségül. Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. Cognomene rendkívül
gyakori, származásának megállapítására ezért alkalmatlan. Így nem állapítható meg, hogy
szabadszületésű vagy szabados volt.

MOS 24
L(ucius) Val(erius) Trofimas

170 – 230636

Oltárra vésett fogadalmi felirat
Margum (Orasje)
CIL III, 8141; IMS II, 315; ILS 7174; AnÉp 1890, 3; EDH HD036282

635
636

Cognomenében nyilvánvalóan a Pudens vulgáris alakja bújik meg.
Graef keltezése az EDH-ban.
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I(ovi) O(ptimo) M(aximo)! / Sext(us) Alp(inius) Alci/mus o(rnatus) o{r}rn(amentis) /
dec(urionalibus) mun(icipii) Aur(eli) / Aug(usti) Mar(gi) et L(ucius) / Val(erius)
Trofimas(!) Aug(ustalis) mu(nicipii) s(upra) s(cripti).
A felirat legkorábban a II. század utolsó harmadában készülhetett, hiszen Margumot
Marcus Aurelius alapította. Trofimas ritka sehol sem számít igazán gyakori névnek,
számos provinciából egy-egy személy ismert. A Trophimus cognomen ellenben gyakori
Észak-Italiában, Dél-Galliában és Dalmatiában.637 Tehát Italia és Dalmatia is szóba jöhet a
fenti Augustalis származási helyeként. Az Augustalitast Augustum Margumban viselte
Trofimas. Egyelőre kérdőjeles, hogy az ugyancsak a feliraton szereplő Sextus Alpinius
Alcimus testületi tagsága. Mócsy az összes ornatus ornamentis decurionalibus egyben
Augustalisnak is tartja.

MOS 25
[- - -] Telesphorus
Márvány táblára vésett sírfelirat

150 – 239

Viminacium (Kostolac)
CIL III, 1655; Mirkovic, IMS II, 76; EDH HD035770; Lupa 7035

[D(is) M(anibus)] / [- - -]ATI Restituti de[c(urionis)] / [et ponti]ficis mun(icipii) Ael(i)
Vim(inacii) / [incomp]arabilis fili(i) qui / [vixit ann(os) XXVI] men(ses) II d(ies) XXV et
sibi / [- - -] Telesphorus Aug(ustalis) mun(icipii) eius/[dem pater] felix dictus per eum
pa/[ru]m sine eo.
A DM formula alkalmazása miatt a felirat a II. század közepe után készülhetett, azonban
még biztosan 239 előtt, hiszen Viminacium még municipiumként szerepel a feliraton. A
Telesphorus cognomen szinte kizárolag Italiából ismert,638 a tartományokba is vélhetően
innen vándoroltak be a név viselői. Miként a legtöbb görögös cognoment ezt is gyakran
rabszolgák vagy libertusok viselik639 De a szabadszületésűek körében is előfordul.
637

MÓCSY1959, 193.; OPEL vol. IV 131.
OPEL vol. IV. 111.
639
Csak példaként: AN. ÉP.1980, 99; AnÉp.2001, 1576; ILS 1635; ILS 6073; CIL VI, 5500; ILS 1801; CIL
VI, 9041; CIL VI, 14982; CIL VI, 15819. Bár a viminaciumi Augustalis felirata későbbi időszakban készült,
mégis mellékesen megjegyzendő, hogy Hadrianus idején a császári rabszolgák gyakran kapták ezt a nevet.
638
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Telesphorusról nem állapítható meg, hogy szabadszületésű személy volt-e. Viminaciumban
nyerte el az Augustalitast. Ha libertus származású volt, akkor fia igen sokra vitte.
Viminacium municipiumának decuriója, majd pontifexe lett. De pályáját félbeszakította
korai halála, mely 26 éves korábban történt. Méltatlanul korán halt meg apjának
legnagyobb bánatára, ezt jelzi az is, hogy életkorát napra pontosan adták meg illetve a
felirat költői három utolsó sorának szövege is (boldognak mondatott miatta, nélküle nem
soknak). Ez a felirat is ékes példája annak, hogy az Augustalisok utódai már a városok
legmagasabb társadalmi köreibe is bekerülhettek.

MOS 26
[- - -]mas
Márvány sztélére vésett sírfelirat

239 után

Viminacium (Kostolac)
CIL III, 8130; IMS II, 84; HD035780; Lupa 4365

[D(is)] M(anibus) / [- - - F]elici q(ui) v(ixit) ann(is) [- - -] / [di]ebus XV et / [- - -]iano
q(ui) v(ixit) a(nnis) / [- - -] / [di]ebus XXIII / [- - -]mas Aug(ustalis) co[l(oniae)] /
[Vim(inacii) - - -]s et Vibia [
A felirat lelőhelye alapján a fent szereplő város Viminacium lehetett. A város III.
Gordianus 239-ben colonia rangra emelte így a felirat sem készülhetett ennél korábban. A
feliraton szereplő Augustalisról gyakorlatilag semmi információnk nincs. A nevének is
csak a három utolsó betűje maradt meg. Már a municipiumi rangú Viminaciumban létezett
Augustalis testület, azonban nem tudni, hogy a rangemelés után szükség volt-e a testület
újraalakítására, avagy az továbbra is működhetett.

MOS 27
[- - - - -]
Mészkő sírsztélére vésett sírfelirat

I – II. század

Scupi (Skopje)
IMS VI, 73; ILJug 50; EDH HD032830
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D(is) M(anibus) // [- - - - - -] / [- - - - - -] / IIIIII[vir] / August(alis) / col(oniae)
Scup(inorum) / vix(it) ann(os) / L h(ic) s(itus) e(st) // Valeri/a C(ai) f(ilia)
A/[s]clepio/[do]te / ann(orum) L / viva se / sibi et [in]/felici / marito / f(aciendum)
c(uravit)
Az I. század végére a II. század elejére keltezhető

640

Neve hiánya miatt alig állapítható

meg valami a fenti személyről. Annyit tudunk róla, hogy 50 éves köra körül halhatott meg,
és felesége Valeria Asclepiodote, Caius lánya állította számára a feliratot. A neve hiányzik
a feliratról, azonban a töredékes rész hosszúsága miatt valószínűleg rendelkezett a tria
nominával.

MOS 28
[?????]
Azonosíthatatlan felirathordózó

117 – 239

Viminacium (Kostolac)
CIL III, 8137; IMS II, 82

- - -]iro [- - - a]ug(ustalis) [mun]ic(ipii) / [- - - - - - ]
A fenti igen töredékes felirat vélhetően egy Augustalist említett. A felirat lelőhelye alapján
Viminacium municipiumában viselte az Augustalitast. Így a felirat 117 – 239 között
készülhetett. Ennél több nem állapítható meg az ismeretlen Augustalisról. Azonban a
töredék jelenlegi kiegészítése, nevezetesen az „iro” rész IIviro-ra történő kiegészítése nem
támogatható, ugyanis a két tisztség gyakorlatilag kizárja egymást.

NOR 1
Aur(elius) Eutic(h)es
Konglomerátum táblára vésett sírfelirat

212 után

Lentia (Linz)

640

Az ILJug 50 számú felirat alatti kommentár.
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ILLPRON 953; EDH HD035562; Lupa 4505; Eckart 1964 275

Aur(eliae) Alexand|ri(a)e o(bitae) ann(orum) XXV | et Aur(eliae) Marce|llina(e) fili(a)e |
Aur(elius) Eutic(h)es | sexvir Aug(ustalis) | coniugi c|[a]r[iss]im(a)e vi(v)us | [- - - - - A praenomenek elhagyása, illetve (vélhetően a Constitutio Antoninianak köszönhető)
Aurelius gentiliciumok miatt a felirat a III. századra keltezhető. Aurelius Eutiches libertus
lehetett, ugyanis cognomene a rabszolgák körében gyakori. 641 Görögös hangzású neve
ellenére korántsem bizonyos, hogy görög származású volt. Biztosan rendelkezett a római
polgárjoggal. Kérdéses azonban, hogy pontosan melyik noricumi municipiumban vagy
coloniában viselte a sevir Augustalis tisztségét. Ugyanis a felirat lelőhelye Linz városa,
mely a Lentia nevet viselte rómaiak idején. Lentia csak katonai tábor volt, 642 municipium
vagy colonia ranggal nem rendelkezett. Vélhetően egy Lentiához közel eső városban
viselhette a seviratust. Legkézenfekvőbb megoldásnak Lauriacum kínálkozik, ez a város
feltehetőleg Caracalla idején nyert municipiumi rangot, azonban ezt a kutatásnak még nem
sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítania. Így a kérdés továbbra sem teljesen
megoldott, hiszen ha Lauriacum mégsem volt municipium, akkor egy másik noricumi
municipiumot vagy coloniát kell keresnünk. Sevir testület létére ez esetben feltehetőleg
Virunumban volt leginkább esély.

NOR 2
P(ublius) Veturius [Am]phioravus
Márvány táblára vésett sírfelirat

II. sz. első fele

Noreia (Mariahof)
CIL III, 5060 (p 1822); ILLPRON 1288; RIS 271; AEA 1999/00, +97; Lupa 1547

[P(ublius) Veturi]us Clarus | [v(ivus) fec(it) si]bi et P(ublio) Veturio | [Am]phioravo
IIIIII(viro) | patrono et | Veturiae P(ubli) f(iliae) | Tertullae uxori.
A felirat az I. sz. második felére, a második század elejére keltezhető. A Veturius
gentilicium főként Italiában elterjedt, de féltucat személy ismert Pannoniából és Moesia
641
642

ALFÖLDY 1958, 438.
KARNITSCH 1970
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Inferiorból is.643 Az Amphioravus cognomen csak erről az egy feliratról ismert,644
vélhetően az Amphiaraosból ered. Azonban ismertek rokonainak feliratai Maria Saalból. 645
Vélhetően Amphioravus észak-italiai, pontosabban aquileiai származású volt, és az első
betelepülők közé tartozhatott.646 A Veturiusokat, mint a fémkereskedelemmel foglalkozó
családot ismerjük, 647 így vélhetően Amphioravus maga is ezzel kereste kenyerét. Neve
alapján rendelkezett a római polgárjoggal, vélhetően egy másik Magdalensburgól származó
felirat is őt említi (CIL III, 6507) így tudjuk, hogy libertus volt. A felirat, mely őt említi
Noreiaból került elő, azonban ez a település nem rendelkezett municipium vagy colonia
ranggal. Noreia Virunum territoriumán fekszik, így leginkább ehhez a municipiumhoz
kapcsolhatjuk Amphioravust. Azonban az is bizonytalan, hogy magának a városnak sevire
volt-e, ugyanis a tisztségcím kiírási módja egészen rendhagyó, de nem példa nélküli.
Alföldy Aquileiból jött kereskedőnek tartja, és szerinte ott és nem Virunumban viselte a
seviratust.648

PAN 1
P(ublius) Ael(ius) Callimorphus
Oltár

117 – 168

Antiana (Bán)
CIL III, 3291 (p 2328, 183); CIL III, 10267

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)! | P(ublius) Ael(ius) | Calli|morphus, | Aug(ustalis) col(oniae)
pro | se e[t] suis | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
A feliratot Hadrianus649 trónra lépése és a markomann háborúk kezdete650 között állították.
Praenomenjét és gentiliciumát patronusától kapta, aki személyesen vagy valamelyik
felmenője révén Hadrianustól kapott polgárjogot. Cognomenje görög származásra utal,651

643

OPEL vol. IV. (2002) 164. old
OPEL vol. I. (1994) 103.
645
CIL III 5060, p 1047; CIL III 6507
646
VETTERS 1977a 349.
647
VETTERS 1977a 333.
648
ALFÖLDY 1989 53., de 1969-es tanulmányára hivatkozik
649
Az uralkodóról lásd részlesebben Grant 1996 77-82.
650
ALFÖLDY 1958 448. Alföldy szerint a markomann háborúk előttről származik a felirat.
651
MÓCSY 1959 167.
644
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valószínűleg felszabadított rabszolga lehetett.652 Ragadvány neve ritka, a provinciák közül
Italiában és Dél-Galliában gyakoribb. 653 Rendelkezett a polgárjoggal. Publius Aelius
Callimorphus, bár a feliratán ez nem szerepel, az oltár lelőhelye alapján Mursa
coloniájának Augustalisa volt.654

PAN 2
M(arcus) Aem(ilius) Fortunatus
Szarkofág

210 – 220

Brigetio (Komárom-Nagyherkály)
RIU-S, 96; AnÉp. 1997, 1267; H. Kelemen – Lőrincz 1997, 263.; Borhy 2006 Kat. 18, 46.;
EDH HD37897; Lupa 9092

D(is) M(anibus) | M(arco) Aemil(io) Aureliano q(uondam) | mil(iti) leg(ionis) I Ad(iutricis)
P(iae) F(idelis) ex adi(utore) offic|i{c}i cornicul(arii) legati st|ip(endiorum) XIII, qui vixit
an(nos) XXXI | M(arcus) Aemilius Fortunatus Aug(ustalis) | m(unicipi) Brig(etionensium)
et Aurelia Candid|a parentes f(aciendum) curaverunt).
A felirat 210 és 220 közé keltezhető,655 Brigetio már municipiumként szerepel. Cognomene
Észak-Italiában, Dalmatiában, Hispaniában, Dél-Galliában elterjedt, de Pannoniában is
többször előfordul, birodalomszerte a libertusok körében gyakori.656 A tartomány keleti
felében csak észak-africai vagy syriai származásúak viselik. 657

Praenomenje és

gentiliciuma egykori patronusára utal, gentiliciuma Hispaniában, Dél-Galliában és ÉszakItaliában gyakori, de Pannoniában sem ritka. 658 Felszabadulása után elnyerte a polgárjogot,
ezt bizonyítja a tény, hogy fia már, mint római polgár a legioban szolgálhatott. Marcus
Aemilius Fortunatus Brigetióban viselte az Augustalistast. A felirat tanúsága szerint fia 18
éves korában állt be a I Adiutrix legioba, ahol legmagasabb beosztása adiutor offici
cornicularii legati volt. Fortunatus gyermeke 31 éves korában halt meg, azonban a

652

ALFÖLDY 1958 448.
OPEL vol. II. 24.
654
ALFÖLDY 1958 448.
655
H. KELEMEN – LŐRINCZ 1997 263.
656
MÓCSY 195 175.; OPEL vol. II. 150.
657
MÓCSY 1959 175.; BARKÓCZI 1964 313.
658
MÓCSY 1959 150.; OPEL vol. I. 40.
653
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halálozás okát nem tüntették fel. Így nem tudjuk, hogy hadjáratban 659 vagy betegség
következtében vesztette-e életét. Brigetio Augustalisa 50 évnél nem lehetett fiatalabb
ekkor.

PAN 3
Ant(onius) Filoquirius
Sírsztélé

194 – III. sz. közepe

Campona (Nagytétény)
CIL III 3402; Fröhlich 1892, 138. Nr. 47; TitAqu II 1008; Lupa 2781

D(is) M(anibus) | Ant(onius) Filo|quirius | Aug(ustalis) col(oniae) | Aqu(incensium)
Vib(iae) | Serapi(a)e.
A felirat 194 utánra keltezhető, hiszen Aquincum már coloniaként szerepel. Antonius
Filoquirius cognomenje a görög Φιλοχύριος-ból származik, 660 és görög származásra utal.
Valószínűleg libertus volt, ebben az esetben gentiliciuma patonusára utal. Gentiliciuma
részben italicusoknál, de főként keleti származásuak körében gyakori. 661 Vélhetően
rendelkezett a római polgárjoggal. Antonius Filoquirius Aquincum Augustalisa volt.

PAN 4
T(itus) A(n)tonius Fortunatus
Szarkofág

193 – III. sz. közepe

Brigetio (Komárom-Szőny)
RIU 2, 516; An. Ép. 1944, 108; Barkóczi 1944-51 Nr. 92.; EDH HD20115; Lupa 3427

D(is) M(anibus)! | Memoriae T(iti) A(n?)toni | Fortunati Aug(ustali) m(unicipi)
B(rigetionensium) q(ui) v(ixit) an(nos) XXXXV Iulia | Filete (!) coniugi | pientissimo
f(aciendum) c(uravit).

659

A Severus-korban a legio I Adiutrix legalább 8 hadjáratban vett részt, így a hadjárat azonosítása nem
egyszerű.
660
ALFÖLDY 1958 449.
661
MÓCSY 1959 151.
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A felirat 193 és III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Brigetio municipiumként szerepel.
Cognomenje az Eutychus latin megfelelője, Észak-Italiában elterjedt, és birodalomszerte a
libertusok körében gyakori.662 Marcus Aurelius663 uralkodását követően főként keleti és
africai származásúak körében elterjedt.664 Praenomenje és gentiliciuma egykori
patronusára utal. Gentiliciuma részben italicusoknál, de főként a keleti származásúak
körében fordul elő. Marcus Aurelius kora után Pannoniában is gyakori. 665 Felszabadulása
után megkapta a polgárjogot. 45 éves kora körül halt meg. Titus Antonius Fortunatus
valamikor a Severus-kor idején válhatott Brigetio Augustalisává.

PAN 5
L(ucius) Apuleius Brasida
Szoborbázis

180 – 192

Italia / Umbria, Regio VI, Pisaurum (Pesaro)
CIL XI, 6358; ILS 6654; Dobó 1975, 110. Nr. 567

L(ucio) Apuleio | Brasidae | habenti IIII lib(erorum) ius | dat ab Imp(eratore) [[M(arco)
Aurel(io?)]] | [[[Commodo]]] Aug(usto), | VIvir(o) Aug(ustali) ornament(a) |
decurional(ia) honor(ato) | et Aug(ustali) mun(icipi) Ael(i) Karn(unti), | colleg(ium)
fabr(um) | patrono et quinq(uennali), | ob eximiam eius erga | se liberalitatem | cuius
dedicatione cum | collega singulis HS n(ummum) L | adiecto pane et vin(o) ded(it) | l(ocus)
d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
A felirat Commodus666 uralkodására keltezhető, ugyanis az uralkodó neve állt rajta.
Azonban mivel az uralkodót 193-ban damnatio memoriaevel sújtották, nevét eltávolították
a feliratról. Severus-kor előttre utal az is, hogy Carnuntum még municipiumként szerepel a
feliraton. Lucius Apuleius Brasida vélhetően görög származású volt. 667 Azt pedig, hogy
felszabadított rabszolga lehetett, italiai gentiliciuma és görög cognomenje valószínűsíti. 668
A még municipiumi rangú Carnuntum Augustalisa volt. Pisaurumban pedig sevir
662

MÓCSY 1959 175.; ALFÖLDY 1958 452.
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 88-92.
664
MÓCSY 1959 175.; BARKÓCZI 1964 313.
665
MÓCSY 1959 151.; OPEL vol. I. 131.
666
Az uralkodóról lásd részletesebben Grant 1996, 94-97.
667
ALFÖLDY 1958 438.; de Barkóczi szerint észak – italiai, kelta származásúak körében gyakori
BARKÓCZI 1964 307.
668
ALFÖLDY 1958 438.
663
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Augustalis, itt elnyerte a decuriói jelvények viselési jogát is. Továbbá a collegium fabrum
patronusa és quinquennalisa volt, valószínűleg Pisaurumban. Commodustól pedig elnyerte
az őt különböző kedvezményekkel felruházó ius IIII liberorumot.669

PAN 6
[G(aius) Atil(ius)?] Polio
Fogadalmi oltár

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Pest)
CIL III, 3456; TitAqu II 968; Lupa 9874

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | dis deabusq(ue) | omnibus! Gai[us] | Atil(ius) Polianu[s] |
dec(urio), aedilic(ius) et [G(aius) Atil(ius)] | Polio Aug(ustalis) co[l(oniae)] |
Aq(uincensium) v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
A felirat a II. sz. végére a III. sz. elejére keltezhető. Cognomenje alapján görög származású
volt, ragadványneve a görög Πωλίων-ból ered és rabszolgára utal.670 Neve alapján
rendelkezett a polgárjoggal, vagyis libertus volt. Az Atilius gentilicium Észak-Italiában,
Hispaniában, Dél-Galliában, és Dalmatiában gyakori, de Pannoniában sem ritka. 671 Gaius
Atilius Polio legkorábban 194-ben, Aquincum colonia rangra emelésekor válhatott a város
Augustalisává. Teljes bizonyossággal nem tisztázható, hogy a feliraton szereplő Gaius
Atilius Polianusszal milyen kapcsolatban állt. Talán Polianus a patronusa lehetett, de nem
zárható ki, hogy rokonok voltak. Talán apával és fiával állhatunk szemben, ebben az
esetben Polio lehetett az apa.672 Ha mindez így volt, akkor jól mutatja, hogy egy libertus
gyermeke is elnyerhette a decurio tisztséget, sőt a felirat tanúsága szerint aedilis is lehetett.
Ez a két generáción belüli társadalmi rangemelkedés is mutatja, miért óhajtotta a legtöbb
libertus elnyerni az Augustalis címet.

PAN 7
[T(itus)] Au[(relius)] Ani[cet]{i}us

669

Vö. BERGER 1953.
ALFÖLDY 1958, 449.
671
MÓCSY 1959 151.; OPEL vol. I. 199.
672
ALFÖLDY 1958 450.
670
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II. sz. vége - III. sz. első fele

Fogadalmi felirat
Siscia (Sisak)
CIL III, 3961

S(ilvano) Aug(usto) | [sacrum]! | [Titus] Au[r(elius)] Ani[cet]|{i}us Aug(ustalis)
col(oniae) | Sisc(ianorum) cum s[u]|is v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
A felirat a II. század végére a III. század első felére keltezhető. Valószínűleg görög
származású libertus volt.673 Cognomenje elég ritka, Dél-Galliában, Dalmatiában, Italiában
és Belgicában gyakoribb, de Pannoniában is előfordul. 674 Praenomenje és gentiliciuma
patronusára utal. Titus Aurelius Anicetius Siscia coloniájának Augustalisa volt.
Rendelkezett a polgárjoggal.

PAN 8
Aurel(ius) Anthiocian(us)
Epitaphium (eltűnt)

212 – III. sz. közepe

Brigetio (Környe)
CIL III, 4281, RIU 3, 693, AnÉp. 1944, 117, AnÉp. 2003, 1377, Barkóczi 1944-51 Nr.
64.; EDH HD37884, Lupa 3258

Modiasio Lucio et Aureliae | Valentinae socris pientis|simis et Modiasiae Luciae | coniugi
karissimae quae | vixit ann(os) XXV Aurel(ius) | Anthiochian(us) [Aug(ustalis)] mun(icipi)
| Brig(etionensium) f(aciendum) c(uravit).
A felirat a 212 és a III. sz. közepe közé keltezhető. A praenomen nélküli név és az Aurelius
gentilicium miatt valószínűleg a Constitutio Antoniniana675 (212) után állított feliratról van
szó. De a III. sz. közepénél nem keletkezhetett később, hiszen Brigetio még
municipiumként szerepel. A gentiliciuma annak tanúbizonysága, hogy rendelkezett a
polgárjoggal. Cognomenje alapján Antiochianus keleti származására lehet gondolni,676

673

ALFÖLDY 1958 445.; BARKÓCZI 1964 305.
OPEL vol. I. 114.
675
GRANT 1996 114.
676
ALFÖLDY 1958 452.; BARKÓCZI 1964, 305.
674

193

amely az európai provinciák közül Pannoniában a leggyakoribb. 677 Aurelius Antiochianus
vélhetően a Constitutio Antoniniana után nyerhette el Brigetio Augustalis tisztségét.
Antiochianus Augustalitasa bizonytalan. Ugyanis ismert egy felirat, melyen egy bizonyos
Marcus Aurelius Antiochianus 678 szerepel, mint a municipium decuriója. Így
lehetséges, hogy a két személy azonos, és a kitört rész nem Augustalisra, hanem
decurióra egészíthető ki.

PAN 9
M(arcus) [Aur(elius)?]
Szarkofág töredéke

212 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
CIL III, 3533; CIL III, 13367; Fröhlich 1892, 139. Nr. 49; TitAqu II 559; Lupa 4983

Memoriae q(uondam) M(arci) [Aur(eli)- - -], Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)
vix(it) ann(os) XLI MM(arci) | Aureli Augendus et Amandus | liberti et heredes ex
voluntate | testamenti curantibus Decim(io) |Dion<y=i>sio Aug(ustali) col(oniae) s(upra)
s(criptae) et | Aur(elio) Papia vet(erano) leg(ionis) II Adi(utricis) f(aciendum)
c(uraverunt).
A felirat a 212 és a III. sz. közepe keltezhető. Aquincum colonia rangja miatt a felirat nem
keletkezhetett 194 előtt. Az aquincumi Augustalis gentiliciuma Aurelius lehetett, legalábbis
szabadosai ezt viselték. A Marcus Aurelius praenoment illetve gentiliciumot viselő
személyek 212 (Constitutio Antoniniana) után sokasodtak meg Pannoniában. Cognomenje
nem maradt ránk, így származásáról semmit sem tudhatunk. Aurelius 41 éves korában halt
meg és legalább két rabszolgával rendelkezett, akiket felszabadított (Augendus és
Amandus). Az aquincumi Augustalis rendelkezett a római polgárjoggal. Nem állapítható
meg, milyen kapcsolatban állt a feliraton szereplő Aurelius Papiával, a legio II Adiutrix
veteránjával. Az életkorok kizárják, hogy apáról és fiáról lenne szó. Talán Papia az
Augustalis patronusa lehetett.

PAN 10
677
678

OPEL vol. I. 126.
CIL III, 4312 = AnÉp 1944, 117 = RIU 521.

194

Aurel(ius) Sal[- - -]
Sírsztélé töredéke

212 – III. sz. közepe

Intercisa (Dunaújváros)
RIU 5, 1163; AnÉp. 1908, 49; EDH HD20408; Lupa 687

[- - -]inae Cornel(ia), Aurel(ia) Iusti[n]a | fil(ia) et mater titulum posu{o}|erunt Aurel(io)
Sal[- - -] | Aug(ustali) col(oniae) Aqu(incensium).
A feliraton Aquincum már coloniaként szerepel, így a felirat 194 előtt nem készülhetett.
Talán ez esetben is egy Constitutio Antoniniana után keletkezett felirattal van dolgunk, ha
ez igaz a praenomen talán Marcus volt. Cognomenje töredékes volta miatt származása nem
állapítható meg. 679 Aurelius biztosan rendelkezett a polgárjoggal, Aquincum Augustalisa
volt.

PAN 11
L(ucius) Caec(ilius) Viator
Tábla

193 – III. sz. közepe

Ostffyasszonyfa (beépítve a helyi templom falába)
RIU-S, 27; AnÉp. 1984, 723; Buócz 1977/8, 165-176; Lupa 9106

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo), | [nu]mini Aug(usti)! | [L(ucius) C]aecilius Viator |
[Au]g(ustalis) mun(icipi) Brig(etionensium) col|[leg]io libertinor(um) | [ob] honore(m)
cente|[na]ria(m) d(ono) d(edit). |
[Ulp(ius)?] Felix |

Iul(ius) Celer |

[---] Lucius |

Mutt(ius?) Victorin(us) |

[---] Adiutor |

Oct(avius) Firmus |

[Caec(ilius)?] Viatorianus |

Catin(ius) Trofimus |

[---] Germanus

Iul(ius) Lentinus |

| [Iul(ius)] Eutichas |

Iul(ius) Primio |

[Caecil(ius?)] Viator |

Aur(elius) Patroni(us).

679

A „Sal” kezdetű cognomenek sokféle végződése miatt nem egészíthető ki bizonyossággal a név (a számba
jöhetőeket lásd MÓCSY 1983, 250-251.; OPEL IV 44-46.).
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A felirat formai okokból a 193 és a III. sz. közepe közé keltezhető. Lucius Caecilius
Viator gentiliciuma Észak-Itáliában, 680 a cognomenje főként Pannoniában fordul elő
leggyakrabban, de Észak-Italiában, Dél-Galliában, Noricumban és Daciában is gyakori. 681
A Viator kelta jellegű név. 682 A collegium libertinorum tagjaként ő is libertus volt. A
feliaton szereplő „VS” ligatura683 időrendje miatt Lucius Caecilius Viator valamikor a
Severus-kor folyamán lehetett Brigetio Augustalisa. Illetve a collegium libertinorum tagja.
A fenti feliraton több személy neve is szerepel. Az első névtöredék a Felix, talán Q. Ulpius
Felixet (46) takarja, aki Brigetio Augustalisa volt, cognomenje Észak-Italiában és
Africában gyakori.684 A feliraton talán több Augustalis is szerepel. Catinius Trofimus
azonos lehet a savariai Augustalisszal, [Ca]tinius Trophimusszal (PAN 13). Gentiliciuma,
melyet patronusától kapott, kelta jellegű.685 Iulius Primio pedig valószínűleg ugyanaz a
személy, mint Brigetio Augustalisa (28), cognomenje a romanizált bennszülöttek körében
gyakori.686 Iulius Eutichas pedig szintén szerepel a Primiot említő feliraton, és azon is
libertusként szerepel. Mindkettőjuk gentiliciuma az italicusoknál gyakori. Viator talán
azonos lehet, azzal az azonos nevű személlyel, aki testvérével L. Caecilius Saturninusszal
együtt elhunyt anyjának, Lucia Caecilia Bathanának állított feliratot (RIU II, 540). A
feliraton szereplő

többi személyről még ennyit

sem tudunk.

Gentiliciumaikat

patronusaiktól kapták, így ezekből kevés információ nyerhetünk. Mindenesetre az
Octavius italicus,687 az Aurelius viszont 212 után birodalomszerte elterjedt. A cognomenek
közül a Celer Észak-Italiában és Dél-Galliában, a Lucius Észak-Italiában, nyugaton, és
Dalmatiában, a Firmus Észak-Italiában és Dalmatiában gyakori, míg a Victorinus
bennszülött jellegű, 688 Belgicában, Germaniában, Pannoniában és Dalmatiában gyakori.689
Az Adiutor név Noricumban és Italiában a leggyakoribb, de Pannoniában is többször
előfordul. 690 A felirat a két pannoniai felirat közül az egyik, melyen megjelenik az
Augustalisok eredeti feladata, a császárkultusz.
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MÓCSY 1959 152.; OPEL vol. II. 16.
MÓCSY 1959 196.; OPEL vol. IV 164.
682
BARKÓCZI 1964 327.
683
BARKÓCZI 1941 25-29.
684
BUÓCZ 1977/8 167.
685
BUÓCZ 1977/8 167.
686
BUÓCZ 1977/8 167.
687
BUÓCZ 1977/8 167.
688
BUÓCZ 1977/8 167.
689
OPEL IV 168-169.
690
OPEL vol. I. 22., de Noricumból ötször annyi Adiutor ismert, mint Pannoniából.
681
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PAN 12
C(aius) Cal[purnius] Eutic[hus(?)]
Töredék

II. század

Poetovio (Ptuj)
CIL III, 10882 (p 2188)

------]

|

C(aius)

Cal[purnius]

|

Eutic[hus(?)]

|

Aug(ustalis)

col(oniae)

[Poe(tovionensium)?] | et Cal[purnia - - - - - -.
A felirat a II. századra keltezhető. Gentiliciuma Hispaniában és Italiában gyakori, 691 de
ebből származását illetően, nem következtethetünk semmire, hiszen ezt felszabadítójától
nyerte. Cognomenje görög eredetre utal, 692 bár az Eutichus elég divatos rabszolganévnek
számított. Caius Calpurnius Eutichus római polgárjoggal rendelkezett, és felszabadított
rabszolga volt.693A feliraton említett Calpurnia vélhetően a felesége volt. Neve miatt
Eutichus conlibertája is lehetett, hiszen az egy tőről fakad, mint az Augustalis
gentiliciuma.694 A Calpurniusok a II. század I. felében jelentek meg Poetovioban. 695
Eutichus Poetovio Augustalisa volt.

PAN 13
[Ca?]tinius Trophimus
Töredék

II. sz. vége III. sz I. fele

Venetia et Histria (Regio X), Aquileia
CIL V, 1011 (p 1049); Dobó 1975, 110. Nr. 570

------ Ca?]tinius Trophimus Aug(ustalis) | [co]l(oniae) Cl(audiae) Savar(iensium),
orn(amentis) dec(urionalibus) d(onatus).

691

OPEL vol. II. 25.
ALFÖLDY 1958 438.
693
ALFÖLDY 1958 438.
694
ALFÖLDY 1958 438.
695
ALFÖLDY 1958 438.
692
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A felirat a II. század végére III. század elejére keltezhető. Catinius Trophimus vélhetően
görög származású, észak-italiai libertus volt.696 A gentiliciuma kelta jellegű, 697 bár ez egy
libertus esetében nem mérvadó, hiszen azt felszabadítójától kapta. Cognomenje ÉszakItaliában, Dél-Galliában és Dalmatiában gyakori.698 Savaria Augustalisa volt. A felirata
szerint nem egyszerű Augustalis lehetett, ugyanis megkapta a decurioi jelvények viselési
jogát is. Ezt talán tekintélyes vagyonának köszönhette. Talán azonos a PAN 11 szám alatt
szereplő személy feliratán található Catinius Trofimusszal, aki collegium libertinorum
tagja volt.

PAN 14
[- - -]o Ceius Maximus
Area macerie cincta sírtáblája

II. század

Poetovio (Nedelja)
CIL III, 4107; Lupa 4272

- - - - - -] Egnat[---] | [---]o Valentini fil[io ---] | [---]o Ceius Maximus Aug(ustalis)
co[l(oniae)] | [Poe(tovionensium)?] conlibertus et perpetua [---] | [---] et sibi et Aemilio
Lucidae [---] | [---] coniugi et Valentinae [---] | [---] et Maximae et Vitali et [---] | [---]
Verino et Maximiano et [---] | [--L(?)]ucidae et Luc[---] | [---] conlibertis [---] | [--- in]
fr(onte) p(edes) XXXXV FX[---] | [---]o ina ag[ro].
A felirat a II. századra keltezhető. A fentebbi felirat egy nagy sírkertről (area macerie
cincta) tanúskodik, mely családja tagjai és hét conlibertusa számára szolgált végső
nyughelyül. 699 Ez utóbbi miatt maga is libertus volt. A gentiliciuma Italiában, 700 azonbelül
Aquileiában gyakori. 701 A Maximus cognomen elég gyakori és általánosan elterjedt
Birodalom szerte. A Marcus Aurelius előtti időkben, Pannoniában főként Emonában és
Carnuntumban fordul elő.702 Bár ez a feliraton nem szerepel, a lelőhely alapján azonban
Ceius Maximus Poetovio Augustalisa lehetett.
696

ALFÖLDY 1958 438.
BUÓCZ 1977/8 167.
698
MÓCSY 1959 193.; OPEL vol. IV 131.
699
ALFÖLDY 1958 438.
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OPEL vol. II. 47.
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MÓCSY 1959 153.
702
MÓCSY 1959 181.
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PAN 15
Ti(berius) Claud(ius) Eutychus
Mészkő szoborbázis

III. sz.

Savaria (Szombathely, püspöki palota)
CIL III, 4169; RIU 1, 33; RSS 58; EDH HD39962; Lupa 7964; Lapidarium Savariense 74.

- - - - - -] | Aug(ust-) sac(rum) | Ti(berius) Claud(ius) | Togor(is) lib(ertus) | Eutychus |
Aug(ustalis).
A felirat a III. századra keltezhető.703 Az Eutyches cognomen miatt görög származású
lehetett. Tiberius Claudius Eutychus, miként feliratán szerepel libertus volt.704 Bár a
feliraton ez nem szerepel, a lelőhely miatt valószínűleg Savaria Augustalisa lehetett.
Feliratáról nem tudjuk, hogy melyik istenek állította, ugyanis az isten neve vagy a
párkányzatra vagy a szoborra volt írva. 705

PAN 16
Q(uintus) Cl(audius) Lucanus
Építési felirat

I. sz. II. fele – II. sz. I. fele

Savaria (Szombathely)
CIL III, 4153; Lapidarium Savariense 74.

Genium c(oloniae) [C(laudiae) Savariae] | cum suo tem[plo], | Q(uintus) Cl(audius)
Lucanus a[ug(ustalis)] | col(oniae) Aug(ustae) Trever(orum), c(oloniae) [Cl(audiae)
S(avariensium) et] | O(uintus) Cl(audius) Secundus Aug(ustalis) c(oloniae) C(laudiae)
<S=C>(avariensium).

703

MÓCSY 1956 230. Tóth Endre az I. sz. utolsó és a III. század első harmada közé teszi a felirat készítését.
(TÓTH 2011 132.)
704
Kérdéses, hogy pontosan kinek a rabszolgája volt. Togor kezdetű névre nem ismert más példa (lásd
MÓCSY 1983 292.; OPEL vol. IV 126.).
705
RIU I 40.
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A felirat az I. sz. II. felére vagy a II. sz. I. felére keltezhető. 706 Augusta Treverorum
Augustalisa is volt, éppen ezért Lucanus esetében nyugati származást valószínűsíthetünk,
cognomenje ugyanis ott gyakori.707 Quintus Claudius Lucanus az első olyan ismert savariai
Augustalis, aki más városban is betöltötte ezt a hivatalt, nevezetesen Augusta
Treverorumban.708 Valószínűleg ez utóbbi településen kapta meg előbb a tisztséget. Jelen
felirat annak a templomnak és szobornak állít emléket, melyet fiával vagy testvérével
emeltetett a város geniusának.

PAN 17
Q(uintus) Cl(audius) Secundus
Építési felirat

I. sz. II. fele – II. sz. I. fele

Savaria (Szombathely)
CIL III, 4153; Lapidarium Savariense 225.

Genium c(oloniae) [C(laudiae) Savariae] | cum suo tem[plo] | Q(uintus) Cl(audius)
Lucanus a[ug(ustalis)] | col(oniae) Aug(ustae) Trever(orum) c(oloniae) [Cl(audiae)
S(avariensium) et] | O(uintus) Cl(audius) Secundus Aug(ustalis) c(oloniae) C(laudiae)
<S=C>(avariensium).
A felirat az I. sz. II. felére a II. sz. I. felére keltezhető. Cognomenje birodalom szerte
elterjedt, de Észak-Italiában kiemelkedően gyakori,709 a Marcus Aurelius utáni időkben,
ritka Pannoniában.710 Quintus Claudius Secundus valószínűleg Q. Claudius Lucanus fia
vagy testvére lehetett. Ha a testvére úgy valószínűleg ő is nyugati származású volt,
azonban ha a fia volt, talán Savariában született. Mindenesetre az ő és rokona
gazdagságáról tanúskodik, hogy templomot és egy szobrot tudtak emelni Savaria
geniusának.

PAN 18
C(aius) Cornel(ius) Corinthus
706

Tóth Endre a II-III. századra keltezi. (TÓTH E. 2011 256 Nr. 225)
MÓCSY 1959 178.
708
ALFÖLDY 1958 438.
709
OPEL vol. IV 59.
710
MÓCSY 1959 190.
707
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Építési felirat (mészkő)

II. sz. II. fele – III. sz. I. fele

Aquincum (Budapest.)
CIL III, 3579; TitAqu I. 290; Lupa 6641

C(aius) Cornel(ius) Corinthus ob Augustalitatem | splendidissimo templum | II PEP.
A II. század második felére vagy a III. század első felére keltezhető felirat, azon ritka
pannoniai forrásaink egyike, mely az Augustalis tisztséggel összefüggű okból készült.
Jelen esetben az Augustalitas, azaz az Augustalis cím elnyerése volt az állítatás
megnevezett indoka. Gentiliciuma, melyet patronusától kaphatott, Észak-Italiában, azon
belül is főként Aquileiában gyakori. 711 De leggyakrabban Hispaniában fordul elő.712
Corinthus cognomenje alapján bizonyosan görög származású volt,713 az sem zárható ki,
hogy Korinthosban vásárolták rabszolgaként.714 Corinthust egy másik (CIL III, 3500)
feliratról is ismerjük, melyet még rabszolgaként állított Silvanus Silvestrisnek. Ezen a
feliraton, mint nummularius tüntette fel magát, azaz bankárként, pénzvizsgálóként
tevékenykedett.715 Talán sikeres pénzügyleteinek köszönhetően tudta megváltani magát.
Caius Cornelius Corinthus, aki neve alapján bizonyosan rendelkezett a római polgárjoggal,
valószínűleg a város igen gazdag Augustalisai közé tartozhatott, hiszen az Augustalitasért
egy templomot emeltetett. Azt ugyan sajnos nem tudjuk, hogy a templomot kinek
szentelték, Alföldy Géza szerint az sem zárható ki, hogy a templom a császárkultusz
számára készült.716

PAN 19
Cusius Callistionis (filius)
Szarkofág (eltűnt)

212 – III. sz. közepe

Brigetio (Komárom-Szőny)
CIL III, 4330; RIU 2, 548; Barkóczi 1944-51 Nr. 121; EDH HD39454; Lupa 3453
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MÓCSY 1959 153.; BARKÓCZI 1964 309.
OPEL vol. II. 76.
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ALFÖLDY 1958 449.
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ÜRÖGDI 1964 240.
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ÜRÖGDI 1964 240.
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ALFÖLDY 1958 450.
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D(is)

M(anibus)

|

Cusi

Callistionis

(fili)

q(uondam)

Aug(ustalis)

m(unicipi)

B(rigetionensium) mariti | et Aureli Claudiani q(uondam) filii [i]n[fe]|[lic]issimorum q(ui)
vixit an(nos) XXIII | Aurelia Claudilla coniug[i] | carissimo et filio | faciendum curavit.
A feliraton Brigetio municipiumként szerepel, így a felirat vélhetően a Severus-korra
keletkezhető. Aurelius név pedig arra utal, hogy a felirat Constitutio Antoniniana után
készült. A felirat szövege szerint többek között Cusiusnak, Callistio fiának állították a
feliratot. Bár a Cusius név kelta eredetre utal, a Callistio név egyértelműen görög. 717 Neve
alapján nem tudjuk, hogy megszerezte-e a római polgárjogot. Azonban mivel felesége és
fia is rendelkezetek a római polgárjoggal, valószínűleg Cusius is. Libertus voltát is nagy
bizonyossággal feltételezhetjük. A Cusius név csak Italiából, Dalmatiából és Pannoniából
ismert.718

PAN 20
Decim(ius) Dion<y=i>sius
Mészkőszarkofág töredéke

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
CIL III, 3533; CIL III, 13367; Fröhlich 1892, 139. Nr. 49

Memoriae q(uondam) M(arci) [Aur(eli) ---] Aug(ustali) col(oniae) Aq(uincensium) vix(it)
ann(os) XLI MM(arci) | Aureli Augendus et Amandus | liberti et heredes ex voluntate |
testamenti curantibus Decim(io) |Dion<y=i>sio Aug(ustali) col(oniae) s(upra) s(criptae)
et | Aur(elio) Papia vet(erano) leg(ionis) II Adi(utricis) f(aciendum) c(uraverunt).
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető. Gentiliciuma Italiában, Hispaniában és
Moesia Inferiorban a leggyakoribb. 719 Cognomenje alapján Pannonia görög származású
Augustalisai közé tartozhatott. Decimius Dionysius Aquincum colonia rangra emelése
után, azaz legkorábban 194-ben nyerhette el az Augustalis tisztséget.

PAN 21

717

ALFÖLDY1958 452.
OPEL vol. II. 89.
719
OPEL vol. II. 94.
718
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C(aius) Dignius Secundian[us]
Sírsztélé

212 – III. sz. közepe

(Székesfehérvár, beépítve a bazilikába)
CIL III, 3355 (p 1685); RIU 6, 1509; Barkóczi 1944-51 Nr. 23; EDH HD32128, Lupa
4032

D(is) M(anibus)! | C(aius) Dignius Secundian[us] | natione Raet(us) v(ivus) f(ecit) sibi
Aur[el(iae)] | Decciae coniug(i) et munic[ipi] | piissimae et feminae rarissim[ae] | ac
pudicissimae cuius mortem | dolens per absentiam mei conti|gisse per culpam curantium
co[n]que|ror vix(it) an(nis) XXVIII m(ensibus) X [d]ieb(us) XXIII et | C(aio) Dignio
Decorato fil(io) v[ix(it) an(nis) --- ] II m(ensibus) VIIII | dieb(us) XVII item viv[enti]bus |
Dign[i]ae Decoratae et Aurel(iae) | Secundinae filiabus | Aug(ustalis) m(unicipi)
Brig[etionensium].
A felirat Brigetio municipium rangja miatt a 212 és III. század közepe közé keltezhető.
Hiszen Brigetio municipiumként szerepel, az Aurelia név pedig pedig arra utal, hogy a
felirat a Constitutio Antoniniana után készült. Caius Dignius Secundianus neve alapján
rendelkezett a római polgárjoggal. Felirata szerint Raetiából származott, és valószínűleg
libertus volt.720 Gentiliciuma Pannoniában a leggyakoribb.721 Cognomenje Pannoniában és
Noricumban gyakori.722 Secundianus Brigetio Augustalisa volt. Az epitaphiumot egész
családja számára állította, a már meghalt személyek elhalálozási idejét napra pontosan
tűntették fel. A feliratról tudjuk, hogy feleségét Aurelia Decciának hívták és 28 éves
korában halt meg. Három gyermekük közül a fiúk, Caius Dignius Decoratus az anyjával
közel egy időben halhatott meg. Pontos életkora a felirat sérültsége miatt nem állapítható
meg. A felirat állításakor az apa és két lánya, Dignia Decorata és Aurelia Secundina még
élt.

PAN 22
Eudemus

720

ALFÖLDY 1958 452.
OPEL vol. II. 100.
722
OPEL vol. IV 58.
721
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Fogadalmi felirat

232

Carnuntum (Petronell)
ZaCarnuntum 155; AnÉp. 1956, 47; Lupa 14835

[Pro sal(ute) et] | [redi]tu | Eudemi, | Aug{g}usta[li] | coloni[ae] | Carnunte(n)siu[m]! |
Ulpia Secla | Eudemilla ex voto | Lupo et Maximo co(n)s(ulibus).
A feliratot consulkeltezéssel látták el így tudjuk, hogy a felirat 232-ben készült. Eudemus,
Carnuntum colonia Augustalisának neve görög származásra utal.723 Ulpia Secla Eudemilla
nevének utolsó tagja és Eudemus neve egy tőről fakad. Neve Pannoniában és Belgicában a
leggyakoribb, egy-egy személy ismert Italiából és Hispaniából is. 724 Így a nő vagy
conlibertája és felesége lehetett, vagy talán apáról és lányáról van szó. Eudemus jogállása
sem tisztázott, servus volt-e vagy libertus. Bár nem valószínű, hogy patronusa ekkora
áldozatot vállalt volna, hiszen summa honoraria ráhárult vona, így inkább Eudemus
libertus lehetett.

PAN 23
[Eu?]melus
Márványtábla

I. sz.

Emona (Ljubljana)
CIL III, 10767; AIJ 166; RINMS 29

[--- s]acrum! | [--- Eu(?)]melus Aug(ustalis) grat(uito) d(ono) d(at) | [--- et] Dexter | [--d]edicatione eius | [---]N[?---].
Eumelus feliratát 1889-ben találták Ljubljanában. Eumelus vélhetően görög származású
volt, az Augustalis címet pedig Emonában viselhette.725 Cognomenje görög származású
rabszolgát feltételez, azonban a felirat sérültsége miatt nem állapítható meg, hogy

723

ALFÖLDY 1958 445.
OPEL vol. II. 125.
725
ALFÖLDY 1958 438.
724
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felszabadították-e és ily módon római polgár lett volna. Neve csak Pannoniából és Italiából
ismert.726

PAN 24
T(itus) Fl(avius) Felicio
Sírsztélé másodlag. felhaszn.

194 – III. sz. közepe

Ulcisia Castra (Szentendre)
RIU III, 904; Nagy 1937, 94-97.; AnÉp. 1939, 10; Nagy 1945, 549., 16. kép; EDH
HD22362; Lupa 3160

D(is) M(anibus) | T(itus) Fl(avius) Felicio, Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium) vi|vos
sibi et Flaviae Secun|dinae quond(am) conliberatae | et uxori quae vixit an(nos) LV et |
T(ito) Fl(avio) Felicissimo quond(am) | filio naturali qui vixi(t) | ann(os) XXIII et T(ito)
Fl(avio) Ingenuo | fil(io) legitimo et T(ito) Fl(avio) Felici | fil(io) naturali et Flaviae |
Feliculae filiae naturali | et Flaviae Felicissimae nepti | vivis T(itus) Fl(avius) Felicio
s(upra) s(criptis) et sibi f(aciendum) c(uravit).
A felirat 194 utánra, közelebbről a Severus-korra keltezhető. Titus Flavius Felicio
cognomenje görög származást sejtet, valószínűleg a Φηλιχίων alakból ered.727 DélGalliában, Italiában, Belgicában és Dalmatiában a leggyakoribb.728 Azt, hogy Felicio
libertus volt, felirata is bizonyítja. A sírsztélét ugyanis magának és családja tagjainak,
többek közt feleségének és conlibertájának Flavia Secundinának állította. Felicio
Aquincum Augustalisa volt. Flavia Secundina talán azonos egy azonos nevű nővel, aki
Aquincumban Silvanusnak és Silvanáknak állított oltárt (CIL III, 10460). A felirat alapján
tudhatjuk, hogy Felicio és Secundina még rabszolgaságuk idején két fiút nemzett, Titus
Flavius Felicissimust, aki 23 évesen halt meg és Titus Flavius Felixet, továbbá egy lányt,
Flavia Feliculát. Miután mindketten felszabadultak még egy fiúk született, Titus Flavius
Ingenuus, aki bár a legfiatalabb gyermekük volt, jogállása miatt a feliraton, elhunyt fiúk
után, mint második gyermekük szerepel. A feliraton Felicio egy unokáját is megemlíti,
Flavia Felicissimát.

726

OPEL vol. II. 126.
ALFÖLDY 1958 449.; Barkóczi szerint boius eredetű név (BARKÓCZI 1964 312.)
728
OPEL vol. II. 137. p.
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PAN 25
L(ucius) Fusc(inus) Exsuperatus
Márvány fogadalmi relief

II. sz.

Poetovio (Ptuj)
AnÉp. 1986, 569; EDH HD07965; Lupa 8761

Nutricibus Aug(ustis) sacrum! L(ucius) Fusc(inus) | Exsuperatus Aug(ustalis) col(oniae)
Poet(ovionensium) et [- - -]lia Honorata pro salute | [L(uci)? F]uscini Honorati fil(ii)
v(otum) s(olverunt).
A felirat a nevek szerkezete alapján a II. századra keltezhető. Lucius Fuscinus Exsuperatus
és [- - -]lia729 Honorata talán az Augustalis fiának, Lucius Fuscinius születése alkalmából
állíthatták a feliratot. A Fuscinus gentilicium elég ritka, Dalmatiában, Észak-Italiában és
Daciában fordul elő. 730 Cognomenje csak Marcus Aurelius után fordul elő, Pannoniában a
leggyakoribb.731 Exsuperatus rendelkezett a római polgárjoggal.

PAN 26
C(aius) Iul(ius) Crescens
138. júl. 10. – 161. márc. 7.

Fogadalmi felirat
Aquincum (Budapest)

CIL III, 3487, Lupa 13189; Fröhlich 1892, 137. Nr. 45; TitAqu I. 289.

Numini Aug(usto) et | Genio Imp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Ae[l(i)] | Hadr(iani) Antonini!
Col|leg(ae) Augustal(es) impen|di(i)s suis fecerunt prae|fect(o) C(aio) Iul(io) Crescente |
l(oco) p(ublico) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).
A felirat szövege alapján egyértelműen Antoninus Pius (138. július 10.-161. március 7.)732
uralkodására keltezhető. Caius Iulius Crescens cognomenje Észak-Italiában, Dalmatiában
729

Legalább tíz szóba jöhető kiegészítése van a névnek. MÓCSY 1983 327-328.
MÓCSY 1959 175.
731
BARKÓCZI 1964 311.
732
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 83-87
730
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és a nyugati provinciákban gyakori. 733 Pannoniában a libertusok között gyakori név.734
Crescens talán azonos egy a patronusának emléket állító (CIL III, 4320) brigetioi
libertusszal. Ha ez igaz, akkor a Fabia tribusból származó Caius Iulius Attianus tulajdonát
képezte egykoron. Crescens Aquincum Augustalisa volt. Jelen felirat több szempontból is
különleges, egyrészt az ezidáig ismert két felirat egyike, melyen megjelenik az
Augustalisok eredeti feladata, a császárkultusz. Másrészt a felirat arról tanúskodik, hogy az
Augustalisok

közösen

állítták.

Azonban

colleg.

Augustal.

rövidítés

feloldása

problematikus. A fecerunt igealak egyértelműen többes számra utal, így a colleg(ium)
Augustal(ium) megoldás semmiképpen sem jöhet számításba. Alföldy Géza a colleg(ia)
Augustal(ium) kiegészítést javasolja, azaz ebben az esetben az Augustalis collegiumok
állították volna a feliratot. És ez szerinte annyit jelent, hogy az aquincumi sevir és
Augustalis testület közösen állította. A másik értelmezési lehetőség, hogy az Augustalis
collegiumok alatt Pannonia összes Augustalisát kell érteni. Azonban ez egy túl kiterjedt és
példátlan összefogást feltételez. Harmadik lehetőségként fel kellene tételezni, hogy az
aquincumi katonaváros (canabae) és a polgárváros (municipium) Augustalis collegiumai
állíttatták közösen a feliratot. A canabaeból azonban nincs még a testületre adat. Ezáltal
inkább a legegyszerűbb magyarázati lehetőség fogadható el, amely szerint a feloldás
colleg(ae) Augustal(es), és annyit jelent, hogy az Augustalis hivataltársak állították a
feliratot, akik alatt Aquincum Augustalisait érthetjük, a sevirek nélkül.

PAN 27
C(aius) Iul(ius) M[ag?]nus
Oltár

II. sz. második fele – III. sz. első fele

Mursa (Osijek)
ILJug II, 1060; An. Ép. 1974, 537; ILJug 3102; EDH HD11439

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) | Iunoni | Minervae | sacr(um)! C(aius) Iul(ius) | M[ag?]nus |
Aug(ustalis) [col(oniae) ] | Murs[ensium] | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
A felirat a II. század második felére a III. sz. első felére keltezhető. Cognomenje hiányos,
talán Magnusra egészíthető ki, de más változatok is szóba jöhetnek. A Magnus cognomen
733
734

SZABÓ 2006 199.; OPEL vol. II. 83.
MÓCSY 1959 171.
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Észak-Italiában, nyugaton és Dalmatiában, továbbá a keleti provinciákban gyakori.
Libertus voltát csak feltételezhetjük, ez esetben praenomenje és gentiliciuma patronusára
utal. A capitoliumi triásznak oltárt állító Caius Iulius M[ag?]nus Mursa coloniájának
Augustalisa volt. Rendelkezett a római polgárjoggal.

PAN 28
(Marcus?) Iul(ius) [P]rimio
Sírsztélé (eltűnt)

193 – III. sz. közepe

Brigetio (Tata)
CIL III, 4322; CIL III, 11027; ILS 2395 (p 177); RIU 3, 692; EDH HD37881; Lupa 3257

D(is) M(anibus) | M(arco) Iul(io) Proculo, | vet(erano) leg(ionis) I Ad(iutricis), mil(itavit)
an(nos) | XXVI, corni(culario) trib(uni) an(nos) | XVI, vixit an(nos) LXXX, Iul(ius) |
[P]rimio Aug(ustalis) m(unicipi) Brig(etionensium) | [e]t Iul(ius) Eutyches | [li]berti et
heredes | [et] Gellia Quintilia | [co]niu(n)x bene mere(n)t(i) | [fa]c(iendum) cur(averunt).
A felirat 193 és a III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Brigetio municipiumként szerepel.
Iulius Primius Brigetio Augustalisa Marcus Iulius Proculus, a legio I Adiutrix
cornicularius tribuniként leszerelt veteránjának tulajdonát képezte egykoron. Éppen ezért
praenomenje Marcus lehetett. Cognomenje a helyi származásúak körében, 735 és ÉszakItaliában gyakori. 736 Primio azonos lehet a 11. szám alatt jelzett személy feliratán szereplő
Iulius Primioval, ha ez igaz, akkor ő is tagja volt a collegium libertinorumnak. Brigetio
Augustalisa volt.

PAN 29
Sext(us) Iuven[tius For]tunatus
Szarkofág töredéke

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
Lupa 10809; Németh, Vezető az Aquincumi Múzeum Kőtárában 1999, 49. Nr. 125

735
736

ALFÖLDY 1958 452.
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Sext(us) Iuven[tius For]|tunatus au[g(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium)] vivos(!) sibi et [--]| ae Zoeni co[niugi et] Sext(o) Iuvent(io) […
A felirat Aquincum colonia rangra emelése után, 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető.
Neve a görög eredetű Eutychus latin változata, Észak-Italiában elterjedt, és
birodalomszerte a libertusok körében gyakori. 737 Marcus Aurelius után főként keleti és
africai származásúak körében elterjedt.738 Fortunatus libertusként került be az Augustalisok
testületébe. Praenomenje és gentiliciuma patronusára utal, gentiliciuma Észak-Italiában,
azonbelül is főként Aquileiában gyakori. 739 Rendelkezett a római polgárjoggal. Fortunatus
Aquincum Augustalisa volt.

PAN 30
[L(ucius)? M]asuinni[us] Amicus
Oltár

211 – III. sz. közepe

Brigetio (Komárom-Szőny)
CIL III, 11007; RIU 2, 450; Barkóczi 1944-51 Nr. 220/a; EDH 39259; Lupa 9757

[I(nvicto) ] D(eo) M(ithrae)! | [L(ucius)? M]asuinni|[us] Amicus | [a]ugustalis |
mun(icipi) Brig(etionensium) An|[t]oniniani | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
A felirat Caracalla egyeduralkodásának kezdete után készült, legkésőbb a III. század
közepén. Cognomenje rabszolgaszármazást sejtet, így Amicus nagy valószínűséggel
libertus volt.740 Mivel gentiliciuma és cognomenje se túl gyakori Pannoniában, a brigetiói
Augustalis talán azonos lehet azzal a Lucius Masuinius Amicusszal, aki meghalt lányának
állított emléket (RIU II, 511). Gentiliciuma Észak-Italiában és Dél-Galliában fordul elő.741
Cognomenje ritka az európai provinciákban is, hiszen Pannonián kívűl csak Italiában,
Hispaniában

és

Moesia

Inferiorban

találkozhatunk

tartományokban is csak egy-két főről van szó.

742

vele,

azonban

ezekben

a

Masuinnius Amicus Brigetio Augustalisa

volt. A municipium ekkor már az Antoninianum kitüntető jelzőt viselte, azonban nem a
737
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város neve előtt, hanem utána. Valószínűleg nem előtagként, hanem a városnév részeként
viselte.743 Amicus rendelkezett a római polgárjoggal.

PAN 31
M(arcus) Mucius Frontinus
Oltár

194 – III. sz. közepe

Carnuntum (Petronell)
CIL III, 4447 (p 2281); ILS 3300; ZaCarnuntum 125; Lupa 14832

Volcano | Aug(usto)! | M(arcus) Mucius | Frontinus | et L(ucius) Valer(ius) | Cyrillus |
Augustal(es) | curator(es) | thermar(um).
A felirat 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető. Marcus Mucius Frontinus valószínűleg
Carnuntum Augustalisa volt. Cognomenje ritka, csak Marcus Aurelius után fordul elő. 744
Dél-Galliában, Dalmatiában, Pannoniában, Daciában és Moesia Inferiorban gyakoribb.745
A neve alapján rabszolga származású Mucius Frontinus, 746 valószínűleg már a colonia
rangú Carnuntum Augustalisa, és ezzel egyidőben fürdőfelügyelő.

PAN 32
M(arcus) Mulv(ius) Narcissianus
193 – III. sz. közepe

Epitaphium
Siscia (Sisak)
CIL III, 3973 (p 1742); Lupa 4313

D(is) M(anibus) | M(arco) Mulvio Narcisso an(norum) LX et M(arco) | Mulv(io)
Narcissiano an(norum) XXVI Aug(ustalis) col(oniae) Sept(imiae) Sisc(iensium) | Mulvia
Furnia marit(o) et f(i)l(io) karissim(is) v(otum) f(ecit).

743

FPA IV. 163.
BARKÓCZI 1964, 313.
745
OPEL vol. II. 152.
746
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A felirat a 193 és a III. sz. közepe közé keltezhető. A felirat alapján Marcus Mulvius
Narcissus az apja volt, az anyja pedig Mulvia Furina. Az apa még minden bizonnyal
egykor rabszolga volt, akit felszabadítottak, neve görög származásra utal. 747 Narcissianus
anyja az apjához hasonló neve alapján, férje conlibertája lehetett. Valószínű, hogy
Narcissianus még rabszolgaként született.748 Marcus Mulvius Narcissianus Siscia colonia
Augustalisa igen fiatalon, 26 éves korában meg. Az eredetileg flaviusi alapítású colonia
jelzőjét Septimius Severus változtatta meg Septimiára, ez vélhetően valamiféle
adománnyal, nem újratelepítéssel járt együtt.749

PAN 33
C(aius) Novelliu[s] Vitalis
Márvány oltár

III. század

Poetovio (Ptuj)
ILJug I, 341; An. Ép. 1948, 239, An. Ép. 1950, 108; EDH HD21882; Lupa 9379

[- - -] | Aug(usto) sacr(um)! | C(aius) Novelliu[s] | Vitalis Aug(ustalis) | col(oniae)
Poet(ovionensium) cum | Valeria | Satonia con|iuge | v(otum) s(olverunt) l(ibentes)
m(erito).
A betűk formája miatt a III. századra keltezhető a felirat. Caius Novellius Vitalis, Poetovio
Augustalisa, libertus lehetett.750 Neve észak-balkáni származást sugall, gentiliciuma
ugyanis a keltáknál, míg cognomenje az észak-balkáni trákok között gyakori. 751
Ragadványneve az európai, latin nyelvű tartományok közül főként Pannoniában,
Belgicában és Italiában fordul elő. 752

PAN 34
C(aius) Petronius Nundinus
a. Szarkofág

193 – III. sz. közepe

747

ALFÖLDY 1958 445.
ALFÖLDY 1958 445.
749
FPA IV. 146.
750
ALFÖLDY 1958 445.
751
ALFÖLDY 1958 445.; BARKÓCZI 1964 328.
752
OPEL vol. IV 177.
748
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Brigetio (Komárom-Szőny)
RIU 2, 573, An. Ép. 1962, 43, Kanozsay 1961, 261-263; Lupa 3470

Petroniae Severinae | innocentissim(a)e puellae | qu(a)e vixit ann(os) XIII | C(aius)
Petr(onius) Nu(n)dinus Aug(ustalis) mun(icipi) | Brig(etionensium) pater filiae
dulcis|simae faciendum curavit.
b. Szarkofág

193 – III. sz. közepe

Brigetio (Komárom)
CIL III, 4323 (p 1757); RIU 2, 572; Barkóczi 1944-51 Nr.110; EDH HD16498, Lupa
3469

D(is) M(anibus) | et memoriae C(ai) | Petroni Nundini | Augustalis mun(icipi)
Brig(etionensium). L(ucius) Sept(imius) Petro|nius c(ustos) a(rmorum) avonculo(!) |
f(aciendum) c(uravit).
Mindkét felirat a 193 és III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Brigetio municipiumként
szerepel. Gentiliciuma Észak-Italiában gyakori. 753 Neve alapján észak-italiai vagy délgalliai származású, 754 esetleg helyi születésű755 lehetett. Anyai nagybátyja Septimius
Severusra utaló praenomenje és gentiliciuma miatt Caius Petronius Nundinus valószínűleg
a Severus-kor folyamán lett Brigetio municipium Augustalisa. Lucius Septimius Petronius
szerepel egy másik feliraton is (RIU II, 582), ezen a feliraton apja, mint a legio I Adiutrix
katonája szerepel. Ezért már lánya azaz, Nundinus anyja is szabadszületésű volt. Tehát
Nundinus is szabadszületésű lehetett, eltemetésekor már feltétlenül római polgár.

PAN 35
Pontius Lupus
Homokkő szarkofág

II. sz.

Siscia (Sisak)
CIL III, 3974; Lupa 4310

753

MÓCSY 1959 157.
KANOZSAY 1961 262.
755
ALFÖLDY 1958 452.
754
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D(is) M(anibus) | Pontio Lupo Aug(ustali) col(oniae) | Sisc(ianorum), scribae munic(ipi)
Faust(iniani) | Pontia Victorina soror | Domit(ius) Crescens A() D() E().
A felirat a második századnál korábbra nem keltezhető. Szarkofág elülső oldalán a feliratos
mező mellett két fáklyás, szárnyas genius. A rövidebbik oldalon calo vexillummal. A
Lupus cognomen csak Marcus Aurelius előtt fordul elő. 756 Pontius Lupus nemcsak Siscia
Augustalisa volt, hanem municipiumi scriba is, Faustinianumban. A scriba egy alsóbb
városi hivatalt jelentett, tulajdonképpen írnok volt. A városi magistratusok mellé sorsolták
ki őket, munkájukért fizetést kaptak.757 A városi tanácsülések jegyzőkönyveit vezették, és
város pénzügyi előadói voltak, de fő feladatuk a városi pénzek kezelése volt. 758 A scribák
szabad emberek voltak, de általában alacsony társadalmi származású személyek, gyakran
libertusok közül kerültek ki. Pontius Lupus is libertus lehetett. A Ezt valószínűsíti felesége
neve is, aki vélhetően conlibertája lehetett. Pannoniában úgy tűnik, hogy többnyire
munusként viselték ezt a hivatalt.759

PAN 36
C(aius) Retonius Danuvius
Szarkofág

194 – III. sz. közepe

(Kalocsa, beépítve az érseki palotába, val. Budáról)
CIL III, 3581; RIU-S, 222; Fröhlich 1892, 141. Nr. 50.; Kuzsinszky 1908, 107-108.; Lupa
9097

D(is) M(anibus) | C(aius) Retonius | Danuvius | Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium) |
viv(u)s sibi fecit.
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Aquincum már coloniaként
szerepel. A feliraton szereplő név másik feloldási lehetősége a Cretonius Danuvius. A

756

BARKÓCZI 1964 316.
MÓCSY 1964 16.
758
MÓCSY 1964 16.
759
MÓCSY 1964 16.
757
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Retonius gentilicium csak Pannoniából ismert.760 Bárhogy legyen is cognomenje
mindenképpen helyi, hiszen csak Pannoniában fordul elő.761 Valószínűleg libertus volt.

PAN 37=DAC 56
C(aius) Titius Agathopus
Márványoltár

II. sz. I. fele

Dacia, Sarmizegetusa az amphitheatrum közeléből
CIL III, p 2379; IDR III/2, 165; Jáno 1912, 405.; AnÉp. 1914, 109; Dobó 1975, 108. Nr.
556.; Piso 2006, Nr. 34

[A]esculapio | [e]t Hygiae | August(is)! | C(aius) Titius Aga|thopus Aug(ustalis) |
col(oniae) Sisciae et | Sarm(izegetusae) ex voto.
A felirat az II. sz. I. felére keltezhető.762 „Caius Titiusok egy gazdag és befolyásos
pannoniai család volt, akik az Észak-Italia és Dacia közötti kereskedelemmel foglalkoztak.
Ennek a kereskedelemnek egy fontos állomása volt Siscia is. Caius Titius Agathopus
ennek az embernek volt a szabadosa, rabszolgasága idején pedig valószínűleg a kereskedő
helyi megbízottja (agense) volt.”763 Gentiliciuma elsősorban Észak-Italiában (azon belül is
főként

Aquileiában),

Dél-Galliában,

Dalmatiában

és

Pannoniában

fordul

elő

nagyszámban. 764 Agathopus cognomenje alapján görög származású volt,765 ragadványneve
az európai provinciák közül főként Italiában, Hispaniában, Galliában és Dalmatiában volt
gyakori.766 Valószínűleg előbb Sisciában nyerte el az Augustalis címet, majd
Sarmizegetusában.

PAN 38
Titius Domninus
Szarkofág

193 – III. sz. közepe

760

BARKÓCZI 1964 302.
ALFÖLDY 1958 450.; OPEL vol. II. 92.
762
ALFÖLDY 1958 438.
763
BALLA – TÓTH 1968 119.; PISO 2006 105.
764
MÓCSY 1959 160.; OPEL vol. IV. 124.
765
ALFÖLDY 1958 438.
766
OPEL vol. I.
761
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Brigetio (Komárom-Szőny)
CIL III, 11045; RIU 2, 587; Barkóczi 1944-51 Nr. 109; EDH HD39548; Lupa 3481
Előlap
In m[emo]riam T[i]t[i] Ursinia|ni qui [vixit] ann(os) XVIII Tit|ius Domninus Aug(ustalis) |
municipi Br[i]g(etionensium) filio pien|tissimo fac[i]endum | curav[i]t.
Baloldal
Memoria[e T]iti q(uondam) | Domnini, sive P|asseris nego|tianti splend|ido qui vixi|t annis
XXVI | [i]nterfect|o a barbari|s T[i]tius |
Jobboldal
Domninu[s] | pater infelix | filiorum [i]n | hoc sarco|fago duo | corpora | posuit.
A feliraton Brigetio, mint municipium szerepel, ezért a felirat a 193 és a III. sz. közepe
közé keltezhető. Gentiliciuma elsősorban Észak-Italiában (azon belül is főként
Aquileiában), Dél-Galliában, Dalmatiában és Pannoniában fordul elő nagyszámban. 767
Cognomenje Pannoniában a leggyakoribb, 768 de itt csak Brigetio és Carnuntum környékén
fordul elő, főként a syriaiak között.769 Titius Domninus korán meghalt fiainak készítette a
szarkofágot. Idősebbik fiát Titius Domninus avagy Passert 26 éves korában ragadta el a
halál. A felirat alapján kereskedő volt és a barbárok ölték meg. A Severus-kor idejéből
nagyobb barbár betörésről eddig nincs tudomásunk. Így jelen felirat vagy ennek első
bizonyítéka vagy Passert nem Pannoniában ölték meg, hanem valahol máshol. Ahová
valószínűleg valamilyen üzleti céllal ment. Az apa másik fia, Titius Ursinianus is fiatalon
halt meg, mindössze 18 esztendősen. Valószínűleg az apa is kereskedő volt.

PAN 39
G(aius) Titius Platanus
Oltár

117 – 194

Aquincum (Budapest)
AnÉp. 1962, 120; Szilágyi 1955, 409. p.; TitAqu I. 338; EDH HD16666; Lupa 6513

767

MÓCSY 1959 160.; OPEL vol. IV 124.
OPEL vol. II. 106.
769
BARKÓCZI 1964 311.
768
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Silvano| Silvestri!| G(aius) Titius| Platanus| Aug(ustalis) m(unicpi) Aq(uincensium)|
v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito).]
A felirat 117 és 194 közé keltezhető. Mivel Aquincumot Hadrianus uralkodása alatt
emelték municipium rangra, coloniává pedig 194-ben vált. Gentiliciuma elsősorban ÉszakItaliában (azon belül is főként Aquileiában), Dél-Galliában, Dalmatiában és Pannoniában
fordul elő nagyszámban.770 Gaius Titius Platanus, cognomenje alapján a görög származású
Augustalisok sorát gyarapította.771 Feltételezhetjük róla, hogy libertus volt. „Caius Titiusok
egy gazdag és befolyásos pannoniai család volt, mely az Észak-Italia és Dacia közötti
kereskedelemmel foglalkozott. Talán ennek a családnak lehetett az egyik helyi
megbízottja.”772

PAN 40
M(arcus) Titius Heliodorus
Márvány oszlop

240 k.

Carnuntum (Petronell, canabae területén)
CIL III, 11139; ILS 4285; ZaCarnuntum 154; Lupa 13729

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) H(eliopolitano), | Veneri | Victrici! | M(arcus) Titius |
Heliodorus, | Aug(ustalis) col(oniae) | Kar(nuntensium) v(otum) s(olvit). | Sacerdotib(us)
Vibio | Crescente et Heren(io) | Nigriniano.
A felirat a III. század első felére keltezhető, 240 körülre. Ugyanis a feliraton szereplő
sacerdosok, Vibius Crescens és Herenius Heliodorus még papi hivataluk alatt állítottak
ebben az évben egy feliratot (AÉ 1982, 792). Marcus Titius Heliodorus Carnuntum
coloniájának Augustalisa keleti származású libertus lehetett.773 Gentiliciuma, mely
patronusára utal, a latin nyelvű európai provinciák közül elsősorban Észak-Italiában (azon
belül is főként Aquileiában), Dél-Galliában, Dalmatiában és Pannoniában fordul elő
nagyszámban.774

Cognomenje

Italia

után
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MÓCSY 1959 160.; OPEL vol. IV 124.
ALFÖLDY 1958 438.
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BALLA – TÓTH 1968 119.; PISO 2006 105.
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ALFÖLDY 1958 445.
774
MÓCSY 1959 160.; OPEL vol. IV 124.
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Pannoniában

a

leggyakoribb, 775

itt

Carnuntumban, Aquincumban és Intercisában fordul csak elő, főként az orientális
származásúak körében.776 Cognomenje keleti származását támasztja alá, miként az a tény,
hogy feliratát egy „keleti származású” istenek, a Iuppiter Optimus Maximus
Heliopolitanusnak állította. A feliraton szereplő Venus Victrix az interpretatio romana
értelmében pedig az ő párja, akit „szülőföldjén” Atargis, Astarte, a nyugati provinciákban
Dea Syria néven emlegetnek.777 A feliraton „sacerdos keltezés” szerepel. Vélhetően a
papok is közreműködtek, vagy legalábbis ők határozták meg a felirat megfelelő helyét és
az állítatás megfelelő módját.778

PAN 41
L(ucius) Valer(ius) Cyrillus
Oltár

194 – III. sz. közepe

Carnuntum (Petronell)
CIL III, 4447 (p 2281); ILS 3300; ZaCarnuntum 125; Lupa 14832

Volcano | Aug(usto)! | M(arcus) Mucius | Frontinus | et L(ucius) Valer(ius) | Cyrillus |
Augustal(es) | curator(es) | thermar(um).
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető.779 Cyrillus görög származású libertus
lehetett.780 Cognomenje ritka, Moesia Inferiorban és Daciában a leggyakoribb. 781 Lucius
Valerius Cyrillus Marcus Mucius Frontinusszal együtt töltötte be Carnuntumban az
Augustalis illetőleg a fürdőfelügyelő tisztséget. A város vélhetően már colonia ranggal
rendelkezett. Cyrillus megszerezte a római polgárjogot. Figyelemreméltó, hogy nem csak
Augustalisok voltak, hanem feltehetőleg városi és nem magántermészetű feladatot, azaz
közfeladatot is elláttak, a fürdők gondozását, amelyet a tevékenységforma jellegéből
fakadóan az aedilisi hatáskörből kaphattak meg.

PAN 42
775

OPEL vol. II. 175.
BARKÓCZI 1964 313.
777
BUÓCZ 1998 136.
778
SZABÓ 2006 103.
779
ALFÖLDY 1958 445.
780
ALFÖLDY 1958 445.
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OPEL vol. II. 90.
776
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Qui(ntus) Val(erius) Felix
Szarkofág töredéke

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Abasár, a templomba beépítve)
RIU-S, 237; AnÉp. 1978, 656; Fitz 1978, 371.; EDH HD04372; Lupa 10060

D(is) M(anibus)! | Qui(ntus) Val(erius) Felix Aug(ustalis) col(oniae) Aq(uincensium) | et
Sept(imia) Vibia coniunx | sibi et suis fili(i)s vivis fe|cerunt.
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető. Egyrészt, mert Aquincum coloniaként
szerepel, másrészt az Augustalis feleségének Septimia gentiliciuma miatt. Quintus Valerius
Felix neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal. A Felix cognomen a rabszolga
származásúak körében gyakori, leginkább Észak-Itáliában, Dalmatiában és Africában volt
elterjedt.782 Praenomenje és gentiliciuma patronusára utal. Aquincum Augustalisa volt.

PAN 43
T(itus) Vellius Ones(imus)
a. Oltár

I. sz. II. fele - II. sz. I. fele

Emona (Ljubljana)
CIL III, 3836a (p 1734); RINMS 9a; Lupa 9235

Dianae | Aug(ustae) sac(rum) | in memor(iam) | T(iti) Velli Ones(imi) | IIIIIIvir(i) et |
Aug(ustali) Emon(ae) | IIIIIIvir(i) Aq(uileiae) | [a]ug(ustali) Paren(tii) | [Eutychus et |
Perigenes | lib(erti)].
b. Oltár

I. sz. II. fele - II. sz. I. fele

Emona (Ljubljana)
CIL III, 3836b (p 1734); RINMS 9b; Lupa 9235

782

BUÓCZ 1977/8 167.
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[Silvano?] | [Aug(usto) sac(rum)] | [in memor(iam)] | [T(iti) Velli Ones(imi) | IIIIIIvir(i)
et] | [Aug(ustali) Emon(ae)] | [IIII]IIvir(i) Aquil(eiae) | Aug(ustali) Parent(ii) | Eutychus et
| Perigenes | lib(erti).
A felirat az I. sz. II. felére, a II. sz. I. felére keltezhető. Gentiliciuma Italiában, DélGalliában, Moesia Inferiorban és Pannoniában fordul elő. 783 Cognomenje Észak-Italiában
gyakori.784Az egykor még Pannonia területéhez tartozó Emonából ismerjük a legkorábbi
Augustalist, ami korántsem meglepő, hiszen Emona igen korán, i. sz. 14 körül elnyerte a
colonia rangot.785 Titus Vellius Onesimus, a görög származású, aquileiai libertus több
tisztet is elnyert.786 Emonában mind az Augustalis mind a sevir tisztséget megkapta.
Vélhetően elsőként Parentium sevire, majd ezután Aquileiában is birtokába jutott az
Augustalis címnek. Ezek után szerezhette emonai tisztségeit. Felirata tanúsága szerint
pedig legalább két libertusszal is rendelkezett. Mindezek alapján valószínűsíthetjük, hogy
Onesimus igen tekintélyes vagyon birtokosa lehetett. Fentebb vélhetően két egyforma
szövegű, de más-más dedikációjú oltárról van szó. Mivel az ép dedikációjú oltárt Dianának
szentelték, a másik oltáron főként Apollo neve jöhetne szóba. Azonban tekintettel arra,
hogy Pannonia Superiorból származik inkább Silvanusnak szentelték az oltárt, aki helyben
Dianaként interpretált istennő párja volt.

PAN 44
Sex(tus) Vib(ius) Hermes
Márványtábla

II. sz vége – III. sz. eleje

Poetovio (Ptuj, Zgorn Bregből az ún. III. Mithreumból)
AIJ 312

S(oli) I(nvicto) M(ithrae) | Sex(tus) Vib(ius) Hermes Aug(ustalis) | c(oloniae) U(lpiae)
T(raianae) P(oetovionensis) sign(um) argent(eum) | cum base sua d(onum) d(edit) | cum
suis patre | pros(edente) L(ucio) Vernasio | Heraclida.

783

OPEL vol. IV. 152.
MÓCSY 1959 183.; BARKÓCZI 1964 319.
785
ALFÖLDY 1958 441.
786
ALFÖLDY 1958 438.
784
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A felirat a II. század végére a harmadik század elejére keltezhető.787 Sextus Vibius Hermes
Poetovio Augustalisa görög származású lehetett.788 Gentiliciuma Noricumban, Italiában és
Pannoniában gyakori. 789 Cognomenje Pannoniában általában a rabszolgáknál fordul elő,
így valószínűleg libertus volt.790 A birodalom latin nyelvű részében Italiában, DélGalliában, Dalmatiában és Hispaniában gyakori. 791 Hívőként igen értékes ajándékot adott
Mithrasnak. Egy márványtáblát, melyen egykor a két faragott oszlop között egy ezüst relief
díszelgett, kultuszkép gyanánt.

PAN 45
(Caius Vindonius?) Secundus
Homokkő szarkofág

193 – III. sz. közepe

Brigetio (Komárom-Szőny)
CIL III, 4334; CIL III, 11044; RIU 2, 603; Barkóczi 1944-51 Nr. 79; EDH 39585; Lupa
3496

D(is) [M(anibus)] C(aio) Vindonio [--- dec(urioni)] | mun(icipi) Brig(etionensium)
IIvi[r(o) et C(aio) Vindon]|io Margo dec(urioni) [mun(icipi) s(upra) s(cripti) fil(io?)] |
Secund(u)s Aug(ustalis) li[b(ertus) ---].
A felirat a 193 – III. sz. közepe közé keltezhető. Secundus praenomenje és gentiliciuma a
feliraton szereplő többi személy neve alapján talán Caius illetőleg Vindonius lehetett. A
Vindonius gentilicium Noricumban a leggyakoribb, de egy-egy személy előfordul
Pannoniában, Italiában, Belgicában, Aquitaniában is. 792 Cognomenje gyakori, Pannoniában
a ripa menti településeken fordul elő. 793 A felirat alapján nem állapítható meg, hogy a
feliraton szereplő személyek közül kinek volt a libertusa. Továbbá a lelőhely miatt, és a
feliraton szereplő település miatt Secundus a municipiumi rangú Brigetióban lehetett
Augustalis.
787

ALFÖLDY 1958 445.
ALFÖLDY 1958 445.
789
OPEL vol. IV 165.
790
ALFÖLDY 1958 445.
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OPEL vol. II. 179.; BARKÓCZI 1964 314.
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OPEL vol. IV 172.
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PAN 46
Q(uintus) Ulpius Felix
a. Építési felirat (beépítve)

205

Solva - Brigetio (Esztergom)
CIL III, 3649; RIU 3, 773; Lupa 8089

[Apollini et H]ygiae san[ctis|simis] Q(uintus) Ulpius [Felix | Aug(ustalis) mun(icipi)
B]reg(etionis) temp[lum] | [impensis s]uis fecit [Imperatoribus] | [Aur(elio) Anto]nino
Aug(usto) II et Sept(imio) [[Geta c(on)s(ulibus)]]].
b. Építési felirat

211 – 217

Brigetio (Komárom)
CIL III, 10972; RIU 2, 376; An. Ép. 1944, 110; Barkóczi 1944-51 Nr. 232

[- - - - - - templum Apollinis] | Gran[ni cum] [co]|lumn[is et portici]|bus sui[s a Q(uinto)
Ulpio] | Felice [Aug(ustali) et cul]|tore loci [restitutum?---].
c. Mészkő építési felirat

217. november 5.

Brigetio (Komárom-Szőny)
RIU 2, 377; An. Ép. 1944, 110; Barkóczi 1944-51 Nr. 226; EDH 20121; Lupa 8041

Apollini et Hygiae | Q(uintus) Ulp(ius) Felix Aug(ustalis) m(unicipi) Brig(etionis) porticum
| a portis II ad fon|tem Salutis a | solo inpendi(i)s | suis fecit et | ad epulas privileg(io)
colleg(ium) centon(ariorum) | haberi iussit praef(ecto) Iul(io) Sabino | q(uin)q(uennale)
Pr(a)esente et Extric(ato) co(n)s(ulibus) Noni(s) No(vembribus).
d. Építési felirat
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Brigetio (Komárom)
CIL III, 11042; RIU II, 503; An. Ép. 1944, 110; Barkóczi 1944-51 Nr. 227

Sc(h)ola coll[egii] | empta ex pecun(ia) [quam vi]|vos dederat Q(uintus) Ulp(ius) F[elix(?)
p(raefectus) ce]|nt(onariorum) pater ad rosalia(s) an[nua cel(ebranda)] | itemque ad
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sepulc[ri tutel(am)] | a solo inpendio [eius fac(iendum?)] | et collegio [dedicata?] |
[[[Imp(eratore) Antonin]o [Au]g(usto) III]]] | et Com(a)zonte co(n)s(ulibus).

Quintus Ulpius Felixet (PIR (2. Aufl.) B 166.; PIR (2. Aufl.) M 518.), Brigetio
municipiumának Augustalisát több feliratról is ismerjük. Hármat consul keltezéssel látták
el. Éppen ezért tudjuk, hogy első felirata (CIL III, 3649) 205-ből származik. Ez a felirat
igen fontos Pannonia történelme szempontjából is, ugyanis ez a legkorábbi ismert keltezett
említése Brigetio municipium rangjának. A felirat szerint Felix saját költségén templomot
emeltetett Apollonak és Hygiának. 217-ben pedig ugyanezt a szentélyt porticusszal
bővítette ki. „A templom utóbbi szövege alapján a canabae területén, az egyik tábokapu
közelében található. Valószínűleg Caracalla uralkodása idején pedig Apollo Grannus
szentélyét építette fel (RIU III, 376).”794Ezen a feliratán, mint cultor loci szerepel. Azt nem
tudjuk, hogy Augustalis tisztsége szerepelt-e ez utóbbi feliratán, ugyanis ott, ahol ennek
szerepelni kellene a felirat sérült. Egy 220-ból származó feliratán, a collegium
centonariorum praefectusaként vagy patronusaként szerepel, azonban Augustalitasa
említése nélkül. Cognomene a görög származású rabszolgáknál gyakori, 795 Észak-Italiában,
Dalmatiában és Africában sűrűn előfordul. Talán azonosítató a PAN 11 szám alatt szereplő
Augustalis feliratán található Felix névtöredékkel.

PAN 47
[- - -]s Rufus
Mészkő oltár

212 – III. század közepe

Brigetio (Komárom)
RIU II, 457; AnÉp. 1944, 119; Barkóczi 1944-51 Nr. 117; Borhy 2006 Nr.67, 94.; Lupa
12677

[D]eo S(ilvano) S(ilvestri) s(acrum) | [c]ollegius(!) | [o]pificerum (sic!) | v(otum) s(olvit)
l(ibens) l(aetus) m(erito). | [No]mina collegi: | [---]s Rufus Aug(ustalis), pa|[tro]nus,
ma|[gister? ---] || Aur(elius) For[tis], | (A)el(ius) Gregor[ius], | (A)el(ius) Bassu[s], |
Iul(ius) Amand[us], | Sep(timius) Secundi[nus], | Aur(elius) Secundi[nus], | Rut(ilius)
Secundi[nus], | (A)el(ius) (A)elia[nus], | [---] || Sep(timius) Firmus, | Ael(ius) Agilis, |
794
795

FPA IV. 80.
ALFÖLDY 1958 452.; Alföldy szerint orientális származású volt.
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Can(ius) Sabin[us], | Aur(elius) Felix i[m(munis?)], | Sep(timius) Secundu[s], | Fla(vius)
Salvianus q(uaestor), | Aur(elius) Primiti(v)us, | (A)el(ius) Vitalis, | Car() Tilia, | Fla(vius)
Felix ar(carius), | [… S]uperatus d(ecurio?) | [---]io | [---].
A felirat a 212 és a III. század közepe közé keltezhető, ugyanis a sok Aurelius gentilicium
miatt a Constitutio Antoniniana után készülhetett. A Rufus cognomen Észak-Italiában
gyakori.796 Pannoniában Marcus Aurelius után fordul elő a tartomány keleti részében, az
orientálisok körében.797 Rufus a felirat lelőhelye alapján Brigetio Augustalisa lehetett. És
ezzel egyidőben a collegium opificium patronusa és magistere. Gentiliciuma kitört a
feliratról, de nevek alapján történő keltezési lehetőség szerint így is biztos, hogy
rendelkezett a római polgárjoggal.

PAN 48
[- - -] M[- - -]
II – III. század

Fogadalmi felirat
Mursa (Osijek)
ILJug III, 3102

------] | M[- - -] | Aug(ustalis) [col(oniae)] | Murs(ensium) | v(otum) s(olvit) l(ibens)
m(erito).
A felirat a II. – III. századra keltezhető. A fenti Augustalis nevéből mindösszesen egy betű
azonosítható, a felirat sérültsége miatt. Azonban ennyi információ alapján nem
következtethetünk származására. Egy Mursából ismert Augustalis nevében van „m”, így
akár az ismeretlen Augustalis akár C(aius) Iul(ius) M[ag?]nus (5) lehet, de valószínűleg
egy másik személyről van. Az ismeretlen Augustalisról csak feltételezéseink lehetnek.

PAN 50
Aug(ustales)

796

MÓCSY 1959 188.; OPEL vol. IV 35. A Rufus név gentiliciumként nem fordul elő, így bizonyos, hogy az
Augustalis szó tisztségeként és nem cognomenjeként szerepel a feliratán.
797
BARKÓCZI 1964 323.
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Homokkő oltár

117 – 194

Gorsium, a déli városkapu előtt (Tác-Fövénypuszta)
RIU 6, 1527; An. Ép. 1988, 941; Lupa 8168

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)! | Aug(ustales) m(unicipi) | l(ibentes) f(ecerunt).
A felirat Gorsiumból került elő, de lehetséges, hogy Aquincumból hurcolták el. 798
Amennyiben mégis Gorsium lenne az eredeti lelőhely, úgy a felirat Gorsium municipium
rangját bizonyítaná. Azonban, ha Aquincumból került le, akkor a felirat valamikor 117 és
194 között keletkezett. Hiszen Aquincumot Hadrianus uralkodása idején emelték
municipiumi rangra, 194-ben pedig a colonia rangot nyerte el. Valószínűleg a feliraton
említett municipum alatt Aquincumot kell értenünk.

PAN 51

Profilált tábla

117 – 169

Carnuntum (Petronell)
ZaCarnuntum 354; An. Ép. 1934, 263; An. Ép., 1934, 263.

Loca | Augustal|ium m(unicipi) A(eli) K(arnuntini).
A felirat Kr. u. 117-169 közé keltezhető. A felirat ugyanis ugyanis Carnuntum
fakonstrukciós amphitheatrumában (az ún. amphiteatrum II-ben) állt, melyet az I. sz. II.
felében emeltek, és a markomann háború során pusztult el. Carnuntum már
municipiumként szerepel a feliraton. A felirat annak tanúbizonysága, hogy a carnuntumi
Augustalisok saját ülőhelyekkel rendelkeztek az amphitheatrumban.

Bizonytalan Augustalis

PAN 52
[Iulius] P[r]imitivus

798

Ehhez a kérdéshez legújabban lásd: TÓTH 2008 61-101.
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II – III. sz.

Ephitaphium
Aquincum (Budapest)
An. Ép. 1972, 376; Szilágyi 1971, 316-317. Nr. 19; Lupa 2844;

[D(is) M(anibus) Iuli] P[r]imitiv(i) quo(ndam ?) Savariae Au[g(ustalis) | ornament]is
decurionatus et Iuliae | [Primae et Iulio P]rimo et Flavino et Restituto | [mater facie]ndum
inchoavit | [filii peragendu]m curaverunt.
A felirat a II – III. századra keltezhető. A felirat töredékes volta, ill. a ligációk miatt a
felirat feloldása nem egyértelmű. Amennyiben cognomenje Primitivus volt, úgy az főként
Észak-Italiában és Dalmatiában gyakori, főként a rabszolgák és szabadosok körében
gyakori. Ez nem is lenne különleges dolog, hiszen az Augustalisok többsége libertus volt.
Szilágyi feloldása szerint a feliraton „au[gustalitat]is decurionatus” szerepelt. Ezt az
olvasatot nem tudom támogatni, hiszen Pannoniából eddig nem ismert párhuzama annak,
hogy valaki decurio és Augustalis is volt. Sokkal valószínűbb Mócsy javaslata, hogy csak a
decuriói jelvények viselési jogát nyerte el. Erre több példát is ismerünk, az egyiküket
éppen Savariából.

PAN 53
P(ublius) Ael(ius) Provincialis
Mészkő szarkofág

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
CIL III, 3527; TitAqu II 985; Lupa 2994

{P} P(ublio) Ael(io) Iusto ann(orum) III Aeliae Verinae | annor(um) VII P(ublius) Ael(ius)
Provincialis vet(eranus) | leg(ionis) II Adi(utricis) avos(!) et P(ublius) Ael(ius)
Provinci|alis sev(ir) col(oniae) Aq(uincensium) et Aelia Concor|dia parentes filis
dulcissim|is fecerunt.
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Aquincum már coloniaként
szerepel. Publius Aelius Provincialis azonos nevű apja a legio II Adiutrix veteránja volt,
így fia is szabad születésű volt. Valószínűleg helyi származású romanizált személyekkel
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van dolgunk, akik Hadrianus idején kaphattak polgárjogot.799 Cognomenje Pannonián kívűl
ritka, de Pannoniában is csak Aquincum körzetében fordul elő. 800 Provincialis Aquincum
sevire volt.

PAN 54
M(arcus) Aur(elius) Tertullus
212 – III. sz. közepe

Epitaphium (elveszett)
(Székesfehérvár)
CIL III, 3354; RIU 6, 1506; Fröhlich 1892, 139. Nr. 48; Lupa 4031

D(is) M(anibus)! | M(arcus) Aurel(ius) Tertullus | sexvirum col(oniae) Aq(uincensium) |
sibi et Iuliae | Ursulae coniu|gi karissimae | aeternitatis | memoriam | posuit.
A felirat a 212 és a III. sz. közepe közé keltezhető. A Marcus Aurelius nevet viselők
száma a Constitutio Antoninianat követően nőtt meg jelentősen Pannoniában. Így talán
Tertullus is egy peregrinus jogú szabad lehetett, aki Caracallától 212-ben polgárjogot
kapott. Cognomenje Italiában, Dél-Galliában, és Pannonia szomszédos tartományaiban
gyakori.801 Aquincum sevire volt, a címet rendhagyóan írták ki.

PAN 55
C(aius) Calp(urnius) Secundinus
Márványtábla

II – III. sz.

Savaria (Szombathely)
RIU 1, 52; AnÉp. 1972, 397; RSS 144; Lapidarium Savariense 97.

C(aius) Calp(urnius) Secu[n]dinus | sexvir c(oloniae) C(laudiae) S(avariensium) [v(ivus)]
f(ecit) s(ibi) et Ant(oniae) | Bonon[iae(?) vix(it) a]nn(os) LX et | C[---]M[---] fil(io)
an(norum) et Iul(iae) | Ursin[ae] nuru[i et C(aius)] Calp(urnius) P[o]ten|tinus fil(ius) [---

799

ALFÖLDY1958 450.
MÓCSY 1959 186.; BARKÓCZI 1964 321.
801
OPEL vol. IV 116.; BARKÓCZI 1964 325.
800
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]R[--- A]ve|ntina S[-------]I[---] | [------] | ATTI [---P]o|tenti[nus(?) ---] | [------] O|N [e]t
Calp(urnius) EG[---] | LI Calp(urnius?) [A]ve[n]t[---] | nepot[i] eius.
A felirat a II-III. századra keltezhető,802 Tóth Endre a keretezés alapján a Severus-korra
teszi tábla készítésének idejét.803 A Calpurnius gentilicium főként Észak-Italiában fordul
elő.804 Cognomenje birodalomszerte elterjedt, de főként Noricumban, Italiában, DélGalliában, Dalmatiában, Belgicában és Pannoniában gyakori. 805 Marcus Aurelius kora előtt
Nyugat-Pannoniában elterjedtebb.806 A Bononia kelta jellegű, Savaria környékén
gyakori.807 A Potentius cognomen nyugaton és Noricumban gyakori.808 Az Aventina pedig
főleg Dél-Galliában fordul elő.809 Secundinus Savaria sevire volt.

PAN 56
L(ucius) F(lavius) Fortunatus
Szarkofág (eltűnt)

II. század vége III. század első fele

Scarbantia (Sopron-Magyarfalva)
CIL III, 4249; RIU 1, 224; Lupa 13104

L(ucius) F(lavius) Fortunatus [se]vi[r] | Augus[t(alis)] m(unicipi) Scarb(antiae) | NAI[--]IX[---]V et SAN[---] | et M[---]E[---]L MON[---] ann(orum) XXXV.
A felirat a II. század végére a III. század első felére keltezhető. 810 Lucius Flavius
Fortunatus Scarbantia sevir Augustalisa volt. Cognomenje az Eutychus latin megfelelője,
és a libertusok körében volt gyakori. Praenomenje és gentiliciuma vélhetően patronusára
utal. A Flavius igen gyakori Scarbantiában, hiszen a település flaviusi municipium volt.
Bár több olvasata is rendelkezésünkre áll, a töredékes részek kiegészítése nehézkes, mivel
az eredeti felirat elveszett. Alföldy Géza a sevirek közé számította.

802

RSS 113.
TÓTH 2011 150.
804
MÓCSY 1959, 153.
805
OPEL vol. IV 58.
806
BARKÓCZI 1964 323.
807
RSS 113.
808
RSS 113.
809
RSS 113.
810
ALFÖLDY 1958 445.
803
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PAN 57
T(itus) Fl(avius) Restutus
Oltár

II. sz. vége III. sz. eleje

Poetovio (Ptuj, az ún. II. Mithreumból)
CIL III, 15184 / 9

[D(eo) I(nvicto)] M(ithrae)! T(itus) Fl(avius) Restutus IIIIIIv[ir] | [Aug(ustalis)
co]l(oniae) P(oetovionensis) pr(o) se [e]t su[i]s om[nibus].
A felirat a II. század végére a III. század első felére keltezhető.811 Cognomenje gyakori
rabszolganév, de egyaránt előfordul a helyi származású szabadok között is, 812 Pannoniában
főként a nyugati határ mentén.813 Pannonián kívűl a birodalomban főként Noricumban,
Észak-Italiában, és Dalmatiában fordul elő. 814 Titus Flavius Restutus neve alapján
rendelkezett a polgárjoggal. Titus Flavius Restutus, amennyiben a három meglévő
darabból álló töredékes felirat kiegészítése helyes, Poetovio sevir Augustalisa volt. Bár
Alföldy Géza feloldásában csak, mint sevir szerepel.815 Talán a feliraton a kitört rész
kiegészítése inkább [dec(urio)] az [Aug(ustalis)] helyett. Felirata a poetovioi II.
Mithreumból került elő, így Restutus az istenség híve lehetett.

PAN 58
Auccius Sineca
Oltár (elveszett)

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
CIL III, 3467; CIL III, 10434; Fröhlich 1891, 157-158. Nr. 15; TitAqu II 969

Liberei (!)| Aucci | Sineca se|xvir col(oniae) Aq(uincensium) | pro se et su|is v(otum)
s(olvit) l(ibens) m(erito).

811

ALFÖLDY 1958 445.
ALFÖLDY 1958 445.
813
MÓCSY 1959 187.
814
OPEL vol. IV 28. p.; BARKÓCZI 1964 322.
815
ALFÖLDY 1958 445.
812
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A felirat 194 utánra, legkésőbb a III. század első felére keltezhető, hiszen Aquincum
coloniaként szerepel. Cognomene helyi születésű kelta származású szabadra vall. 816 (A név
Seneca változata Hispaniában, Dalmatiában, Italiában, Pannoniában és Noricumban
gyakori.817) A felirat legújabb feloldása szerint nem Caius Iulius Sineca volt a neve.
Azonban még ez sem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az Aucci itt csak rövidítés és az „-us”
végződés értendő utána. Nem feltétlenül Aucci libertusként kell olvasni a feliratot. Az
Auccius vagy Aucius csak Hispaniából, Gallia Narbonensisből és Lugdunensisből
ismert.818

PAN 59
Q(uintus) Mullius Marcellus
Márványtábla

II. sz. I. fele

Savaria (Szombathely, beépítve a várba)
CIL III, 4194; RIU 1, 61; RSS 139; EDH HD40104; Lupa 3304; Lapidarium Savariense
112.

[Q(uintus)] Mullius Sex(ti) f(ilius) | [Cla(udia)] Florentinus | [an(norum)] v(ivus) f(ecit)
sibi et Caenati|ustae con(iugi) an(norum) et Q(uinto) Mullio | [Mar]cello sevir(o)
c(oloniae) C(laudiae) S(avariensium) an(norum) XX | [et M]ulliae Marcellinae fil(io et)
nep(oti).
A felirat az I. sz. második felére, vagy a II. sz. első felére keltezhető. 819 Gentiliciuma
főként Észak-Italiában fordul elő.820 A Marcellus cognomen pedig Észak-Italiában,
Dalmatiában és nyugaton gyakori.821 Marcus előtt Pannoniában főként Savaria
környékén.822 Valószínűleg a felirat állítatója a Claudia tribusbeli Q. Mullius Florentinus,
az apja lehetett. A Florentinus cognomen Észak-Italiában, Pannonián belül pedig
Savariában gyakori. A feliraton nagyapja praenomenje is szerepel. Apja és nagyapja is
római polgár volt, így Marcellus leszármazottjuk révén csakugyan szabad születésű volt,
816

ALFÖLDY 1958 450.
OPEL vol. IV 65.
818
OPEL vol. I. 219.
819
ALFÖLDY 1958 439.
820
MÓCSY 1959 157.
821
MÓCSY 1959 180.
822
MÓCSY 1959 180.
817
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aki rendelkezett a polgárjoggal. Q. Mullius Marcellus a felirat tanúsága szerint Savaria
sevire volt, és 20 éves kora körül halt meg.

PAN 60
(Lucius?) Sept(imius) Celer
Mészkő sírtábla

217

Aquincum (Nagykovácsi, a kat. templomba beépítve)
CIL III, 3620; RIU 6, 1322; AnÉp. 2002, 1176; AnÉp. 2002, 1195; AnÉp. 2003, 1457;
EDH HD31759; Lupa 3131

D(is) M(anibus) | <L=I>ucio Septimo Lu|piano annorum(!) | I et Lucio Sept(imio)
Caesia|no annorum(!) I facien|dum curavit Sept(imius) Celer | sexvirum(!) col(oniae)
Aq(uincensium)

Aur(elia)

Caen|is

parentes

fili(i)s

car(issimis)

p(osuerunt)

P|raesent<e=I> et Extrica<t=D>o | co(n)s(ulibus).
A feliraton consulkeltezés szerepe, így tudjuk, hogy 217-ben készült. Celer cognomenje
csak ritkán fordul elő a rabszolgák között, inkább a helyi eredetű személyek körében
gyakori.823 De Észak-Italiában és Dél-Galliában is sűrűn előfordul.824 Neve alapján
rendelkezett a polgárjoggal. Vélhetően peregrinus jogú helyi születésű szabad volt, aki
Septimius Severus alatt kapott polgárjogot.825 Celer Aquincum sevire volt. Vélhetően
ikerfiainak állítatta a feliratot.

PAN 61
L(ucius) Sep(timius) Valerius
Kultuszkép bázis

198 – 208

Neusiedl am See
CIL III, 4539 (p 2328,39); Lupa 8902

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) S(oli) pro s(alute) Aug(ustorum!) nn(ostrorum) L(ucius)

823

ALFÖLDY 1958 450.
OPEL vol. II. 47.
825
ALFÖLDY 1958 450.
824
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Sep(timius) | Valerius et Valerianus sex(viri) col(oniae) K(arnunti) | v(otum) s(olverunt)
l(ibentes) m(erito).
A felirat a 198-208 vagy 211-re keltezhető. Hiszen a feliraton szereplő Augustorum
nnostrorumban az „n” kettőzés arra utal, hogy két társuralkodó volt hatalmon a felirat
állításakor. Mivel Carnuntum már coloniaként szerepel, csak Septimius Severus 826 és
Caracalla827 (198-208) illetve Caracalla és Geta 828 (211) közös uralkodása jöhet szóba.
Mivel azonban a Getát 211 -ben damnatio memoriaeval sújtották, ha a második „n” rá
utalna, akkor azt ki kellett volna törölni a feliratról. Így sokkal valószínűbb, hogy
Septimius Severus és Caracalla uralkodása idején állították a feliratot. Valerius
cognomenje Észak-Italiában, Dél-Galliában Dalmatiában, Pannoniában és Daciában
gyakori.829 Vélhetően peregrinus joggal rendelkező helyi születésű személy volt, aki
Septimius Severus alatt kaphatott polgárjogot.830 A felirat tanúsága szerint Carnuntum
colonia sevire és Mithras híve volt. A kultuszkép a carnuntumi mithreumot díszitette.

PAN 62
L(ucius) Sep(timius) Valerianus
Kultuszkép bázis

198 – 208

Neusiedl am See
CIL III, 4539 (p 2328,39); Lupa 8902

D(eo) I(nvicto) M(ithrae) S(oli) pro s(alute) Aug(ustorum!) nn(ostrorum) L(ucius)
Sep(timius) | Valerius et Valerianus sex(viri) col(oniae) K(arnunti) | v(otum) s(olverunt)
l(ibentes) m(erito).
A felirat a 198-208 vagy 211-re keltezhető. Hiszen a feliraton szereplő Augustorum
nnostrorumban az „n” kettőzés arra utal, hogy két társuralkodó volt hatalmon a felirat
állításakor. Mivel Carnuntum már coloniaként szerepel, csak Septimius Severus 831 és

826

Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 105-109.
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 113-115.
828
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 115-117.
829
MÓCSY 1959 195.; OPEL vol. IV 142.; BARKÓCZI 1964 327.
830
ALFÖLDY 1958 445.
831
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 105-109.
827
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Caracalla832 (198 –208) illetve Caracalla és Geta (211) közös uralkodása jöhet szóba.
Mivel azonban a Getát833 211 – ben damnatio memoriaeval sújtották, ha a második „n” rá
utalna, akkor azt ki kellett volna törölni a feliratról. Így sokkal valószínűbb, hogy
Septimius Severus és Caracalla uralkodása idején állították a feliratot. Valerianus
cognomenje Észak-Italiában, Dél-Galliában, Észak-Africában és Dalmatiában gyakori.834
Vélhetően peregrinus joggal rendelkező helyi születésű személy volt, aki Septimius
Severus alatt kaphatott polgárjogot. 835 A felirat tanúsága szerint Carnuntum colonia sevire
és Mithras híve volt. A kultuszkép a carnuntumi mithreumot díszitette.

PAN 63
L(ucius) Seranus Erotinus
Mészkő oltár

194 – III. sz. közepe

Aquincum (Budapest)
CIL III, 3497; Fröhlich 1891, 160. Nr. 19; TitAqu I. 315a-b; Lupa 9716

Silvano Do|mestic(o) sac(rum)! | L(ucius) Seranus EErot|ius IIIIIIvir, a(e)dil(is), |
dec(urio) col(oniae) Aq(uincensium) | v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
A felirat a 194 és a III. sz. közepe közé keltezhető, hiszen Aquincum már coloniaként
szerepel. Erotinus gentiliciuma Pannonián kívűl Italiában, Dél-Galliában, Belgicában
fordul elő. 836 Cognomene kelta ősökre utal, 837 Pannonián kívűl még Belgicában,
Noricumban és Raetiában gyakori. 838 Erotinus nagy valószínűséggel szabad születésű volt,
bár neve előfordul a rabszolgáknál is.839 Aquincumban elsőként a seviri tisztséget nyerte el,
majd aedilis lett, ez követően bekerült a decuriók sorába. Egy másik tördékes felirat
(TitAqu I. 207) is említi.

PAN 64
M(arcus) Ulp(ius) Gaddas
832

Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 113-115.
Az uralkodóról lásd részletesebben GRANT 1996 115-117.
834
MÓCSY 1959 195.; BARKÓCZI 1964 327.
835
ALFÖLDY 1958 445.
836
OPEL vol. IV 71.
837
ALFÖLDY 1958 450.
838
OPEL vol. IV 72.; BARKÓCZI 1964 324.
839
ALFÖLDY 1958 450.
833
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Mészkő oltár

211 (október?)

Aquincum (Veszprém)
RIU 2, 356; CSIR U VIII, 85.; EDH HD39056; Lupa 7011

I(ovi) O(ptimo) M(aximo), I(unoni) R(eginae)! | M(arcus) Ulp(ius) Gaddas | sex(vir)
col(oniae) Aq(uincensium) et Ulp(ia) Victorina pro | salute sua et | [suor]um v(otum)
l(ibens) p(osuerunt) | [--- Oc]t(obres?) Gen|[tiano et Basso co(n)s(ulibus).
A feliraton szereplő consulkeltezés miatt tudjuk, hogy a felirat 211-ben készült, talán
októberben. Marcus Ulpius Gaddas szabad születésű volt, rendelkezett a római
polgárjoggal. Praenomenje és gentiliciuma alapján ő vagy valamelyik felmenője
Traianustól kapott polgárjogot. Cognomenje miatt palmyrai származású lehetett. Aquincum
sevire volt.

PAN 65=PAN 43
T(itus) Vellius Ones(imus)
a. Oltár

I. sz. II. fele II. sz. I. fele

Emona (Ljubljana)
CIL III, 3836a (p 1734); RINMS 9a; Lupa 9235

Dianae | Aug(ustae) sac(rum) | in memor(iam) | T(iti) Velli Ones(imi) | IIIIIIvir(i) et |
Aug(ustali) Emon(ae) | IIIIIIvir(i) Aq(uileiae) | [a]ug(ustali) Paren(tii) | [Eutychus et |
Perigenes | lib(erti).]
b. Oltár

I. sz. II. fele II. sz. I. fele

Emona (Ljubljana)
CIL III, 3836b (p 1734); RINMS 9b; Lupa 9235

[Silvano | Aug(usto) sac(rum)] | [in memor(iam)] | [T(iti) Velli Ones(imi)] | [IIIIIIvir(i) et]
| [Aug(ustali) Emon(ae)] | [IIII]IIvir(i) Aquil(eiae) | Aug(ustali) Parent(ii) | Eutychus et |
Perigenes | lib(erti).
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A felirat az I. sz. II. felére, a II. sz. I. felére keltezhető. Az egykor még Pannonia
területéhez tartozó Emonából ismerjük a legkorábbi sevirt, ami korántsem meglepő, hiszen
Emona igen korán, i. sz. 14 körül elnyerte a colonia rangot.840 Onesimus gentiliciuma
Italiában, Dél-Galliában, Moesia Inferiorban és Pannoniában fordul elő. 841 Cognomenje
Észak-Italiában gyakori.842 Titus Vellius Onesimus, a görög származású, aquileiai libertus
több tisztet is elnyert.843 Emonában mind az Augustalis mind a sevir tisztséget megkapta.
Vélhetően elsőként Parentium sevire, majd ezután Aquileiában az Augustalis címet is
birtokolta. Ezek után szerezhette emonai tisztségeit. Felirata tanúsága szerint pedig
legalább két libertusszal is rendelkezett. Mindezek alapján valószínűsíthetjük, hogy
Onesimus igen tekintélyes vagyon birtokosa lehetett. Fentebb vélhetően két egyforma
szövegű, de más-más dedikációjú oltárról van szó. Mivel az ép dedikációjú oltárt Dianának
szentelték, a másik oltáron főként Apollo neve jöhet szóba. Azonban tekintettel arra, hogy
Pannonia Superiorból származik Silvanus valószínűsíthető, mint a helyi Diana párja.

PAN 66
[- - -]
Sztélé

I – II. sz.

Emona (Ig)
CIL III, 10739; Lupa 5569

------] | [I]IIIIIv[ir] | v(ivus) f(ecit) sib[i et] | Quinti(a)e [---] | co<n=I>iug[i] | an(norum)
LV et [---] | et C(aius?) BVI[---]|elia BVII[---] | Valeriu[s].
A felirat sérültsége miatt nem ismerjük ennek a feltehetően emonai sevirnek844 a nevét.
Családtagjainak nevei azonban helyi származású illyr személyre vallanak, aki talán libertus
volt.845 A lelőhely alapján Emona sevire lehetett.

Bizonytalan sevir

840

ALFÖLDY 1958 441.
OPEL vol. IV. 152.
842
MÓCSY 1959 183.
843
ALFÖLDY 1958 438.
844
ALFÖLDY 1958 439.
845
ALFÖLDY 1958 439.
841
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PAN 67
Taurus
Oltár

II. sz.

Salla (Zalalövő)
RIU-S, 52; An. Ép. 2004, 122; An. Ép. 2005, 1211; CSIR U VIII, 4.; Szabó, E. 2003, 79.
Nr. 103.

[- - -] | Taurus [..] | [se]xv(ir) m(unicipi) Sall(ae) | v(otum) s(olvit) [l(ibens) m(erito)].
A felirat a II. századra keltezhető. A Taurus cognomen kizárólag észak-italiai
származásúak között fordul elő Pannoniában. Nevének töredékes volta miatt nem
állapítható meg, hogy rendelkezett-e a polgárjoggal. Salla sevire lehetett, bár a kiegészítési
lehetőség elég bizonytalan a sexvir kifejezést nem rövidítették általában ezen a módon,
ahogy a többi feliraton is látható, itt feljebb.

RAE 1
Sext(us) Attonius Privatus
Építési felirat

II. sz. 2. fele – III. sz.

Augusta Vindelicorum (Augsburg)
CIL III, 5797; CIL XIII, *411; D 7110; IBR 108

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Silvano | templ(um) cum signo ve|tustate
conlabsum(!)! | Sext(us) Attonius Privatus | cives Trever, IIIIIIvir | Augustalis, pecunia |
sua restituit.
A feliraton szereplő IN H D D rövidítés a II. sz. második felétől terjedt el Raetia, a két
Germania, Belgica és Britannia provinciában, 846 bár igaz, hogy már az I. században is
megjelenik a kifejzés. A feliratot így a II. sz. 2. felére, a III. sz. elejére keltezhetjük.
Mindenesetre a III. században gyakoribb a tartományban az IN H D D formula

846

FISHWICK 1990 432.
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használta.847 Privatus feliratán Augusta Treverorum polgáraként említi magát. Származási
helyét illetően megerősít minket az a tény is, hogy az Attonius gentilicium főként Gallia
Belgicában és a két Germaniában fordul elő. 848 A Privatus cognomen pedig Italiában, DélGalliában, Dalmatiában, Belgicában, Hispaniában közel féltucatszor fordul elő, miként
Noricumban

is.849

Annak

hátterében,

hogy

Augusta

Treverorumból

Augusta

Vindelicorumba költözött, foglalkozása állhatott, ugyanis Privatus nagy valószínűséggel
kereskedő volt. A felirat lelőhelye alapján Privatus Augusta Vindelicorum sevir
Augustalisa volt. A város gazdag személyei közé tartozhatott, hiszen Silvanus templomát,
annak szobrával együtt, a saját költségén hozatta rendbe. Neve alapján rendelkezett a római
polgárjoggal. Felirata a császárkultusszal közvetlen kapcsolatba hozható. Ugyanis Privatus
az uralkodói ház tiszteletére újitatta fel Silvanus templomát. Éppen ezért talán a templom
felújításának oka a seviratus elnyerésében rejlik, és maga a rendbehozatal munusként
fogható fel.

RAE 2
M(arcus) Aur(elius) Car[us]
Mészkő síremlék pillérére vésett sírfelirat

212 után

Augusta Vindelicorum (Augsburg)
AnÉp 1998, 1001a; Bakker 1998, 85; Bakker 2000, 93 Abb. 72; Lupa 6439; EDH
HD049086;

D(is) || M(anibus) || M(arcus) Aur(elius) Car[us] IIIIIIvir Aug(ustalis), ingen(uus) |
pragm(aticus) sibi et Faust(iniae) Iucundae | uxori et Aureliae fil(iae) ceterisq(ue) |
cognatis v(ivus) f(ecit).
A felirat állítatója, Marcus Aurelius Carus Augusta Vindelicorum sevir Augustalisa
lehetett. Praenomene és gentiliciuma alapján a felirat vélhetően a Constitutio Antoniniana
után készülhetett, de legkorábban is csak a II. sz. utolsó harmadában. A felirat szerint
szabadon született (ingenuus), vélhetően pont Caracalla rendelete alapján nyert római
847

A IN H D D kifejezéshez lásd bővebben Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier: La datation des inscriptions
latines dans les provinces occidentales de l’Empire Romain d’après les formules «IN H(ONOREM)
D(OMUS) D(IVINAE)» et «DEO, DEAE», in: ANRW II. 3. 232-282.
848
OPEL (1994) vol. I. 214-215.
849
OPEL vol. III. 164.
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polgárjogot. Cognomenje Hispaniában, Belgicában és Pannoniában a leggyakoribb.850
Carus a kevés raetiai sevir Augustalis egyike volt, vélhetően azért nem tüntette fel a város
nevét és rangját, melyben a tisztségét viselte, mert a tartományban csak egyetlen olyan
város volt, melyben sevir testület működhetett. Ugyanis eddig Raetiában csak Augusta
Vindelicorum territoriumáról kerültek elő sevirekre vonatkozó feliratok. Tudjuk, hogy
pragmaticusként dolgozott. Azaz olyan a törvényekben jártas személy volt, aki e tudása
révén segített az „ügyvédeknek” a peres eljárások alkalmával. Ugyanis az „ügyvédek”
valójában inkább rhétorok voltak, akik a szónokláshoz értettek, hiányos jogi ismereteik
miatt kellett igénybe venniük ezen jogtudósok segítségét, mindezek ellenére nem számított
jól fizető foglalkozásnak. 851 Neve alapján rendelkezett a római polgárjoggal, felesége pedig
szabadszületésű nőnek tűnik.

RAE 3
Tib(erius) Cl(audius) Euph[r]a[tes]
Sírfelirat (eltűnt)

120/121 után

Augusta Vindelicorum (Augsburg)
CIL III, 5824; D 7598; IBR 135

[D(is) M(anibus) et] | perpetuae securit(ati) | Tib(erius)

Cl(audius) Euph[r]a[tes] |

IIIIIIvir Aug(ustalis), negotiat(or) | artis purpurariae, | qui vixit ann(os) LXXVI, | Seniliae
Lascivae coniugi, | et Claudis Fortunensi et Antigono | et Apro filiis vivos vivis fecit.
A fenti felirat elveszett, így keltezése bizonytalan, a meglévő információk alapján
Hadrianus uralkodása előtt nem készülhetett. Hiszen azelőtt Augusta Vindelicorum még
nem rendelkezett a municipium ranggal. A fenti IIIIIIvir Augustalis cognomenének
kiegészítése bizonytalan. Kellner Euph[r]a[s]nak határozta meg, 852 Mócsynál853 illetőleg a
CIL-ben, mint Euph[r]a[tes] szerepel, mindenesetre ez utóbbi kiegészítést támogatja az a
tény, hogy az Euphras cognomennek is vannak párhuzamai,854 de az Euphratesra legalább

850

OPEL vol. II. 39.
DIÓSDI 1961 101.
852
KELLNER 1976 711.
853
MÓCSY1983
854
Az Euphras cognomen további előfordulásai: AnÉp. 1977, 134; CIL VI, 738; CIL VI, 4091; CIL VI,
17374; CIL VI, 33840; RMD 4, 304; ILS 2157
851
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kétszerannyi példa akad.855 Bármi is volt eredetileg a cognomene, görög856 vagy legalábbis
keleti származású személy volt, talán syriai. 857 Cognomene a latin nyelvű provinciákban
elég ritka.858 A felirat lelőhelye alapján Augusta Vindelicorum IIIIIIvir Augustalisa volt.
Rendelkezett a római polgárjoggal. Felirata alapján azt is tudjuk, hogy bíborfesték
kereskedelemmel foglalkozott és egészen 76 éves koráig élt. Sírfeliratáról még életében
gondoskodott, vélhetően felesége halálakor állította a családja számára. Életkorát halála
után véshették fel a kőre.

RAE 4
P(ublius) Frontinius Decoratus
Szarkofágra vésett sírfelirat

III. sz. első harmada

Augusta Vindelicorum (Augsburg)
Nuber 1977. 254., Nr. 11; Koch - Sichtermann 1982 304. Anm. 11; Nuber 1985 130., 206;
Lupa 6483

D(is) M(anibus) et perpetuae securitati | P(ublio) Frontinio Decorato IIIIIIvir(o)
Aug(ustali) mancipi ferrariar(um) [- - -] et | provinciae Raetiae itemque | Daciarum trium
| Iulia Sperata s(tolata) f(emina) coniugi carissimo | f(aciendum) c(uravit).
A felirat a III. sz. első harmadára keltezhető, 859 ugyanis a stolata femina szerkezet
legkorábban a II. sz. végén jelenik meg a feliratokon. 860 Publius Frontinius Decoratus
gentiliciuma Belgicában fordul elő többször.861 Cognomene Pannoniában a leggyakoribb,
Italiát leszámítva máshol csak elvétve fordul elő. 862 Felesége, neve alapján Raetia
vidékéről származott, de a Decoratus cognomen sem szokatlan a kelta területeken.863
Felesége a stolata femina jelzővel rendelkezik a felirat jelenlegi feloldása szerint, ez az
elnevezés azonban lovagok feleségeit illette meg! Így Decoratus talán e két utóbbi
855

Az Euphrates cognomen további előfordulásai: AnÉp. 2001, 271; CIL V, 6089; ILS 3652; ILS 2157; CIL
VI, 8584 (p 3460); CIL VI, 9428; CIL VI, 17375; AnÉp. 2005, 334; AnÉp. 2005, 869; NSA-1923-37; AnÉp.
1997, 463; An. Ép.1999, 701
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NUBER 1985 130.
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provinciából származhatott, de akár helyi születésű is lehetett. Felirata Augusta
Vindelicorum territoriumán került elő, így vélhetően ennek a városnak volt a sevir
Augustalisa. Azt is tudjuk, hogy miként volt képes megfizetni az seviratus elnyerését.864
Ritka a manceps kifejezés, többnyire a conductorral találkozhatunk, azonban mindkét
kifejezés azonos tartalmat fed, bérlőt jelent. Tehát Decoratus több vasbánya bérlője volt, a
felirat alapján Raetia és mindhárom Dacia és egy harmadik terület vasbányáit bérelte, tehát
hatalmas vagyon birtokosa lehetett.

864

NUBER 1985 131.
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