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ielőtt azon szekszárdi régiségeknek, m elyek 

soraim  tárgyául szolgálnak, leírása- s-rniír-· 

gvarázatába bocsátkoznám , czélszerú'nek, sőt 

szükségesnek tarto ttam  a következőket előre 

b o csá tan i:

A m ilyen különbözők a népek szokásai s fogalm ai- 

a becsület- és tiszteletről, szintoly különböző- és sok

féleképen tak a riita ttak  és takaritta tnak  el je len leg  is lialot- 

taik. — Úgy tapaszta ltuk  azonban, bogy ezek eltem ettetésé

nél részint a ha lo tt iránti kegyelet s némi tisztelkedés, ré

szint azon főczél véte te tt figyelem be, hogy a rothadásnak 

indult testek az élőknek ártalm ára ne váljanak.
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K étséget nem  szenved, hogy a föld különböző népei 

a ha lo ttak  eltem ettetésénél annál több tiszteletet b izonyí

to ttak , minél pallérozottabbak voltak , m int azt a régi egyp- 

tom i, görög és róm ai tem etési szertartások m utatják.

T öbb népeknél, m int a görögöknél, róm aiaknál, liun- 

noknál a ha lo ttak  m egégettettek.

A régi világ bölcsei már az ős időkben azt állították, 

hogy a halo ttakat az em beriség m aradványaiként kell te 

k in ten i, kiknek első anyagukhoz, a földhöz, vissza kell 

menniök. A zonban lehetetlen volt azon időkben ezen né

zetet átalánossá tenni: m ert H eraclit parancsolá, a ha lo ttakat 

m egégetni, hogy első elem eiknek visszaadassanak; ki úgy 

vélekedett, hogy m inden e világon tűzből készült. Thales, 

ki a vizet ta rto tta  m inden dolgok any jának , a földbe akarta 

tak aritta tn i a hullákat. D em okrit azonban, ki a feltám adást 

hitte, mézbe m ártani jav a llo ttá  azokat, hogyfentartatliassanak.

Ném ely pogányok azon vélem ényben lévén, hogy egy 

része a léleknek m ég m indig m egm arad a ha lo ttak  testé

ben, gyakran  el nem határozhatták  m agokat azon szokás 

követésére , hogy a hullák m egégettessenek, ü g y  látszik 

azonban, hogy a keresztények m indjárt eleitől fogva ezen 

szokást kedveseik iránti kegyeletlenségnek ta rtv án , ha lo t

ta ik a t e ltak aritta tták  *), ugyanazért a ha lo tta ikat elégetők

*) Tertulian do resurrectione Carnis. C. I.



által k igúnyo lta ttak , s azzal vádo lta ttak , hogy azért nem 

akarják  a m egégetési szokást alkalm azni, m ert a feltám a

dás képzelt rem énye az által lehetetlenné válnék.

Azonban a ha lo ttak  m egégetése nem volt átalános szo

kás , s az eltem etési szertartást gyakran  m egelőzte; ezt 

Cicero is Cyrus és N um a példájával b izonyítja , s azt mondja, 

hogy egészen az ő idejéig a Cornelia-család Róm ában az 

eltakarítási szertartást követte *).

Még nyilvánosabb példákat nyú jt erre a régi görögök, 

egyptom iak, s persák tö rténete , k ik  az em bertelen m egége

tési szokást elhagyták.

A görögök tem etkezése körül következő szertartások 

d ivatoztak : **)

A holttestet vagy egyszerűen bocsátották le a sirgö- 

dörbe, vagy előbb m áglyára téve m egégették , s az össze

pörkölt csontokat borban megm osván s olajjal bekenve a 

test ham vaival együ tt ham vvederbe tevék s re jték  el a 

földbe. A m eg nem égetett ho lttestet úgy lielyezék a sírba, 

hogy arczczal a kelő napot nézze. De a m egarai polgárok 

ellenkező szokást követtek. Az égő m áglya között boráldo

más ta rta té k , s barm ok életének, m elyeket feldarabolván

*) Cicero de legib. II. C. 22.

**) Fojtényi, a görög régiségtan rövid egybefoglalta. 95. lap.
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az égő m áglyára hány ták  a m egholtnak ruháival, fegyverei

vel, sok töm jén és más illatszerekkel együtt.

Vezérük m áglyáját, annak felgyujtása előtt három szor 

kerülék m eg sebes lép tekkel, s hadilárm a közt a katonák.

S í r j a i k  és s í r e m l é k e i k :  E leinte legegyszerűbb ver

mek valának a sírok, hová lebocsáttatván a ho lttest, beliá- 

nyaték  földdel, s egy kis domb kövekből vagy földből 

m utatá  az elhunytnak nyughelyét. U tóbb fö ldalatti barlan 

gokat készítvén, azokba tevék el ha lo tta ikat a görögök. 

De ezen fö ldalatti nyughelyek m indig  több s több gond

dal készíttetvén e l, fokonkint oly díszben, oly nagyszerű  s 

pompás m odorban hozattak  létre : hogy azokat nem annyira 

sírboltoknak, m intinkább fö ldalatti tem plom oknak, s m eg

holtak  palotáinak lehete nevezni; valának ugyanis bennük 

egész oszloprendek, folyosók, emeletek. A zért is az ide le

te tt  m egholtat gyászoló rokonok s barátok  hónapszám ra is 

ben lak tak  ezen sírboltokban, keseregvén s könyezvén a 

kedves ham vak fölött. F ogad ta ték  rendes sirőr, ki folyvást 

a halál term eiben lakván, gondját viselje az egész épületet 

őrizze a ho ltteste t, vagy annak ham vvedrét, s időnként 

töltögessen olajat az égő viliárokra.

A sirkertek vagyis tem etkező helyek többnyire  váro

son kívül valának s nyilvános u tak  m ellett. N agyérdem ű 

férfiakat hegyek orm án, város közepén, köztéreken, tem 

plomok m ellé, sőt ben a tem plom ban is szoktak volt elte-
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illetni. A thenaeben a Karam ikosz nevű városnegyednek 

kapunküli része vala kitűzve (lisztemet«') helyük Némely 

családok külön sírbo lto t csináltattak  m agok szám ára saját 

körtükben, vagy kün  országutak m ellett. A tliebaei ház

építő polgárnak legelső gondja vala sírboltot építeni; ezt a 

spártabeliek sem m ulaszták el; m int k iknek am úgy is leg

forróbb vágy birá keb leket, holtok után őseik ham vai mellé 

ju tn i. M irő l, hogy annál b iztosabb rem ényük lehessen, 

valahányszor háborúba kelle m enniük, bizonyos jeg y e t kő

iének k a r ju k ra , melyből ha netalán e lesendettek , rajok 

ism erjenek fenm aradt ba jtársaik , s k itk it illető sírjába te

gyenek.

A rómaiak temetkezése
Ungar uzonnt.

A halhata tlanság  tana  m ár a legrégibb em beriség tö r

ténetébe be van szőve, s lassan halado tt nem zetségről nem

zetségre, m ig végre tisztább  fogalm at ért. A róm aiak ezen 

h ite t az egyiptom beliektől és görögöktől öröklötték. A hal

hata tlanság  hite m ellett, h itték  a lélek vándorlását, s igy 

tem etési szertartásaik  is ezekhez voltak  alkalm aztatva. Mi

dőn Diogenes aziránt k é rd ez te te tt, mi történ jék  halála után 

holttestével? azt rendelé, hogy heverni hagy ják ; „Ez által 

azonban tcm etetlen m aradsz“, m ondák tan ítv án y a i; „Bízzátok
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ezt az orrokra“ válaszold ő, tudván azt, Hogy érdekükben 

áll az élőknek őt minél előbb eltakarítani.

A róm aiak részint m egégették , részint eltem ették h a 

lottaikat. Az első mód úgy látszik a róm aiaknál régibb.

Num a a vallásos szertartások legnevezetesebb tanítója, 

nem akart m egégette tn i, hanem  azt rendelte , hogy köny

veivel a Janiculum on tem ettessék el. H a az elégettetés 

a róm aiaknál átalános volt volna, akkor a Cornelia, F ab ri

cia s egyéb nem zetségek előjoga, hogy a városban tem et- 

tessenek el, nem hozato tt volna.

Azon képzelet, hogy a halál csupán elbucsuzás az élők

től annyira uralkodó h ite  \rolt ezen népnek, hogy csak 

kevés különbség volt a ha lo ttak  és a távozóktóli elbucsu

zás közt.

A szem lenyom ása egy a legszentebb kötelességek kö

zül volt, m elyet m indenkor egyik a legközelebbi rokonok 

közül végezett. E zután  a mosás k ö v e tk e ze tt: az asszonyok 

vették  át a h a lo tta t, s ezt földre terítvén, m eleg vízzel mos

ták  m eg, s igy adták át a polinctoroknak (bekenőknek) 

kik  bizonyos só, szurok, o laj, bor, salétrom , méz és vi

aszból állott kenőcscsel m egkenték, ez által a teste t több 

időre a rothadástól megóván. Mire az előkelők többnyire 

9 napra a díszágyon k ité te ttek  s azután a városon keresz

tü l, gyakran ny ito tt arczczal, többnyire éjszakának idején, 

fáklyák m ellett k isérte ttek  a ha lo ttak , s ezen szokás, hogy
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{innál pompásai)b legyen, később a nappali tem etkezések

nél is m egtartato tt. A kiséret lényeges részét te tték  a tu- 

batores (fúvó zenészek) síró nők , a rokonok gyászban s 

több vagy kevesebb nép; a ha lo tt a fórum ra v ite tett s fö

lötte vagy valam ely rokona, vagy más erre m egbízott szó

nok a szószékről, dicsérő halo tti beszédet tarto tt.

A fórum ról a halo tt vagy a m áglyára, vagy a tem et

kezési helyre v itetett. A m agánzók s földbirtokosok több

nyire az u tak  m elletti földeik szélére tem etkeztek , részint 

hogy a jo b b  s használható földet m egkím éljék, részint 

hogy az elm enőket halo ttaikra  emlékeztessék. A zok, k ik

nek földük nem volt, a köztem etőkben tak a ritta ttak  el. Azon 

férfiak azonban, kik életüket az állam ért feláldozták, és a 

római névnek a világban dicsőséget szereztek, a  tanács k ü 

lön oklevele m ellett a M ars-téren külön sírokat nyertek, 

m int a L uculus, Pom pejus, Sylla, D rusus, M arcellus s 

egyebekkel tö rtén t *).

A m áglya, m ely az előkelőknél gula (pyram is) alakú 

volt, többnyire 4 em eletből állott. Az első szalm ával töl

te te tt m eg, a középsőket v irágokkal, koszorúkkal, ruha

darabokkal, fegyverekkel ékesítették. H ogy a kölönben is

*) Lásd Plutarchban Lucullus és Pompejusról. Appianusuál Sylláról, Svc- 

toniusnál Drususról, Virgiliusnál Marccllusról.



száraz fát minél elébb lángba boríthassák s a rósz szagot 

elfojtsak, töm jén t, fűszerillatokat s gim nnit szórtak  a m ág

lyára. Fodiszét az efféle szertartásnak a cyprus-galyak  te t

ték , m elyek a ha lo tt körül a díszágyon fel voltak  rakva. 

A m áglya összerogyott s a lángok csakham ar elenyésztek. 

A nolc szétszórt hajjal körülveszik ezt, s kedves halo ttjok  

m aradványait felszedik, a csontokat tejjel s borral m eg

mossák s illatos fűszerekkel m eghintve, m elyek közé forró 

kényeiket csepeg tetik , ham vvedrekbe teszik.

E zek azután vagy a háznál ta r ta t ta k , vagy kisebb na

gyobb , különösen e czélra ép íte tt k rip tákba (m ausoleumokba) 

m elyek többnyire fö ldalattiak  voltak , gyakran  fülkékbe 

(Nischen) té te ttek  le *).

A koporsóba a ha lo tt legkedvesebb eszközei, é te l, ital, 

érm ek, ékszerek, gyakran  a tem etkezésnél felm aradt kenőcs 

s azon áldozati edények, m elyek a tem etkezésnél használ

ta tta k , melléje tétettek.

A halo tt csontjai letétele azzal végződött, hogy a pap 

(áldozár) a jelenlevőket, vízzel m egfecskendezve m egtisztí

to tta , a síró asszony pedig a kísérőket „Ilices“ szóval el

bocsátotta.

E zeket előre bocsátván, szükség m ég it t ,  hogy a szek

szárdi régiségek leírása s m eghatározásánál bizonyosabban

*) Untier Sitten und Gebr. der Römer. 1-tes B. 5-tes Heft p. 55.



indulhassunk, m egjegyezni, hogy az archäologok 3 korszakot 

szám lálnak, t. i. kő-, bronz- és vaskorszakot.

Az elsőben, a legrégibben, m időn m űvészet m ég nem 

lé tezett, s az érczek használata  m ég ism eretlen volt, oly 

házi eszközökkel, fegyverekkel és szerszám okkal éltek, me

lyek kőből, csontból, égetett cserépből s fából állottak. 

A művészet kifejlődésekor kezdődött azon idő , m elyben czin 

és rézkeverékből készítők szerszám aikat; s ez bronzkor

szaknak hivatik. U tolsónak neveztetik  a vaskorszak, mely 

sokkal később veszi e red e té t, t. i. a  vas felta lá lásakor, m ely

ben a bronz készítm ényeket nagyrészt vas készítm ényékkel 

cserélték fel.

Minél távolabb voltak  a tartom ányok Olaszországtól, 

hol azon korszakok kifejlődtek, annál későbben h a to ttak  

oda, úgy hogy D ániában W orsaae szerint, a vaskorszak a 

8-dik  században kapo tt életet, holo tt más tartom ányok

b an , m int Pannóniában századokkal ham arább m ár honos 

volt.

A bronzkorszak ideje a vaskorszak idejétől nem ab 

ban különbözik, m intha a vaskorszakban előbb használt 

bronz-szerszám okat e lh ag y v án , csupán vasból készültek 

alkalm aztattak  volna, hanem  leginkább abban , hogy az 

u tóbbiban több vas- m int bronzeszközök használtattak .
r

Atalánosan v e h e tjü k , hogy a vaskorszak a keresz

ténység korszakával m eglehetősen e g y id e jű , legalább a
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kereszténység terjesztésével szinte azon időben terjed t

el *).

E zek után lássunk m ár m ost régiségünk le írásához: 

1845. évi april hó 14-kén Szekszárdon (a róm aiaknál 

hajdan  Alisca), T olna m egye rendei rendeléséből a m egye

ház m ellett tervezett rabdolgoztató in tézet alapításakor, az 

épülethez szükségelt talap  (Fundam ent) kiásatása alkalm á

val , a földszintül két ölnyi m élységre az o tt dolgozó rabok 

egy egyszerű kőkoporsóra akad tak , erről a födél levétetvén, 

abban egy ha t lábnyi hosszú szép alakú és fejjel éjszak

nak fekvő em beri csontváz, mely fogai u tán  ítélve 4 0 — 50 

éves férfiúé lehe te tt, ta lá lta to tt. A koporsóban azon testen 

kívül más nem találta to tt. U gyanaz nap  a koporsó m ellett 

egy réz-késecske ásato tt ki.

A koporsó 7 darabból á llo tt, m elyek egyike a  fedelét, 

kettő  o ldalait, egy a f e j , m ásik a  láb m elletti széleit, kettő 

pedig  az a ljá t tették . A sarcophag fehér, kék erekkel 

vegyült mészkőből állott, hasonlóból azon kövekhez, m elyek

*) Tud. gyűjtemény 1824. IX. füzet, 62 lap. „A harmadik században már 

voltak a mostani magyar földön (Pannóniában) keresztények, jelen lévén a trimi- 

numi gyülekezeten (Concilium triminum) 326-ik esztendőben a szabariai püspök 

Mogasius. „Lásd Harduicus Collectio Conciliorum“, hol a püspök Dominus pan- 

noniusnak neveztetik.
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néha Báton töretnek. H ossza 6 ' 6 "  szélessége 3' 2 " ,  vas

tagsága 1'. Meg kell i tt  jegyeznem , hogy ezen koporsó 

birtokába m usenm nnk nem ju to tt.

1845. april 23-kán és igy 8 nappal későbben a fent- 

érin tett koporsótól 4 öl távolságra, ugyanazon irányban, 

de két lábbal m élyebben, dr. T orm ay K ároly m egyei 

főorvos szorgalm as ku tatása  k ö v e tk ez téb en , ism ét egy 

nagyszerű sarcopliagra akad tak , m ely a ns. m egye által 

akkori főispán Ü r m é n y i  J ó z s e f  cs. kir. kam arás és b. 

A u g u s z  A n t a l  alispán tevékenységével nagy  pontossággal 

és v igyázattal kiásatván m inden ebhez tartozandókkal együtt, 

hajón Pestre  szállítta to tt, s a  dicsőült Jó zse f Főlierczcg
r

Nádorunknak előre te tt  je len tés u tán C l a r k  A d á m  szí

vességéből nagy  gonddal az akkor ép íte tt uj lánczliid ud 

varán a 110 m ázsát nyomó ókori jövevény, ahhoz való 

gépek segítségével a hajóból k iem eltetvén, nagy néptöm eg 

csudálkozása kíséretében a museum udvarába hozato tt, s 

ideiglenesen a középkapuban á llítta to tt fel.

Az ehhez tartozó  egyéb régiségeket s illetőleg eszkö

zöket a Főherczeg N ádor kezéből vevén személyesen át, 

szinte m useum unk b irtokába ju to ttak .

A sarcophag (lásd I-ső táblán) fehér m árvány, hihető 

nem earrarai, hanem  pharosiból készült. M ert a earrarai 

m árvány finom szemcsés (feinkörnig), vagy m int a szob

rászok m ondják, kislevelü (k leinb lättrig ); a pharosi pedig

n



durva szemcsés (grobkörnig) s sarcopliagunk inkább ehhez 

hasonlít. Meg kell m ég itt  jegyeznem , hogy a Ferenczy 

István szobrászunk által felfedezett krassói m árvány szin

tén a pliarosihoz hasonlít.

A sarcopliag k é t részből áll, úgym int valódi koporsó

ból, és fedeléből, s ezek az éj szaki és déli részen (lásd 

11-dik tábla) erős vas-kam ókkal és ónnal beöntve a perem e 

körül m észvegyitékü ragaszszal összefoglalva voltak.

A födélen a jobb  sarok felé egy három  szögű nagy 

hézagot lehet lá tn i, m elyen egy vékony ember könnyen 

beférhetett a  sarcophagba, mi nagy  erővel v ite te tt vég

hez, s k irablásra m utat.

H ogy pedig  ezen hézag későbbi betörés által eszkö

zö lte te tt, leginkább abból következtethető , hogy a hányt 

földnek fekvéséhez képest nyugatró l sírba bocsátott kopor

sónak em lített hézaga felé, keletről m integy négy lábnyi 

ú jabb leásás volt feltünőleg észrevehető. A betöréskor ezen 

hézag körül a föld csak h a t u jjny ira  a koporsó pere

métől leásva s o tt több csontdarabok ta lá lta ttak , me

lyek egy csontvázhoz ta r to z ta k , s asszonyéi voltak. A 

csontok m ellett a koporsó perem e m ögött m integy m a

roknyi szén cserfából s egy kis puskatüzkő , m ilyen m ost 

is használtatik , ta lá lta to tt, mi arra  látsz ik  m utatni, m i- 

nekutánna a koporsó előlapjának alja  elhozatalakor füs

tös volt (de  lem osatván jelen leg  tis z ta ) , hogy az erő-
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szakos betörés és illetőleg k iraboltatás éjszakának idején tö r

ténhetett.

M inekelőtte az e m ellett lelt eszközök leírásához fog

nék, lássuk a koporsót m a g á t :

I. Tábla. E nnek  hossza 7', m agassága tetőstől együ tt 4 '/Λ

A sarcophag alsó része előlapján ké t oldalról Amor és 

Psyche álló s ölelkező basreliefképei lá thatók ; az e közti 

té rt egy berám ázott, beszegett üres, irásnélküli lap teszi; 

a teteje egyik  sarkán egy gyüm ölcscsel te lt, a m ásik sar

kán pedig  egy üres kosár m ellett egy basreliefm ellkép 

látható.

A I l- ik  táblán a koporsónak fejm elletti alsó részén ve

res krétával befestett alapon, mi a nagyobb ritkaságok közé 

tartozik , Apolló ül széken, balkezében lírá t ta r t , m elynek 

húrjai lefüggő hajfürtjével együtt elhozatalakor m eg voltak 

aranyozva, előtte a phryg iai ifjú kését köszörüli; hogy a 

fűzfához kö tö tt M arsyast m egnyúzza; kiről a m ythos ezt 

m ondja :

M arsyas Oeagrus vagy H yagnis fia volt. Midőn Mi

nerva az á ltala  feltalált fuvo lá t, azon való bosszankodásában, 

hogy az fuvásközben arczát e lrú títja , eldobá, és arra , a ki 

felveendi, legkem ényebb á tkát m ondá, történetből M arsyas 

találta  m eg e hangszert, s csak ham ar oly tökéletesen fuvá, 

hogy A pollót vetekedésre bátorkodnék felszólítani, —  harcz- 

b iráknak a m úzsák h ivattak  meg. E leinte a fuvola erősebb
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hang ja  eliiyomá az istenség lan tja  gyengébb hú rja it, s már 

M arsyas kezde győzedelm eskedni, m időn Apollo m egfordít

ván a cy thaerát, já tszását énekkel k iséré, ezt M arsyas nem 

utánozhatván fuvolásával, a m úzsák Apollónak íté lték  a 

győzedelm et, ki erre a vakmerő bőrét elevenen lehuzatá, s 

igy őt megölető. E kkén t teljesedett be Minerva átka.

A láb m elletti oldalon b. alól két basrelief, egym ásba 

te tt veder lá tható , m elynek felsőbbjéből szőlővenyige nő tt 

k i, szőlőlevelekkel s gerezdekkel gazdagon m egrakva.

A sarcophag teteje a. oldalán felől egy ifjú férfifő, a 

m ásik sarkon egy gyüm ölcscsel te lt kosár; a b. a la tti ol

dalon levő sarokban szinte egy gyüm ölcsösei te lt kosár; a 

m ásikon pedig  egy delphin láthatók.

A koporsó egész hátulsó része m inden ábra nélküli, 

durva faragvány. A sarcophag körü l, s ehhez közel több

féle , üveg-, cserép-, kő-, bronz- és farégiségek fellállitva 

ta lá lta ttak . (Lásd a III-d ik  és IV -dik  táblát.)

U vegeszközök a koporsó körül több helyen s nagy  szám

m al ta lá lta ttak , m elyek igen vékonyak s szivárvány-szinüek 

voltak. E zen üvegeknek vastagabb  részei annyira elmál- 

lo ttak , hogy kis nyom ás következtében porrá váltak. Vol

tak  ezek közt több phiala form ájú üvegedények, egészen 

rom lott á llapotban, m elyek azonban a m useum  b irtokába 

nem  ju to ttak .

A behozott eszközök e következendők :
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1- ször. Λ III-ik  táblán lefestett nagy  ritkasága  üvegcsé

sze , melyről azonban alább lesz szerencsém  bővebben szólani.

2 - szor. A IY -ik  táb lán  feste tt eszközök :

a) egy 9 ’/ 2"  m agasságú négyszögletes füles üvegkorsó, 

mely egy harm ada híjával bizonyos m ézből, borból és olaj

ból álló fo lyadékkal van m egtelve, s h ihető , a hiányzó 

anyag a ha lo tt m egkenettetésére fo rd itta tv án , a felm aradt 

m ennyiség ide üvegestől m elléje té tete tt. Az üveg egy 

földből összevert és m egkem ényedett dugaszszal volt be

fedve, m ely azonban be nem  hozatott.

b) E gy  10" m agasságú füles és 6 szegletes üres üveg

korsó dugasz nélkül.

c) E gy  4'/ A m agasságú a ham vvedrekhez hasonló üveg

edény.

d) E gy  7 "  m agasságú alól hoszas, felfelé nyúló vékonyabb 

nyakú , butelláklioz hasonló üveg-könyedény (lacrim atorium).

e) E gy  4 "  m agas, üres égetett cserépből készült sötét 

barnás szinti fazék.

f) E gy 6 "  átm érőjű s 2 "  m agas egyszerű készületü 

m árvány tá lac sk a , m ely b en :

g) E gy  2 "  kis áldozati m árvány lábacska (pes votivus) 

ta lá lta to tt *).

*) Antiquitates Graecae et Romanae a P. Montfauconio. Lib. Quartus. 

Caput IY. De Devotionibus et votis. §. 3. „Vota tum apud Graecos tum apud
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li) G yantakőböli ékszerek, (Bernstein), 

i) K ét a belek vizsgálására használt 6 "  és egy 5 "  bronz- 

késecske (fuscinula) m elyek közül azonban a nagyobbik  a fent 

em lített, hozzánk nem érkezett mészkőbőli koporsó m ellett ta 

lá lta to tt, a kissebbek pedig  a m ost leirt sarcopliag m ellett.

k) 1 1 "  m agasságú füles és dupla fenekű bronzkorsó, 

hasonló a régibb ide jű , m integy 50 év előtt d ivatban levő 

kávéibrikekhez.

l) E gy  7"  m agasságú szinte fü les, a fentebbihez kissé 

hasonló bronzkorsó. E zek hihető a halo tti áldozatnál, az 

első töm jénezésre s füstölésre, a m ásodik arra  szolgált, 

hogy ebből töm jénezési folyadék tűzre öntetett*).

Romanos adeo fuere frequentia, ut multis in monumentis observentur, imo fatendum 

sit, ingentem statuarum, anaglyphorum aliorumque monumentorum numerum, vota 

referre vel suscepta, vel soluta. Quae tamen in marmoribus occurrunt vota, 

ea votarum potius solutiones dicenda; etsi usu vulgari ista quoque vota nun

cupentur. Haec autem vota suscipiebantur pro salute et incolumitate Imperatorum, 

aliorumque Imperii procerum; item provinciarum et civitatum caussa; pro 

expeditionibus militaribus et pro felici exitu cujusvis negotii maxime in periculis: 

et quando res ex voto successerat, vota nuncupata solvebantur.“

*) Antiquitates Graecae et Romanae a P. Montfauconio. Liber III. Cap. III. 

§. 3. „Vasis ad thura vel conservanda vel accendenda destinatis illa subjungimus, 

quibus pagani ad libationes atque aspersionem utebantur. In his primo loco 

ponimus Praefericula, sive vasa illa ansata liquoribus et vino in sacrificiis fundendo 

praeprimis adhibita.
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ni) E gy  szám talan darabokra po rlo tt, szinte bronz

korsónak igen ékes, szakállas em berfőt ábrázoló czifra füle, 

m elynek azonban töredékei b irtokunkba nem  jö ttek .

n) A sarcophag m ellett ta lá lta to tt szinte egy nagy ál

dozó tál rézből, m elynek azonban csak karim ájának töre

dékrészletei és czifra vastag  feneke n. ke rü lt a múzeum 

birtokába, a többi m ind rézag (G rünspan) által felemésztve 

volt.

A sarcophag előtt egy 1 '/% nagyságú , az áldozatra 

szolgált illatszerek elfoglalására használt négyszögü elro- 

liadt faszekrényke (C renula, cistula) feküd t, m elynek sar-

Ibidem liber IV. Cap. I. §. 5. „Vas aeneum tribus sequentibus Fig. 8— 10 simile

Begerus Epichysin 4) vocat, quo scilicet vinum in cyathum effundere solebant. 

Antiquitus quidem guttus fundendo vino destinatus erat et poculo seu crateris 

loco, simpulo uti consvevcrant. His vero, ut Varro docet, ad usum sacrificiorum 

translatis, Epichysin et cyathum adhibere coeperunt. Quod vasorum genus guttus 

apellabatur diversae fuit formae. In eo tamen haec vasa omnia conveniebant, 

quod angusto admodum ore fuerunt; ita quidem , ut liquor quasi guttatim ex illis 

deflueret. Reperiuntur autem gutti eiusmodi tam aenei, quam figulini, iique 

non vino tantum, sed oleo praesertim variisque unquentis servandis inserviebant.“ 

§. 8 „Pocula 8) veterum non una constitere forma Fig. 7, 8, 9, tria, eaque 

fictilia ex museo Brandenburgico proferimus: quorum primum voce „Sitio,“ 

duo reliqua voce latina „Bibe“ et graeca „Pie,“ quae idem significat, ac prior 

illa, notata sunt.
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kai rézzel m egerősitvék; a zár helyéni p léhen, m ely réz 

szegekkel volt leverve (o. betű  a la tt lerajzolt) öt szögletü 

kulcslyuk lá th a tó , két oldalán pedig  p.p. rézfogantyúk 

(H andhaben) láthatók.

A szekrénykében a koporsó kerületében található  hányt 

földhöz hasonló agyagföld  lé tezett, s m integy m aroknyira 

oly földet lehete tt belőle kivenni, mely úgy látszott, m int

ha am algam ával keverve volt volna. E gyébirán t a ládika 

fája elrothadván, annak csak porhanyult darabjai voltak 

találhatók  *).

M indenek felett legkitűnőbb részét és valódi arcliäo- 

logiai kincset foglal m agában a I l l- ik  táblán lerajzolt, s 

föntebb em lített üvegcsésze.

A sarcophag körül lelt s elszórt számos üvegdarabok 

közt, több vékony átlátszó itt o tt szivárvány szinü s több 

nagyobb  görög be tűkkel ellátott üvegtöredékek találta ttak , 

m elyek b. Augusz A nta l, akkori tolnam egyei alispán neje, 

fáradhatatlan  szorgalm a s pontossága által felszedetvén, 

ö sszeragaszta ttak , azonban m időn a dicsőült N ádor által

*) Antiquitates Graecae et Romanae a P. Montfauconio Lib. TIL Cap. III. 

§. 1. „Facimus initium ab Acerris, seu arculis, quibus thus aliaque odoramenta 

reponebantur, quae cum sacrificiis praecipue in manu Camilli, sive ad ministri, 

et nonnunquam in Vestalium quoque manibus conspiciuntur.
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nekem á tad a ttak , akkoron m ég több részecskéi hibázván, 

oly állapotban vo ltak , hogy a ra jtok  levő írást olvasni nem 

lehetett. E zek közül m ég néhány előkerülvén, sikerült m ind

nyájá t Piesche üvegész á lta l úgy összeragasztani, hogy az 

egész üveg-edény gyönyörű form ája m eglepőleg ha t a 

nézőre.

Az edény m agassága ta lapzatá tó l szám ítva 4 ’/ i" ,  átm é

rője a szájánál 6". Alól 3 csiga és 3 egészen kiálló ny i

to tt szájú delphin  ta lapzatu l szolgált, m elyek közül azonban 

egy delphin hibázik. — Az edény a lját fenekénél kívülről 

gyönyörű czifra karim a foglalja körül. Az edény közepén 

kívülről egyes görög nagy betűkből álló körirat lá tha tó , e 

közt azonban ezen f jeg y  állt, m ely nem lévén betű  csak úgy 

vezethetett engem azon gondolatra, hogy ez je le  a körirat 

kezdetének és végének, m inekutánna ilyet más üvegedé

nyeken is lehet látni *).

A köriratból hibázik ugyan 5 egész betű  s a 7-nek 

egy része, azonban ezeket könnyű oda érteni, hogy a kör

ira t értelm ét k i lehessen venni, m ely következendő „JEIfíE 

TU II01 MENI ΠΙΕ Ζ Η Σ Α Ι Σ Mi deákul annyit tesz : liba
r

pastori; bibe vives, vagyis m agyarul : Áldozz a pásztornak, 

igyál s élni fogsz.

*) Lásd: Catacoinbes de Rome par Louis Perret. Paris 1853. Vol. IV. 

p. XXXI.
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E nnyit díszedényünk külső leírásáról.

Már ha m ost a körirat értelm ét, az edény használatát, 

s korát tek in tem , búvárkodásom nál több összehasonlítá

sokra van szükségem. Az efféle üvegedények ugyan a nagy 

ritkaságokhoz tartoznak , azonban néhány helyen m égis 

több , m iénkhez hasonló ta lá lta to tt, m elyeknek leírásából, 

hogy az olvasó a m iénket is k itanu lhassa, s m in tá z  eddig 

ism ert legszebbiket s legérdekesbiket becsülhesse, sőt vé

lem ényem et m éltányolhassa, szükségesnek talá ltam , azon 

kútfők szerint, m elyeket használtam , szintén m ásokat is 

m egism ertetni. Ezek :

Jahrbücher des Vereins von Altertlmmsfreunäen im Rheinlande.

V. und VI. 1844.

II. Vasa diatreta in Coin.
„Bei der Anlage einer neuen Häuserreihe zu Köln in der nicht weit 

von der Apostelkirche gelegenen Benesis-Strasse fa n d  man im April d. J. 

nahe neben einander zwei einfache Steinsärge, in deren jedem ein männliches 

Gerippe lag. Beide hatten eilte Kupfermünze im Munde, die eine von Trajan, 

die andere von Constantin dem Jüngern, und zu Häupten die Glasgefässe, 

welche wir Tafel X I. und X 11. in natürlicher Grösse abbilden. Das grössere 

Fig. 1. befindet sich mit der Münze Trojans im Besitze des Herrn Aldenkirchen, 

dessen Gefälligkeit der Verein die Zeichnung verdankt; das kleinere Fig. II.
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gehörtώ»ηι Maurermeister Herrn Löicemtein, 'und ist in der Kunsthandlung 

von Heberle (Trankgasse Nr. 13) zu .* eben. Die Zeichnung hat Herr Osterwald 

aus jenem Hanse angefertigt. Jenes ist vortrefflich erhalten; diesem ist ein 

Theil des Randes nebst den beiden ersten Buchstaben der Inseh rift abgebrochen, 

auch am Untertheife des Netzes Einiges verloren gegangen. Sie bestehen aus 

einem ziemlich dünnen weissliehen Glase, und’ weisen sich durch, Materied, 

Form und, Arbeit als Werke desselben Künstlers und. derselben Zeit aus. 

Die Zierlichkeit der Form verdient unsere Bewunderung; ganz vortrefflich 

aber ist die Arbeit, weide einen neuen Beweis von der allen neueren Leistungen 

in Glas überlegenen Kunstfertigkeit der römischen Kaiserzeit gibt. Diese 

rührte, nicht von Griechenland, sondern zuerst von Sidon her. Dann genoss 

in der Kaiserzeit besonders die Fabrik in Alexandrien einen grossen R u f  

[vergl. z. B. Martial. X II. 7 3 , Vopisc. Saturnin. S). Allerdings zog sich 

auch dieser Zweig der Kunstübung, seit man zwischen Cumae inul Liternum 

geeigneten Sand entdeckt hatte (Plin. 30. 20. 00) frühe nach Rom , und. 

die Vitriarii waren dort zahlreich und ihre Arbeiten hochgeschätzt. Der 

kunstreicheren bedienten sich vorzugsweise die Kaiser bei Gastmiddern und 

schenkten sie wohl beim A u f  bruche ihren Gästen (apophoreta). Aber die 

alexandrinischen blieben die berühmtesten, und eine Art. von Bechern, die 

allassontes, von schillernden Farben, konnte man der Beschaffenheit des 

Sandes wegen nur dort verfertigen (Strah. X V I . 521). Von diesen sandte 

Hadrian drei, welche ihm ein ägyptischer Priester verehrte, als kostbares 

Gescheide nach. Rom ( Vopisc. I. I.) Zu diesen gehörten vermuthlich auch 

die unsrigen; in jedem Falle beweisen die Inschriften, dass sie, bei Gast- 

mählern gebraucht und mit Glückwünschen fü r  die Gäste versehen waren. 

Bedenkt man nun, dass a u f einem- zu Strassburg gefundenen ähnlichen Becher 

der Name des Kaisers Maximianus steht, so wird man es begreiflich finden, 

warum die kölnischen ohne weitere Zugabe in einfache Gräber gelegt wurden.
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Die Verstorbenen mögen vornehme Militärpersonen gewesen sein, welche die 

Gläser vom Kreiser geschenkt bekamen, sie in der Provinz in hohen Ehren 

hielten und als kostbare Beweise kaiserlicher Gnade mit in's Grab nahmen.

Solche Werke sind Iris jetzt nur sehr wenige bekannt geworden: zuerst 

ein 1725 im Novaresisehen gefundenes, welches sich in der Sammlung des 

Marchese Trivalzi in Mailand befindet, und von Amorctti in Winckel'matin's 

Geschichte der Kunst 1. 2. 20. [Abbild. Kr. 22) herausgegeben worden ist.

„Die Schale ist äusserlich netzförmig und das Netz ist wohl drei 

„Linien vom Becher entfernt, mit welchem es vermittelst feiner Fäden oder 

„Stäbchen von Glas, die in fa s t  gleicher Entfernung vertheilt sind, 

„verbunden ist. Unter dem Rande ziehet sieh in hervor stehenden Buchstaben 

„die auch, wie das Netz, durch Hülfe erwähnter Stäbchen etwa zwei Linien 

„weit von dem eigentlichen Becher getrennt sind, folgende Inschrift herum: 

„B IBE  V IV A S  M U L T IS  A N N IS , eine gewöhnliche Gesundheit, welche 

„nach Buonarotti [Osservazioni sopra, alcuni f rammenti, tav. 15. p . OS. 

„tav. 10. p . 2 1 2 ) die Alten a u f solche Glasschalen zu setzen pflegten. Die 

„gedachte Schale hat weder Fuss noch Basis, wie hei vielen alten Schalen 

„der Fall ist; um sie herzustellen, war daher ein in der Mitte hohles Gestell 

„nöthig, /reiches man ίηψδΐρη nannte. Die Buchstaben der Inschrift sind 

„von grüner Farbe, das Netz ist. himmelblau; beide ziemlich glänzend. 

„Der Becher hat die Farbe des Opals, d.h. eine Mischung von Roth,, Weiss, 

„Gelb und Himmelblau, wie die lange, Zeit unter der Erde gelegenen Gläser 

„zu sein pflegen. Es wäre indessen möglich, dass der Künstler selbst dem 

„Glase diese Farbe gegeben hätte. —  Zuverlässig sind an dieser Schale 

,./rcder die, Buchstaben noch das Netz a u f die gemeine Weise angdüthet, 

„sonderu das Ganze ist mit dem Rade aus einer festen Masse Glases a u f 

„dieselbe Weise wie bei den Gameen gearbeitet. Die Spur des Rades nimmt, 

„man. deutlich wahr."
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2) Einige Fragmente bei Isold Farnese, dem alten Veji, ausgegraben, 

welche Winckelmann erwähnt, und der auch aus Göthes italienischer Reise 

bekannte Antiquar und Cicerone Hofrath Reifenstein folgender müssen 

beschreibt ( 1Yinkclm. Werke X II. 5. L X X X 1 X . Donauesch. Ausg.): 

„Inter den (Rasstücken, davon man nur einen sehr geringen Überrest zu 

„(Jesicht bekommen, sind viele Scherben von sehr artig wie a u f dem Dreh- 

„stuhl gearbeiteten Schalen, a u f denen einige sehr weit abstehende und 

„gleichsam ange/öthete Zierrathen befindlich sind, an denen die Spur eines 

„Rades, mit welchem, ihnen die Ecken und Schärfen ungeschliffen worden, 

„sehr deutlich zu bemerken, ist.“

S) Fine in Strassburg entdeckte Schale, von der Schweighäuser im 

Kunstblatt 1820  Nr. 90 berichtet: „Das elegant geformte, (Ras von milch- 

„ fo r  her Weisse ist durch kleine gläserne Stäbchen in ein weiteres, gleieh- 

„sam aus unter einander verbundenen kreisförmigen Maschen geflochtenes 

„Netz oder Körbchen von purpurfarbenem Glase befestigt und mit einer 

,,Inschrift aus grünem Glase versehen. Man steht hei der Betrachtung 

„dieser in allen Stücken wundervoll vollendeten Arbeit im Zweifel, ob das 

„Netz auf's Künstlichste an der Lanze über die es befestigenden Stäbchen 

„geflochten word,cm ist, oder ob das von den Alten mit, so grosser Geschick

lichkeit angewandte Drehrad, damit beschäftigt war. Fea erklärt sieh fü r  

„die letzte. Meinung, und das Glas, /reiches er in Händen hatte. scheint 

„noch sicherere Zeichen der Arbeit an sich getragen zu haben, als das 

„unsere. —  Die Inschrift des unser n (die Buchstaben umgeben den altem 

„Band) ist leider zum Theil gebrochen und zwei feldende Stücke waren —

„nicht mehr zu, finden. Das übriggebliebene h e is s t ..............X I M  . . N E

„A VG V . . . woraus sich jedoch bei der Seltenheit der Silbe X IM  in dem 

yNamen der Auguste, und da zwischen derselben und der Silbe N E  gerade 

„2 Buchstaben fehlen, mit ziemlicher Gewissheit bibe oder salve M A X IM IA N E
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„A VG V S T E  restituiren lässt, was dadurch um so wahrscheinlicher wird, 

„dass in demselben Grabe auch eine Goldmünze des Kaisers Constans I., 

„der nicht lange nach den beiden Maximianen regiert hat, gefunden worden 

„ist. —  Dieses Grab wurde an demselben Thore Strassburgs (dem Weissen- 

„thurmthore) gefunden, wo schon seit Jahrhunderten die meisten römischen 

„Gräber, besonders der 8. Legion, entdeckt worden. Das Glas dürfte 

„daher einem Tribun dieser Legion gehört hohen, der es von einem der 

„Maximinane zum Geschenk erhielt, und· viele Jahre nachher als etwas sehr 

„kostbares mit sicli begraben Hess.“

Nach Schu/cz (anforina di retro con bassirilievi rinvenuta in Pompeji 

Annál. d. Instituto di Gorrisp. arch. t. X I. p . 96) befindet es sich jetzt im 

k. Museum zu München; dort entsinne ich mich aber nicht es gesehen 

zu haben.

4) Einigermassen ähnlich ist: Un balsamario azzurro appartenente 

alia collezione del cav. Maler in Borna (jetzt in Baden) si vede. attacato in 

alcíme parti con una materia vetrina un ornamento di avehi incrociati ehe 

giro il rasettu.

Man sieht, die Kölner Gefässe sind nicht die prachtvollsten ihrer A r t  

denn sie zeigen nur eine einzige Farbe; aber ihre Form ist zierlicher als 

das novaresiseke Gefäss, dessen Form bauchiger ist, und durch das zu hoch 

hinauf reichende Netz entstellt wird. Die Arbeit ist bei edlen dieselbe, wird 

sich aber mit völliger Gewissheit nur durch Versuche bestimmen lassen. 

Nach Plinius a. a. O. wurde das geschmolzene Glas aus den Ofen in die 

Werkstatt gebracht und gefärbt. Einiges wurde geblasen, anderes mit dem 

Drehrade, wie Kde!steine, bearbeitet, anderes wie 8 Uber ciselirt. Letztere 

A rt wird besonders bei erhobener Arbeit in runden Figuren in hartem 

Glase und Bergkristall, welchen die Cinquecentisten übrigens besser zu 

behandeln wussten , in Anwendung gekommen sein. Bei Gefässen, wie das
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unsrige, ist das Drei trad wahrscheinlich gebraucht worden — denn, wenn 

die Buchstaben geblasen wären, so würden sie wohl runder ausgefallen sein, 

als namentlich in der griechischen Inschrift das Sigma und Omega, dessen 

Form auch paläographisch bemerkenswerth ist. Die breiten Stege oben an 

den Buchstaben, z. B. am Alpha, sprechen ebenfalls f ü r  eine Arbeit am 

Glase selbst, nicht, wie Schulcz vom Netze meint, f ü r  eine spätere 

Anschmelzung. Auch nimmt man an dm  abgebrochenen Buchstaben des 

kleinern Bechers keine Spur einer Zusammensetzung wahr. Ob es f  reilich 

dergestalt möglich war, verschiedene Farben anzubringen, weiss ich nicht 

zu entscheiden und wünsche sehr, dass ein Sachverständiger sich darüber 

äussern möge. Ferner spricht f ü r  Winckelmann''s Ansicht der Name dieser 

Glasgefässe, denn höchst wahrscheinlich sehen wir in ihnen jene vasa 

diatreta, welche gelegentlich als Arbeit der Diatretarii erwähnt werden 

(Forcellini s. v. u. Müller Handbuch d. Archäol. d. Kunst §. 316. 4) 

und worauf sich Cod. Just. X . 1. 64. und folgende Stelle des Javolerms 

Dig. L . X . t. 2. 27. §. 29. beziehen: S i  calicem diatretum faciendum  

dedisti, si quidem imperitia freg it, clamni injuria tenebitur, si vero non 

imperitia freg it, sed rimas habehat vitiosas, potest esse excusatus, wo die 

von Gothofredus gebilligte, irrige Erklärung des Turnebus Adv. X X V II .  

31. schon von Salmasius ad Vopisc. I. I. berichtigt wurde. Man gab also 

den schon fertigen Galix dem Diatretarius, um einen diatretus daraus zu 

machen, d. h. wie ich glaube, ein fertig geblasenes Gleis, welches mit dem 

Drehrade bearbeitet werden sollte.

Beide Gefäme sind verkäuflich. Fs ist zu wünschen, dass sie, wie es 

mit dem Weidener Schatze a u f die dankeswertheste Weise durch Herrn 

(geheimen Legationsrath von Offers geschehen ist, durch die Fürsorge des 

Staates dem Vaterlande erhalten werden.“



{Monumente des Je. k. Münz- und Antiken-Kabineis von Dir. Jos. Arnetk).

1849. Seite 41. 42.

„ — . — . Bruchstücke, eines Bechers von Glas. Dieser Becher spielt 

ins Opalartige, welches jedoch nur durch die Oxydation*) geschieht. 

Die Phönizier, Griechen und Römer haben das Glas so schön zu bearbeiten. 

gemusst, dass unsere gleichfalls sehr weit fortgeschrittene Glasfabrikation 

gewiss viel lernen könnte. Der vorliegende Becher enthält am Rande, aus 

der dicken Masse des Glases geschnitten, die Buchstaben F A V E N T IB  

[us amicis ?), eben so viele sind weggebrochen, dann ist wie die Buchstaben 

ein erhobenes sehr schönes Netz a u f dem Becher. Unter dm  Resten vorzüg

licher Glasarbeiten zeichnen sich aus: Ein Fragment, einen weiblichen 

K o p f darstellend, im k. k. Kabineté;') —  Die Portland Vase;2) —  Die 

grossen Werke, die Buonarotti aus dem Vatican beschrieben; 3) —  Der 

Becher im Besitze der Trm dzi's zu Mailand, gefunden im Novaresichen 

1725 , mit der Aufschrift: B IB E  V IV A S  M V L T IS  A N N IS ;* )  —  Der

*) lieber das Farbenspiel ein vortrefflicher Aufsatz von P. P. (Paul Partsch) 

bei Gelegenheit einer in der Militärgrenze gefundenen Glaspasta. Wiener Zeit. 

Nr. 54. S. 899. u. Nr. 56. S. 411. 412.

>) Tab. XIII. Nr. 3.

Synopsis of the British Museum.

:i) Osservaz. s. alc. Medaglioni antichi p. 427. 437.

') Winckelinann Geschichte der Kunst (Eiselein) I. Buch. 2. 20 — 27 und 

12. B. S. LXXXIV. Winckelinann Storia dolle Arti (Fea) 1. 2. 25.(1).
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oben beschriebene Becher, gefunden in einem Grabe bei Daruvár in Stum 

men am 15. Mai 1785  an einem Berge gegen Morgen. — Der bei Strass

burg 1826 gefundene Becher mit der A u fsc h r ift: ...........N IM  . . N B

A VG V . . .  ή — dann die zwei in Köln im April 1844 gefundenen 

Becher r,j — mit der Aufschrift: ΠΙΕ ΖΗΣΛΙΣΚΑΛΟΣ, a u f dem andern: 

B IB E  M V L T IS  A N N IS . —  Ein ähnlicher Becher wurde 1844 im 

Tolnaer Comitate zu Szekszärd bei einem schönen Sarge gefunden. Dieser 

ist gearbeitet wie der gegenwärtige, und hat die Inschrift: AKillK TU 

ΠΟΙΜΕΝΙ I1IE ΖΗΣΑΙΣ * 7 8 9). Die Formen dieser Arbeiten gleichen einander 

sehr; alle halten oben am Bande die Inschrift, deren Zurufsformeln ein

ander sehr ähnlich sind*); — nur die zu Wien und Pest a u f bewahrten sind, 

neu. Sie gehören zu der A rt Gefässen, die vasa diatreta genannt wurden !>). 

—  Eine ungemein schöne Glasschale befindet sich im Museum zu Neapel10).1,

Ezekutál] lássuk :

1. D íszedényünk körirat é rte lm é t:

H a az alól levő delfineket tek in tem , már első pilla

natban arra a gondolatra kell jönnöm , hogy az edény

*) Schweighüuser Kunstblatt. 1820. Nr. 90.

fi) Urlichs Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Itheinlande. 

1844. S. 3 7 7 -3 8 2 . V- u. VI. Band.

7) Buonarotti Filippo Osservazioni s. a. frammenti di vetro. Táv. XV. 98. —

Táv. XIX. 212.

8) Die Lithographien wurden mir vom Herrn August v. Kubinyi, Director

des Museums in Pest, 1847 gezeigt, der sie bald herausgeben will.

9) K. 0 . Müller Archäologie §. 316. 4.

"’) Mus. Borb. XI. Tab. XXVIII. XXIX.
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K risztusnak emlékére készült, m inekutánna a hal iclitis, 

K risztusnak jelképe. A körirat abban m ég inkább m egerő

sít, m ert kérdem : m it tesz a szét „AKIBE“ áldozz? nem 

egyebet, m int eucharistia vagy Domini coena, úrvacsorája. 

I gaz , hogy a „AElfíEu görög szó, mely áldozatot je len t, 

semmiféle keresztény szótárban nem vétetik  úgy , m int az 

eucharistia, sacra Domini coena, vagy communio synonim u- 

m ának, de kérdem  : nem lehetséges-e, hogy a kereszténység 

első idejében, midőn m ég az egyházi kifejezésekre nézve 

keresztény őseink m agukkal tisztában nem voltak , ezt, 

m inekutánna különben is, egy az értelm e, nem használ

ha tták  ?

A „Ti2 H Ő I M E N deákul pasto ri, „a pásztornak“ 

szó a la tt nem  lehet egyebet érteni, m int U dvezitőnket, a 

jó  pásztort, k inek számára a libatio  (áldozat) m egtörtént.

A „IIIEU, b ibe, igyál, nem je len t egyebet, m int élj az 

úrvacsorájával, vagy áldozzál.

A „ΖΗ ΣΑΙΣ“ vives, vagy élni fogsz értelm e -— üdvö

zölni fogsz.

Vagyis az egész m agyarázata: „ Á l d o z z  K r i s z t u s n a k ,  

é l i  a z  ú r v a c s o r á j á v a l  s f i d v ö z ü l n i  f o g s z “.

Mi 2-szór d íszedényünk használatát ille ti, kétség  sin

csen, hogy a kereszténység valam ely első századában az 

úrvacsorájánál, vagyis communiónál áldozat-edényül szolgált.

H a a harm adik kérdést, t. i. korát tek in tem , itt ism ét



com binatióra van szü k ség ü n k , s vissza kell térnünk m a

gára a sarcophagra s a körülötte  lelt egyéb eszközökre.

M inekutánna a sareophag külső a lak ja , annak m yth i

cus dornborm űvei, a csontváz, m ely benne ta lá lta to tt, a 

vaskam ók, s ezek köröntvénye az ón, számos ü v eg -cse rép - 

és rézedények arra  m u ta tnak , hogy ezen egész síremlék a 

vaskorszakból való, s a ha lo tt m ythosi szertartással tem et- 

te te tt el, meglepő első p illanatra , hogyan jő  m égis ezek 

közé a keresztény időbeli és keresztényi szertartásokhoz 

tartozó üvegdiszedény?

I t t  vissza kell mennem a kereszténység kezdetére : 

T udva van, hogy m ár A ugustus, m ikor a Delphicum  ora- 

culonrot tanácsadásra fe lkérte , tőle ezen választ nyerte :
„Me puer hebraeus divum pater ipse gubernans,

. Cedere sede jubet, tristemque redire sub orcum 

Aris ergo dehinc, nostrisque abscedito Caesar“ .

S igy m egszűntek az Apollo papjai m űködni, helyt 

adván a kereszténységnek. Azonban Fehérváry gyűjtem é

nyében van egy elefant-csontbóli dyptichon az első keresz

ténység idejéből, m ely K risztus felfeszítését ábrázolja, fe

lette  a nap m int koronás Apollo, a hold m int D ianna tűnnek 

fel m ellkép alakban. Mi arra  m u ta t, hogy a keresztény

ség első idejében, s illetőleg századában nem voltak  tisztá

ban , s a m ythologiát gyakran  összekeverték a keresztény

séggel.
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Továbbá több ehhez hasonló edények ta lá lta ttak , m e

lyeken : „vivatis in D eo, Zesus C ristus, vivas cum tuis fe

lic iter“ feliratok olvashatók*) m elyeken úgy látsz ik , hogy 

a m ythicus időszak keverve volt a keresztényi időszakkal.

E gyéb irán t ha tek in tem , hogy a szentirás Pál a ko- 

rinthusbeliekhez irt első levele 7-ik részének 12. 13. 14. 15. 

verseiben a házasságról ezeket m ond ja :
„Egyebeknek pedig én mondom, nem az Ur: ha valamely atyafiainak 

hitetlen {pogány) felesége vagyon, mely 6 vele együtt akar lakni; azt el ne 

hue sássa.

És a mely asszony /'-állatnak hitetlen férje vagyon, és az vele akar 

lakni; el ne hagyja az asszonyt-állat azt.

Mert a hitetlen férfin  megszenteltetett az ö feleségében: és a hitetlen 

asszony i-állat merj szenteltetett az 6 férjében : mert ha különben volna, a ti 

gyermekitek tisztátalanok volnának; de azok szentek.

Ha pedig a. hitetlen elmégy en , ám menjen ! nem vettetett rabság alá az 

atyafiu, vagy a keresztény asszony i-állat ez ilyen dologban: de békességre 

hivott minket az Isten“.

H a továbbá a keresztény első írókat, nevezetesen T er- 

tu lian t, ki K risztus után 220-d ik  év körül élt, olvassuk, 

úgy tapasz ta ljuk , hogy a kereszténység kezdetében szabad 

volt a keresztények összeházasodása a pogány okkal.

T udva vau , hogy a kereszténység kezdetekor, félvén 

az ezt követők, kivált o tt, hol keverve pogányokkal, s talán

*) Lásd: Catacombrs de Rome par Louis Perret. Paris. 18ö3.
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kisebb számban voltak , az ü ldözésektől, vallásos áhitatos- 

ságukat zárt helyeken, pinczékben, barlangokban, m agok 

közt tarto tták ; hihető tehá t, hogy a leirt sarcophagunkban 

eltem etett nő keresztény volt, férje pedig pogány, s ez elébb 

m eghalt feleségét külsőleg egészen a m ythosi szertartások 

szerint, m ég ped ig , ha a nagyszerű sarcopliagot, tem etési 

áldozathoz szükségelt, s o tt ta lá lt számos eszközöket né

zem, egész halo tti pom pával tem ette te tt el. A többi esz

közök közt pedig  a m egholt legkedvesebb edényét, m ely

ből az úrvacsoráját ve tte ; m ely a kereszténység első ide

jében m ind a ké t szín a la tt vé te te tt, irántai kegyeletből 

szintén melléje tétette.

Mi korát régiségeinknek illeti, ezt pontosan elhatározni 

nem lehe t, évnek semmi je le  nem lévén, annyi azonban 

bizonyos, hogy a kereszténység harm adik vagy negyedik 

századából való; m elyben az akkori Pannóniában csak gyé

ren voltak  keresztények. A pharosi m árványból készült 

sarcophag, és az üvegdíszedényen levő görög körirat pe

dig  arra m u ta tnak , hogy a m egholt nő valam i nagy  házból 

levő görög (bizanti) szárm azású lehetett.

Η "~°€>
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