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BEVEZETS 

Az egyiptomi istenségek tiszteletének köz-
vetitője tartományunk felé az i.e. 183-ban ala-

pított Aquileia városa volt. Már W. Drexler 

tudta ezt, amikor müvének 1 '.7bevezetésében ki-
emelte nagy jelentőségét. Valóban ez a város 

volt az északi tartományokba induló kereskedel-

mi utak kiindulópontja. Itt vette kezdetét a 

Földközi-tengert a Fekete-tengerrel összekötő 

Borostyánkő-ut is, a kereskedelemnek már az ős-

kortól fogva kitaposott utja. Aquileia közve-

títette észak felé a Földközi-tengernmic vidé-

kének és a Közelkeletnek nemcsak gazdasági ja-

vait, hanem kulturális produktumait, többek kö-

zött vallásait is. Aquileia lakói között sok 

orientális származásu ember volt. A keleti té-

nyezők közül kétségtelenül Egyiptom, ez a leg-

jelentősebb hellenisztikus hatalom éreztette 

hatását 	keresztül a dunai tartományok- 

ba, igy Pannoniába is. Az alex andriai müvészet 

kisplasztikai alkotásai éppugy, mint az egyip-
tomi. kultuszok már korán megjelentek Aquileiá-

ban ,  E város Isis-kultusza kimutatható, ugyanis 

megtalálták szentélyének maradványait a Szt. 

András templom helyén. 2 'J7  Ennek az Isis-szentély-

nek a helyéről több Isisnek szóló oltárkő isme- 
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retes. 3 ) Isisnek dedikált fogadalmi köveket 

Aquileia környékén is elég nagy számban ta16 -

tak, sőt egy Anubisnak állitott oltárt 

Az Aquileiában meghonosodott egyiptomi kultuszok-
nak továbbterjesztői ék felé elsősorban a 

nagy kereskedő családok voltak. Például a Bar-

biusok, akik kereskedelmi ügynökeikkel (ézek 

jórészt orientális vagy illyr-kelta eredetü sza-

badosok voltak) behálózták a dunai provinciákat 

a nagy összekötő utvonalak mentén. 3-jTartomá-

nyunkban, nagyrészt ezeknek a közvetitésével, 

már az i.sz. I. században megtaláljuk az egyip-

tomi vallás emlékeit a Borostyánkő-ut mentén. 

Először az innen előkerült emlékeket tekintjük 

át, annális inkább, mert a romanizáció is itt 

vert leghamarabb gyökeret. 

A pannoniai városok közül először Emona 

(Ljubljana/ kapott colonia rangot. Neve is mu-

tatja (colonia Iulia Emon ), hogy Augustus-kori 

alapitás. A markomann háboruk idejében azonban 
Itáliához caatolták. - Emonában csak  egy 

 szóló fogadalmi követ találta 3 (4 .  r- 
dekes az a két agyag lepényminta (46,47), melyek 

egyiptomi isteneket ábrázo Inak. Alföldi András 

Tonmodel und Reliefinedaillons c. munkájában fog-

lalkozik ezekkel a negativmintákkal. Az egyip-
tomi kultusznak a császárünnepekkel való kapcso- 
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latát Isis-szertartások Rómában a negyedik 

század keresztény császárai alatt ó ' ) c. müvé-
ben tárgyalja. Rámutat arra, hogy az ujévi 

császárünnepségek (vota publica) már a II. sz. 

végén a i loiaphesia nevü Isis-ünnep szertartá-

saival egyesültek. =Lz államvallásnak,a császár-

kultusznak az Isis-szertartásokkal egybekap-

csolt ünnepsége január 3-án folyt le. Figye-

lemre méltó - mondja Alföldi - hogy a négy  

alexandriai faistenség (Isis,Serapis,Harpo-

krates,_nubis), mint az örökkétartó szerencsé-

nek a szimbólumai jelennek meg ezeken a lepény-

mintákon. Keletkezésük idejét a II. sz. máso-

dik felére lehet tenni.  

A  Borostyánkő ut mentén észak felé halad-

va Poetovio (Ptuj) fontos állomáshelye az e-

gyiptomi istenek kultuszinak. ioetovioból már 

régebbről több, egyiptomi isteneknek dedikált 
feliratot ismerünk. Ezekhez  járult a W . Schmidt  

1935 évi ásatása alkalmával előkerült tabula 

ansata töredék (48) és márványtábla (4a). Mind-
ezek az emlékek egy aránylag kis területről 
kerültek elő, mégpedig Unter-Hajdinból, az 

1077-es parcelláról, vagy annak közeléből. Eb- 

ből a körülményből B. ~~Sao~~ayyr~~ia7.)  arra következtet, 
hogy ezen a parcellán,Fközvetlen közelében e-

gyiptomi istenek szentélyének kellett állnia, 
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amit már a régi hagyomány is alátámaszt. 8 ' )  A 
következőkben az 1935-ös ásatás során feltárt 
cellaalaprajzt.' helyiséget azonositja az Isis-
szentéllyel (34-). yzt éppen az 1077-es parcel-
lán találták,amelynek közelében voltak a benn-

szülött istenségek kultuszhelyei is. Tudjuk, 

hogy milyen eres kisugárzása volt Poetovioban 

a noricumi kultuszoknak (nutrices, nymphae), 
valamint azt is, hogy Noricum  egyik legjelen- 
tősebb városában, Virunumban Isis különös tisz-

teletnek örvendett. Ézekből a körülményekből 

lehet talán arra is következtetni, hogy a no-

ricumi erős Isis-kultusz hatással volt a poe-

tovioi Isis-kultusz kialakulására, bár innen 
Isis Noreiának szóló 

mint Virunumból. 9 ' )  
42 

szóló feliratot (36-) 

feliratot 

- Az egyik, 

Alexander 

nem ismerünk, 

Serapisnak 
Severus dis- 

pensator tabulariusa állitja, aki rabszolga 

volt. A fogadalmi oltár két oldalán látható 

pálmaág, ill. caduceus szerepét ismerjük a 

körmeneteknél, ahol  a papok pálmaágakkal vo-

nultak fel. i zek az attributumok gyakr an  elő-

fordulnak alexandriai császárpénzeken 
 

G. Ulpius Aurelius Gaianus, aki márványtáblát 

(3.) állitott, valószinüleg azonos azzal az 

Ulp. Gaianus praefectus vehicularius-szal, 

akitől Virunumból 11')  és Mediolanumból 12.) 



ismerünk Invicto Patrio dedikált oltárt. 13 ' )  

Dessau 
14. )

az i.sz. 167. évi iuridicus Alexan-

driae-t gyanitja benne. hindenesetre érdekes, 

hogy a praefectus vehicularius (?) Isisben a 

Victrix tulajdonságot emeli ki. A kő a III. sz . 
végéről származik. - Az Isis Myrionyma-nak ál-
lított oltár (38-) analógiáját megtaláljuk a dá-

ciai Potaissában, ~ 5 ' ) ahol a felirat tanusága 
szerint collegium Isidis létezett, valamint egy 

capuai feliraton. 16 . )  A myrionyma jelző Drexler  
szerint 17.)  Isisnek mindenre kiterjedő, mindent 

magában foglaló, létrehozó, tápláló és védelmező 

lényegét fejezi ki. Apuleiusnál a főhősnek, Iu-

ciusnak megjelenő istennő azt mondja magáról, 

hogy minden nép más néven tiszteli, csak az egyip 

tomiak szólítják saját nevén Isis Reginának. E-

gészen hasonló elgondolásu az i.sz. II. század-

ból való chiosi felirat. 18. )  A poetovioi oltárt  
Antoninus pius idejére datálhatjuk. Az emléket 

egy vúmt4isztviselő jólétéért állitották. Ugyan-

ennek a Q. Sabinus ' Ieranius conductornak az üdvé-

ért állitott egy 'artialis nevü vicarius két 

pappal egyetemben egy másik felratos oltárt( 
S 
 ). 

Mindkettő mutatja az Isis vallás nagy szerepét  
a kereskedelmi vállalkozásokban. - Az Isisnek 

dedikált fogadalmi bronztáblácska (4k) analógi- 

~9 ' )  áját megtaláljuk Kölnben. 	Serapisnak ajánlott  
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tabula ansatát találtaka dalmáciai Seniában is. 

A roetovioból előkerült datálható emlékek,mint 

láttuk, II.  sz.  második és a II; sz. első felé-

b61 származnak. Ebből arra következtethetünk, 

hogy az emlitett szentély is ebben az időben 

állott fenn.  Láthattuk, hogy elsősorban a ke-
reskedelemmel kapcsolatos állami vállalkozások-
ban résztvevők körében volt elterjedve az e-

gyiptomi vallás, ami magától értetődő, hiszen 

a :Borostyánkő-ut mentén vagyunk. 

Pannonia városai között Savaria  (Szombat-

hely)  volt "a legpolgáribb e lgondo lásu co lonia-

alapitás" (Alföldi A.) . Claudius alatt nyerte 
el a colonia rangot, ezért neve colonia Clau-

dia Savaria. Má.r a régibb szakirodalom is fel-

tételezte a $avarfában elvkerült nagyszámu e-

gyiptomi kultuszemlékből, hogy itt Isis-szen-

tély létezett. Még határozottabban emellett 

foglalt állást Wessetzky Vilmos 1954-ben a Ré-

gészeti Társulat szombathelyi ülésén. i%zt a 

feltevést igazolta az 1956 évi ásatás, amikor 

a Thököly utca 14-16. sz. házak területén si-

került megtalálni és a későbbiek során nagy-

nagyrészben feltárni az Isis templomot (29), 

ahonnan több igen kvalitásos dombormü került 

napvilágra, melyek szinkretisztikus •istenala- 



kokat ábrázolnak. 20 ' ) Lzek között foglalt he-
lyet az a dombormű is, amely Pannónia egyip-

tomi vonatkozásu emlékei között a legkorábban 
30 

vált ism été ( ). l6Ar .choenvisner István 

publikálta 1791-ben azt a reliefet, amelyen 

a középen álló Anubis-maszkos pap mellett két-

oldalt Isis-Hygieia ill. 3eralis-Aesculapius 

alakját viselő papok ismerhetők fel. Isisnek 

és Serapisnak, mint gyógyitóistenségeknek a 

felfogását megtaláljuk egy később tárgyalandó 

carnuntumi kövön, valamint egy Apullmból elő-

került feliratos emléken, ahol :.esculapius 

papja könyörög 3erapis numenjéhez. 21.)  A dom-

borművünk bennszülött kőfaragótól származik. 

Wessetzky mutatott rá arra, 22.  hogy az ábrá-

zolás körmenet egy részének tekinthető,melyet 

az Anubis-maszkot viselő pap vezet. Ugyancsak 

8 emliti, Logy a két oldalsoikissé bemélyitett 

helyzetben van ábrázolva. Lz is azt támasztja 

alá, hogy körmenet ábrázolással van dolgunk, 

hiszen a kőfaragé nem tudta másképen kifeje-

zésre juttatni azt, hogy az Anubis-maszkos a-

lak halad elől, csak ugy, hogy a másik kett:t 

kissé mélyebb háttérből faragta ki. - Savaria 

régebbről ismert egyiptomi emlékei között e-

gyik legfontosabb az az Isis Augustának álli-

tott oltár, melynek dedikáltja Ti.  Barbius, a 
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nagy aquileiai kereskedőcsalád tagja, aki'fa 

felirat tanusága szerint fontos közigazgatási 

és papi tisztségeket töltött be: decurio,ggaee 

stor, duumvir isire dicundo és pontifex, vagyis 

a tartományi császárkultusz főpapja volt () . 

Hogy a társadalmi életben ilyen magas rangon 

álló személy állit oltárt Isisnek, mutatja az 

az egyiptomi vallásnak a kereskedelem mellett 

az állami élettel való szoros kapcsolatát. A 

Barbiusok az i•sz. I. század közepétől a II. 

század elejéig voltak hatalmuk és gazdagságuk 
tetőpontján. 23 ' ) A kő tehát korai, az I. sz.-

ból való , amit a betütipusok is igazolnak. - 

Egy másik, Isis Augusténak szentelt oltárt(33) 

két sacerdos, azaz Isis pap állit. Dobrovits 

ebből azt a következtetést vonta  le,  hogy Sa-

variában kultuszhelynek kellett lennie. 24 ' ) A 

nevekből következtetve ez a kő is korainak 

mondható. - A sphinxeknek szóló fogadalmi kö-

veknek nagyod kevés közük van az e gyiptomi 

vallásossághoz. Itt egy, a görög-római vallásba 

mélyen beszivádott istenalakról van szók37,38). 

Természetesen' ugyanez vonatkozik a máshonnan 

előkerült sphinx ábrázolásokra is (pl. sop-

roni sphinx,(26). - Szombathely környékéről 

ismeretes egy müvészileg igen kvalitásos Apis 

szobrocska is (36). 



A Borostyánkő ut következő állomása Scarabantia 

(Sopron), ahol szintén kerültek egyiptomi kul-

tuszemlékek napvilágra. Scarabantia is az I. 

sz.-bah kapta városi rangját (municipium la-

vium Scarabantia). - Itt a mult század közepe 

óta egy feliratos kő ismeretes (24), mely egy-

uttal Bubastis tiszteletének tartományunkból 

egyetlen ismert emléke. A fogadalmi oltárt egy 

libertus állitja, aki - cognomenjéből következ-

tetve - talán egyiptomi származása volt. 25 ' )  

Az oldalán ábrázolt tehén (?) Isis jelképe. 

A pannoniai Isis-kultusznak egyik leg-

fontosabb emléke az egyedi kincs. Sopron kö-

zelében került felszínre a véletlen folytán 

a mult század első felében (27,28). A kancsó-

nak nagyon lényeges szerepe volt az Isis-kul-

tuszban a körmeneteknél, valamint a szentélyek-

ben történő mindennapi istentiszteletnél, a-
hol a viznek (Osiris jelképe!) ilyen kancsók-

ban történő felmutatása képezte a cselekmény 

főrészét. Ezt láthatjuk a hires herculaneumi 

falfestményen is.  Egy hasonló edény leirását 

megtaláljuk Apuleius Metamorphosesének XI. 

könyvében is. - A kancsó és a serpenyő egy 

készletbe tartozott, de keletkezési idejüket 

tekintve nem egykoruak. A kancsó erúsebb sti-

luskötöttségénél fogva korábbi, a serpenyő 
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valószinüleg az Augusitust közvetlenül meg-
előző időből származik. Ez utóbbin látható 

gazdag indamotivumok az alexandriai üvegeken 

hasonló alakban lépnek fel. A nilusi táj a 

Campana-reliefekre emlékeztet. A  pompeii Isis 
templom oszlopait olyan  mozaikokkal fedték, 
melyek hasonló hatást keltettek, mint a pa-

tera nyelének 	pikkelydiszei. - 
Az  egyedi kincs valészinüleg aquileiai keres-

kedő közvetitésével került ide, aki kapcsolat-
ban  volt Alexandriával, és onnan selejtes ri-
tuális tárgyakat (fülnélküli kancsó) szállí-

tott. Igy különböző koru edények egy készlet- 
be kerülhettek. 26.)  - Természetesen olyan helyen 

ahol rituális edények előkerülnek, Isis szer-

tartások végzésére és szentélyre lehet követ-

keztetni. 

A Vindobonából  (Wien)  származó felirat (i) 

erős bizonyitéka az egyiptomi vallásnak a csá-

szárkultusszal való szoros összefonódásának. 

A tábor ter:letéről került elő, a legio X Ge-

mina tribunusa az állitója. Mindez mutatja, 

hogy a limes mentén a katonaság körében is el 

volt terjedve az egyiptomi vallás. A követke-

zőkben ennek még több bizonyitéké.t is látni 

fogjuk. - A kő 198 és 211 között lett felál-

litva, mert társuralkodók szerepelnek rajta. 



Serapisnak, mint gyógyitóistensé gnek 

és Isisnek állitottak emléket Carnuntumban  
(Bad-Deutschaltenburg) a katonai fürdőben(7). 

A dedikáló neve ki van törölve, amiből arra 

lehet következtetni, hogy az illető magas-
rangu ember volt, és később talán kegyvesz-
tett lett. 27.)  Egyébként áerapis neve mellett 
a Conservator jebőt megtaláljuk Commodus pén-

zein és egy rónavárosi feliraton. 28 ' )  - Az 
amphitheátrumban talált oltár (8) arra vall, 

hogy ennek az istenségnek szerencséthozá lé-

nyegét is tisztelték. - Az Ammonnak szóló 

oltár (9) állitója valószinüleg rabszolga 

volt. I.sz. 234-ből származik. Ammon tisz-

telete már Egyiptomban különvált az Osiris-

kör tiszteletétől. A rómaiakhoz a punok köz-

vetitésével jutott el ez az istenalak. Mint 

a sphinxek esetében is rámutattunk, a tulaj-

donképeni egyiptomi kultusszal az Ammonfejes 

ábrázolásoknak (oszlopfej, mécses) is csak i-

gen kevés közük van, talán csak viziistensé-

get kell bennük látni, mint azt Dobrovits is 

feltétélezte. 29. )  

A következő Dunaszakaszon, egészen Aquin-

cum környékéig, feliratos emlékekkel nem ta-

lálkozunk. Ebből a körülményből Barkóőzi L. 30 . )  

arra következtet Brigetio  (ószűny) esetében, 
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hogy a kimondott an  katonavárosban (a legio I 
Adiutrix tábora volt itt) az Isis vallás nem 

örvendett tiszteletnek. Azonban a győri mu-

zeumban több, egyiptomi istenséget ábrázoló 

bronzszobrocska van erről a vidékről is.$ri-

getioból és környékéről elég sok egyiptomi 

vonatkozása kisplasztikai emlék került elő. 

Köztük helybeli készitésü, müvészetileg igen 

kvalitásos Isis mellszobrocskák, melyeket 

Paulovics I. ismertetett (70-73). Keletkezé-

sük idejét a II. sz. végére és a III. sz.e-

lejére teszi. Alexandriai mintákra vezethe-

tők vissza. Tehát az Isis vallásnak ezen a 

vidéken is voltak hivei. 

Különösen figyelemre méltó az esztergomi  
várból előkerült Isis-Fortuna-Victoria szin-

kretisztikus jellegü szobrocska, mely mutatja, 

hogy a limes mentén Isisnek a gy-'rzelmethozó 

lényegét tartják fontosnak (83). 

Az egyiptomi vallásnak egyik legfonto-

sabb pannóniai emléke a csévi fogadalmi kő 

(85) . P annonia Inferior legatusa állit ja 

Iuppiter-eptunus-Serapisnak. Itt egy  isten-

ségről van szó. Serapis itt alvilági isten 

lesz. _analógiának felhozhatunk carthagoi fel-

iratot, 31.) ame ly Neptunus-Serapisnak van de- 
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dikálva. Alexandriában talált pénzek jerapist 

egy hajón ülve ábrázolják. - A feliratunkról 

kitörölt császárnév M. Aurelius Antoninus, 

Caracalla uralkodói neve.  A helytartó, Alfenus 

Avitianus 218-222 között kormányozta a tar-

tományt. Analógia: Dácia legatusa is állit 

jerapisnak és Isisnek oltárt Apulumban, 32 ' )  
Antoninus Pius uralkodása idején. 33 ' )  

A most emlitett felirat lelőhelyéhez 

közeli Nyergesujfaluból való az a legujabban 

előkerült, `'erapisnak szóló votiv-oltár tö-

regék (86), melyet Wessetzky ismeretett Die 

ágyptischen kelte in Ungarn c.  1961-ben meg-

jelent munkájában. Itt is Caracalla üdvéért 

és győzelméért könyörög a dedikáló. - Wessetz-

ky egyébként a most emlitett könyvében Bri-

getioból és környékéről több, eddig publiká-

latlan egyiptomi vonatkozásu, bronzból való 

emléket ismertet (74-76, 79), melyek mind azt 

bizonyítják, hogy itt a limes mentén, sűt ,rhoz-

zá.tehetjük, a barbár támadások szempontjából 

egyik legveszélyesebb szakaszán az egyiptomi 

vallásnak sok hive volt. 

Pannonia Inferior fővárosa, Aquincum  

(Budapest-Óbuda) Hadrianus alatt municipium, 

Septimius 6everus alatt colonia rangot kapott. 

Aquincumból és környékéről sok egyiptomi vo- 
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natkozásu emléket ismerünk. Lzek nagyrésze 

a polgárváros területéről került elő. - M.  
Caecilius Marianus, legio IV. Flavia tribu-

nus laticlaviusa oltárt állit a katonai is- 

tenségeknek, élükön Iuppiter hammonnak (73). 

Kora az V-S betük kötéséből következtetve 

Septimius 6everus ideje, akinek az uralko-

dása alatt több Hammon felajánlás történt. 34 ' )  
Egyuttal ez a kő bizonyitáka lehet annak,  

hogy a legio IV. Flavia Septimius Severus 
keleti hadjárata idején Aquincumban a legio  

II. Adiutrixet helyettesitette. A dedikáló 

cognomenje keleti er 
~~e 
 Ietre mutat.  - rdekes  

az az egyiptomi (birodalomból (VI. dinasztia) 

származó, hieroglif irással ellátott kő töre-

déke (88), melyet Óbudán találtak a mult szá-

z ad közepén. Alföldi szerint 35 ' )  Aquileia 
közvetitésével kerülhetett ide. - Itt emlő-

kezünk meg a Liursában (Osijek) talált sir-

sztéléről (146), mely domborműves ábrázolás-

sal is el van látva, valamint a Vindobonában  

előkerült irnok szoborról (3) , mely egyes  

régi kutatók véleménye szerint a IX. dinasz-

tia idejéből származik. Lehet, hogy Egyip-

tomban járt Isishivők hozták magukkal, eset-

leg kultuszhely diszitésére (?) - A polgár-

városból való az a Kerberos szobrocska (107) ,  
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mely egy Serapis ábrázoláshoz tartozott.  A dá-

ciai Serapis szobrocskák mellett is Kerberosok 

voltak. Ebben az esetben terapist, mint az al-

világ urát tisztelték. Kereskedelmi uton Ale- 
xandriából került ide, miként a7z Aquincumi 

Kuzeum néger rabszolgát ábrázoló bronzszob-

rocskája VI,  (112) - A gázgyári fazekastelep 
tálmintáin (89- 934) ábrázolt Isis ós Seth is-

tenalakokat először Dobrovits ismerte fe1. 3ó ' )  

Ezeknek az ábrázolásoknak az eredete a sethi-

anus körben keresendő. Minutius Felix Octavius 

c. süvében ugy emlékezik meg a Seth-kultuszhoz 

tartozó szamarakról, mint, amelyeket Isisszel 

együtt tisztelnek. 37.) Jól ismert a palatínusi 

gunyfeszület problémája, ahol szintén Seth hi-

vőtnit láthatunk a térdelő Aiexamenosban.Egyéb 

bizonyitékok is vannak, 38.)hogy az Osiris-mi-

tosz egyes variációiban Isis nem áll ellenséges 

viszonyban S eth-tel. - Ezek az ábrázolások 

nyilván helyi szükséglet kielégitésére szol-

gáltak. Keletkezésük ideje 160-170 tájára te-

hető. Ebben az időben Aquincum környékén a 

hivatalos Isis-vallás mellett ilyen szekta-

szert kinövés is 1é.tezhetett. 39.)  - Aquincum 

területéről több usebti (100,101) és Osiris 

szobrocska (94) ismeretes, melyek szórvány-. 

leletek. l'zek a késő-egyiptomi korból valók. 
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egyiknél a földbekerülés korát a vele talált  
fibulából következtetve a II. sz . végére v.  
a III. sz . elejére tehetjük. - Egyedülálló  
szórványlelet Pannóniából egy ichneumon bronz-
szobrocska (97). Késő egyiptomi kori. Az ich-

neumon Atunnak a szent állata volt. - Thoeris  

email szobrocskája (96) a katonaváros amphi-

theátrumának környékéről való. Ez, valamint  

a Hajógyárszigeten talált usebti (101) mu-

tatja, hogy az aquincumi katonavárosban is  

találkozunk az egyiptomi vallások nyomaival.  

Thoeris a szül' nők védője és a halottak e-

gyik urnője volt az egyiptomiaknál. Szobrocs-

káit amuletként láncri, füzve viselték. Ilye-

neket máshol is találtak, ahol az egyiptomi  
vallásosság elterjedt. 40 ' )  - Bár nem tartozik  

a kultusszal kapcsolatos emlékek közé, mint  

helybeli készitményt emlitjük a Bécsi uton  

talált, mészkőből való néger fejet (ill) . - 

Az  Aquincumi Muzeum két, dombormüves ábrázo- 
~ s,~ 

lósának (108, 109) (nagyon kevés köze van az  

egyiptomi valláshoz, inkább alvilági isteneket  

ábrázolnak. - Sokkal fontosabb a pesti oldalon,  

de római kulturrétegből előkerült Isis ólom-

szobrocska k165). Földbejutásának ideje a ve-

le talált kisbronz éremből következtetve a  
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IV. század. - A pesti oldalról még egy Hermes-

Thoth bronzszobrocskát ismerünk (164). - Le-

hetséges, hogy Isishivők nyugodtak azokban a 

mumiasirokban, melyeket a Táborhegyen és a 

ázemlűhegyen találtak. (98,99) A sirok késő-

római koriak (IV. sz.). Egyiptomi istenszob-

rocska, amulet nem került elő ezekből sirok-

böl, ezért csak feltételesen tekinthetjük az 

Isis vallás emlékeinek. Mindenesetre el le-

het vetni azt a véleményt, hogy a táborhegyi 

mumia embere keleti származásu, 41 ' ) mert az 

antropológiai vizsgálat szerint rassztipusa: 

homo Alpinus. 42.)  Itt emlitjük meg, hogy 

Carnuntumban is találtak mumiatemetkezést(19). 

Végül szólnunk kell arról a Hajógyárszigeten 

előkerült kőről 4115) , melyet Arpocras állit 

istenének. A dedikáló egyiptomi theophor ne-

vet visel és pater, tehát I'ithras pap volt. 

161-169 vagy 176-180 évek közé datálhatjuk, 

mert társuralkodók szerepelnek rajta. Az em-

lék a keleti kultuszok összefonódottságára 

mutat Dobrovits szerint. 43 ' )  Tudjuk, hogy 

Apuleius leírásában a beavatást végző Isis-

pap nevei .thra. 44.)  A brigetioi Dolichenum 

bikái között van egy Apis. 45.) Ez  is a kele-

ti kultuszok kapcsolatának bizonyítéka. A 

Carnuntumból ismert Ammonius Fortunatus szin- 
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tén egyiptomi theophor nevet vise1. 46 ' ) I lyen 
az a Vibia Serapia is, akinek a sirköve(116) 
Tétényből (Campona) került elő. Dobrovits fi-

gyelmeztlet, hogy ez még nem bizonyitja az il-

lető keleti származását, mert tudunk olyan 

esetről is, hogy egy aleman fejedelmi sze-

mély Serapion nevet vesz fe1. 47.)  Hozzáte-

hetjük, hogy az egyiptomi vallással való 

kapcsolatot sem igazolja, hiszen a keresz-

tény püspökök között is előfordult a $era-

pion és Isidorus néz. 

Intercisából (Ujnentele) r mely a cohors 

miliaria Hemesenorum, tehát egy keleti csa-

pattest állomáshelye volt, több egyiptomi 

bronzszobrocskát ismerünk, valószinüleg zárt 

leletből. Köztük három Osiris (120-122), egy 

Isis (119), egy Harpokrates (123) és egy Bész 

(124), aki az egyiptomi hálószobák és toalett-

szerek védője volt. Kultusza már Egyiptomban 

az Osiris körhöz papcsolódott (Abydos, mem-

phisi Serapeum) . Szobrocskáit a föniuiaiak 

terjesztették. Az emlitett szobrok részben 

óegyiptomi stilusuak (Harpokrates). Mivel  

egy istenkörből valók, feltehető, hogy Isis-

hivő házi szentélyét diszítették. 48.)  

A székesfehérvári muzeumban levő, nilusi 

jelenetet ábrázoló dombormű (117) nem tarto- 
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zik ugyan a szorosan vett kultusztárgyak 

közé, mégsem hagyhatjuk el, annál kevésbbé, 

mert -Dobrovits véleménye szerint valószi-

nüleg Isis-hivő sirját diszitette, azonki-

vül aquincumi kőfaragó munkája a II. sz . 

első feléből. Faragája, aki pálmafát és kro-

kodilust sohasem látott, mintakönyv után 

dolgozott, a mintaképet leegyszerüsitette, 

de még igy is elég jó kompoziciót hozott 

létre. A nilusi jelenetek ábrázolása a ró-

mai müvészetben az i.sz. I. században élte 

virágkorát, de megvolt még a II. században is, 

amikor Hadrianus egyiptomi utazása is hatással 

volt az egyiptizáló divat elterjedésére. 

Ezeket  az ábrázolásokat az óegyiptomiaktól 

az különbözteti meg, hogy azok a folyam re-

ális életének ábrázolásai, az alexandriai 

és római jelenetek pedig irreális mesevilá- 

got tárnak elénk. Ebbe tartozik a pygmaeusok 

népe, melynek kapcsolata van a halálos-chto-

nikus szférával. Ezért lehetséges tehát, 

hogy eredetileg Isis-hivő sírján volt el-

helyezve. 49•)  

A Szabolcsi pusztáról (Fejér m.) elő-

került Apis szobrocska igen finom kivitelü 

munka (131). Görög-római tipus. 
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Pannónia délkeleti részéből - különösen 
Tolna megyéből  - elég sok egyiptomii szobrocs-

kát ismerünk, melyek többnyire fajanszból, 

kisebbzá.mban bronzból készültek (135-142) . 

Egy részük sirlelet. Valószinüleg a halott 
nyakláncán voltak ezek az általában kismé-

retű, átfurt, vagy  karikával ellátott egyip-

tomi isten- és állatszobrocskák. A Barbari-

cumból analógiaként a kunszentlászlói fajansz 

Anubis szobrocskát említhetjük (167), mely 

szarmata sirból került elő. Dobrovits hang-

sulyozza;0 ' )  hogy a provinciális római em-

lékanyagban a fajanszból való egyiptomi vo-

natkozásu kisplasztikai alkotások aránylag 

ritkán fordulnak elő, viszont a Szovjetunió 

területén, a Fekete-tengertől északra és ke-

letre elterülő vidékeken annál gyakoribbak, 

sőt éppen az ilyen szobrocskák a jellemzőek. 

Ezek itt a halott mellett amuletként voltak 
a sirba téve, többnyire nyakláncra felfüzve. 

Különösen a partmenti görög gyarmatvárosok 

(01bia, Tyras, Pantikapaion) és a Taman fél-

sziget azok a helyek, ahol ugy anyagban, 

mint ábrázolás tárgyában a szekszárdi muze-

umban őrzött egyiptomi leletekhez hasonlók 

kerültek elő. Tyras területéről Ibiszfejü lbw 

Thoth szobrocska, Pantikapaionból és a Ta- 
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man félszigetről fajansz usebtik, pataikosok, 

sólyomszobrocskák ismeretesek. A partmenti 
görög városoktól északra, a szkiták területén 
egyiptomi leletekkel nemigen találkozunk, vi-

szont a szarmaták törzsterületein nagyon gya-
koriak. 51.)  Az elmondottakból arra a követ-

keztetésre juthatunk - tekintetbe véve az a-

nyagban, a méretben, az ábrázolás tárgyában, 

valamint a kivitelezésben tapasztalható egye-

zést az emlitett, igazoltan szarmata emlék-

anyaggal, - hogy egy római kori szarmata be-

település hozta a szóbanforgó tolnamegyei le-
letek jórészét a Duna jobb partjára. rannó-

niából - nem számitva a Bécsben levő,  telje-
sen bizonytalan lelőhelyű amuleteket (4-6) - 

az aquincumi lelőhelyü usebtiket (100,1OM) 

és a Harpokrates amuletet (95), valamint fő-

leg a Thoeris szobrocskát (96) hozhatjuk =a 

fel analógiaként,és ezek is a ripa áarmatica 

mellől valók! 52 ' )  Egyedül a győri muzeumban 

lévő fajansz usebti lelőhelye (Brigetio) esik 

kissé távolabb az emlitett helytől (77). - 

sajnálatos, hogy a tárgyak előkerülésével kap-

csolatos körülmények ismeretlenek, ennélfogva 

a leletek földbekerülésének idejét nem tudjuk 

pontosan  meghatározni. Talán nem tévedünk, ha 
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a kunsz ent lősz lói analógia alapján az i.sz.  
IV. századra tesszük. 

Említésre méltó a Iugio-ból (Dunaszek-

cső) származó, Maat istennőt ábrázoló bronz-

szobrocska, (143) mert Maat tiszteletével a 

rómaiaknál nemigen találkozunk. Az egyipto-

miaknál az igazság istennője volt. 53 ' )  

Sirmiumból (Mitrovica) többek között 

egy Isis-Fortunát ábrázoló agyag lepénymin-

ta ismeretes (155). Itt a császárkultusszal 

való kapcsolat a lényeges, mint az emonai 

példáknál már említettük. 

Mursoniából (Brod) előkerült, hellenisz-

tikus stilusu bronzszobrocska (151) a Panné-

niából ismeretes Harpokrates ábrázolások kö- 

zött a legszebb. 
-v 

Siscia-ban (Sisak), mely város i.e. 

35-ben elsőnek került római uralom alá, és 

a romanizáció is erős volt, több egyiptomi 

vonatkozásu emlék került felszinre. Köztük 

Isisnek dedikált oltár, tabula ansata és kis-

plasztikai alkotások stb. (54-59)  Itt bizo-

nyára érvényesült a közellevő Aquileia hatá-

sa az egyiptomi kultusz terjedésében. 

Pannónia belső vidékeiről egyiptomi em-

lékeket csak,  mint  szórványleleteket isme-

rünk. Ilyen az az üli: majmot ábrázoló, fején 
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szárnyas napkorongot viselő bronzszobrocska 

is (69), mely a sümegi muzeumban volt, azon-

ban  elveszett. Lelőhelye: Orci (Somogy m.) 

őzekhez tartozik a veszprémmegyei és a fenék-

pusztai Iermes-Thoth bronzszobrocska (65,66), 

valamint a balatonszabadi kőemlék (67),a 

gyulafirátoti Isis-ábrázolások (63,64),végül 

a somlyójenúi Osiris szobrocska is. (61) 
Ezzel befejeztük a pannóniai lelőhelyü 

fontosabb egyiptomi emlékek áttekintését. 

Láthattuk, hogy az elterjedési terület első-

sorban a Borostyánkő ut, azután a limes és 

az ahhoz közelfekvő terület. Máshonnan inkább 

szórványleleteket ismerünk. A Borostyánkő ut 

mentén már az i.sz. I. században feltűnik 
(Barbius emlék), szélesebb elterjedése Anto-

ninus Pius és Alexander "everus közötti idő-

re tehető. ezután - amennyire az emlékekből 

meg lehet állapitani - már csak elvétve maradt 

fenn (pl. a Kőbányán talált Isis) . Kultuszhe-

lyekkel a Borostyánkő ut mentén találkozunk, 

ill. ilyenekre következtethetünk (Poetovio, 

Savaria, Scarabantia) . Savariában az ásatás 

igazolta, Poetovioban a nagyszámu feliratos 

emlék is mellette szól, sőt a helyét is fel-

tételezhetjük. Az egyedi lelet arra vall, hogy 

Scarabantiában is lehet kultuszhely. - `pudjuk 
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továbbá, hogy a császárkori Isis-szentélye-

ket különös előszeretettel diszitették fel 

Egyiptomból hozott disztárgyakkal. Ezért o-

lyan helyeken is gondolhatunk Isis-templom 
létezésére, ahol ilyenek előkerültek. Pan-
nónia területén három ilyen hely  van:  Vin-
dobona, Aquincum és Mursa. Feltevésünket az 

is alátámasztani látszik, hogy mindhárom 

hely legiotábor ill. ideiglenes katonai állo-

máshely (Mursa) volt. 

A feliratok dedikációi a társadalmi osz-

tályoknak meglehet : sen széles skáláját mutat-

ják: akad közöttük rabszolga, libertus, sza-

bad születésü kereskedő, azonkivüül a legiok 
tisztjeit, sőt a tartomány helytartóját is 

megtalálhatjuk az Isishivők között. Poetovio 

esetében valószinüsithető a kapcsolat a kelta 

istenségek kultuszával, bár a bennszülött 

elem nincs képviselve a dedikálók között. 

Egyes jelenségekből (Arpocras pater, a do li-
chenumban talált Apis) az egyiptomi vallás-

nak a többi keleti kultusszal való kapcsola-

tája következtethetünk. Erős az összefüggés 

a hivatalos államvallással és a császárkul-

tusszal (pl. Isist ábrázoló lepényminták). 

Az eg1sz emlékanyagot tekintetbe véve 

azt állapithatjuk meg, hogy főként a keres- 
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kedők, tisztviselők és a katonák azok, akik-

nek a körében leginkább elterjedt az egyip-

tomi vallásosság. yzt az a kör lmény igazolja 

a legkézenfekvőbben, hogy a legtöbb egyiptomi 

vonatkozásu emlék a leginkább romavizált te-

rületeken a Borostyánkő uton, a Dráva-6záva 

közén, valamint a limes mentén került elő. 



PANNÓNIÁBÓL ÉS A VEIE SZOMSZ JJ0S BARBARI- 
CUMBÓL EI KERti LT EGYIPTOMI EMTKF.K 

PANNONJA SJPER$OR  
VINDOBONA  

1. Fogadalmi oltár. 011 III. 4560. Felirata: 

I(ovi) 0 (ptino) M(ammo) Sarapidi 

pro salute imp(eratoris) L(ucii) Sept(imii) 

Severi Pii Pertinac(i) Aug (usti) Arabici 
Adiaben (ici) Parthiti L aximi et 

imp(eratoris)M(arci)Aureli Antonini Aug(ust i, 
/ / / / Lucius) Quirinalis Maximus 

Trib(unus) milit(anis) leg(ionis)XGem(inae) 

p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) 1(aetus) 

1(ibens) m(erito) 

1493-ban találták a via principalis helyén. 

Irodalom: Drexler 1890 29.1. 

Paulovics 1915 39.1. 

Schweditsch 1951 43.1. 48.1 

2. Fogadalmi oltár. CIL 1II.4561. Felirata: 

I(ovi) 0 (ptimo) M(axiamo ) 

Sarapidi 

idem 

Maximus 

Irodalom:  Drexler 1890 29.1. 

Paulovics 1915 39.1. 

Schweditsch 1951 43.1. 20 .'2 . 
3. Egyiptomi gránitszobor. Hapicha irnokot 

ábázolja gugoló helyzetben. 1798-ban ta- 
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lálták egy csatornánál. 

Irodalom: Drexler 1890 29-33.1.  
Schweditsch 1951 61.1. BS. 7.  

4. A.ubist ábrázoló fajanszamulet. Valószi-

nü.leg a Pto lemaeus-kor végéről származik.  

A bécsi Niederösterreichisches Landes-

museumban őrzik. « vindobonai lelőhely 

csak feltételezett.  

Irodalom: Schweditsch 1951 64.1. 105 •n .  

5. ̀ 'hum istent ábrázoló fajanszamulet. Való-

szinüleg a Ptolemaeus-kor végéről szárma-

zik. A bécsi Niederösterreichisches Tan -
desmuseumban őrzik. vindobonai lelőhely  

csak feltételezett.  

Irodalom: Schweditsch 1951 64.1. 'i06. „ .  

6. Bész istent ábrázoló fajanszamulet. Való-

szinüleg a Ptolemaeus-kor végéről szárma-

zik. A bécsi Niederösterreiohisches Tan-

desmuseumban őrzik. A vindobonai lelőhely 

csak feltételezett.  

Irodalom: Schweditsch 1951 64.1. 40T.  ,~.. 

C A R .N U d T U M  (Bad-Deutscraltenburg)  

7. Fogadalmi oltár. Anyaga homokkő. C I L III.  

11157. Felirata:  
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Serapi Conser 

vatori et Isidi 

ceterisq(ue) dis de 

abusq(ue) irr.,mortalib(us) 

/ / / / / / / 
/ / / / / / / 
/ / / s•p•a•8 

cum iiimti t Fabis Ti 

tiara uxore 

et Titiano 

filio 

Mérete: m: 108, sz: 44, V:  42 cm. Oldalain 

domborműves ábrázolás: egyik oldalon harang-

alaku kratér, a másikon amphora látható, 

mindkettőből virágok emelkednek ki. 1875-ben 

ásták ki a Burgfeld déli lejtőjénél, a ka-

tonai fürdő alapjainál. 

Irodalom: 1)rexler 1890 33-35.1. 
Paulovics 1915 30.1. 

Kubitschek-Frankfurter 1923 174.1. 

Schweditsch 1951 44.1.  2'L't 

8.Fogadalmi oltár töredéke. OIL 11I.11141. 

Felirata: 

[I] ovi 
Serap [idl 

[I] ulius 
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-nyaga homokkő. : érete : m: 30, sz: 18 cm. 
Oldalain és tetején paterák v annak kifa-

ragva. 1888 - ban találták az amphitheát-

rumban. 

Irodalom: Drexler 1890 35-36.1. 

:Schweditsch 1951 43.1. til. A 

9.Fog dalmi oltár. OIZ 111.11128. Felirata: 

I(ovi) 0(ptimo) M(aximo) 

Am • moni 

i :ercuriu (s ) 

votum solvit 

letus libes me 

rito ]Maxim 

o et Urban 
o co(n)s(ulibus) 

Anyaga homokkő. ..érete: m: 108, sz: 42, 

✓ : 30 cm. I.sz. 234-ben állitottÜk fel. 

1877-ben találták. 	bécsi muzeumban őr- 

zik. 

Irodalom:  Drexler 1890 134.1. 

lO.Isis-Fortuna szobrocska bronzból. M: 10 cm. 

Antik talapzattal van ellátva. Kormány-

lapáttal és bőségszaruval ábrázolja az 

istennőt. A useum Oarnuntinum-ban őrzik. 

iroda-eo .: kubits,;hek-Frankfurter 1923 88.1. 

Swoboda 1958 172.1. 

Lakatos 1961 11-12.1. 9.á. 
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11.Isis-Fortuna szobrocska kőből.1923-ban 

letétként volt a muzeumban, azóta vissza-

került a tulajdonosához. 

Irodalom: Kubitschek-Frankfurter 1923 89.1. 

.iwoboda 1958 172.1.  

12.Isis-Panthea szobrocska kőből. 1923-ban 

letétként volt a muzeumban, azóta vissza-
került a tulajdonosához. 

Irodalom: Kűbitschek-Frankfurter 1923 89.1.  

Swoboda 1958.172.1.  

13.Serapis szobrocska kőből. 1923-ban letét-

ként volt a muzeumban,azóta visszakerült  

a tulajdonosához.  

Irodalom:Kubitschek-Frankfurter 1923 89.1. 

14.3erapis mellszobrocska bronzból. z : 8 cm.  

1902-ben találták a tábor területén. . ~ 

Museum  Carnuntinumban őrzik. 

Irodalom:Kubitschek-Frankfurter 1923 87.1.  

Uchweditsch 1951 43.1. 16_  rt 
 

Képe: RIiÖ 5 1904 47.á.  

15.Llő kutyát ábrázoló szobrocska bronzlemez-

ből. TAT: 6 cm. Valószinüleg Anubist ábrázol-

ja. 1951-ben találták. A Museum Carnunti-

numban őrzik.  

Irodalom: Swtboda 1958 173.1.  
Képe: 3woboda 1953 Taf.IX.Abb.2.  



- 31 - 

16.Isis-F rtuliát vagy .Pantheát ábrázoló 
gemma a Museum )arnuntinumban. 
Irodalom: Schweditsch 1951 47.1. 33.1t 

17.Iuppiter-Ammon fejj.l diszitett gyüriikő. 
Anyaga onyx. litmérő : 1.5 cm. A -óbor te-
rületén találták. 
Irodalom:Kubitschek-Frankfurter 1923 89.1. 

Schweditsch 1951 61.1. S` . ne 
Swoboda 1958 172.1. 
képe :RIií) 7 1906 44.á. 

18.Apis szobrocska töredéke. Anyaga  vörös 
syenit. A  Museum  Carnuntinumban őrzik. 
A carnuntumi lelőhely ugy ennél, mint a 
16. sz.  alatt közölt gem: _únál csak fel-
tételezett. 
Irodalom: Schweditsch 1951 61.1. 89 A- 

19.lumiatemetkezés. A sirt Caligula érem da-
Irodalom: Frank 1938 7.1.  

Dobroiits 1943 b 48.1. 
Schweditsch 1951 64.1. 404. I 

Swoboda 1958 173.1. 
20.3phinx szobor bronzból. Hossza: 7 cm. 

1923-ban letétként volt a muze4rnban, as-- 
záta visszakerült a tulajdonosához. 
Iro .alom:Kubitschek-Frankfurter 1923 87.1. 

Schweditsch 1951 61.1. QD. 

Lakatos 1961 12.1. 11.6.. 
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21.Sphinx szobor homokkőből. Mérete: m: 37, 

h: 13 cm. 1923-ban letétként volt a mu-

zeumban, azóta visszakerült a tulajdono-
shoz. 

Irodalom:Kubitschek-Frankfurter 1923 93.1. 

rakatos 1961 13.1. 13.d. 

22.Táncoló négerfiu szobrocskája.Mus.Carnunt. 

Irodalom: Swoboda 1949 . af . VII. Abb.2. 
Scheeditsch 1951 62.1. 

23.Bronzlemez egy lud, egy csészeformáju 

tárgy és egy néger fő domborműves ábrá-

zolásával. A Miuseum Carnuntinumban őrzik. 

Irodalom: Schweditsch 1951 61-62.1. 94-1• 

M ' S C A R A B A N T I A  (Sopron ) 

24.Fogadalmi oltár. CIL 111.4234. 2elirata: 

Isidi Aug(ustae) 

et ubasti(di) 

G(aius) P(omponius) Philinus 

' omponi 

Severi 
lib(ertus) v(otum) s(olvit) 

Mérete: m:
69 
 sz: 35 cm. A II-III sz. fordu-

lóján készült. 1856-ban találták l.olos-
tor u. 9 sz. alatt. z oldalán tehén 

esetleg Apia?) van ábrázolva.4'0rm ' 
zati- 

irodalom: Drexler 1890 28.1. 

Paulovics 1915 32-33.1. 
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öchv'editsch 	1951 46.1. 	34. A. 

Wessetzky 1959 28.1. 
Wessetzky 1961 38-40.1. T.V.Abb.8 
Wessetzky 1962 358-62.1. 

25.Anubis-maszkos ábrázolás egy Silvanusnak 

dedikált oltár (CI L III.1C 940) há.tsü ol-

dalán. -=z alak csak konturvonalakban van  
kivésve. . követ 1897-ben találták. A 

soproni liszt Ferenc L-uzeumban őrzik. 

Irodalom: Thomasz 1960 69-73.1. 2.á. 

;essetzky 1962 ,61.1. 10 . jz. 

Wessetzky 1961 4( -42.1. 

26.iphinx szobortöredék. Ariyaga:kő. Létete: 

h: 64, sz: 22, m: 58 cm.  A feje hiányzik. 

Mellén és hasán négy pár emlő és három 

magányos emlő van . Nyakán két oldalt két 

hajfürt lóg le. A vállán szárnytöredék 

látható. A Csengeri utcában találták a 

Kindler ház alapozásakor. A soproni Liszt  

Ferenc Muzeumban őrzik. 
Irodalom: Oedenburger Zeitung 1895 ápr.26 

(Bella Lajostól való közlés) 

Lakatos 1961 13.1. 14,14a á. 

OILEGYED  
27.Kancsó. Anyaga réz, száj-és nyakrésze 

bronz, külön van hozzáforrasztva. M9 23 

cm. I.e. I.századból való alex andriai 
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munka. A füle hiányzik. Diszitése nielló-

val történt: a bekarcolt vonalak ezüsttel 

vannak kitöltve. Egyiptomi istenségek lát-

hatók rajta. 1930-ban találták. i_ Nemzeti 
Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Jankovich 1833 366.1. 

Pulszky 1897 225.1. 

Drexler 1890 28-29.1. 

Hekler 19090 28.1. 

Bissing 1909 40.1. 

Kalauz a régiségtárban 1912 158.1. 

Paulovics 1915 50-51.1. 

Hekler 1924 110.1. 

Zahn 1929 48.1. 

Radnóti 1938 115-6.1. 

Zchweditsch 1951 62.1. agy+• :: 

'iiessetzky 1959 24-27.1. 

Jessetzky 1961 42-45.1. T. VI-VIII. 

28.Csésze. Anyaga bronz. I.e. I. századbél való 

alexandriai munka. Diszitése niellával tör-

tént. Közepén nilusi jelenet, peremén növény-

disz, arany ás ezüst berakóssal. Nyele pik-

kelyes. A kancsóval együtt találták, egy kész-

lethez tartozott. A  Nemzeti L"uzeumban őrzik. 

Irodalom: mint az előzőnél. 
Radnóti 1938 68-70.1. 

Tessetzky 1961 T. IX. 
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a 21 V x R I A  (Szombathely) 

29.Isis-szentély. Esérete: h: 16.5, sz: 9.5 
m. ,A I. sz.  végég vagy a  III.  sz elején 
épült. 1956-b an  tárták fel a -2hököly u 
14-16. sz. házak területén. 3eosztása: 

3 m széles előcsarnok után következik a 

kétosztatu cella. A főhomloktatról le-

hullótt márványtömbök dombormüvekkel 

vannak diszitve. A  főhomlokzat előtt 

5 x 5 m-es oltár alapjai láthatók. 

Irodalom: Szentléleky 1957 78.1. 

Kádár-Balla 1958 25-26.1. 

Wessetzky 1959 20,27-28.1. 

Szentléleky 1960 (ábrával) 

Wessetzky 1961 22, 31-32.1. 

30.Egyiptomi istenek maszkját viselő papo-

kat ábrázoló dombormű. Anyaga mészkő. 

Mérete: h: 132, sz: 72 cm. Középen Inu-

bis sakálfejes maszkját viselő pap,lobb-

ra Isis-Hygieia, balra Sarapis-Aescula-

pius alakjában megjelenő papok láthatók. 

szombathelyi muzeumban őrzik. 

Irodalom: Schoenvisner 1791 61.1. 

hipp .1877 23-24.1. 
Mécsei 1896 58.1. 

Paulovics 1943 42-43.1. 

Schweditsch 1951 47.1. 35.,,t, 
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Kádár-Balla 1958 26.1. 

Wessetzky 1959 21-22.1. V.t.l.á. 

Szentléleky 1960 20.1. 17.á. 

Wessetzky 1961 29-31.1. 
31.$othis-kutyán ülŐ Isist ábrázoló,  dombor-

mű.  Anyaga  márvány. L: 90 cm. A dombormű 
keretes mezőben l oothis-kutyán ülő hely-

zetben ábrázolja az istennőt, akinek 

jobbjában sistrum, bal kezében pedig 

gyümölcsöskosár van. A jelenettől jobb-

ra Mars alakja látható: felemelt jobb-

jában lándzsa, bal kezével pajzsot fog. 

Feje letörött. A dombormű az Isis-szen-

tély homlokzatáról hullott le. 1956-ban 

ásatás alkalmával került felszinre. A 

szombathelyi muzeumban őrzik. 

Irodalom: Szentléleky 1957 78.1. 

Kádár-Balla 1958 26.1. 

Szentléleky 1960 20.1. 13,14.d. 

Wessetzky 1961 32-34.1. T.III. 

32.Az Iseum homlokzati feliratának töredéke: 

sac  

f 
Esetleg Isidi Aug(ustae) sac(rum)-ra egé-

szithető ki. A szombathelyi muzeumban őr-

zik. 

Irodalom: Szentléleky 1960 17-18.1. 7.d.  

Wessetzky 1961 32.1. 
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33.Fogadalmi emlék töredéke. Imposimmirsisti.  
CIL III. 10908. Felirata:  
íi3sidi 
Aug(ustae) sa Erin  
Q(uintus) Iulius  
LM]oderatEs  e~ 
[I]uhus  
[Ad  elli [ol  
[sace] rd [otej  
Anyaga mészkő. z i.sz. I. századból való.  
Oldalán domborműves diszités látható:  ál-

latfej, fölötte posztamensen áll Harpo-

rates. _:z emlék tetején valászinüleg szo-

bor állott. 	szombathelyi muzeumban 6r- 
zik. 

Irodalom:  Lipp 1875 167.1.  
aionica-3chneider 1878 13.1.  

1)rexler 1890 25-27.1. 

laulovics 1943 42.1.  
Schweditsch 1951 47.1. 36. .  

VJessetzky 1959 23-24.1.V.t.2.á. 

at . 	7iessetzky 1961 25-28.1.  

34 . Fogadalmi oltár töredéke. CIL III. 4156.  
Felirata:  
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Isidi 1u [g](ustae)  
Baer [um]  
Ti (erius) Barbi [us]  
Ti(berii)fili.us)vi, / /  
Valen ; / /  
dec(urio) c(oloniae) C(laudiae) S(avariae)  
quaest [o r]  
[T]I vir i ive) di [cundo]  
[ponti [f ex]  
Anyaga márvány. mérete: m: 62, sz: 36 cm.  
Az i.sz. I.  századból való. .z emléket  

	

iosszu u. 1c3 sz.alatt találták. 	szom- 

bathelyi muzeumban őrzik.  

Irodalom: Drexler 1890 25.1.  

Jalderini 1930 467.1.  

Ufö ldi 1936 36.1.  
Nagy T. 1942 425.1.  

Paulovics 1943 42.1.  

iaulovics 1915 33.1.  

	

Schweditsch 1951 46.1. 	30.1:  
kádár-Balla 1958 10.1.  

íessetzky 1359 23.1.  

,íessetzky 1961 25.1.  

35.C'siris szobrocska bronzból. igy: 9.3 cm.  

:~ szombathelyi muzeumban őrzik.  
lrodúlom: Vessetzky 1959 28.1. 3.á.  

,íessetzky 1961 35.1.  
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36."fis szobrocska bronzból. y-érete : h: 9.2,  
m: 6.5 cm. -1z alsó lábszárai hiányoznak.  
A Nemzeti I,uzeumban őrzik. 	savariai  
lelőhely csak feltételezett, mert a szom-

bathelyi muzeum anyagából került  Buda-
pestre.  

Irodalom: Hekler 1900202.1.  
Paulovics 1927 89-90.1. 26.á.  

37.,;zfinxeknek szóló fogadalmi oltár.Fel=ma_ba.  
Spincibus  

Aug(ustis) sac(rum)  

.Do lni t i a C ü 5]  
[Vjictorin [uA  
szombathelyi muzeumban Őrzik.  

Irodalom: Paulovics 1943 41.1.  
jiessetzky 1959 24.1.  

essetzky 1961 36.1.  

38.Szfinxnek szóló fogadalmi oltár töredéke.  

Felirata:  

Sphínx  

Iae t i 1 [lis~  
A szombathelyi muzeumban őrzik. 

Irodalom: Paulovics 1943 41.1.  

Wessetzky 1959 24.1.  
wessetzky 1961 36.1.  
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ROHONC  (Vas m.) 
39.Honsu isten szobrocskája bronzból. M: 4.4 

cm. Sérült, rozsdamart mumia alak. l''ejdisz: 

holdsarló. L.onsu az egyiptomiaknál gyó-

gyitó istenség volt. A szombat+helyi mu-
zeumban őrzik. 

Irodalom: Wessetzky 1959 28.1. 4.á. 

Wessetzky 1961 36.1. 

R U M (Vas  m.)  

40.Agyagmécses, discusan Amonfej ábrázolás-

sal. A szombathelyi muzeumban őrzik. A 

fenekén STROBIII bélyegző látható. 

Irodalom: Veidinger 1930 9.1. 

Ivónyi 1935 132.1. 1422.sz. 

L.t. 10.á. 

P O H T O V I O  (Ptuj ) 
41.Isis-szentély. Unter Hajdin területén az 

1077-es ásatási parcellán tárték fel. 

Alaprajza egyszerű cella, három oldalán 

fallal körülvéve. 

Irodalom:  Saria 1937 20-28.1. 

Abramic 1925 32.1. 

42.Fogadalmi oltár. CIL III. 4044. 2elirata: 
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.perapi (di )  
Aug (ustb )  

bacrum  

pap(h )roditus  
Alexandri  

Aug(usti) dispensator)  

tuoul(arius)  

v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito)  
Auyaga fehér márvány. Lérete : m: 94,  
sz: 49, v: 24 cm. _fiz oltár bal oldalán  
pálmág, jobb oldalán caduceus van ki-
faragva. 1922-ben találták. A III.sz.  
első felében készült.  

Irodalom:  MOM Drexler 1890 24.1.  

Saria 1937 22.1.  

Hoffiller-'aria 1939 156.1.  

OIL 	 336.sz.  

43.rogadalmi tábla. .felirata:  

G(aius) Ul(pius) Aur(elius)  

Gai anu [s]  
I(sidi) V(ictrici) et .3er(apidi)  

pro salu [t e]  
[s~ ua suo rum [que  
omnium  

v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito)  

Anyaga fehér márvány. Mérete: m:82,  

sz: 35, v: 10 cm. Lásodlagos felhasz- 
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nálás nyomai láthatók rajta. í,iányos.  
1935-ben találták Unter-Hajdin területén, 

az 1077-es ásatási parcellán.  
Irodalom: 	Hoffiller-Saria 1939 

124.1. 269.sz.  

Schweditsch 1951 48.1. 42.sz. 

44.Fogadalmi oltár töredéke. CIL 11I.4017.  
Felirata:  

idi 

y] rio  
[ny] mae  
[pro  f~  ructo  
Eabi] ni) Verani  
[co]nduct(oris)  
Bublici)  p(ortorii) Ill(yrici) 

1852-ben találták. A grátzí muzeumba  
került .  
Irodalom: Drexler 1090 24,126.1.  

Paulovics 1915 32.1. 

Saria 1937 20-21.1. 

Schweditsch 1951 49.1. 47.sz. 

45.Fogadalmi oltár. C11,111.4015. Felirata:  



- 43 - 

Isidi 

Aug(ustae) 

sacrum 

Harti 

alis 

Firmini 

Q ( uinti ) Sabini 

Verani 

t . p 
coziduc (toris ) 

portori 

Illyrici 

ar [c] ari vic ( arii ) 

voto 

suscepto 

d(onum) d(at) 

sac(erdotibus) T(ito) Fl(avio) 

:._art i ale 
et Fl(avio) Marul 

lino fil(io) 

1874-ben találták a Jzt .  tárton templom 

helyén. 

Irodalom: Drexler 1890 24.1. 

Paulovics 1915 34.1. 

Saria 1937 2u .1. 

Schrveditsch 1951 49.1. 45.sz. 
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46 . it'o gala lmi oltár. OIL  111.4016 . Fe lirat a : 
Isidi 

August aej 

signum 

cum bas Li] 

Victorin [ud 

ex voto 

posuit 

Irodalom: Drexler 1890 24.1. 

Paulovics 1915 34-35.1. 

Saria 1937 20.1. 

Schweditsch 1951 49.1. 46.sz. 

47.Tabula ansata. CII I1I.15184. Felirata: 

Apo linar [ius] 
Isid(i) v(otum) s(olvit) 1(ibens) m(erito) 

Anyaga bronz.  Mérete: h: 55, sz : 25 ,v lmm. 

A felirat pontozott betűkkel van irva. 

1898-ban találták az 1077-es parcella 

helyén. A Ptuj-i muzeumban őrzik. 

Irodalom: AbramA 1925 127.1. 

Veidinger 1930 9,32.1. 

NOMMEMMONWHoffiller-Saria 1939 
124.1. 2.70.sz. 

Schweditsch 1951 4c.1. 43.sz. 

48.Tabula ansata töredéke. Felirata: 
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I s gag  
Val ( erius ) M  

P n 
Anyaga  bronz. Léret e : h:2, v:0'3  am.  

A felirat pontozott betükkel van irva.. 
1935-ben találták. A Ptuj -i muzeumba 

került. 

Irodalom:toffiller-3aria 1939 124-5.1. 
271.sz. 

Schweditsch 1951 49.1. 44.sz. 

49.Agyagmécses. Discusá.n Isis ábrázolással. 

Irodalom: Saria 1937 2ú .1. 

50 . Ammonfe j töredéke . .,nyaga kő. 

Irodalom: Abramic 1925 156.1. 
Schweditsch 1951 61.1. 86 . sz. 

E M O N A (Ljubljana) 

5l.Fogadalmi oltár töredéke. OIL III. 3842. 
Felirata: 

Serapi(di) 
Iu $tus 

///n// 
1715-ben találták. Azóta elveszett. 

Irodalom: Drexler 1890 21.1. 

Paulovics 1915 38.1. 

Schweditsch 1951 43.1. 17.z. 
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52.Sérült lepényminta agyagból. Eredeti 

átm: 17 cm. Kora: IV.sz. Középen Isis 

látható sistrummal és situlával, jobbra 

Harpokrates bőségszaruval, balra 'pubis 

pálmával és caduceus-szal. 
Irodalom: Veidinger 1930 8,32.1. 

Alföldi 1938 334,1. LKII.t. 3. á. 
53.lepényminta töredéke agyagból. i;_: 16 cm. 

Kora: IV.sz. Isis mellképben van ábrá-

zolva. A hiányzó részen valászinüleg 

Jarapis volt.  Kettőjük között Harpokra-

tes, kezében bőségszaru. 

Irodalom: Veidinger 1930 8,32.1. 

Alföldi 1938 334.1. LEII .t . 2.á. 

S I S C A  (isak) 

54. Fogadat  m3  oltár  töredéke . OIL III. 3944. 
Felirata: 

Isi(di) 

Aug(ustae) 

P(ubli.us) Antoni[u ] 

//Inii// 

Mérete: h: 29,  sz: 16, v: 14 cm. Felső 

részén és az oldalain domborműves ábrá-

zolások vannak. A ljubljanai muzeumban 

őrzik. 

Irodalom: Drexler 1890 22,1. 
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Paulovics 1915 35.1. 

Hoffiller-Saria 1939 243.1. 53(-.sz. 

Schweditsch 1951 49.1. 48.sz. 

55.abula ansata. jelirata: 

Isidi Aug(ustae) 

sac(rum) Vol(umnia) 

Maxima 
ex vi vo(tum) so(lvit) 1(aeta) 1(ibens) 

m(erito) 

Anyaga bronz. Mérete: h: 6.5, sz: 3.6 cm. 
Sisak mellett a Kulpában találták 1909-

ben. 	zágrábi muzeumban őrzik. 

Irodalom:hoffiller-$aria 1939 244.1. 531.E 

$chweditsch 1951 49.1. 49.sz. 
56.harpokrates-szobrocska bronzból.i .:: 2 cm. 

Sisak mellett a . ulpában találták 1912-

ben. .;L zágrábi muzeumban őrzik. 

Irodalom: Brunsmid 1913/14 237.1. 

Dobrovits 1943 b 63.1. 

57.Isis papnő feje fehér márványból.L:20 cm. 

A  zágrábi muzeumban őrzik. 

Irodalom: Brunsmid 1903/4 231.1. 

58.:,.gyagmécses töredéke kosszarvakkal el-

látott :°.mmonfúvel diszitve. =ti zágrábi 

muzeumban őrzik. 
Irodalom: Iványi 1935 109.1. 1031.sz. 

XISI.t. 4.á. 
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59 .4hinx szobor .-asán öt emlő,  a lábain 
oroszlánkörmök vannak. - Magyar Nemzeti 

Luzeumban őrzik. 1810-ben találták. 

Irodalom: Drexler 1890 23-24.1. 

Schweditsch 1951 62.1. 93.sz. 

0 bl' É Ő J E N  (Veszprém m.) 

60.Osiris szobrocska bronzból. .gyí: 9.2 cm. 

A győri muzeumban Őrzik. 

Irodalom: lovas 193;734 7.1. 

"essetzky 1961 46.1. 

61.0siris szobrocska bronzból. M: 7.8 cm. 

A győri muzeumban Őrzik. 

Irodalom: lovas 1933/34 7.1. 

Wessetzky 1961 46.1. 

S Z E N T P Á L P U Z T A(Győr-Jopron m.) 

62.Apis fej  bronzból. i:;: 8 cm. Valószinüleg 

butordisz volt.  A győri muzeumban Őrzik. 

Irodalom:  hekler 19091,.201.1. 

Képe: A régi Győr emlékei 1940 

16.1. 

'iessetzky 1961 46.1. 

GYULAFINATúT-POGANYTEIEK  (Veszprém m.) 

63.Fogadalmi táblácska álomból. I._érete: 
m: 8, sz: 4.8 cm. Isis-Fortuna ábrá-

zolás látható rajta. Hiányos. A vesz- 
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prémi muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Thomas 1952 33.1. IV.t. 2.á. 

Thomas  1961 18.1. 12.4.. 

,essetzky 1961 46.1. 

64.ogadalmi táblácska Isis-Fortuna ábrázo-

lással lomból. kérete: m: 8, sz: 4.8 cm. 

A veszprémi muzeumban rzik. 

Irodalom: Thomas 1952 33.1. IV.t. 1.á. 

Thomas 1961 18.1. 12.4.. 

d'essetzky 1961 46.1. 

VESZPRÉM M. 

65.Kermes-'2hoth szobrocska bronzból. M :8.2 

cm ,  sz: 5.9 cm. Bal könyökével fatörzs-

nek támaszkodik, bal kezében kerykeiont 
tart.  Jobb lábánál állatalak (üa-
lószinüleg kos) látható. reges öntés. 

Középen át van furva. A veszprémi muze-

umban Őrzik. 

Irodalom:  lakatos 19ú 1 12-13.1. 3C.1.12, 

12.a ábra. 

F E N É K P U S Z, ;l  A  (Veszprém m.)  

66.Hermes-Thoth szobrocska bronzból. Fején 

tollas disz. Bal kezében kerykeion. Jobb 

alsó karja letörött. Válláról clamys 

csüng le. Jobb lába mellett kos marad-

ványa. A keszthelyi muzeumban volt. 
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Irodalom: hekler 1909&202.1. 

`'essetzky 1961 46.1. 

B A LAT 0 N S Z A B 1i D I  (Somogy m.) 
67.Egyiptomi áldozati asztalra emlékeztet" 

kőemlék.: 73 cm. 1959-ben talélták a 
Balatonb an , a part közelében. 'Törött. 

Valószinüleg az északi partról - :Jada-

csony vidékér61 - hozták le. Valódi és 

hamis hieroglif jelek között Usiris, ho-

rus és ,pubis domborműves ábrázolásai 

láthatók. Feltehetően magánszentélyben 
állott. 

Irodalom: `;'Jes getzky 1961 47-48.1. T.XXII. 

KO ROKN Y AI PU S Z T A  
68.0siris szobrocska bronzból. 	keszthelyi 

muzeumban volt. 

Irodalom: hagy 1.. 1935 29.1. 

Dobrovits 1943 b 57.1. 

O omb  0 R C I  (Somogy m.) 
69.Ü1ő majmot ábrázoló szobrocska bronzból. 

Fején félhold, abban napkorong van. 1883-

ban találták. 	sümegi muzeumban volt. 

Elveszett.  

Irodalom: Darnay 1890 446.1. 

Wessetzky 1961 46.1. 
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117 PA N N O NIA I NFE R I OR  

B R I G E T I O  (úszőny) 

70.Isis mellszobrocska bronzból. Mérete: 

m: 10, sz: 7 cm. Kora: II.sz. vége - I1I4 

sz. eleje. L:reges öntés. Fején spirál-

diszes, gömböcskékkel diszitett diadém. 

A szobrocska csonka. Felületét barnás-

zöld patina borítja. 1930-ig a Tussla-

gyüjteményben volt, azóta ismeretlen 
helyen van . 
Irodalom: Paulovics 1942 219.1. XXVII.t. 

4 .a. 

;7essetzky 1961 53.1. 

71.Isis mellszobrocska bronzból. Isi: 5.6 um . 

Felfüggeszthető lámpa fogantyuja volt. 

Hátul nincs szoborszerüen kidolgozva. 

Vékyony, sötétzöld patina borítja. K.11ay 

Üdön gyüjteményébcl került a Magyar  

Nemzeti Muzeumba. 

Irodalom: Faulovics 1942 243.1. LXXVII.t. 

8•á• 
Nessetzky 1961 54.1. 

72.isis mellszobrocska bronzból. Mérete: 

m: 8.9 cm (a talapzattal együtt), sz: 

4.5 cm. Kora: II.sz. vége - III. sz . 

eleje. Jele egybeöntött, tagolt talap-

zata v an . Hátul üregesen homoru. A mel- 
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lén megkötött un. "Isis-csomó" helle-

nisztikus mintaképre utal. Világoszöld 

patina borítja. 193L-ifi; a Tussla-gy . j- 
r-. 

teményben volt, azóta ismeretlen he-

lyen van.  

Irodalom:aulovics 1942 218-19.1. 

XXXVII.t. 5,6.á• 

Wessetzky 1961 53.1. 

73.Serapis szobrocska fehér márványból. 

M: 11.5 cm.  A  tipus helios-Serapisra 

emlékeztet. A  szobrocskaa, csonka. A ko-

máromi muzeumban vg41. 
Irodalom:  °aulovics 1916 190-91.1. 1.d. 

Paulovics 1917 13-14.1. 

Wessetzky 1961 54.1. 

74.0siris szobrocska bronzból. A Magyar Nem-

zeti Muzeumban Jzik. 

Irodalom:  Wessetzky 1961 54.1. 

75.ronz-situla, egyiptomi istenalakokkal. 

A Magyar Nemzeti Luzeumban Őrzik. 

Irodalom: ;Yesstzky 1961 54.1. 

76.r,ettŐs ureus-kigyó bronzbó14 A Magyar 

Nemzeti iuzeumban őrzik. 

Irodalom: Wessetzky 1961 54.1. 
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77.Usebti fajanszból. 	alsó része hi- 
ányzik. A  győri muzeumban őrzik. 

Irodalom: lovas 1933/34 8.1. 

,7essetzky 1961 53.1. 
78.Apis szobrocska bronzból. H: 11 cm. 

A fejének nagy része kiegészítés. A 

szobrocskát sötétzöld patina borítja. 

Felületén egyes helyeken viasznyommk 
található$. A komáromi muzeumban 

A brigetioi lelőhely bizonytalan. 

Irodalom: Paulovics 1916 192.1. 2.d. 

R'h C S ei V A S P U S Z T A (Komárom m.)  

79.Osiris szobrocska bronzból. lei: 13 cm. 

3zaita tipus. Brigetio közelében szántó- 

földön, a Duna mellett találták 1955-

ben. Magángyüjteménybe került. 

Irodalom: Wessetzky 1961 53.1. T.XVI. 

A&.  21. 

KÖRN YE (Komárom m.) 

80.Néger rabszolga bronzszobrocskája. 

1: 6.9 cm. Alexandriai eredetiz szobrocs-

ka. A fiu teknősbéka hátán gugol. A tek-

nősbéka üreges öntésü, a fiu tömör. 

1873-ban találták. A Magyar Nemzeti 

kiuzeumban őrzik. 
Irodalom: Schreiber 1887 355-57.1. 1.á. 

tber 1899 10-11.1. 
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T A T A B Á N Y A  (Komárom m.) 
81.Isis-Fortuna szobrocska bronzból. M:8.8 

cm. Jobb kezében kormánylapát, baljában 

bőségszaru. Fején holdsarló és abban 
napkorong. A győri muzeumban őrzik. 

Irodalom: Lovas 1933/34 7.1. 

Hekler 19096,201.1. 

Wessetzky 1961 52.1. T.KVI. Abb. 

20. 

TATA  
82.Anubis szobrocska bronzból. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 

Paulovics 1915 46.1. 

4essetzky 1961 18.1. 

S 0 L V A  (Esztergom)  

83.Isis-Fortuna-Victoria szobrocska bronz-
ból. M: 9.9 cm. Ruházata chiton és kö-

peny. Fején diadém: tehénszarvak és fél-

hold közé fogott napkorong. Leeresztett 

jobbkezében kormánylapátot tart, baljá-

ban  bőségszaru. Világoszöld patinája 

helyenként kopott. 1820-ban találták 

az esztergomi várban. A Magyar Nemzeti 

Mu.zeumba kerizlt. 

Irodalom: Faulovics 1916 196-7.1. 5 .é- . 

Paulovics 1917 25-6.1. 
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7essetzky 1961 50  .1.  T. XIV. 
84  .Fogadalmi  oltár.  CI L  111.10594 . Felirata:  

Isidi itegine  
Aur(elius) Respectus  
vet (erazlus) leg(ionis) II. ad (iutricis)  
p(iae) f(idelis) ex voto  
posuit aram  
Agricola et  
Clementino co (n ) s (ulibus )  
I.sz. 230 -b61. Az emlék valódisága erő -  
sen kétes.  
Irodalom: Veidinger 19 30 9,32.1.  

:: S L V  (Komárom m. ) 
85 .Fogadalmi oltár. CIL 1II.3637. Felirata:  

~Iov~ Optimo [axim~o 
Iúeptuno Serap ~id] 
pro [sal] u [te eg victor Ci~ 
Et pergetuitate  

EmaratoriC]  aesaris 
iáarci Aureli Anton  

pii feliq is  Aug(usti)  
[di  fenus  ~vitianus 
leg(atus) eius pr(o) pr(aetore)  
prov ( initiae ) Pa PA( oni ae ) 	( erio ris )  
kérete: m : 150, sz: 88cm. Kora: i.sz.  
218-222. Az emlék Aquincumból került  
lelőhelyére. A Magyar i~ emzeti •.Auzeum- 
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ban őrzik. 
Irodalom: Drexler 1890 36,139-50.1. 

Récsei 1896 99-100.1. 
Paulovics 1917 7-8.1. 
Ritterling 1927 85.1. 
3arkóczi 1941 26.1. 
Schweditsch 1951 miss 44.1.23. 
Yiessetzky 1961 50-52.1. T.XV.  

i1 Y E R G F. S U J F A L U  (Komárom m.) 
86.Fogadalmi oltár. Felirata: 

Deo Invict [o] 
Serapi(di) pro sal(ute) 
et victoria imp(eratoris) 
Caes ( ar3s) M(arci) Aure(i ) 
Antonini 
Irodalom: ';lessetzky 1961 52.1. 

A Q U I N C U rJI  (Budapest-Gbuda) 
87.Fogadalm.i oltár. i CIL III.3463.Felirata: 

Hammoni 
I(ovi) 0(ptimo) M(aximo) et lax(ibus) 
mil(itaribus) ceterisq(ue) 
dis 
&i(arcus ) Caec (ilius ) Rufinus 
.Mari anu s 
tr(ibunus) lat(iclavius) leg(ionis) IV 
v(otum) s(olvit) 1(aetus) m(erWlviae) 
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ora: III.sz. eleje. A Magyar Nemzeti Muze-
umban őrzik. 

Irodalom: Paulovics 1915 54.1. 

Nagy L. 1935 51.1. 
Barkóczi 1941.28.1. 
Dobrovits1943 b 50.1.  

Schwed i t s ch 1951 63.1. 96 . s z . 

88.Egyiptomi felirattal ellátott kőemlék. 

Anyaga márvány. Kora: VI. dinasztia. 

1852-ben találták Ubudán Perc u. 206 
sz. alatt. Az Iparművészeti T,uzeumban 

őrzik. 

Irodalom: Mahler 1900 170-72.1. 

Nagy L. 1935 27.1. 24.á. 

Oroszlán-Dobrovits 1939 49.1. 

Dobrovits 1943 b 49.1. 

Nagy L. 1942 664.1. 

Weesetzky 1959 20-21.1. 

wessetzky 1961 13-14.1. 
89.Tálminta Isis mellképpel. Anyaga terra 

sigillata. Mérete: m: 6, á: 16 cm. Kora: 

II.sz. vége. .Pacatus manuf akturájából 

származik. A hiényos tálmintán két balra 

néző, magas fejdisszel ellátott női alak 

(Isis) látható. Szőlőindák, két kalapáló OP  
férfi, két futó ló, két sakál v. hiéna, 

madarkk varnak még ábrázolva rajta. A 
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gázgyári fazekastelepen találták. Az 
Aquincumi P:uzeumban őrzik. 

Irodalom: Kuzsinszky 1932 136-7.1. 121.á 

Kiss 1938 195.1. 
90.Táltöredék Isis és Seth ábrázolással. 

Anyaga terra sigillata. htm: kb 18 cm. 

Kora: II.sz. vége. Dragendorf 37-es 

tipusu tál töredéke. jobbranéző Isis 

és ''eth dombormüves mellkép látható 

rajta. Szőlőindák, madarak, nyul, Pán 

hátrakötött kezekkel van még ábrázol-

va rajta. A gázgyári fazekastelepen 

találták. Pacatus manufakturájából 

származik. Az Aquincumi LJuzeumban őr-
zik. 

Irodalom:Kuzsinszky 1932 94.1. 82.á. 

Kiss 1938 195.1. 

Wessetzky 1961 14.1. 

91.Tálminta. ínyaga terra sigillata. Mé-

rete: m: 6.8, a: 15.3 cm. kora: II.sz. 

vége. Az én tálminta belsejében két 

balranéző Isis és két balranéző Seth 

ábrázolás látható. Seth pálmaágat tart 

a kezében. Szőlőindák és madarak van-

nak még ábrázolva rajta. A gázgyári 

fazekastelepen találták. Pacatus ma- 
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nufakturájából való. Az Aquincumi Muuze-

umban. őrzik. 

Irodalom: Kuzsinszky 1932 171-2.1. 145.á. 

92.Tálmint a. Anyaga terra sigillata. Mérete: 

m: 6.5, á: 15 cm. Kora: II.sz.vége. A 

töredezetttálminta belsejében egy magas 
fejdísszel ellátott, balranéző Isis mell-

képet és egy pálmaágat tartó Seth mell-

képet láthatunk. Szőlőindák, három madár 

egy maszk és négy nyul van még ábrázolva 

a tálmintán. A gázgyári fazekastelepen 

találták. Pacatus manufa&turájából szár-

mazik. Az Aquincumi ,uzeum.ban őrzik. 

Irodalom:Kuzsinszky 1932 136-7.1. 120.d. 

93.Tálmimta. Anyaga terra sigillata. Mérete: 

m: 6.8, á.: 19.8 cm. Kora: a II.sz. vége. 
Két, magas fejdisszel ellátott Isis mell-

kép és két Seth mellkép látható szőlőin-

dák, hátrakötött kezekkel ülő Pán és 

nyulak között. A gázgyári fazekastelepen 

találták. Pacatus manufakturájából szár-

mazik. Az Aquincumi Muzeumban őrzik. 

Irodalom:Kuzsinszky 1932 157.1. 101/2,8.d. 

94.0siris szobrocska bronzból. Mérete: m:11.7, 

sz: 5, v: 2.4 cm. Szaita kori. Vastag, 

durva patina borítja a szobrocskát, mely 

az istenséget mumiaformában á 	olja. 



- 60 - 

Kézdi-Kovács festőmüvész gyüjtése. 

Sárdy Brutus festőmüvész tulajdonába 
került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 57.1. 5.á. 

95 .narpokratest ábrázoló fajansz-amulet 

töredéke. M: 1.9 cm. Csak a fej maradt 

meg. A helyivasuttól nyugatra találták 

egy ház alapozása alkalmával római é-
pületr 'mok között. 

Irodalom: slessetzky 1961 15-17.1. T.I. 

Abb.l. 
96.Thoeris szobrocskája. Anyaga halvány-

kék email. Mérete: m: 4, sz: 0.9, v: 

1 cm. Valászinüleg szaita kori. Az is-

tennő feje viziló fejére emlékeztet. 

Marjait oldalaihoz szoroitja. Háttám-

lával van ellátva. 'elülete kopott, 

bal lába ebl sérült. helfüggeszthet6 

amulet volt. A katonaváros amphitheát-

rumának tájékán került elő. Az Aquin-

cumi Muz eumban őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943b 55-6.1. 3.á.1, 

Schweditsch 1951 63.1. 102 .sz. 

Wessetzky 1961 7.1. ,15.1. 

97.Ichneumon szobrocska bronzból. Mérete: 
h: 7.8, sz: 2.8, v: 2.7 cm. Késő egyip-

tomi kori. Hasábszerű bronztalapzattal 
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van egybeforrasztva. Allitólag óbudai 
szőlőhegyen találták rigolirozás közben. 
Irodalom: Dobrovits 1943 b 56-7.1. 4.d. 

Schweditsch 1951 o3.1. lCl.sz . 

W e s s e t z k y 1961 15.1. 
98.Mumisir. Mérete: 220, sz: 65 cm. Kora: 

III.sz. vége - IV.sz. 1929-ben a Tábor-
hegyen, nem messze a Jchuszler vendéglő-
től találták. A sir másodlago elhasz-
nált kőlapokból készült. Kb. 60 éves női 
mumia volt a sirban. Terminus post quem-
ként egy Alexander áeverus érem szolgál. 
Egyéb mellékletek: hajtök, fülbevalópác, 
cipőmaradványok, toalet tdoboz, üvegpohár 
töredékei, bronz varrctü, 82 drb csont-
gyöngy. Maga a mumifikálás a későrámai 
korban Egyiptomban szokásos felületes 
konzerváláshoz hasonló módon történt. A 
csontváz rassztipusa: homo Alpinus. A 
bepolyázásra hatféle szövetet használtak, 
melyek anyaga gyapju és gyapót. A leletek 
az Aquincumi Muzeumban vannak. 
Irodalom: Nagy Z. 1935 5-18.1. I.t.,4.1.2.á. 

Szilágyi 19 56 90.1. 

Schweditsch 1951 64-5.1. 110 . sz. 

Wessetzky 1961 10-13.1. 
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99.Mumiasir. Kora: IV.sz .közepe vagy máso-
dik fele. 1912-ben találték a Szemlő-

hegyen a Fajd utcával szemközti Janzer- 

féle telken. Durva kőlapokból volt a 

sir összeállitva, fedele mészkőhabarcs-

csal ráerősitve. A sirban női csontváz 
feküdt. Korhatározó mellékletek: Maxi- 

minus hasa középbronz érme és Crispus 
kisbronz érme. Egyéb mellékletek: gyan-

tával átitatott vászonmaradványok, kagy-

lóselyem maradványok, parafatöredékek, 

faládika bronzveretei, két gömbalaku e-

dény hossau nyakkal, arany nyakláncma-

radvány. A leletek az Aquincumi Muzeum-

ban vannak. 

Irodalom:  Nagy Z.  1935 18-24.1. 11-16.á. 
Szilágyi 1956 90.1. 
Schweditsch 1951 65.1. 111.sz. 
Wessetzky 1961 10-13.1. 

100.Usebti fajanszból. M: 11.7 cm. Késő e- 

gyiptomi kori. Halványzöldes, barnára 

átszineződött zománc borit ja felületét. 

Hasán egy sor függőleges, bekeretezett, 
olvashatatlan  hieroglif irás látható. 

Kopott, lábrésze alul hiányzik. Háttám-

lával van ellátva. A "Szépjuhászné "-nál 

találták a mult század 60 -as éveiben. 
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Földbekerülésének korát egy vele talált, 

II-III.sz. fordulójáról származó fibula 

adja. A budapesti Fleissig-gyüjteménybe 
került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 57.1. 6.á. 

Wessetzky 1961 15.1. 

10 1.Usebti zöldes fajanszból. Mérete: m: 

18.1, sz: 4.2, v: 3.1 cm. A majdnem ép 

szobrocska elülső részén 8 sor jobbról 

balra haladó, jól olvasható vizszintes 

egyiptomi irás látható, melyből meg le-

het állapitani, hogy a halott neve 'sza-

matik volt.  1869-ben találták a Hajó- 
gyárszigeten. A Szépművészeti Luzeum 

egyiptomi gy' jteményében őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 58.1. 7 .á. 
Schweditsch 1951 59.1. 77, 

78.sz. (A két u-

sebtit együtt em-

liti . ) 

Wessetzky 1961 15.1. 

102. Sphinxszobor. Temető területén került 

elő. Valászinüleg sir diszitésére szol-

gált. 

Irodalom: Kuzsinszky 1934 164.1. 

103.Feliratos kő töredéke. CIL I11.6460. Fel-

irata: 
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///sphinc//// 

////inaei//// 

//////dta//// 

////////////// 
Fő utca 726.sz. alatt találták. Elve-
szettnek tekinthető. 

Irodalom: AÉ I. 1868 60.1. 

104.Anubis szobrocska bronzbók.. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 
Paulovics 1915 46.1. 

Wessetzky 1961 18.1. 

105.0szlopfő töredéke kosszarvakkal ellátott 

Ammonfejjel diszitve. A tetején 48 cm 

széles, egy oldala ép állapotban 74 cm 

hosszu volt. A  korinthusi  oszlopfő való-
szinüleg porticushoz tartozott. 1931-ben 

találták a papföldi ásatások bejáratánál. 

Az Aquincumi Luzeumban őrzik. 

Irodalom:Nagy L. 1935 25.1. 

Kuzsinszky 1937 74-5.1. 
fagy L. 1942 664.1. CIV.t. 4.á. 

Dobrovits 1943 b 50.1. 

Wessetzky 1961 7.1. 

106.Firmamécses. Agyagból  készült. Kora: II. 

sz. közepe. Discusát Iuppiter-Ammon feje, 

disziti. Fenekén CRE$CES feliratu bélyeg. 

A muzeumtól délre a Schütz vendéglő uj 
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lakóházának alapozásakor találták 1931-
ben. Az Aquincumi Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Nagy L. 1935 26.1. 18.á. 
Ivónyi 1935 6.1. 

Üchweditsch 1951 62.1. 95.sz. 
107.Kerberos szobrocska bronzból. M: 6.8 cm. 

'trónuson ülő Serapis szoborhoz tartozott, 

az istenség jobboldalán volt elhelyezve. 

A collegium centonariorum székházának 

feltárádakor találták 1931-ben. Az 

Aquincumi Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Nagy L. 1932/33 161.1. 

Kuzsinszky 1934 124.1. 

Nagy L. 1935 26-7.1. 21.á. 
r Tessetzky 1961 8.1. 

108.Dombormüves kőlap alvilági istenekkel. 

Anyaga mészkő. Mérete: m: 29, sz: 39 cm. 

A négyszögletes domborműves kőlap két, 
trónuson ülő istenséget ábrázol: Hades- 

Serapist és - 'ersephone-Isist. A tábla 

alsó részén a következő felirat olvas-

ható: M• P •SILVAN P 1895-ben találták 

az Aranyhegy oldalán. Az Aquincumi Mu-

zeumban Őrzik. 
Irodalom: Kuzsinszky 1907 126-29.1. 

Nagy L. 1935 26.1.  20.á.  

Schwedn.t sch 1951 46.1. 32 . sz . 
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Wessetzky 1961 8.1. 

109.Dombormüves tábla alvilági istenekkel. 

Aziyaga mészkő. Mérete: m: 82, sz: 110 

cm. A négyszögletes,dornbormüves tábla 

hosszu, támlás padon ülő két istensé-

get ábrázol: hades-3erapist és Persep-

hone Isist. Vele együtt bg,y ±uppitert 
és lunot ábrázoló dombormüves.kőtábla 

is előkerült. ..budán, Vihar u. 13.sz. 

ház előtt találták 1897-ben. Az Aquin-
cumi Mu z e um b an őrzik. 

Irodalom: Kuzsinszky 1907 126-29.1. 

Nagy L. 1935 26.1. 19.6.. 

iagy L. 1942 664.1. 
Wessetzky 1961 8.1. 

110.Kőszobor térden aluli része. M: 21 cm. 

A ruházat alul bojtban végződik. Eset- 

leg Isis papnő szobrának töredékét 

gyanithatjuk benne. A Duna felé vezető 

kocsiut mentén folyó ásatásokból ke-

rült elő 1902-ben. 

Irodalom: Kuzsinszky 190 6 55.1. 21.á. 

Dobrovits 1943 b 49.1. 

111. -éger fiu feje mészkőből. M: 19 cm. 

A Bécsi-uti vámház építésekor találták. 

1894-ben. Az Aquincumi Muzeumban őrzik. 
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Irodalom:Kuzsinszky 1906 63.1. 

.ábrával. 
Nagy L. 1935 28.1. 

112.1', 4ger rabszolga szobrocskája bronzból. 

Id: 15 cm. Alexandriai készitésü, tömőt 
öntésű szobrocska. 1894-ben úbudán ró-

mai sirban talált€ík. Az Aquincumi Luze-

umban őrzik. 
Irodalom: Éber 1899 1-11.1. ibr€íval . 

Nagy L. 1935 27.1. 23.4.. 

Nagy L. 1942 618-9.1. 

Schweditsch 1951 63.1. 97.sz. 

113.Sirkő. CIL III. 10551. Felirata: 

D(is) M(anibus) 

C(aius) Iul(ius) Luritus 

domo Alexait 

ária ann(orum) XXX 

h(ic) s(itus) e(st) 

fecerunt Iulü 

Crispinus et 

Lynx colibert(i) 

et fratres 

1866-ban ta14.1ták a Hajógyárszigeten. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 69.1. 7.jz. 

114. 3irkő . Felirata: 
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T (itus ) 2lotius lam 

p(h)ilus Celeia bil(es) 

leg(ionis) II Ad.(iutricis) 13(14fte) f(idelis) 

idim 

pidiani defunctus 

Alexandria stip(endiorum) XV 

natione Noricus 

p(osuit) h(eres) Magnius 

At ,icus 

A II.sz. elejéről való sirkövet az 

aranyhegyi árok melletti temetőben 

találták in situ. Az Aquincumi Muzeum-

ban őrzik. 

Irodalom:  Nagy  L. 1935 24-25.1. 
Nagy  L. 1942 663-4.1. 
Wessetzky 1961 7,1. 

115.Fogadalmi oltár. CIL III.3479.Felirata: 

Deo Invicto 

pro salute farvili (a) e 

Ti(berii) Hateri Saturnini 
leg(ati) aug(ustorum) pro pr(aetore) 

Arpocras pater 
posuit 

160-180 közötti évekből való. 1844-ben 

találták a Hajógyárszigeten. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 

Ritterling 1927 73.1. 

Dobrovits 1943 b 48.1. 
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:essetzky 1961 10.1. 

C A M P O N A  (Tétény) 

116 . Sirkő . CIL  111.3402. Felirata:  

D(is) .1(anibus) 

Ant(onius) Filo 
quirius 

aug(ustalis) col(oniae) 

Aqu(inci) Vib(iae) 

Serapi(a)e 

1859-ben találták. A Magyar Nemzeti 

Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 

Paulovies 1915 40.1. 

Dobrovits 1943 b 43.1. 

Wessetzky 1961 10.1. 

SZÉKESFEHÉRVÁR  
117.Dombormüves mészkőlap. Mérete: m:52, 

sz: 175, v: 15 cm. Kora: II.sz. eleje. 

A  nilusi jelenettel diszitett dombor-

mizvet 1874-ben találták a Szt. István 

bazilika alapjainak a feltárása alkal-

mával. Középen négy sematikus fa lát-

ható. Ettől balra krokodilus v an  ki- 

faragva, mely egy hátán amphorákat 

vivő öszvérbe harap. j obbra egy pyg-

maeus pálmafára mászik a másik kroko- 
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di lus elől.  A do mbo rmüb ő l kevés hi í .ny-
zik. A székesfehérvári muzeumban őrzik. 
Irodalom: Dobrovits 1943 b 50-53.1. l.á. 

Wessetzky 1961 8-9.1. 

C S E P E L- á Z I G E T  
118.Anubjs szobrocska bronzból. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 
Paulovics 1915 46.1. 

Wessetzky 1961 18.1. 

I N T E R C I á A  (Dunaujváros ) 
119.Isis szobrocska bronzbál. Mérete: m: 

7.4, sz: 1.2, v: 3.2 cm. Késő egyip-
tomi kori. A szobrocska az istennőt 
ülő helyzetben ábrázolja. Kar j ' baxl 
a gyermek Horust tartja, melyismer- 
hetetlenségig eltorzult. Lurva, sötét 
patina fedi. Fejéről a tehénszarvas, 
napkorongos fejdisz már hiányzik. Va-
lószinüleg háziszentélyhez tartozott. 
A Schmidt-gyűjteménybe került. Az in-
tercisai lelőhely nem egészen biztos, 
lehet, hogy Ercsi községben találták. 
ugy ezt, mint a következő öt emléket. 
Irodalom: Dobrovits 1943 b 62-3.1. 14.6.. 

Wessetzky 1961 47.1. 37.sz. 
120. Osiris szobrocska bronzból. Mérete: 
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m: 9.1, sz: 2.7, v: 1.5 cm. Késő egyip-

tomi kori. Koronájának strucctollait 

ferde harántrovátkolás disziti. Való- 

szinüleg háziszentélyhez tartozott. A 

Schmidt-gyüjteménybe került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 62.1. 13.á. 
121.Osiris szobrocska bronzbál. Mérete: 

m: 8.3, sz: 2.5,v: 1.5 cm. Késő egyip-
tomi kori.  pátén és a bokánál felfüggesztő 

karika. Valészinüleg háziszentélyhez 

tartozott. A Schmidt-gyüjteménybe került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 62.1. 12.á. 

122.0síris szobrocska bronzból. Mérete: 

m: 7.8, sz: 2.3, v: 1.4 cm. Késő egyip-
tomi kori.  Koronájának strucctollai sé-

rültek. Valószinüleg háziszentélyhez 

tartozott.  A Schmidt-gyüjteménybe került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 62.1. l4.á. 

Schweditsch 1951 41.1. 9-11.sz. 

(A 3 Osiris szobron - 
kát együtt emliti . ) 

123.Harpokrates szobrocska bronzból. Mérete: 

m: 9.2, sz: 2.5, v: 6.5 cm. Késő-egyip-

tomi kori. A szobrocska arcát a patina 

tönkretette. A fejdisz erősen sérült, 

hátul függesztőkarika van. tlő helyzet-

ben ábrázolja az istenséget. Úegyiptomi 
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stilusu, frontális felépitésü szobrocs-

ka, ujját szopó gyermeket ábrázol, fe-

jén az ureus-os fejdisz. Jobb halántéka 

fölött az "if juság fürtje". Valószinü-
leg háziszentélyhez tartozott.  AMMO  

Schmidt-gyűjteménybe került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 66.1. 16.d. 

Schweditsch 1951 63.1. 99.sz. 

124.13ész bronzszobrocskájának töredéke. 

Mérete: m: 6.1, sz: 4.8, v: 2.8 cm. 

Késő egyiptdmi kori. Szétvetett lábak-

kal, csipőhöz szorított kezekkel állá 

helyzetben ábrázolt torzalak. Feje és 

lábszárai hiányozlak. Szép sima, sötét-

zöld patina borítja. Valószintileg házi-

szentélyhez tartozott. A Schmidt-gyuj-

t eménybe került. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 61-2.1. 11.4. 

Schweditsch 1951 63.1. 98.sz. 

125.Ruhás női szobor kőből. I:9 105 cm. Feje 

hiányzik. A mellén összekötött csomóból 

Isisre vagy Isis papnőjére gondolhatunk. 

Az Öreghegyen, Pozsgay Istvón szőlejé-

ben találták másodlagos felhasználásban 

római kori épületben, 1909-ben. 

Irodalom: Hekler 1910G'33.1. 4.á. 

Dobrovits 1943 b 49.1. 

Wessetzky 1961 50.1. 
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126. Gyizrükő . Anyaga  bronz.  Gyürü vésett 
köve Serapis fejjel. Az intercisai 

sirmező XVIII.  részén, a 20. sirból 
származik. A Magyar Nemzeti Muzeumban 

őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 50.1. 

sági 1957 593.1. 

127. Isis-Dómét ér fejet ábrázoló elefánt-
csont dombormai. M: 3.5 cm. Valamilyen 

eszköz diszitésére szolgált. 

Irodalom: Alföldi M. 1957 478.1. T. 

LXXXI I . A S1.7 . 

4íessetzky 1961 50.1. 

128. Skarabeus. Lérete: m: 1.6, sz: 1.2, 
h: 1.7 cm. Lapos hasrészén bemélyi-

tett ábra, amely harcikocsin ülő, 

scept.rumot tartó királyt mutat. A 

Fleissig-gyUjteménybe krült. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 61.1. 10.á. 

129. yygmaeus szobrocska.Anyaga bronz. A 

Nemzeti Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 70.1. 43. jz . 

PÁK 0 Z D  
130. Isis-i ortuna szobrocska bronzból. B: 

4 cm. Pején modius. Bal kezében bőség-

szaru, jobbjában lefelé forditott tárgy 

(valószinüleg kormánylapát) v an . Hátán 
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kis karika. Haja fonott, középen ketté-

választva. Tömör öntés. A székesfehér-

vé,ri muzeumbayi Őrzik. 

Irodalom: lakatos 1961 12.1. 10 a á. 

SZABOLCSI P U S Z T A(!ejér m. ) 

131.Apis szobrocska bronzból. Mérete: m: 

7.7, h: 8.$ cm. A Magyar Nemzeti Muze-

umban őrzik. 
Irodalom: Paulovics 1915 52.1. 

Dobrovits 1943 b 50.1. 

3 n R- PENT E L E (Fejér  m.) 
132.0siris szobrocska bronzból. 

Irodalom: Drexler 1890 37.1. 

FEJ L R M.  
133.Egyiptomi stilusu szobrocska broltból. 

M: 9.5 cm. Késő egyiptomi kori. Bal lá-

bával előrelépő isteni vagy királyi a-

lak. Feje hiányzik. A Fejérmegyei Ré-

gészeti Egylet gyűjteményéből szárma-

zik a mult század végéről. A székesfe-

hérvári muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 60.1. 8.á. 

D U N A K ÜT L D  (Tolna m.)  

134. Osiris szobrocska bronzból. H: 8.5 cm 

(a talpán levő nyulvánnyal együtt). 

Tömör öntés. Sirlelet. A szekszárdi 
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muzeumban ,'érzik. 

Irodalom: ;[osinszky 1896 720.1. CL.XXI t. 

4.á. 
Wessetzky 1961 49.1. 

A L I S C A (Szekszárd) 

135.Ibis-Thoth szobrocska fajanszból. M:  4 
cm. Késő egyiptomi kori. Az alsó része 

letört. háttámlája a váll mögött át 

van furva. A szekszárdi muzeumban őrzik. 

Irodalom: lakatos 1960 228.1. 1,5.. 

Lakatos 1961 9.1. 1.á, 

Wessetzky 1961 49.1. 

136. Pataikos szobrocska fajanszból. M: 3 

cm. A nyakán át van furva. A szekszár-

di muzeumban őrzik. 

Irodalom: Takatos 1960 228.1. 2.á. 

Lakatos 1961 9.1. 2.á.  

Wessetzky 1961 49.1. 

BÁTASZK (Tolna m.) 

137.0siris szobrocska bronzból. M: 14.5 cm. 

A talpán nyulvány volt, letörött.  1951 

tavaszán találták szántás közben. A 

szekszárdi muzeumban érzik. 

Irodalom: Lakatos 1960 229.1. 8.á. 

Lakatos 1961 11.1. 8.á. 
"fessetzky 1Q A1 da_1 _ 
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BÁT A  (Tolna m.) 
138.Usebti fajanszból. M: 7.8 cm. Késő 

egyiptomi kori. A szekszárdi muzeum-
ban  őrzik. 
Irodalom: lakatos  1960 228.1. 5,5a á. 

Lakatos 1961 10.1. 5,5a á. 
Wessetzky 1961 49.1. 

TEVE L  (Tolna m.) 
139.Osiris szobrocska bronzból. Sol szobrá-

val együtt találták. A Magyar Nemzeti 
I,1u ze umban őrzik. 
Irodalom: Dobrovits 1943 b 57.1. 

Wessetzky 1961 49.1. T.XIII. 

T O LN A M.  
140.Osiris szobrocska bronzból. M:  6.4 cm. 

Sirlelet. A talpén lévő nyulvány letö-
rött. Vékony talapzaton áll, melynek 
bal oldalán karika van. A szobrocska 
rossz fenntartásu. Zöld patinája he-
lyenként kopott.  A hátán is van  e g y 
karika. A.  szekszárdi muzeumban őrzik, 
Irodalom: Iakatos 1960 229.1. 7,7a á. 

Lakatos 1961 11.1. 7,7a á . 
141.3ólyom szobrocska fajanszból. M:2.2 

cm. Késő egyiptomi kori. A hátán levő 
lyukon keresztül felfüggeszthető. 
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Irodalom: 	lakatos 1960 228.1. 4.4. 

Lakatos 1961 10.1. 4.4.  

1 42.Egyiptomi stilusu szobrocska fajansz-

ból. M: 3.3 cm. Késő egyiptomi kori. 

í3a1 lábbal előrelépő alak (Nofertum?) . 

Fejéről a disz letört. Hittámlája a 

váll mögött át van furva. A szekszárdi 

muzeumban őrzik, 

Irodalom: lakatos 1960 228.1. 3.4. 

Lakatos 1961 9-10.1. 3.4. 

L U G I 0  (Dunaszekcső) 	. 

143.L1aat szobrocskája bronzból. M: 7.3 cm. 

Későegyiptomi, császárkori munka. A fel-

huzott térdekkel ülő szobrocska az igaz» 

ság istennőjét ábrázolja. Fejét haránt-

rovátkolással diszitett, két • fonatban 

mellére lógó paróka fedi. Feje tetején 

lyuk van a fejdisz beillesztésére. A 

székesfehérvári muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Dobrovits 1943 b 6U-1.1. 9.á. 

Schweditsch 1951 63.1. 100.sz. 

144. Skarabeus . Későrómai sirból került elő. 

A pécsi muzeumban volt. elveszett. 

Irodalom: Nagy L. 1935 29.1. 

Wessetzky 1961 49.1. 
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BARANYA M.  
145.Usebti fajanszból. A pécsi Janus P an -

nonius Muzeumban őrzik. A Baranya me-
gyei lelőhely csak feltételezett. 

Irodalom:Dobrovits 1943 b 58-60.1. 

Nagy Z. 1935 29.1. 

MURSA (Osijek) 

146.Egyiptomi sírkő. Mérete: m: 39, sz: 26 

cm. Kora: egyiptomi ujbirodalom. Felső 

részén sz4rnyas napkorong. Középen 

Osiris, Isis és Nephth's. Alul hiero-

glif irás. 
Irodalom: Iiebl 1900 i Beiblatt 102 

24.á. 
Schweditsch 1951 63-4.1. 104  .sz 

147.Usebti.immilmiliblim Anyaga terrakotta. 
Irodalom: Degmezic 1954 147-8.1. 

148.íermes-Thoth szobrocska bronzból. M: 

11.3 cm. A szobrocska hiányos. A zi.g-

rábi muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Hekler 1910a21-22.1. 67.sz. 

Brunsmid 1913/14 2 2 3 .1 . 

NOV I  BANOVA (Szlavonia) 

149.Harpokrates szobrocska bronzból. M9 

2.4 cm. 1902-ben találták. A zágrábi 

muzeumban őrzik. 

Irodalom: Brunsmid 1913/14 238.1. 
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150.1 ermes-Thoth szobrocska bronzból. 

6.7 cm. 1907-ben találták. A zágrábi 
muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Brunsmid 1913/14 224-4.1. 

-Iekler 1910021-22.1. 68.sz. 

M U R S O N I A (Brod) 

151.Harpokrates szobrocska bronzból. M: 

23.1 cm. Igen szép kidolgozásu, helle-

nisztikus stilusu ábrázolás. 1886-ban 

találták. A zágrábi muzeumban Őrzik. 

Irodalom: Drexler 1890 37.1. 

hekler 19109022.1. 71.sz. 

Dobrovits 1943 b 63.1. 

Képe: Dobrovits 1943 a 

SIRMIUM (Mitrovica) 

152.K5emlék. Két oroszlán között Serapis-

fej ábrázolással. 

Irodalom: Gavela 1954/55 43-51.1. 1-3.á. 
158.Kőemlék. Két oroszlán között középen 

delfin ábrázolással. A jelenetet kap-

csolatba lehet hozni Serapissal. 

Irodalom: Gavela 1954/55 47.1. 5.á. 

154.Isis vagy isis papnő feje fehér már-

ványból. N: 28.5 cm. A zágrábi muze-

umban Őrzik. 
Irodalom: Brunsmid 1903/4 230.1. 
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155.lepényminta vörös agyagból. 	16.8 cm. 
Későrómai kori. Hármas keretben Isis-

Fortuna látható, aki egy csésze tar-

talmát egy kerek oltár tüzére önti. 

Fején modius, bal kezében bőségszarut 

tart. A Magyar Nemzeti Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Alföldi 1938 339.1. 49.sz. 

LXVIII.t. 3ab á. 
156. Anubis szobrocska bronzból. 

Irodalom: Drexler 1890 36.1. 

Képe: Griselini 1780 T.11I.44. 

wessetzky 1961 18.1. 

CUCCIUM  (Ilok) 
157.Bronzszobor egyiptomi irásjelekkel el-

borítva. Valószinüleg Isis-papot ábrá-

zol. Igen jó fenntartásu. 

Irodalom: Drexler 1890 37.1. 

.D ARU V A R  (ázlavonia) 
158.Usebti fajanszból. I,: 11.5cm. A szekszár-

di muzeumban Őrzik. 

Irodalom: lakatos 1960 228-9.1. 6.4. 

lakatos 1961 10-11.1. 6.á. 

P AN N 0 N I A  S4.)  

159. Isis szobrocska bronzból. A Fehérváry-

Pulszky-gyüjteménybe került. 

Irodalom: Drexler 1890 38.1. 
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160.Isis vagy Isis papnő szobra márványból. 

A zágrábi Muzeumban őrzik. A pannóniai 

lelőhely csak feltételezett. 

Irodalom: Drexler 1890 38.1. 

Schweditsch 1951 45.1. 28.sz. 

16l.Isis-Fortuna szobrocska bronzból. M: 10.8 

cm. Lelőhelye ismeretelen, esetleg Pan-

nonia(?) . A Magyar Nemzeti Muzeumban őr-

zik. 

Irodalom: Paulovics 1916 197.1. 5.á. 

162.Apis szobrocska bronzból. I.I: 7.7 cm. 

reges öntés. Jobb mellső lába kiegé-

szítés. Szarvai között a fejdisz el-

helyezé4ére szolgáló lyukacska látható. 

Oldalain és a bal comb felső részén, 

egymással szemben egy-egy, fél cm. á.t-

mérő jü, köralaku lyuk van. A Magyar Nem-

zeti Muzeumban őrzik. 

Irodalom: Paulovics 1916 194.1. 4.á. 

Paulovics 1917 20-21.1. 

163.Néger rabszolga bronzszobrocskájának 

töredéke. üreges öntés, de a kar, fej 

és a jobbkézben tartott kakas tömör ön-

tés. Az ember és a kakas szeme eztIsttel 

van kirakva. M: 8.6 cm. 

Irodalom: Schreiber 1887 356-7.1. 2.á. 
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ir.  BARBARICUM  
	 Q Budapest-ooesti  

oldal) 

164.Hermes-Thoth szobrocska bronzból. Ir: 

8.5 cm. A Magyar Nemzeti Muzeumban 

őrzik. A lelőhely csak feltételezett. 

Irodalom: Varju 1916 49.1. 

B UDAPEST-PESTI  OLDAL 
165. Isis mellszobrocska ólomból, aranyo-

zással. M: 3.1 cm. Az alsó részén lyuk 

van, hogy vékony pálcára felerősíthes-

sék. Kőbányai ut 47.sz. alatt szemét- 

gödör ásása alkalmával találták 1 m 

mélységben, római kultjrrrétegben. Vele 

együtt korhatározó leletként egy IV. 

századbeli kisbronz érem ker.zlt 

Az Aquincumi Muzaz mban őrzik. 

Irodalom: Nagy L. 1935 27.1. 22.á. 

Dobrovits 1943 b 48.1. 

We s s e t z ky 1961 17.1. 

D UNAKESZI  (Pest  m.)  

166 . Szivskarakgeus . Anyaga fehér kő. Kora: 

egyiptomi ujbirodalom. 1958 nyarán 

meszesgödör ásása alkalmával találták. 

Irodalom: Halasi 1959 9.1. 
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PUSZTASZENTLÁSZLÓ  (Szolnok m.) 
167.Anubis szobrocska fajanszból. Mérete: 

-m: 3.7, sz: 1, v: 1.4 cm. A szobrocska 

barnászöld szinü, kissé durva feli.iletil 

jól formált, de nem kifogástalan fron-

tális felépitésü. Az istent álló hely-

zetben ábrázolja. Bal lábával előre 

lép, ökölbeszoritott kezét combjához 

szoritja. Fejét nyakába lógó paróka 

borítja. Lapos talapzaton áll, hátul 

válligéró háttámlája van, amely nyak-

magasságban átfurt. Feje letörött, ra-

gasztva van. Egy kut ásása al Ulmával 

találták 1873-ban 6 más egyiptomi is-

tenséggel egy,csontváz nyaka körül 3 

öl mélységben, Velsinszky József jász-

fényszarui kántor ajándékozta a szol-

noki muzeumnak, ahol jelenleg őrzik. 

Irodalom9 Dobrovits 1954 13-16.1. 

Wessetzky 1961 54-56.1. 

E N D R II D  (Békés m.)  

168.Harpokrates szobrocska bronzból. M: 4.6 

cm. Kis négyszögit talapzaton áll. El-

nagyolt kidolgozás jellemzi. Leztelen. 

Baljában fatörzsön tartott bőségszaru l  

jobb kezének mutatóujját szájához eme-

li. Bal térdét kissé felhuzza, törzse 
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egyenes. Feje kissé jobbra hajlik, 
csucsos fejdisz van rajta. Hajfonata 
jobb fiile mellett a vállára csavarodik. 
Jobb lábánál egy letörött fejli kakas: 
Harpokrates attributuma. Llénkzöld pa-
tinája nagy barna foltokkal váltakozik. 
A Magyar Nemzeti Muzeumban őrzik. 
Irodalom: Paulovics 1927 93-4.1. 28.á. 

J A L Ú V E 0  (Szlovákia ) 
169.Ha.rpokrates szobrocska bronzból. Mérete 

régi mértékben megadva:0.070. Jobb kezé-
nek mutatóujját szájához emeli. -Bal ke-
zéből a jelvény letörött. Zöldes pati-
nája alatt vörös festés nyomai látha-
tók. rzéshelye ismeretlen. 
Irodalom: Maj láth 1875 70.l. 

170.Osiris szobrocska bronzból. iúérote 
régi mértékben megadva:0.053. Jobbjá-
ban jogar, bal kezében korbács. Hátán 
a váll és a nyak között karikával van 
ellátva. Alsó részén nyulvány van. ,1-. 
litólag a mult század közepén találták. 
rzéshelye ismeretlen. 

Irodalom: Maj láth 1875 70.1. 
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K A LAMEN I  (Szovákia) 
171.Skarabeus lignitből. 55 ' )  Mérete régi 

mértékben megadva: h:. 0.045, á: 0.031, 

m: 0.020. Az alsó részén hat sorban  
hieroglif írás. A skarabeus hosszában 

át van furva. Háta sötétzöld és barna, 

alsó része vörösesbarna, zöldessárga. 

Felülete fényes. kettős csavarásu a-

rany sodronyba van  foglalva. Őrzéshelye 

ismeretlen. 

Irodalom: Haj láth 1875 61. 

172. Skarabeus tiirkizbő 1. Mérete régi mérték-

ben megadva: h: 0.018, sz: 0.013. Lapos 

alsó része hieroglif irással van ellát-

va. őrzéshelye ismeretlen. 

Irodalom: ulaj láth 1875 70.1. 

173.Skarabeus gránitból. Mérete régi mér- 

tékben megadva: h: 0.024, sz: 0.018, 

m: 0.010. A fej és a szárnyak egyes 

vonalak által vannak jelezve. Vonalak-

ban mutatkoznak a has alá huzódó lábak 

nyomai is. htfurás nincs. 1869-ben ta-

lálták a Vág mentén a Rásztok-tarnóci 

réteken. .;rzéshelye ismetelen. 

Irodalom: Majláth 1875 71.1. 
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Lakatos 1960 = Lakatos P., Ujabb adatok a 

szarmaták pannoniai betele-

pedéséhez: AT VII 1960 228-

31.1. 

Lakatos 1961 = P. Iakato s, Beitrage zur 
Verbreitung der agyptischen 

Kelte in Pannonien: Acta 

Universitatis Szegedinen-

sis.Acta antiqua  

4q6/. 
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Thomas 1961 = B.Thomas E., Rómaikori vil-  

lák a -"Ialatonai■iiívidéken,  
B. 1961.  

dessetzky 1961=SA.Wessetzky, Die Li.gyptischen  

Kulte zur Rőmerzeit in Un-

garn, -Leiden 1961.  
`aessetzky 1962=':'íessetzky V., A soproni  

:Liszt Ferenc Iduzeum Isis-  

Bubastis oltára: Soproni  

Sz em~ le XVI 1962 358-61.1.  
Röviditések jegyzéke: 

AA 	= Acta Antigua  

= Archaeologiai -Lrtesitő  

AR 	4 Archaeologia iiungarica  
AK 	= Archaeologiai közlemények  

AT 	= Antik Tanulmányok  

ARM = Archdologische Epigraphische Lit-  

thei lungen  

BpR = Budapest Régiségei  

CIL = Corpus Inscriptionum latinarum  

DissPann= Dissertationes Pannonicae  

EPhK = Egyetemes 2hilologiai Közlöny  

FA 	= Folia Archaeologica  

JDAI = Jahrbuch des tleutschen ArchLolo-

gischen Instituts  

Ji3A1 = Jahreshefte des usterreichischen  
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Archi.:.ologischen Instituts 
REA = Reveu des Etudes Archéologique 
Rtiö= Der Römische -Limes in Österreich  
VHAD= Vjesnik r:rtioratskog Arheoloskog 

Drustva 
1- L5 = 1mA:w*it  u;o  .►~,e~s  ,~a,G.:..ae- S c,~e.~d.c~ e 
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141 emAu veiN rlMtt  
:f~ttas At "A  pannonisi 3.61171111a ~  ae,prj,Dteoi  

atlakek rnviÁ attanirintde•• elan  
doktori istst# séa3érdl.  

tab  tss Ni  sins  a r6sati► Pannonia  t•sitl•tia sllikortlit tilaa-  
sRlg?i eredetti vsg,i► l5piptoaM■at1 valastkippes kaposal.tot nnttatd  

al,ljkek tela•ad/ l,gisyierel tifrltlaaaad feilolgosAasa. As fltala oillalt  
t•ladAt i ,aq► kit isasebsm ►  1s lad tul esaac utolod rokontdad ju MOWN  
iass•tskl Moms *Die ligypt-i®ehen 'Nita  aaur Ni3aerateit in Ungava*  
üaa;! i'i.tsetiss[, /SiOiden 1941/ a keretein; Uin  tas Ni pannonia  
Wopatsamoises icieiil eső Ausztriai de jugoasLkvia!►/ t•sttletsire  
is kiterlsssti vi,ss g4la3daa4t 48 a an /imgy nem kitejesetteaa/  
kultikus eaaWkkekel is foglalkozik Ads kérdés, hogy as ilyes seam  
vallaiaaai vonstkosiaaau eareliieek em4aate kisainy/. 14lemősyoa jeleaattiaunaak  
• pentj4n helyénvald utalnunk arra is, hogy D•alsetsky órdeates  
Ksssetoslsl4aaa moo  is bőven serit a Sekatam Pal aiital tellastaitott  
is elmőisben k8saaít•tt 14letswYagbdl /taut  Zab  toe, Beit>raes. gar  
Yer.braitusag der  itgyptiadohes sate in Ptnnonien, Szeged, 1961/.  
--- ?'rIkti tos Fal diasertioicS jksak B. 3ehwediteoh 1951 4vi gras-  
grI.oi doktori 4rtekezoln4ve1 /"Die ilmnrend:t , Ing aegyptieoher Glau-  
bensvorateliungen  nut den reg an di Donau  - ihre,teaauttnial, in  
liaetieato  Mor3+ws und hsnnonies*/ aid draseVetiaae eat  rautat)  ,  
hefty a  aseg•Ili dolttorjeltilt közel kétano  r  annyi rennoninvn el d.-  
k+erllt kultwmsmaléket kutstott ettsl, mint a  s•smik4ppen rem  l.eb•-  
eaaaxtlene esordslegMt etaaatriIt La llgmtónő. --- As •Zsondottakbd1 ki..  
tetszik, hop Ls:eatas Ni  doktori drtekez+lo4bes olyan t•isőstot  
va+illsit, satet7,y*ak agrisldrit4a4val jelentősen ti3bb•t ad,  mist  a  
rokon  td.rgyklirbeari n  rnawa+á uito lsb dses  e feg  le  ldawk.  

A  diasaa:ert4oid egy bevezető fejezettel kssd6dik. `:bben e sssa mó  
s lsgteiadósbb do legfontosabb leletQgy:.It esek !!lka peso 7.a te it Wek-  

silk  ssglaassaiaai►. 1h kutatdlla, aaaeetpont joit nem is elka lmesc.a mindig  
asataay►aaaNt js Mpenl.et•#teA'  Lakatos Ni,  he nEha nem  in  tetszik ki,  

Y43440arstu4 at as  oios , bogy wee  emlikosoportok ere*  főnybe kerUlttsiry  
mMiaawk HAW  a.iryeyaikbas atsrmdnatk, v4106 ktSvetkeztotriesi hslyt4ll6knsk  

, laitaznnekt a  távolitpiptos sinden•ietőtt kultusz ter4n 

!st4if11211111k
bb

iós~róí
i
Aúikt°ann:jrsgbneá 

 

vsdeltoáre rendelt  r6msi ketonaaeóg keleti toborsfsu illetőlat as  
orientIl.ie 	elemeivel brr'.tkoz.S ket„n,ti  rFSV6n a dosed limes  
mentdn. HipotPtikue, de row  val6AS,in".in4g,rel biró a teljesen uj  



magiUspitiula itiosissmk. boar a sowar WAWA; lab sismasedls a 
liallata tog*, partliatil breabattak esetieg meakkel a pautuat Sp 
gpwaiibIaWaeakből kiargtsal 	kópeetaiket 	P*107,  
amulet* Oisillalőkl,sebiztt ialó alkalairileate stb/a a amsmata coo. 
portoisia IllaimmendAta teleposése la tka last btoolvos ocziptorai 
kul 	 Ismcatal eiftereliietaaks 

iiiSsosstio16 r.iásodik fejoiaris *Monti az, series marks gartaaóto 
Itt lamadaj 	koaturi kori kösigssestisi tolosatieit alma% vitro 
ibort as mmajpessi kultuszall 111'$bs a baralL oalkiadokaaliaa 

atetik hatisabot a tumid butlaidogratbsa,/ corpumissos** MOO 
Lskatal rannonta itsportore Pamaakla Isforiss 410 a Ssameaidlea 
Jams iSilholyak amorist csessiftSitott emlibiSpasitia Asia 

/ 	

so  sikinesa  ten • joktorjaililt kutatorausbajil SOF*81146 
istismisyek piasötből, hew a seaditivG1 Bolt basal ite 

• ;la aumemmilla ssitszáz•t salikok aludagrlainek a eurityee ssevisseliim 
• / züat, allovezial Arai* 	 loheteiri We /es  tel  kilts,  
/ *No beltinal is IS11441411 uassdkeeOtal lest ‚Una se* aegailaatt• 

*W. 1111011 as • tia111011014111111 111114111102•41114 01116014,1 a soars* korabbi 
aserbsigasksiddroalibit laSalaekből sibies egria lelf;ottArgr 
tosabb voalatli egyhotlittolli isyskimik. 'relidessu ao3hishat6 WOO 

Si a 00* 	 eleNtek ueglemert ealikakela Le. 
, 	jobbaa aikallat tersisssimma • is kis seism autepasie alerSa` 

lairs tárgr tamertatikaa• A lepalkomebb assusi 11012,0101.14111' aaaa• 
postjait Miasmal's *Zia sirs • ilkeittar3.11110 kivitalat *Mal 
eat as  Wm, 	 t alostisaat a'Ó]* a kutató sMoize aloe& 

lielentőektio 	 .• 	 , 

4114a.aartioi6 feat a aim agisailkirea, Sausages% saileettk tojag.• 
1061141, WI* 	 amoka 34 Wain* a leisrliiisa aselyelatek 
a tulksiar selkaba M16 faltaataa Iodates PLI 	at °dada. 
%War liagyarcassigen lévő 1•1004 01111•1440164 vtaegl/t aig a 44110111Ps 

34)181to s•BadeDoutschaiteabusgbea iluseva OarnuntSamiban/ ilesőtt 
két  tagrat psi*" as contr.:Lit 	 ktis146411- 
slikpján sellout. ilipolt doktori őseelsooltallatels as a tatostaiss 
Mimi= .24.1116 ajócsaigat b•ső irsjimeto igistatiabsa isa amorilicot 
litott Meet irolvea Argrautier a Mile* siltatollt lass 
petSois WOW* may azerint aeammatilkk betelagedikaa is hozeijtirul. 
hatott az coariptosL ksgossolatu UAW" pesooniat atikalealkalibeei• 
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Mu* Us  1111110 1.  i+rarRMü4ar ~r► isiv**1* !It  a  #ibligivelat  irssaM~il~, 
slabboggy a aasbaallos 	beUelib itimaserü.eta a  'ltissallMgric  
sesirrleaisiaac as 1100111111.11 	 aasbrtr 	lifpail 

 

ai  a 4looktoraelSIai1 tabialljA:aaft problómIlit kuta.104841111t a iartiortiaál  
Ise  

L doictvít 4111mikoratlitst egy i aaaiviabara satiitstt Imulnoray leas  
baUmbst Ssíteidogil  ,  iairitalp arirjat► basso*  aNrll4iclatktiuts  

lat•lesiawtil atMaMR ar.r+t*sa a 	ir4rsirrioia iortióbal‘olb  
• kavatigeslidial 	ailsariapras jarrleatüiinasi+ Lebow. Pal  bsaw-  
nos a bittbatiat, alőaosittő ounkikti saipotille aai#ba a paanautiti WAIN*  
ie]0. salzaaai roaaRkomi~  ► +1ali>a3t alai=  IIAtabStiil Mol;joar ►bb  
s 	va- gyajtoodonplkit 	 • easel .aeg íealicirrtlt  
arsitasőrb tuloaáxapr+bs awe  aittakint4Q44bss tasraabstfs a korább3sarLl  
dLil;irdabb alms% Manes  irtioaa a doktorlolöuloaoito bogy jslaoatós e  
rftebi+oe► egra1►1taltin aaor► issaksta moiliiaatket - alaótaia•a tout  Doarsttisiletá•.  

IhAust.imires 	aeNiudtRs  S  isindaot 	o.I,goq tirgeb ,e  
aa.3pssit 	 3010044140 ,  rea24lcir►+d:. neat  a litocoastior•  
aft  eissaletbaal ttrtó  ne  L  í xöralmixgreixrit valóban tuoto "  os  aegianeri--  
sithez  vi.c$  köaptal ~bli  u_: -z az.ia 	 ku#.at:áse  ambily  a  

Imo  kori vsl3,ia3. a.qucratl.a:aua Va&OMWOn oldalara  ez  ar4041061  

laivaabb ?lapel; ad. A dalsesalmak 411404.i rwl,lattv varansk "erne  lalp•  
i`ooliiolhati al+dalal ia,t  de awoke* ea*  leltibiaral• ea*  kaaollabbatz  
latba /`pi,s a "bsaatatil t+sjosaii tmwlaa sgóesea aőisowrse, avaagroar  .  ti16.•  
pities/1i a bianydaarigok 	r6•sH a doktorjelölt aunipi,liaalc tab$frktd,••  
ve adaft  karlétaisa mirtbotó visoss 	hoar am Waal ti  Auden  

lelstot; autop~ssia *lap**  iMSMa*saaVl a heft pie  r4ea► poi1iY, a  
dolObaat 	 SAM  Pia WINO  areaftesk 411034141 h!i. , ill  s  
itionsobb UM&  allicksaik a tvaliasÁia:aúari/s Ilyen kiir$blidurek iCii z,it -L  
a  die  aisalbias#áaab  

man ow Loads  
totolMta3 vat'*legalist*laib 1dtaa ia4aicallaalt  s jaaasata a  ,t 
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