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I. Előszó 

 

 

 

 

 A disszertációm megírásához szükséges kereteket az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Történelemtudományok Doktori Iskola 2009 és 2012 közötti PhD-

ösztöndíja biztosította. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Régészeti Doktori Program 

oktatóinak,Ν mindenekelőtt témavezetőmnek,Ν SzabóΝ εiklósnak,Ν akiΝ munkámatΝ értékesΝ

tanácsaival és fontos kritikáival mindvégig támogatta.  

 Dolgozatom nem jöhetett volna létre a külföldi ösztöndíjak nélkül, amiért Borhy 

Lászlónak nagy hálával tartozom. Itt meg kell említenem Marion Meyert (Universität Wien) 

és Silvia Orlandit (La Sapienza, Róma), akik biztosították számomra a bécsi és a római 

kutatásiΝ lehetőségetέΝ KöszönettelΝ tartozomΝ mégΝ BartusΝ DávidnakΝ azΝ évekΝ soránΝ nyújtottΝ

sokrétűΝésΝönzetlenΝsegítségéértέ 

 Külön köszönet illeti a Magyar Nemzeti Múzeum teljes Éremtárát, különösen 

Torbágyi Melindát, Vida Istvánt és Tóth Csabát, akiknél mindig nyitott ajtókra találtam: a 

velükΝ folytatottΝ gondolatébresztőΝbeszélgetésekΝnélkülΝdolgozatomΝnemΝkészülhetettΝ volnaΝ

el. 
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II. Bevezetés 

 

Jelen doktori disszertáció célja a római provinciaperszonifikációk ikonográfiai 

vizsgálataΝ ésΝ aΝ császáriΝ propagandánΝ belüliΝ jelentőségénekΝ meghatározása. A dolgozat 

témájáulΝszolgáló,ΝaΝRómaiΝBirodalomΝtartományainakΝnőalakbanΝvalóΝmegszemélyesítéseiΝ

az egyesΝkutatókΝszámáraΝmásΝésΝmásΝábrázolásokatΝ jelentettekέΝElsődlegesΝcélomΝtehátΝaz 

eddigΝ provinciaperszonifikációkéntΝ megnevezettΝ képekΝ összegyűjtéseΝ volt,Ν majdΝ alaposΝ

ikonográfiaiΝ elemzésüketΝ követőenΝ annakΝ eldöntése,Ν hogyΝ ezekΝ valóbanΝ tartományokΝ

megszemélyesítéseinekΝtekinthetők-e.1 εunkámΝegyikΝfőΝmotivációjaΝvoltΝkísérletetΝtenniΝaΝ

szakirodalombanΝuralkodóΝáltalánosΝbizonytalanságΝeloszlatására,ΝamelyΝazΝerrőlΝaΝspeciálisΝ

anyagcsoportról szóló kutatásokat jellemzi. Eddig ez sokszor nem objektív szempontok 

szerintΝ történt,Ν amiΝzavartΝ eredményezettΝ aΝ fogalmakatΝ ésΝ aΝvizsgáltΝ anyagokatΝ illetőenέΝAΝ

témátΝ ezértΝ azΝ ikonográfiaΝ felőlΝ közelítemΝ meg,Ν hogyΝ így a sokszor megalapozatlan 

interpretációΝhelyettΝazΝábrázolásokΝalapjánΝosztályozhassamΝőketέΝMivel értekezésem tárgya 

a provinciaperszonifikációkra korlátozódik, így disszertációm nem terjed ki Italia vagy 

például Phrygia megszemélyesítéseire.2 A munka ezen fázisának elvégeztével igyekszem a 

feldolgozott provinciaperszonifikációk csoportos megjelenítéseinek elemzése révén, azok  

gondolati és alkalmazási hátterébe bepillantást nyerni.  Végül, mivel a 

provinciaperszonifikációkΝ szorosanΝ aΝ központiΝ hatalomhozΝ kötődnek,Ν igyekeztemΝ

megjelenésüktőlΝ kezdveΝ aΝ rómaiΝ császárokΝ propagandájábanΝ betöltöttΝ szerepüketΝ isΝ

megvizsgálni. 

GyűjtésemΝ nemΝ korlátozódikΝ anyag- vagy tárgytípusra, csupán az ikonográfiai 

szempontokΝ vezéreltekέΝ AzΝ összegyűjtöttΝ tárgyakΝ közöttΝ aΝ leghangsúlyosabbanΝ azΝ érmekΝ

találhatókΝmeg,ΝamelyekΝRaetiaΝkivételévelΝmindenΝprovinciánálΝelőfordulnakέΝDolgozatom 

ennekΝ megfelelőenΝ leginkábbΝ azΝ elő- és hátlapok elemzésével foglalkozik. Az érmek 

legnagyobbΝ jelentőségeΝ abbanΝ rejlik,Ν hogyΝ aΝ képekΝ mellettΝ aΝ köriratΝ egyszerreΝ általábanΝ

azonosítjaΝ isΝ aΝ megjelenítettΝ nőalakotέΝ EzekbőlΝ kiindulvaΝ akárΝ új,Ν feliratΝ nélküli 

ábrázolásokat is azonosítani lehet. Kivételt képeznek a provinciális verdékben készült 

pénzek, amelyek tisztázatlan viszonya a központi veretekkel átfoghatatlanná tette volna a 

témátέΝAΝkihagyottΝérmekΝemlítésΝszintjénΝazonbanΝaΝmegfelelőΝrészeknélΝmegtalálhatók. A 

                                                           
1 A kritériumrendszer részletezéséhez lásd a fogalmak fejezetet. 
2 Italia egészen a III. század végéig nem volt provincia, Phrygia pedig egy vidék, de nem római közigazgatási 
tartomány neve volt. Hasonlóan nem foglalkozom részletesebben Kréta perszonifikációival sem, mivel azok 
csak a szigetet és nem a tartományt ábrázolták. Kréta legtöbbször mitologikus történetek színhelyének 
megszemélyesítésekéntΝtűnikΝfelέΝAΝRómaiΝBirodalombanΝCretaΝetΝCyrenaica néven szervezték provinciává. 
δibyanakΝkülönΝléteznekΝmegszemélyesítései,ΝámΝegyüttΝsosemΝábrázoltákΝőketέΝτstrowskiΝ1λλί,ΝCretaΝ1-4, 
Libia 1-3. 
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disszertáció kronológiai keretét a provinciaperszonifikációk Kr.e. I. századi megjelenése és 

aΝ KrέuέΝ IVέΝ századΝ elejéreΝ keltezhetőΝ eltűnéseΝ jelentiέ3 AΝ későΝ rómaiΝ időkbenΝ inkábbΝ aΝ

városokΝ megszemélyesítéseiΝ kerülnekΝ előtérbeέΝ AΝ σotitiaΝ DignitatumbanΝ megjelenőΝ

tartományok megszemélyesítései teljesen más ikonográfiai tradíciókkal magyarázhatók, 

amelyek túlfeszítették volna a disszertáció kereteit. 

A disszertációm elején a fogalmak tisztázására és a kritériumok meghatározására 

térek ki, amelyet a provinciaperszonifikációk görög ésΝ rómaiΝelőzményeiΝkövetnekέΝAΝ IVέΝ

fejezetbenΝ összegyűjtöttemΝ és rendszereztem a provinciaperszonifikációk ábrázolásainál 

alkalmazott képtípusokat,ΝésΝazokΝelőzményeit is igyekeztem megkeresni.  

A dolgozat törzsét az egyes tartományokΝábécéΝsorrendbenΝ történőΝ taglalásaΝképeziΝ

(V-XXVI. fejezet). Fontosnak tartom megvizsgálni, hogy melyik provincia, mikor, hogyan 

és, amennyiben lehet, akkor azt is, hogy miért jelent meg. Igyekeztem továbbá a 

provinciaperszonifikációk egymással való ikonográfiai kapcsolatán túl az egyéb 

ábrázolásokkal való interakcióra is kitérni. A könnyebb használhatóság kedvéért a 

katalógusomat minden fejezet végére helyeztem, amely minden, általam az adott provincia 

perszonifikációjaként értelmezett tárgy leírását tartalmazza. A fejezetek és a katalógus 

felépítése egymással meg vannak feleltetve.  

Külön fejezetben foglalkozom (XXVII. fejezet) a provinciaperszonifikációk 

csoportos megjelenésével, ami másfajta megközelítéstΝ teszΝ lehetővéέ Ezt követi a 

tartományok megszemélyesítésének időrendbenΝtörténőΝáttekintése és elhelyezése a császári 

propaganda többi eleme között (XXVIII. fejezet). 

 

II.1. Kutatástörténet 

AΝprovinciaperszonifikációkkalΝ foglalkozóΝ szakirodalomΝmegjelenésénekΝ időpontjaΝ

alapján két nagy részre oszthatóέΝAzΝelsőΝperiódusΝaΝXIXέΝszázadΝvégétőlΝaΝXXέΝszázadΝelsőΝ

harmadáig tart. A második az 1980-as évekΝközepétőlΝnapjainkig,ΝamelybeΝjelenΝdisszertációΝ

is - reményeim szerint - szervesen illeszkedik. Földrajzi területek megszemélyesítésével 

előszörΝ P. Gardner foglalkozott,Ν akiΝ elsősorbanΝ aΝ görögΝ anyagbólΝ indultΝ ki, 1888-ban 

megjelent Countries and Cities in Ancient Art címűΝ cikkében.4 A római provinciák 

megtestesítésénekΝ elsőΝ nagyΝ összefoglalásaΝ PέΝBieńkowskiΝ nevéhezΝ fűződikέΝAzΝ 1λίί-ban 

kiadott De simulacris barbarum gentium apud Romanos címűΝművébenΝazonban kevertek a 

legyőzöttΝ népekΝ ésΝ aΝ tartományokΝ megszemélyesítéseiέ5 1908-ban M. Jatta Le 

                                                           
3 AfricaΝesetébenΝelőfordul,ΝhogyΝaΝIV-VέΝszázadraΝkeltezhetőΝleletΝikonográfiailagΝazΝáltalamΝvizsgált 
anyaghoz kapcsolódik, amelyet ezért belevettem a katalógusomba. 
4 Gardner 1888. 
5 BieńkowskiΝ1λίίέ 
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rappresentanze figurate delle provincie romane címűΝ tanulmányábanΝmár elkülönítette a 

szerinte biztosan azonosíthatóΝ provinciaperszonifikációkatΝ aΝ kétségesektőlέ6 P. Strack 

Hadrianus pénzverésével foglalkozó 1933-as monográfiájában (Untersuchungen zur 

römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts. Teil. II. Die Reichsprägung zur Zeit 

des Hadrian) a császár provinciasorozatának szentelt nagyobb figyelmet.7 Egy év múlva 

jelent meg J. M. C. Toynbee The Hadrianic school címűΝ munkájaέ8  Hadrianus 

provinciasorozatával kapcsolatban tárgyalja az egyes tartományok megszemélyesítéseinek 

történetét. A kötet kiváló ikonográfiai elemzése és alapos képanyaga miatt a téma mai napig 

megkerülhetetlen műveέ EzΝutánΝηίΝévigΝebbenΝaΝtémábanΝnemΝszületettΝjelentősebbΝmunkaέΝ

A csendet J. AέΝ τstrowskiΝ törteΝ meg,Ν akiΝ művétΝ 1λκη-ben lengyelül 

(Personifikacje prowincji w sztuce rzymskiej), majd 1990-ben franciául (Les 

personnifications des provinces dans l’art romain) is kiadta.9 Ez mindmáig a téma 

legalaposabbΝésΝlegteljesebbΝösszefoglalása,ΝamelybenΝaΝszerzőΝaΝprovinciaperszonifikációkΝ

történetét is részletesen tárgyalja.  Nagy hibája azonban, hogy nem tesz különbséget a 

legyőzöttΝnépekΝésΝa tartományok megszemélyesítései között. N. Méthy fontos cikkében, La 

représentationdes provinces dans le monnayage romain de l’époque imperiale (ιί-235 

après J.C.), a provinciaperszonifikációkat numizmatikai szempontból vizsgálta, 

Vespasianustól a Severus-korig.10 A tartományok megszemélyesítéseivel foglalkozó máig 

utolsóΝ összefoglalásΝ δέΝ HoughtalinΝ nevéhezΝ kötődikέΝ 1λλθ-ban jelentette meg The 

personifications of the Roman provinces címűΝmonográfiáját, amelyben elkülöníti egymástól 

a népek és a tartományok megszemélyesítéseit, ezzel megteremtve a 

provinciaperszonifikációk modern kutatásának alapjait.11 FέΝ SalcedoΝ azΝ előzőekhezΝ képestΝ

teljesenΝmásΝ jellegűΝmunkávalΝ álltΝ előέΝ Ν az 1996-ban kiadott Africa. Iconografia de una 

provincia romana címűΝ művébenΝ ugyanisΝ csakΝ egyetlenΝ provincia,Ν AfricaΝ

perszonifikációjának ikonográfiáját dolgozta fel.12 Ezen alapszik a 2007-ben megjelent 

Darstellung der Africa. Typologie und Ikonographie einer römischen 

Provinzpersonifikation, I. Domes tollából is.13 ΝművébenΝugyancsakΝAfricátΝdolgoztaΝfel,Ν

ami egyben a provinciaperszonifikációkkal foglalkozó szakirodalom legutolsó nagyobb 

publikációja is.  

                                                           
6 Jatta 1908. 
7 StrackΝ1λ33έΝPέΝStrackΝaΝTraianusΝésΝAntoninusΝPiusΝéremverésévelΝfoglalkozóΝművébenΝaΝ
provinciaperszonifikációk sokkal kisebb szerepet töltenek be. Strack 1931. és 1937. 
8 Toynbee 1934. 
9 Ostrowski, J. A. Personifikacje prowincji w sztuce rzymskiej, Kraków 1985. és  Ostrowski 1990. 
10 Méthy 1992. 
11 Houghtalin 1996. 
12 Salcedo 1996. 
13 Domes 2007. 
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II.2. A katalógus használata 

A katalógusombanΝszereplőΝtárgyakhozΝigyekeztem a szakirodalmi hivatkozásokat a 

legnagyobb körültekintéssel összegyűjteniέΝHadrianus éremsorozata azonban gyakran csak 

illusztrációként szerepelΝ aΝ különbözőΝművekben, ezek teljes feltüntetése tehát értelmetlen 

lett volna, mivel ikonográfiai és történeti szempontból nem tartalmaznak új információt. 

Ezekben az esetekben megelégedtem a témához relevánsan kapcsolódó szakirodalom 

feltüntetésével. 

AΝkatalógusbanΝszereplőΝtételekΝazΝegyesΝprovinciákΝnevénekΝelsőΝháromΝbetűjével, 

majd egy számmal vannak azonosítva. 

Az ábrázolásokat tárgytípusonként rendszereztem, és amennyiben lehetséges volt, 

igyekeztem a kronologikus sorrendet is követni. Az érmek nagy hangsúlya és ikonográfiai 

jelentőségeΝmiattΝáltalábanΝezeketΝtárgyalomΝaΝfejezetekΝelejénέ 

Az érmek köriratánál nem térek ki külön az S C megjelölésre, míg a – jelzés a körirat 

hiányát jelöli. εivelΝaΝgemmákΝnagyΝrészénélΝaΝ lelőhely ismeretlen, így azokat csak akkor 

említem meg, ha ismertek. AΝméretekΝmegadásánálΝazΝelsőΝadatΝaΝszélességre,ΝaΝmásodikΝaΝ

magasságra, a harmadik a mélységre vonatkozik. 

Az adventus érmeken az áldozati bika meglétét vagy hiányát nem tartottam a 

provinciaperszonifikációk szempontjából lényegesnek. Az adventus és restitutor 

jeleneteknél azok egységessége miatt pusztán a provinciaperszonifikációt írom le, a 

képtípushoz magához lásd a képtípusok fejezetet.  

 

A katalógusban használt rövidítések feloldása: 

Ag – ezüst      d – átmérő 

Ant – antoninianus      Dp – dupondius 

Au – aureus (medalionnál arany)   Med - medalion 

Br – bronz      Quin - quinarius 

D – denarius      S – sestertius 
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II.3. Fogalmak 

 Lényegesnek tartom a disszertációmban alkalmazott fogalmak rövid ismertetését, és 

a problémásak tisztázását. 

 

II.3.1. Allegória 

 Az ’Α ο α az ’ ο  (más) és az ’α ο ω (beszélni, szólni) szavak 

összetételébőlΝkeletkezettέ14 EzΝaΝretorikaiΝfogalom,ΝamelynekΝjelentéseΝ„másképpΝbeszélni,Ν

máshogyΝ mondani”,Ν aΝ KrέeέΝ IέΝ századbanΝ jelentΝ megέ15 Az allegória a metaforák 

következtében létrejött dolgot jelentette, tehát azt a folyamatot, amivel leírunk egy ideát. 

Ezzel a szóval tulajdonképpen csak helyettesítették a klasszikus kortól használatos ‘υπ o α 

(annyiΝmintΝ „rejtettΝ feltételezés”)Ν retorikaiΝ fogalmátέΝAzΝ allegóriaΝ ésΝ aΝ ‘υπ o α ugyanazt 

jelentette.16 A szónoklattanban mindkét fogalom arra szolgált, hogy a hallgatóság számára 

érthetővé,Ν felfoghatóváΝ váljonΝ valamilyenΝ elvontΝ fogalomέ17 AΝ művészetbenΝ viszontΝ azΝ

allegóriaΝ annakΝ aΝ technikájátΝ jelenti,Ν ahogyΝ aΝ kompozícióΝ egészébenΝ rejlőΝ metafizikai 

értelmetΝ kinyerjükέΝ EzΝ aΝ kettősségΝ jólΝ mutatjaΝ aΝ filozófiaiΝ gondolkodásΝ ésΝ aΝ szemantikaiΝ

kifejezés közti különbséget.  

 

II.3.2. Attribútum és szimbólum 

 Az attribútumok csakúgy, mint a szimbólumok, a perszonifikációk felismerésére és 

közelebbi azonosítására szolgálnak.18 Az attribútum a latin attribuo szóból ered, amelynek 

jelentése odautalni, egy tulajdonságot valakinek tulajdonítani. Ez a perszonifikációknak 

maguknakΝésΝazokΝhatáskörénekΝjellemzéséreΝszolgálέΝAzΝattribútumΝlehetΝélőlényΝ(növény, 

állat)Ν ésΝ élettelenΝ dologΝ is,Ν lényege,Ν hogyΝ valamilyenΝ magyarázó,Ν kiegészítőΝ adalékkalΝ

szolgáljon. Ezek segítségével kifejezhetik például a provinciák gazdagságát vagy katonai 

jelentőségét,ΝamelyekΝmindΝaΝbirodalomΝgazdaságiΝésΝkatonaiΝerejétΝhangsúlyozzák. 

 A szimbólum az attribútumnál átfogóbb fogalom. A szimbólum olyan jelkép vagy 

ismertetőjel,Ν amelynekΝ aΝ jelentéseΝ annyiraΝ összenőttΝ azΝ általaΝ jelöltΝ dologΝ absztraktΝ ésΝ

érzékelhetőΝ megjelenésével,Ν hogyΝ azokΝ átmehetnekΝ egymásbaέ19 Más szavakkal a 

szimbólum egy tárgynak, cselekvésnek, elvont dolognak azon része, amely az egész 

megjelenítésére szolgál.20 

                                                           
14 Toynbee 1956, 210-213; Ostrowski 1990, 17-18; Salcedo 1996, 8. 
15 Cic. Orat, 94; Quint. Inst. 8, 6, 44. 
16 Plat. Rep, 378 d; Xen. Symp. 3, 6. 
17 Ostrowski 1990, 18. 
18 Toynbee 1956, 220; Hölscher 1980, 273-274; Salcedo 1997, 7-8; Domes 2007, 15-16. 
19 Salcedo 1997, 9; Domes 2007, 16. 
20 Toynbee 1956, 213. 
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II.3.3. Perszonifikáció 

 A perszonifikáció élettelen dolgok vagy fogalmak emberi tulajdonságokkal való 

felruházását jelenti.21 Így mindennek testet, lelket lehet adni, mindent emberré lehet tenni, 

sőtΝmégΝistenkéntΝisΝlehetΝtisztelniέ22 AΝrómaiΝművészetbenΝnemcsakΝmagukatΝazΝországokat,Ν

területeket, népeket, provinciákat személyesítik meg, hanem egyben azok tulajdonságait és 

feladatait is a Római Birodalmon belül.23 Mindezt szimbólumok és attribútumok 

segítségével fejezik ki. 

 AΝperszonifikációΝszó,ΝazΝantikΝeredetűΝszimbólum,ΝallegóriaΝésΝattribútumΝszavakkalΝ

ellentétben, csak a XVIII. században jelenik meg.24 A perszonifikáció két latin szó, a 

persona (maszk, személy) és a facio (tenni, csinálni) összekapcsolásával jött létre.25 

FeltehetőenΝaΝgörögΝπ ο ωποπο α, illetve π ο ωπ ο  (maszkon keresztül beszélni) szóból 

származik,Ν amiΝ aΝ színházΝ ésΝ aΝdramaturgiaΝ fogalomköréhezΝköthetőέ26 δatinΝmegfelelőjeΝ aΝ

personarum confictioέΝ AΝ görögΝ fogalomΝ előszörΝ phaleroniΝ DémetriosnálΝ fordulΝ előΝ aΝ IVέΝ

században.27 

 VárosokΝvagyΝországokΝmegszemélyesítéseiΝaΝkésőΝarchaikusΝkortólΝjelennekΝmegΝaΝ

görögΝ irodalomban,Ν képzőművészetbenΝ ésΝ aΝ lokálisΝ kultuszokbanέ28 Ezek a 

megszemélyesítésekΝ azΝ istenek,Ν hérosokΝ ésΝ démonokΝ körébőlΝ származnak,Ν akikΝ GéΝ

leszármazottaikéntΝ szorosanΝ helyhezΝ vagyΝ vidékhezΝ kötődnekέ29 Színpadon helységek 

perszonifikációit csak a Kr.e IV. századi komédiáktól kezdve láthatjuk, például a szigetek 

kórusainál.30 Ezen perszonifikációk politikai vetülete, mint Eiréné, Tykhé, Démos, 

DemokratiaΝaΝKrέeέΝVέΝszázadΝvégétőlΝkezdveΝválnakΝegyreΝhangsúlyosabbáέ31  

 

 

 

 

                                                           
21 Toynbee 1956, 216-217; EAA Personificazione 77; Ostrowski 1990, 18-19; Salcedo 1996, 8-9; Domes 
2007, 9. 
22 Nincs éles határ a perszonifikációk és az istenek között. Petersen 1939, 1; Östenberg 2009, 219-221; Bühl 
1995, 3. Lásd még Africa és Britannia fejezetet. 
 
23 Domes 2007, 9. 
24 A personnifier szóΝelőszörΝazΝ1ι11-ben elhunyt Bioleau-nál jelenik meg, míg a personification XVIII. 
századi szó. Bühl 1995, 5. vesd össze Ostrowski 1990, 17, aki reneszánszkorinak tartja. 
25 EAA Personificazione 77; Ostrowski 1990, 7; Domes 2007, 9. 
26 Gencheva-Mikami 2005, 285. 
27 Démetr. 265. 
28 Domes 2007, 9. 
29 Hamdorf 1964, 25-30; Ostrowski 1990, 24. 
30 Hamdorf 1964, 26. 
31 Hamdorf 1964, 30-32, 37, 53, 57. 
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II.3.4. Provincia - natio, gens, ethnos 

 A latin provincia szó eredetileg a praetor vagy consul hivatali feladatkörét 

jelentette.32 Csak miután Sicilia igazgatása a praetor hivatalkörébe került, használták a 

provincia szót a Román kívüli, földrajzilag lehatárolt területekre.33 A provinciát az Urbsból 

évente kiküldött imperiummalΝrendelkezőΝhelytartóΝirányítottaέ 

 A provincia csakúgy, mint a terra ésΝaΝ földdelΝkapcsolatosΝkifejezések,Νnőneműek,Ν

ezértΝ ábrázoljákΝ ezenΝ fogalmakΝ megszemélyesítéseitΝ isΝ kivételΝ nélkülΝ nőkéntέ34 Erre 

vezethetőΝvisszaΝaΝkülönbözőΝallegóriákΝnőneműΝperszonifikációjaΝisέΝAΝmegszemélyesítésekΝ

ésΝ allegóriákΝ azΝ irodalombanΝ korábbanΝ jelentekΝ meg,Ν mintΝ aΝ képzőművészetbenέΝ AΝ földΝ

nőneműΝ voltaΝ ókoriΝ népeknélΝ feltehetőenΝ sokkalΝ erősebbenΝ éltΝ aΝ köztudatbanέΝ AΝ latinΝ

földanya kifejezés, Terra Mater is ezt sulykolja. Ugyanígy a görögöknél Potnia Théron 

vagyΝGéΝisΝmindigΝnőkéntΝjelenikΝmegέΝEnnekΝmegfelelőenΝprovinciakéntΝisΝcsakΝnőalakbanΝ

kivitelezett ábrázolások jöhetnek szóba.35 Akkor sem beszélhetünk tartomány 

megszemélyesítéséről,ΝhaΝegyΝ legyőzöttΝnőΝmellettΝ legyőzöttΝ férfiΝ isΝmegjelenik,Ν többnyireΝ

tropaeum alatt,Ν mivelΝ nemΝ tarthatjukΝ azΝ egyiketΝ egyszerűΝ fogolynak,Ν mígΝ aΝ másikatΝ egyΝ

földrajzi egység perszonifikációjának. 

 

 Lényeges különbség mutatkozik azonban az ókori írott források és a képanyag 

közöttέΝ ElőbbiekΝ ugyanisΝ csakΝ natio, gens vagyΝ ’ ο  ábrázolásait említik, sosem 

provinciákétέΝ IdősebbΝ PliniusΝ ésΝ PlutarkhosΝ megemlítikΝ aΝ PompeiusΝ általΝ leigázottΝ népekΝ

képmásait.36 Servius Augustus porticusánál mondja, hogy ott minden natio felállította saját 

képmását (simulacra omnium gentium),ΝamirőlΝazΝépületetΝporticus ad nationesnak hívtak.37 

Velleius Paterculus említi, hogy Augustus forumát tituli gentium díszítették. Alföldy G. egy 

ott talált bázisfelirat alapján a tituli szót szobroknak vélte.38 Strabón Lugdunumban 64 gall 

törzs által Augustusnak és Romának szentelt oltárról ír, amely ezek nevét és képmásait is 

tartalmazta.39 Herodes Jeruzsálemben a színház caveajátΝ díszítetteΝ AugustusΝ győzelmeitΝ

ábrázoló emlékekkel.40 Cassius Dio Augustus és Pertinax temetésénél megemlíti, hogy a 

                                                           
32 RE Provincia 997-998. 
33 Richardson 1986, 4-7. 
34 Houghtalin 1996, 483-484. 
35 Houghtalin 1996, 7-8. vesd össze Ostrowski 1990, 20-21, aki nem zárja ki a férfiak ábrázolásait sem. 
36 Plin. Nat. Hist. 7, 98; Plut. PompέΝŐηέΝKorábbiΝpéldákhozΝlásdΝaΝprovinciaperszonifikációkΝelőzményeivelΝ
foglalkozó fejezetet. 
37 Serv. AenέΝκ,Νι21έΝIdősebbΝPliniusΝmégΝazzalΝegészítiΝki,ΝhogyΝazΝépületΝelőttΝεelqartΝszobraΝálltέΝPlinέΝNat. 
Hist. 36, 39. Nem állapíthatóΝmegΝbiztosan,ΝhogyΝaΝ„simulacra omnium gentium”ΝkifejezésΝmilyenΝalkotástΝ
takart,ΝdeΝezekΝfeltehetőenΝszobrokΝvoltakέΝValószínűlegΝszámukatΝilletőenΝisΝrendkívülΝjelentékenyekΝvoltak,Ν
ha a birodalom minden népének megszemélyesítését tartalmazták. Smith 1988, 72. 
38 Vell. 2, 39, 2; Alföldy 1989, 231-234; Liverani 1995, 221. vesd össze Smith 1988, 73-74. 
39 StrabέΝŐ,Ν3,Ν1λ2έΝBővebbenΝlásdΝGalliaΝfejezetέ 
40 Ios. Ant. Iud. 16, 8 , 1. 
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halotti menetbenΝ aΝ legyőzöttΝ ethné képmásait is felvonultatták.41 Ennek okai a 

provinciaperszonifikációkΝ kialakulásáraΝ vezethetőkΝ vissza,Ν amikorΝ aΝ pompa triumphalis 

soránΝ legyőzöttΝ népekΝ ésΝ városok,Ν illetveΝ folyókΝ megszemélyesítéseitΝ vittékΝ körbeέ42  Ez 

több kutatót is arra ösztönzött, hogy elvesse a provinciaperszonifikáció gondolatát, vagy 

csakΝidézőjelbenΝalkalmazzaΝaΝkifejezést,ΝtalálóbbΝfogalomΝhiányábanέ43 

 Aphrodisiasban található a Iulius-Claudius dinasztiának és Aphroditének szentelt 

Sebasteion,Ν amelybőlΝ provinciákatΝ ésΝ ellenségesΝ területeketΝ legyőzőΝ uralkodók,Ν valamintΝ

ethnétΝábrázolóΝreliefekΝkerültekΝelőέ44 AzΝészakiΝrészenΝaΝfelsőΝszintetΝkülönbözőΝallegóriákΝ

ábrázolásai foglalták el, mint Hemeraé vagy Ókeanosé. Alatta álltak az ethné domborművei,Ν

felirattal ellátott bázisokon.45 Az egyetlen biztosan azonosítható darab az ethné Piroustae, 

ami a relief hátoldalán található felirat alapján volt lehetséges.46 A bázisok összesen 13 

ethnost (Aigyptii, Andizeti, Arabi, Bessi, Bospori, Daci, Dardani, Iapodes, Iudaei, Callaeci, 

Piroustae, Rhaeti, Trumplini47) és 3 szigetet (Creta, Cyprus, Sicilia) neveznek meg, amelyek 

mindΝ AugustusΝ győzelmeinekΝ állítanakΝ emléketέ48 R. R. R. Smith úgy véli, hogy a 

reliefsorozatotΝRomaΝvárosiΝelőképekrőlΝmintáztákέ49 A déli porticus felsőΝszintjén foglaltak 

helyet a császárokΝésΝazΝistenek,ΝazΝalattaΝlévőn pedig a görög mítoszok ábrázolásai kaptak 

helyetέΝ EzekΝ közöttΝ találhatóΝ aΝ BritanniátΝ legyőzőΝ ClaudiustΝ (BRI-1), és az Armeniát 

meghódítóΝσerótΝábrázolóΝdomborműΝisέ50 

 

 Léteznek azonban olyan ábrázolások is, amelyek kétségkívül provinciákat jelölnek.51 

Ilyen például Traianus Dacia hátlapja (DAC-4/1), amelynek körirata DACIA AVGVST 

PRτVIσCIAέΝ HasonlóΝ figyelhetőΝ megΝ aΝ viminaciumiΝ ésΝ daciaiΝ provinciálisΝ veretekΝ

hátlapjain.52 Problémát jelent, hogy a provinciaperszonifikációk legnagyobb csoportját 

alkotó hadrianusi éremsorozatban is egyszerre találhatók meg tartományok, vidékek és 

                                                           
41 Cass. Dio 56, 34,5; 75, 4, 5. 
42 BővebbenΝlásdΝaΝprovinciaperszonifikációkΝelőzményeivelΝfoglalkozóΝfejezetetέ 
43 Toynbee 1934, 24; Ostrowski 1990, 21; Domes 2007, 12. vesd össze Houghtalin 1996, 499-500, Vitale 
2012, 159-160. 
44 AΝvárosközponttólΝkeletreΝfekvőΝnyugati-keleti tájolású szentély egy propylonból, két hosszú porticusból és 
aΝtemplombólΝálltέΝAzΝépítkezésΝTiberiusΝalattΝkezdődöttΝmeg,ΝamelyetΝClaudiusΝidejébenΝföldrengésΝ
hátráltatott,ΝésΝvégülΝcsakΝσeroΝkorábanΝfejeződöttΝbeέΝSmithΝ1λκι,Νκκ-138; Smith 1988, 50-77; Liverani 1995, 
227-229. 
45 Nagy problémát jelent a talapzatok és a reliefek egymáshoz való társítása, mivel ezek külön-külön kerültek 
előέ 
46 Smith 1988, 60-θ2έΝBővebbenΝlásdΝPannoniaΝfejezetέ 
47 A Trumplini neve a La Turbie-i tropaeumon is olvasható volt az Augustus által legyőzöttΝtörzsekΝ
felsorolásában. Plin. Nat. Hist. 3, 20; CIL V 7817; Liverani 1995, 229. 
48 Smith 1988, 53-59. 
49 Smith 1988, 75-77. 
50 Smith 1987, 115-120. 
51 Houghtalin 1996, 500-501; Vitale 2012, 158-160. 
52 Lásd Dacia és Moesia fejezetek bevezetését. 
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városok megszemélyesítései.53 Phrygia például nem volt római provincia, de Asia nem 

jelölhetett genst vagy ethnost.54 Tény, hogy a provinciaperszonifikációk nem a 

közigazgatási értelemben vett tartományokat ábrázolják. Hispania például hiába volt 

Baetica, Lusitania és Tarraconensis részre tagolva, megszemélyesítése pusztán egy 

nőalakbanΝ történikέ55 Ez azzal magyarázható, hogyΝazΝalapvetőenΝaΝközpontiΝhatalomΝfelőlΝ

érkezőΝ ábrázolásΝ céljánakΝ megfelelőbbΝ voltΝ aΝ nagyobbΝ léptékbenΝ történőΝ leképezésέ56 A 

provinciaperszonifikációΝ aΝ központiΝ hatalomΝ szemszögébőlΝ jobbanΝ áttekinthetőΝ egységΝ ésΝ

semlegesebb fogalom volt. 

 Népek ábrázolása vagy megszemélyesítése valóban sokkal természetesebb dolog, 

mint mesterségesen létrehozott közigazgatási egységek megjelenítése, amelyek több 

különbözőΝ törzset,Ν népcsoportotΝ ésΝ népetΝ fogtakΝ összeέΝ AΝ lakosságΝ nyelvébenΝ ésΝ aΝ

köztudatban nem a provincia, hanem a natio, gens és ethnos fogalma élt, ahogy ezt az ókori 

források is mutatják.57 AzΝ írottΝ forrásokΝ legyőzöttΝ népekről,Ν illetveΝ azokΝ képmásairólΝ

beszélnek, ami egy régi, a pompa triumphalishozΝ köthetőΝ hagyományέΝ AΝ

provinciaperszonifikációkΝ viszontΝ ettőlΝ szándékosanΝ eltérő,Ν másΝ üzenetΝ közvetítéséreΝ

szolgáló ábrázolások voltak, amelyek teljesen más ideológiai háttérrel rendelkeztek. Céljuk 

a hódító hadvezér, illetve császár virtusának kifejezése mellett a Római Birodalom 

nagyságánakΝ ésΝ sokszínűségénekΝ hangsúlyozása volt. Ezért csak kis részük tartozik az 

alávetettΝábrázolásokhoz,ΝnagyΝrészükΝaΝkülönbözőΝokokbólΝértékesΝtartományΝképétΝtükröziέΝ

Véleményem szerint tehát a provinciaperszonifikáció fenntartható és joggal alkalmazható 

szó, amely a Római Birodalom tartományainakΝnőalakbanΝvalóΝmegszemélyesítésétΝjelentiέ 

 

 

 

  

                                                           
53 Lásd a provinciaperszonifikációk csoportos ábrázolásáról szóló fejezetet. 
54 Toynbee 1934, 5. o. 3. lábj. 
55 Ez alól GAL-4 és PAN-2-3 kivétel. 
56 AΝprovinciaperszonifikációkΝnemΝaΝténylegesΝközigazgatás,ΝhanemΝegyΝmagasabbΝszintűΝideológiaΝ
kifejezésére szolgálták. 
57 Ostrowski 1990, 20. 
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III. A provinciaperszonifikációk előzményei 
 

 A provinciaperszonifikációk teljes megértéséhez elengedhetetlen kialakulásuk 

történeténekΝ áttekintéseέΝ εivelΝ mindΝ aΝ római,Ν mindΝ aΝ görögΝ művészetbenΝ isΝ a Kr.e. I. 

századotΝ megelőzőenΝ márΝ léteztekΝ allegóriákΝ ésΝ perszonifikációk,Ν ígyΝ aΝ tartományokΝ

megszemélyesítései ezeknek csupán változatai és nem kiindulópontjai voltak. A 

provinciaperszonifikációkΝ előzményeitΝ tehát,Ν bármennyireΝ szorosanΝ köthetőkΝ isΝ aΝ Római 

Birodalomhoz,ΝrészbenΝaΝgörögΝkultúrkörbenΝtaláljukέΝTovábbáΝaΝkatonaiΝgyőzelmekΝkörébeΝ

tartozó képi emlékek, amelyekhez a tartományok megszemélyesítéseinek megjelenése is 

kapcsolódott, a hellén világban szintén hosszú tradíciókkal rendelkeztek. 

 

III.1. GörögΝelőzmények 

 AΝcsatárólΝtörténőΝmegemlékezésΝábrázolásánakΝlegkiemelkedőbbΝeseményeΝaΝgörög-

perzsa háború volt. A marathóni csata után emelt monumentális tropaion58 fordulópontot 

jelentettΝ aΝ politikai,Ν katonaiΝ ésΝ győzelmiΝ emlékművekΝ állításánakΝ ésΝ megjelenítésének 

szokásaiban.59 EzzelΝ együttΝ ugyanisΝmegszületettΝ aΝ „győzelmiΝművészet”Ν is,Ν amelyΝ ezutánΝ

nagyΝ propagandisztikusΝ jelentőségreΝ tettΝ szertέ60 A perzsák feletti diadal felébresztette a 

görög öntudatot, aminek hatására egyre terjedtek a Hellas61, vagy a csata színhelyeinek 

emlékéreΝ állítottΝ mementókέΝ εegkezdődöttΝ aΝ nyertesΝ háborúkΝ allegorikusΝ módonΝ történőΝ

ábrázolása is.  Fellendülésnek indultak az amazono, kentauro- vagy gigantomakhiák, 

amelyek a civilizált világ által aratott sikert szemléltették a barbárság felett. A felvirágzás 

nemΝcsakΝ aΝmegrendelők,Ν hanemΝazΝ alkotóΝművészekΝ számáraΝ isΝ újΝ teretΝ biztosítottΝ eddigΝ

sosem látott ábrázolások megalkotásához. Az ellenség megjelenítése során fokozatosan 

kialakultakΝ azokΝ aΝ képtípusok,Ν amelyekΝ hosszúΝ időreΝ meghatározók maradtak a 

csataábrázolásokΝ számáraέΝ KésőbbΝ ugyanisΝ ezeketΝ alkalmazzákΝ azΝ ellenségesΝ etnikumokΝ

legyőzésénekΝvisszaadásáraέ62  

 A tropaion ( οπα ο ) eredetileg azt a helyet jelölte a csatában, pontosabban a 

csatatéren, amelyen az ellengés megfutamodott.63 A hátrálás gyakorlatilag eldöntötte a 

                                                           
58 A tropaionhozΝbővebbenΝlásdΝalábbέ 
59 Paus. 1, 32, 3-5; Rabe 2008, 101-1ίŐέΝAΝmarathóniΝemlékművetΝmindenΝvalószínűségΝegyΝlépőΝσikéΝ
díszítette, amely egy koszorút tartott. 
60 AzΝ„artΝdeΝlaΝvictoire”ΝkiefejezéstΝJέΝAέΝτstrowski vezette be. Ostrowski 1990, 23-24. 
61 BővebbenΝlásdΝalábbέ 
62 Ostrowski 1990, 24-25. 
63 A tropaion a tropé ( ροπ )ΝszóbólΝered,ΝamelyΝaΝfordulópontotΝjelentettέΝRokonΝmégΝaΝmegfordulniΝ( ρ π ν)Ν
kifejezéssel is. Rabe 2008, 8, 14. A tropaion propagandisztikus szerepéhez lásd Ostrowski 1990, 23-24. 
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harcokΝkimenetelét,ΝígyΝazΝottΝállítottΝemlékműΝgyorsanΝaΝgyőzelemΝ

szimbólumává vált.64 A tropaion azΝ ellenségΝ összegyűjtöttΝ

fegyvereibőlΝ ( υ α) állt, amelyet az emberi test felépítésének 

megfelelőenΝ egyΝ fatörzsre aggattak.65 A tropaion elsőΝ ábrázolásaΝ

egyΝKrέeέΝ ŐηίΝkörülreΝkeltezhető,Ν vörösalakosΝpelikén található (1. 

kép), amelyen Niké ilyet épít.  

  

1. kép: Tropaiont állító Niké  
(Kr.e. 450 körül)   
 

 Régészetileg már a Kr. e. VI. sz. közepén is megfogható az olympiai 

szentélykörzetben,ΝamiΝvalószínűsítiΝaΝcsataterekenΝvalóΝállításátΝisέ66 Érdekes továbbá, hogy 

aΝnyelvbenΝaΝ„tropaiontΝállítani”ΝkifejezésΝnemΝcsakΝegyΝkonkrétΝgyőzelmet,ΝhanemΝakárΝazΝ

egyén aretéjét is jelenthette.67 Ezen kívül már a Kr.e. V. szέΝ végétőlΝ aΝ győzelemΝ

szinonimájakéntΝ isΝ használatosΝ volt,Ν aΝ harciΝ eseményektőlΝ függetlenül,Ν akárΝ példáulΝ egyΝ

művészetiΝversenybenΝisέΝσagyonΝérdekesΝmegfigyelni,ΝhogyΝaΝgörögΝszentélyekbenΝaΝKrέΝeέΝ

VέΝ szέΝ közepéreΝ fokozatosanΝ megszűnőΝ fegyverszentelésiΝ gyakorlat mellett egyre 

gyakrabban emeltek monumentális tropaionokat.68 Ezzel párhuzamosan már az istenség 

szerepeΝcsökkent,ΝésΝaΝfelajánlóΝésΝannakΝcselekedeteiΝkerültekΝelőtérbeέΝ 

 Tropaiont állított Miltiadés a marathóni69, Themistoklés a salamisi70 és Pausanias a 

plataiai csata után.71 A görögök a nagy perzsák feletti sikereiknek tehát mind ugyanolyan 

emlékművelΝ adóztak,Ν amiΝ értelemszerűenΝ nagyΝ hatássalΝ voltΝ azΝ egészΝ hellénΝ világraέΝ AΝ

régiókat, földrajzi területeket és az ellenséget is ábrázolni akarták, amihez ugyanígy 

perszonifikációk kellettek.72 σagyΝ jelentőségeΝ vanΝ VitruviusΝ egyikΝ helyének,Ν amelyΝ

Artemisia 351-benΝaratottΝrhodosiΝgyőzelmérőlΝtudósítέ73 Miután bevette a várost, tropaiont 

és két bronzszobrot emelt, amelyek az Artemisia által alávetett Rhodost testesítik meg. Ez 

                                                           
64 σéhaΝelőfordult,ΝhogyΝaΝcsataΝkezdeténekΝhelyétΝjelölteέΝRabeΝ2ίίκ,Νκ-11. 
65 EleinteΝazΝellenségtőlΝelvettΝfegyvereketΝegyenkéntΝajánlottákΝfelέΝRabeΝ2ίίκ,Νι-8, 19, 22. 
66 Rabe 2008, 14-15, 37. Az állításuk az írott források alapján az Kr.e. V. században eleinte egyszerre zajlott 
csatatereken és szentélyekben egyaránt. A tropaion csataΝutániΝállításánakΝelsőΝírásosΝemlítéseΝAiskhylosΝHeten 
Thébai ellen címűΝŐθι-esΝmegjelentΝművébenΝtalálhatóέ 
67 Rabe 2008, 38-43. 
68 Rabe 2008, 28-34 
69 Az athéni Stoa Poikilé egyik festménye a marathóni csatát örökítette meg, amely szintén a feléledt hellén 
öntudat manifesztációja volt. Paus. 1, 15, 3. 
70 A salamisi csata után Delphoiban is szobrot állítottak, amely egyes vélemények szerint Apollónt, más 
elméletek szerint a sziget megszemélyesítését ábrázolta. Hdt. 8, 121; Gardner 1888, 56; Toynbee 1934, 7. 
71 Ostrowski 1990, 23-25. 
72 FöldrajziΝterületekΝmegszemélyesítéseΝlényegesenΝegyszerűbbΝésΝaΝszemlélőΝszámáraΝérthetőbbΝvolt,ΝmintΝ
egy-egy távoli vidék domborzati- és vízrajzi viszonyainak megfestése. 
73 Vitr. 2, 8, 15; Picard 1957, 49. 



17 

 

azΝ elsőΝ adatΝ aΝ tropaion alattiΝ perszonifikációΝ legyőzöttΝmódonΝ történőΝ ábrázolásáról,Ν amiΝ

feltehetőenΝkeletiΝinspirációraΝtörténtέ74 

 A görög-perzsa ellentétet Hellas és Asia perszonifikációival is kifejezték.75 

Aiskhylos Persaejében AtossaΝmeséliΝelΝálmát,ΝamelybenΝegyΝdórΝruhábaΝöltözöttΝnőalakbanΝ

HellastΝlátta,ΝegyΝperzsaΝöltözéketΝviselőbenΝpedigΝAsiátέ76 ketΝXerxésΝaΝkocsijaΝeléΝfogja,Ν

deΝ HellasΝ lerúgjaΝ igáját,Ν mígΝAsiaΝ szolgalelkűenΝ tűriΝ rabságátέΝAzΝ olympiaiΝ ZeusΝ szoborΝ

trónjátΝ tartó,Ν falszerűΝ korlátokatΝ többekΝ közöttΝ aΝ PanaiosΝ általΝ festettΝ HellasΝ ésΝ SalamisΝ

díszítik.77 Az egyik leghíresebb földrajzi terület megszemélyesítése a nápolyi Dareios 

kratéron (2. kép) látható, amelyen Asia és Hellas jelenik meg.78  

      
2. kép: Hellas és Asia a Dareios-kratéron   3έΝkép:ΝTropaionΝvivőΝσikéΝ(Pyrros) 

 

Pausanias Olympiában látta Antigonost, illetve a Démétriost koronázó Hellas és Élis 

szobrát.79 EzΝ azΝ ábrázolásΝ isΝ megerősíti,Ν hogyΝ aΝ földrajziΝ területekΝ megszemélyesítéseiΝ

elsősorbanΝ aΝ győzelmiΝ propagandaΝ elemeiΝ voltakέΝ UgyanakkorΝ σikéΝ isΝ egyreΝ nagyobbΝ

szerephezΝ jutottέΝ AΝ változásoknakΝ köszönhetőenΝ létrejöttΝ aΝ tropaiont állító típus, amelyet 

későbbΝaΝkezébenΝisΝviszΝ(3έΝkép)έ80     

 Az V-IV. században a politikai fogalmak perszonifikációi is fontossá válnak.81 

Parrhasiosról tudjuk, hogy megfestette az athéni Démost.82 A IV. században Euphranór a 

Stoa Basileiosban Théseust vetette vászonra, akit Démos és Demokratia kísér.83 Fontos 

azonban, hogy a Démos perszonifikációja nem csak írásos formában, hanem sztéléken is 

fennmaradt szakállas férfiként ábrázolva (4. kép).  

4. kép: Démost koronázó Demokratia egy 
athéni reliefen (Kr.e. 337/336) 

 

                                                           
74 Ostrowski 1990, 26-27. 
75 RészletesebbenΝlásdΝAchaiaΝfejezetΝbevezetőjétέ 
76 Aiskhyl. Persae II. 181-196. 
77 Paus. 5, 11, 5. 
78 Schmidt 1960, 24. 
79 Paus. 6, 16, 3; Ostrowski 1990, 28. 
80 LIMC Nike 170-171; Rabe 2008, 37. 
81 Részletesebben lásd Hamdorf 1963, 30-32; Ostrowski 1990, 25-26. 
82 Plin. Nat. Hist. 35, 69. 
83 Paus. 1, 3, 3; Plin. Nat. Hist. 34, 78 és 35, 128. 
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AΝgörögΝművészetbenΝaΝvárosokΝvagyΝnagyobbΝföldrajziΝ területekΝnevénekΝeredetétΝ

gyakran a mitológiai hagyomány nimfákhoz kötötte, ami egyben megkönnyítette 

megszemélyesítésüketΝisέΝIlyenΝfigyelhetőΝmegΝThracia84 vagy Libya esetében is. Utóbbi egy 

delphoi szoborcsoportban Battost koronázza a Kyréné által hajtott kocsin.85 A római 

provinciaperszonifikációkΝegyikΝvariánsánakΝelőfutáraΝaΝthesszáliaiΝδarisszátΝábrázolóΝbronzΝ

szobor, amely a phókaiai Telephanés alkotása.86 AΝ várostΝ kövönΝ ülőΝ nőalak képében 

ábrázolják, miközben fejét az egyik kezére hajtja, ami a római korban is fontos lesz.87 A 

hellénisztikus kor legismertebb földrajzi terület megszemélyesítése az antiokhiai Tykhé (5. 

kép), amelyet Eutykhidés alkotott meg 300-290 között.88 Ez a városperszonifikáció olyan 

nagy hatású volt, hogy még a Kr.u. VI. században is tovább élt, sőtΝ aΝ későΝ antikΝ

ábrázolásokra is nagy hatást gyakorolt.89  

 5. kép: Az antiokhiai Tykhé   6. kép: 
Aitólia perszonifikációja az aitóliai liga pénzén (Kr.e. 
279-260) 

 
 ÚjabbΝ mérföldkőΝ voltΝ aΝ keltákΝ betöréseΝ ésΝ DelphoinálΝ valóΝ megállításaέ90 Aitólia 

ennek örömére 278-ban a területet megmintázó szobrot emeltetett, amelyet Pausanias leír.91 

SzerencséreΝazonbanΝazΝaitóliaiΝ ligaΝaΝpénzeinΝisΝmegörökítetteΝazΝemlékművetΝ(θέΝkép). A 

hátlaponΝ egyΝ pajzshalmonΝ ülőΝ nőalakΝ jelenikΝ meg,Ν jobbjábanΝ lándzsátΝ tartva,Ν fejénΝ

petasosszal. Ebben az alakban már megjelenik számos olyan elem, amely a római 

provinciaperszonifikációkraΝisΝjellemzőΝleszέΝAΝkeltákΝszínrelépéseΝazonbanΝmégΝegyΝfontosΝ

                                                           
84 δásdΝThraciaΝfejezetΝbevezetőjétέ 
85 Paus. 10, 15, 6. 
86 Plin. Nat. Hist. 34, 68. 
87 Ezt az ábrázolásfajtát nevezik gyászoló nő vagy Penelopé típusnak is. Olmstead 1950, 10-12. Ostrowski 
1990, 26. 
88 Christof 2001, 23-24; Ostrowski 1990, 27. Részletesen lásd Meyer 2006, 5-120. 
89 Christof 2001, 267-268. 
90 Ostrowski 1990, 27-28. 
91 Paus. 10, 18, 7. 
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ikonográfiaiΝ elemmelΝ gazdagítottaΝ aΝ görög,ΝmajdΝ aΝ rómaiΝművészetet,ΝmégpedigΝ aΝ galatákΝ

ábrázolásaivalΝ(ιέΝkép),ΝamelyekΝIέΝAttalosΝgyőzelmétΝhirdetikέ92 

 

 
7. kép: A haldokló gall 

 

 Nagyon lényeges volt a hellénisztikus uralkodók diadalmenete (πο π ),ΝamelybőlΝaΝ

római triumphus is sok elemet vett át.93 εeglehetősenΝ részletesΝ leírásΝ maradtΝ fennΝ IIέΝ

Ptolemaios Kr.e. 279-ben rendezett felvonulásáról, vagy IV. Antiochos által 168-ban és 

163-banΝ rendezettΝ ünnepségekrőlέ94 Ezeken többek között városok (Korinthos, Nysa), az 

Éjszaka, a Nappal és az Év jelentek meg. Apellés egyik Romában álló festménye a currus 

triumphalison hajtó Nagy Sándort ábrázolja, miközben mellette a Háború perszonifikációja 

áll hátrakötözött kezekkel.95 Látható tehát, hogy elvont fogalmak mellett földrajzi területek 

megszemélyesítései is a pompé fontos részét képezték. A hellénisztikus uralkodók 

diadalmeneteinek fontos része volt a királyok hatalmának hirdetésében és 

alátámasztásában.96 Apellés festménye bizonyára nagy hatással volt nemcsak a római népre, 

hanemΝ azΝ ottaniΝ művészekreΝ is,Ν akikΝ későbbΝ ennekΝ ismeretébenΝ alkottákΝ megΝ aΝ

provinciaperszonifikációkΝkülönböző típusait.  

 

III.2. RómaiΝelőzmények 

AΝ rómaiaknálΝ aΝ reprezentációsΝ művészetΝ csakΝ aΝ késeiΝ KrέeέΝ IVέΝ ésΝ koraiΝ IIIέΝ

században jelenikΝmeg,ΝamikorΝaddigΝismeretlenΝtípusúΝemlékekΝtűnnekΝfelέ97 Ezek a római 

vizuális kultúrában való megszilárdulásának egyik kulcseleme a pompa triumphalis, majd 

későbbΝaΝpompa funebris voltέΝAΝgyőztesΝrómaiΝhadvezérekΝünnepiΝmeneteΝeleinteΝritkaΝésΝ

                                                           
92 Boardman 2006, 226. Romában a Forum Romanumra például egy gall férfit ábrázoló festményt állítottak fel 
a II. század végén-I. század elején. Cic. Orat. 2, 266; Quint, Inst. 6, 3, 38; Plin. Nat. Hist. 35, 24-25; Liv. 25, 
40, 1-3; Ostrowski 1990, 45. 
93 Ostrowski 1990, 28. 
94 Athen. 5, 194-195, 197-202; Scullard 1974, 124-125. 
95 Plin. Nat. Hist. 35, 93-94. Augustus a festményt saját forumának legforgalmasabb helyén ajándékként 
állította fel. 
96 Ostrowski 1990, 28. 
97 Hölscher 1980, 269. 
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egyszerűΝvolt, de aztán a hellénisztikus udvarokban tapasztalható extravagáns megvalósítás 

hatására fokozatosan egyre nagyszabásúbb lett.98 A triumphus egyszerreΝszolgáltaΝaΝgyőztesΝ

hadvezérΝmagasztalását,ΝazΝistenekΝelőttiΝtisztelgéstΝésΝaΝháborúΝjogosságánakΝigazolását.99 A 

diadalmenet során ismerte meg Roma népe a távolabbi helyek földrajzát, népeit és az ott 

zajló hadi eseményeket.100 EzeknekΝ különösenΝ akkorΝ voltΝ nagyΝ jelentősége,Ν amikorΝ márΝ

RomátólΝ távolΝesőΝvidékekenΝfolytakΝazΝütközetek,ΝahováΝaΝrómaiΝátlagpolgár sosem jutott 

el. 

A pompa triumphalis ésΝaΝprovinciaperszonifikációkΝkapcsolatánakΝrészletezéseΝelőttΝ

kétΝ fogalmatΝ fontosΝ tisztázniέΝ AΝ kutatásΝ aΝ legújabbΝ időkigΝ ugyanisΝ összemostaΝ azΝ írottΝ

források által említett közhelyeken felállított tabulae pinctaet és az ünnepi menetben nem 

festményekΝ formájábanΝ felvonultatottΝ különbözőΝ megszemélyesítéseketέ101 Léteztek 

azonban a triumphus soránΝ valóbanΝ körbevitt,Ν győztesΝ csatajeleneteketΝ drámaianΝ ábrázolóΝ

festett táblák is, de azokat pusztán a pompán használták fel. Ezzel szemben a köztéren 

kiállítottΝ kétdimenziósΝ ábrázolásokΝ külön,Ν aΝ diadalmenettőlΝ függetlenΝ megrendelésreΝ

készültek.102 AzΝ elsőΝ adatΝ KrέeέΝ 2θŐ-263-ban Manius Valerius Maximus Messala által 

készíttetettΝ festményrőlΝmaradtΝ fenn,Ν akiΝ aΝ karthagóiakΝ felettiΝ győzelmének képét a Curia 

Hostilia oldalára helyezte.103 Kr.e. 189-benΝ δέΝ ScipioΝ asiaiΝ sikereitΝ megörökítőΝ festménytΝ

állíttatott ki a Capitoliumon. L. Hostilius Mancinus a Forum Romanumon helyezte el 

KarthagótΝésΝazΝannakΝbevételétΝmegjelenítőΝképetέΝAzΝábrázolásokΝkoraiΝ időkbenΝbetöltöttΝ

nagy szerepét jól példázza, hogy Aemilius Paullus, a 168-asΝ pydnaiΝ csataΝ győztese,Ν azΝ

athéniektólΝ egyΝ kimagaslóΝ festőtΝ kértΝ azért,Ν hogyΝmegörökíttesseΝ aΝ tetteitέ104 A II. század 

elejéreΝmárΝ bevettΝ gyakorlattáΝ váltΝ aΝ győzelemΝmegünneplésekor felvonultatni a csatákat, 

meghódítottΝ területeketΝ ésΝ legyőzöttΝ népeketΝ ábrázolóΝ képeketέ105 A hagyomány a 

császárkorban is tovább élt, Septimius Severus a parthus hadjárata során írt a senatusnak, 

hogy sikereit fessék meg és tegyék közszemlére.106 Maximinus a Curia épülete elé állíttatta 

a germánok feletti diadalát ábrázoló festményeit, amelyeket halála után elégettek.107 

                                                           
98 Holliday 2002, 22-23, 28. 
99 Holliday 2002, 23-28. A triumphus lezajlásáról részletesebben ugyanitt és Künzl 1988, 65-108. 
100 Holliday 2002, 104-105. 
101 Összefoglalóan lásd Östenberg 2009, 189-199. vesd össze Holliday 2002, 80-83, aki még mindig 
összemostaΝaΝkettőtέΝAΝCorneliiΝScipionesΝésΝazΝArietiΝsírjábanΝtalálhatóΝfalfestménytöredékhezΝlásdΝHollidayΝ
2002, 33-43. 
102 Östenberg 2009, 247-255. 
103 Plin. Nat. Hist. 35, 7, 22-23. 
104 Plin. Nat. Hist. 35, 135. 
105 Ostrowski 1990, 45; Liv. 33, 27, 3-4; 37, 3, 7. 
106 Hdn. 3, 9, 12. 
107 SHA Maximinus 12, 10-11. 
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Speciálisan a pompa triumphalisra készült ábrázolások is léteztek városok, folyók, 

vidékek és hegyek háromdimenziós modelljeinek formájában, a fent említett festményekkel 

szemben.108 Ezeket az írott források simulacra, imagines és effiges szóval illették. Az ókori 

auktorok 25-ször említenek várost, 13-szor folyót, 8-szor gentest vagy natiót, 7-szer hegyet, 

1-szer az oikumenét és 1-szer épületet. Sajnálatos módon egyetlen példányuk sem maradt 

fenn,ΝámΝfeltehetőenΝazΝ irodalmiΝemlítésekΝarányaikbanΝhűenΝ tükrözikΝvalósΝmegjelenésükΝ

számát. A pompaen a Kr.e. II. század óta rendszeresen felvonultatott városokat a rómaiak 

valószínűlegΝ inkábbΝ torony alakban testesítették meg, szemben a görögöknél megszokott 

allegorikus móddal.109  

 AΝlegyőzöttΝellenségesΝfoglyokΝténylegesΝfelvonultatásaΝmellettΝaΝmeghódítottΝnépekΝ

megszemélyesítéseire is vannak írásos adatok, amelyeket natióként vagy gensként 

említenek.110 EzekΝ aΝ megszemélyesítésekΝ idővelΝ aΝ triumphator előtt,Ν vagyisΝ aΝ menetΝ

legrangosabb helyén haladnak.111 L. Scipio Asiagenus 134 simulacra oppidorumot 

vonultatott fel a diadalmenetében.112 Pompeius Kr.e. 61-es triumphusán az általa 

meghódított ázsiai népeket,Ν valamintΝ aΝ legyőzöttΝ kalózokΝ felettiΝ győzelmétΝ ünnepelteέ113 

FeltehetőenΝezΝszolgáltΝCoponiusΝszobrásznakΝaΝPompeiusΝszínházánakΝporticusán felállított 

13Ν vagyΝ 1ŐΝ meghódítottΝ nemzetΝ előképéülέ114 Caesar Pompeiusszal a triumphus 

grandiozitásában is igyekezett felvenni a versenyt. Kr.e. 46-ban Gallia feletti ünnepi 

menetében a provincia képmását is felvonultatta.115 CorneliusΝBalbusΝ africaiΝ győzelmeiértΝ

Kr.e. 19-ben triumphusán 18 vagy 19 város, 4-5 nép, 2 folyó és 2 hegy képmását vonultatta 

fel.116 Augustus pompa funebrisén az általa meghódított népek képmásait hordozták körbe, 

amelyek mindegyike valamilyen egyedi jellegzetességet tükrözött.117 A temetés egyébként 

is inkább egy pompa triumphalisra hasonlított, mivel a Porta Triumphalis alatt haladt át, 

amelyhezΝjólΝillettekΝaΝlegyőzöttΝnépekΝképmásaiέ118 

 

                                                           
108 Östenberg 2009, 189-261. 
109 Östenberg 2009, 199-205, 214. 
110 Ezek megegyeznek a görög ethnos szóval. Östenberg 2009, 228-229. 
111 Östenberg 2009, 220. 
112 EztΝkövetőenΝazΝázsiaiΝgyőzelmétΝábrázolóΝfestettΝtáblátΝaΝCapitoliumbanΝhelyezteΝelέΝδiv,Ν3ι,Νηλ,Ν3-5. 
113 Plin. Nat. Hist. 7, 98; 37, 12-14; Plut. Pomp, 45. 
114 Plin. Nat. Hist. 36, 41; Suet. Nero 46; Östenberg 2009, 219-220. 
115 Lucan. 3, 76-78; Östenberg 2009, 221. 
116 Plin. Nat. Hist. 5, 5, 36-3ιέΝIέΝÖstenbergΝelképzelhetőnekΝtartja,ΝhogyΝittΝaΝvárosokΝisΝ
megszemélyesítésekként és nem torony alakban jelentek meg. Östenberg 2009, 215, 223. 
117 Cass. Dio 56, 34, 3; Tac. Ann. 1, 8, 4. 
118 Smith 1988, 74; Östenberg 2009, 217. 
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A triumphus fontos eleme volt a zsákmányolt hadijelvények és fegyverek felvonultatása.119 

Utóbbiakat a görögök templomokban ajánlották fel, míg a római hadvezérek inkább saját házaikban 

függesztették ki.120 A fegyverekΝ csataΝ utániΝ összegyűjtéseΝ nemΝ pusztánΝ gyakorlati,Ν hanemΝ nagyonΝ

fontosΝszimbolikusΝfunkcióvalΝ isΝbírtέΝRomulus,ΝazΝelsőΝ triumphator,ΝazΝáltalaΝ legyőzöttΝAcronnak,Ν

Caenina királyának fegyverzetével tért vissza Romába, ahol azt Iuppiter Feretrius templomában 

feláldozta (8. kép).121 A zsákmányolt fegyverek ezen felül a virtusnakΝazΝegyikΝlegfőbbΝismérveέΝAΝ

zsákmányolt fegyverek bemutatása Romában eleinte csak halomban történt, így vitték végig a 

triumphusokon is. A Kr.e. I. században viszont a fegyverhalmokat egyreΝinkábbΝaΝgörögöktőlΝátvettΝ

tropaionok váltották fel.122 AzΝelsőΝkőbőlΝkészültΝtropaeum εariusΝnevéhezΝfűződikΝKrέeέΝ122-ben, 

deΝ érmekenΝ márΝ aΝ IIIέΝ századΝ végétőlΝ kezdveΝ megjelentΝ aΝ victoriatus vereteken (9. kép).123 A 

fegyverek triumphuson való felvonultatásaΝ aΝ császárkorralΝ megszűnik,Ν aΝ házakbanΝ valóΝ

kifüggesztéssel együtt. Ehelyett a gazdagság hangsúlyozása kap nagyobb szerepet például 

Vespasianus és Titus diadalmenetén is.124 Traianus forumát viszont fegyverekkel és hadijelvényekkel 

is díszítette, amelyekkel saját nagyságát hangsúlyozza.125 

 

       

8. kép: Freskó: Romolus tropaeummal (Pompeii, viaΝdell’Abbondanza)  
9. kép: Victoriatus hátlap 
(Kr.e. 201-208) 

 

 
 A hadifoglyok képezték a triumphus egyikΝfőΝattrakcióját,ΝakikΝaΝtropaeummal együtt 

a rómaiΝ győzelmiΝ művészetΝ egyikΝ leggyakoribbΝ ésΝ legismertebbΝ motívumaΝ lettekέΝ KülönΝ

                                                           
119 Az ellenséges hadijelvényekhez lásd Östenberg 2009, 39-41. 
120 Östenberg 2009, 19-26. 
121 Picard 1957, 277; Holliday 2002, 23; Zanker 2009, 206. 
122 A tropaionról részletesebben lásd feljebb és Holliday 2002, 23. Tarpeia mítoszához és a tropaeum 
eredetéhez lásd Flor. Epit. 1, 1, 12.  
123 Ezeken az érmeken Victoria tropaeumot koszorúz. RRC 628-630. o. 
124 Flavius Josephus részletesen leírta Vespasianus és Titus zsidók feletti triumphusát is. Ios. Bell. Iud. 7, 3-7. 
Lásd még Künzl 1988, 14-15.  A pénz triumphusonΝvalóΝfelvonultatásánakΝjelentőségéhezΝlásdΝÖstenbergΝ
2009, 58-79. 
125 A fegyverek és a hadijelvények a dák foglyok képmásai fölött helyezkedtek el a forumotΝövezőΝporticus 
attikareliefjein. Seelentag 2004, 308-315, 336-348, 363-366; Östenberg 2009, 29-30. Lásd legutóbb az új 
ásatások eredményeit összefoglalóan Milella 2007, 192-211. és Meneghini 2009, 117-163.  
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kuriózum volt az ellenség vezéreinek, királyainak a felvonultatása.126 AΝ nőiΝ alakokΝ

elsősorbanΝ ezenΝ főΝ egyéniségekΝ kapcsánΝ jelentekΝ meg,Ν deΝ mindigΝ férfiakΝ vagyΝ gyerekekΝ

mellett (10. kép).127 EnnekΝ megfelelőenΝ azΝ ábrázolásokonΝ aΝ nőkΝ csakΝ búsulva,Ν aΝ férfiakΝ

viszont megkötözve jelennek meg. A férfi-nőiΝpárosΝazΝutódokkalΝkiegészülveΝaΝnépΝ teljesΝ

legyőzésétΝjelképezteέΝ     

       10. kép: Apollón Sosianus templom fríze:  

triumphus során ferculumon vitt hadifoglyok 
 
AzΝ ellenségΝ megalázásaΝ aΝ diadalmenetnekΝ szinténΝ fontosΝ részétΝ képezteέΝ AΝ különbözőΝ

törzsek triumphuson való szerepeltetésével Roma az egész világ feletti uralmát hangoztatta. 

AΝkésőΝköztársaságkorbanΝaΝnagyΝhadvezérekΝversenyeΝazΝábrázolásokbanΝisΝkiéleződöttέ128 

AzΝéremképekenΝ egyreΝ gyakrabbanΝ jelennekΝmegΝ alávetettΝ népekέΝEkkorΝkezdΝaΝ győzelmiΝ

művészetΝ RomábanΝ nagyobbΝ méreteketΝ ölteni,Ν elsősorbanΝ szobrok,Ν reliefekΝ ésΝ diadalívekΝ

formájában,ΝdeΝutatΝtaláltΝaΝkisművészetbeΝis.129 Legnagyobb szerepe Caesar gall háborúinak 

volt,ΝamelyeketΝaΝhadvezérΝmindenΝlehetőΝmódonΝigyekezettΝbeépíteniΝaΝköztudatbaέΝEzekΝazΝ

érempropagandájábanΝisΝhangsúlyosΝszerepetΝkaptakέΝIlyenΝpéldáulΝazΝellenségΝfegyvereibőlΝ

épült tropaeum vagy egy ahhoz kötözött gall férfi látható (11-12 kép).130 Hasonló 

ábrázolásokΝfigyelhetőkΝmegΝpéldáulΝazΝδaΝTurbie-i vagy carpentrasi diadalíveken is (13-14. 

kép), amelyek már a császárkorba való átmenetet, és a képtípus bevett ikonográfiai elemmé 

válását mutatják.131  

       

                                                           
126 L. Aemilius Lepidus Paullus 62-ben kibocsátott érmén Perseus király és fiai állnak egy tropaeum mellett, 
amelynek másik oldalán egy római polgár látható. RRC 415/1. 
127 Östenberg 2009, 128-188. 
128 Zanker 2009, 42-73. 
129 BieńkowskiΝ1λίί,Ν2θ-78; Hölscher 1980, 274-275; Caló Levi 1952, 6-9; Ostrowski 1990, 50; Holliday 
2002, 114-118. 
130 RRC 480. További Kr.e. I. századi érmek tropaeum ábrázolással RRC 332 (Kr.e. 98-ban T. Clovi Q.), 452, 
468 (Caesar), 503 (Q. Caepio Brutus). Lásd még Zawadka 2009, 35-43. 
131 Ostrowski 1990, 51, Armenia 8, Gallia 26, 28, 35, Germania 58; Löwy 1928, 12-13;ΝBieńkowskiΝ1λ2κ,Ν
193-194; Picard 1957, 283-284, 291-294. 
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11-12έΝkép:ΝCaesarΝgalliaiΝgyőzelmeitΝhirdetőΝérmeiΝ(KrέeέΝŐκ-45) 

      

13-14. kép: La Turbie-i tropaeum ésΝaΝcarpentrasiΝdiadalívΝlegyőzöttΝellenségeketΝábrázolóΝreliefjei 

 

Összegzés 

 AΝ provinciaperszonifikációkΝ létrejöttétΝ láthatóanΝ többΝ különbözőΝ tradícióΝ tetteΝ

lehetővéέΝ EgyikΝ főΝ elemükΝ voltΝ aΝ győzelmiΝ ikonográfiaΝ hangsúlyosΝ szerepeΝ aΝ görögΝ

kultúrában,Ν amelyΝ elsősorbanΝ aΝ perzsákΝ felettiΝ diadallalΝ jutottΝ nagyΝ szerephezέΝ EzΝ aΝ

hellénisztikus uralkodók pompéja révén átkerült a római pompa triumphalishoz, amely a 

hadvezérek politikai csatározásainak fontos elemévé vált. A provinciaperszonifikációk 

másikΝfontosΝelőzményeΝazΝallegóriákΝésΝföldrajziΝperszonifikációkΝhangsúlyosΝmegjelenéseΝ

volt,ΝkülönösenΝaΝgörögΝgyőzelmiΝművészetbenέΝAΝrómaiΝ triumphus ezeket is beolvasztotta 

saját ünnepi menetébe, ahol városok és nagyobb földrajzi egységek megszemélyesítései 

mellett a meghódított népekéi is megjelentek. 
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IV. Képtípusok 

 

 

  

 A provinciaperszonifikációkΝ tipologizálásátΝ aΝ korábbiΝ szerzőkΝ másΝ ésΝ másΝ

szempontok szerint végezték el. Ez természetesen nagyban függött attól, hogy milyen 

ábrázolásokatΝ tartottakΝ tartományokΝ megszemélyesítéseinekέΝ δegelőszörΝ PέΝ GardnerΝ négyΝ

különbözőΝ típusbaΝ soroltaΝ aΝ városΝ és vidékekΝ ábrázolásátΝ aΝ görögΝ ésΝ rómaiΝművészetben:Ν

védőistenség,Ν névadóΝhéros vagy alapító, allegorikus alak vagy Tykhé/Fortuna által.132 P. 

BieńkowskiΝ aΝ provinciaperszonifikációkatΝ provinciae captára és pia fidelisre osztotta, a 

búsuló tartástól és etnográfiaiΝkarakterüktőlΝfüggőenέ133 M. Jatta ezt három további típussal 

egészítette ki: tipo della provincia militare, ideale, és legionario.134 P. Strack viszont a 

romanizáltság mértéke alapján inkább egy új rendszerezést alkalmazott: Tellus-Motiv, 

Peplos-εotiv,ΝAmazonentracht,Ν„DarstellungΝderΝnatioΝinΝderΝTrachtΝdesΝδandes”ΝésΝaΝ„BildΝ

einesΝ einzelnenΝ Bewohners”έ135 J. M. C. Toynbee inkább csak realista és idealizált 

perszonifikációk között tett különbséget.136 A klasszifikációt a könnyen alkalmazhatósága 

miatt J. A. Ostrowski is átvette.137 δέΝ HoughtalinΝ ellenbenΝ nemΝ láttaΝ célszerűnekΝ sajátΝ

tipológia felállítását.138 A korábbi rendszerezések részben nehezen megfogható kategóriákat 

állítottak fel, többnyire azonban eleve interpretációval is ellátták. Ez különösen akkor volt 

zavaró,Ν amennyibenΝ aΝ provinciaperszonifikációkatΝ legyőzöttΝ népekΝ ábrázolásávalΝ együttΝ

vizsgálták anélkül, hogy különbséget tettek volnaΝ közöttükέΝ ÉnΝ sokkalΝ célszerűbbnekΝ

találtam a tartományok megszemélyesítéseit pusztán ikonográfiai szempontból, vagyis az 

ábrázolásukhoz alkalmazott képtípusok szerint vizsgálni. Ennek keretén belül a rendszerezés 

mellettΝigyekszemΝaΝkorábbiΝképiΝelőzményeiket is felderíteni.  

 

 

 

 AΝ provinciaperszonifikációkatΝ alapvetőenΝ fejήbüsztΝ ésΝ egészΝ alakosΝ ábrázolásokraΝ

lehetΝosztaniέΝUtóbbiΝtípusonΝbelülΝszámosΝaltípusΝésΝvariánsΝkülönböztethetőΝmeg: 

                                                           
132 Gardner 1888, 47-48, 57-73. 
133 A provincia capta elnevezést a Iudaea, Germania és Dacia érmek köriratokból, míg a pia fidelist a legiók 
nevébőlΝvetteΝátέΝBieńkowskiΝ1λίί,Ν1ί-12. 
134 Jatta 1908, 68-69. 
135 Meg kell jegyezni, hogy P. Strack pusztán Hadrianus provinciasorozatát vizsgálta. Strack 1933, 152-155. 
136 Toynbee 1934, 8-9. 
137 Ostrowski 1990, 36-41. 
138 Houghtalin 1996, 1-5. 
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I. Fej/büszt ábrázolás 

II. Egészalakos ábrázolás 

1. Álló 

a) Megkötözött 

b) Aurum coronarium típus 

2. Ülő 

a) Földön 

   a.1) Megkötözött 

b) Fegyvereken 

b.1) Mellpáncélon 

b.2) Pajzson vagy pajzshalmon 

c) Sziklán, széken vagy globuson 

3. Adventus 

4. Restitutor 

5. Penthesilea 

6. Clementia 

7. Dextrarum iunctio 

8. Fekvő 

 

 

I. Fej/büszt ábrázolás 

 A fej/büszt ábrázolásokΝ rendkívülΝ számottevőΝ csoportotΝ alkotnakΝ aΝ

provinciaperszonifikációkonΝ belül,Ν ámΝ egyszerűségükΝ miattΝ nemΝ kívánokΝ részletesebbenΝ

foglalkozni velük.139 A legkorábbi provinciaperszonifikációk fejként, illetve büsztként 

jelennekΝmeg,Ν ámΝmárΝ aΝ koraiΝ időszakban azΝ egészalakosΝ típusokΝ isΝ feltűnnekέΝ ÉrmekenΝ

utoljára Kr.u. 68-ban találhatók meg mellképként, ám más tárgytípusokban az ábrázolás 

tovább él.  

 

II. Egészalakos ábrázolás 

 A provinciaperszonifikációk másik nagy csoportja az egészalakos ábrázolásokat 

takarja,Ν amelyekΝ továbbiΝ hétΝ részreΝ oszthatók:Ν álló,Ν ülő,Ν adventus, restitutor, Penthesilea, 

clementia, dextrarum iunctio ésΝfekvőΝtípusraέ 

                                                           
139 EztΝaΝtípustΝhibaΝlenneΝgörögΝelőzményekreΝvisszavezetni,ΝmivelΝugyanúgyΝbárhol kialakulhattak, egymástól 
teljesen függetlenül is. vesd össze Houghtalin 1996, 484-485. 
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II.1. Álló provinciaperszonifikációk 

 Az álló provinciaperszonifikációk a fej- ésΝbüsztábrázolásokhozΝhasonlóanΝegyszerűΝ

ikonográfiaiΝ megoldásnakΝ tekinthetőkέΝ AzΝ egyszerűΝ attribútumokkalΝ állóΝ nőalakΝ

megjelenítése mellett megkülönböztethetünk megkötözött és aurum coronarium típust is. 

 

II.1.a) Megkötözött 

 Megkötözött kézzel csak Iudaea provinciaperszonifikációja áll (IVD-6) egy Kr.u. 71-

benΝ vertΝ érmenέΝ AΝ rendkívülΝ ritkaΝ megoldástΝ egyértelműenΝ aΝ fogolyábrázolásoktólΝ

kölcsönözték, amely az alávetettség tropaeum nélküli megjelenítése. Ugyanakkor úgyΝtűnik,Ν

hogy ezt a megoldást túl direktnek, nyersnek tartották, mivel az ilyen ábrázolások csak 

ritkán és rövid ideig voltak használatban.140  

 

II.1.b) Aurum coronarium 

 Külön altípust képeznek az aurum coronarium ábrázolások, amelyek Antoninus Pius 

és Maxentius érmén jelennek meg.141 A provinciaperszonifikációk ezeken az éremképeken 

kezükben koszorút vagy pénzzel telt dobozt, fiscust tartanak, amelyet a császárnak 

nyújtanak át. Az aurum coronarium kezdetbenΝaΝgyőztesΝhadvezérnekΝ járóΝelismerésΝvolt,Ν

amelybenΝ márΝ σagyΝ SándorΝ isΝ részesültΝ aΝ perzsákΝ felettiΝ diadaltΝ követőenέ142 A 

hellénisztikus uralkodók gyakorlatát vették át a római hadvezérek.143 ElsőΝ említéseΝ CnέΝ

Manlius galaták felett Kr.e. 189-ben aratott diadala, aki az általa felszabadított városoktól 

hálából kapott 200 aranykoronát római triumphusán is felvonultatta.144 Cicero idejére 

azonbanΝ márΝ aΝ fejékekΝ helyétΝ azΝ azokkalΝ megegyezőΝ összegűΝ pénzösszegΝ megfizetéseΝ

váltotta fel, amit azonban még szintén aurum coronariumnak neveztek.145 Ezek eleinte 

önkéntesΝ felajánlásokΝ voltak,Ν deΝ idővelΝ kötelezővéΝ váltakέΝ AΝ helytartókΝ visszaéléseinekΝ

megfékezésére Iulius Caesar törvénybe foglalta, hogy aurum coronarium csak triumphus 

eseténΝkérhetőέΝAΝ császárkorbanΝ azonban a provinciáknak és a városoknak már nem csak 

katonai sikerek után, hanem trónra lépéskor és az uralkodók nagyobb évfordulóikor 

                                                           
140 δásdΝmégΝalábbΝaΝmegkötözöttΝülőΝábrázolásokatέ 
141 Antoninus Pius aurum coronarium éremsorozatához lásd a csoportos provinciaperszonifikációkkal 
foglalkozó fejezetet. 
142 Athen. 12, 539A. A római köztársaság kori történetéhez lásd Östenberg 2009, 76-77, 119-127. 
143 DNP Aurum coronarium 327. 
144 δivέΝ3κ,Ν3ι;Ν3λ,ΝιέΝKésőbbΝAemiliusΝPaulusΝtriumphusán már 400 koronát vonultatott fel. Plut. Aemilius 34, 
5. 
145 Cic. Leg. Agr. 2, 22; Aug. Res Gest. 4, 21; Gellius Noct. Att. 5, 6, 5-θέΝ„Triumphales coronae sunt aureae, 
quae imperatoribus ob honorem triumphi mittuntur. Id vulgo dicitur "aurum coronarium.”Ν 
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(quinquennalia, decennalia) is pénzösszegeket kellett felajánlaniuk.146 Tudjuk például, hogy 

ClaudiusΝ britanniaiΝ győzelmeΝ utánΝ Hispania citerior és Gallia comata különösen nagy 

koronákat ajánlott fel.147 Bevett gyakorlat volt ugyanakkor a felajánlott összeg mérséklése, 

amiΝ különösenΝ azΝ italiaiΝ városoknálΝ fordultΝ előέ148 Roma viszont soha nem fizetett aurum 

coronariumot.  

Az Antoninus PiustΝmegelőzőΝ időszakbólΝTraianusΝ beneventumiΝ diadalívénΝ jelenikΝ

megΝkétΝ nagyméretűΝ koronaΝ ferculumon, amelyet egy triumphuson vittek (15. kép).149 Az 

aurum coronarium aΝkésőΝrómaiΝidőkbenΝteszΝszertΝnagyobbΝjelentőségre,ΝamikorΝaΝσotitiaΝ

Dignitatumban, az Arcadius-oszlop talapzatán és Probianus diptychonján is megtalálhatók a 

pénztΝvagyΝkoronátΝátnyújtóΝnőalakokέ150 

 

  

 

15. kép: Aurum coronariumot ábrázoló jelenet 
Traianus beneventumi daidalívén 

 

 

II.2. ÜlőΝprovinciaperszonifikációk 

 ÜlőΝ provinciaperszonifikációként csupán Africa, Britannia, Cilicia, Dacia, Gallia, 

GermaniaΝ ésΝ IudaeaΝ jelenikΝ megέΝ EzekΝ eleinteΝ aΝ legyőzöttségetΝ jelképezték,Ν majdΝ aΝ IIέΝ

századtólΝkezdveΝfokozatosΝváltoztakέΝAΝtípusΝtovábbiΝaltípusokbaΝ tagolhatóΝattólΝ függően,Ν

hogy a megszemélyesítések földön (a), pajzson vagy pajzshalmon (b), illetve sziklán vagy 

széken (c) ülnek-eέΝ AΝ földönΝ ülőΝ provinciaperszonifikációkΝ zömébenΝ aΝ legyőzöttségetΝ

fejezik ki. 

 

II.2.a) FöldönΝülőΝprovinciaperszonifikációk 

 AΝ földönΝ ülőΝ provinciaperszonifikációΝ ábrázolása egyedül Iudaeánál, Daciánál és 

GermaniánálΝ fordulΝ előέΝ ElőbbiΝ tartománynakΝ léteznekΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ variánsaiΝ isέΝ AΝ

tropaeum alattΝ ülőΝ IudaeaΝ hátlapΝ (IVD-2/1) a tartomány alávetettségét szimbolizálja. Ezt 

másoltaΝ későbbΝ némiΝ változtatásokkalΝ Germania megszemélyesítése is (GER-6) a 

markomann háborúk idejében. A IVD-1-esΝ éremképenΝ aΝ győzelemΝ tényétΝ VictoriaΝ alakjaΝ

erősíti,ΝakiΝéppΝegyΝpajzsotΝhelyezΝaΝ tropaeumra. Ez a kompozíció abból a szempontból is 

                                                           
146 DNP Aurum coronarium 327; RE Aurum coronarium 2552-2553. 
147 Plin. Nat. Hist. 33, 16. 
148 A III. századra már ez is kezdett kimenni a gyakorlatból. RE Aurum coronarium 2552-2553.  
149 Östenberg 2009, 120-121. 
150 Bühl 1995, 254-269. 
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érdekes,ΝhogyΝkétΝkülönΝrészbőlΝ tevődikΝössze,ΝaΝpajzsotΝvivőΝVictoriaΝésΝaΝ tropaeum alatt 

ülőΝnőΝ típusábólέ151 AΝgyőzelemΝ istennőjeΝ ígyΝσeroΝθη-67 között vert érmein jelenik meg 

(16. kép).152 

        
1θέΝkép:ΝPajzsotΝvivőΝVictoriaΝ(σeroΝKrέuέΝθη)Ν 17. kép: ARMENIA CAPTA (Augustus Kr.e. 19-18) 
 
 TraianusΝ alattΝ aΝ földönΝ ülőΝ DaciátΝ egyΝ folyamistenΝ gyűriΝ leΝ (DAC-4). A jelenet 

különlegessége, hogy két földrajzi egység küzd egymással, ami az allegorikus gondolkodás 

ékesΝ példájaέΝ AzΝ erőszakosΝ jelenetΝ rendhagyóΝ aΝ provinciaperszonifikációk ábrázolásai 

közöttέΝHasonlóanΝσikéΝgyűriΝ leΝmagaΝaláΝ aΝbikátΝaΝklasszikusΝkortólΝkezdveέ153 Augustus 

ráadásul ilyen hátlapot veretett ARMENIA CAPTA körirattal, tehát egy másik terület 

legyőzésénekΝemlékéreΝ (1ιέΝkép)έ154 KésőbbΝugyanezt másolta a kétségtelenül gyakrabban 

előfordulóΝεithrasΝábrázolásaΝisέ  

 

 II.2.a.1) Megkötözött provinciaperszonifikációk 

IudaeaΝhátrakötözöttΝkezűΝváltozataiΝtropaeum vagyΝazΝaztΝhelyettesítőΝpálmafaΝalattΝ

jelennekΝmegέΝEzΝkötődikΝlegszorosabbanΝaΝhagyományos tropaeumábrázoláshoz,ΝamelybőlΝ

a férfi jelen esetben elmarad.155 AzΝegyedülΝmegjelenőΝnőalaknálΝaΝtropaeum márΝnemΝaΝnőΝ

fogolyΝ voltátΝ fejeziΝ ki,Ν hanemΝ aΝ provinciaΝ felettiΝ győzelmetΝ szimbolizáljaέΝ IudaeaΝ

érdekessége a tropaeum pálmafával való helyettesítése. Ennek megvalósítását két dolog 

engedteΝmeg,ΝelőszörΝaΝtropaeum fegyvereinek fatörzsre való rögzítésének szokása, másrészt 

a datolyapálma jellegzetesen Iudaeához való kötése.156 A hagyományos tropaeum 

ábrázolásaΝ nemΝ tűnikΝ elΝ teljesen, inkább csak felbomlik. Ez már a férfialak eltüntetésével 

megindult, de a fegyverek földre helyezésével teljesedik ki. Az ikonográfia átalakulásában 

feltehetőenΝazΝisΝközrejátszott,ΝhogyΝaΝterületΝmárΝaΝRómaiΝBirodalomhozΝtartozott,ΝésΝcsakΝ

egy felkeléstΝ kellettΝ elfojtaniέΝ AΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ nőalakotΝ (IVD-3)Ν megjelenítőΝ hátlapΝ

fejezi ki legközvetlenebbül a provincia felkelés utáni megzabolázását. Érdekes módon ez az 

                                                           
151 Hölscher 1967, 122-124. 
152 RIC I2 312-316, 351-352, 368, 422-423, 473-478, 540-548, 605-606; LIMC Victoria 142. Victoria 
hasonlóan jelenik meg az Augustus-kori érmeken és oltárokon is. LIMC Victoria 168, 175-176; Hölscher 
1967, 121-122; Hölscher 1988, 394-396/223. 
153 LIMC Nike 170-171. 
154 RIC I 32. 
155 A tropaeumábrázolásokhoz lásd a provinciaperszonifikációk előzményeivelΝfoglalkozóΝfejezetetέ 
156 Pálmafa alatt jelennek meg foglyok az Arcus ad Isis tetején is. Künzl 1988, 45. 
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éremkép csak rövid ideig (Kr.u. 69-ι2)Ν voltΝ forgalomban,Ν feltehetőenΝ azΝ ábrázolásΝ

durvasága miatt. 

 

II.2.b) FegyverekenΝülőΝprovinciaperszonifikációk 

 AΝfegyverekenΝülőΝprovinciaperszonifikációkΝközülΝalapvetőenΝaΝmellpáncélonΝ(bέ1)Ν

vagyΝpajzson,ΝilletveΝpajzshalmonΝ(bέ2)ΝülőketΝkülönböztethetjükΝmegέ 

 

 II.2.b.1) εellpáncélon ülő provinciaperszonifikációk 

AΝmellpáncélonΝülveΝegyedülΝaΝlegyőzöttΝIudaeaΝjelenikΝmegΝVespasianusΝésΝTitusΝ

éremverésében (IVD-2/2, 4-5). Szokatlan azonban, hogy ilyen megjelenítést korábban Roma 

alakjánál alkalmaztak (18. kép). Az ábrázolás talán azért enyhült, mivel Iudaea már a Római 

Birodalom részét képezte, és nem barbároktól elfoglalt terület volt. Ezt támasztja alá, hogy a 

provincia nem tropaeum,ΝhanemΝcsakΝpálmafaΝalattΝülέΝHasonlóanΝzavarbaΝejtő,ΝhogyΝrómaiΝ

fegyverek jelennek meg Iudaea (IVD-2/2) és Britannia (BRI-1/6) mellett. Érdekes módon 

hasonlóraΝaΝklasszikus,ΝdeΝelsősorbanΝaΝhellénisztikusΝkorbanΝgörögΝterületekenΝisΝvoltΝmárΝ

példa, ahol nem etnikumra, hanem általánosságban az aretére utaltak.157  

1κέΝkép:ΝεellpáncélonΝülőΝRomaΝ(σeroΝKrέuέΝθη) 

 

AΝgyőzelem vagy a Virtus Augusti hangsúlyozására születtek 

meg a komplexebb ábrázolások, amelyek általában több korábbi kép keveredésének 

eredményeiέΝEzekenΝazΝülőΝprovinciaperszonifikációΝaΝcsászárΝvagyΝVictoriaΝalakjávalΝ

egészül ki. A IVD-4 hátlapon a Virtus Augusti nyomatékosítása a cél, ami azért is fontos, 

mivelΝelőszörΝjelenikΝmegΝaΝcsászárΝVirtusΝtartásábanΝprovinciaperszonifikációvalΝegyüttέ158  

Figyelemre méltó a IVD-ηΝhátlapΝis,ΝamelyΝaΝkésőbbiekΝsoránΝnagyΝszerepetΝfogΝ

játszaniΝaΝrómaiΝművészetbenέΝEzen Victoria egy pálmafára helyezett pajzsra ír, miközben 

alatta a provincia búsul.159 Domitianus alatt ez annyiban változik meg, hogy a pálmafa 

törzsén fegyverek lógnak, vagyis tropaeum lett (GER-2). Pajzsra író Niké már a Kr.e. IV. 

századból ismert egy kilikiaiΝεallosbólΝszármazóΝpénzen,ΝámΝottΝaΝgyőzelmetΝmégΝnemΝ

                                                           
157 Rabe 2008, 149-163 
158 LIMC Virtus 279-2κίέΝVirtusΝilyenΝformábanΝelőszörΝaΝboscorealeiΝAugustusΝcsészénΝjelenikΝmegΝHonosΝ
mellett (AFR-II/84) 
159 A kép komplexitásához lásd IVD-5 elemzését. 
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pajzsraΝírjaέΝEzΝaΝképtípusΝaΝhellénisztikusΝkorbanΝviszontΝaΝmagátΝArésΝpajzsábanΝszemlélőΝ

AphroditéΝtípusábólΝfejlődöttΝkiέ160 AzΝelsőΝbiztosanΝdatálhatóΝmegjelenéseΝaΝKrέeέΝλι-ben 

kibocsátott C. Egnatuleius érmén található, ahol Victoria egy tropaeumonΝfüggőΝpajzsraΝírΝ

(19. kép).161 

       

19. kép: TropaeumonΝfüggőΝpajzsraΝíróΝVictoriaΝ(CέΝEgnatuleiusΝKrέeέΝλι)  2ίέΝkép:ΝPajzsokonΝülőΝRomaΝ 

(L. Caecilius Metellus Kr.e. 96) 

 

 II.2.b.1) Pajzson vagy pajzshalmon ülő provinciaperszonifikációk 

 AΝ pajzsonΝ vagyΝ pajzshalmonΝ ülőΝ perszonifikációΝ voltaképpenΝ aΝ IIέ2έaΝ típusΝ

továbbfejlesztett változata, mivel a tartományt kiemelik a tropaeum alól, jellegzetes 

fegyvereivel együtt. Ebben az esetben a mondanivalóbanΝmégΝmindigΝjelenΝvanΝaΝgyőzelemΝ

ésΝ aΝ legyőzöttség,Ν deΝ márΝ nemΝ olyanΝ hangsúlyosanέΝ ÍgyΝ előszörΝ GermaniaΝ jelenikΝ megΝ

pajzsán ülve (GER-1)ΝDomitianusΝidejében,ΝamelyetΝkésőbbΝTraianusΝ(DAC-1) lemásolt. A 

képtípus eredete a pergamoni galaták ábrázolásaira vezethetőΝvissza,ΝaholΝaΝhaldoklóΝgallΝisΝ

saját pajzsán ül (7. kép).162  

Traianus idejében újabb fontos változások következtek be. Germania (GER-4) 

ugyanisΝ békésenΝ pajzshalmonΝ ülve,Ν ággalΝ kezébenΝ jelenikΝ megέΝ ÍgyΝ előszörΝ AitóliaΝ

perszonifikációja jelent meg az aitóliai liga pénzein (6. kép).163 A hátlap egy szobrot mintáz, 

amelyet a 279-es gall betörés megállításának emlékére emeltek Delphoiban. Hasonló módon 

aΝrómaiΝművészetΝisΝalkalmaztaΝeztΝazΝikonográfiaiΝmegoldást,ΝdeΝelsősorbanΝRomaΝalakjánálΝ

(20. kép).164 Daciánál (DAC-2)ΝviszontΝmárΝaΝbúsulóΝlegyőzöttΝprovinciaΝülΝpajzsokon,ΝnéhaΝ

tropaeum mellett.  

 

                                                           
160 Hölscher 1967, 100, 122-126; LIMC Nike 165, 418. 
161 RRC 333. 
162 Boardman 2006, 226. 
163 Ostrowski 1990, 27-28. 
164 AzΝelsőΝilyenΝaΝεέΝσoniusΝSufenasΝáltalΝKrέeέΝηλ-benΝkibocsátottΝérmenΝtalálható,ΝaholΝaΝpajzsokonΝülőΝ
Romát hátulról Victoria koronázza. RRC 421. 
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II.2.c) Sziklán, széken vagy globusonΝülőΝprovinciaperszonifikációk 

Sziklán ülve jelenik meg Gallia perszonifikációja (GAL-8) Prima Porta-i 

páncélszobron található, ahol a búsuló tartás mellett az üres kardhüvely is a provincia 

legyőzöttségéreΝutalέΝAΝsziklánΝülőΝbúsulóΝnőalakΝlegkorábbiΝpéldájaΝaΝthesszáliaiΝδarisszátΝ

ábrázoló bronzszobor, amely a phókaiai Telephanés alkotása.165 Egy II. századi mozaikon 

Cilicia jelenik meg (CIL-2)Νszirten,ΝámΝottΝmárΝalávetettségreΝsemmiΝsemΝutalέΝAΝfejénΝlévőΝ

corona muralis miatt az ábrázolás sokkal inkább emlékeztet az antiokhiai Tykhé (5. kép) 

megjelenítéseire. Traianus alatt 112-11ŐΝ közöttΝ jelenikΝmegΝ aΝ sziklánΝ ülőΝDaciaΝ (DAC-4) 

kezében aquilával, ölében gyermekekkel, ami már provincia pacifikáltságát fejezi ki. Ez az 

ábrázolás adja az alapját Britannia megszemélyesítéseinek Hadrianus idejében (BRI-1/1), 

amelyet Antoninus Pius is módosítva tovább alkalmaz. Utóbbi uralkodása alatt jelent meg a 

globusonΝ ülőΝ ItaliaΝ (21έΝ kép),Ν amelyΝ márΝ egyáltalánΝ nemΝ aΝ legyőzöttség,Ν hanemΝ éppΝ

ellenkezőlegΝ aΝ földkerekségΝ felettiΝ uralmatΝ fejeziΝ kiέ166 Ezzel keveredett véletlenül egy 

esetben Britannia megszemélyesítése is, aminek végeredménye szikla helyett földgömbön 

ülőΝprovinciaΝlettέ167 

Széken egyedül Africa perszonifikációja ül az Augustus-korraΝ keltezhetőΝ PalazzoΝ

Bellettiben található reliefen (AFR-V/8). Vele szemben álló hadvezér által tartott aplustre a 

győzelemΝtengeriΝaspektusárólΝtanúskodikέΝ 

21. kép: Italia perszonifikációja (Antoninus Pius Kr.u. 143-144)  

 

II.3. Adventus  

 Adventus típusú ábrázolás Hadrianus szériáján kívül csak Hispania 

perszonifikációjánálΝ figyelhetőΝ meg,Ν amelyΝ ráadásulΝ azΝ elsőΝ ilyenΝ jelenetέ168 Utóbbi 

                                                           
165 Plin. Nat. Hist. 34, 68; Ostrowski 1990, 26; Olmstead 1950, 10-12. 
166 AzΝéremképetΝkésőbbΝCommodus,ΝSeptimius Severus és Caracalla is lemásolta. RIC III Antoninus Pius 73, 
85, 98, 594, 746-747, 789, Commodus 438, 447, 458, IV/1 Septimius Severus 268, Caracalla 132; Ostrowski 
1990, Italia 11, 13a-b; Strack 1937, 70, 79, 91, 550, 836, 882, 970; LIMC Italia 18-21; Méthy 1995, 34, 40-42; 
Garzón Blanco 1991, 264-265; Schmidt-Dick 2011, V.2.07. 
167 AΝkeveredéstΝtámasztjaΝalá,ΝhogyΝItaliaΝmegfigyelhetőΝpajzsszerűΝglobusonΝülveΝvagyΝhátradőltΝpózban,Ν
mintha bal kezével valaminek támaszkodna. http://www.acsearch.info/record.html?id=297763; 
http://www.acsearch.info/record.html?id=205416; http://www.acsearch.info/record.html?id=338955 
168 Vesd össze Houghtalin 1996, 498, aki az AFR-V/4 hátlapot is adventus típusúnak véli, holott a kibocsátás 
időpontjábanΝCommodusΝnemΝutazottΝAfricábaέ 

http://www.acsearch.info/record.html?id=297763
http://www.acsearch.info/record.html?id=205416
http://www.acsearch.info/record.html?id=338955


33 

 

tartomány megszemélyesítése fogadja Pompeius fiainak partraszállását (HIS-2). A korábbi 

értelmezésekkel ellentétben azonban ki kell emelni, hogy nem a provincia üdvözli a római 

katonát, hanem fordítva. Ez az utóbbi alak kezében tartott pálmaágból derül ki, amelynek 

végeΝ magaΝ feléΝ hajlik,Ν vagyisΝ felőleΝ indultΝ megΝ aΝ mozgásέΝ AzΝ ágatΝ tehátΝ aΝ katonaΝ

Hispaniának nyújtja át, nem fordítva. 

 A legtöbb adventus típusú provinciaperszonifikáció Hadrianus éremsorozatában 

található, amelyek a császári látogatásoknak állítanak emléket.169 EzekΝ aΝ felemeltΝ kezűΝ

császárt ábrázolják, akit a tartományok oltárnál végzett áldozatbemutatással köszöntenek. A 

118-banΝ készültΝ ADVEσTVSΝ AVGΝ köriratúΝ hátlapjainΝ azΝ állóΝ császárΝ azΝ ülőΝ vagyΝ állóΝ

Romával fog kezet (22. kép).170 AzΝ ábrázolásΝ tehátΝ merőben eltér a 

provinciaperszonifikációknál alkalmazottaktól, ám jobban beleillik a többi adventus típusú 

jelenetbe,Ν amelyekΝ elsősorbanΝ azΝ uralkodóΝ RomábaΝ valóΝ megérkezésétΝ jelenítikΝ megέ171 

Ezek reliefeken172 ésΝ pénzekenΝ egyarántΝ megjelennek,Ν ámΝ nagyonΝ eltérőΝ módon.173 A 

domborművekenΝ nagyobbΝ helyΝ voltΝ többszereplősΝ kompozíciókΝ megalkotásához,Ν aΝ

hátlapokonΝviszontΝ elsősorbanΝ aΝ felemeltΝ kezűΝ lovonΝülőΝ császárΝ ábrázolásaΝ jellemzőΝ (23έΝ

kép),ΝamiΝaΝreliefekenΝsosemΝfigyelhetőΝmegέ174  

      

22. kép: Hadrianus megérkezése Romába (Kr.u. 118)  23. kép: Adventus (Commodus Kr.u. 166-167) 

 

II.4. Restitutor 

 A restitutor ábrázolásokΝ elsősorbanΝ HadrianusΝ provinciasorozata175 mellett csak 

Britannia (BRI-5) és Gallia (GAL-7/2-6) megszemélyesítéseinél találhatók meg. A restitutio 

első megjelenése a római éremverésben Kr.e. 12-benΝ figyelhetőΝ megΝ AugustusΝ egyikΝ

                                                           
169 BővebbenΝlásdΝaΝprovinciaperszonifikációk csoportos ábrázolásaival foglalkozó fejezetet. 
170 Ugyanez az éremkép 134-13κΝközöttΝmegismétlődikέΝRICΝIIΝ22Ő-229, 547, 554, 740-742, 793-794. 
171 EzekΝelsősorbanΝaΝII-IIIέΝszázadbanΝfigyelhetőekΝmegέΝΝAΝRomábaΝvalóΝmegérkezésΝmiattΝaΝreliefekenΝa 
pomerium hangsúlyos jelenik meg. Koeppel 1969, 190-194. A sikeres hadvezérek, illetve császárok Romába 
valóΝvisszatérésΝmegünnepléseΝazΝidőkΝfolyamánΝegyreΝinkábbΝhasonlítottΝaΝtriumphusokra. Künzl 1988, 36-44, 
79, 106. 
172 Adventus jelenetet található a Constantinus diadalív attikareliefjén és frízén, a Palazzo de Conservatori 
egyikΝdomborművén,ΝbeneventumiΝdiadalívΝreliefjein,ΝaΝCancellariaΝBΝreliefjén,ΝvalamintΝaΝTraianus- és 
Marcus-oszlopokon. Koeppel 1969, 148-179. 
173 Koeppel 1969, 179-185. 
174 A Severus-korbanΝezΝVictoriávalΝkiegészül,ΝakiΝazΝuralkodóΝlovaΝelőttΝhaladέΝRICΝι1λέ 
175 Iudaea Hadrianus érmén található restitutor típusú megszemélyesítésénél érdekes módon a köriratban nem 
jelenik meg a RESTITVTOR szó. 
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hátlapján, ahol a res publicát emeli fel (24. kép).176 KésőbbΝVitelliusΝVRBEεΝRE…ΝSΝCΝ

köriratúΝ vereténΝ aΝ katonaiΝ ruhábanΝ állóΝ császárΝ felsegítiΝ azΝ előtteΝ térdelőΝ nőalakotέ177 

HadrianusΝ hátlapjainakΝ közvetlenΝ előzményeiΝ aΝ TraianusΝ általΝ 111Ν elejénΝ veretettΝ ItaliaΝ

megszemélyesítéseit ábrázoló hátlapok, amelyeken a császár a globust tartó perszonifikációt 

segíti fel (25. kép).178 HadrianustΝkövetőenΝGallienusΝGalliaΝmegszemélyesítésévelΝ (GAL-

7/2-6) élesztette újra a restitutor típusú provinciaperszonifikációkat, amelyeket II. 

Valerianus,Ν PostumusΝ ésΝ VictorinusΝ isΝ másoltέΝ AΝ típusΝ utolsóΝ előfordulásaΝ ConstantiusΝ

Chlorus medalionján található, ahol a császár Britanniát segíti fel (BRI-5). 

 

       
24. kép: Augustus a res publica helyreállítója (Kr.u. 12)  25. kép: Restitutori Italiae (Traianus Kr.u. 111) 
 
II.5. Penthesilea 

 PenthesilaeΝ típusúΝ ábrázolásΝ csakΝ SiciliaΝ elsőΝ megszemélyesítésénélΝ (SIC-1) 

található.179 Ezt azonban a kutatás hagyományosan a legkorábbi restitutor ábrázolásoknak 

tartja, Staius Murcus Kr.e. 42-41-ben kibocsátott denariusának hátlapjával egyetemben.180 

Utóbbit azonban még provinciaperszonifikációnak sem lehet tekinteni. A földre rogyott 

SiciliátΝ egyΝ rómaiΝ katonaΝ tartja,Ν ámΝ ezΝ aΝ PenthesileaΝ ábrázolásokraΝ (2θέΝ kép)Ν vezethetőΝ

vissza, amelyek már a Kr.e. VII. századi görög írott és képi forrásokból is ismertek.181 A 

mitologikus történetΝ tragikusΝ fintora,Ν hogyΝ azΝ amazontΝ legyőzőΝ AkhilleusΝ Penthesileia 

halálának pillanatában szeretett belé. Ez az ábrázolás a 

provinciaperszonifikációknálΝaΝlegyőző,ΝdeΝegybenΝmegsegítőΝrómaiΝ

hatalom komplex képének könnyen felfogható megtestesülése. 

 

                                                           
176 RIC I2 73/413; Wallace-Hadrill 1986, 79. vesd össze a Penthesilea típussal alább. 
177 RIC I2 2ιιέΝoέΝAΝnégyΝcsászárΝévébenΝmegjelenőΝδIBERTASΝRESTITVTA,ΝRτεAΝRESTITVTAΝésΝ
ROMA RENASC köriratú érmek nem restitutor jelenetet ábrázolnak. RIC I2 203-204/8, 11, 205/26-27, 
208/60-63. 
178 RIC II Traianus 105-106, 470, 472-473; MIR 14, 349, 352, 366-369. 
179 AzΝaphrodisiasiΝSebasteionbanΝtaláltaΝreliefenΝazΝArmeniátΝlegyőzőΝσeroΝisΝígyΝjelenikΝmegέΝSmithΝ1λκι,Ν
117-120; Ostrowski 1990, Armenia 9; LIMC Penthesileia 53a. 
180 Toynbee 1934, 130; Houghtalin 1996, 453, 497-498; Zahrnt 2007, 206-207. 
181 LIMC Penthesileia 296-297, 304-3ίηέΝoέΝÍgyΝkésőbbΝσeroΝésΝArmeniaΝjelenikΝmegΝazΝaphrodisiasiΝreliefenέΝ
Smith 1987, 117-12ί;ΝτstrowskiΝ1λλί,ΝArmeniaΝλ;ΝδIεCΝPenthesileiaΝη3aέΝElképzelhető,ΝhogyΝmárΝkorábbanΝ
az olympiai Zeus szobor trónján vagy Athéna Parthenos pajzsán is megtalálható volt. Rigdway 2001, 82, 281-
282; Paus. 5, 11, 6. 
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26. kép: Akhilleus és Penthesilea 

 

II.6. Clementia 

 A Clementia az egyik legfontosabb római erények közé tartozott, amelyet istenként 

is tiszteltek.182 KülönösenΝ nagyΝ jelentőséggelΝ bírtΝ ezΝ aΝ győztesΝ hadvezéreknél,Ν akikΝ aΝ

legyőzöttΝellenfeleknekΝkegyelmezhettekΝmegέΝHíresΝvoltΝaΝclementia Caesaris, vagyis Iulius 

Caesar corfiniumi ellenségeinek való megbocsátása, amelyet Romában nagy 

megkönnyebbüléssel fogadtk.183 A senatus ezért a polgárháború lezárása után a hadvezérnek 

és Clementiának közös templom építését szavazta meg, amelyben a kettejük kézfogását 

ábrázoló szobor volt látható.184 Ezenkívül Augustus a senatustól kapott arany pajzsát 

clementia felirata díszítette, virtus, pietas és iustitia mellett,Ν amelyekΝaΝkésőbbekbenΝ isΝ azΝ

uralkodókΝlegfőbbΝerényeiΝvoltakέ185 Meg kell említeni, hogy Clementia megszemélyesítései 

nem egyeznek meg a provinciaperszonifikációknál látható clementia jelenetekkelέΝElőbbiekΝ

ugyanisΝazΝerénytΝülőΝvagyΝállóΝnőalakkéntΝszemélyesítikΝmegΝ(2ιέΝ

kép).186  

    27. kép: Clementia (Hadrianus Kr.u. 132-134) 
 

 

Clementia jelenetben csak Germania és Africa 

perszonifikációi jelennek meg. A GER-3-asΝ hátlap,Ν amelyenΝ aΝ térdelőΝ tartományΝ aΝ

császárnak ajánlja fegyvereit, a teljes és feltétel nélküli kapitulációt fejezi ki. Az eredetileg 

Domitianus által alkalmazott éremképet Marcus Aurelius használta fel újra, de kiegészítette 

aΝCδEεEσTIAΝkörirattalέΝFeltehetőenΝaΝDomitianus-kori kompozícióban is ugyanezt kell 

látni, hiszen Germania ott már megadta magát. Hasonló jelenik meg Africa 

perszonifikációjánál Maxentius idejében (AFR-V/6), ám ott nem a fegyvereit, hanem kalászt 

ajánlΝfelΝazΝuralkodónakέΝEzΝjelenΝesetbenΝérthetőΝis,ΝmivelΝegyrésztΝRománakΝfontosabbΝvoltΝ

a gabonaellátás helyreállítása, másrészt az érmet Ostiában verték, vagyis ott, ahova az 

élelem befutott.  

 

II.7. Dextrarum iunctio 

                                                           
182 Plin. Nat. Hist. 2, 14; LIMC Clementia 295. o. 
183 Plut. Caes. 34. Treu 1948, 197-217; LIMC Clementia 298. o. 
184 Plut. Caes. 57, 4; App. CivέΝ2,Ν1ίθ;ΝCassέΝDioΝŐŐ,Νθ,ΝŐέΝCaesarΝpénzeinΝaΝtölgykoszorútΝviyelőΝnőalakΝisΝerreΝ
utal. RRC no. 452 és 735. o.  
185 Aug. Res Gest. 34. 
186 EzekΝelsősorbanΝVitelliusΝ(ülve),ΝHadrianusΝésΝAntoninusΝPius,ΝεarcusΝAureliusΝkorábanΝjelennekΝmegέΝ
LIMC Clementia 3-8. 
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 A kézfogás ( χ ο , dextrarum iunctio)Ν összesenΝ négyΝ esetben,Ν deΝ ötΝ különbözőΝ

provinciánálΝ fordulΝ előέΝ AΝmozdulatΝ ábrázolásaΝmárΝ aΝ görögΝ sírsztélékenΝ vagyΝ szerződéstΝ

ábrázolóΝdomborművekenΝisΝmegjelentΝaΝKrέeέΝVέΝszázadtól kezdve.187 A kézfogás a római 

kultúrábanΝnagyonΝősi,ΝszentΝésΝszinteΝmágikusΝaktusΝvolt,ΝamelyΝközvetlenΝkapcsolatbanΝálltΝ

FidesΝ istennővelέ188 AΝ kétΝ jobbΝ kézΝ ábrázolásaΝ elsősorbanΝ ConcordiáhozΝ köthető,Ν amiΝ

pénzeken nagyon gyakori motívum. Kr.e. 70-ben Romát és Itáliát ábrázolják kézfogással 

érmen,Ν ámΝ azΝEgységességΝ ikonográfiaiΝ kiindulópontjaΝ feltehetőenΝ egyΝkultuszszoborΝ voltΝ

(28. kép).189 ConcordiaΝ aΝ sokΝ különbözőΝ attribútumaΝ miattΝ azΝ egyikΝ legkevésbéΝ konkrétΝ

megszemélyesítés. A kézszorítás azonban annyira jellemzőΝ rá,Ν hogyΝ teljesenΝ absztraktΝ

módon is lehetett ábrázolni, csupán az egymást fogó két kézfejjel (29. kép).190 A dextrarum 

iunctio az Egységességgel szoros kapcsolatban álló Fidesnél is megjelenik, ugyanolyan 

ábrázolási típusokban. A kézszorításnak és Fidesnek mágikus ereje volt, amely megvédett és 

összekötött, de rontást hozott arra, aki megszegte.191 HaΝtehátΝaΝHűségΝmágikusanΝösszekötiΝ

a feleket, akkor annak concordia lesz az eredménye. Utóbbi az egyik leggyakoribb allegória 

a római császárkori éremverésben, amely Nerótól kezdve a IV. századig szinte minden 

uralkodó pénzein megjelenik.192 KülönösΝ jelentőségreΝ aΝ négyΝ császárΝ évébenΝ teszΝ szert,Ν

amikor Gallia és Hispania kézszorítását ábrázoló hátlap (GAL-3=HIS-6) is megjelenik 

Galba érmein. Legközelebb csak a III. században, Traianus Decius uralkodása idején 

figyelhetőΝmegΝ aΝ kétΝ PannoniaΝ (PAσ-2),Ν amintΝ egyΝ hadijelvényΝ előttΝ fognakΝkezetέΝEzΝ azΝ

ábrázolásmód is Vitellius és Vespasianus Fides militum vagy exercituum hátlapjai óta tett 

szertΝ nagyΝ jelentőségreέ193 Legutoljára Britannia perszonifikációja fog kezet Carausiusszal 

annak usurpatiójakor vert hátlapokon (BRI-4).  

      
28. kép: Roma és Italia (P. Mucius Scaevola és Q. Fufius Calenus Kr.e. 70) 29. kép: (Brutus Kr.e. 48) 
 

                                                           
187 Hölscher 1980, 278; Ricks 2006, 431-Ő32έΝPéldáulΝaΝhíresΝszerződéskötésΝAthénaΝésΝSamosΝ(Héra)ΝközöttΝ
Kr.e. 403-ból. Lippold 1950, 198. Taf. 73, 4. A dexiosis jelentőségéhezΝésΝalkalmazásáhozΝaΝgörögΝ
szerződésreliefekenΝlásdΝεeyerΝ1λκλ,Ν1Őί-145. 
188 Hamberg1945, 22. 
189 RRC I 403/1; LIMC Italia 9; Ostrowski 1990, Italia 2; Toynbee 1934, 108; Hamberg 1945, 19; Hölscher 
1980, 274. 
190 Hölscher 1980, 278; RRC I 450/2, 451/1, 480/24, 494/10-12 és 41, 529/4. 
191 Hamberg 1945, 22-23. 
192 A két egymást szorító kézfej változatlan formában fennmarad a IV. századig. Hamberg 1945, 19, 24. 
193 Vitellius BMC I 2, 86-87, 103-104, 113-117; Vespasianus BMC II 756; Hamberg 1945, 20-21. 
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II.8. Fekve 

 Fekve pusztán 3 provinciát ábrázoltak Hadrianustól a III. század elejéig. A 

szakirodalomΝ aΝ földönΝ fekvő,Ν sziklánakΝ vagyΝ terménykosárnakΝ támaszkodóΝ ábrázolástΝ

gyakran Tellus sémának nevezi.194 Erre Hadrianus szintén 134-138 között vert Tellus 

hátlapos érméi adnak okot, amelyekenΝ azΝ istennőΝ ugyanígyΝ jelenikΝ megΝ (3ίέΝ kép)έ195 

Hadrianus sorozatában Hispanián (HIS-7) kívül csak Aegyptos (AEG-1), Africa (AFR-IX/1) 

és Alexandria látható fekve.196 KözösΝjellemzőjükΝaΝnagyfokúΝtermékenységΝésΝgazdagság,Ν

amellyel magyarázható a Tellust imitáló testhelyzet.197 Legtöbb esetben Africa 

perszonifikációja (AFR-IX)Ν figyelhetőΝmegΝ ígyΝHadrianus,ΝAntoninusΝPius,ΝCommodusΝésΝ

Septimius Severus érmein. Érdekes módon ezeknek a gemmákon való lecsapódása két 

esetbenΝisΝmegfigyelhetőέΝEgyediΝaΝ tropaeum alattΝ fekvőΝAfricaΝ(AFR-IX/2), amely a hadi 

sikerekΝhelyszínétΝjelziΝnemΝpedigΝaΝprovinciaΝlegyőzésétέΝAΝképΝtöbbΝkorábbanΝmeglévőbőlΝ

jött létre: a páncélban lándzsával álló császáréból, a tropaeumotΝ építőΝVictoriából198 és a 

fekvőΝnőalakébólέ 

 

 
3ίέΝkép:ΝFekvőΝTellus (Hadrianus Kr.u. 134-138) 

 
  

                                                           
194 Strack 1933, 153. 
195 RIC 277. 
196 Toynbee 1934, 102-103. 
197 Houghtalin 1996, 323, 496-497. 
198 A tropaeumotΝépítőΝVictoriaΝésΝprovinciaperszonifikációΝkorábbanΝIudaeánálΝ(IVD-1, 5) és Germaniánál 
(GER-2)ΝfordulΝelőέ 
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1. ábra: A Római Birodalom provinciái   
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V. Achaia 

 

 

 A rómaiak a görög szárazföldet Kr.e. 146-ban foglalták el, és szervezték provinciává 

Macedonia néven.199 Augustus a Peloponnésost, a szigeteket és a mai Közép-Görögországot 

leválasztotta,Ν ésΝ belőlükΝ alapítottaΝ megΝ AchaiaΝ senatori tartományt. Kr.u. 15-44 között 

Moesia legatusa irányításaΝaláΝtartozott,ΝmajdΝσeroΝrövidΝidőreΝmegszabadítottaΝaΝprovinciaΝ

státus, voltaképp azonban pusztán a provincia megnevezés alól. 

 HellasΝ elsőΝmegszemélyesítéseiΝmárΝ jóvalΝ aΝ rómaiΝ korΝ előtt,Ν aΝKrέeέΝVέΝ századΝ elsőΝ

felében megjelennek.200 Aiskhylos Persaejében Atossa meséli el álmát, amelyben egy dór 

ruhábaΝöltözöttΝnőalakbanΝHellastΝlátta,ΝegyΝperzsaΝöltözéketΝviselőbenΝpedigΝAsiátέ201 ketΝ

XerxésΝaΝkocsijaΝeléΝfogja,ΝdeΝHellasΝlerúgjaΝigáját,ΝmígΝAsiaΝszolgalelkűenΝtűriΝrabságátέΝAzΝ

olympiaiΝZeusΝszoborΝ trónjátΝ tartóΝ falszerűΝkorlátokatΝ többekΝközöttΝaΝPanaiosΝáltalΝ festettΝ

Hellas és Salamis díszíti.202 Euphranór bronz szobra Hellast Areté mellett ábrázolta.203 A 

Dareios-kratéron viszont újból Asia jelenik meg Hellas oldalán, és együtt a Nagy Sándor 

korabeli görög-perzsa ellentéteket jelképezik (2. kép).204 Ezen kívül felmerült, hogy az 

AkhájΝ ligaΝ érmeinΝ azΝ ülő,Ν sceptrumotΝ ésΝ koszorútΝ tartóΝ nőalakΝAchaiaΝ lenneέ205 Asia és 

HellasΝfalkoronásΝalakjaΝegymássalΝszembenΝmégΝaΝKrέΝeέΝIέΝszázadΝvégéreΝkeltezhetőΝChigiΝ

reliefenΝ isΝ feltűnik,Ν amelyenΝ aΝ gaugamelaiΝ csatátΝ ábrázolóΝ pajzsotΝ tartanakέ206 Másik 

kezükkelΝ aΝ köztükΝ lévőΝ oltárΝ felettΝ paterával áldoznak. Pausanias Olympiában látta 

Antigonost, illetve Démétriost koronázó Hellas és Élis szobrát.207   

 

V.1. ACH-1 

 Achaia provincia egyetlen biztosan azonosítható perszonifikációja Hadrianus 

                                                           
199 Ostrowski 1990, 75; Houghtalin 1996, 12-13. 
200 ToynbeeΝ1λ3Ő,Ν2θέΝEzΝegyáltalánΝnemΝmeglepő,ΝhiszenΝaΝterületekΝperszonifikálástΝaΝrómaiak is a görög 
művészetbőlΝvettékΝátέ 
201 Persae II. 181-196. 
202 Paus. 5, 11, 5. 
203 Toynbee 1934, 26; Plin. Nat. Hist. 34, 19. 
204 Ioannitis 2007, 42-43; Toynbee 1934, 50-51; Houghtalin 1996, 121-122; LIMC Asia I.1; Ostrowski 1990, 
111. 
205 A kibocsátó ligán kívül semmiΝsemΝindokoljaΝaΝnőalakΝAchaiakéntΝvalóΝazonosításátέΝToynbeeΝ1λ3Ő,Ν2θ;Ν
Houghtalin 1996, 13. vesd össze τstrowskiΝ1λλί,ΝιιέΝEmellettΝfelmerültΝmégΝaΝnőalakΝDémétérΝPanakhaiávalΝ
való azonosítása is. 
206 Houghtalin 1996, 121-122; LIMC Asia I.2; Ostrowski 1990, 111. 
207 Paus. 6, 16, 3; Ostrowski 1990, 28. 
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restitutor sorozatában jelenik meg.208 AΝ császárΝ előttΝ térdelőΝ nőalakΝ khitónt és himationt 

visel,ΝelőtteΝaΝföldönΝamphora áll benne pálmaággal. J. M. C. Toynbee a vázát Panathénaia 

amphorakéntΝ azonosította,Ν amelyΝ azΝ azonosΝ nevűΝ versenyΝ győzteseinekΝ jutalmaΝvoltέ209 A 

pálmaág ezt alátámasztandó szintén a bajnokoknak járó jutalmat jelképezné.210 A restitutor 

hátlap Hadrianus kiterjedt tevékenységének a lenyomata, amely igyekezett Achaia, de 

elsősorbanΝ AthénΝ kulturális,Ν építészeti,Ν atlétikaiΝ ésΝ szellemiΝ hagyományaitΝ helyreállítani. 

Cassius Dio említi, hogy a császár megengedte Athénban a Panhellenion építését, amelyhez 

versenyek is kapcsolódtak.211 HadrianusΝ továbbáΝ aΝ DionysiaΝ fesztiválΝ fővédnökeΝ isΝ volt,Ν

amelynekΝ legfőbbΝ elemétΝ aΝ színháziΝ versenyekΝ alkottákέΝ AzΝ uralkodóΝ tehátΝ jól tudta, 

mennyireΝ fontosakΝaΝkülönbözőΝmegmérettetésekΝaΝhellénΝvilágban,Ν ésΝennekΝmegfelelőenΝ

támogatta is azokat.212 AchaiaΝ kedveltségétΝ aΝ különbözőΝ címletekΝ isΝ jelzikΝ azΝ aureustól, 

denariuson, sestertiuson át a dupondiusig vagy asigέΝεeglepőΝmódonΝ HadrianusΝ számosΝ

Achaia provinciában való tartózkodása ellenére a tartomány nem jelenik meg az adventus 

sorozatban.213 

 

                                                           
208 ÁllítólagΝFulvioΝτrsiniΝgyűjteményébenΝlétezettΝegyΝkarneolΝgemma,ΝamelyenΝnőalakΝvoltΝláthatóΝelőtteΝ
vázávalΝésΝpálmaággalέΝεivelΝaΝdarabΝelveszett,ΝígyΝnemΝlehetΝleellenőrizniΝsemΝeredetiségét,ΝsemΝkorátέ 
Ostrowski 1990 Achaia 2; Houghtalin 1996, 14-15. o. és Achaia 2; Jatta 1908, Achaia 1; Nolhac 1884, 158/93. 
209 Toynbee 1934, 27-28. 
210 Ostrowski 1990, 75. 
211 Cass. Dio 69, 16, 1-2. 
212 SHA Hadrianus 13, 1. Hadrianus további görögök iránti rajongásáért lásd még SHA Hadrianus 1, 5; 22, 4; 
25, 10. 
213 Hadrianus Kr.u. 124-125-ben, 128-129-ben és 131-132-ben is Achaiában járt. Halfmann 1986, 191-194. 
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ACH-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: Au, D, S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI ACHAIAE 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝAΝ nőΝ ruházataΝ félΝ mellettΝ szabadonΝ
hagyó khitón és himation, középen a földön amphora 
pálmaággal. 
Irodalom: RIC II 321, 938-939; Toynbee 1934, 26-27; 
Ostrowski 1990, Achaia 1; Houghtalin 1996, Achaia 1; Strack 
1933, Nr. 317, 767; Jatta 1908, Achaia 1; EAA I, 15; LIMC 
Achaia 2; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.17. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=8576 
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VI. Aegyptos 
 
 
 
 A mai Egyiptom területét az ókor folyamán mindvégig nyersanyagban és kulturálisan is 

rendkívül gazdag vidékként tartották számon. A térség a görögökkel már korán kapcsolatba került, 

de közvetlen hatást Nagy Sándor hódításaiΝután,ΝelsősorbanΝaΝPtolemaidákΝalattΝfejtettΝkiέΝΝAegyptostΝ

Augustus az actiumi csata után Kr.e. 30-ban csatolta a Római Birodalomhoz, és lovagrendi helytartó 

irányítása alá helyezte.214 Rendhagyó módon senatorok és a leghatalmasabb lovagok is csak 

császári engedéllyel léphettek területére. Tacitus magyarázata szerint azért, mert a császár ezzel 

próbálta elejét venni, hogy egy befolyásos római Aegyptost elfoglalva Italiát kiéheztesse.215 Ez is 

jól mutatja, mennyire fontos terület volt ez már a kezdetektőlΝ fogvaΝ azΝ egészΝ Birodalom,Ν deΝ

legfőképpenΝRomaΝésΝItaliaΝszámáraέ 

 

 AegyptosΝperszonifikációiΝösszesenΝθΝesetbenΝfordulnakΝelőΝaΝClaudius-kortól a III. század 

elsőΝfeléigέ216 Ezek Hadrianus pénzein, három mozaikon, egy freskón és egy applikáción jelennek 

meg.217 Aegyptos specifikus attribútuma a krokodil, amely 3 esetben jelenik meg mellette 

mozaikon, freskón és applikáción (AEG-2, 5-θ)έΝ εásikΝ jellemzőΝ tárgyaΝ aΝ sistrum, amelyet Isis 

ikonográfiájából kölcsönzött. Ez az afrikai mozaikon (AEG-3) és az érmeken látható Aegyptos 

kezében (AEG-1). Aegyptos azonosításában három esetben feliratok is segítenek, amelyek kivétel 

nélkül a görög Aegyptos alakot használták. Ez különösen a latin területeken érdekes, mint a 

Romában vert érmeken (AEG-1) vagy a valentiai freskón (AEG-5), ahol a tartományt ráadásul 

görögΝbetűkkelΝnevezikΝmegέ 

 

VI.1. AEG-1 

                                                           
214 Res Gestae 27, 1; Ostrowski 1990, 79; Houghtalin 1996, 21. A korábbi elképzelésekkel ellentétben Aegyptos 
hagyományosΝprovinciaΝstátusztΝkapott,ΝdeΝkülönlegesΝjelentőségeΝmiattΝnémelyΝtérenΝegyediΝszabályokΝvonatkoztakΝráέΝ
Boissel 2007, 441-442. 
215 Tac. Ann. 2, 59. 
216 AέΝδandskronΝfelvetette,ΝhogyΝaΝBécsbenΝőrzöttΝúgynevezettΝParthusΝemlékművönΝazΝIsis-csomósΝruhátΝviselő,Ν
madaratΝtartóΝnőalakΝAegyptosΝperszonifikációjaΝlenne. Landskron 2006, 103-104, 122. Ennek azonban ellentmond, 
hogyΝaΝterületΝbiztosanΝazonosíthatóΝábrázolásaiΝközöttΝsosemΝviseliΝazΝistennőreΝjellemzőΝruhátέΝIsisszelΝjóvalΝszorosabbΝ
kapcsolataΝviszontΝAlexandriánakΝvolt,ΝamelyetΝaΝszerzőΝszinténΝfelvetέΝIsisΝésΝAlexandriaΝkapcsolatáhozΝlásdΝToynbeeΝ
1934, 39-44; Houghtalin 1996, 23-25; Boissel 2007, 439-440.  A madarat tartó alak ráadásul jól összevethetőΝHadrianusΝ
ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE, illetve Antoninus Pius ALEXANDRIA COS II hátlapjával. RIC II 317; RIC III 
577, 593. 
217 Létezik egy sepphorisi mozaik is, amelyen Aegyptos perszonifikációja látható. A padló a Nílus áradásának 
ünneplését ábrázolja, amelyen Aegyptos csupán a földrajzi keretet adja, és nem provinciát jelképez. A lelet ráadásul 400 
körülreΝvagyΝazΝVέΝszázadΝelejéreΝkeltezhető,ΝígyΝmárΝaΝkoránálΝfogvaΝsemΝképeziΝdisszertációmΝtárgyátέΝLIMC Suppl. 
Aigyptos add. 4; Weiss-Talgam 2002, 61-73; Dvorjetski-Segal 2004, 65-84; Hachlili 2009, 97-99; Boissel 2007, 436; 
Houghtalin 1996, 22. 
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 Aegyptos megjelenik Hadrianus provincia sorozatában is, amely 4 variánssal rendelkezik.218 

KözösΝ bennük,Ν hogyΝ aΝ földönΝ fekvő,Ν terménykosárnakΝ támaszkodóΝ nőalakΝ sistrumot tart, lábánál 

íbisz található. A gabonával és gyümölcsökkel teli kosár a terület híres gazdagságára és 

termékenységére utal, amelyet a Nílusnak köszönhetett.219 A sistrum eredetilegΝHathorΝ istennőhözΝ

kapcsolható hangszer volt, amely a görög-rómaiΝidőkbenΝIsishezΝkerült át.220 Az Aegyptos kezében 

tartottΝrituálisΝtárgyΝaΝIIέΝszázadraΝegybemosódottΝazΝistennővelΝésΝkultuszánakΝkiindulópontjávalέΝAzΝ

íbisz a provincia rendkívül fontos és szent állata volt, amely megszabadította a lakosságot a 

veszélyes kígyóktól.221 

 Az AEG-1/1-nél a provincia lábánál található íbisz talapzaton áll. Az AEG-1/2-esnél 

AegyptosΝfejénΝlótuszΝtalálható,ΝamelyΝaΝσílusΝáradásánakΝésΝaΝvegetációΝújjászületésénekΝelsőΝjeleΝ

volt.222 EnnekΝmegfelelőenΝaΝvirágΝ aΝ folyóhozΝkapcsolódóΝ istenségekΝ (Hapi,Νσilus, Isis és Osiris) 

attribútuma lett. Az AEG-1/3-asΝváltozatnálΝeltűnikΝazΝíbiszΝalólΝaΝtalapzat,ΝilletveΝAegyptosΝfejérőlΝaΝ

lótusz.223 Az AEG-1/4-esnél a terménykosár mellett kígyó ágaskodik, amely szintén a Aegyptos 

jellemzőΝélőlényeΝvoltέΝEzenΝ túlmenőenΝ Isis szent állata is volt, tehát egy újabb olyan attribútum, 

amelyΝ azΝ istennőhözΝ köthetőέ224 Érdekes módon a Hadrianus érmének két szélén található állat 

ellentétet képez egymással.  

 Az Aegyptos érmek kedveltségét jól mutatja a címletek nagy diverzitása az aureustól, 

denariuson, sestertiuson át a dupondiusig vagy asig. Aranyban csak az AEG-1/1-2 és 4-es variánst 

verték, míg ezüstben az AEG-1/1, 2 és 4-est. Sestertiusban az AEG-1/1-3 létezett, dupondius vagy 

as értékben viszont csak az AEG-1/1-es. Jól látszik, hogy legáltalánosabb variáns mindenképpen az 

AEG-1/1-esΝvolt,ΝamelyΝnemcsakΝmindenΝcímletben,ΝdeΝszámszerűenΝisΝaΝleggyakrabbanΝfordulΝelőέΝ 

 Hadrianus szakított a korábbi elképzeléssel, és nem a krokodilt225 választotta Aegyptos 

attribútumának, hanem az éremsorozatában megtartotta azt Nilus megszemélyesítésének (31. 

kép).226 A sistrum és a kosárból ágaskodó kígyó a kor éremverésében Alexandria kezében is 

megfigyelhetőΝ (32έΝ kép)έ227 EgyΝ másikΝ típusnálΝ aΝ fekvő,Ν terménykosárra támaszkodó város 

                                                           
218 Hadrianus Aegyptost 130-131-ben látogatta meg. Halfmann 1986, 193-194. 
219 Toynbee 1934, 30. 
220 Boissel 2007, 434-435; Slim 1999, 184; Toynbee 1934, 29, 40-41. 
221 Az íbisz a kígyók mellett még a sáskák és a hernyók ellen is védelmet nyújtott. Diod. 1, 83, 1; 87, 6; Boissel 2007, 
171-176; Toynbee 1934, 29-30; Ostrowski 1990, 79; Houghtalin 1996, 22. 
222 Weiss-Talgam 2002, 67. 
223 AΝBεCΝszerintΝbarbárΝjellegűΝvariánsátΝAsiábanΝisΝvertékέΝBεCΝIIIΝ3ιλή11έ 
224 Slim 1999, 185. Hadrianus másik érmén Alexandria is sistrummal és kígyóval jelenik meg. Lásd alább. 
225 Hadrianus szintén 134-138 között veretett olyan érmet, amelyen virtus pózban krokodilra lép. RIC II 782 
AΝkrokodilΝjelentőségéhezΝlásdΝalábbέΝ 
226 Az aureus címlet is a folyó kiemelt fontosságát jelöli. RIC II 308-314, 861-870. Részletesebben lásd Toynbee 1934, 
28, 30-33. Felmerült, hogy a folyónak tulajdonított különleges figyelem a gazdagság és egzotikusság mellett Hadrianus 
kedvencének, Antinoosnak halálával is magyarázható. Ostowski 1990, 80. 
227 RIC II 300. 
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szőlőindátΝ ésΝ kalásztΝ tart,Ν mígΝ lábainálΝ gabonaΝ nőέ228 Az ADVENTVI AVG ALEXANDRIAE 

hátlapon Alexandria paterával áldoz és madarat tart, fején lótusz található.229 AΝvárosΝjelentőségétΝ

jól példázza, hogy valójában nem is tartozott Aegyptoshoz, hanem mint Alexandrea ad Aegyptumot 

emlegették.230 

     
31. kép: Nilus (Hadrianus Kr.u. 134-138)  32. kép: Alexandria (Hadrianus Kr.u. 134-138) 

VI.2. AEG-2 

 Aegyptos legkorábban egy Claudius-koriΝostiaiΝfürdőΝmozaikjánΝjelenikΝmegέΝAΝfekete-fehér 

padlónΝ négyszögletesΝ keretbeΝ foglalt,Ν profilbólΝ ábrázoltΝ nőiΝ büsztΝ látható,ΝmögötteΝ krokodillalέΝAΝ

mozaik a további 3 provinciával (Africa, Sicilia és Hispania) együtt Roma gabonaellátását biztosító 

tartományokatΝ jelképezi,Ν amelyekΝτstiaΝ kikötőjénekΝ kibővítéseΝ utánΝ elΝ tudtákΝ élelemmelΝ látniΝ azΝ

Urbst.  

 Aegyptos és a krokodil összekötésének már korábban is léteztek példái a római 

művészetbenέΝAugustusΝazΝactiumiΝgyőzelem után kibocsátott AEGVPTO CAPTA köriratú hátlapját 

ez az állat díszítette (33. kép), ami jól mutatja, hogy a krokodil mennyire összetartozott 

Aegyptosszal,Ν ésΝannakΝelsődlegesΝ szimbólumáváΝváltέ231 Nem csoda, hogy pont ezt a különleges 

ragadozót választották, amely a birodalom más részein ismeretlen volt.232 Roma népe a Nílus menti 

állatokkalΝ elsősorbanΝ aΝ játékokΝ ésΝ ünnepségekΝ soránΝ bemutatottΝ venationes során ismerkedhetett 

meg. Aegyptos római megítélésében mindvégig fontos szerepet kapott egzotikussága és a Nílus 

idillje, amely számos zsánerjelenetnek volt a témája.233 TermészetesenΝezekΝisΝgörögΝelőzményekreΝ

nyúlnakΝ vissza,Ν amelyekΝ aΝ hellénΝ művészetbenΝ a Ptolemaida-kortól kezdve jelentek meg.234 

                                                           
228 RIC II 843-844. 
229 RIC II 317, 876. vesd össze Toynbee 1934, 42, aki a madarat situlának vélte. Egy másik változaton Isis és Serapis 
köszönti a császárt. RIC II 318, 877. 
230 Boissel 2007, 439. 
231 RIC I2 275, 544-545. A RIC I2 546-os, vízilovat ábrázoló AEGYPTO CAPTA érme eredetisége nem tisztázott. Lásd 
még RIC I2 28-29. o. 
232 Boissel 2007, 433. 
233 AzΝerreΝvalóΝutalásbanΝelsősorbanΝaΝkrokodilΝmellettΝaΝvízilónak,ΝaΝpigmeusoknakΝésΝaΝlótusznakΝvoltΝnagyΝszerepeέΝ
BővebbenΝerrőlΝésΝkorábbiΝkorokbanΝvalóΝmegjelenésükrőlΝlásdΝBoisselΝ2ίίι,Ν13λ-159; Toynbee 1934, 31; Ostrowski 
1990, 80. 
234 Segal 2004, 66. 
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 33. kép: AEGVPTO CAPTA (Augustus Kr.e. 28) 

 

 KésőbbΝaΝkrokodilΝátkerültΝσemaususΝvároshozΝ is,ΝamelynekΝaΝmaiΝnapigΝ isΝaΝ jelképeΝ(3ŐέΝ

kép).235 AΝ helybenΝ vertΝ bronzΝ érmekΝ azonbanΝ eredetilegΝAegyptosΝ legyőzésétΝ jelképezték.236 Az 

előlaponΝAugustusΝésΝAgrippaΝportréjaΝtalálható,ΝmígΝaΝhátlaponΝegyΝpálmafáhozΝláncoltΝkrokodilέΝAΝ

provincia szimbóluma újfent az egzotikus ragadozó, amelynek alávetését a 

béklyó jelképezi.  

34. kép: Nemausus jellegzetes 
hátlapja (Agustus Kr.u. 10-14) 

 

VI.3. AEG-3 

 Aegyptos büsztje az El Djemben talált mozaikon sistrumotΝtartvaΝjelenikΝmeg,Ν„dugóhúzó”Ν

tincsekkel és fülbevalóval, sárga khitónban és barna himationban. Ez az ábrázolásmód közelebb áll 

Hadrianus érméihez (AEG-1), mint a valentiai freskó, holott az az Antoninus-korraΝkeltezhetőέ237 

IsisΝ hangszereΝ elvilegΝ akárΝ AlexandriáhozΝ isΝ köthetőΝ lenne,Ν ámΝ aΝ mozaikpadlóΝ középénΝ

elhelyezkedőΝ RomátΝ mindenΝ oldalrólΝ provinciaperszonifikációkΝ veszikΝ körbeέ238 Részletesebben 

errőlΝésΝaΝtöbbiΝelΝdjemiΝmegszemélyesítésrőlΝkülönΝfejezetbenΝfoglalkozomέ 

 

VI.4. AEG-4 

 AegyptosΝ legközelebbΝ aΝ zeugmaiΝ mozaikonΝ tűnikΝ felΝ ugyanolyanΝ sematikusΝ módonΝ

ábrázolva, mint a többi provincia. Ezért ezt részletesebben külön fejezetben tárgyalom. 

 

VI.5. AEG-5 

 Az Antoninus-korbólΝ származikΝ egyΝ valentiaiΝ freskótöredék,Ν amelyenΝ egyΝ nőΝ lábszáraiΝ ésΝ

hosszú tunicájaΝ látszik,Ν amelyΝ mögülΝ egyΝ krokodilΝ protoméjaΝ bukkanΝ előέΝ AzΝ azonosítástΝ azΝ

AIΓ [C]ΝfeliratΝtesziΝkétségtelennéέΝAΝlelet egy domusbólΝkerültΝelő,ΝtehátΝaΝperszonifikációΝaΝ

                                                           
235 Boissel 2007, 432. RIC I2 154-161; Veyrac 1998, 16-18. 
236 Nemausus Augustus alatt kapott colonia rangot, ahogy erre a COL NEM körirat is utal. Az Aegyptos elfoglalására 
valóΝutalásΝfeltehetőenΝaΝrésztvevőΝkatonáknakΝaΝvárosbanΝvalóΝletelepítéséreΝvezethetőΝvisszaέΝRICΝI2 27. 
Részletesebben lásd Veyrac 1998, 47-66. 
237 Elképzelhető,ΝhogyΝaΝfreskóΝelpusztultΝfelsőbbΝrészénΝegykoronΝsistrumot tarthatott, ám erre nincs semmilyen 
bizonyíték. 
238 Más érvelés alapján, de ugyanerre a következtetésre jut I. Boissel is. Boissel 2007, 440. 
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magánszférábanΝtűnikΝfelέ239 

 

VI. 6. AEG-6 

 SzinténΝ krokodilΝ jelenikΝ megΝ aΝ BécsbenΝ őrzöttΝ bronzΝ applikációnέΝ AΝ profilbanΝ ábrázolt,Ν

hosszú peplost és vállon megcsomózott himationtΝviselőΝnőalakΝazΝállatΝfején áll. Sajnálatos módon 

aΝ 1ίΝ cmΝ magasΝ tárgyΝ felerősítésiΝ helyeΝ nemΝ ismert,Ν deΝ feltehetőenΝ aΝ magánszféráhozΝ kötődikέΝ

δeletkontextusΝhíjánΝdatálásaΝisΝmeglehetősenΝkétséges,ΝámΝlegközelebbiΝpárhuzamaΝmindenképpenΝ

a hispaniai freskó (AEG-5). A privát és közszférában is alkalmazott azonos ikonográfia mögött nem 

feltétlenülΝ egyΝ konkrétΝ közösΝ előképetΝ kellΝ feltételezniέ240 Pusztán annak a bizonyítéka, hogy az 

Aegyptosról alkotott felfogás, vagyis a krokodillal való összekötés volt közös. 

 

VI.7. Összegzés 

 Aegyptos az ókori világ egyik leggazdagabb területének számított, így a Római 

BirodalombanΝ isΝ jelentősΝ helyetΝ foglaltΝ elέΝ EnnekΝ ellenéreΝ összesenΝ csakΝ θΝ perszonifikációjaΝ

azonosítható a Kr.u. I-IIIέΝszázadig,ΝamelyΝháromΝfőΝokraΝvezethetőΝvisszaέ241 EgyrészrőlΝaΝterületet 

éltetőΝσílusnakΝmindigΝisΝnagyobbΝtiszteleteΝésΝhagyományaΝvolt,ΝamelyΝaΝművészetbenΝisΝfontosabbΝ

szerepetΝ töltöttΝbeέΝAΝ folyótΝésΝkülönlegesΝélővilágátΝzsánerjelenetekΝsoraΝörökítetteΝmegΝaΝgörög-

római világban. A másik az Isis-kultusz nagy kedveltsége, amely sok szempontból lefedte egész 

AegyptosΝ távoliΝ misztikumátέΝ HarmadikkéntΝAlexandriaΝ jelentőségeΝ isΝ befolyásolóΝ tényezőΝ volt,Ν

amelyΝIsisΝtiszteleténekΝisΝfőΝközpontjaΝvolt,ΝésΝmindenΝmásΝtekintetbenΝisΝRomaΝmellettΝaΝmásodikΝ

legjelentősebbΝ városként tartották számon. Mindhárom elem megjelenik Aegyptos 

perszonifikációkbanΝ is,Ν mivelΝ azΝ összesΝ közülΝ ezΝ voltΝ aΝ legkésőbbiΝ ikonográfiaiΝ újításέΝ EzekΝ azΝ

elemekΝ mindΝ visszatükröződnekΝ AegyptosΝ perszonifikációiban,Ν amelyekΝ alapvetőenΝ részbenΝ

krokodillal (AEG-2, 5-6), részben sistrummal jelennek meg (AEG-1, 3), illetve a zeugmai mozaik 

(AEG-Ő)Ν aΝ sajátΝ sematikusΝ módjánέΝ ÉrdekesΝ módonΝ aΝ tartományΝ fontosΝ gabonatermőΝ szerepéreΝ

egyetlen megszemélyesítése sem utal. 

  
 
 
 
 
 

  

                                                           
239 Boissel 2007, 432. 
240 AΝlábhozΝhelyezettΝállatiΝattribútumΝmásΝesetekbenΝisΝgyakranΝmegfigyelhető,ΝésΝáltalánosΝmegoldásnakΝtekinthetőέ 
241 LIMC Aigyptos 380. o; Houghtalin 1996, 23-24. 
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AEG-1 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: Au, D, S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: AEGYPTOS 
Hátlap:Ν 1έΝ FöldönΝ fekvő,Ν terménykosárraΝ támaszkodóΝ
nőalak,ΝruházataΝkhitón és himation, jobb kezében sistrum, 
lábánál íbisz talapzaton. 
Variációk:  2. Mint az 1έ,ΝdeΝnőalakΝfejénΝlótuszέ 
 3. Mint az 1., de íbisz a földön.  
 4. Mint a 3., de kosárnál kígyó. 
Irodalom: RIC II 296-297, 375, 386, 838-839, 1009; 
Ostrowski 1990 Aegyptos 1; Toynbee 1934, 29-30; 
Houghtalin 1996, Aegyptus 1-2, 4-5; LIMC Aigyptos 1-6; 
EAA I p. 92; Boissel 2007, 434-435; Slim 1999, 185; 
Strack 1933, 294-295, 707. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=123000 
2. http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=237967 
3. http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=56490 
4. http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=23746 
 
 
 
AEG-2 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Via dei Vigili alatti thermae, Ostia 
rzésiΝhely: In situ 

Méret: 13×9 m  
Datálás: Claudius-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüszt,ΝmögötteΝkrokodilέ 
Irodalom: Ostrowski 1990, Aegyptus 3; Calza 1912, 107; 
Becatti 1961, 46-47. no. 68; Clarke 1994, 96-98; Parisi 
Presicce 1999, 92; LIMC Suppl. Aigyptos add. 1; Boissel 
2007, 33. no14, 422-424; Slim 1999, 185. 
 
Fotó: http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm 
 
AEG-3 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely:ΝεaisonΝd’Africa,ΝThysdrus  
rzésiΝhely: Museum El Jem 

Méret: 72 cm (átlósan), egész 3,49x3,44 m 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ „dugóhúzó”Ν alakúΝ tincsekkel,Ν fülébenΝ
fülbevaló, ruházata khitón és himation, amely a jobb vállát 
szabadon hagyja, jobb kezében sistrum. 
Irodalom: LIMC Suppl. Aigyptos add. 2; Slim 1999, 184-
185; Slim 1995, 17-35; Slim 1995/2, 264-266; Boissel 
2007, 68. no 60, 424-427. 
 
Fotó: Slim 1995, Fig. 9.  
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http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=123000
http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=237967
http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=56490
http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=23746
http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm
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AEG-4 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis), Törökország 
rzésiΝhely:ΝDrέΝAdolpheΝPocheΝgyűjteménye,ΝAleppoΝ 

 (Belga Királyság konzulátusa) 
Méret:Νλ2×ηŐΝcm,ΝátmérőjeΝ3Ő cm 
Datálás: t.a.q. 256. 
Felirat:ΝAIΓ C 
Leírás:ΝεedalionbanΝnőiΝbüszt,ΝbalraΝfordítottΝfejénΝcorona 
muralis, ruházata peplos és fejére húzott himation. 
Irodalom: Parlasca 1983, 295/10; Ostrowski 1990, 
Aegyptus 4; IGLS I 80/120; LIMC Suppl. Aigyptos add. 3. 
 
Fotó: Parlasca 1983, Pl. CXCII.4. 
 
 
 
AFR-5 
Tárgytípus: Freskó 
δelőhely: Valentia, Spanyolország 
rzésiΝhely: ? 

Méret: ? 
Datálás: Antoninus-kor 
Felirat: AIΓ [C] 
Leírás:ΝσőalakΝhosszúΝ tunicájának alsó része, mögüle krokodil 
protoméjaΝbújikΝelőέ 
Irodalom: Boissel 2007, 432-433. 
 
Fotó: Boissel 2007, Fig. 31. 
 
 
 
 
AEG-6 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Kunsthistorisches Museum, Bécs 

Méret: 10 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν JobbraΝ állóΝ nőalak,Ν behajlítottΝ balΝ lábaΝ krokodilfejen,Ν
jobbΝ lábaΝ annakΝ nyakán,Ν kézfejeiΝ magaΝ előttΝ egymásban,Ν
ruházata hosszú khitón és jobb vállon megcsomózott himation, 
fején szalag.  
Irodalom: Sacken 1871, 88; Jatta 1908, 32/14; Ostrowski 1990 
Aegyptus 5; Boissel 2007, 433; Gschwantler 1986, 310. 
 
Fotó: Sacken 1871, Taf. 27/2. 
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VII. Africa 

 

 

 Africa megszemélyesítései számos tekintetben különlegesek a többi provinciához 

képest. Egyrészt az ábrázolások száma messze túlszárnyalja a többiét, másrészt pedig minden 

tárgytípusbanΝmegjelennekέΝAzΝanyagΝnagyΝrészétΝráadásulΝnemΝaΝközpontiΝhatalomΝfelőlΝjövőΝ

hivatalos ábrázolások képezik, hanem a társadalom minden rétegénél megtalálható tárgyak. 

Így tehát a provinciaperszonifikációk sokkal változatosabb és mélyebb értelmezési síkjai is 

kutathatóváΝválnakέΝAΝnagyΝmennyiségűΝanyagΝmiattΝAfricávalΝkétΝmonográfiaΝisΝfoglalkozik,Ν

F. Salcedo és I. Domes tollából, amelyek a fejezet kiindulópontját képezték.242 Az említett 

kutatók tárgytípusok szerint katalogizálták a tárgyakat, míg én az ábrázolásokat az 

attribútumok és a képtípusok szerint csoportosítottam. 

AzΝAfricánálΝaΝtöbbiΝprovinciáhozΝképestΝtapasztalhatóΝleletbőségΝkülönbözőΝokokkalΝ

magyarázhatóέΝ EgyrészrőlΝ aΝ területΝ tényleg nagy megbecsülésnek örvendett gazdagsága, 

termékenységeΝ ésΝ nemΝ utolsóΝ sorbanΝ egzotikumaΝ miattέΝ εásrészrőlΝ viszontΝ AfricaΝ

perszonifikációitΝ aΝ legkönnyebbΝaΝ szinteΝmindigΝmegjelenőΝexuviae elephantisról243 ismerni 

fel.244 Némileg bonyolítja a helyzetet, hogy Afrika a kontinens neve is volt, amelyen több 

királyság és provincia terült el. Léteznek olyan ábrázolások is, amelyek a fölrészt és nem a 

tartományt személyestesítik meg, viszont biztos elkülönítésükre a legtöbb esetben nincs 

mód.245 Amennyiben van, úgy azok nem szerepelnek a katalógusomban.246 Továbbá 

Mauretaniának is vannak saját perszonifikációi, amelyek csak csoportos megszemélyesítések 

között jelennek meg.247  

 

VII.1. Ókori források 

                                                           
242 AΝkétΝműΝsokΝszempontbólΝátfedéseketΝtartalmaz,ΝmivelΝIέΝDomesΝ11ΝévvelΝkésőbbΝmegjelentΝműveΝ
alapvetőenΝFέΝSalcedoΝkönyvénΝalapulέ 
243 Az exuviae elephantishozΝbővebbenΝlásdΝalábbέ 
244 Kivételt csak a zeugmai mozaik képez (AFR-XII), mivel ott minden provinciaperszonifikáció ugyanúgy 
jelenik meg. Africa egy másik esetben, egy alexandriai kerámia reliefen nem visel exuviae elephantist, de felirat 
azonosítjaέΝEzΝaΝleletΝazonbanΝaΝkésőΝrómaiΝidőkreΝkeltezhető,ΝígyΝnemΝtartozikΝaΝvizsgáltΝidőszakhoz,ΝráadásulΝ
ikonográfiáját tekintve is teljesen eltér az itt tárgyalt anyagtól. Salomonson 1964, 126; Salomonson 1973, 73-74; 
Hayes 1972, 87/g 21; LIMC Africa 17 – Mauretania 13; Ostrowski 1990, Africa 64-64a; Salcedo 1996, nr. 72; 
Domes 2007, Te. 7. 
245 Houghtalin 1996, 35-37, Domes 2007, 9-18. 
246 Ilyen például a boscorealei tál vagy három pompeii freskó, ahol az afrikai kontinenst kell az exuviae 
elephantistΝviselőΝnőalakbanΝlátniέΝBővebbenΝlásdΝalábbέ 
247 BővebbenΝlásdΝεauretaniaΝfejezetetέ 



50 

 

Az Africa szó az afer (gen. afri)Ν népnévbőlΝ ered,Ν amelyetΝ előszörΝ Plautus említ.248 

FeltehetőenΝazΝafarikasΝvagyΝawrighasΝtörzsΝnevébőlΝszármazhat,ΝakikΝKarthagótólΝészakraΝaΝ

BagradasΝfolyóΝközépsőΝfolyásánálΝéltekέ249 TitusΝδiviusΝAfrinakΝaΝpunΝfennhatóságΝalattΝélőΝ

őslakókatΝhívja,ΝakikΝjelentősΝkatonaiΝerőtΝképviseltekέ250 Ahogy az Africanus agnomenbőlΝisΝ

látszik,Ν legkésőbbΝ aΝ 2έΝ punΝ háborúΝ idejénΝ aΝ szótΝ márΝ egyΝ nagyobbΝ területetΝ megjelöléséreΝ

használták.251 Kr.e. 146-tól kezdve a rómaiak közigazgatási értelemben a fossa regia által 

határolt karthagói területeket a provincia Africa névvelΝ illettékέΝ σemΝ sokkalΝ későbbΝ márΝ

egész Észak-Afrikára alkalmazták, Aegyptost kivéve.  

 P. P. Spranger kimutatta, hogy a rómaiak az Africa szót ugyanabban a 3 értelemben 

használták, mint a görögök a  kifejezést: 1. földrajzi fogalomként a Karthago által uralt 

területekre, 2. közigazgatási egységként Africa provinciára, 3. az egész kontinensre.252 A 

rómaiakΝisΝalkalmaztákΝaΝδibyaήδibyeΝkifejezéstΝaΝföldrészre,ΝmígΝaΝgörögökΝazΝ’ φρ ΝszótΝ

a provincia szinonimájaként.253 A görögök, a rómaiakhoz hasonlóan azΝ általukΝ előszörΝ

megismertΝtörzsΝnevétΝkésőbbΝsokkalΝnagyobbΝföldrajziΝterületΝmegjelöléséreΝhasználtákέ254 

 

AΝgörögΝforrásokΝkülönbségetΝtettekΝazΝészakabbraΝlakó,ΝvilágosΝbőrszínűΝδibyesΝésΝaΝ

délebbi négerek között.255 Ez vonatkozik Africára is, amely Aegyptos és a déli negroid 

területek kivételével mindent magában foglalt.256 σemΝ meglepőΝ tehát,Ν hogyΝ AfricaΝ

megszemélyesítései csak kevésszer jelennek meg négerként.257 IdέΝ PliniusΝ művébenΝ

földrajzilagΝ isΝmegjelenikΝaΝbőrszínbeliΝ eltérés,Ν aholΝaΝσigerΝ folyóΝ jelenti a határt Africa és 

Aethiopia között.258 Ezek alapján jól látszik tehát, hogy Africát, illetve az ottani népességet a 

rómaiakΝoptikailagΝésΝikonográfiailagΝisΝjólΝelkülönítettékΝaΝdélebbreΝlakóΝnégerektől,ΝilletveΝ

az aegyptosiaktól.  

 

                                                           
248 Plaut. Caec. frg. 10.  
249 Spranger 1955, 76-93; Domes 2007, 13; Salcedo 1996, 94-95. 
250 Liv. 23, 29, 4; 28, 14, 4. 
251 IdősebbΝScipioΝagnomenje. DNP Afrika 222. 
252 AΝfejlődésΝfokozatosanΝmentΝvégbe,ΝaΝkisebbΝterületΝnevétΝalkalmaztákΝazΝegészΝkontinensreέΝSprangerΝ1ληη,Ν
78-82. 
253A Libya szó a lebou vagy rebou népΝnevébőlΝered,ΝakikΝaΝσílusΝvölgyeΝésΝaΝSzidrai-öböl közötti területen 
laktak. Domes 2007, 13-14; Salcedo 1996, 63.  
254 DNP Libyes, Libye 151. 
255 DNP Libyes, Libye 151. 
256 Salcedo 1996, 63. 
257 Domes 2007, 53-54. 
258 Plin Nat. Hist. 5, 30. 
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Africa abban a tekintetben is kilóg a provinciaperszonifikációk közül, hogy 

megszemélyesítésérőlΝ ókoriΝ forrásokΝ szólnakέ259 EzekΝ azΝ IέΝ századbólΝ vagyΝ aΝ későΝ rómaiΝ

időkbőlΝ valók,Ν amelyekΝ elsősorbanΝ megjelenését,Ν tulajdonságaitΝ ésΝ természetfelettiΝ

képességeit írják le, többnyire katonai események vagy a tartomány gazdasági 

teljesítőképességévelΝ kapcsolatbanέ260 IdősebbΝ PliniusΝ említi,Ν hogyΝ AfricábanΝ fontosΝ

vállalkozásokkor, döntésekkor Africát nevének kimondásával segítségül hívták, míg a többi 

nép az isteni közbenjárást ünnepélyes szertartások során kérte.261 

 Van továbbá egy érdekes történet, amelyet Tacitus és ifj. Plinius is leír.262 A Nero 

korábanΝjátszódóΝcselekményΝfőszereplőjeΝCurtiusΝRufus,ΝakiΝelőttΝhadrumentumiΝlátogatásaΝ

soránΝ megjelentΝ Africa,Ν ésΝ megjövendölte,Ν hogyΝ őΝ leszΝ aΝ tartomány kormányzója. Curtius 

Rufus valóban proconsulkéntΝtértΝvissza,ΝámΝnemΝsokkalΝkésőbbΝmegΝisΝhaltέ263 

 

AzΝ írásosΝ adatokΝ ellenéreΝ AfricaΝ neveΝ aΝ perszonifikációΝ mellettΝ előszörΝ csakΝ

Hadrianus éremsorozatában jelenik meg, ahogy Mauretaniáé is. Hogy a szakirodalom mégis 

inkábbΝazΝelőzőΝnévhezΝkötiΝazΝexuviae elephantisosΝnőiΝfejeket,ΝtöbbΝdologgalΝmagyarázhatóέ 

Egyrészt a modern és az ókori szóhasználatban Afrika az egész kontinenst, és nem csak egy 

közigazgatási egységet jelölt. Ez sokkal általánosabb és így kevésbé pontatlan kifejezés, 

mintha egy megszemélyesítést Mauretaniaként vagy Numidiaként határoznánk meg, amire 

legfeljebbΝaΝlelőhelyΝutalhatέΝEztΝtámasztjaΝaláΝazΝis,ΝhogyΝAfricaΝfejénΝmindigΝmegjelenikΝazΝ

exuviae elephantis, míg Mauretaniáén nem feltétlenül. Africa ráadásul már a pun háborúk óta 

benne volt a római köztudatban, míg Mauretania csak sokkal későbbέΝ 

 

VII.2. Történelmi áttekintés 

Afrika ókori történelmének áttekintése elengedhetetlen a terület kulturális 

viszonyainakΝésΝebbőlΝfakadóanΝaΝmegszemélyesítéseinekΝmegértéséhezέΝAΝkontinensΝészakiΝ

partvidékénΝ hozzávetőlegΝ KrέeέΝ 11ίί-tól kezdve a föníciaiakΝ kereskedőtelepeketΝ hoztakΝ

létre.264 814 körül Tyros és Sidón megalapították Karthagót, amely hamarosan regionális 

központtáΝnőtteΝkiΝmagátέΝAΝgörögΝ telepesekΝcsakΝaΝVIIέΝ századtólΝkezdveΝérkeztekΝKyrenéΝ

partjaihoz. 

 
                                                           
259 Domes 2007, 14, 97. 
260 Claud. Stil. 2, 256; Claud. Gild. 134-139. 
261 Plin. Nat. Hist. 28, 24; Domes 2007, 97. 
262 Plin. Epist. 7, 27, 2-3; Tac. Ann. 11, 21. 
263 Domes 2007, 97; Salcedo 1996, 173. A többi proconsulhoz lásd Le Bohec 2005, 93. 
264 Domes 2007, 1; Le Bohec 2005, 22-24. 
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Mauretania az Ampsaga folyó és az Atlanti óceán között terül el, ahol a Kr.e. I. 

évezred folyamán pun telepesek városokat hoztak létre (Lix, Tingis, Mogador).265 A Kr.e. IV. 

században a mauribólΝerősΝtörzsszövetségΝjöttΝlétre,ΝamelyetΝKrέeέΝ11κ-81 között I. Bocchus 

vezetettέΝ TőlükΝ délreΝ a gaetuli laktak. A rómaiak Kr.e. 105-ben Numidia királyának, 

Jugurthának kiszolgáltatását Nyugat-Numidia Mauretaniának való átengedésével hálálták 

meg.266 Kr.e. 49-38 között Mauretania nyugati részét II. Bogud, míg a keletit II. Bocchus 

uralta. Kr.e. 46-ban Caesar a támogatásukért cserébe mindkettejüknek újabb területeket 

adományozott.267 II. Bocchusnak 38-ban Octavianus hozzájárulásával sikerült újra egyesíteni 

a két országrészt, mivel II. Bogud Marcus Antonius mellé állt. II. Bocchus Kr.e. 33-ban 

bekövetkezőΝ halála után Octavianus Kr.e. 25-ig nem nevezett ki új uralkodót Mauretania 

élére, hanem megtartotta azt magának.268 AzΝinterregnumΝidőszakátΝaΝRomábanΝnevelkedettΝ

II. Juba (Kr.e. 25 - Kr.u. 23) kinevezése zárta le. Kr. u. 21-tőlΝfiaΝPtolemaiosΝ isΝveleΝegyütt 

kormányzott, akit 40-benΝCaligulaΝöletettΝmegέΝAΝmauretaniaiΝkirályságΝezzelΝmegszűnt,ΝnohaΝ

a béke csak egy 2 évig tartó felkelés leverése után állt be Claudius alatt, aki a területet 

Mauretania Tingitana és Caesariensis tartománnyá szervezte.269 

 

 EttőlΝkeletre éltek a masaesyli és a massyli, akiket a rómaiak numidaenek neveztek.270 

A Numidia nyugati részén lakó massaesyles törzsrőlΝaΝKrέeέΝIIIέΝszέΝvégétőlΝvanΝtudomásunk,Ν

akikΝ azΝ elsőΝpunΝháborúΝ soránΝ jelentősΝ törzsszövetséggéΝ szerveződtekέΝAΝεassyliΝ királyság 

feltehetőlegΝmárΝaΝKrέeέΝIVέΝszázadbanΝisΝlétezett,ΝdeΝelsőΝismertΝkirályukΝSyphaxΝ(KrέeέΝ213-

2ί2)Ν volt,Ν akitΝ εassinissaΝ legyőzött,Ν ésΝ átadottΝ aΝ rómaiaknakέ271 Utóbbi volt Numidia 

legjelentősebbΝuralkodója,Ν akiΝRomaΝ fontosΝ szövetségeseΝ voltΝ aΝ punokΝ elleni háborúban.272 

Halála után a több részre tagolódott birodalom folytatta a Romával való szoros kapcsolatok 

ápolását. Kr.e. 84-tőlΝ kezdveΝ aΝ rómaiΝ polgárháborúΝ AfrikábaΝ isΝ áttevődött,Ν aholΝ aΝ helyiΝ

királyokΝ aΝ különbözőΝ rómaiΝ felekkelΝ szövetkezveΝ igyekeztekΝminél nagyobb befolyásra és 

területre szert tenni.273 ŐλΝutánΝazΝújabbΝrómaiΝbelsőΝellentétekΝisΝelértékΝaΝdéliΝkontinenstέΝIέΝ

Juba, Numidia királya, Pompeiust támogatta, így 46-ban a thapsusi csata után birodalmát 

                                                           
265 Salcedo 1996, 65-66; Domes 2007, 1; DNP Mauretania 1048-1050. 
266 Domes 2007, 1, 4; Le Bohec 2005, 41-43. 
267 R.-Alföldi 1979, 68-69. 
268 CassέΝDioΝŐλ,ΝŐ3,Νι;ΝCσσεΝθιέΝoέΝAΝterületetΝazonbanΝnemΝszervezteΝprovinciává,ΝsőtΝazΝáltalaΝalapítottΝ
városokΝkésőbbΝnemΝkerültekΝaΝkésőbbiΝkirályokΝfennhatóságaΝaláέΝR-Alföldi 1979, 69-74. 
269 Salcedo 1996, 66-67; Domes 2007, 4-5; Le Bohec 2005, 51, 54, 59-60. 
270 A Tusca és az Ampsaga folyók között. Salcedo 1996, 67-68; Domes 2007, 2.  
271 R.-Alföldi 1979, 46; DNP Numidiae, Numidia 1056-1057.  
272 R.-Alföldi 1979, 53; Domes 2007, 2. 
273 BővebbenΝlásdΝSalcedoΝ1λλθ,Νθλ;ΝDomesΝ2ίίι,Ν3έ 
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Africa nova néven provinciává szervezték.274 A terület 40-tőlΝ δepidus,Ν majdΝ 3θ-tól 

Octavianus fennhatósága alá tartozott.  

 

Afrika római fennhatósága a harmadik pun háború lezárásával Kr.e. 146-ban 

kezdődöttέΝ PέΝ CorneliusΝ ScipioΝ AemilianusΝ ekkorΝ alapítottaΝ Africa provinciát a Karthago 

uralta és a fossa regia által határolt területen.275 Az új székhely Utica lett, ahonnan a 

tartománytΝazΝéventeΝcserélődőΝpraetor vagy propreator irányította. A thapsusi csata után 46-

banΝCaesar,ΝaΝPompeiusszalΝszövetkezőΝIέΝJubaΝnumidiaiΝ területeibőlΝ létrehoztaΝAfricaΝnovaΝ

provinciátέΝ AΝ márΝ korábbanΝ meglévőΝ tartományΝ ígyΝ azΝ AfricaΝ vetusΝ nevetΝ kaptaέΝ AΝ kétΝ

provinciát Octavianus Kr.e. 27-ben egyesítette Africa proconsularis néven, amelyet a legio III 

Augusta parancsnoka irányított.276 Septimius Severus Africa proconsularisból leválasztva 

megalapította Numidia provinciát.  

 

VII.3. Exuviae elephantis 

 Az exuviae elephantis azΝ elefántΝ fejbőrétΝ jelentiΝ azΝormánnyalΝ ésΝ agyarakkal,Ν amelyΝ

méretben az emberi fejhez lett igazítva.277 Ez a viselet Africa megszemélyesítésének 

legjellemzőbbΝésΝszinteΝelengedhetetlenΝattribútumaΝaΝlegkorábbiΝidőktőlΝkezdveέ278 AΝfejfedőΝ

annyiraΝösszenőttΝaΝtartománnyal,ΝhogyΝakárΝönállóan,ΝszimbólumkéntΝisΝelőfordulhatottέ 

 Érdekes módon az exuviae elephantis emberi attribútumként került át az elvont, 

mitologikus ábrázolásokra.279 ElsőΝmegjelenéseΝ IέΝ PtolemaiosΝ SótérΝ ésΝ IέΝ SeleukosΝσikatórΝ

érmeinΝfigyelhetőΝmeg,ΝamelyekenΝaΝspeciálisΝfejfedőΝσagyΝSándoronΝláthatóΝ(3θ. kép).280 Ez 

még diadémával, a Zeus Ammónra jellemzőΝ kosszarvakkalΝ ésΝ AthénaΝ aegisával is 

kiegészül.281 Alexandros itt, mint India meghódítója jelenik meg, ahol maga is harcolt 

elefántok ellen.282 Az exuviae elephantis eredeteΝ aΝ HéraklészΝ általΝ viseltΝ oroszlánbőrreΝ

                                                           
274 R.-Alföldi 1979, 65-67. 
275 Salcedo 1996, 69-72; Domes 2007, 2-4; DNP Afrika 222-223; Le Bohec 2007, 53, 91, 207-209. 
276 D. Fishwick szerint az egyesítés már Lepidus idejében (Kr.e. 40-36) megtörténhetett. Fishwick 1993, 53-62. 
277 Az exuvia kifejezés az exuere (levetni) szóból származik, és levetett ruhadarabot, zsákmányolt fegyvereket 
vagyΝazΝállatokΝlenyúzottΝbőrétΝjelentiέΝSzakrálisΝértelembenΝisteniΝattribútumokat jelöl, amelyeket ünnepi 
felvonulásokΝsoránΝvittekΝkörbeέΝDσPΝExuviaeΝ3η2;ΝDomesΝ2ίίι,Ν2λέΝAzΝelefántΝszimbolikusΝjelentőségéhezΝ
lásd Salcedo 1996, 123-128. 
278 A kivételhez lásd AFR-XII. 
279 Stribrny 1991, 378-379. 
280 Salcedo 1996, 128-129; Domes 2007, 30; Svenson 1995, 106-112; Michel 1967, 41. 
281 Zeus Ammón kultusza is szorosan kapcsolódik Nagy Sándorhoz, aki Kr. e. 332-ben a siwai oázisszentélyben 
tett látogatása után magát az istenség fiának tekintette. Stribrny 1991, 378-379. 
282 Scullard 1974, 64-76. Az afrikai és indiai elefántok különbségéhez az ókori írott forrásokban lásd Scullard 
1974, 23-24, 60-63. 
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vezethetőΝ vissza,Ν amelyetΝ pénzeinΝ σagyΝ Sándor saját portréjával veretett.283 Mindkét 

megoldásΝ ugyanarraΝ aΝ hiedelemreΝ vezethetőΝ vissza,Ν miszerintΝ aΝ legyőzöttΝ ellenségΝ erejeΝ

átszállΝ aΝ skalpotΝmegszerzőreέΝεásrésztΝazΝellenfélΝ fejbőreΝaΝdiadalΝ

egyik legplasztikusabb szimbólumaként is szolgál.  

36. kép: Nagy Sándor 

exuviae elephantis (I. 

Ptolemaios) 

 

Az exuviae elephantis hamarosan átkerült más uralkodók fejére is, ahol már mint 

imitatio Alexandrit kell értelmezni és Nagy Sándor világhódító képességeire való utalást. 

Kr.e. 310-304 között syrrakusai Agathoklés arany statért veretett, amelyen egy férfifej jelenik 

meg az exuviae elephantisszal, ám szarvak, diadém és aegis nélkül. Az érme Agathoklés 

Karthago felett 310-benΝ aratottΝ győzelmétΝ dicsőítiέ284 A fejdísz Kr.e. 184 után baktriai 

Démetrios pénzein már saját fején jelenik meg.285 Az új típusú ábrázolás a pénzverés mellett 

aΝ szobrászatbanΝ isΝmegfogható;Ν egyΝσewΝYorkbanΝ őrzött,Ν lovastΝ ábrázolóΝ kisméretűΝ bronzΝ

szobor, fején exuviae elephantist visel.286 A darab egy hellénisztikus kori eredeti római 

másolata, amely minden bizonnyal egy Ptolemaidát ábrázol. 

 

AΝ következőΝ fontosΝ lépésΝ IέΝ KleopatraΝ KrέeέΝ 1κί-176 között vert bronz pénzein 

figyelhetőΝmeg,ΝamelyekΝVIέΝPtolemaiosΝarcképétΝviselikΝaΝhátlapjukonέΝEzekΝelőlapjánΝmárΝ

egyΝ nőalak,Ν azΝ uralkodónőΝ viseliΝ azΝ exuviae elephantist.287 A változás legitimációs céllal 

magyarázható, mivel I. Kleopatra, III. Antigonos Seleukida király lánya volt, de igyekezett 

magátΝaegyptosikéntΝfeltüntetniέΝSzükségΝisΝvoltΝerre,ΝhiszenΝpontΝebbenΝazΝidőszakbanΝ(1κί-

176 között), férje V. Ptolemaios halála és fia VI. Ptolemaios kiskorúsága miatt, neki kellett a 

hatalom folytonosságát Aegyptosban biztosítani. Az exuviae elephantis tehát már nem 

győzelmiΝelemként,ΝhanemΝtisztánΝlegitimációsΝcéllalΝjelenikΝmegέ 

 

Az exuviae elephantistΝ előszörΝ aΝ helyi,Ν mauretaniaiΝ ésΝ numidiaiΝ uralkodókΝ

vonatkoztattákΝ AfricáraέΝ ElsőΝ bizonyítékaΝ HiarbasήHiertasΝ numidiaiΝ királyΝ KrέeέΝ κι-83-ban 

                                                           
283 Nagy Sándor eleinte Hérakléstól származtatta magát. Gutekunst 1992, 543-544. 
284 BővebbenΝlásdΝDomesΝ2ίίι,Ν3ί-31; Salcedo 1996, 129-130; Stribrny 1991, 380. vesd össze Toynbee 1934, 
35. 
285 Stribrny 1991, 379. 
286 Sauer 1964, 156-157; Laubscher 1991, 229-232; Svenson 1995, 109-111. 
287 Svenson 1995, 108-109; Domes 2007, 31; Stribrny 1991, 3κ1έΝEgyesΝvéleményekΝszerintΝaΝnőalakΝAlexandriaΝ
perszonifikációja. LIMC Alexandria 1-2; Gutekunst 1992, 543-544; Salcedo 1996, 130. 
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vert érméjén látható.288 Itt zajlik le tehát az a folyamat, amely során az exuviae elephantis 

σagyΝ SándorΝ győzelmiΝ jelképébőlΝ kiindulvaΝ PtolemaidaΝ közvetítésselΝ egyΝ területΝ

megszemélyesítésénekΝelsőszámúΝattribútumáváΝváltέΝσemΝsokkalΝkésőbb,ΝKrέeέΝι1-ben már a 

jelképΝ aΝ rómaiΝ pénzverésbenΝ isΝ feltűnt,Ν majdΝ azΝ életΝ számosΝ területénΝ aΝ legkülönbözőbbΝ

tárgytípusokon is nagy sikert aratott. A helyi veretek nem kerültek bele a katalógusomba, 

mivelΝazokΝnemΝAfricaΝprovinciaΝmegszemélyesítései,ΝennekΝellenéreΝazΝikonográfiaiΝfejlődésΝ

miatt szükségesnek tartom rövid ismertetésüket.  

Hiarbas usurpator volt, aki Mariusszal szövetkezett Sulla és II. Heimpsal ellen.289 

Mariusék 87-esΝgyőzelmeΝutánΝHiarbasΝlépettΝaΝtrónraέΝAΝhatalmatΝazonbanΝcsakΝrövidΝideigΝ

élvezhette, mivel 81-ben a Sulla oldalán álló Pompeius végleg felülkerekedett, aminek hála, 

II. Heimpsal nemcsak visszakapta királyságát, hanem még újabb területeket is szerzett.290 

 Hiarbas hirtelen trónra kerülésével legitimációra volt szüksége, ami magyarázatot ad 

Africa megjelenésére a hátlapon.291 Szakítva tehát a hellénisztikus tradíciókkal, nem egy 

uralkodó, hanem a terület megszemélyesítését ábrázolta exuviae elephantisszal, igaz saját 

arcvonásait ültetve át rá.292 AΝlegitimációsΝszándékΝmellettΝAfricaΝaΝterületΝvédelmezőjekéntΝ

is funkcionál, amire a római források is utalnak.293 AΝ korábbiΝ védőistenség,Ν TanitΝ mellettΝ

tehát az új politika jegyében új ikonográfiai és talán új hiedelmi elemek jelentek meg.294 

 

 AfricaΝ perszonifikációjaΝ aΝ következőΝ pénzekenΝ aΝ PompeiusΝ ésΝ CaesarΝ közöttiΝ

háborúhozΝkapcsolódikέΝAzΝelőzőΝ támogatójaΝvoltΝ IέΝ Juba,ΝakiΝKrέeέΝθί-46 között uralkodott 

Numidiában.295 Hiarbas érméhez képest fontos különbség, hogy I. Juba pénzén az exuviae 

elephantistΝviselőΝnőiΝfejΝazΝelőlaponΝjelenikΝmegέ296 A másik veretet a Caesar párti II. Bogud 

                                                           
288 CNNM 94-95, 97-98; Salcedo 1996, 1; LIMC Africa 1b; Domes 2007, Mz. 26; Baldus 1979, 198. Az 
előlaponΝHiarbasΝsajátΝportréja,ΝmígΝaΝhátoldalonΝegyΝnőiΝfejΝláthatóΝexuviae elephantisszal. Érdekes módon 
HiarbasΝarcvonásaiΝfigyelhetőkΝmegΝaΝnőiΝportrénΝisέΝDomesΝ2ίίι,ΝŐι,Νκιέ 
289 R.-Alföldi 1979, 64; CNNM 45. és 53. o; DNP Hiarbas 529. 
290 Christ 2002, 112-113. 
291 Erre utal a portré saját magához hasonlítása is. Salcedo 1996, 131-132; Domes 2007, 87-88. 
292 Hellénisztikus tradíciót tükröz az exuviae elephantis,ΝhelyiΝelemΝazΝIsisreΝemlékeztetőΝspirálfürtökΝésΝaΝportréΝ
saját magához hasonlítása, míg végül római hatás a perszonifikáció alkalmazása. Stribrny 1991, 382. 
293 Plin. Epist. 7, 27, 2-3; Tac. Ann. 11, 21. 
294 Salcedo 1996, 132; Domes 2007, 88. A megszemélyesítések és az isteni szféra között nincs éles határ. 
Östenberg 2009, 219-221; Bühl 1995, 3 
295 I. Juba a Pompeiusnak nyújtott támogatásért cserébe megkapta a senatustól a rex címet. Ezzel szemben a 
CaesarhozΝhűΝsenatorok a köztársaság ellenségének kiáltották ki, és Mauretania királyait, II. Bocchust és 
Bogudot ismerték el rexnek.  Alföldi 1959, 1-2; R.-Alföldi 1979, 65-68; CNNM 49, 60. o; Domes 2007, 91-93; 
Salcedo 1996, 133. 
296 CNNM 93; Salcedo 1996, nr. 3b; LIMC Africa 1a; Domes 2007, Mz. 27; Salzmann 1974, 176-177; Baldus 
1979, 194; Toynbee 1934, 35. A hátlapon oroszlán található, amely a királyi családra vonatkoztatható. Az állat 
ugyanisΝHerculesήεelqartΝistenséghezΝköthető,ΝakitőlΝazΝészak-afrikai bennszülött uralkodók magukat 
származtatták. Domes 2007, 91; Salcedo 1996, 133; CNNM 51. o. 
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(Kr.e. 49-38), Nyugat-εauretaniaΝ királyaΝ bocsátottaΝ kiΝ feltehetőenΝ aΝ KrέeέΝ Őι-46-os évek 

eseményeivel kapcsolatban.297 Ekkor folyt háború I. Juba és a pompeianusok ellen, akiken 

végül sikerült felülkerekedni.298 A hadi események hangsúlyozására I. Juba Africa 

megszemélyesítését két gerellyel fegyverezte fel veretein.299 Africa éremképe egyrészt az I. 

Jubával való versengéssel magyarázható, másrészt a képpel a római pénzrendszer és Caesar 

támogatásaΝmellettΝaΝhelyiΝjellegetΝisΝerősítetteέ 

  

 AzΝ interregnumΝ időszakábanΝ IolήCherchelbenΝ történtΝ egy császári pénzkibocsátás, 

amelyben feltűnikΝazΝexuviae elephantisosΝnőiΝ fejΝ is,ΝesetenkéntΝkétΝgerellyelΝmögötteέ300 A 

megszemélyesítés arcát Octavianuséhoz hasonlították, ami az új uralkodó hatalmi pozícióját 

tükrözte.301 RáadásulΝ ebbenΝ aΝ szériábanΝ szereplőΝ 3Ν típus302 közül egyedül az Africa pénz 

előlapjánΝ jelenikΝ megΝ τctavianus arcképe. A princepshezΝ valóΝ szorosΝ kötődéstΝ aΝ DIVIΝ FΝ

hátlapiΝköriratΝisΝmegerősítiέ 

Augustus Kr.e. 25-benΝ IIέΝ JubánakΝ ajándékoztaΝ εauretaniát,Ν akiΝ követveΝ jótevőjeΝ

példáját, szintén veretett pénzeket Africa perszonifikációval, és annak gerelyes verziójával.303 

UralkodásaΝ alattΝ újΝ variánsokΝ isΝ feltűnnek,Ν amelyekenΝ aΝ megszemélyesítésΝ mögöttΝ aΝ

fegyverek mellett pálmaág304 és kalász305 jelenik meg (37. kép). Az utóbbi hátlap II. Juba fia, 

Ptolemaios (Kr.u. 20-Őί)Ν isΝ megfigyelhető306 csakúgy, mint a sima exuviae elephantisos 

                                                           
297 CNNM 103; RPC I 853; LIMC Africa 1c; Domes 2007, Mz. 28; Salcedo 1996, nr. 4. II. Bogud pénzei 
teljesen integráltak voltak a római monetáris rendszerbe a pénzláb és az éremképek tekintetében is, ami a 
RomáhozΝvalóΝszorosΝkötődéstΝtükröziέΝRPCΝIΝ21ίέoέ 
298 Caesar maga vezette a háborút Africában, akinek segítségére volt II. Bocchus, Kelet-Mauretania királya is, 
aki P. Sittius zsoldosvezérrel együtt nyugatról támadta meg Numidiát. I. Juba így kénytelen volt megosztani 
erőit,ΝamiΝvégülΝazΝőΝésΝaΝpompeianusokΝvereségévelΝvégződöttέΝDomesΝ2ίίι,Ν3,Νλ3;ΝRέ-Alföldi 1979, 66-68. 
299 CNNM 89; Salcedo 1996, nr. 3a; LIMC Africa 1a; Domes 2007, Mz. 27; Salzmann 1974, 176-177. 
300 Sajnos,ΝnemΝlehetΝeldönteni,ΝhogyΝazΝactiumiΝcsataΝelőttiΝvagyΝutániΝkibocsátásrólΝvan-e szó. RPC I 878; 
Domes 2007, Mz. 5; LIMC 1d; Baldus 1979, 198; CNNM 122; Salcedo 1996, nr. 9. Iolt II. Juba nevezte át 
Caesareának Augustus tiszteletére. RPC I 214. o. 
301 Domes 2007, 94. 
302 RPC I 877-879. 
303 CNNM 125-127, 130; Domes 2007, Mz. 31 (helytelenül bronz címletként említi); Salcedo 1996, nr. 11a-b; 
Toynbee 1934, 35. A CNNM 130-asΝérméjénΝAfricaΝbüsztjeΝelőttΝpontΝésΝnyílΝjelenikΝmeg,ΝamelyΝazonbanΝnemΝ
hasonlít semmilyen szokásos attribútumra, és inkább verdejegynek vagy valamilyen egyéb jelzésnek kell 
tekinteni.  
304 CNNM 296; Domes 2007, Mz. 33; Salcedo 1996, nr. 12. 
305 CNNM 128-129, 131, 497; Domes 2007, Mz. 31d, 35 (tévesen bronz címletnek írja); Salcedo 1996, nr. 11c-
d, 14. Kétségtelen, hogy a gabona a terület egyik legfontosabb terménye volt, és élelem nélkül háborút sem lehet 
vezetni. A terményben és katonában gazdag,ΝerősΝországΝbenyomásátΝhangsúlyozóΝéremképΝaΝbelsőΝegységetΝésΝ
szervezettséget sulykolja. 
306 IIέΝJubaΝésΝPtolemaiosΝidejébenΝtöbbΝvalósΝkatonaiΝkonfliktusΝisΝlejátszódott,ΝelsősorbanΝaΝgaetuli és 
garamantes törzsekkelέΝδegnagyobbΝhorderejűΝaΝTacfarinasΝvezette felkelés volt, amely Kr.u. 17-24 között 
zajlott. A gaetuli felett Kr.e. 21-ben, a garamantes felett Kr.e. 19-ben triumphustΝisΝtartottakέΝElőbbiekΝellenΝ
újfent Kr.u. 3-6 között Cornelius Cossus vezetett hadjáratot. Ezekben az években bármikor elképzelhetőΝAfricaΝ
militáns ábrázolása, akár konkrét hadi eseményhez kapcsolódóan, akár pusztán propagandisztikus céllal. A 
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verzió.307 ÉrdekesΝ módonΝ mindΝ IIέΝ Jubánál,Ν mindΝ PtolemaiosnálΝ megfigyelhetőΝ AfricaΝ

portréjának az uralkodókéhoz való hasonlítása csakúgy, mint Octavianusnál.308 Ez a finom 

ikonográfiai megoldás hangsúlyozza a király és az ország összetartozását és egységét.309  

 

       
37. kép: Africa két gerellyel és kalászzal (II. Juba)   38. kép: Alexandria (Nero Kr.u. 65-66) 

 

VII.4. Africa-Alexandria 

Az exuviae elephantistΝ viselőΝ nőalakotΝ aΝ kutatókΝ többszörΝ AegyptosszalΝ vagyΝ

Libyával azonosították, ami érmekkel vagy más feliratos képanyaggal nem támasztható 

alá.310 Ez alól csak Mauretania perszonifikációi képeznek kivételt (MAV-1-3), ahol a 

tartomány meg van nevezve.  

Az Alexandriában Kr.u. 65/66-tól kezdve vert érmeken megjelent az exuviae 

elephantist viselőΝ nőalakΝ (3κ. kép), ám fontos megjegyezni, hogy Alexandria és Africa 

fejdíszei között különbségek mutathatók ki.311 Általánosságban elmondható, hogy 

Alexandriánál az exuviae elephantis kidolgozása nem részletgazdag, hiányzik a nyakra lógó 

rész, és az elefántbőrΝ pusztánΝ aΝ fejΝ tetejénΝ találhatóΝ megέΝ RáadásulΝ AlexandriaΝ exuviae 

elephantisos büszt ábrázolásai pénzeken 65/66-ban jelennek meg, míg Africánál Clodius 

Macer 68-asΝ vereteΝ azΝ utolsóΝ példaΝ ráέΝ AzΝ időkΝ folyamánΝ aztánΝAlexandriaΝ fejdíszeΝ egyreΝ

jobban hasonult az Africánál alkalmazott típushoz, míg végül a folyamat Antoninus Pius 

idejéreΝfejeződöttΝbeέ312 

 

 

                                                                                                                                                                                     

győzedelmességet,ΝilletveΝazΝabbólΝfakadóΝbékétΝszimbolizáljaΝIIέΝJubaΝvereténΝaΝpálmaágέΝRέ-Alföldi 1979, 70-
74; Plin. Nat. Hist. 5, 5, 35; Domes 2007, 79, 96. 
307 CNNM 400-402; Domes 2007, Mz. 34; Salcedo 1996, nr. 13. Kr.u. 28, 31-32-ben bocsátott ki Africa 
büsztöket exuviae elephantisszal.  
308 Domes 2007, 48, 96. 
309 Erre azért is szükség volt, mivel II. Juba régi numidiai uralkodóház sarjaként került Mauretania trónjára.  
310 Domes 2007, 32. vesd össze Houghtalin 1996, 40. 
311 Domes 2007, 34; Gutekunst 1992, 540, Salcedo 1996, 194. 
312 Ezek alapján zárható ki a Carnuntumból származó tripos végétΝdíszítőΝvirágkehelybőlΝkinövőΝnőiΝbüsztέΝAΝ
csakΝaΝfejtetőnΝülőΝexuviae elephantis sapkaszerű,ΝígyΝeltérΝazΝAfricánΝtalálhatóaktólέΝEzΝjólΝösszeegyeztethetőΝaΝ
büszt I-II. századi datálásával. Carnuntum 2009, 1014. vesd össze Domes 2007, 34; Salcedo 1996, 194. 
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VII.5. ÁbrázolásokΝcsoportosítása,ΝidőrendjeΝésΝelterjedése 

Africa 146 darab313 perszonifikációját összesen 13 csoportba soroltam, amely még 

kiegészül 9 variánssal.314 Az egyes csoportok taglalását, illetve a hozzájuk tartozó tárgyakat 

amennyire csak lehetett, igyekeztem kronologikus sorrendbe rendezni. A rendszerezés a 

következőΝelvekΝszerintΝtörtént: 

 

AFR-I – Pompeius Africa érme 

AFR-II – Africa csak exuviae elephantisszal 

AFR-III – Africa gerellyel 

AFR-IV – Africa gabonára utaló attribútumokkal 

AFR-V – Africa a császárral való interakcióban 

AFR-VI – Kettősfejek 

AFR-VII – AfricaΝmellénΝbőségreΝutalóΝattribútumokΝvagyΝoroszlán 

AFR-VIII – Africa elefántagyarral 

AFR-IX – FekvőΝAfrica 

AFR-X – Africa cornucopiával 

AFR-XI – Africa vexillummal 

AFR-XII – Africa exuviae elephantis nélkül  

AFR-XIII – A fentiekbe be nem sorolható megszemélyesítések 

 

AzΝ összegyűjtöttΝ anyagΝ márΝ elégΝ számottevőΝ mennyiségetΝ képezΝ ahhoz,Ν hogyΝ

statisztikai módszerekkel is vizsgálat tárgyává tegyük.315 A csoportok eloszlásában jól látszik 

az alap II. csoport dominanciája a 85 darabjával, amely 54,8%-t tesz ki. Ezt követi az V. 

csoport 7,7%-ával (12 darab), a IV. csoport 7,1%-ával (11 darab), majd a VII. és IX. 5,1% (8 

darab), X. 3,8%-ával (6 darab), a VI, VIII, XI és XIII. csoport 3,2-3,2%-ával (5-5 darab).  
                                                           
313 Itt meg kell jegyezni, hogy az érmeket és mécseseket nagy számuk miatt nem darabonként, hanem 
ábrázolástípusonként vettem figyelembe, mivel pontos számuk felbecsülésére még egyik kutató sem 
vállalkozott, és ez túlfeszítené a disszertáció kereteit. 
314 A katalógusból kimaradt három pompeii freskó (Casa di Meleagro, Casa degli Amanti, Accademia di 
εusica),ΝamelyekΝazΝülő,ΝAeneasΝáltalΝelhagyottΝDidótΝábrázolják,ΝszolgálólányokΝésΝAfricaΝkörébenέΝAΝsokatΝ
vitatott mitologikus falfestményeken Africa nem mint provincia, hanem mint a cselekvés helyszínének 
allegóriája jelenik meg, ezért nem kerülhetett bele a disszertációmba. A három freskó nagyfokú hasonlósága, ám 
aΝVergiliusΝáltalΝleírtΝtörténettőlΝvalóΝeltéréseiΝmiattΝfeltételezhetőΝegy közös Kr.e. III. századi irodalmi vagy 
ikonográfiaiΝelőképέΝHelbig 1868, 1113, 1381; Reinach RP 95/6, 176/3; Schefold 1957, 96, 111; Albentiis 
1982/83, 257-264; PPM IV 285/16, 287/18, 677/42; Domes 2007, 77, 113, Wa. 5-7; Houghtalin 1996, Africa 36; 
Salcedo 1996, 110. o, nr. 124; LIMC Suppl Dido add. 5; Strocka 2005/2006, 100-106; Elai 1934, 330-332; 
Brendel 1935, 569-570; Overbeck-Mau 1884, 309; Roscher I 1015; Rizzo 1929, 47; Hinks 1939, 69; Catani 
1987, 396; EAA I 217; LIMC Africa 51 – Alexandria 80 - Asia 3; Ostrowski 1990, Africa 36. 
315 AΝstatisztikaΝszámolásánálΝaΝvariánsokatΝisΝaΝtöbbivelΝegyenértékűnekΝveszem,ΝtehátΝnemΝaΝ1Őθ-ból, hanem az 
összesített 155 darabból indulok ki. 
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AfricaΝ egyszerűΝ exuviae elephantisos ábrázolása mellett legnagyobb számban a 

császárralΝ együttΝ tűnikΝ felΝ (VέΝ csoport),Ν amelyetΝ aΝ terménybeliΝ gazdagságátΝ hirdetőΝ

megszemélyesítések (IV, VII. és X. csoport) követnek. Emellett másik lényeges aspektusa a 

katonai erejének ad hangot (III. és XI. csoport).  

AΝ leggyakrabbanΝ előfordulóΝ ábrázolásokΝ kétségkívülΝ aΝ fejek,Ν illetveΝ büsztökέΝ

Lényegesen kevesebb az egészalakos megjelenítés, összesen 38 darab, ami csak 24,5%-a az 

egész anyagnak. Ide tartozik az AFR-IV/5-öt kivéve az összes freskó is, aminek hátterében a 

falfelület nyújtotta nagyobb kivitelezési tér áll. 

 

Érdekes megvizsgálni a perszonifikációk anyagtípusok szerinti elosztását. 

Legnagyobb számban, 28,3%-ban (44 darab) a gemmán vannak jelen, amelyet a bronzok 

követnek 27,7%-ukkalΝ(Ő3Νdarab)έΝSzinténΝjelentősΝazΝérmekΝ1θ,ιΣ-a (26 darab). A további 

tárgyakΝközöttΝmárΝkisebbΝaΝkülönbség:ΝaΝkőszobrokΝλΣ-ot (14 darab), terrakotta 4,5%-ot (7 

darab), reliefek 5,1%-ot (8 darab), mozaik 3,8%-ot (6 darab), freskók 2,5%-ot (4 darab), ezüst 

1,2%-ot (2 darab) és csont 0,6%-ot (1 darab) tesznek ki. 

 

HaΝidőrendbenΝnézzükΝmegΝAfricaΝperszonifikációit,ΝakkorΝfeltűnőΝaΝKr.e. I. századtól 

aΝKrέuέΝIIέΝszázadigΝnövekvőΝtendencia,ΝamelyΝmellettΝgyakorlatilagΝelenyészőkΝaΝKrέuέΝIII-IV. 

századΝábrázolásaiέΝAΝtartományΝaΝKrέeέΝ IέΝ századbanΝ(1θΝdarab)ΝésΝaΝkésőΝköztársaságήkoraΝ

császárkorban (34 darab) tapasztalható nagy kedveltségeΝelsősorbanΝaΝkésőΝköztársaságkoriΝ

csatározásokkalΝmagyarázható,Ν amikorΝmégΝ aΝ helyiΝ elemΝ isΝ erősέΝAzΝ anyagΝ nagyΝ részétΝ azΝ

érmek és gemmák teszik ki. Az I. század folyamán (28 darab) már gyakorlatilag minden 

egyéb anyagtípusban is megjelenik. Ezt valószínűlegΝ márΝ aΝ területΝ RomaΝ általiΝ teljesΝ

bekebelezése és a birodalom gazdasági életében betöltött szerepe indokolja. A II. századi 

csúcspontotΝ (3κΝ darab)Ν aΝ folyamatokΝ felerősödése,Ν ésΝ aΝ Hadrianus,Ν AntoninusΝ PiusΝ ésΝ

CommodusΝ éremverésébenΝ ismétΝ helyetΝ nyerőΝ ábrázolások magyarázzák. A II-III. századi 

átmenetiΝidőszakbanΝ(λΝdarab),ΝIIIέΝ(ηΝdarab)ΝésΝIVέΝszázadbanΝ(θΝdarab)ΝviszontΝhirtelenΝtöbbΝ

mintΝ aΝ felévelΝ visszaesikΝ aΝ megszemélyesítésekΝ száma,Ν amelyΝ jólΝ összevethetőΝ aΝ többiΝ

provinciaperszonifikáció általános megfogyatkozásával ebben a periódusban. A változással a 

II. csoport visszaszorulása is összefügg, amely inkább más ábrázolásoknak adja át a helyét.316 

ÉrdekesΝ módonΝ SeptimiusΝ SeverusΝ alattΝ nemΝ tükröződikΝ különösebbenΝ nagyΝ érdeklődésΝ

Africa perszonifikációjaΝ iránt,Ν nohaΝ aΝ császárΝ aΝ kontinensrőlΝ származottέΝ AΝ fentiekΝmellettΝ

                                                           
316 AzΝIέΝtípusbanΝcsakΝ3ΝábrázolásΝkeltezhetőΝaΝIIIέΝszázadra,ΝmígΝ1ΝaΝtetrarchia korára. 
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azonbanΝ nemΝ szabadΝ megfeledkezniΝ róla,Ν hogyΝ AfricaΝ fontosΝ jellemzőjeΝ azΝ egzotikusΝ

megjelenése, ami szintén mindvégig hozzájárult kedveltségéhez. 

 

AfricaΝmegszemélyesítéseinekΝlelőhelyeitΝfigyelembeΝvéveΝkétΝfőΝterületΝrajzolódikΝki:Ν

Italia (37 darab – 23,8%) és Észak-Afrika (23 darab – 14,8%).317 ElőbbitΝ ráadásulΝ továbbΝ

bonthatjuk Romára (25 darab – 16,1%) és Pompeiire (7 darab – 4,5%), ahol szintén gyakran 

jelennekΝ megέΝ ElőbbiΝ esetébenΝ elsősorban az érmek, illetve szobrászati alkotások, míg 

utóbbinál a freskók és bronzok adják a tárgyak javát.318 Italia egyéb részei (5 darab – 3,2%) 

közül Ostia magaslik ki 3 perszonifikációval. A leletek Romára való koncentrációja az érmek 

kivételével is jól magyarázhatóέΝAΝbirodalmiΝfővárosΝegyrésztΝsokΝszállalΝkötődöttΝAfricához,Ν

másrészt pedig ez volt az egész világ kicsinyített mása. Más szavakkal élve ez volt az a hely, 

ahol a birodalom nagyságát leginkább lehetett és kellett hirdetni, amire a provinciák 

megszemélyesítéseΝideálisΝmódszerΝvoltέΝεindΝAfrica,ΝmindΝRomaΝaΝkésőΝköztársaságΝkortólΝ

aΝkésőΝrómaiΝidőkigΝmutatnakΝfelΝleleteket,ΝtehátΝaΝkétΝterületΝszámbanΝésΝidőbenΝisΝegyezéstΝ

mutat. 

FontosΝ területΝ mégΝ Aegyptos,Ν ahonnanΝ 12Ν leletΝ (ι,ιΣ)Ν kerültΝ elő,Ν elsősorbanΝ

bronzfejekΝ formájábanέΝAzΝ IllyricumbanΝ találtΝŐΝbronzΝapplikációΝésΝ1ΝgemmaΝaΝ lelőhellyelΝ

rendelkezőΝ tárgyakΝ 3,2Σ-át teszik ki. Pannonia és Kis-Ázsia 3-3 lelete (1,9-1,9%) között 

ráadásul 1-1Ν IVέΝ századiΝ darabΝ isΝ feltűnikΝ távolΝ ItaliátólΝ vagyΝ Africától. 2-2 tárgy ismert 

Siciliáról319 és Germaniából (1,2%-1,2%). 1-1 lelettel reprezentálja magát Hispania, Gallia és 

Thracia (0,6%-0,6%). 

AΝleletekΝeloszlásaΝalapjánΝjólΝkirajzolódikΝegyΝnagyonΝerősΝhelyi,ΝafrikaiΝjelleg,ΝamiΝ

egészenΝaΝkésőΝrómaiΝidőkigΝmegmarad. Másrészt Italia, különösen Roma területén talált sok 

megszemélyesítés a szoros történelmi és gazdasági kapcsolatokkal magyarázható. Ezek 

mellettΝ azΝAegyptosbólΝ származóΝ ábrázolásokΝ jelentősek,Ν különösenΝ annakΝ fényében,Ν hogyΝ

ezt a területet nem ábrázolták exuviae elephantisszal. Sokkal kisebb mértékben, de Africa 

perszonifikációja eljutott a birodalom távoli szegleteibe Hispaniától, Gallián, Germanián, 

Pannonián és Illyricumon át egészen Syriáig. 

Germania és Pannonia esetében érdekes megfigyelni, hogy a leletek minden 

valószínűségΝszerintΝaΝkatonasághozΝköthetők:ΝaΝxanteniΝlegiótábor területén talált két gemma, 

valamintΝ aΝ CarnuntumbólΝ ésΝ BrigetióbólΝ előkerültΝ bronzokέΝAΝ csapatok,Ν illetveΝ aΝ hozzájukΝ
                                                           
317 Észak-Afrika alatt az Egyiptomon kívüli területeket kell érteni.  
318 RomaΝesetébenΝazΝittΝkibocsátottΝérmeketΝisΝideΝvettemΝtípusonkéntΝszámolva,ΝazΝaltípusokatΝmellőzveέΝΝ 
319 A szicíliai leletek magyarázataként szolgálhat, hogy a sziget Africa és Italia között fekszik félúton. Salcedo 
1996, 177. 
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kapcsolódó kíséret mozgásával jól megmagyarázható, hogy hogyan került a fekete kontinens 

megszemélyesítése a birodalom északi peremére.  

 

VII.6. AFR-I 

AfricaΝelsőΝprovinciaperszonifikációjaΝPompeiusΝεagnusΝáltalΝKrέeέΝι1-ben Romában 

kibocsátott aureuson (AFR-I) található. Egyedi módon az exuviae elephantist viselőΝ fejΝ

mellett egy sitella és egy lituus jelenik meg, amit egy koszorú fog körbe.320 Utóbbiak az 

imperatori és auguri tisztségre utalnak, amellyel Pompeius már vezethetett sereget Román 

kívül is.321 Pompeiusnak nem állt jogában saját képével pénzt veretni, ezért a Magnus 

körirattalΝindirektΝmódonΝbelefoglaltaΝmagátΝazΝelőlapbaέ322 Ez ugyanis a 81-es Hiarbas és a 

marianistákΝ felettiΝ győzelemreΝ utal,Ν amelyΝ utánΝ aΝ katonákΝmagnusszáΝ kiáltottákΝ kiΝ őtέΝ AzΝ

africaiΝ győzelemΝrendkívülΝ fontosΝvoltΝPompeiusΝkarrierjében,Ν ennekΝköszönhetőenΝugyanisΝ

triumphust tarthatott anélkül, hogy tisztséget töltött volna be, vagy akár senator lett volna.323 

AΝgyőzelmiΝkibocsátástΝtámasztjaΝaláΝazΝaranycímletΝisέΝAΝkoszorúΝszinténΝaΝkatonaiΝsikerekreΝ

utal. Nem véletlen tehát, hogy ez az elsőΝnumizmatikaiΝbizonyítékaΝPompeiusΝσagyΝSándorralΝ

való párhuzamba állításának.324 Az imitatio Alexandrit támasztja alá az exuvia formája is.325 

Maga az exuviae elephantistΝ viselőΝ AfricaΝ pontΝ HiarbasΝ érménΝ jelentΝ csakΝ megΝ

korábban,Νazén,ΝakinekΝlegyőzéseΝokot adott Pompeius kibocsátására.326 Ugyanakkor azt sem 

szabad elfelejteni, hogy ekkoriban a provinciaperszonifikációknak (HIS-1, illetve SIC-1 

szintén Kr.e. 71-ből)Ν márΝ voltakΝ előzményei,Ν amiΝ mindenképpΝmegkönnyítetteΝ azΝ átvételtέΝ

Ezek ráadásul mind a polgárháborúsΝ időszakΝ eseményeireΝ reflektáltak,Ν ahogyΝ PompeiusΝ

előlapjaΝisέΝ 

Különös azonban, hogy az érmét Pompeius mégis 10 évvel afrikai, de közvetlenül a 

hispaniaiΝ győzelmeiΝ utánΝ veretteέΝ εέΝ HέΝ CrawfordΝ eztΝ azzalΝ magyarázza,Ν hogyΝ pontΝ azΝ

Africában folytatott hadjáratΝ gyorsΝ ésΝ fényesΝ győzelmeireΝ szeretneΝ emlékezni,Ν ésΝ nemΝ azΝ

                                                           
320 II. Juba Kr.u. 7-9 között vert bronz pénzein Africa feje szintén koszorú közepén jelenik meg. A veretek 
feltehetőenΝaΝgaetuli és musulami felett Kr.u. 6-banΝaratottΝgyőzelméreΝutal,ΝamiΝutánΝmegkapta az ornamenta 
triumphaliát, amelynek része volt a babérkoszorú is. Domes 2007, 95-96, Mz. 32; CNNM 133-134; Salcedo 
1996, nr. 11f. 
321 Ennek feltétele a városban elvégzett auspicia volt. Hollstein 1993, 121-122. 
322 Domes 2007, 88-90. 
323 Hollstein 1993, 122-123; Christ 2002, 112-113. 
324 Michel 1967, 39-40. 
325 Domes 2007, 89-90; Michel 1967, 44. 
326 Salcedo 1996, 133. 
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Ibériai-félszigeten Sertoriusszal folytatott elhúzódó csatározásokra.327 Utóbbi események 

emlékeiΝmégΝvalószínűlegΝsokkalΝélénkebbenΝésΝfájóbbanΝéltekΝazΝemberekΝemlékezetébenέ 

 

 

VII.7. II. csoport 

A legtöbb ábrázolás a II. csoportba sorolható, ahol Africa pusztán exuviae elephantist 

visel. A 85 esetben (AFR-II/1-κη)Ν ígyΝ megjelenőΝ provinciaperszonifikáció,Ν amelyΝ aΝ későΝ

köztársaságΝ kortólΝ aΝ tetrarchiáigΝ követhetőΝ nyomon,Ν aΝ freskóΝ kivételévelΝ az összes 

tárgytípuson megjelenik.  

A II. csoport ábrázolásai között az egymáshoz való nagy hasonlóság alapján két 

alcsoportΝkülöníthetőΝelέΝAzΝegyikhezΝ1θΝkisméretűΝbronzfejΝ (AFR-II/46-60, 67) tartozik. A 

második egy 6 applikációból (AFR-II/61-66) álló csoport, amelyek színházi maszkok 

kombinációja az exuviae elephantisszal. 

 

Africa II. csoportba tartozó ábrázolásának legkorábbi megjelenése L. Cestius és C. 

Norbanus praetores Kr.e. 42-ben vert aureusán látható (AFR-II/1). Itt a perszonifikációnak 

már nem pusztánΝ aΝ feje,Ν hanemΝ büsztjeΝ jelenikΝmeg,Ν amiΝ ettőlΝ kezdveΝ általánossáΝ válikΝ azΝ

érmeken. A sella curilistΝ ábrázolóΝhátoldalΝaΝhalottΝCaesarhozΝköthetőέ328 A kibocsátás oka 

feltehetőenΝτctavianusΝŐŐ-esΝRomábaΝérkezéseΝvolt,Ν amitőlΝ aΝ senatus veszélyeztetve érezte 

saját hatalmát.329 Védelme érdekében ezért két legiót visszarendelt Africából, ám ezek Caesar 

veteránjaiból álltak, akik 43-banΝ inkábbΝ τctavianusΝ oldaláraΝ álltakΝ átέΝ UtóbbiΝ feltehetőenΝ

azértΝ nemΝ sajátΝ nevévelΝ veretteΝ aΝ vérΝ nélküliΝ győzelmétΝ hirdetőΝ pénzeket,Ν mivelΝ aΝ legiók 

hivatalosan L. Cestius és C. Norbanus preatores irányítása alatt álltak. Octavianus ezért 

inkább óvatosságból magát csak közvetve jelenítette meg. Az aureus címlet is a veretek 

különleges voltát támasztja alá, míg a fegyverekΝhiányaΝaΝbékésΝgyőzelmetέ330 

Africa utolsó büsztábrázolása pénzen (AFR-IIή2)ΝClodiusΝεacerΝnevéhezΝkötődikέΝAΝ

Kr.u. 68-ban Africában veretett denariuson a provincia perszonifikációja látható. A 

kibocsátás legitimációs célokat szolgált, hiszen Clodius legatus Augusti pro praetoreként 

σeroΝellenébenΝkiáltottaΝkiΝmagátΝcsászárráέΝKésőbbΝnemΝismerteΝelΝGalbát,ΝakinekΝparancsáraΝ

                                                           
327 RRC 413. o. Pompeius csupán 40 nap alatt rendezte az afrikai helyzetet. Christ 2002, 111-113. 
328 Schäfer 1989, 117-122; Salcedo 1996, 170. 
329 Domes 2007, 94.  
330 Vesd össze SalcedoΝ1λλθ,Ν1ιί,ΝakiΝszerintΝCestiusΝegyikΝősénekΝállítΝemléket,ΝakiΝAfrikábanΝtüntetteΝkiΝmagátΝ
érdemeivel. 
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gyorsan kivégezték.331 A büsztös ábrázolással az usurpator követi a helyi tradíciókat, II. Juba 

és Ptolemaios vereteit.332 Africa perszonifikációjával nemcsak Nerótól határolódik el, hanem 

Galba veretivel is ellentétet képez, akinek Hispania (HIS-3-6) és Gallia (GAL-3-5) jelent meg 

érmein. 

 

Africa II. csoportba tartozó perszonifikációja gyakran jelenik meg gemmákon (AFR-

II/3-3Ő),Ν elsősorbanΝ aΝ KrέeέΝ IέΝ ésΝ KrέuέΝ IέΝ századbanέ333 A 32 darab pusztán fejeket és 

büsztöketΝ ábrázolóΝ ékkőΝ jólΝ párhuzambaΝ állíthatóΝ azΝ érmekkelέ334 Fontos különbség az 

érmekhezΝképest,ΝhogyΝaΝperszonifikációΝmárΝaΝprivátΝszférábanΝörvendΝnagyΝnépszerűségnekέΝ

Nyitva marad a kérdés, hogy ezek pusztán divattárgyak voltak-e, vagy esetleg vallásos, 

illetve bajelhárító tulajdonságokkal is bírtak-e.  

Külön érdekesség az AFR-II/9-es gemma, amely nagy hasonlóságot mutat egy 

BécsbenΝőrzöttΝIsistΝábrázolóΝdarabbalέ335 AΝlegnagyobbΝkülönbségΝaΝkétΝékkőΝközöttΝaΝnőalakΝ

fejdíszébenΝ mutatkozik,Ν deΝ különbenΝ nagyfokúΝ azΝ egyezésέΝ εegfigyelhetőΝ tehát,Ν hogyΝ azΝ

egyre elterjedtebbé váló Africa perszonifikációjához a korábban jól ismert helyi istenség 

ikonográfiai elemeit ültetik át. 

AΝ 32Ν gemmaΝ közülΝ mindösszeΝ egynekΝ ismertΝ aΝ lelőhelyeΝ (AFR-II/29), amelyik a 

xanteni legiótáborΝ területérőlΝ kerültΝ előέΝEzΝ egybőlΝ felvetiΝ aΝkérdéstΝ azΝ ékkőΝ funkciójáraΝ és 

birtokosára nézve.336 δegvalószínűbbnekΝtermészetesenΝegyΝkatonaΝtűnik,ΝakiΝesetlegΝaΝtávoliΝ

kontinensen járva, a gemmát emléktárgyként hozta magával.337 A legio, amely a Kr.e. I. 

században Xantenban állomásozott és Afrikát is megjárta, csak a legio V Alaudae és a legio 

XVIII Libyca volt.338 

 

IdőközbenΝAfricaΝ IIέΝ csoportbaΝ tartozóΝperszonifikációjaΝmegjelenikΝ aΝ szobrászatbanΝ

is. Caesareából ismert egy szobor vagy hermafej (AFR-II/36).339 IsmeretlenΝlelőhelyrőlΝkerültΝ

előΝ egyΝ másikΝ hermafejΝ (AFR-II/35), amely szinténΝ ebbőlΝ aΝ koraiΝ időszakbólΝ valóέΝ AΝ

caesareaiΝ színházΝ közelébőlΝ kerültΝ előΝ egyΝ későΝ Claudius-kor/kora Nero-korból származó 

                                                           
331 RIC I 193. o; Salcedo 1996, 144. 
332 BővebbenΝlásdΝAFR-III/6-8. 
333 Domes 2007, 20. 
334 Domes 2007, 20, 164. o. 1009. lábj. 
335 Kunsthistorisches Museum Inv. IX. B 1282. Zwierlein-Diehl 1973, 204; Zwierlein-Diehl 2007, Abb. 295. 
336 Domes 2007, 20. 
337 I. Domes a gemmák nagy részét a katonákkal hozza összefüggésbe, habár ez az állítása leletkontextus híján 
nehezen bizonyítható. Domes 2007, 98. 
338 Farnum 2005, 19, 24. 
339 Salcedo 1996, nr. 102; Domes 2007, 21. 
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szobor- vagy hermafej (AFR-IIή3ι)έΝ AΝ jóΝ minőségűΝ darabΝ idealizáltΝ arcaΝ klasszikusΝ

előképeketΝkövetέ340 A funkcióját tekintve, a felállításΝhelyébőlΝfakadóanΝtöbbféleΝelképzelésΝ

isΝnapvilágotΝlátottέΝAΝkultikusΝmellettΝugyanisΝfelmerültΝaΝpusztánΝdíszítőfunkcióΝisέ341 ElőbbiΝ

mellettΝszól,ΝhogyΝaΝszínházbanΝelőkerültekΝaΝεúzsákΝésΝaΝcsászáriΝcsaládΝtiszteletétΝbizonyítóΝ

tárgyak. Africa perszonifikációjának kivitelezése és amennyiben a színházban állt, úgy 

elhelyezéseΝmindenképpΝ nagyΝ jelentőséggelΝ bírtέΝ EgyΝ ennyireΝ nyilvánosΝ ésΝ szemΝ előttΝ lévőΝ

szoborΝvalószínűlegΝazΝidegenΝlátogatókraΝisΝnagyΝbenyomástΝtett,ΝmígΝaΝhelyiekbenΝerősítetteΝ

a lokális öntudatot. Hasonlóan szépen kivitelezett szoborfej ismert Romából is a Kr.u. I. sz. 3. 

negyedébőlΝ (AFR-II/38). A darabot B. Cavaceppi a XVIII. században több helyen is 

kiegészítette, illetve hozzátoldotta a kalászkoszorút és a ruházatot.342 A szoborfej jelzi, hogy 

ebbenΝ azΝ időszakbanΝ márΝ RomábanΝ isΝ igényΝ voltΝ AfricaΝ jóΝ minőségűΝ megjelenítésére,Ν

bármilyen célból merült is fel az. 

Africa márványportréi nagyobb számban az Kr.u. I. század végén és a Kr.u. II. 

századbanΝtűnnekΝfelΝ(AFR-II/39-ŐŐ),ΝelsősorbanΝRoma, illetve Italia más részein. Sajnálatos 

módon,Ν leletkörülményekΝ híjánΝ kevésΝ információΝ nyerhetőΝ kiΝ belőlükέΝ εásΝ aΝ helyzetΝ aΝ

Lambaesisben talált fejnél (AFR-IIήŐί),Ν amelyΝ egyΝ 3Ν cellásΝ templombólΝ kerültΝ elő,Ν aΝ

legiótábor és a Capitolium között húzódó út mentén. Mellette volt egy másik szentély is, 

amelyetΝvalószínűlegΝIsisnekΝemeltekέ343 εέΝδeΝGlayΝebbőlΝaztΝaΝkövetkeztetéstΝvontaΝle,ΝhogyΝ

az, ahol a fejet megtalálták, Africának emelt templom volt.344 A közösségi térben felállított 

szobor még nem bizonyítja a provincia kultikus imádatát.345 A caesareaei színháznál talált 

fejnél (AFR-II/37) is csak annyi bizonyos, hogy egy központi helyen volt felállítva, de 

tiszteletére más nem utal. 

 Africa büsztje az I. században kerámiában is megjelenik Campaniában (AFR-II/45), 

amiΝ tükröziΝ azΝ ábrázolásΝ könnyebbenΝ hozzáférhető,Ν olcsóbbΝ anyagbólΝ újΝ területekenΝ isΝ

felbukkanásátέΝ AΝ IIIέΝ századbanΝ ThamugadibólΝ kerültΝ előΝ aΝ provinciaΝ terrakottaΝ mellképeΝ

(AFR-II/46). A II. századtól bronz Africa mellképek is ismertek (AFR-II/47-49) a mai 

Algériából és Egyiptomból. A thibilisi lelet (AFR-II/48) érdekessége, hogy virágkehelybőlΝnőΝ

ki és a talapzata is fennmaradt. A virágkelyhet H. Jucker a cornucopia vagy a gyümölcskosár 

                                                           
340 Fittschen 1979, 238; Domes 2007, 54; Landwehr 1993, 17. 
341 Landwehr 1993, 18; Le Glay 1966, 1234; Salcedo 1996, 95; Picard 1975, 395. 
342 Az exuviae elephantis azonban már az eredeti állapotban is megvolt, de megtalálásakor töredékes állapotban. 
Grassinger 1994, 66. 
343 Le Glay 1966, 1236; Salcedo 1996, 175; Domes 2007, 111. 
344 Le Glay 1964, 374-375. 
345 Az elmélet részletesebb cáfolatát lásd AFR-XIII/2. 
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analógiájaΝalapjánΝaΝbőségΝszimbólumánakΝtartjaέ346 F. Salcedo a tárgyban vallási utalást lát 

Astarté, Tanit-CaelestisΝ istennőkreέ347 AΝ számosΝ virágkehelybőlΝ kinövőΝ büsztábrázolásΝ

alapján azonban egyik elmélet sem támasztható alá, mivel általában ez pusztán egy 

hozzáadott dekorációs elem. 

  

Africa megszemélyesítései applikációként is szolgáltak (AFR-II/50-72). A legkorábbi, 

PompeiibőlΝ származóΝ leletnélΝ (AFR-IIήηί)Ν aΝ provinciaΝ büsztjeΝmögöttΝ egyΝ 32Ν cmΝ átmérőjűΝ

tárcsaΝ található,Ν amellyelΝ feltehetőenΝ egyΝ ládáraΝ erősítették.348 Africa II. csoportba tartozó 

applikációiΝközöttΝkirajzolódikΝegyΝ1ηΝbronzfejbőlΝállóΝcsoportΝ (AFR-51-65), amelyek nagy 

hasonlóságot mutatnak egymással. A 15 applikáció és 1 attache nem csak kialakításukat, de 

méretüket tekintve is egységesnek mutatkoznak átlagosan 5-6 cm nagyságukkal. Az AFR-

II/65-öt kivéve a csoport különlegessége, hogy az exuviae elephantis az áll alatt is folytatódik 

egy visszahajló nyúlvány formájában, az elefánt alsó ajkát utánozva.349 Az applikációk 

elhelyezésétΝegyértelműenΝnemΝlehetΝmeghatározni,ΝfeltehetőenΝhasználatiΝtárgyatΝvagyΝbútortΝ

díszítettek.350 A csoport jellegzetességeit mutatja még az AFR-II/73-as attache is, amely egy 

oinokhoét díszít.  

ÁsatásbólΝpusztánΝegyΝfejΝkerültΝelő,ΝEphesosbólΝ(AFR-IIήηθ),ΝmígΝλΝdarabΝfeltehetően 

EgyiptombólΝszármazikέΝAΝnagyΝarányΝmiattΝfelmerülΝaΝhelyi,ΝegyiptomiΝgyártásΝlehetőségeέΝ

Ezt támasztja alá az is, hogy a terület ikonográfiájában az exuviae elephantis nemΝújkeletűέΝAΝ

PtolemaidaΝ pénzverésbenΝ többszörΝ isΝ előfordult,Ν mintΝ aztΝ fentebbΝ láttuk, ám akkor nem a 

terület megszemélyesítéseként. Felmerül tehát a kérdés, hogy a fejek vajon Egyiptomot, 

Alexandriát vagy esetleg Africát ábrázolják.351 AzΝelsőΝellenΝszól,ΝhogyΝazΝsosemΝjelenikΝmegΝ

ilyenΝfejfedővel,ΝmígΝaΝvárosΝvereteiΝσerótólΝkezdődőenΝmás exuvia formával rendelkeznek, 

amely csak az Antoninus-korban változik meg.352 A leletkontextusok hiánya megnehezíti a 

darabok datálását. 

 

 A fenti csoporthoz kapcsolódik 6 bronz (AFR-II/66-71) applikáció, amelyeken az 

exuviae elephantis nőiΝ színháziΝ maszkokat díszít. Közülük 5 (AFR-II/66-70) tartozik 

                                                           
346 Jucker 1961, 160; Domes 2007, 64. 
347 Salcedo 1996, nr. 97. 
348 Barr-Sharrar 1987, 108-109. 
349 Domes 2007, 34-35; Sauer 1964, 152. 
350 Sauer 1964, 153-155, 160. A londoni darab (AFR-IIήηη)ΝhátoldalánΝfüggőlegesΝpecekkelΝésΝfelerősítésreΝ
szolgálóΝlyukkal,ΝamellyelΝfeltehetőenΝvalamilyenΝfáhozΝerősítettékέΝDomesΝ2ίίι,Ν3ηέ 
351 Edgar 1904, nr. 27843-27844, 32372; LIMC Alexandria 66-72; Gutekunst 1992, 540. 
352 Domes 2007, 35. 
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szorosanΝössze,ΝamelyeknélΝaΝszélesΝhajkoronaΝpatkószerűenΝfogjaΝkörbeΝaΝduzzadtΝarcotέΝAΝ

tincsekΝvízszintesΝrovátkávalΝvannakΝjelölve,ΝaΝhomlokΝfelettiΝrészΝpedigΝ3ΝfüggőlegesΝtagbólΝ

áll. A hajra oldalról illeszkednekΝaΝnagyméretűΝlaposΝfülek,ΝfelülΝpedigΝaΝkisméretűΝagyarakΝésΝ

azΝormányέΝAΝméretbenΝ isΝmegegyezőΝdarabokΝ (Ő-5 cm) közül 4 származik a horvátországi 

σinΝtemetőjéből353,ΝmígΝazΝötödikΝBaeloΝClaudiaΝtemetőkörzetébőlέ 

Az utolsó, Brigetióból származó szórványlelet (AFR-II/71) több szempontból is kilóg 

a sorból.354 Ez az applikáció ugyanis egy mécses visszahajló fogójának végét díszítette, 

ahogy arra a sok párhuzam alapján következtetni lehet.355 AΝhomorúΝhátoldallalΝrendelkező,Ν

csukott szájú fejet két oldalról 3-3ΝhosszúΝ„dugóhúzó”ΝalakúΝtincsΝkeretezi,ΝamelyΝaΝhomlokΝ

fölött is folytatódik, igaz rövidebb formában. Az Africa perszonifikációk közt egyedi az 

állbólΝ kinövőΝ ι-ágú stilizált palmetta, ahogy a fordított exuviae elephantis is. A fordított 

elefántfejΝormányaΝaΝmécsesΝfogójábaΝtorkollik,ΝamiΝvalószínűlegΝmegmagyarázzaΝazΝegyediΝ

elrendezéstέΝAzΝállatΝ kialakításaΝ egyébkéntΝ jólΝösszevethetőΝ aΝmécsesekenΝ ritkánΝelőfordulóΝ

elefántfejekkel, valamint a színházi maszkok felkunkorodó mitrájával 

(39. kép).356 A brigetiói darab tehát két, egyenként a mécseseknél 

létező,ΝámΝkülönállóΝelemΝrendhagyóΝösszeolvasztásábólΝjöttΝlétreέ 

 

39. kép: Maszkos mécses 

 

Az exuviát leszámítva az applikáció jól beleillik az I-II. 

században gyakori Loeschke XXbΝtípusúΝbronzΝmécsesekenΝmegjelenőΝ

színházi maszkok sorába.357 Közös tulajdonságuk a fiatal arc, amelyet 

„dugóhúzó”Ν tincsekΝ kereteznek,Ν felettükΝ úgynevezettΝmitra és az állon palmetta. Az ilyen 

típusú mécsesek, a mai Görögország, Ki-Ázsia, Dél-Itália és Szicília kivételével, az egész 

birodalombólΝkerültekΝelő,ΝamiΝaΝmaszkokΝvalamilyenΝtöbbletjelentéséreΝutalέ358 A Loeschcke 

XXΝ típusúΝ lámpákΝ PannoniábanΝ isΝ jellemzőek,Ν különösenΝ Superiorban,Ν aholΝ gyakoriakΝ aΝ

színházi maszkok agyagutánzatai. 

                                                           
353 AnnakΝellenére,ΝhogyΝszórványleletekrőlΝvanΝszó,ΝJέΝεediniΝ2ΝapplikációnΝmegfigyelhetőΝégésnyomokΝ
alapján, hamvasztásos sír mellékleteinek gondolja. Továbbá ezt támasztja alá, hogy a nini bronz- és 
kerámialeletekΝtúlnyomóΝtöbbségeΝaΝtemetőbőlΝszármazik. Medini 1968 168. 
354 A darab létezésére Dr. Bartus D. hívta fel a figyelmem, amiért hálás vagyok neki. 
355 Sedlmayer 2001, 304-307; Green 2012, 23-25. 
356 Például Louvre Inv. 4776. A mitra szinte kizárólag a maszkos mécseseken jelenik meg. Green 2012, 34. 
357 Green 2012, 23-2ηέΝUgyanezΝaΝmécsestípusΝmásΝesetekbenΝgyakranΝállatfejbenΝvégződikέΝSedlmayerΝ2ίί1,Ν
301-303. 
358 Green 2012, 28, 37-38; Sedlmayer 2001, 308. 
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A maszkos mécsesek datálása a leletkörülmények ismeretének híján problematikus, 

ráadásul egyes esetekben kimutatható, hogy a darabok hosszú ideig voltak használatban.359A 

brigetiói lelet stilisztikai alapon (haj, oldalt kihajló mitra, sematizált, rosszul kivitelezett 

palmetta) feltehetőlegΝ aΝ IIέΝ századraΝ tehetőέΝ ElőállításánakΝ helyeΝ kérdéses,Ν jóllehetΝ nemΝ

elképzelhetetlenΝ aΝ helyiΝ gyártásΝ semέΝ EztΝ támaszthatnáΝ aláΝ aΝ DunavidékrőlΝ nagyΝ

mennyiségbenΝ előkerültΝ hasonlóΝ mécsesek,Ν illetveΝ aΝ brigetióiΝ bronzművességΝ létezéseΝ isέΝ

Tovább erősítenéΝ aΝ feltételezéstΝ aΝ félreértettΝ exuviae elephantis is,Ν hiszenΝ nemΝ valószínű,Ν

hogyΝaΝmécseskészítőΝvalahaΝisΝlátottΝélőΝelefántotέ 

JέΝRέΝGreenΝ aΝmécsesekenΝ javarésztΝ férfiΝ (Dionysos),Ν ésΝ csakΝ kisebbΝmértékbenΝ nőiΝ

maszkokat határozott meg.360 Az exuviae elephantis esetében, a nagyszámú párhuzamok 

alapjánΝ kizárólagΝ nőiΝ arcrólΝ lehetΝ szóέΝ AΝ maszkokΝ pontosΝ azonosításaΝ egyébkéntΝ isΝ

problematikus,Ν mivelΝ sokszorΝ nemΝ egyΝ szereplőΝ megjelenítéseΝ aΝ cél,Ν hanemΝ pusztánΝ aΝ

színházra való utalás.361 A részletek kidolgozása így gyakran elmarad, és sokszor jellegtelen 

arccáΝ egyszerűsödikέΝ εindezΝ arraΝ utal,Ν hogyΝ aΝ megjelenítésekΝ nemΝ egyΝ konkrétΝ színháziΝ

darabhoz, hanem általában a dionysikus körhöz kapcsolódnak. A magyarázatot továbbá az is 

alátámasztja, hogy egy sírban akár komédia, tragédia és mimus maszkok is keveredhetnek.362 

 

Felmerül a kérdés, hogy hogyan és miért kapcsolódik az exuviae elephantis a színházi 

maszkhoz. Ennek megválaszolásában az 5 szepulkrális kontextusból származó darab segíthet. 

Színházi maszkok sírba tételére már a Kr.e. V. századtól kezdve van példa.363 FeltehetőenΝ

már a kezdetek óta a Dionysos által jelképezett túlvilági boldogság szimbólumai, mintsem 

színházi rajongók kegytárgyai voltak. Ekkortól ugyanis már megfogható a dionysikus 

misztériumokΝgyakorlása,ΝamiΝegészenΝaΝkésőΝantikΝidőkigΝnyomonΝkövethetőέ364 Dionysost, 

mivelΝ magaΝ isΝ meghaltΝ ésΝ feltámadt,Ν aΝ halálΝ legyőzőjekéntΝ isΝ tisztelték, ami a 

misztériumvallásaiban fontos szerepet játszott.365 Az álarc által szimbolizált dionysikus-idilli 

jelenetekbenΝaΝszabadΝésΝgondtalanΝtúlvilágiΝlétΝirántiΝvágyΝtükröződikέΝAzΝelmaszkírozássalΝaΝ

személyΝátváltozik,ΝkivetkőzikΝsajátΝmagábólέΝEzΝa szepulkrális környezetben is különösen jól 

helytáll, hiszen ott a halott átkerül az evilágból a túlvilágba.366 

                                                           
359 Green 2012, 30-32; Sedlmayer 2001, 307-308. 
360 Például nr. 77, 80, 86, 88. Green 2012, 25, 32. 
361 Green 2012, 28, 38. 
362 Mrogenda 1996, 139-140. 
363 Eleinte természetesen görög, majd hellenizált területeken. Mrogenda 1996, 139-140. 
364 Ezek sok szempontból szorosan kapcsolódtak Démétér és Persephoné köréhez. DNP Dionysos 656; 
Schwarzmaier 2011, 206-210. 
365 DNP Dionysos 656, 660; Scullard 1974, 254-255; Cain 1988, 188-189. 
366 Mrogenda 1996 139-141. 
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AΝ temetőkbőlΝ előkerültΝ színháziΝ maszkokΝ legjobbΝ párhuzamaΝ aΝ δipari-szigeteken 

található (40έΝ kép)έΝ IttΝ sírokbólΝ ésΝ szemétgödrökbőlΝ isΝ kerültekΝ előΝ terrakottaΝ álarcokΝ ésΝ

színészszobrocskák.367 Ezek a Contrada Diana-i Kr.e. IV. századi és III. század eleji sírok 10-

12%-ánálΝ figyelhetőΝ meg,Ν eleinteΝ csakΝ férfiakΝ ésΝ gyermekekΝ mellettέΝ σagyobbΝ számbanΝ

helyeztek el edénykészletet, étel-italmellékletet és mécsestέΝElőbbiekΝaΝsírnálΝvégzettΝlibációsΝ

ésΝ ételáldozatokΝ bemutatásánakΝ kellékeiΝ voltakέΝ AzΝ élőknekΝ ugyanisΝ kötelességükΝ voltΝ azΝ

elhunytΝ igényeinekΝ kielégítésérőlΝ gondoskodniέΝ EhhezΝ tartoztakΝ aΝ színháziΝ maszkokΝ ésΝ

darabokΝszereplőinekΝmásaiΝis,Νamelyekkel egy symposiont vagy egy arra szolgáló helyiséget 

lehetett a sírnál megidézni. Álarcok elhelyezésére a házakban folytatott rituális italozáson is 

számos példa van, falra függesztve vagy egyéb módon. Ráadásul minden tárgy, amelyet 

isteni tiszteletben részesítettek, vagy kultikus rítus elvégzésére használtak, az isten 

székhelyekéntΝ szolgálhatottέΝ HatékonyságaΝ pusztánΝ aΝ nekiΝ tulajdonítottΝ erőtőlΝ függöttέΝ AΝ

maszkok és színészek, valamint a bemutatott áldozatok révén a sírhely ideiglenes szentéllyé, 

kultuszhellyé változott. A szokásban az örök symposionon való 

részvételΝ ígéreteΝ tükröződik,Ν amelyΝ mindΝ azΝ élőkre,Ν mindΝ azΝ

elhunytra vonatkozott. Hasonló szerepet tölthettek be a 

dionysikus jelenetekkel díszített dél-italiai sírvázák és sztélék is.  

 

40. kép: Színházi maszk 

a Lipari-szigetekről 

 

δiparibanΝ nemΝ mutathatóΝ ki,Ν hogyΝ aΝ maszkokΝ általΝ jelképezettΝ szereplőknekΝ

különösebbΝjelentőségeΝlettΝvolnaέΝεegfigyelhetőΝvoltΝazonban,ΝhogyΝtöbbnyireΝfiatalΝalakokΝ

mását helyezték a sírba, ami ellentétet képez az öregséggel és a halállal szemben.  

 

AΝfentiekhezΝkapcsolódóanΝAfricaΝmintΝaΝbőségΝésΝgazdagságΝ jelképeΝ jelenikΝmegΝaΝ

halál utáni paradicsomi ígéretével. Ez a felvetés magyarázatul szolgál a szepulkrális 

leletkontextus, a színházi maszkok, valamint Africa perszonifikációnak egyaránt. Az álarcok 

misztériumokkalΝvalóΝkapcsolatátΝtámasztjaΝaláΝazΝAttistΝábrázolóΝmécsesapplikáció,ΝhiszenΝőΝ

fontos szerepet töltött be Démétér kultuszában.368 Dionysos mellett a vele sok átfedést mutató 

                                                           
367 A síroknál gondosan a szarkofágokon és urnákon kívül helyezték el ezeket. Schwarzmaier 2011, 201-217. 
368 Green 2012, nr. 85. 
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δiberΝ PaterΝ isΝ elképzelhető,Ν akiΝ Africában és Pannoniában, Dalmatiában és Daciában 

örvendett nagy tiszteletnek.369 

Bár tény, hogy a brigetiói töredék leletkörülményei ismeretlenek, nem kizárt a 

temetőbőlΝ valóΝ előkerülésΝ semέΝ AΝ mécsesΝ ugyanisΝ szolgálhatottΝ aΝ sírnálΝ napfelkelteΝ előttΝ

végzett rituálék kellékeként, de akár segíthetett az elhunytnak utat találni a túlvilágon.370 

 

Dionysos és az elefánt még egyéb módon is kapcsolódik egymáshoz. A monda szerint 

ugyanisΝ őΝ voltΝ azΝ első,Ν akiΝ híresΝ indiaiΝ kalandozásainakΝ végénΝ elefántonΝ ülveΝ vonultΝ

triumphuson.371 Ezt jelenítette meg egy II. Ptolemaios pompájában vonuló kocsi, amelyet 

további elefántok által vontatott fogatok is követtek, az egyikben Nagy Sándor 

képmásával.372 KésőbbΝaΝrómaiakΝisΝátvettékΝeztΝaΝszokást,ΝamiΝhamarΝaΝcsászárokΝkiváltságaΝ

lett. Ez a magyarázatΝ azonbanΝ kevésbéΝ valószínű,Ν mivelΝ nemΝ ismertΝ DionysosΝ ábrázolásaΝ

exuviae elephantisszal.  

AΝfentiekΝmellettΝazonbanΝelképzelhetőΝegyΝáltalánosabbΝszerencsehozó,ΝapotropaikusΝ

vagy dekoratív funkció is.373 AΝ színháziΝ maszkokΝ ugyanisΝ aΝ hellénisztikusΝ időktőlΝ fogvaΝ

kedveltΝ díszítőmotívumokΝ voltakΝ mozaikokon,Ν freskókonΝ vagyΝ hétköznapiΝ használatiΝ

tárgyakon.374 Szerepük az élet vidám oldalára való emlékeztetés, és a színházra mint fontos 

társadalmi érintkezési pontra való utalás lehetett. 

 

Africa és a színház, illetve a dionysikus kör kapcsolatára más bizonyítékok is vannak. 

FentebbΝmárΝszóΝesettΝaΝcaesareaiΝszínházbanΝtaláltΝAfricaΝfejrőlΝ(AFR-II/37), ahol a Múzsák 

tisztelete is helyet kapott.375 Itt kell megemlíteni a 3 gemmát is (AFR-VI/1-3), ahol egy szilén 

és egy exuviae elephantistΝ viselőΝ nőiΝ fejΝ kettősmaszkjaΝ láthatóέΝ εígΝ azΝ AFR-II/37-nél 

elképzelhetőΝ pusztánΝ aΝ helyiΝ identitásΝ erősítésénekΝ azΝ igénye,Ν addigΝ aΝ többiΝ személyesΝ

használati tárgy esetében sokkal plauzibilisebb a Dionysosszal/Liber Paterrel való 

kapcsolat.376 EgyΝIIέΝszázadΝközepéreΝkeltezhetőΝlüleburgaziΝtumulusban talált Africa büsztje 

egy láda zárszerkezetet díszített, alatta két négerfejjel (AFR-II/77). A tárgyat további, a 

                                                           
369 Wissowa 1971, 303; Domes 2007, 99. 
370 A mécses Démétér és Persephoné kultuszában is fontos szerepet töltött be. Schwarzmaier 2011, 214. 
371 DiodέΝŐ,Ν3,Ν1;Ν3,Νθη,ΝιέΝAzΝelefántokatΝazΝókorbanΝistenfélőΝállatoknakΝgondolták,ΝakikΝaΝσapotΝésΝHoldatΝ
imádták. Kerényi I. véleménye szerint Dionysos indiaiΝhódításaΝcsakΝ„σagyΝSándorΝhadjáratánakΝkésői,ΝköltöttΝ
előképe”έΝKerényiΝ1λλι,Ν1Őκέ 
372 Athen. 5, 200-202. Lásd még Scullard 1974, 124-125, 254-259. 
373 H-U. Cain a maszkos reliefeknél kimutatta, hogy az álarcok egy dionysikus szakrális-idilli jelenetek 
lerövidített változatai. Cain 1988, 182-190; Domes 2007, 99.  
374 Green 2012, 28-29. 
375 Green 2012, 35. 
376 Cain 1988, 188-189. Liber Pater afrikai tiszteletéhez lásd Bruhl 1953, 223-238. 



70 

 

dionysikusΝ körreΝ utaló,Ν borostyánnalΝ ésΝ szőlővelΝ ellátottΝmaszkokΝ ésΝ büsztök ékesítették.377 

Kérdéses azonban, hogy a ládát speciális tartalmi többlettel helyezték a sírba, vagy 

egyszerűenΝ aΝ halottΝ egzotikusanΝ díszítettΝ használatiΝ tárgyárólΝ vanΝ szóέΝ ÉrdekesΝ ugyanakkorΝ

Africa és a négerek kombinációja, holott általában jól elkülönültek egymástól a római 

művészetbenέΝ JólΝ látszikΝ tehát,Ν hogyΝ aΝ színházΝ ésΝ aΝ perszonifikációΝ viszonyaΝ nemΝ

korlátozódott egy anyagcsoportra vagy elterjedési területre, hanem jóval általánosabb és 

elterjedtebb volt.  

 

Africa megszemélyesítései bronz attache-okkéntΝisΝelőfordulnakΝ(AFR-II/73-75) a II. 

századtólΝkezdődőenέΝEgyediΝaΝThanaramusaΝCastrábólΝelőkerültΝbüsztΝ(AFR-II/75) is, ahol a 

szegycsonton egy kerek mélyedés található, amely talán egy medaliont tartott.378 A hátulja 

lapos,Ν ígyΝ biztosanΝ valamilyenΝ tárgyraΝ erősítették,Ν deΝ pontosabbatΝ sajnosΝ nemΝ tudniέ379 

Hasonló problémákba ütközünk az AFR-II/74 attache esetében is, ahol a 2 elefántfülön 

összesenΝ 3Ν felerősítésreΝ szolgálóΝ lyukΝ találhatóέΝ ÉrdekesΝ továbbáΝ aΝ vállon lévőΝ 2Ν kisebbΝ

bemélyedésΝ is,Ν amelyΝ feltehetőlegΝ fibulákΝszámáraΝszolgáltέΝPompeiibőlΝ ismertΝ továbbáΝegyΝ

súlyként szolgáló Africa büszt (AFR-II/76), amelyhez a teljes mérleg is fennmaradt. 

Hasonlóan érdekes Africa II. csoportba tartozó perszonifikációjának legkésőbbiΝmegjelenéseΝ

egyΝ tetrarchiaΝ korabeliΝ bronzΝ edényfedőΝ díszekéntΝ (AFR-II/78). Az említett tárgyak is jól 

mutatjákΝmennyireΝközkedveltΝvoltΝtartományΝperszonifikációjánakΝkülönbözőΝcélokraΝtörténőΝ

alkalmazásaέΝ SikerétΝ elsősorbanΝ dekoratívΝ ábrázolásmódjának és egzotikusságának 

köszönhette,ΝnemΝfeltétlenülΝaΝtulajdonosokΝafrikaiΝkötődésénekέ 

 

Nagyon érdekes képet festenek az Africa perszonifikációjával díszített mozaikok. 

Ostiában egy fekete-fehér padlómozaikon (AFR-II/79) látható, amely a Claudius-korban 

épült thermaétΝ díszítetteέΝAfricaΝ fejeΝmellettΝ feltűnikΝHispaniaΝ (HIS-3), Aegyptos (AEG-1) 

perszonifikációja, valamint a Siciliát szimbolizáló triskeles is. A kompozíció kiegészül a 

négyΝfőΝszélΝmegszemélyesítésévelΝis,ΝamiΝígyΝτstiaΝkikötőjeΝkibővítésének állít emléket.380 A 

mozaikΝösszességébenΝaΝRomaΝgabonaellátásátΝbiztosítóΝnégyΝprovinciátΝ jelenítiΝmegΝaΝŐΝfőΝ

széliránnyalέΝJelenΝesetbenΝtehátΝAfricaΝtermékenységeΝjátszikΝfőszerepetΝanélkül,ΝhogyΝkülönΝ

attribútumot rendeltek volna hozzá. 

 

                                                           
377 Mansel 1941, 144-147. 
378 Waille 1891, 380; LIMC Africa 22; Salcedo 1996, nr. 84 (oroszlán medaillon); Domes 2007, To. 28. 
379 V. Waille kardhüvelyre, páncélra vagy kis oltárra gondolt. Waille 1891, 380. 
380 Ostrowski 1990, 53. Africa esetében ez a délnyugati szél. Spranger 1955, 77. 
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A II. század 2. felében Africa további mozaikokon is megjelent két esetben 

Thysdrusban (AFR-II/81-82), Tunéziában, és egyszer Castello Ursinóban (AFR-II/80), 

Szicíliában. Utóbbi lelet felveti a kérdést, hogy hogyan és miért kerül Africa 

megszemélyesítése egy italiai kisvárosba.381 Sajnálatos módon az ostiai darabbal ellentétben 

itt nem ismertek a leletkörülmények, így konkrét válaszok nélkül maradunk. Szerencsésebb a 

két thysdrusi mozaik esete, amelyek épsége nagyban hozzájárul értelmezésükhöz. 

εindkettőreΝ ugyanabbólΝ aΝ jelentősΝméretekkelΝ rendelkezőΝ ésΝ fényűzőenΝ kialakítottΝ házbanΝ

bukkantak rá, amely rendelkezett egy nyilvános résszel, ahol a fogadásokra egy óriási oescus-

triclinium szolgált.382 Az egyik mozaikon (AFR-IIήκ2)ΝaΝközépenΝelhelyezkedőΝAfricátΝaΝnégyΝ

sarokban a négy évszak megszemélyesítései határolják. Utóbbi az örök körforgás, megújulás-

elmúlásΝ szimbólumaikéntΝ aΝ termékenységetΝ ésΝ bőségetΝ hangsúlyozza,Ν amibenΝ aΝ provinciaΝ

kiemelkedőΝ voltέ383 A másik thysdrusi mozaik (AFR-II/81) már sokkal komplexebb képet 

mutat,ΝmivelΝottΝaΝközépenΝülőΝRomaΝalakjátΝösszesenΝθΝprovinciaperszonifikációΝvesziΝkörbeέΝ

AΝ jelenetΝ tehátΝ egyértelműenΝ aΝ városállambólΝ világhódítóΝ birodalommáΝ váltΝ közösségΝ

tartományok feletti hegemóniájának a megtestesítése.384 Hasonló jelenet a boscorealei 

csészén (AFR-IIήκŐ)Ν látható,Ν aholΝ azonbanΝ azΝ AugustusΝ általiΝ legyőzés,Ν aΝ tőleΝ valóΝ függésΝ

sokkalΝközvetlenebbülΝfejeződikΝkiέ 

  

AfricaΝmegszemélyesítéseΝaΝIIέΝcsoportbanΝcsupánΝegyΝreliefenΝfordulΝelőέΝAΝPalazzoΝ

SenatorioΝoldalábaΝfalazottΝdomborművönΝ(AFR-IIήκ3)ΝrendhagyóΝaΝtartományΝamazonszerűΝ

ruházata, amely fél mellét szabadon hagyja. Hasonlóan az AFR-IV/7-es freskón valamint 

Hadrianus és Antoninus Pius érmein (AFR-IX/1-2, AFR-V/3) látható. Érdekes módon ez 

Mauretania jellegzetes ábrázolásmódja (MAV-1-3), de csak a II. századi pénzeken. A római 

reliefet már korábban is összefüggésbe hozták Hadrianusszal és Antoninus Piusszal, 

pontosabban a Hadrianeummal.385 ClέΝFranzoniΝésΝAέΝTempestaΝazonbanΝmeggyőzőenΝérveltΝ

amellett, hogy a relief nem képezhette az isteni Hadrianus templomának díszét.386 

 

Africa egyik legérdekesebb ábrázolása a boscorealei Augustus-csészén található 

(AFR-II/84), ahol a perszonifikáció egy komplex római propagandisztikus kompozíció 

                                                           
381 AzΝafrikaiΝmozaikkészítőΝműhelyekΝszicíliaiΝhatásához lásd Wilson 1982, 424-428. 
382 Slim 1999, 181. Részletesebben lásd külön fejezetben. 
383 A négy évszakot egymástól négy madár választja el, amelyek az évszakok jellegzetes terményeit csipegetik. 
Slim 1995, 18, 22; Slim 1999, 182. 
384 Slim 1999, 182-183, 189; Slim 1995, 24-25, 34-35. 
385 Matz-Duhn III 3624.  
386 Franzoni-Tempesta 1992, 24. Lásd még Sapelli 1999, 76. 
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elemét képezi.  A híres skyphosonΝεarsΝ jobbΝ oldalrólΝ ιΝ nőalakot vezet a trónoló császár 

felé.387 AzΝ elsőΝ aΝ fejénΝ lévőΝ exuviae elephantis alapján Africaként azonosítható. A 

kompozícióΝ értelmezésébenΝ ezΝ kiemeltΝ jelentőséggelΝ bír,Ν mivelΝ csakΝ aΝ különlegesΝ fejdíszΝ

révénΝ váltΝ nyilvánvalóvá,Ν hogyΝ aΝ többiΝ θΝ nőalakΝ isΝ 1-1 tartomány megszemélyesítése. 

AugustusΝ másikΝ oldalánΝ VictoriolátΝ vivőΝ Venus,Ν Amor,Ν Genius populi Romani és Roma 

alakja található.388 A császár ebben a komplex képben mint a földkerekség ura jelenik meg, 

amit nagyobb mérete, illetve a kezében tartott globus is megerősítέΝAzΝ isteniΝésΝallegorikusΝ

szférával a csésze másik oldala képez ellentétet, ahol Augustus mint az emberek fölött 

uralkodó személy jelenik meg. A skyphos tehátΝazΝAugustusΝelőttiΝ égiΝésΝemberiΝbehódolásΝ

megtestesülése. 

Elgondolkodtató a Marsot követőΝAfricaΝképeΝaΝcsészénέΝAugustusΝ idejébenΝugyanisΝ

nem beszélhetünk római hódításról.389 A szövetséges Mauretania kivételével egész Észak-

AfrikaΝ rómaiΝ fennhatóságΝ alattΝ álltέΝ KisebbΝ összetűzésekΝ folyamatosanΝ voltakΝ aΝ gaetuli és 

garamantes törzsekkel.390 Kr.u. 14-ben újabb, nagyobb zavargások törtek ki a Tacape és 

Amaedara közötti katonai út kiépítése miatt. A Tacfarinas vezette zavargások 17-re felkeléssé 

nőttékΝ kiΝ magukat,Ν amikorΝ aΝ musulamihoz a gaetuli törzs is csatlakozott.391 A rómaiakat 

támogató Ptolemaios a 24-esΝvégsőΝgyőzelemΝutánΝmegkaptaΝazΝornamenta triumphaliát.392 

Mauretania bekebelezése csak Kr.u. 40-42 között zajlott le, miután Caligula megölette a 

Romába látogató Ptolemaiost.393 Erre tehát nem utalhat a csésze, hiába Kr.u. 30-60 közé 

keltezhető,ΝdeΝazonΝAugustusΝtrónolέΝFelmerülΝtehátΝaΝkérdés,ΝhogyΝmiértΝεarsΝvezetiΝAfricátΝ

egyΝ sorΝ provinciaΝ élénέΝ ValószínűlegΝ aΝ csészénΝ azonΝ tartományokΝ allegorikusΝ behódolásaΝ

jelenik meg, ahol AugustusΝmagaΝisΝharcoltΝésΝbiztosítottaΝRomaΝelsőbbségétέΝ 

 

Végül Africa büsztje (AFR-II/85) exuviae elephantisszal galliai mécseseket is díszít. 

A Falvius-Traianus-korraΝ keltezhetőΝ darabokΝ jólΝ mutatják,Ν hogyΝ aΝ provinciaΝ egzotikusΝ

ábrázolása a birodalom másΝpontjainΝisΝfelkeltetteΝazΝemberekΝérdeklődésétέ 

 

                                                           
387 AΝtöbbiΝattribútumΝnélküliΝalakΝnemΝmeggyőzőΝazonosításiΝkísérletéhezΝlásdΝKuttnerΝ1λλη,Νιί-73. 
388 Kuttner 1995, 13-17; Salcedo 1996, 93; Zanker 2009, 231-232. 
389 A Kr.e. 33-2ηΝközöttiΝidőszakbanΝεauretaniátΝnemΝszerveztékΝprovinciává,ΝpusztánΝideiglenesenΝrómaiΝ
fennhatóság alá került. R.-Alföldi 1979, 69. 
390 A Gaetuli felett Kr.e. 34, 33, 28, 21-ben, ill. a Garamantes felett Kr.e. 19-ben triumphust is tartottak. 
ElőbbiekΝellenΝújfentΝKrέuέΝ3-6 között Cornelius Cossus vezetett hadjáratot. R.-Alföldi 1979, 70; Plin. Nat. Hist. 
5, 5, 35. 
391 R.-Alföldi 1979, 73-74. 
392 Domes 2007, 96. 
393 R.-Alföldi 1979, 73-74; Salcedo 1996, 66-67; Domes 2007, 4-5. 
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Összegzés 

 AfricaΝIIέΝcsoportbaΝtartozóΝmegszemélyesítéseΝnemcsakΝszámszerűlegΝaΝlegnagyobb,Ν

hanemΝ aΝ leghosszabbΝ ideig,Ν aΝ későΝ köztársaságkortólΝ aΝ tetrarchiáigΝ tartóΝ isέΝ EzidőΝ alattΝ azΝ

exuviae elephantist viselőΝ nőΝ hellénisztikusΝ legitimációsΝ eszközbőlΝ egyΝ provinciaΝ

megszemélyesítésévéΝ vált,Ν ésΝ aΝ hétköznapiΝ tárgyakΝ révénΝ eljutottΝ azΝ egyszerűΝ emberekΝ

intimszférájába is. Közben számos egyéb felhasználási módja is volt, közszobortól kezdve 

apotropaikus tárgyakonΝátΝkülönlegesΝmegjelenésénekΝköszönhetőenΝaΝdivatcikkigέΝAΝleletekΝ

széleskörűΝ földrajziΝ elterjedésétΝ tekintveΝ 2Ν területΝ emelkedikΝ ki:Ν ItaliaΝ ésΝ AfrikaέΝ UtóbbiΝ aΝ

legtermészetesebb,Ν mivelΝ aΝ területetΝ megtestesítőΝ alakΝ „szülőföldjéről”Ν vanΝ szó,Ν nohaΝ

összevetve a többi provinciaperszonifikációval, kedveltsége messze felülmúlja minden másét. 

ItaliaΝviszontΝaΝrómaiΝhódításΝrévénΝazΝelsőszámúΝhaszonélvezőjeΝvoltΝaΝterületΝ- elsősorbanΝ- 

gazdasági kiaknázásának. 

 

 

VII.8. III. csoport 

 Africa III. típusú megszemélyesítéseiΝmellettΝgerelyΝjelenikΝmegέΝAΝ3ΝkülönbözőΝdarabΝ

(AFR-III/1-3) mind büsztábrázolás, közülük 2 érmen és 1 gemmán található.394 Ennek 

köszönhetőenΝidőbenΝisΝnagyonΝjólΝkörülhatárolhatóΝcsoportrólΝvanΝszó,ΝaΝKrέeέΝŐ2Ν- Kr.u. 68 

közötti intervallumban figyelhetőkΝmegέΝAΝpénzeknélΝfontosΝmegjegyezni,ΝhogyΝvégigΝhelyiΝ

afrikaiΝveretekrőlΝvanΝszó,ΝeszerintΝ tehátΝaΝ területΝmilitánsΝaspektusaΝlokálisΝ jellegűέΝKésőbbΝ

HadrianusΝésΝAntoninusΝPiusΝérmeinΝ tűnikΝfelΝ azΝ1ΝvagyΝ2Ν lándzsaΝεauretaniaΝ(εAV-1-3), 

tehát egy másik afrikai provincia kezében. 

 

Q. Cornuficius, a provincia propraetora helyben arany és ezüst pénzeket veretett, 

amelyekΝ előlapjánΝ AfricaΝ láthatóΝ mögötteΝ kétΝ gerellyelΝ (AFR-III/1). Caesar embere lévén, 

feltehetőenΝaΝprovinciaΝpártállásátΝhirdeti,Ν amit katonailag is hajlandó volt alátámasztani. A 

gerely a mauri könnyűlovasságΝ félelmetesΝ fegyvereΝ volt,Ν amelyΝ korábbanΝ azΝ exuviae 

elephantistΝviselőΝnőalakΝmögöttΝIέΝJubaΝpénzeinΝjelentΝmegέ395 Strabón is említi gerelyt és a 

mauretaniai lovasság alacsony paripáit, amelyeket kengyel és nyereg nélkül ültek meg.396 

                                                           
394 Ide nem soroltamΝbeΝazokatΝazΝábrázolásokat,ΝamelyeknélΝcsakΝvalószínűsíthetőΝvagyΝelképzelhetőΝegyΝ
lándzsa megléte, ám mára elveszett. Azokat inkább a másik attribútum alapján csoportosítottam. 
395 Speidel 1993, 121-126. A két gerely Hispania perszonifikációinál (HIS-2, 4-5, 7) is megtalálható, ami a 
hasonlóΝharcmodorralΝmagyarázhatóέΝIέΝJubaΝésΝaΝkésőbbiΝgerelyesΝAfricaΝérmekhezΝlásdΝaΝfejezetΝbevezetésétέ 
396 Strab. 17, 3, 7. 
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ÉrdekesΝ megfigyelni,Ν hogyΝ QέΝ CornuficiusΝ aΝ korábbiΝ ellenfélΝ előlapjátΝ fenntartásokΝ nélkülΝ

használta fel, igaz, helyi verdében készült érmén.  

UgyanezΝazΝábrázolásΝClodiusΝεacerΝérmeinΝ isΝ feltűnikΝ (AFR-III/2), ami egyébként 

Africa büsztös ábrázolásainak is a végét jelenti a pénzeken. A lázadó legatus Augusti pro 

praetore Africae nagyonΝ jólΝ éltΝ aΝ helyiΝ éremverésiΝ kultúrábanΝ gyökerezőΝ ikonográfiaiΝ

tradíciókkal,Ν hogyΝ erősítseΝ sajátΝ legitimációját,Ν illetveΝ aΝ területΝ függetlenedésiΝ szándékaitέΝ

HelyiΝ verdébenΝ egyΝ helyiΝ militánsΝ ésΝ lokálpatriótaΝ képetΝ használέΝ EnnekΝ jelentőségétΝ

támasztja alá az is, hogy ezek lehettek Clodius Macer legkorábbi kibocsátásai. A Nero elleni 

68-as tavaszi usurpatiójának alapját az egyetlen africai legio, a III Augusta jelentette.397 

Emellé toboroztatott egy újat, a legio I MacrianátΝ isέΝ εindkettőΝ megkaptaΝ aΝ Liberatrix 

melléknevet,ΝamelyΝazonbanΝazΝelőlapokonΝAfricáraΝvonatkoztatva jelenik meg. Az usurpator 

feltehetőenΝ tehátΝ ilyenΝ szerepetΝ szántΝ aΝ lázadóΝ provinciánakέΝ KarthagoΝ felettiΝ uralma,Ν aholΝ

jelentősΝ flottaΝ állomásozott,Ν lehetővéΝ tetteΝ számára,Ν hogyΝ markábanΝ tartsaΝ aΝ RomaΝ feléΝ

irányuló gabonakereskedelmet is.398 Ennek ellenére nem veretett Africa perszonifikációs 

érmét kalásszal, mint ahogy arra korábban volt példa.399 

Africa alakja mellett a legiók is fontos szerephez jutottak Clodius Macer 

éremverésébenέΝAΝhadtesteketΝfelmutatóΝhátlapokΝelőlapjainΝaΝtartomány,Νoroszlán400, Victoria 

ésΝδibertasΝszerepelέΝEzekΝmindΝaΝhelyiΝ identitásbólΝésΝharciasságbólΝ fakadóΝgyőzelemΝáltalΝ

elért szabadságot hirdetik. A Neróval szembeni ellenállás és a köztársaság visszaállításának 

ideájaΝjólΝtükröződikΝaΝrégiΝtípusúΝéremképekΝkiválasztásában,ΝésΝaΝrajtukΝmindigΝszereplőΝSΝ

C jelzésben is.  

 AΝ2ΝgerelyΝugyanekkorΝtűnikΝfelΝismétΝHispaniaΝperszonifikációinálΝ(HIS-2-4, 6), ami 

jól mutatja a Galba és Clodius Macer közötti versengést.401 RáadásulΝ mindkettőΝ korábbiΝ

képeket használt fel ismét, jóllehet Africa jóval többször viselte ezt az attribútumot. Külön 

érdekesség,ΝhogyΝHispaniaΝaΝteljesΝalakosΝábrázolásΝhelyettΝbüsztöketΝbocsátottΝkiΝelőször,ΝésΝ

csakΝ későbbΝ tértΝ visszaΝ azΝ egészalakosΝ perszonifikációkhozέΝAΝ négyΝ császárΝ évétΝ követőenΝ

azonban mindkét provinciaΝmegszemélyesítésénélΝmegszűntΝazΝérmekenΝvalóΝbüsztábrázolásέ 

 

                                                           
397 RIC I2 188-191; Salcedo 1996, 144-145; Domes 2007 79-80. 
398 GarnseyΝ1λκκ,Ν22ŐέΝErreΝaΝkésőbbiΝkibocsátásaibanΝutalέΝRICΝI2 190-191. o. 
399 AFR-IV/1; CNNM128-129, 131, 497; Domes 2007, Mz. 31d, 35; Salcedo 1996, nr. 11c-d, 14. 
RIC I 193. o. 
400 ValószínűlegΝezΝlehetett a legio III Augusta jelvénye. RIC I2 190. o. 
401 Domes 2007, 79-80. 
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AΝBritishΝεuseumbanΝtalálhatóΝkésőΝköztársaságΝkoriήkoraΝcsászárkoriΝgemmaΝ(AFR-

IIIή3)Ν AfricátΝ ábrázolja,Ν előtteΝ gerellyelέΝ AzΝ ékkőΝ mindenΝ valószínűségΝ szerintΝ azΝ africaiΝ

pénzeket másolta.  

 

Összegzés 

 Africa III. csoportba tartozó ábrázolásai helyi ikonográfiaiΝ elemnekΝ tekinthetők,Ν

amelyekΝ korán,Ν egyΝ nagyjábólΝ 1ίίΝ évesΝ periódusbanΝ jelennekΝ megέΝ AΝ nőiΝ büsztΝ mellettΝ

megjelenőΝ gerelyΝ egyértelműenΝ aΝ területΝ katonaiΝ potenciáljátΝ hangsúlyozzaέΝKialakulásábanΝ

és elterjedésében nagy szerepet játszott a polgárháborúsΝ időszak,Ν amelyΝ soránΝ ezΝ azΝ

attribútum a helyi identitás része lett. Utoljára Clodius Macer építi a gerelyes Africa 

perszonifikációjára ikonográfiai propagandájának alapjait. 

 

 

VII.9. IV. csoport 

 Africa IV. csoportba tartozó megszemélyesítések a gabonaellátásban betöltött fontos 

szerepére utalnak, amelyet többnyire kalász vagy ritkábban modius jelez. Természetesen 

minden ábrázolás az exuviae elephantisszal jelenik meg. A Kr.e. 47-46 és Kr.u. 270-280 közé 

tehetőΝidőszakbanΝkeletkezettΝ11ΝperszonifikációΝközül csak 2 egészalakos (AFR-IV/7, 11). A 

kalászΝmindenΝesetbenΝAfricaΝgabonabőségéreΝutal,ΝamelyΝaΝtartományΝegyikΝfőΝexportcikkeΝ

volt. Emiatt nem tekinthetünk el a provinciának Roma cura annonaejábanΝbetöltöttΝszerepétőlΝ

sem.402 AΝ főΝ gabonatermőΝ vidékekΝ Észak-σumidiábanΝ ésΝ néhányΝ mauretaniaiΝ kikötővárosΝ

körül voltak.403 

 AΝ IVέΝ csoportΝ elsőΝ darabjaΝ aΝεέΝ EppiusΝ ésΝQ. Caecilius Metellus Pius Scipio által 

kibocsátott érme (AFR-IVή1)έΝUtóbbiΝPompeiusΝvejeΝésΝKrέeέΝŐκΝótaΝazΝafrikaiΝseregΝvezetőjeΝ

volt,Ν akinekΝősei révénΝeleveΝszorosΝkötődéseΝvoltΝAfrikáhozέ404 AzΝelőlaponΝnőiΝ fejΝ láthatóΝ

exuviae elephantisszal,Ν előtteΝ kalász,Ν alattaΝ ekeέΝ UtóbbiΝ kétΝ attribútumΝ egyértelműenΝ aΝ

gabonatermesztésre utal, habár az eke kapcsán az africai római coloniák, illetve azok 

megerődítése is felmerült.405 A városalapításra utaló ábrázolásoknál azonban nem csak egy 

eke látható, hanem általában egy togátΝ viselőΝ férfiΝ szánt,Ν deΝ ezΝ csakΝAugustusΝ alattΝ jelenikΝ

                                                           
402 Domes 2007, 57-58. 
403 Le Bohec 2005, 141-142. 
404 Ritter 1995, 67; García-Bellido 1989, 38-40. 
405 Domes 2007 58-59, 92. 
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meg (41. kép).406 A korábbi éremképek, amelyeken ez az agráreszköz látható mind Ceresre, 

tehátΝaΝföldművelésΝistennőjéreΝutalnakέ407 AlföldiΝAndrásΝaΝScipioΝéremverésébenΝfellelhetőΝ

nagyszámúΝafricaiΝmotívumotΝaΝJubátólΝvalóΝfüggőséggelΝmagyaráztaέ408 Ez megint nem teszi 

valószínűvé,ΝhogyΝScipioΝazΝAfricábanΝtalálhatóΝrómaiΝvárosokraΝutaltΝ

volnaέΝAΝtermékenységΝszimbolizálásánakΝelsőΝfeltűnéseΝAfricánálΝazértΝ

is érdekes, mivel Romát ekkor éhínség sújtotta.409 

 

41. kép: Szántás jelenet (Augustus Kr.e. 30-29) 

 

Érdekes módon ugyanezt a hátlapot 107-ben Traianus 

újraveretteέΝAΝ régiΝ éremképekΝújbóliΝkibocsátásaΝAugustusΝótaΝélőΝhagyomány,ΝamelyΝsoránΝ

Caesar, illetve a korábbi császárok pénzeit másolták.410 Traianus viszont egy kibocsátás 

keretén belül már nem csak császárkori, hanem köztársaságkori éremképeket is feléleszt. 

CéljaΝfeltehetőenΝRomaΝtörténetiΝfejlődésénekΝbemutatása:Νhogyan,ΝmilyenΝváltozásokΝrévénΝ

lett a világ urává. Olyan érmeket választott ki, amelyek kibocsátói vagy az hátlapjai bírtak 

számáraΝkülönlegesΝ jelentőséggelέ411 EppiusΝésΝScipioΝpénzeiΝmellettΝ feltűnnekΝPompeiuséi,Ν

Caesaréi és Brutuséi is, amelyek a principatus egységét jelképezik a régi köztársaságkori 

libertasszalΝ együttέΝ εindezekΝ mellettΝ azonbanΝ érthetőΝ módonΝ TraianusΝ kihagytaΝ Caligula,Ν

Nero, Otho, Vitellius és Domitianus vereteit. 

 

Az AFR-IV/2-3Ν későΝ köztársaságΝ kori,Ν illetveΝ koraiΝ császárkoriΝ gemmaΝ legjobbΝ

párhuzama II. Juba és Ptolemaios érmein találhatók, amelyeken Africa mellett kalász jelenik 

meg.412 

 

Africa IV. csoportba tartozó ábrázolások között külön csoportot képeznek az exuviae 

elephantis alattΝ felbukkanóΝ kalászkoszorúsΝ darabokέΝ EbbeΝ 1Ν εainzbanΝ őrzöttΝ bronzΝ

applikáció és 3 pompeii falfestmény (AFR-IV/4-7) tartozik. Ilyennel Africa ábrázolásainál 

                                                           
406 RICΝŐί2έΝVárosfalΝelőttΝtogában ökörrel szántó férfi Kr.e. 13-ban vert érmén. RIC 165. Kr.e. 40 vagy 
valamivel utána Octavianus veteránok letelepítésére utaló hátlapon az eke vexillum, aquila és decempeda mellett 
jelenik meg. RRC 525/2-4. 
407 RRCΝ3ικΝ(ökörrelΝszántóΝférfiΝaΝhátlapon,ΝmígΝazΝelőlaponΝCeres),ΝŐŐλή2Ν(CeresΝfáklyákatΝtart,ΝelőtteΝeke)έ 
408 Alföldi 1959, 2-4. Az éremképek nagy része a felix et invictum Scipionum nomen mellett tesz 
tanúbizonyságot, amelyben a kibocsátójuk feltétel nélkül hitt. RRC 738. o. 
409 Garnsey 1988, 203. 
410 RIC II 302-304. 
411 Seelentag 2004, 415-417, 425. 
412 CNNM128-129, 131, 497; Domes 2007, Mz. 31d, 35, Salcedo 1996, nr. 11c-d, 14. 
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más esetben nem találkozhatunk, de Démétérnél, Ceresnél és Tanitnál igen.413 AΝkésőΝrómaiΝ

időkbenΝ ClaudiusΝ viszontΝ AfricátΝ pontΝ kalászkoronávalΝ aΝ fejénΝ írjaΝ leέ414 AΝ feltehetőenΝ

egyiptomi származású AFR-IV/4-es darab, a falfestményekkel ellentétben, kezében 

cornucopiát tart. A kompozíció így nem pusztán a gabona, hanem általánosan a terület 

bőségéreΝutalέ 

A három pompeii freskó a közös attribútumokat leszámítva teljesen más 

kompozíciókban jelennek meg. Az AFR-IV/5 Africa büsztje Siciliáé (SIC-2) mellett foglal 

helyet,Ν vállánΝ ízelΝ ésΝ íjjalέΝ ElőbbiΝ teljesenΝ egyediΝ aΝ provincia mellett, míg íjjal csak a 

boscorealeiΝ tálonΝ fordulΝ előέΝ IέΝ DomesΝ ezeketΝ HéraklésήεelqarttalΝ kapcsoljaΝ össze,Ν akitΝ aΝ

numidiaiΝ ésΝ mauretaniaiΝ királydinasztiákΝ ősatyjuknakΝ tekintettekέ415 Az elmélet 

plauzibilitásából sokat veszít, ha figyelembe vesszük, hogy a szóban forgó tárgyak 

PompeiibólΝ származnakέΝ σemΝ valószínű,Ν hogyΝ egyΝ italiaiΝ kisvárosbanΝ AfricátΝ aΝ helyiΝ

uralkodókΝ őseinekΝ attribútumaivalΝ ruháztákΝ volnaΝ fel,Ν mígΝ ilyenΝ ábrázolásΝ AfrikábólΝ

egyáltalán nem ismert. Rendkívül szokatlan azonban, hogy a két gerely, amely korábban 

AfricaΝ attribútumaΝ volt,Ν SiciliáhozΝ kerül,Ν akinélΝ ezΝ sosemΝ fordultΝ előέ416 Az íj és a tegez 

viszont Dianát ábrázolva megjelenik Augustus érmein alatta a SICIL körirattal az 

éremszelvényben.417 AzΝ istennőΝ segítetteΝ τctavianustΝ aΝ szicíliai Naulokhosnál aratott 

győzelméhez,ΝamellyelΝnemΝcsakΝaΝszigetetΝhanemΝegybenΝAfricátΝisΝújraΝszorosanΝRomáhozΝ

kötötte, biztosítva a város gabonaellátását.418 ElképzelhetőΝ talán,Ν hogyΝ aΝ freskónΝ azΝ

attribútumokΝ egyΝ részeΝ aΝ freskónΝ felcserélődöttΝ aΝ kétΝ perszonifikáció között. Sajnálatos 

módon a freskó elpusztult, így az eredeti interpretáció és rajz felülvizsgálatára nincs esély. A 

régi leírások alapján azonban Sicilia fejét is kalászkoszorú díszíti, amely terület szintén 

fontos szerepet játszott a gabonaellátásbanέΝ JoggalΝ sejthetőΝ tehát,Ν hogyΝ aΝ falfestményΝ

megrendelőjeΝelsősorbanΝaΝterületekΝélelmezésiΝésΝkatonaiΝjelentőségétΝakartaΝkiemelniέ419  

AfricaΝ szinténΝ büsztkéntΝ tűnikΝ felΝ azΝ AFR-IV/6-osΝ freskón,Ν melletteΝ kisméretűΝ

Mercurius látható kezében marsupiummal és caduceusszal. Az isten és a gabonára utaló 

AfricaΝlegkézenfekvőbbΝmagyarázataΝaΝgabonakereskedelemΝlenneέ420 Mercurius és a gabona 

                                                           
413 Domes 2007 62. Az AFR-II/39 darabról D. Grassinger kimutatta, hogy az csak B. Cavaceppi újkori 
átfaragásából ered. Grassinger 1994, 66. 
414 Claud. Gild. 136. 
415 Domes 2007, 82. 
416 R. J. A. Wilson szénavillaként értelmezi. Wilson 2003, 730. 
417 RIC I 329, 337, 341. Ugyanez a hátlap létezik IMP XI SICIL körirattal is. 
418 Hölscher 1988, 386-387/215; Leppin 2005, 30. 
419 Salcedo 1996, nr. 125. 
420 A caduceus gyakranΝtűnikΝfelΝkarthagóiΝistenekΝattribútumakéntέΝGarcía-Bellido 1989, 39, 43; Salcedo 1996, 
162. 
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kapcsolata már Cumaéból és Siciliából importált élelem kapcsán is felmerült.421 A freskó 

esetébenΝisΝjoggalΝfeltételezhetőΝtehát az afrikai gabona behozatalára való utalás. Ezen kívül 

Africa caduceusszalΝ egyΝ későΝ köztársaságkoriήkoraΝ császárkoriΝ gemmánΝ (AFR-XIII/2) 

található. 

 EgészalakosΝ AfricaΝ tűnikΝ felΝ azΝ AFR-IV/7 freskón, amelyen baljával oszlopra 

támaszkodik, kezében sceptrumot tart, fején exuviae elephantis és kalászkoszorú. Egyik lábát 

egy másik exuviae elephantisra teszi, másik mellett oroszlán látható. Az ábrázolás általában 

véveΝnagyonΝszokatlanέΝRendhagyóΝazΝelefántfejΝmegkettőzéseέΝHasonlóΝlegfeljebbΝazΝAFR-

XIII/4 darabonΝfigyelhetőΝmeg,ΝazonbanΝottΝnemΝmaradtΝmegΝaΝszoborΝfelsőbbΝrésze,ΝígyΝnemΝ

tudni, hogy a fején viselt-e exuviaet. 

 

 ÉrdekesΝ ábrázolásΝ találhatóΝ egyΝ σewΝ YorkbanΝ őrzöttΝ bronzΝ oinokhoé fülén (AFR-

IV/8), amelyen Africa haja kalászban és gránátalmában végződikέΝ AΝ darabonΝ mégΝ méh,Ν

skorpió, Héraklés-csomó422 és egy négerfej látható. Az attribútumok sokasága Africát mint 

egzotikumokban és terményekben gazdag vidéket mutatja. 

AΝεuseoΝ TorloniábanΝ őrzöttΝ fejenΝ (AFR-IV/9) Africa exuviae elephantisán modius 

helyezkedik el fedlappal. Ugyanehhez a leletcsoporthoz tartozik egy nagyon hasonló Serapis 

fej is, szintén modiusszal és fedlappal. O. Brendel a darabokat építészeti elemként szolgáló 

hermának véli, amelyek a római villáknak egyiptizáló hangulatot kölcsönöztek.423 

  

 AΝkalászokΝfeltűnnekΝHadrianusΝrestitutor sorozatában is (AFR-XI)ΝaΝtérdeplőΝAfricaΝ

ésΝ aΝ császárΝ közöttέΝ JέΝ εέΝ CέΝ ToynbeeΝ ebbőlΝ ésΝ aΝ császárΝ kétΝ földtörvényeΝ miattΝ aΝ

mezőgazdaságiΝ megújulásraΝ következtetέ424 Az adventus sorozat változatán (AFR-V/2.2) 

Africa szintén kalászokat tart a patera mellett, ami inkább a gabonaellátásban betöltött 

szerepéreΝ utalέΝ AΝ provinciaΝ tehátΝ aΝ mezőgazdaságiΝ reformokΝ gyümölcsévelΝ köszöntiΝ aΝ

látogatóbaΝérkezőΝcsászártέ 

 

 Africa IV. csoportba tartozó megszemélyesítése az I. század folyamán még 2 esetben 

tűnikΝ felέΝAzΝelsőΝSextusΝCaesoniusΝApolloniusΝurnájánakΝoromzatátΝdíszítőΝ reliefenΝ (AFR-

IV/10) látható, ahol a perszonifikáció büsztjét egy cornucopia, illetve kalász és mák fogja 

                                                           
421 Kr.e. 495-ben Mercuriusnak emelt templomhoz a gabonapiac felügyelete és egy collegium mercatorum 
alapítása is kapcsolódott. RE Ceres 1973. 
422 Domes 2007, To. 34. vesd össze Salcedo 1996, nr. 89 (gyík). 
423 Brendel 1935, 245-246. 
424 Toynbee 1934, 33-35. 
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közre. Az attribútumokΝaΝtermékenyΝföldanyaΝ(Démétér,ΝCeres)ΝkörébőlΝismertek,ΝakiΝfontosΝ

túlvilági szereppel is bírt.425 Kalászok sírba helyezésére több esetben is bizonyíték van. Nem 

meglepőΝ tehát,Ν hogyΝ aΝ terményekΝ urnátΝ díszítenek,Ν viszontΝ azΝ AfricávalΝ valóΝ keveredésΝ

szokatlan. Utóbbi helyen ráadásul Cereres néven fontos kultusza volt Ceresnek és 

Proserpinának.426 Ceres tisztelete ezen kívül a császárkorban csak Közép- és Dél-Italiában 

mutatható ki. 

 

 Az utolsó darab a 270-280-raΝkeltezhetőΝúgynevezettΝAnnona-szarkofág (AFR-IV/11), 

amelyΝ valószínűlegΝ egyΝ aΝ RomaΝ gabonaellátásábanΝ tevékenykedőΝ elhunytnakΝ készültέΝ AΝ

középen egymással kezet fogó házaspártól jobbra található Genius Senatus, Fortuna Annona 

vagy Abundantia és Africa alakja. A két utóbbi alak mellett 1-1 modius áll a földön. A 

képmezőΝ balΝ szélénΝ aΝ hajóvalΝ valóΝ szállításraΝ ésΝ azΝ elszámolásraΝ utalóΝ nőalakokΝ állnakέΝAΝ

gabonát exportáló provincia Annona ikonográfiáját másolja, aki szintén gyakran jelenik meg 

a II-III. században jobbjában kalászokat lógatva.427 Jelen esetben Africa az elhunyt 

foglalkozására utal, és nem hordoz a túlvilági hittel kapcsolatos attribútumokat, mint az AFR-

IV/8-as urnadísz. 

  

Összegzés 

 Africa IV. csoportba tartozó ábrázolásai kalásszal és modiusszal a tartomány Roma 

gabonaellátásában betöltött nélkülözhetetlenΝ szerepétΝ tükrözikέΝEzértΝ talánΝnemΝ isΝmeglepő,Ν

hogyΝ aΝ perszonifikációkΝ nagyobbΝ részeΝ PompeiibőlΝ ésΝ RomábólΝ származikέΝ TermészetesenΝ

ezzel az Italia és Africa közti kereskedelmet is fellendítette, amelyre szintén van utalás a 

képekben. KülönösΝ aΝ kalászkoszorúΝ feltűnése,Ν amelyetΝ aΝ későΝ rómaiΝ írásosΝ forrásokΝ isΝ

említenekέΝAΝgabonaΝjelentőségétΝRomábanΝjólΝ tükröziΝazΝAnnona-szarkofág, amelyet egy a 

gabonakereskedelemmelΝ foglalkozóΝ emberΝ büszkénΝ faragtatottΝ ráΝ végsőΝ nyughelyéreέΝ AzΝ

urnafedőtΝ díszítőΝ AfricaΝ mellettΝ lévőΝ kalászΝ inkábbΝ aΝ túlvilágiΝ szimbolikaΝ része,Ν deΝ aΝ

tartomány termékenységére tett utalásként sem zárható ki. 

 

VII.10. V. csoport 

                                                           
425 Schwarzmaier 2011, 206-209 
426 RE Ceres 1978-1979; Fishwick 1996a, 14-15. 
427 Érmeken Traianustól Septimius Severusig, majd Macrinus, Severus Alexander és I. Philippus idejében 
jelenikΝmegέΝδegkedveltebbΝegyértelműenΝAntoninusΝPiusΝalattΝvolt,ΝamikorΝaΝlegtöbbféleΝábrázolásaΝtűnikΝfelέΝ
Schmidt-Dick 2002, Annona F1A/01-08. 
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Az V. csoportba tartozó Africa a császárral való interakcióban jelenik meg. A 8 

ábrázolásΝ aΝ későΝ köztársaságkortólΝ aΝ IVέΝ századΝ elejéigΝ fordulΝ előέΝ AΝ darabokΝ részbenΝ aΝ

provinciaΝ legyőzöttségétΝ jelenítikΝ meg,Ν részbenΝ azΝ uralkodóΝ üdvözlését,Ν vagyΝ aΝ nekiΝ

különbözőΝ eseményekkorΝ átnyújtottΝ ajándékokatέΝ AfricaΝ aΝ háborúsΝ eseményeketΝ követőenΝ

többnyire pozitív színbenΝ tűnikΝ fel,ΝnemΝúgy,ΝmintΝmondjukΝ Iudaea,ΝGermaniaΝvagyΝDaciaέΝ

Ennek hátterében az áll, hogy Africa mindig fontos politikai és gazdasági funkcióval bírt 

Roma számára. Ráadásul a terület már a pun háborúk óta római befolyás alatt állt, aktív 

szerepet játszvaΝaΝbelpolitikaiΝéletbenΝisέΝAfricaΝtehátΝnemΝemlíthetőΝegyΝnaponΝaΝmásΝRomaΝ

által meghódított területekkel. Az V. csoport három megszemélyesítését (AFR-V/6-8) 

leszámítvaΝ aΝ központiΝ hatalomΝ mindenΝ hadiΝ eseménytΝ követőenΝ aΝ győzelemΝ ésΝ aΝ területΝ

hűségétΝ igyekezett hangsúlyozni. Ide soroltam még Hadrianus adventus és restitutor, 

valamint Antoninus Pius aurum coronarium érmeit is. Utóbbiakon, habár a megszemélyesítés 

nem közvetlenül, csak átvitt értelemben nyújtja át ajándékait a császárnak, maga az uralkodó 

nincsΝ ábrázolvaέΝ EztΝ aΝ HadrianusΝ vereteihezΝ viszonyítottΝ csekélyΝ időbeliΝ ésΝ ikonográfiaiΝ

eltérés is indokolja, valamint a csoport egy másik pénzével (AFR-V/5) mutatkozó hasonlóság 

is. 

 

AzΝ VέΝ csoportΝ elsőΝ ábrázolásaΝ HadrianusΝ restitutor érméjén található (AFR-V/1), 

amelyen a császár és a perszonifikáció közt, illetve utóbbi kezében kalászok találhatók. Az 

érmét már a gabonákatΝ taglalóΝ résznélΝ (IVέΝ típus)Ν említettemέΝ BővebbenΝ lásdΝ HadrianusΝ

provincia érméi fejezetet. 

 

 Hadrianus adventus érme 3 (AFR-V/2) variánssal rendelkezik, ami a terület 

sokszínűségétΝésΝjelentőségétΝtükröziέΝAΝtogátΝviselőΝcsászárΝésΝazΝoltárΝmellett Africa khitónt 

és himationt hord (AFR-V/2.1). Máskor kezében gabonakalászokat tart (AFR-Vή2έ2),ΝamirőlΝ

fentebb már szó esett. A harmadik alcsoport a vexillumot tartó Africa (AFR-V/2.3), a császár 

és a hadsereg szoros viszonyát tükrözi.428 Utóbbi két variáns ugyanígy megtalálható 

Mauretania körirattal is (MAV-2/2-3), ami jól mutatja a két provincia közötti szoros 

kapcsolatot, amely alapján az ábrázolásokat még Romában is összetéveszthették. Hadrianus 

Africát 128 nyarán kereste fel, aminek a hátlapok emléket állítanak.429
 

 

                                                           
428 Ennél a variációnálΝazΝafricaiΝseregΝköszöntiΝaΝlegfőbbΝparancsnokátέΝToynbeeΝ1λ3Ő,Ν3Őέ 
429 Halfmann 1986, 192. 



81 

 

 Africa Antoninus Pius aurum coronarium sorozatábanΝ tűnikΝ felΝ újraΝ (AFR-V/3). A 

provincia jobb kezében a kosár és a korona váltakozik, amelyek egyéb attribútumokkal 

egészülnek ki. Összesen 3 variáció közül az AFR-V/3.1-enΝ aΝ koronaΝ mellettΝ bőségszaru 

látható. Az AFR-V/3.2-őnΝ ezΝ kiegészülΝ egyΝ skorpióvalΝ isΝ aΝ lábnálέΝ AzΝAFR-V/3.3-on már 

Africa ruházata rövid tunicára változik, kezében kalászokat tart, ami ismét a 

gabonaellátásban betöltött szerepére utal.  

 

 Commodus 191-192-ben bocsátott ki egy érmét aureus, denarius és sestertius 

címletben, amelyen a PROVIDENTIAE AVG körirat olvasható (AFR-V/4). A hátlapon a 

khitónt és himationtΝ viselőΝ nőalakΝ exuviae elephantisszal baljában sistrummal, kalászokat 

nyújt át a proráraΝlépőΝpucérΝHerculeskéntΝábrázoltΝcsászárnakέΝAΝnőΝlábánálΝoroszlánΝlépdelέΝ

A sistrum AfricaΝvonatkozásábanΝcsakΝaΝboscorealeiΝtálonΝfigyelhetőΝmeg,ΝegyébkéntΝIsishezΝ

valóΝ kötődéseΝ miatt,Ν inkábbΝ AlexandriaΝ vagyΝ AegyptosΝ attribútumaέ430 AΝ lábaknálΝ lépdelőΝ

oroszlánΝ viszontΝ csakΝ AfricánálΝ tűnikΝ felέΝ AΝ jelképekΝ keveredésébőlΝ RέΝ ZieglerΝ aztΝ aΝ

következtetést vonta le, hogy az érem Africa és Alexandria éléskamrájának összeolvadását 

ábrázolja.431 Így a prora a gabonát szállító flottát jelképezné, amely ugyanebben az évben 

megkapta a classis Africana Commodiana Herculea nevet.432 Való igaz, hogy Antoninus Pius 

korábanΝ azΝ alexandriaiΝ érmekenΝ megjelenőΝ perszonifikációtΝ egyreΝ jobbanΝ AfricáéhozΝ

hasonlították,Ν deΝ aΝ provinciaΝ ésΝ aΝ városΝ ikonográfiájánakΝ összeolvadásaΝ nemΝ valószínűέΝ RέΝ

Pera a hátlapot inkább KarthagoΝ újΝ nevénekΝ megerősítésénekΝ véli,Ν amelyetΝ CommodusΝ

Alexandria Commodiana Togatának nevezett át.433 Ez egybevág a flotta átnevezésével, mivel 

a város rendkívül fontos szerepet töltött be kereskedelmileg és hadászatilag is. I. Domes 

Africa megszemélyesítését látja Commodus hátlapján.434 Ezt egyrészt arra alapozza, hogy 

Alexandria sistrummal, csak exuviae elephantis nélkül jelenik meg, valamint arra, hogy 

oroszlánΝnemΝtűnikΝfelΝvárosperszonifikációknálέΝVéleményeΝszerintΝaΝprora is csak hadihajót 

jelenthet, ami a gabonaellátás katonai biztosítására utalna. Ezt támasztja alá a Nero, Traianus, 

Hadrianus,ΝAntoninusΝPiusΝésΝεarcusΝAureliusΝérmeinΝfeltűnőΝhajótatΝisΝCeresΝvagyΝAnnonaΝ

társaságában (42. kép).435 Egy cirtai felirat 180/188-ból említ egy classis nova Libycát, amely 

bizonyosan katonai és nem élelmezési feladatokat látott el.436 Ezt igazolja az is, hogy 

                                                           
430 Isis tiszteletére van bizonyíték Mauretaniából. Toynbee 1934, 37; Domes 2007, 60. 
431 Ziegler 1981, 652. 
432 SHA Commodus 17, 7-8;  
433 Pera 1991, 519. 
434 Domes 2007, 60. 
435 RIC Nero 73-87; Schmidt-Dick 2002, Annona f1A/04, 06, 08-09, 11-12, f1B/01-02. 
436 Le Bohec 2005, 72. 
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hadihajó ábrázolása gabonával ismeretlen. Az AFR-V/6 hátlapot apró változtatásokkal 

Caracalla 215-ben újraverette az Alexandriában tett látogatása okán.437 A jobbraΝlépőΝnőalakΝ

fejérőlΝeltűnikΝazΝexuviae elephantis és lábainál nincs oroszlán. Így már viszont nem Africát, 

hanem Isist, vagy talán inkább Alexandriát kell benne látni. Ráadásul Caracalla lábát 

krokodilra és nem hajóra helyezi, ami megint nem Africa 

attribútuma.438 Antoninus Pius egyik aurum coronarium érmén 

Alexandria lábainál ez az állat található.439 

42. kép: Ceres és Annona 

hajótattal (Nero Kr.u. 64) 

 

Az AFR-V/6-osΝhátlapΝtörténelmiΝelőzményeiΝazΝélelmezésiΝgondokΝsúlyosságaΝmiattΝ

189/190-ben Romában kitört lázongások voltak. Az éhínséget csak tetézte Papirius Dionysius 

praefectus annonae, aki manipulációjával az egészet M. Aurelius Cleander, Commodus 

libertusának hibájaként tüntette fel, aki egyben az egyik legbefolyásosabb ember volt a 

birodalomban.440 AΝ népΝ végülΝ utóbbiΝ fejétΝ követelte,Ν ésΝ megΝ isΝ kaptaέΝ AΝ beérkezőΝ

gabonaszállítmányokatΝ aΝ császárΝ igyekezettΝ sajátΝ előrelátásakéntΝ feltüntetni,Ν amiΝ abbanΝ is 

megnyilvánult, hogy az uralkodónak szándékában állt személyesen is Afrikába látogatni.441 

 

 AzΝVέΝcsoportΝkövetkezőΝdarabjaΝazΝaΝεaxentiusΝáltalΝτstiábanΝ31ίΝvégén-311 elején 

veretett aranypénz, amelynek körirata PAX AETERNA AVG N (AFR-V/5). Utóbbi azért 

érdekes, mivel a császár éremverésében ez az egyetlen, amely a pax szót említené, szemben a 

gyakrabbanΝ előfordulóΝ Aeternitasszalέ442 A hátlapon a paludamentumban álló Maxentius 

látható sceptrummal, mellette katonai ruhában álló sisakos, pajzsos Mars, aki kezét a császár 

válláhozΝ emeliέΝ AzΝ istenΝ előttΝ 2Ν kisebbΝ alakΝ található,Ν kezükbenΝ 1-1 aurum coronarium, 

amelyet Maxentiusnak nyújtanak át. A bal oldali fején exuviae elephantis van, ami miatt 

AfricakéntΝ értelmezhető,Ν mígΝ aΝ melletteΝ lévőnekΝ nincsΝ különlegesΝ attribútuma.443 Utóbbit 

ezért is interpretálták Italiának, Paxnak, Romának vagy Karthagónak is.444 AΝbékeΝistennőjeΝ

nem illik bele az aurum coronarium gondolatvilágába, ráadásul még az attribútumok sem 

                                                           
437 RIC IV/1 88. o.  
438 RIC IIV/1 257, 554. 
439 RIC III 578. 
440 Cass. Dio 73, 13; SHA Commodus 14; Garnsey 1988, 226. 
441 Halfmann 1986, 49-50. 
442 Drost 2008, 274-277. Mars és Africa együtt a boscorealei Augustus (AFR-II/37) csészén jelenik meg 
korábban. 
443 Antoninus Pius érmei mellett a III. század második felében Valerianus, Aurelianus, Carus és Probus egyes 
érmeit is néha aurum coronariumként interpretálták. Drost 2008, 276. 
444 RIC VII 144. o. 44. lábj, 363 o. 29. lábj; Drost 2008, 277-279. 
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vallanakΝráέΝAΝtörténelmiΝhelyzetbőlΝadódóanΝItalia,ΝvagyΝinkábbΝSardiniaΝtűnikΝaΝleghihetőbbΝ

értelmezésnek. A hátlap apropóját ugyanis az adta, hogy Africa és Sardinia visszakerült 

Maxentius irányítása alá, Domitius Alexander usurpatiója után.445 Az éremkép az elcsatolt 

területek újbóli behódolásának ikonográfiai lecsapódása, amellyel a császár megteremti az 

örök békét. 

A római éremverésben egyedi módon ábrázolt Mars mint comes Augusti a császárról 

lesegíti a paludamentumot.446 Eszerint tehát beköszöntött a béke, amit a körirat és a 

történelmi helyzet is alátámaszt. ÉrdekesΝmódonΝaΝszóbanΝforgóΝhátlapΝegyszerűbbΝváltozataΝ

későbbΝIέΝConstantinusΝalattΝisΝkészülΝ313-31ηΝközött,ΝtehátΝmárΝεaxentiusΝlegyőzéseΝutánέ447 

A jól megalkotott kép mondanivalója ezek szerint még mindig érvényes volt. Nem számított 

tehát a keresztény vallású császárnak, hogy a régi pogány római szokásokat kövesse, amikor 

a birodalom részeinek jelképes behódolását jelenítette meg. 

 

AzΝ VέΝ csoportΝ következőΝ ábrázolásaΝ εaxentiusΝ 31ίΝ végén-311 elején Ostiában 

veretett aranypénzén található (AFR-Vήθ),ΝamelyΝszorosanΝkapcsolódikΝazΝelőzőΝhátlaphozέΝAΝ

balΝ oldaltΝ páncélbanΝ állóΝ császárΝ előttΝ aΝ földönΝ féltérdreΝ ereszkedőΝ nőalakΝ láthatóΝ exuviae 

elephantisszal, aki gabonát nyújt a császárnak. Jobb oldalt páncélos, sisakos Mars jelenik 

meg, kezében Victoriola, vállán tropaeumέΝ AzΝ éremképΝ aΝ győzelmiΝ ikonográfiából,Ν

pontosabban a clementia (GER-3)Ν jelenetekbőlΝ eredeztethetőέΝ AΝ térdreesésΝ gesztusaΝ a 

tetrarchia óta az elismert uralkodónak járó tisztelet volt.448 EztΝtámasztjaΝaláΝazΝesdeklőΝAfricaΝ

is,ΝakiΝaΝlegértékesebbΝésΝaΝbirodalomnakΝlegjobbanΝkellőΝkincsét,ΝaΝgabonátΝnyújtjaΝátΝrégi-új 

urának. A kibocsátás oka ugyanis Africa visszakerülése Maxentiushoz volt, mint ahogy az 

AFR-V/7-é is.449 A VICTOR OMNIVM GENTIVM AVG N körirat is a császár 

győzedelmességétΝ hirdetiέΝ AfricaΝ visszaszerzésévelΝ azΝ ItaliábaΝ irányulóΝ gabonaimportΝ újraΝ

helyreállt,ΝamiΝelsősorbanΝRomát,ΝilletveΝτstiát,ΝtehátΝazΝéremverésΝhelyét érintette.450 

Az éremkép nagy hasonlóságot mutat Hadrianus restitutor hátlapjával (AFR-V/3), a 

páncélt,Ν aΝ kézfogásΝ hiányátΝ ésΝ εarsotΝ leszámítvaέΝ εindkettőnΝ hangsúlyosΝ szerepetΝ kapΝ aΝ

gabona. 

 

                                                           
445 RIC VI 394. o; Drost 2008, 279. 
446 Drost 2008, 275. 
447 Az Augusta Treverorumban és Ticinumban vert érmeken azonban már Mars alakja és az exuviae elephantis 
lemarad. EgyesΝesetekbenΝazΝegyikΝnőalakΝVictoriolátΝtartΝkoronaΝhelyettέΝDrostΝ2ίίκ,Ν2ιι-278. 
448 R.-Alföldi 1963, 31. 
449 Leppin 2005, 303. 
450 Drost 2008, 283. 
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Az V. csoport korai ábrázolása (AFR-V/7) egy bécsi gemmán található, amelyen egy 

pucér férfi lándzsával, himationnal és Victoriolával áll, lábát exuviae elephantistΝviselőΝnőiΝ

fejre helyezi. Az alak megítélése nem egységes a szakirodalomban. E. Zwierlein-Diehl 

Augustusnak véli, míg F. Salcedo Traianusnak, I. Domes pedig II. Jubának.451 AzΝelsőΝkétΝ

értelmezésΝ közöttiΝ időbeliΝ eltérésΝ elégΝ nagyΝ ahhoz,Ν hogyΝ észrevehetőΝ különbségΝ legyenέΝ EέΝ

Zwierlein-Diehl nagy szaktekintélyét és a gemma stílusát tekintve mindenképpen egy korai 

dátumΝtűnikΝvalószínűnekέΝEhhezΝ járulΝaΝhellénisztikusΝuralkodókraΝ jellemzőΝábrázolássémaΝ

isέΝAzΝ actiumiΝ diadalΝ utánΝAegyptosΝ bekebelezéseΝ kétségtelenülΝ jelentősΝ eseményΝ volt,Ν ámΝ

erre az exuviae elephantis nemΝ utalhatέΝ AΝ gemmaΝ ábrázolásaΝ jólΝ összevethetőΝ τctavianusΝ

Kr.e. 29-28-as éremképével, amelyen a pucéron álló princeps egyik lábát globusra helyezi, 

míg kezében aplustrét és lándzsát tart, oldalán kard, míg nyakában paludamentum lóg.452 A 

hátlap a 36-osΝ naulokhosiΝ vagyΝ azΝ actiumiΝ győzelemnekΝ állítΝ emléket,Ν ésΝ aΝ

σeptunusήPoseidónΝábrázolásokraΝvezethetőΝvisszaέΝElőbbitΝ támaszthatja alá, hogy az akkor 

legyőzöttΝSextusΝPompeiusΝegyΝKrέeέΝŐ2-40 között vert érmén hasonló 

heroikusΝmeztelenségbenΝtűnikΝfel,ΝegyikΝlábátΝprorára téve (43. kép). 

AΝ gemmaΝ értelmezéséhezΝ célszerűΝ aΝ következőΝmegszemélyesítéstΝ isΝ

megvizsgálni. 

43. kép: (Sextius Pompeius Kr.e. 42-40) 

 

A csoport utolsó perszonifikációja (AFR-Vήκ)Ν aΝ PalazzoΝ BellettibenΝ őrzöttΝ

márványreliefen található, amelyen egy exuviae elephantistΝ viselőΝ ülőΝ nőΝ fejétΝ balΝ kezébeΝ

hajtja,Ν mígΝ előtteΝ katonaiΝ ruhábaΝ öltözöttΝ férfiΝ lándzsával és aplustrévelΝ állέΝ AΝ domborműΝ

jobb szélén egy kéztöredék található. Az ábrázolás teljesen példa nélküli Africa 

perszonifikációiΝ közöttέΝ σemcsakΝ búsulóΝ tartása,Ν amelyΝ különösenΝ későbbiΝ

megszemélyesítéseknél lesz gyakori, hanem az aplustre is. A relief datálása a férfialak 

interpretálásától függ, amiben a szakirodalom megosztott. F. Matz és F. Duhn Augustusszal, 

C. Vermeule Galbával, illetve K. Stemmer Pompeiusszal azonosította az alakot, míg M. Le 

Glay II. századinak véli.453 A relief kivitelezése és a hadvezérΝ páncélzataΝ egyértelműenΝ

hellénisztikus hatást tükröz, ami szintén inkább egy Kr.e. I. századi alkotást feltételez. Az 

aplustre egyértelműenΝ tengeriΝ győzelemreΝ utal,Ν amiΝ azΝ Augustus-korban általában a 

legfontosabb, actiumi csata diadalára utal, ahogy a fent említett érmen is. Ennek azonban 

                                                           
451 IέΝDomesΝinterpretációjátΝelsősorbanΝazΝexuviae elephantis stilisztikájára alapozza, amit a lokális 
éremképekkel igyekszik alátámasztani. Domes 2007, 121-122. A többi értelmezéshez lásd a katalógust. 
452 Domes 2007, 120. 
453 Lásd a katalógus irodalomjegyzékét. 
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ellentmondani látszik az exuviae elephantis. Marad tehát a már fentebb felvetett naulokhosi 

győzelem,Ν amellyelΝ nemΝ csakΝ Siciliát,Ν hanemΝ egybenΝ AfricátΝ isΝ újraΝ szorosanΝ RomáhozΝ

kötötte, biztosítva a város gabonaellátását.454 

 

Összegzés 

AfricaΝVέΝcsoportbaΝtartozóΝábrázolásaiΝaΝcsászárralΝvalóΝinterakciótΝtükrözikέΝAΝkésőΝ

köztársaságΝ korábanΝ ésΝ koraΝ császárkorbanΝ jelenikΝ megΝ AfricaΝ kétΝ legyőzöttkéntΝ történőΝ

ábrázolása,ΝamelyekΝkésőbbΝcsakΝεaxentiusΝ idejébenΝ tűnnekΝ felΝ ismét. Ez a tartomány 155 

megszemélyesítéséhezΝ képestΝ nagyonΝ elenyészőΝ szám,Ν amiΝ aΝ provinciaΝ kiemelkedőΝ

jelentőségévelΝmagyarázhatóέΝAΝ IIέΝ századtólΝ kezdveΝ azΝ éremképekΝ inkábbΝ azΝ uralkodónakΝ

nyújtottΝ felajánlástΝ tükrözik,Ν elsősorbanΝ terményekΝ ésΝ pénzΝ formájában. Africa tehát fontos 

hozzájárulásaival a Római Birodalom aktív és nélkülözhetetlen tagjaként jelenik meg. 

Hadrianus restitutor, valamint adventus érmeinek három variánsa sorolható ide, amelyek a 

provinciaΝ gabonabőségéreΝ ésΝ katonaiΝ erejéreΝ fektetnekΝ hangsúlyt. Antoninus Pius aurum 

coronarium sorozatábanΝAfricaΝ3ΝváltozattalΝ jelenikΝmeg,ΝaholΝmegintΝaΝbőségΝésΝazΝélelemΝ

kap kiemelt szerepet. Utóbbit hangsúlyozza Commodus hátlapja is, amely Roma 

gabonaellátásánakΝ rendezésétΝ hirdetiΝ egyΝ éhínségetΝ követőenέΝεaxentius esetében azonban 

márΝnemΝaΝgabona,ΝhanemΝaΝprovinciaΝvisszaszerzéseΝjátsszaΝaΝfőszerepetέΝ 

 

VII.11. VI. csoport 

AΝ VIέΝ csoportbaΝ AfricaΝ megszemélyesítéseiΝ kerültek,Ν amelyekΝ kettősfejekΝ vagyΝ

hermák egyik oldalát alkotják (AFR-VI/1-5). Ilyen más provinciaperszonifikációknál nem 

fordulΝelőέΝ3ΝgemmánΝ (AFR-VI/1-3)ΝAfricaΝ szilénfejekkelΝ jelenikΝmeg,Ν amiΝegyértelműenΝaΝ

dionysikus körre utal. Kérdés, hogy ezek mennyire kapcsolódnak vagy kapcsolódnak-e 

egyáltalán a színházi maszkos Africa perszonifikációkhoz (AFR-II/61-66) vagy a caesareai 

színház közelében talált fejhez (AFR-II/38). 

Egy másik gemmán (AFR-VI/4) Iuppiter Ammón képez ellenpontot. A párosítás azért 

isΝérdekes,ΝmivelΝaΝlegelsőΝexuviae elephantist felmutató Nagy Sándor érmeken a kosszarvak 

is megjelennekέΝ AΝ hódítóΝ számáraΝ különösenΝ nagyΝ jelentőségűΝ voltΝ azΝ oázisszentélyΝ

felkeresése, ami után Zeus fiának tartotta magát.455 Ammón kultuszának gyökere Afrikában 

található, tehát az ábrázolást akár úgy is fel lehet fogni, mint az isten origójára való utalást.  

 

                                                           
454 Leppin 2005, 30. 
455 Végrendelete szerint isteni apja, Ammón mellett szeretett volna nyugodni. Nilsson 1950, 138-139. 
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σémilegΝmeglepőbbΝaΝTusculumΝközelébenΝ találtΝmárványΝkettőshermaΝ(AFR-VI/5), 

amelynek másik oldalán Tritón található.456 AzΝ istenrőlΝ AfrikábanΝ többΝ folyótΝ ésΝ tavatΝ

neveztek el, ahol kultikus tiszteletben is részesítették.457 Tritón szerepet játszott az 

argonautákΝkiszabadításában,ΝamikorΝδibyaΝelőttΝzátonyraΝfutottakΝaΝrólaΝelnevezettΝ tavon.458 

Ez alapján A. Conze óta az exuviásΝnőtΝδibyávalΝazonosították,ΝámΝeztΝsemmilyenΝpárhuzamΝ

nem támasztja alá.459 A herma a föld–vízΝellentétpárraΝépül,ΝamiΝaΝnő-férfi egymásnak hátat 

fordításávalΝakárΝazΝellentétekΝvonzásakéntΝésΝtaszításakéntΝisΝértelmezhetőέ 

 

VII.12. VII. csoport 

 A VII. csoportba az a 7 ábrázolás tartozik (AFR-VII/1-7), amelyeknél Africa mellén 

különböző,Ν általábanΝ aΝ bőségreΝ utalóΝ attribútumokΝ jelennekΝ megέ460 AΝ csoportΝ aΝ későΝ

köztársaság kortól 210-igΝ terjedőΝ időszakraΝkorlátozódikέΝKözösΝmégΝbennük,ΝhogyΝmindigΝ

megjelenik az oroszlán is, és az AFR-VII/7 kivételével mindig a mellen. Az állatok 

királyának fontos szimbolikus és reális szerepe volt az afrikai életben. Az oroszlán Aegyptos, 

de különösen Libya és Északkelet-Numidia területén volt gyakori, ami a kultikus és 

gazdasági életet is befolyásolta.461 EgyrésztΝ HerculesΝ szimbólumaΝ volt,Ν akitőlΝ aΝ helyi 

uralkodócsaládok származtatták magukat. Ezen kívül szoláris, asztrális, termékenységi és 

apotropaikus funkciókkal is bírt. Az oroszlán fontos szerepet töltött be Kybelé kultuszában is, 

akinek tisztelete Kis-Ázsiából az I. században átkerült a déli kontinensre. Nem utolsó sorban 

Afrika volt a játékok során felhasznált oroszlánok legnagyobb beszállítója. Az állat és Africa 

szorosΝ kapcsolatáraΝHoratiusΝ isΝ utal,Ν amikorΝ aztΝ írja,Ν hogyΝ aΝ vidék,Ν amelyikΝ „leonum arida 

nutrix”έ462 Az állatok királyának harciasságát jól kifejezi, hogy a legio III Augusta jelvénye is 

az oroszlán volt.  

 

AzΝelsőΝdarabΝegyΝrendkívülΝjóΝminőségűΝaranyozottΝezüstΝbüsztΝ(AFR-VII/1), amely 

legutóbbΝaΝChristie’sΝσewΝYorkΝ2ί11-esΝaukciójánΝtűntΝfelέ463 A khitónt, himationt és exuviae 

                                                           
456 F. Salcedo ifjú szatírnak interpretálja, de ennek az uszonyok ellentmondanak. Salcedo 1996, nr. 112. 
457 Hérodotos 4, 188; DNP Triton 833; Domes 2007, 109.  
458 Hérodotos 4, 179. 
459 Libya az exuviae elephantist egyszer sem viseli. RIC II 958; RPC I 909; Ostrowski 1990, Libia 1; LIMC 
Libye 5a, 6; Houghtalin 1996, Libya 1-2; Toynbee 1934, 121; Ostrowski 1990, Libia 1; Strack 1933, 780. vesd 
össze Conze 1891, 89-90/207. 
460 Az AFR-VIIΝcsoportnálΝaΝkronológiaΝjaváraΝlemondtamΝarról,ΝhogyΝazΝérmeketΝtárgyaljamΝelőszörέ 
461 RE Löwe 969; Domes 2007, 65-67. 
462 Horatius Carm. 1, 22, 15-1θέΝAzΝidézethezΝbővebbenΝlásdΝCowanΝ2ίίθ,Ν322-324. 
463 A mellkép korábban már 1996-ban is megjelent a New York-iΝműtárgypiaconέΝδegutóbbΝ2,ηŐθ,ηίίΡ-ért kelt 
el. http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-
details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid=  

http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
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elephantistΝ viselőΝ nőalakΝ mellétΝ különbözőΝ állatokΝ ésΝ terményekΝ díszítikέΝ AzΝ egyetlenΝ

lemezbőlΝkialakítottΝmagasΝreliefΝmellképΝaΝhaj,Νfej,ΝtestΝésΝazΝállatokΝegyΝrészénekΝkivételévelΝ

aranyozott. A göndör haj teljesen körbeéri az arcot, amely hosszú, keskeny orral és csukott 

szájjal rendelkezik. A szemek jobbra és valamelyest lefelé néznek. Középen egy leopárd és 

egyΝ oroszlánΝ gyümölcsöketΝ (alma,Ν szőlő)Ν ésΝ kalásztΝ fogΝ közreέΝ AzΝ enyhénΝ töredékesΝ balΝ

vállon uraeus kúszik, míg a jobbon skorpió ül. Az elefántfüleken bekarcolások jelzik az állat 

kemény,ΝredősΝbőrétέΝAzΝormányΝésΝazΝagyarakΝkülönΝkészültek,ΝésΝutólagΝlettekΝbeillesztveέΝ

KülönΝ figyelmetΝ érdemelΝ aΝ skorpióΝ jelenléte,Ν amelyΝ csakΝ igenΝ ritkánΝ fordulΝ előΝ AfricaΝ

megszemélyesítéseinél (AFR-IV/9, IX/1.2-3, IX/2.2, IX/3-4).464 

Kifinomultságban és kivitelezésében csak a boscorealei Africa tál fogható hozzá (44. 

kép), amely egy 1895-ben talált 109 darabos ezüstkincs része.465 A leghíresebb Africa 

perszonifikáció viszont nem kerülhetett bele a katalógusomba, 

mivel osztom L. Houghtalin véleményét, aki ezt Afrika 

kontinens és nem provincia megszemélyesítésnek tartja.466  

 

44. kép: A boscorealei Africa tál 

 

A boscorealei darab lényegesen összetettebb, mint az 

elsőΝ büszt,Ν nohaΝ számosΝ közösΝ tulajdonságukΝ vanέΝ εéretbenΝ

nincsΝ nagyΝkülönbségΝköztük,Ν előzőΝ 1Ő,ηΝ cm,ΝmígΝ utóbbiΝ 1ι,ŐΝ

cm.  Közös továbbá az exuviae elephantis kialakítása, amely a fül mögött hajlik le a vállra. A 

fej mindkét esetben enyhén jobbra fordul. A méretbeli és kivitelbeli azonosságok alapján 

joggalΝ feltételezhető,Ν hogyΝ aΝ σewΝ York-i büszt is egy mára elveszett tál középpontját 

díszítette. A nagyobb méret ellenére a New York-i darab egy kisebb résztΝmutatΝaΝbüsztbőlέΝ

Szintén érdekes megfigyelni, hogy az utóbbin az attribútumok mérete és száma is jóval 

szerényebb, tehát itt ezek jóval kisebb szerepet töltenek be. A boscorealein Africa sokkal 

komplexebbΝ képΝ része,Ν aholΝ aΝ kontinensΝ bőségétΝ szimbolizáló emblematikus állatai és 

terményeiΝ mellettΝ azΝ isteniΝ szféraΝ legkülönfélébbΝ szereplőiΝ isΝ helyetΝ kapnakέ467 A 

perszonifikációΝ tehátΝmegpróbáljaΝ azΝ egészΝ térségΝ eltérőΝ aspektusaitΝ ésΝ kultúráitΝ egyesíteniέΝ

                                                           
464 AΝskorpióhozΝbővebbenΝlásdΝAFR-IX. csoport. 
465 Barr-Sharrar 1987, 29-30; Domes 2007, 100. 
466 Houghtalin 1996, 37-38. A tál interpretálásával kapcsolatban pont az attribútumok halmozása miatt, számos 
problémába adódik. Domes 2007, 100-108, To. 1 (részletes szakirodalomi hivatkozással); Salcedo 1996, 91-92, 
nr. 99; Barr-Sharrar 1987, H 27; Linfert 1984, 351-357; LIMC Aigyptos 10; Baratte 1986, 77. 
467 Mind az állatok, mind az isteni attribútumok nem egy jól körülhatárolható területre, hanem az egész észak-
afrikaiΝtérségreΝjellemzőekέ 
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IlyenΝelsősorbanΝolyasvalakinekΝálltΝérdekében,ΝakiΝ felülrőlΝvagyΝkívülrőlΝszemlélteΝAfricát,Ν

nemΝ olyannak,Ν akiΝ pontosanΝ tisztábanΝ voltΝ aΝ sokszínűségbőlΝ fakadóΝ ellentétekkelέΝ EzzelΝ

szembenΝ aΝ kevésbéΝ művésziΝ kivitelűΝ σewΝ York-i darab pusztán az afrikai flórából és 

faunából vett attribútumokkal rendelkezik, tehát sokkal általánosabb Africa képet mutat. 

 

AfricaΝVIIέΝcsoportbaΝtartozóΝábrázolásánakΝkövetkezőΝdarabjaΝegyΝbronzΝbüsztΝ(AFR-

VIIή2),ΝamelynekΝmellénΝoroszlánfejΝtalálhatóέΝUgyanezΝaΝmegoldásΝfigyelhetőΝmegΝaΝvienne-i 

oinokhoé fülén (AFR-VIIή3)ΝaΝnőiΝmellképΝjobbΝoldalánέΝAfricaΝfölöttΝrendhagyóΝmódonΝegyΝ

síp és egy pánsíp áll keresztben. Felettük egy oroszlán egy elejtett állattal (antilop?), és egy 

lituus láthatóέΝ ÉrdekesΝ azΝ oroszlánΝmegkettőzéseΝ azΝ edényfülönέΝ EgyszerΝ átvitt értelemben 

mint Africa attribútuma szerepel, másszor meg direkt módon, mint az állatok királya. A lituus 

ezenΝ kívülΝ csakΝ egyΝ esetben,ΝAfricaΝ legelsőΝ rómaiΝ perszonifikációjánΝ fordulΝ elő,Ν PompeiusΝ

pénzén (AFR-II/1). Szakrális értelmezése jelen esetben azonban komplikációkat okoz. Nehéz 

ugyanisΝ egyΝ jelenetbeΝ aΝ fülönΝ szereplőΝ attribútumokatΝ ésΝ szimbólumokatΝ összeegyeztetniέΝ

KönnyenΝ elképzelhető,Ν hogyΝ valójábanΝ külön-külön utalásokról van szó, amelyeket 

egyenként kell értelmezni. 

AfricaΝ mellénélΝ megjelenőΝ oroszlán a Kr.u. I. század végén és a II. század elején 

észak-afrikai mécsesen (AFR-VIIήŐ)Ν isΝmegfigyelhetőέΝAΝprofilbólΝábrázoltΝnőalakΝmellkasaΝ

előttΝ azΝ állatΝ protoméjaΝ láthatóέΝ AΝ mécsesΝ mintΝ anyagtípusΝ jólΝ mutatja,Ν hogyΝ AfricaΝ

perszonifikációja a legszélesebbΝ helyiΝ népréteghezΝ isΝ eljutottέΝ FeltehetőenΝ kialakultΝ egyΝ

lokális öntudat, amelynek képileg hangot is adtak. 

 

Egészalakos oroszlán jelenik meg Africa mellénél a londoni attache-on (AFR-VII/5). 

Újdonság, hogy a büszt elefántagyarral is kiegészül, amit valószínűlegΝazΝértékesΝalapanyagraΝ

való utalásként kell értelmezni.468 Africa büsztje tehát 2 különleges attribútum közt foglal 

helyet, amelyek egzotikus faunájára és gazdagságára utalnak. 

Szintén oroszlánnal és elefántagyarral jelenik meg Africa a Leptis Magna régi 

forumán talált II. századi reliefen (AFR-VII/6). A VII. csoportba tartozó eddigi 

ábrázolásokhoz képest újdonság a perszonifikáció egészalakos megjelenítése, valamint az 

exuviae elephantis hiányaέΝ UtóbbiΝ aΝ domborműΝ töredékességévelΝ magyarázhatóέΝ További 

eltérés, hogy az oroszlán nem hím, mivel nem rendelkezik nagy sörénnyel. A darab 

különlegességétΝ aΝ lelőhelyeΝ adja,Ν aminekΝ alapjánΝ joggalΝ feltételezhetőenΝ publikusΝ célokatΝ

                                                           
468 Domes 2007, 76-77. 
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szolgált, tehát központi megrendelésre készült.469 Ugyanakkor érdekes, hogy miért pont ezt 

azΝ ábrázolástΝ választottákΝ aΝ provinciaΝ jelképezéséreέΝ AzΝ elefántagyarΝ ésΝ azΝ oroszlánΝ tűntΝ

leginkábbΝ úgy,Ν mintΝ amiΝ kiΝ tudjaΝ fejezniΝ aΝ provinciaΝ sajátosságaitέΝ FeltehetőenΝ emögöttΝ

gazdaságiΝ szempontokΝ húzódnak,Ν mivelΝ δibyaΝ jelentősΝ mennyiségűΝ oroszlánt és 

elefántcsontot szállított birodalomszerte.470 HogyΝaΝreliefΝnemΝelsősorbanΝazΝáltalánosΝbőségreΝ

(cornucopia), vagy a gabonaellátásban betöltött fontos szerepre utal, azzal magyarázható, 

hogyΝδeptisΝεagnaΝnemΝegyΝfontosΝgabonatermőΝvidékenΝfeküdtέ471 

 

NémilegΝ eltérΝ azΝ előzőektőlΝ aΝ SeptimiusΝ SeverusΝ általΝ veretettΝ érmekenΝ megjelenőΝ

Africa (AFR-VII/7).472 EzenΝugyanisΝazΝállóΝperszonifikációΝruhájaΝterményektőlΝroskad,ΝmígΝ

lábánálΝkisméretűΝoroszlánΝlépdelέ473 AzΝábrázolásΝtehátΝkétségtelenülΝAfricaΝbőségétΝhirdeti, 

azétΝaΝterületét,ΝahonnanΝaΝcsászárΝmagaΝisΝszármazottέΝKétΝvariánsaΝkülöníthetőΝel,ΝamelyekΝ

időbenΝisΝeltérnekΝegymástólέΝAzΝelső,ΝruhájábanΝkalásztΝtartóΝAfricaΝ(AFR-VII/7.1) 194-ben 

sestertiusként és dupondiusként jelent meg. A második esetben (AFR-VII/7.2) a tartomány 

gyümölcsökkel jelenik meg a 202-210 között, de 207-ben biztosan vert denariusokon.474 

ÉrdekesΝ módonΝ AfricaΝ CaracallaΝ ésΝ GetaΝ vereteiΝ közöttΝ egyszerΝ semΝ figyelhetőΝ megέΝ

εagyarázatulΝvalószínűlegΝazΝszolgál,ΝhogyΝazΝapaΝhevesΝtrónviszályok kellősΝközepénΝkerültΝ

hatalomra, míg fiai egyenes ágon örökölték meg a trónt. Hasonló volt a helyzet a négy 

császárΝévébenΝis,ΝamikorΝaΝkülönbözőΝusurpatores, mint például az africai Clodius Macer is, 

provinciaperszonifikációkkal próbált magának támogatást szerezni. Septimiusnak is fontos 

volt egyrészt a legitimáció, hogy saját magát a közvélemény tudatába vésse, másrészt, hogy 

büszkeΝ származásiΝ helyétΝ hirdesseέΝ AfricaΝ ugyanisΝ bőségeΝ révénΝ biztosítaniΝ tudtaΝ azΝ egészΝ

birodalom, de különösen Roma számára az anyagi és terménybeli stabilitást. A Pescennius 

σigerhezΝ csatlakozottΝ AegyptosbólΝ ugyanisΝ megszűntΝ aΝ fővárosbaΝ irányulóΝ gabonaexport,Ν

ami könnyen újabb lázongáshoz vezethetett volna. Severus ezért gyorsan katonákat küldött 

Africába, hogy biztosítsa az onnanΝ érkezőΝ élelmetέ475 Az eseményekkel jól egybevág az 

                                                           
469 Salcedo 1996, nr. 116. 
470 Domes 2007, 65-66, 76. 
471 Ezek Észak-Numidiában és a pár nyugatabbi tengerparti város körül voltak. Le Bohec 2005, 141-142. 
472 AΝszakirodalombanΝfeltűnikΝegyΝolyanΝéremvariációΝis,ΝamelyenΝAfricaΝaΝruhájátΝtartóΝkezébenΝkígyótΝfogέΝEzΝ
azonbanΝcsakΝaΝlelógóΝruharedőΝfélreinterpretálásaέΝAΝfélreértésΝelsősorbanΝaΝgyakranΝrosszΝállapotbanΝ
kivitelezettΝésΝmegmaradtΝéremképeknekΝtudhatóΝbeέΝAΝkígyóΝegyáltalánΝnemΝtekinthetőΝAfricaΝtipikusΝ
attribútumának, mivel az csak a boscorealei tálon (AFR-VIή2)ΝfordulΝelőέΝRICΝ2ίιέ 
473 AΝmelletteΝlépdelőΝoroszlánΝelőszörΝCommodusnálΝjelenikΝmegΝAFR-Vήθ,ΝaholΝszinténΝcsakΝazΝállatΝelülsőΝ
fele látszik. 
474 F. Schmidt-Dick indoklás nélkül csak 207-re teszi a második verziót. Schmidt-Dick 2011, IV.4.1.04. 
475 Birley 2005, 179; Le Bohec 2005, 74-75. 
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éremkép 194-es ábrázolása, és a rajta megjelenített kalász.476 A hátlap a legitimációs célok 

mellettΝ azΝ egyreΝ jelentősebbΝ africaiΝ hatalmiΝ konglomerátumΝ feléΝ tettΝ gesztusΝ isέΝ AΝ későbbiΝ

kibocsátás összefüggésben lehet Septimius Severus africai látogatásával.477 

 

Összegzés 

Africa VII. csoportba tartozó ábrázolásai, amelyeken oroszlánt és terményeket hordoz 

aΝmellén,ΝazΝIέΝszázadtólΝaΝIIIέΝszázadΝelejéigΝfigyelhetőkΝmegέΝKöztükΝtalálhatóΝnemesfémbőlΝ

készült perszonifikáció is (AFR-VII/1). Ezek mellett létezik egy kisebb csoport, az I–II. 

században, amelynél Africa mellén egy oroszlánfej vagy protomé látható (AFR-VII/2-4). 

Mivel ezek a privát szférához kapcsolható tárgyakon találhatók, ezért az ikonográfiai 

megoldás nemΝaΝközpontiΝhatalomΝfelőlΝérkezőnekΝtűnikέΝÉrdekesΝmódonΝezΝazΝábrázolásΝjólΝ

illik a Horatius helyhez, amikor Africát oroszlánokat tápláló vidéknek írja le.478AΝ fekvőΝ

pozícióbanΝ lévőΝ állatokΝ királyaΝ gyakoriΝ motívumΝ voltΝ aΝ kisművészetben,Ν aholΝ gyakranΝ

hétköznapi tárgyakat is díszítettek.479 

A központi adminisztráció által meghatározott megjelenítések pusztán a csoport két 

legutolsó tagjánál (AFR-VII/6-ι)ΝfigyelhetőkΝmegέΝEzekΝegyébkéntΝjelenΝesetbenΝazΝegyetlenΝ

egészalakos perszonifikációk. A leptis magnai relief oroszlánja és elefántcsontja a vidék, 

illetve a város 2 legértékesebb exportcikkével jelenik meg. Septimius Severus hátlapja 

viszont legitimációs célokat szolgált, ami jól párhuzamba állítható a Római Birodalom 

korábbi krízishelyzetével, amikor több császárjelölt versenyzett a trónért. 

 

VII.13. VIII. csoport 

 Africa VIII. csoportba tartozó ábrázolásain csak az elefántagyar jelenik meg 

attribútumként. Összesen 4 ábrázolás sorolható ide, amelyek az I-IVέΝ századraΝkeltezhetőkέΝ

Az egyik veronai applikáció (AFR-VIII/2) bizonyára tartott valamit a jobb kezében, ám 

annak vége letörött. Pontos funkciójának meghatározása híján jobbnak láttam a VIII. 

csoportnál tárgyalni. Jól mutatja Africa egybeforrását az exuviae elephantisszal, hogy a két 

fejen viselt agyar mellé egy harmadikkal hangsúlyozták azt ki.  

                                                           
476 RIC IV/1 67. o. 
477 Méthy 1992, 287; RIC IV/1, 70. o. 
478 Horatius Carm. 1.22.15-16. 
479 RE Löwe 987-988. 
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 Az elefántagyar, ahogy ma is, az ókorban is luxuscikknek számított, amely istenekhez 

méltó áldozat volt.480 δegfontosabbΝ beszerzésiΝ helyeΝ AfrikaΝ volt,Ν aminekΝ köszönhetőenΝ aΝ

megszemélyesítése kezében a terület egzotikus gazdagságára utal.481 Az ókorban 

elsődlegesenΝ δibya,Ν σumidia,Ν εauretaniaΝ ésΝ AethiopiaΝ területeΝ bővelkedettΝ benneέ482 A 

cornucopiával ellentétben ezt mindig heggyel felfelé ábrázolták.  

AfricaΝ aΝ kézbenΝ tartottΝ agyarralΝ előszörΝ egyΝ pompeiiΝ falfestményenΝ látható (AFR-

VIII/1), amely paterával és gyöngyfüzérrel egészül ki. 

 

AzΝ elsőΝ ábrázolásΝ egyΝ elterjedtΝmécsestípusonΝ találhatóΝ (AFR-VIII/1), amelyen egy 

exuviae elephantistΝviselőΝnőiΝbüsztΝbaljábanΝelefántagyaratΝtartέΝEzΝaΝkerekΝszájúΝmécsesekenΝ

fordulΝ elő,Ν amelyek kedveltek voltak a II-III. században. Africa a Bonifay 1.1.1. altípusba 

(=Deneauve VII) tartozó mécseseken jelenik meg, amelyeken a perszonifikációt még 

cornucopia, kantharos, korybantes tympanonnal és férfi amphorával válthatja.483 A díszítés 

mély bekarcolással történt. A nagyfokú sorozatgyártás miatt a lámpák összeszámolása még 

nem történt meg, így csak típus és nem darabszám szerint szerepelnek a katalógusban. A 

mécsesekΝegészΝAfricábanΝelterjedtekΝvoltak,ΝésΝ temetőkbőlΝ isΝ ismertek,ΝámΝnemΝvalószínű, 

hogy Africa megszemélyesítését ezért tették volna sírba. Sokkal plauzibilisebb azt gondolni, 

hogy egy általánosan elterjedt mécsest helyeztek a halott mellé. Különleges 

megkülönböztetésreΝ semΝ aΝ sírok,Ν semΝ aΝmécsesenΝmegjelenőΝ attribútumokΝ nemΝ utalnakέΝAΝ

perszonifikációΝtehátΝinkábbΝmintΝaΝgazdaságilagΝfejlettΝterületΝmegtestesítőjeΝjelenikΝmeg,ΝakiΝ

kezében az egyik legértékesebb exportcikkét tartja. 

 

 AΝ csoportΝ másodikΝ tagjaΝ aΝ VeronábanΝ őrzöttΝ bronzΝ applikáció,Ν amelyikΝ baljábanΝ

elefántagyarat, jobbjában egyΝletörtΝvégűΝbototΝtartΝ(AFR-VIII/2). Illesztési lyukak találhatók 

aΝjobbΝoldalonΝazΝelefántfülön,ΝaΝvállΝalattΝésΝaΝsípcsontΝmellett,ΝmígΝkettőΝaΝbalΝelefántfülönέΝ

Az átlyukasztott elefántfül csak egy másik büsztön jelenik meg (AFR-II/72), ahol a balon 

szintén két lyuk található. 

 σagyonΝhasonlóΝmódonΝjelenikΝmegΝAfricaΝegyΝmásikΝVeronábanΝőrzöttΝbronzszobronΝ

(AFR-VIIIή3)Ν is,ΝamelyΝméretbenΝ isΝhozzávetőlegesΝegyezéstΝmutatΝazΝelőzővelέΝKülönbség,Ν

hogy ez talapzattal együtt maradt meg, a lábak tartása fordított,Ν ésΝ aΝ jobbΝkarΝ tőbőlΝ törtΝ leέΝ

                                                           
480 Plin. Nat. Hist. 8, 10. Thamugadiból, Leptis Magnából és Oeából is ismert ilyen. Leschi 1947, 96-99; Le 
Glay 1964, 374-375; Le Glay 1966, 1233; Le Glay 1991, 75-76. 
481 Domes 2007, 76-77. 
482 RE Elfenbein 2356-2358. 
483 Bonifay 2005, 31-32. 
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TovábbiΝ érdekességΝ aΝ négerekreΝ jellemzőΝ vastag,Ν tömöttΝ haj,Ν amiΝ csakΝ ritkánΝ jelenikΝ megΝ

Africánál. 

 

 A VIII. csoportba tartozó megszemélyesítések utolsó darabja egy mozaikon található 

(AFR-VIII/4), amely az Oronthésnál fekvőΝAntiochiaΝfürdőjébőlΝkerültΝelőέΝEzenΝegyΝsziklánΝ

ülőΝ nőalakΝ láthatóΝ exuviae elephantisszal, baljában elefántagyarral. A fej mellett látható C 

betűΝ alapjánΝ DέΝ δeviΝ AegyptoskéntΝ azonosította,Ν ámΝ azΝ attribútumokΝ ennekΝ

ellentmondanak.484 Africától jobbra földönΝ fekvőΝ GéΝ ésΝ λΝ girlandotΝ vivőΝ puttóΝ (karpoi) 

látható,ΝamiΝegyértelműenΝegyΝidillikusΝvidékΝbőségétΝésΝgazdagságátΝszimbolizáljaέ I. 

Domes véleménye szerint Africa jobb kezében vexillumot tart.485 Ennek azonban ellentmond, 

hogy azok az ábrázolások mindig állva, és nem ülve jelennek meg, továbbá a hadijelvényt 

nem ferdén, hanem egyenesen tartják. 

 

VII.14. IX. csoport 

 AΝ IXέΝ csoportbaΝ tartozóΝábrázolásokonΝAfricaΝ földönΝ fekvőΝnőalakkéntΝ jelenikΝmeg,Ν

fején exuviae elephantisszal. Kezében 2 variánst (AFR-IX/1.1, 2.1) leszámítva skorpiót tart. 

A IX. csoport csak Hadrianus, Antoninus Pius, Commodus és Septimius Severus hátlapjain, 

illetve még 2 gemmán jelenik meg.  

A IX. csoport alap képtípusa Hadrianus provinciaΝ sorozatábanΝ tűnikΝ felΝ előszörέΝ PέΝ

StrackΝ aΝ földönΝ fekvő,Ν sziklánakΝ vagyΝ terménykosárnakΝ támaszkodóΝ ábrázolástΝ Tellus-

sémának nevezte.486 Ezt Hadrianus szintén 134-138 között vert Tellus hátlapjai indokolják, 

amelyekenΝazΝistennőΝugyanígyΝjelenikΝmeg (30. kép).487 Africa adventus érmei 4 variánssal 

rendelkeznek, amelyek sokban hasonlítanak az Aegyptos hátlapokhoz (AEG-2).488 AzΝelsőnΝ

(AFR-IXή1έ1)Ν aΝ fedetlenΝ mellűΝ nőalakΝ terménykosárraΝ támaszkodik,Ν kezétΝ oroszlánΝ fejéreΝ

helyezi. Ezek az aurei a tartomány elsőΝéremábrázolásai,ΝamelyekenΝazΝoroszlánΝmegjelenikέΝ

Ugyanez vonatkozik a skorpióra is AFR-IX/1.2-n, ahol a terület sziklára támaszkodik, és a 

kosár a lábainál helyezkedik el. Az AFR-IX/1.3 ennek a cornucopiával kiegészített változata, 

amelynek sikerét bizonyítja,ΝhogyΝSeptimiusΝSeverusΝisΝújraveriΝőketΝdenarius címletben. Az 

érmékΝpontatlanΝdatálásaΝmiattΝnemΝköthetőekΝegyΝkonkrétΝeseményhezέΝAΝkibocsátóΝafricaiΝ

származásaΝmiattΝazonbanΝazΝisΝelképzelhető,ΝhogyΝáltalánosΝérvényűΝüzenetetΝhordoztakΝaΝIIIέ 

                                                           
484 Levi 1947, 263; Domes 2007, Mo. 7; Salcedo 1996, nr. 122. 
485 Domes 2007, 77, 85. 
486 Strack 1933, 153. 
487 RIC II 277. 
488 Toynbee 1934, 34. 
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század elején. AFR-IX/1.4 annyiban különbözik az AFR-IX/1.3-tól, hogy jobb kezében 

kalásztΝ tart,Ν ésΝ aΝ lábaiΝ mellőlΝ eltűnikΝ aΝ terménykosárέΝ AΝ variánsΝ tehátΝ egyértelműenΝ aΝ

provinciaΝgabonatermőΝképességétΝhangsúlyozzaέ 

 AΝ skorpióΝAfricaΝmellettΝ előszörΝ egyΝ oinokhoé fülön (AFR-IV/9) jelenik meg az I. 

századbanέΝ AzΝ oroszlánhozΝ hasonlóanΝ apotropaikusΝ ésΝ bőségetΝ jelképezőΝ szereppelΝ bírtέ489 

εindemellettΝ εercuriusΝ állataΝ isΝ volt,Ν akiΝ aΝ vegetációΝ védelmezője,Ν valamintΝ aΝ

kereskedelembőlΝ származóΝ prosperitásΝ zálogaΝ volt.490 A skorpió tehát jól illeszkedik a 

terménykosárhoz, és Africa Tellus-sémában való ábrázolásához. Az állatnak katonai 

jelentőségeΝisΝvolt,ΝamiΝmiattΝaΝlegio III Cyrenaica jelképe is ez volt.491 

 

 Antoninus Pius 160-ban kibocsátott medalionjához (AFR-IX/2.1)ΝelődjeΝAFR-IX/1.1-

es hátlapját vette alapul.492 Változtatás annyiban van, hogy Africa sziklának támaszkodik és 

balΝkezébenΝkalászokatΝtart,ΝilletveΝlábaiΝmellőlΝeltűntΝaΝkosárέΝAzΝéremképΝmégΝkiegészülΝaΝ

páncélbanΝ lándzsávalΝ állóΝ császárral,Ν akiΝ előttΝ Victoria tropaeumot épít. Ugyanezt a 

medaliont 190-191-ben Commodus is újraverette. Antoninus Pius egy másik variációjának 

(AFR-IX/2.1) alapja Hadrianus AFR-IX/1.3, amelyiken Africa cornucopiát és skorpiót tart. 

 AΝ jelenetΝ egyértelműenΝ aΝ győzelmiΝ ikonográfiához tartozik, ami kiegészül a 

Hadrianus által bevezetett éremképekkel. Annak ellenére azonban, hogy Africa tropaeum 

alattΝ fekszik,Ν legyőzéséreΝ semmiΝ semΝutal,Ν sokkalΝ inkábbΝ aΝ hadiΝ sikerekΝ helyszínétΝ jelziέ493 

Nagyobb csapatáthelyezések a II. század közepén Mauretania Caesariensisbe történtek, de 

pontosΝ időkeretekΝ közéΝ nehézΝ őketΝ szorítaniέ494 Annyi bizonyos csupán, hogy tartomány 

nyugati részében katonai konfliktusok zajlottak, de nem biztos, hogy a mauri voltak a 

felbujtók. Commodus alatt viszont már velük kerültΝsorΝösszetűzések,ΝamelyekΝnemΝvoltakΝtúlΝ

komolyak.495 Érdekes azonban megfigyelni, hogy Commodus 190-192 között két olyan érmet 

isΝ veret,Ν amelyΝ AfricávalΝ kapcsolatosέΝ EgyikükΝ ráadásulΝ egyértelműenΝ hadiΝ jellegű,Ν mígΝ aΝ

másik esetében (AFR-V/4) sem zárható ki a hajó hadi jellege. 

 

                                                           
489 Domes 2007, 71; DNP Spinnentiere 828-829. 
490 Le Glay 1991, 70; Salcedo 1996, 101-103. 
491 Gaia egy skorpiót küldött Orion megölésére, ami az állat harciasságának magyarázata volt. DNP Spinnentiere 
829. 
492 Toynbee 1934, 36-37. 
493 Spranger 1955, 76-78. 
494 A mozgósításokat a szakirodalom leginkább 144-150 közé teszi. Kienast 2004, 134; Salcedo 1996, 148. vesd 
össze Le Bohec 2005, 69-70. 
495 Le Bohec 2005, 72; SHA Commodus 13, 5; Toynbee 1934, 37. 
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Africa AFR-IX/1.3-as hátlapját másolja az a két gemma is (AFR-IX/3-4), amelyen a 

perszonifikáció fekve jelenik meg, kezében cornucopia és skorpió. Az AFR-IX/3-asΝ ékkőΝ

még a lábaknál elhelyezett terménykosárral is kiegészül, ráadásul mégΝkivételesenΝaΝlelőhelyeΝ

isΝismert,ΝamiΝSalonaέΝÚgyΝtűnik,ΝhogyΝezΝazΝéremképΝvoltΝaΝlegkedveltebbΝábrázolás,ΝamelyΝ

dekoratív és egzotikus megjelenése miatt még a skorpió révén apotropaikus funkciókkal is 

bírt.496 

 

Összegzés 

 Africa a IX. csoportba tartozó érméken és gemmákon fekve jelenik meg. Az újítás 

HadrianusΝ idejébenΝ mentΝ végbe,Ν majdΝ ezekhezΝ aΝ hátlapokhozΝ nyúltakΝ visszaΝ aΝ későbbiΝ

korokbanέΝ AntoninusΝ PiusΝ elődjénekΝ kétΝ variánsátΝ isΝ felhasználta,Ν győzedelmesΝ jelenetreΝ

egészítve ki azokat. Commodus nagyapjának medalionjából csak az oroszlános cornucopiás 

verziót bocsátotta ki újból. Septimius Severus viszont Hadrianus skorpiót tartó Africa 

hátlapját másolta, amely nem mellesleg a gemmákat is megihlette. 

 

VII.15. X. csoport 

Africa X. csoportba tartozó 6 megszemélyesítése (AFR-X/1-6) cornucopiával jelenik 

meg a II-III. században. A cornucopia gyakoriΝattribútumΝkülönbözőΝmegszemélyesítéseknélΝ

ésΝ isteneknélέΝ ÁltalánosΝ ésΝ gyakranΝmásΝ tárggyalΝ együttΝmegjelenőΝmivoltaΝmiattΝ többsíkúΝ

értelmezések is elképzelhetőkέΝÖnmagábanΝaΝbőségszaruΝutalhatΝAfricaΝáltalánosΝésΝjólΝismertΝ

bőségére,ΝgazdagságáraέΝAΝkülönbözőΝattribútumokkalΝegyüttΝkiegészíthetikΝegymást,ΝamivelΝ

az interpretáció is pontosodik.497 A X. csoportba tartozó ábrázolások között is csak 2 (AFR-

X/3, 6) van, amely nem veszett el, illetve tört le egy darabja vagy attribútuma. A lambaesisi 

(AFR-X/4) és belgrádi (AFR-X/5) bronzszobrok biztosan tartottak még valamit jobbjukban, 

amiΝ máraΝ márΝ nincsΝ megέΝ UtóbbiΝ mindenΝ valószínűségΝ szerintΝ egyΝ lándzsát498 fogott, ám 

mivel ez nem bizonyítható, ezért nem a III. csoportba soroltam.499 

Az AFR-X/2 carnuntumi bronz applikáción Africa kezében a cornucopia mellett 

patera is található. Egy pompeii freskón (AFR-VIII/1) a libációs edény egy elefántagyarral és 

gyöngyfüzérrel egészül ki. A patera és cornucopia GeniusraΝ emlékeztetőΝ attribútumok,Ν

                                                           
496 DNP Spinnentiere 828-829. 
497 Domes 2007, 63-64. 
498 I. Domes vexillumotΝfeltételez,ΝamelyΝazonbanΝnemΝvalószínű,ΝmivelΝaΝhadijelvény szövetrésze általában 
fejmagasságban helyezkedik el, és az az alatti részen fogják meg. vesd össze Domes 2007, 84-85. 
499 AmennyibenΝezΝhelytállóΝlenne,ΝakkorΝtermészetesenΝAfricaΝkatonaiΝerejének,ΝilletveΝazΝabbólΝfakadóΝbőségΝ
megnyilvánulását kellΝaΝszoborbanΝlátniέΝElképzelhető,ΝhogyΝegyΝεoesiában,ΝilletveΝaΝkörnyékénΝállomásozóΝ
afrikai hadtesthez kapcsolódik. 
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amelyek valamilyen áldozati aktusra utalnak. Africa így jelenik meg Hadrianus adventus 

érmein (AFR-V/2), valamint a thamugadi kratéron (AFR-XI/1), igaz ott oltár nélkül. 

Ugyanezeket az attribútumokatΝ tartjaΝ aΝ négyΝ császárΝ évétőlΝ kezdveΝ FidesΝ publicum,Ν

Concordia és Fortuna is.500 UtóbbiΝ tűnikΝ azΝ AFR-VIIIή1Ν ésΝ Xή2Ν darabokΝ legvalószínűbbΝ

értelmezésénekέΝ AfricaΝ szerencséjeΝ ugyanisΝ sokféleképpenΝ értelmezhető,Ν mivelΝ gazdagΝ

provincia volt.  

A továbbiΝ darabokΝ előkerülésiΝ körülményeiΝ kétségesekέΝ Ν Romából,Ν aΝ viaΝ PortuenseΝ

mellettΝfekvőΝtemetőΝkörzetébőlΝkerültΝelőΝegyΝterrakottaΝbüsztΝ(AFR-Xή1),ΝamelyrőlΝazonbanΝ

nem tudni biztosan, hogy sírból származik-e. Ennél is kevesebb információ van egy 

MarokkóbanΝ őrzöttΝ építészetiΝ töredékrőlΝ (AFR-Xή3)έΝ EgyΝ KrakkóbanΝ lévőΝ gemmánΝ AfricaΝ

büsztjeΝelőttΝjelenikΝmegΝaΝbőségszaruΝ(AFR-X/6).501 

A II-IIIέΝszázadraΝkeltezhetőΝegyΝlambaesisiΝbronzΝszobrocskaΝ(AFR-X/5), amelyet M. 

Le Glay igyekezett a dea Africa kultusz alátámasztására felhasználni, amire azonban 

semmilyen konkrét bizonyíték nincs.502 

 

Összegzés 

 Africa X. csoportba tartozó, cornucopiával ellátott ábrázolásai általában véve a terület 

híresΝgazdagságáraΝutalnakέΝÉrdekesΝmódon,ΝaΝleletekΝközülΝcsakΝ2ΝkerültΝelőΝAfrikából, míg 

ŐΝbiztosanΝEurópábólέΝAΝbalΝkézbenΝfogottΝbőségszaruΝáltalábanΝcsakΝkiegészítőΝattribútum,Ν

de sajnos egy kivételével a másik kézben tartott tárgyak elvesztek. 

 

VII.16. XI. csoport 

 Africa XI. csoportba tartozó megszemélyesítésein vexillummal jelenik meg.503 

Összesen 5 tárgy sorolható ide (AFR-XI/1-5), amelyek a Severus-kortól a IV. századig 

keltezhetőkέΝ EnnekΝ ellenéreΝ AfricaΝ elsőΝ vexillumos megszemélyesítése Hadrianus adventus 

sorozatában van (AFR-V/2.3), amely így a X. csoportba került. Hasonló ábrázolása van 

Mauretaniának is (MAV-2/2) ugyanebben a sorozatban, ahol Africához hasonlóan a fél 

melletΝszabadonΝhagyó,ΝamazonszerűΝ tunicát visel. A császárnak fontos volt Afrika katonai 

felkészültsége,Ν amelyrőlΝ személyesenΝ isΝ meggyőződöttέ504 A vexillum mint a legiók és 

                                                           
500 Schmidt-Dick 2002, f1A/05, Concordia f1A/03, Fortuna f1A/13. 
501 A darabot F. Salcedo modern hamisítványnak véli. Salcedo 1996, nr. 130. 
502 Le Glay 1966, 1238-1239; Le Glay 1991, 76. 
503 AΝkronológiaΝmiattΝebbenΝaΝcsoportbanΝisΝeltekintekΝattól,ΝhogyΝaΝpénztΝtárgyaljamΝazΝelsőΝhelyenέ 
504 Bayet 1931, 67-68.  
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vexillatiókΝ legfontosabbΝ jelvénye,Ν aΝ katonaságΝ egyikΝ legegyértelműbbΝ ésΝ legszentebbΝ

szimbóluma.505 

 AΝ XIέΝ csoportΝ 2Ν alcsoportraΝ oszthatóΝ attólΝ függően,Ν hogyΝ AfricaΝ aΝ másikΝ kezébenΝ

cornucopiátΝ vagyΝ elefántagyaratΝ tartέΝ AzΝ előbbiΝ csoportΝ (AFR-XI/1-3)Ν azΝ afrikaiΝ lelőhelyűΝ

tárgyakbólΝáll,Ν amelyekΝkorábbra,ΝnagyjábólΝ aΝ IIIέΝ századraΝkeltezhetőkέ506 A Severus-korra 

tehetőΝ reliefdíszesΝ kőkratér a thamugadi nagy déli thermae frigidariumábólΝ kerültΝ előέΝ AzΝ

edénytΝ azΝ egymássalΝ szembenΝ elhelyezkedőΝ kétΝ voluta osztja ketté. Az egyik felén egy 

áldozatjelenet látható, középen oltár, fölötte borostyánlevelek, bal oldalt victimarius bikával, 

jobb oldalt oroszlán és egy tunicába öltözött, vexillumot és cornucopiát tartó alak. Utóbbi az 

attribútumok alapján, noha a fej már elveszett, Africaként azonosítható.507A kratér másik 

oldalán a kagylóban álló Venust Hercules, valamint Erós és Psyché fogja közre. Utóbbit M. 

Le Glay Bacchussszal hozta összefüggésbe, ami mellett az edény alakja, valamint a 

borostyánlevél is szól.508 Ennek ellenére ez az isten nem jelenik meg személyesen, és érdekes 

módonΝ ErósΝ ésΝ PsychéΝ semΝ foglalΝ elΝ központiΝ helyetΝ aΝ képmezőnέΝ Hercules,Ν VenusΝ ésΝ

BacchusήδiberΝ PaterΝmegfeleltethetőΝ aΝ leptisΝmagnaiΝ dii patriinak, akik Septimius Severus 

hatalomra kerülésekor nagy figyelmet kaptak.509 AfrikábanΝ δiberΝ PaterΝ ésΝ aΝ fürdőkΝ

kapcsolatára máshonnan, Caesareaból is van bizonyíték, ahol az istennek a thermaeben oltárt 

és szobrot emeltek.510 

M. Le Glay abból a prekoncepcióból indult ki, hogy dea Africa kultusza létezett, majd 

ezt próbálta meg összeegyeztetni Liber Paterrel egész Africában.511 Véleménye szerint az 

istenháromságból utóbbi örvendett legnagyobb tiszteletnek Thamugadiban.512 F. Salcedo 

helyesen jegyzi meg, hogy a thamugadi háromcellás templomban talált feliratokonΝszereplőΝ

dea patria,ΝnemΝegyértelműenΝAfricáraΝutal,ΝmintΝahogyΝaztΝεέΝδeΝGlayΝvélteέ513 Továbbá a 

Liber Paternek feláldozott elefántagyarak önmagukban nem bizonyítják az isten és Africa 

perszonifikációjának szoros kapcsolatát. Az elefántcsont értékes alapanyag lévén, méltó 
                                                           
505 Domes 2007, 82-83. 
506 I. Domes véleménye szerint a belgrádi szobrocska is vexillumot tarthatott egykor, de ezt nem lehet 
megerősíteniέΝDomesΝ2ίίι,ΝκŐ-85. Vexillummal és conucopiával álló megszemélyesítés korábban csak 
AntoninusΝPiusΝérméinΝfigyelhetőΝmegΝδiberalitasΝkezébenέΝRICΝIIIΝ1ηθέ 
507 EzΝalapjánΝtehátΝnőnekΝtekintendőέΝvesd össze Salcedo 1996, nr. 134; Salcedo 1996/2, 77. (férfinak véli) 
508 Le Glay 1964, 376-379. 
509 AΝpunΝmegfelelőjükΝHerculesΝ=Νεelqart,ΝVenusΝ=ΝAstarté,ΝBacchusήδiberPaterΝ=Ν
Eshmoun/Shadrapha.Severus Romában nagy templomot emelt Bacchusnak és Herculesnek, de ez még nem 
igazolja,ΝhogyΝThamugadibanΝisΝtiszteltékΝvolnaΝazΝőΝisteneitέΝCassέΝDioΝιι,Ν1θ,Ν3έ 
510 Bruhl 1953, 227-228. 
511 Le Glay 1964, 374-375. Már L. M. Leschi is felvetette, hogy a thamugadi genius patriae suae felirattal 
ellátott elefántagyarak is a kultuszhoz kapcsolódtak. Leschi 1947, 96-97. Liber Pater africai kultuszához lásd 
Bruhl 1953, 223-238. 
512 Le Glay 1964, 380-382; Le Glay 1991, 74-78. 
513 Salcedo 1996, 163-168, 173-175. 
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ajándék volt bármely istennek. A kratéron látható áldozati jelenet természetesenΝértelmezhetőΝ

a túloldalt ábrázolt isteneknek nyújtott felajánlásként is. 

Ugyanígy problémás a Genius terrae Africae alakja is, amelyet a kutatás Q. Metellus 

ScipioΝ érméjénΝmegjelenőΝSekhetΝ alakjaΝ fölöttiΝGTAΝbetűkΝ feloldásáraΝ alapozΝ (Őη. kép).514 

Analógiája Cornelius Lentulus Marcellinus Kr.e. 76-74 között vert G(enius) P(opuli) 

R(omani) köriratú pénze, amelyen egy szakállas férfi látható, mögötte sceptrummal.515 Maga 

aΝ GeniusΝ szóΝ etimológiailagΝ aΝ férfinΝ kívüliΝ védőszentként,Ν vagyΝ aΝ benneΝ lakozóΝ erőként 

értelmezhetőέ516 EzzelΝ magyarázható,Ν hogyΝ azΝ istenΝ szinteΝ kizárólagΝ férfikéntΝ tűnikΝ felέΝ

σőalakbanΝcsakΝAugustusΝkorábanΝkerülΝmelléΝ Iuno,ΝakiΝaΝpater familias feminin párjaként 

szolgált.517 A GTA érem ábrázolása viszont teljesen egyedi, mivel egyiptomi istenalak jelenik 

megΝrajta,Ν ésΝnemΝ illikΝbeleΝaΝ rómaiΝhagyományokkalΝ rendelkezőΝGeniusΝgondolatvilágábaέΝ

ScipioΝ érmeinΝ egyébkéntΝ isΝ nagyonΝ erősΝ lokálisΝ hatásΝmutatkozik,Ν amiΝ IέΝ JubaΝ nyomásánakΝ

tudható be.518 A Genii legfontosabb attribútuma a cornucopia mellett a patera volt, amely 

jelenΝ esetbenΝ hiányzikΝ ScipioΝ érméjéről,Ν nohaΝ vanΝ ráΝ példaΝ AfricaΝ megszemélyesítéseinélΝ

(AFR-VIII/1, X/2).519 AΝbőségszaruΝ viszontΝ egyΝ sokkalΝ általánosabbΝ tárgy,Ν amelyΝ sokΝmásΝ

istennőnélΝisΝelőfordulέΝAΝGTAΝérmeΝelőttΝráadásulΝcsakΝhárom Genius ábrázolás jelent meg, 

amelyek mind férfialakban mutatják az istent.520 Pénzen legközelebb csak Nero idejében 

tűnikΝfelΝújra521,ΝdeΝaΝkésőbbiekbenΝisΝaΝGenius loci mindig férfiként jelenik meg (46. kép).522 

     
45. kép: (Q. Metellus Pius Scipio és P. Licinius Crassus Kr.e. 47-46) 46. kép: Genius (Nero Kr.u.62-68) 

 

                                                           
514 RRC 460/4; Salcedo 1996, 163-166. o. ésΝκηκέΝlábjέΝaΝGTAΝkülönbözőΝolvasataihozέ 
515 Kunckel 1974, 14. RRC 393/1. 
516 DNP Genius 915. 
517 GeniusnakΝaΝIIIέΝszázadΝvégénΝazonbanΝmégΝvalószínűlegΝnemΝvoltΝalakja,ΝamelyΝvégülΝetruszkΝhatásraΝ
testesült meg férfiként. Kunckel 1974, 11-12. 
518 Alföldi 1959, 2-4. 
519 Kunckel 1974, 14-21, 75.  
520 Kunckel 1974, 116/1, 122/1-2. 
521 Kunckel 1974, 16. 
522 Kunckel 1974, 131. M X  2-4. 
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Alapjában véve a kratéronΝ lévőΝ Africa,Ν HadrianusΝ adventus érméjének látható 

másolata (AFR-Vή2έ3),Ν aholΝ szinténΝ feltűnikΝ aΝ vexillum, az oltár és mellette az áldozati 

bika.523 Ott viszont a jelenet a császárnak bemutatott áldozatot ábrázolja.  

A thamugadi kratéronΝmegjelenőΝoltárΝ szakrálisΝ tevékenységetΝ jelképez,ΝdeΝ emellettΝ

Africa vexillumát egyik kutató sem veszi figyelembe. Ez a leghangsúlyosabb attribútum, 

amelyΝegyértelműen a katonai szférára utal.524 Vexillum alattΝlévőΝállatΝutalhatΝannakΝhímzettΝ

díszítésére,ΝmintΝahogyΝazΝaΝviminaciumiΝveretekenΝ isΝmegfigyelhetőέ525 Ott a helyhiánnyal 

magyarázhatóΝ aΝ különlegesΝ megoldásέΝ UgyanígyΝ értelmezhetőΝ aΝ kőkratér oroszlánja is a 

szövet hímzéseként, mivel ez az állat volt a vexillum a legio III Augusta jelvénye.526 Ennek a 

hadtestnek a szomszédos Lambaesisbe való áthelyezése szorosan összefügg Hadrianusszal, 

akinek az érméjét a kratér másolja.527 

A hadijelvény a másik thamugadi lelet (AFR-XI/3) interpretációjánál sem játszott 

korábban szerepet. Helyette a kutatók ezzel is az Africa-kultusz létezését próbálták 

alátámasztani.528 A kratérralΝ ellentétbenΝaΝmedalionnálΝvoltΝ lehetőségΝarra,ΝhogyΝaΝ szövetreΝ

felkerüljenekΝazΝAFRΝbetűkέ 

Thamugadiban nem volt katonai tábor, viszont 100-ban Traianus a legio III Augusta 

veteránjaival alapította meg a várost.529 EzΝ isΝ aztΝ valószínűsíti,Ν hogyΝ aΝ perszonifikációkΝ aΝ

szomszédos Lambaesisben állomásozó legióra utalnak, ami Septimius Severus közigazgatási 

átszervezéseinekΝ köszönhetőenΝ azΝ újonnanΝ alapítottΝσumidiaΝ provinciaΝ székhelyeΝ lettέ530 A 

katonák mutatták be az áldozatot a kratér esetében Liber Paternek, míg a medalionnál talán a 

hadtestnek magának. 

A hadijelvény mellett cornucopiát tartó csoport utolsó darabja a Rapidumban talált 

relieftöredék (AFR-XIή2)έΝ AΝ domborművönΝ aΝ vexillumotΝ ésΝ bőségszarutΝ tartóΝ AfricátΝ egyΝ

lándzsásΝnőalakΝésΝ egyΝ szakálltalanΝ férfiΝ fogjaΝközreέΝFelettükΝ egyΝelefántagyaratΝ tartóΝ alakΝ

jelenik meg, aki jobbját egy oroszlánra teszi, mellette szakállas férfi, egyik kezével 

capricornusonέΝ AΝ rendkívülΝ töredékesΝ ésΝ szokatlanΝ jelenetetΝ aΝ kutatókΝ eltérőΝ módonΝ

interpretálták. P. Wuilleumier Africát, csillagképeket, Neptunust és Vulcanust látta benne.531 

                                                           
523 SeptimiusΝSeverusΝérmeinΝAfricaΝnemΝilyenΝalakbanΝtűnikΝfelΝ(AFR-VII/8). 
524 Legfeljebb közvetve utal a kultikus szférára, mivel a vexillum maga is szent volt. 
525 Itt a vexillumok alatt jelennek meg az állatok. Juhász 2010, 1-3. A vexilla további díszítéseihez lásd Töpfer 
2011, 29-31. 
526 RIC I2 190. o. 
527 Le Bohec 2005, 67-68, 91, 102. 
528 Le Glay 1964, 378-379; Salcedo 1996, 175.  
529 Le Glay 1991, 71; Le Bohec 2005, 103; Domes 2007, 110-111; Salcedo 1996, 174. 
530 Le Bohec 2005, 75. 
531 Wuilleumier 1928, 40-41. 
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J. Bayet az alsó sor három alakjában Mauretaniát, Numidiát és Africa proconsularist vélte 

felfedezni,ΝmígΝaΝ felsőkbenΝaΝ földΝésΝaΝ tengerΝmegtestesítőitέ532 W. Seston ezzel szemben a 

reliefben Maximianus afrikai látogatásának emlékét látta. Az alsó sorban a császár mellett 

Africa és Genius populi Romani látható, a fentiben pedig a szárazföldi és tengeri 

győzelmekreΝvalóΝutalásέ533 J.-P. Laporte viszont nem köti egy konkrét eseményhez, hanem 

általánosságban egy II. századi római uralkodót és Africa perszonifikációját látja benne 

katonákkalΝésΝaΝterületreΝjellemzőΝszimbólumokkal.534 VéleményeΝszerintΝaΝdarabΝegyszerűenΝ

azΝ AfricaΝ felettiΝ uralmatΝ fejeziΝ kiέΝ AΝ katonákhozΝ köthető,Ν ésΝ aΝ császárkultuszbanΝ szerepetΝ

betöltőΝreliefnekΝvéliέΝFέΝSalcedoΝaΝdomborművönΝAfricátΝazonosítja,ΝaΝ lándzsásΝεauretaniaΝ

és a skorpiós Mercurius között.535 ProblémásabbΝ aΝ felsőΝ sorΝ értelmezése,Ν mivelΝ azΝ

elefántagyarat tartó alakot Genius protector Africae és Liber Pater asszimilációjaként 

interpretálja, míg a másikét egy afrikai Neptunuséként. Összességében a reliefet a tetrarchia 

nyújtotta jólét emlékének tartja, amelyet Africa és Mauretania diocesiseΝ élvezΝ aΝ betörőΝ

törzsekΝ legyőzéseΝ révénέΝ εauretaniaΝ provinciaΝ aΝ diocesis Africaebe tartozott, ami már 

önmagában is felveti a kérdést, hogy hogyan kerül egymás mellé a diocesis és a provincia.536 

A reliefΝértelmezéseΝaΝtöredékességébőlΝadódóanΝrendkívülΝbonyolultέΝVoltaképpΝcsakΝ

AfricaΝalakjaΝbiztosέΝRáadásulΝaΝdomborműΝkorátΝilletőenΝisΝnagyΝeltérésekΝvannakΝaΝkutatókΝ

között. Annyi bizonyos, hogy Hadrianus 122-ben alapította a rapidumi tábort, amely az 

újonnan létrehozott cohors II Sardorum állomáshelye volt.537 FeltehetőenΝ 2ί1-ben, de 

bizonyosanΝ2ίκΝelőttΝaΝtábortΝáthelyeztékΝAltavába,ΝmiutánΝaΝvédelmiΝvonalatΝdélreΝtoltákέΝAΝ

városΝettőlΝfüggetlenülΝtovábbΝéltΝaΝIIIέΝszázadban,ΝaΝfeltehetőlegΝAurelianusΝalattΝbekövetkezőΝ

pusztulásáig.538 Maximianus járt ezen a vidéken 296/297-ben, ami után hamarosan 

újraépítették Rapidum egy részét.539 

A tábor áthelyezése a III. század elején még önmagában nem jelenti azt, hogy a relief 

neΝkészülhetettΝvolnaΝkésőbbέΝAΝvárosnak,ΝakárΝállomásozottΝottΝsereg,ΝakárΝnem,ΝerősΝkatonaiΝ

kötődéseΝvolt,ΝamiΝmindvégigΝmeghatároztaΝlakosaiΝéletétέΝEztΝtámasztjaΝaláΝaΝreliefΝlelőhelyeΝ

                                                           
532 Bayet 1931, 40-43. Numidia provincia csak 203-ban jött létre, de ez egyáltalán nem bizonyíték arra, hogy 
saját megszemélyesítése is lett volna.  
533 Seston 1946, 125. o. 3. lábj. 
534 Laporte 1989, 178-180. 
535 A skorpiót már P. Wuilleumier leírta, de a publikált fényképeken nekem nem sikerült minden kétséget 
kizáróan azonosítani. Wuilleumier 1928, 41; Salcedo 1996/2, 69-82; Salcedo 1996, 100-105. 
536 Le Bohec 2005, 207. 
537 Laporte 1989, 13-25; Le Bohec 2005, 104. 
538 Laporte 1989, 178. vesd össze Salcedo 1996/2, 78. 
539 AzΝújraΝhasználatbaΝvettΝrészΝ(AΝzóna)ΝnemΝegyezikΝmegΝaΝreliefΝlelőhelyévelΝ(CΝzóna)έΝ 
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is, amely nem a tábor területén volt. A darab provinciális kivitelezése megnehezíti a datálást 

is, ám a ruházatΝalapjánΝegyΝaΝIIέΝszázadnálΝkésőbbiΝidőpontΝvalószínűsíthetőέΝ 

 

Ha csak a XI. csoport cornucopiás alcsoportjának attribútumait vesszük alapul, akkor 

azokΝ együttesenΝ aΝ katonaságΝ általΝ nyújtottΝ biztonságbólΝ fakadóΝ prosperitástΝ ésΝ bőségetΝ

hirdetik. A hadsereg szerepe a III. századi Afrikában az egyre szaporodó barbár betörések 

miattΝegyreΝnőttέ540  

 

AΝXIέΝ csoportΝmásikΝ csoportjaΝ pusztánΝ 2Ν leletbőlΝ áll,Ν amelyenΝAfricaΝ vexillumot és 

elefántagyaratΝtart,ΝamelyekΝidőbenΝisΝkésőbbre,ΝaΝIVέΝszázadraΝkeltezhetőkέΝAzΝelsőΝtetrarchiaΝ

alatt Karthagóban kibocsátott arany, ezüst és bronz hátlapokon a vexillumot és agyarat tartó 

AfricaΝ lábánálΝ egyΝ bikátΝ leterítőΝ oroszlánΝ láthatóΝ (AFR-XI/4). A FELIX ADVENT felirat 

Maximianus afrikai tartózkodására utalhat, míg a hadijelvény a katonai tevékenységére.541 

ÉrdekesΝmódonΝazonbanΝnemΝcsakΝazΝő,ΝhanemΝaΝtöbbiΝ3ΝcsászárΝportréjávalΝisΝkészültΝilyenΝ

pénz,ΝdeΝkizárólagΝaΝkarthágóiΝverdébenέΝValószínűlegΝtehátΝinkábbΝaΝhelyiΝjellegΝésΝaΝcsászáriΝ

hatalomΝ irántiΝ hűségΝ voltΝ aΝ fontos,Ν ésΝ kevésbé az aktuális események. Ezt látszik 

alátámasztani, hogy ugyanezt az éremképet I. Constantinus és Maxentius alatt is verik bronz 

címletbenέΝAΝ3ίθΝvégeΝésΝ3ίιΝnyaraΝközéΝ tehetőΝkibocsátásΝkörirataΝmárΝCτσSERVATτRΝ

AFRICAE SVAE, amely egy jóval általánosabb üzenetet hordoz. Ugyanez a hátlap utoljára 

az usurpator Domitius Alexander alatt jelenik meg AFRICA AVG N felirattal. 

JólΝláthatóΝtehát,ΝhogyΝAfricánakΝezΝaΝmegszemélyesítéseΝelsősorbanΝnemΝazΝaktuálisΝ

eseményekre reflektál, hanem a karthagói verde bevett hátlapja volt. A lényeg inkább az 

állandóságΝésΝaΝlegitimációΝvolt,ΝahogyΝaΝkülönbözőΝkorszakokΝuralkodóiΝésΝazΝusurpator is 

pusztán a körirat változtatásával verette újra az éremképet. 

 

 Nagyon hasonló ábrázolás jelenik meg egy brigetiói töredékes csontkorongon (AFR-

XIήη),Ν amelyΝ feltehetőenΝ pyxis fedeléül szolgált. A hosszú ruhában álló Africa baljában 

vexillum,ΝjobbjábanΝelefántagyarΝláthatóέΝAΝfejénΝlévőΝexuviae elephantis rendhagyó, mivel az 

ormányonΝ szemetΝ ésΝ szájatΝ isΝ kialakítottakέΝ EzΝ feltehetőenΝ abbólΝ ered,Ν hogyΝ AfricátΝ egyΝ

kígyószerűΝ lénykéntΝ értettékΝ félre,Ν amireΝ aΝ kézfejekΝ kampószerűΝ végződéseΝ isΝ utalέΝ σemΝ

csoda tehát, hogy T. Bíró M. inkább sárkánykígyónak nézi a fejdíszt, amelyet Indiaként 

                                                           
540 Salcedo 1996/2, 78. 
541 RIC VI 411-412. o; Le Bohec 2005, 191, 195. 
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azonosít, holott Africát is felveti.542 Ez az interpretáció azonban nem állja meg a helyét, 

mivelΝ aΝ csontkorongΝ nagyonΝ hasonlítΝ azΝ előzőekbenΝ bemutatottΝ hátlaphoz,Ν amelyΝ joggalΝ

tekinthetőΝazΝelőképénekέΝEgyetlenΝrészletΝnemΝvezethetőΝleΝonnan,ΝmégpedigΝazΝelefántfülekέΝ

Ezek ugyanis nem látszanak az apró érmeken, tehát ehhez kellett némi ikonográfiai 

előképzettségέΝ JólΝ látszik,Ν hogyΝ aΝ formátΝ nagyjábólΝ sikerültΝ lemásolni,Ν nohaΝ bizonyosΝ

részeket, mint az ormányt a saját, nem afrikai viszonyokΝ ésΝ aΝ nemΝ elsőΝ kézbőlΝ szerzettΝ

ismeretekΝ felülírtákέΝAΝ IVέΝ századiΝ érmekΝ ésΝ aΝ későbbΝ ritkáváΝ válóΝAfricaΝ perszonifikációkΝ

alapjánΝaΝIVέΝszázadiΝkészítésΝtűnikΝszámomraΝvalószínűnekέ 

 

Összegzés 

 Africa viszonylag kései, XI. csoportba tartozó perszonifikációi a vexillum által mind 

szorosanΝaΝkatonaiΝszféráhozΝkötődnekέΝAΝcornucopiás alcsoport darabjai kizárólag a fekete 

kontinensenΝ kerültekΝ előέΝ AΝ kétΝ thamugadiΝ darabΝ aΝ legio III AugustáhozΝ fűződikΝ amellett, 

hogy az egyik ábrázolás kétségkívül kultikus cselekményt jelenít meg. A rapidumi relief 

mögöttΝ viszontΝ aΝ helybenΝ állomásozóΝ erőketΝ kellΝ látnunk,Ν ámΝ aΝ szokatlanΝ kompozícióΝ

töredékesΝmivoltábanΝnagyonΝnehezenΝértelmezhetőέΝAΝcornucopia és a hadijelvény a katonai 

biztonságbólΝ fakadóΝ prosperitásΝ általánosΝ üzenetekéntΝ értelmezhetőέΝ AΝ IVέΝ századraΝ tehetőΝ

elefántagyarasΝ alcsoportΝ elsősorbanΝ aΝ karthagóiΝ pénzverdéhezΝ kötődik,Ν aholΝ azΝ elsőΝ

tetrarchiától Domitius Alexanderig ugyanaz a hátlap készült. FeltehetőenΝ ezΝ ihletteΝ aΝ

BrigetióbólΝszármazóΝcsontkorongΝalkotóját,ΝakinekΝazonbanΝegyértelműenΝgondotΝokozottΝaΝ

megszemélyesítés megfejtése és pontos reprodukálása. Ebben a csoportban már Africa egyik 

jellegzetes luxuscikkét, az elefántagyarat hordozza a vexillum mellett, ami a terület egzotikus 

gazdagságát és erejét jelképezi.543 

 

VII.17. XII. csoport 

Africa ábrázolásai között van egy olyan, amelyik nem visel exuviae elephantist, így 

azonosítása csak felirat alapján lehetséges. Ez a zeugmai mozaik egyik darabja (AFR-XII/1), 

ahol Africa a többi provinciához hasonlóan khitónban és himationban jelenik meg, fején 

corona muralisszal. Az exuvia hiányátΝ aΝmozaikonΝugyanígyΝmegjelenőΝ többiΝ tartománnyalΝ

alkotottΝ egységΝ magyarázzaέΝ BővebbenΝ errőlΝ aΝ csoportosΝ provinciaperszonifikációk 

fejezetben foglalkozom. 

 

                                                           
542 Bíró 2000, 56-57. 
543 AzΝelefántagyarhozΝbővebbenΝlásdΝVIIIέcsoportotέ 
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VII.18. XIII. csoport 

 

 Africa megszemélyesítéseinek utolsó csoportját az olyan ábrázolások adják, 

amelyeketΝ csakΝnehezenΝ lehetettΝ volnaΝaΝ többiΝ csoportΝközéΝbesorolniέΝ JobbnakΝ láttamΝőketΝ

külön, egy egyéb kategóriában összegezni. Az 5 alkotás közül 2 gemma, 1 tükör és 2 szobor, 

amelyekΝaΝkésőΝköztársaságΝkortólΝazΝI-IIέΝszázadigΝterjedőΝidőszakraΝkeltezhetőkέ 

Szokatlan az AFR-XIII/1-es ábrázolás, amelyen az exuviae elephantistΝ viselőΝ büsztΝ

előttΝprora, mögötte pedig pajzsΝtalálhatóέΝFeltehetőenΝazΝékkőΝújfentΝegyΝtengeriΝgyőzelemreΝ

utal, csakúgy, mint a Palazzo Belletti reliefje (AFR-V/8). A gemma esetében abban a 

szerencsésΝ helyzetbenΝ vagyunk,Ν hogyΝ tudjuk,Ν XantenbőlΝ kerültΝ elő,Ν ahovaΝ feltehetőenΝ aΝ

katonaság révén közvetve vagy közvetlenül jutott el. Az egyetlen legio, amelyik a Kr.e. I. 

században Xantenban (Vetera) állomásozott és Afrikát is megjárta, a legio V Alaudae volt.544 

Ez az egység a thapsusi csatában annyira kitüntette magát az elefántok elleni küzdelemben, 

hogy attól fogva az állatot a signájukon hordhatták. Az elefánt ráadásul szerepel magán a 

gemmánΝis,ΝAfricaΝfejénέΝElképzelhetőΝtehát,ΝhogyΝegyΝazΝafricaiΝhadszínteretΝmegjártΝkatonaΝ

szuvenírkéntΝmagávalΝhoztaΝaΝmessziΝegzotikusΝvidékrőlέΝAΝhosszúΝlevélΝalakúΝpajzs umbóval 

ráadásul nem afrikai típus, hanem sokkal inkább emlékeztet a kelta-germán területek 

fegyverzetére.545 Ugyanitt a legio V Alaudae fontos katonai szolgálatokat tett. A prora a 

pajzzsalΝ együttΝ utalhatΝ aΝ tengeren,Ν folyónΝ aratottΝ győzelemreΝ vagyΝ ottΝ teljesített 

hadszolgálatra. 

 

Africa gazdagságát és békességét szimbolizálja a caduceus, amelyet egy londoni 

gemmán tart (AFR-XIIIή2)έΝAzΝattribútumΝεercuriushozΝköthető,ΝamelyΝaΝtartományΝmellettΝ

egy Pompeii freskón (AFR-IV/6) jelenik meg. A hírnökbot azonbanΝ többΝ különbözőΝ

karthagóiΝistennélΝisΝelőfordulέ546 σemΝutolsósorbanΝFelicitasΝkezébenΝtűnikΝfel,ΝakitΝCaesarΝaΝ

thapsosi csatában nevezett meg.547 

 

KétΝszoborΝesetébenΝaΝnőalakΝlábainálΝegyΝoroszlánΝésΝegyΝelefántΝfigyelhetőΝmegέΝAzΝ

Alsó-Egyiptomból származó (AFR- XIII/3) álló exuviae elephantisosΝ nőΝ lábainálΝ oroszlánΝ

található. F. M. Snowden mulattként határozta meg, ami ezzel Africa kisszámú negroid 

                                                           
544 RE Legio (V Alaudae), 1564-1567. 
545 Az africai fegyverzethez lásd Strabo 17, 3; Speidel 1993, 121-126. 
546 García-Bellido 1991, 39, 43; Salcedo 1996, 162. 
547 Caes. Bell. Afr. 83; DNP Felicitas 463. 
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ábrázolásaihoz tartozik.548 δábaknálΝ megjelenőΝ oroszlánΝ érmekenΝ (AFR-VII/7) és egy 

pompeiiΝfreskónΝisΝelőfordult (AFR-IVήι)έΝUtóbbiΝidőbenΝisΝfediΝegymástΝaΝszoborralέΝSokkalΝ

rosszabbΝ állapotbanΝmaradtΝmegΝ aΝmásodikΝ szobor,Ν amelynélΝ aΝ nőiΝ lábakΝ pusztánΝ aΝ térdtőlΝ

lefelé maradtak meg (AFR-XIII/4), mellettük elefántfejjel. A lelet töredékességét tovább 

súlyosbítja, hogy gyakorlatilag semmilyen további információval nem rendelkezünk róla. 

 

AΝkövetkezőΝábrázolásΝegyΝaranyozottΝbronzΝtükörΝhátoldalánΝtalálhatóΝ(AFR-XIII/5), 

amelyΝ azΝ egyetlenΝ tükrönΝ megjelenőΝ provinciaperszonifikációέΝ AΝ tárgyΝ közepénΝ pajzzsal,Ν

lándzsával és Victoriolával álló Roma látható. Kétoldalt egy-egy oszlopon kard, sisak és 

páncél határolja. Utóbbi alatt exuviae elephantistΝ viselőΝ nőΝ kezébenΝ cornucopiával. 

JobboldaltΝegyΝaligΝkivehetőΝalak,ΝegyΝmegkötözöttΝfogoly,ΝakiΝtalánΝegyΝlegyőzöttΝnépΝvagyΝ

másik terület megjelenítése. Az ábrázolás teljesen egyedi Africa megszemélyesítései között. 

AΝ képbenΝmegjelenőΝ elemekΝ egyértelműenΝ aΝ győzelmiΝ ikonográfiáhozΝ kötik,Ν amiΝ azonbanΝ

nemΝfeltétlenülΝjelentiΝAfricaΝlegyőzésétΝisέΝSőt,ΝaΝcornucopia sokkal inkább a sikerbőlΝeredőΝ

prosperitást jelképezi, mint ahogy az az AFR-IX/2-es medalionokon is látható.549 A darab 

rossz megtartása, a pontos datálás és a személyes analízis hiánya azonban megnehezíti a 

megfelelőΝ értelmezéstέΝ ÁltalánosságbanΝ azonbanΝ aΝ győzedelmesΝ RomaΝ fennhatósága alatt 

prosperáló Africa megjelenítéseként lehet interpretálni.  

 

 

VII.19. Összegzés 

 Africa 13 csoportba sorolt 146 ábrázolása és 9 variánsa a provinciaperszonifikációk 

között messze a legnagyobb számú. Ez már önmagában is jelzi a terület fontosságát és 

megbecsültségét a rómaiak szemében. Lényeges különbség a többi perszonifikációval 

szemben,Ν hogyΝ ittΝ beszélhetünkΝ erősΝ ésΝ fontosΝ helyiΝ öntudatról,Ν amelynekΝ köszönhetőenΝ

Africa ábrázolásai gyakran megjelentek. A többi provincia ellenben leginkább a központi 

hatalom által készített és terjesztett, kifejezetten politikai célú képek formájában létezett. 

εásikΝtényezőΝlehetΝazΝexuviae elephantisnakΝköszönhetőΝkifejezettenΝegzotikusΝésΝdekoratívΝ

megjelenítésiΝmód,ΝamiΝfeltehetőenΝközrejátszottΝazΝábrázolásokΝelterjedésébenέ 

AfricaΝelsőΝmegszemélyesítéseΝkülönΝcsoportotΝképezΝ(IέΝcsoport),ΝamelyenΝPompeius 

korábbi saját katonai sikereire emlékeztet.  

                                                           
548 Snowden 1970, 91/67. A többihez lásd Domes 2007, 53-54. 
549 Vesd össze Domes 2007, 114. 
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δeghosszabbΝ ideigΝ aΝ legnagyobbΝ darabszámmalΝ rendelkezőΝ IIέΝ csoportΝ voltΝ

használatban, amelynél az egyetlen attribútum az exuviae elephantis. Ide tartoznak Africa 

legkorábbi ábrázolásai is, amelyek Nagy SándorΝ győzelmiΝ jelképébőlΝ kiinduló,Ν majdΝ

ptolemaida legitimációs szimbólummá vált fejdíszt, végül a numidiai és mauretaniai királyok 

márΝ egyΝ idealizáltΝ nőiΝ fejreΝ helyeztékέΝ EzΝ utóbbiΝ jólΝ mutatjaΝ aΝ rómaiΝ hatástΝ is,Ν aholΝ márΝ

korábban is alkalmazták a földrajzi területek megszemélyesítéseit. Az II. csoportba tartozó 

ábrázolásokΝ sokszínűségétΝ tükröziΝ aΝ tárgytípusokΝ szélesΝ skálájaΝ aΝ gemmáktólΝ aΝ freskókon,Ν

applikációkon és attache-okon át a szobrokig. A köz- ésΝ privátszférábanΝ megjelenőΝ

perszonifikációkΝminőségeΝ isΝnagyΝeltéréseketΝmutat,ΝamiΝ jelzi,ΝhogyΝnemΝegyΝ tőrőlΝ fakadó,Ν

hanemΝsokféleΝgyökerűΝfelfogásrólΝésΝalkalmazásrólΝvanΝszóέ 

Az eleinte csak érmeken megfogható Africa perszonifikációk legitimációs célokat 

szolgáltak mind a lokális dinasztiák, mind a római hadvezérekΝ repertoárjábanέΝAΝkettőΝmárΝ

csakΝazértΝ isΝ összefüggött,ΝmivelΝ aΝpolgárháborúsΝ időszakokbanΝaΝhelyiΝ királyokΝmindigΝ azΝ

egyik vagy másik római párt oldalára álltak. Ennek következtében született meg Africa III. 

csoportba tartozó, gerellyel rendelkezőΝ megszemélyesítéseΝ isέΝ AzΝ ábrázolásokΝ

különlegessége,ΝhogyΝkizárólagΝlokálisΝjellegűek,ΝamelyekΝérmekenΝésΝ1ΝgemmánΝtalálhatókέΝ 

Hamar megjelent azonban a terület talán legfontosabb aspektusa, amely a Roma számára 

egyreΝnagyobbΝjelentőségreΝszertΝtevőΝgabonabőségetΝhirdetteέΝσemΝmeglepőΝtehát,ΝhogyΝígyΝ

elsősorbanΝPompeiibenΝésΝRomábanΝtaláltΝleletekenΝjelenikΝmegέΝ 

AΝIVέΝcsoportbaΝsoroltamΝazΝAfricaΝgabonabőségéreΝutalóΝábrázolásokatέΝAΝprovinciaΝ

ezen aspektusa volt az egyik legfontosabb tulajdonsága a Római Birodalom, de különösen 

RomaΝszámáraέΝσemΝmeglepőΝ tehát,ΝhogyΝAfricaΝmegszemélyesítéseiΝkalászokkalΝaΝKrέeέΝ IέΝ

századtól a Kr.u. III. századig megtalálhatóak. 

AfricaΝ aΝ koraiΝ időkbenΝ mégΝ csekélyΝ számbanΝ legyőzöttΝ megszemélyesítéskéntΝ isΝ

megjelent (V. csoport). A provincia már a pun háborúktól kezdve fontos színhelye volt a 

római kül-, majd belpolitikai csatározásoknak. Ily módon a provinciát nem lehetett 

hagyományosΝ értelembenΝ alávetettkéntΝ megjeleníteni,Ν hiszenΝ azΝ aΝ polgártársakΝ jelentősΝ

hányadának ikonográfiai leigázását is jelentette volna. A cél sokkal inkább a gazdag és fontos 

vidék pacifikálása és romanizálása volt, ami csak a IV. század elején változik meg Domitius 

Alexander usurpatiójával, amikor Africa behódolása jelenik meg Maxentius hátlapján. A 

tartományΝ aΝ császárralΝ későbbΝ márΝ békésenΝ jelenikΝ megΝ hálájátΝ ésΝ alázatátΝ fejezveΝ kiΝ

vezetőjénekέΝAzΝ attribútumokΝújfentΝ aΝ katonai,Ν élelmezésiΝ ésΝ gazdaságiΝ potenciáltΝ tükrözik,Ν

amire Roma egyre nagyobb mértékben támaszkodott. 
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Egyediek a VI. csoport darabjai, amelyeken Africa egy szilénnel, Iuppiter Ammónnal 

vagyΝ TritónnalΝ jelenikΝ megΝ kettősfejΝ formábanέΝ AΝ kombinációkΝ közülΝ azΝ AmmónnalΝ valóΝ

párosításΝ magyarázhatóΝ aΝ legegyszerűbben,Ν mivelΝ aΝ kosszarvakΝ megjelentekΝ σagyΝ SándorΝ

posztumusz veretein is az exuviae elephantisszal együtt. 

Africa természeti gazdagságát és egzotikumát tükrözi a VII. csoport, amelynél az erre 

utalóΝ attribútumokΝaΝmegszemélyesítésΝmellénélΝ jelennekΝmegέΝAzΝelsősorbanΝhelyhiánybólΝ

fakadó megoldás szinte párhuzam nélküli a provinciaperszonifikációk között. Az I-II. 

századbanΝ megjelenőΝ ábrázolásokΝ állandóΝ elemeΝ azΝ oroszlán,Ν deΝ melletteΝ egyébΝ állatok,Ν

termények, elefántagyar vagy isteni szimbólumok is megjelenhetnek.  

Africa fontos exportcikkét, az elefántagyarat tartja a VIII. csoportba tartozó II-IV. 

századi ábrázolásokonέΝ AzΝ egyikΝ egyΝ AfrikábanΝ meglehetősenΝ elterjedtΝ mécses,Ν amelyΝ jólΝ

tükröziΝaΝhelyiΝlakosságΝkörébenΝaΝlakóhelyükrőlΝalkotottΝelképzeléseiketέΝAzΝagyarΝkorábban,Ν

az I. századtól kezdve más attribútumokkal együtt már megjelent.  

 A II. században AfricaΝfekvőΝpózbanΝisΝmegjelenikΝ(IXέΝcsoport),ΝamiΝmegintΝcsakΝaΝ

termékenységére utal, egzotikus attribútumokkal kiegészülve. Terra Africaként ugyanez a 

képΝ győzelmiΝ medalionokatΝ isΝ díszített,Ν aholΝ azΝ aΝ csataΝ helyszínéreΝ utaltέΝ AzΝ éremképekΝ

hatását jól mutatja, hogy gemmák is lemásolták azokat. 

 Sokkal kevésbé konkrét üzenetet hordoz az I-IIIέΝ századbanΝ megjelenőΝ XέΝ csoport,Ν

amelynél Africa cornucopiátΝ tartέΝ AzΝ általánosΝ bőségjelképΝ többnyireΝ kiegészülΝ egyΝmásikΝ

attribútummal,ΝamelyΝmáraΝelveszettέΝEttőlΝfüggetlenül az ábrázolások jól kifejezik a terület 

békés jólétét és gazdasági potenciálját.  

 AfricaΝkatonaiΝjelentőségétΝhirdetikΝaΝvexillumos ábrázolások (XI. csoport) a Severus-

kortól a IV. századig. A III. csoporthoz képest a lándzsa már szövetrész hozzátoldásával a 

lokálpatriótaΝ elembőlΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ egyikΝ legrégibbΝ ésΝ legszentebbΝ jelvényévéΝ

változottέΝEnnekΝellenéreΝ aΝhelyiΝ elemΝnagyonΝerősΝmaradt,ΝmivelΝ azΝηΝ ábrázolásbólΝ csakΝ1Ν

származikΝAfrikánΝkívülrőlΝ(XIήη)έ 

 Szokatlan a XII. csoportba sorolt zeugmai mozaik, amelyen Africa felirattal 

azonosítható, nem az exuviae elephantisszal. Magyarázata abban rejlik, hogy a padló összes 

többi provinciája is ugyanígy néz ki.  

AΝXIIIέΝcsoportbanΝazΝelőzőekbeΝbeΝnemΝsorolhatóΝmegszemélyesítésekΝkaptakΝhelyetέ 

 

A fentiΝ összeállításbólΝ ésΝ elemzésbőlΝ jólΝ látszik,Ν hogyΝ AfricaΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ

számára nem átlagos provincia volt. Ennél sokkal fontosabb szerepet töltött be már a kezdeti 

hódításoktólΝ fogva,Ν mivelΝ aΝ gyorsanΝ áttevődöttΝ belsőΝ feszültségekΝ színterévéΝ isΝ váltέΝ Így 
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sosem foglalt el olyan státust, mint más meghódított területek, amivel az alávetettként való 

ábrázolások szinte teljes hiánya magyarázható. Sokkal inkább a kontinens nélkülözhetetlen 

gazdaságiΝ ésΝ élelmezésiΝ potenciáljátΝ hirdetőΝ képekΝ voltakΝ aΝ mérvadóak, amelyeket az 

egzotikus állatokkal tettek különlegesebbé.   
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AFR-I 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): Pompeius Magnus (Kr. e. 71) 
Névérték: Au 
Verde: Roma 
ElőlapiΝkörirat: MAGNVS 
Előlap:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, balra sitella, jobbra 
lituus. 
Irodalom: RRC 402; Ostrowski 1990, Africa 1; LIMC Africa 2; 
Domes 2007, Mz. 1; Salcedo 1996, nr. 2; Toynbee 1934, 35; 
Hollstein 1993, 112; Michel 1967, 39; Houghtalin 1996, Africa 
no. 26. 
 
Fotó: BM AN266477001 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AFR-II/1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): L. Cestius (Kr. e. 42) 
  C. Norbanus (Kr. e. 42) 
Névérték: Au 
Verde: Roma 
ElőlapiΝkörirat: - 
Előlap:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: RRC 491/1; Ostrowski 1990, Africa 4; LIMC Africa 
4; Domes 2007, Mz. 3; Salcedo 1996, nr. 6; Toynbee 1934, 36; 
Houghtalin 1996, Africa 28. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=23319

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=23319
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AFR-II/2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Clodius Macer (68 ápr.-okt.) 
Névérték: D 
Verde: Africa (Carthago?) 
ElőlapiΝkörirat: L CLODI MACRI LIBERA 
 L CLODI MACR LIBERATRIX 
Előlap:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón. 
Irodalom: RIC I2 1-3, 5-6; Ostrowski 1990, Africa 6; Domes 
2007, Mz. 6; Salcedo 1996, nr. 16a; Toynbee 1934, 36; 
Houghtalin 1996, Africa 33. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=11517 
 
 
 
 
 
AFR-II/3 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: Staatliche Münzsammlung, München (A. 1849) 

Méret: 1,71×1,37 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 4; Schmidt 1970, 945; LIMC Africa 
14; Salcedo 1996, nr. 55; LIMC Africa 14. 
 
Fotó: Schmidt 1970, Taf. 108/945. 
 
 
 
 
 
AFR-II/4-5 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Szardonix (fekete) 
rzésiΝhely: Kestner Museum, Hannover  

(Inv. K54a =K1771; K744n2) 
Méret: 1,08×1; ,52×1,42 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 20, 25; Schlüter-Platz-Horster-
Zazoff 1975, 291; Zazoff 1983, 187, 510; Salcedo 1996, nr. 42. 
 
Fotó: Schlüter-Platz-Horster-Zazoff 1975, Taf. 33/187.
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AFR-II/6 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝ hely: Kestner Museum, Hannover 

(Inv. K 798) 
Méret: 1,18×1,05 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz.  
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Schlüter-Platz-Horster-Zazoff 
1975, 186; Salcedo 1996, nr. 41; Domes 
2007, Gl. A2.1. 
 
AFR-II/7 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Kalcedon-ónix  
rzésiΝhely: Kunsthistorisches Museum, 

 Bécs (Inv. IX B 164) 
Méret: 1,08×0,7 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz.  
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: LIMC Africa 15; Houghtalin 
1996, 82. 15. lábj; Domes 2007, Gl. 5; 
Zwierlein-Diehl 1973, 222; Salcedo 1996, nr. 
57. 
 
AFR-II/8 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Szardonix 
rzésiΝ hely: British Museum, London (Inv. 

1923.4-1.220) 
Méret: 1,2×1,6 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 66d; 
Domes 2007, Gl. 24; LIMC Africa 11; 
Houghtalin 1996, 82 anm. 15; Salcedo 1996, 
nr. 43; Walters 1926, 1806. 
 
AFR-II/9 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝhely: Staatliche Münzsammlung,  

München 
Méret: 1,27×1,03 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 22; Schmidt 
1970, 1778; Salcedo 1996, nr. 52. 

AFR-II/10 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝ hely: Koninklijk Penningkabinet, 

Hága (Inv. .2111) 
Méret: 1,3×0,95 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 40; Domes 
2007, Gl. 4. (megemlíti); Maaskant-
Kleibrink 1978, nr. 301. 
 
AFR-II/11 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: Hermitage, Szentpétervár 

Méret: 1,4×1,1 cm 
Datálás:Ν KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 66; LIMC 
Africa 9; Domes 2007, Gl. 1; Furtwängler 
1900, II 131/20; Houghtalin 1996, 82. o. 
lábj. 15; Salcedo 1996, nr. 37. 
 
AFR-II/12-23 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg, Szardonix 
rzésiΝhely: Antikensammlung, Berlin 

Méret: 1,5×1,3; 1,2×1,15 cm; 1,2×1,05 cm 
Datálás:Ν KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 2, 6, 8, 15; 
Furtwängler 1896, 196/4883-4892; 
240/6533. 
 
AFR-II/24 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Ónix 
rzésiΝ hely: British Museum, London (Inv. 

2236) 
Méret: 1×0,8 cm 
Datálás:Ν KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Walters 1926, 1807; Salcedo 1996, 
nr. 44; Domes 2007, Gl. 10. 
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AFR-II/25-28 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝhely: Staatliche Münzsammlung, 

 München  
Méret: 1,39×1,04 ; 1,17×0,97; 0,84×0,75; 
1,24×0,94 cm 
Datálás:Ν KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 13-14, 17-18; 
Schmidt 1970, 1774-1777; Salcedo 1996, nr. 
49-51, 56. 
 
AFR-II/29 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol  
δelőhely: Birten, Németország 
rzésiΝhely: Regionalmuseum, 

 Archäologischer Park, Xanten (Inv. XA V 
926, L 96) 
Méret: 1,25×1,08 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. közepe 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Platz-Horster 1987, 67; Domes 
2007, Gl. 16. 
 
AFR-II/30 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝ hely: Thorvaldsen Museum, 

Koppenhága (Inv. 643) 
Méret: 0,8×0,9 cm 
Datálás: KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 19; Fossing 
1929, 1077; Salcedo 1996, nr. 47; LIMC 
Africa 12.

AFR-II/31-32 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: Thorvaldsens Museum, 

 Koppenhága (Inv. 641-642) 
Méret: 1,1×0,9; 1,5×1,1 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz.  
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. A2.2; Fossing 
1929, 1075-1076.  
 
AFR-II/33 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: British Museum, London (Acc. 

Nr. 81.6.96) 
Méret: 0,16 cm 
Datálás:Ν KésőΝ köztársaságkorήkoraΝ
császárkor 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 23; Richter 
1956, 383. 
 
AFR-II/34 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝ hely: Kunsthistorisches Museum, 

Bécs (Inv. XI B 395) 
Méret: 1,2×1,08 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 3. negyede 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 21; Zwierlein-
Diehl 1979, 654. 
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AFR-II/35 
Tárgytípus: Hermafej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzésiΝ hely: 1962-es eladásáig a new yorki Cooper-Hewitt 

Museum for Decorative Arts and Design birtokában 
Méret: 36 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝAugustus-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Vermeule 1981, 17; Vermeule 1981a, nr. 179; Wrede 
1985, 18; Grassinger 1994, 66-67/5; Houghtalin 1996, 82. 15. 
lábj; Domes 2007, Sk. 1. 
  
Fotó: Domes 2007, Taf. 8/1. 
 
AFR-II/36 
Tárgytípus: Szobor/hermafej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Caesarea, Mauretania 
rzésiΝhely:Νεagángyűjtemény,Νδyon 

Méret: 11,5 cm 
Datálás: Kora császárkor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 24; LIMC Africa 20; 
Houghtalin 1996, 82 15. lábj; Salcedo 1996, nr. 102; Domes 
2007, Sk. 2; Le Glay 1966, 1233; Grassinger 1994, 67. 6. lábj; 
Landwehr 1993, 18/2. 
 
Fotó: Le Glay 1966, Fig. 2. 
 
 
 
AFR-II/37 
Tárgytípus: Szobor- vagy hermafej 
Anyag: Márvány 
δelőhely:ΝCaesareaΝszínházánakΝközeléből 
rzésiΝhely: Musée Archéologique, Cherchel (S 59) 

Méret: 42,6×16,2 cm 
Datálás:ΝKésőΝClaudius-kor/kora Nero-kor 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 19; LIMC Africa 19; Salcedo 
1996, nr. 101; Domes 2007, Sk. 4; Landwehr 1993, 17-18/1; 
Boucher-Colozier 1953, 132; Sauer 1964, 160; Le Glay 1966, 
1234; Picard 1975, 394-395; Fittschen 1979, 238, 542-543; 
Benseddik-Ferdi-Leveau 1983, 21;  Grassinger 1994, 66/1; Gsell 
1952, nr. 34. 
 
Fotó: Landwehr, 1993, Taf. 1. 
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AFR-II/38 
Tárgytípus: Szoborfej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Roma 
rzésiΝhely: Broadlands kastély, Hampshire (Inv. 18) 

Méret: 29 cm 
Datálás: I. sz. 3. negyede 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal, rajta  kalászkoszorú, 
amely B. Cavaceppi XVIII. századi hozzátoldása, ahogy az orr, az 
ormány, agyarak és a khitón is. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 22; Salcedo 1996, nr. 106; 
Domes 2007, Sk. 3; Jatta 1908, 31/10; Picon 1983, nr. 7; 
Grassinger 1994, 66-67 nr. 12; Houghtalin 1996, Africa 39. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 8/2. 
 
 
 
AFR-II/39 
Tárgytípus: Szoborfej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Roma 
rzésiΝhely: Ny Carlsberg Glyptotek, Koppenhága (Inv. 1474) 

Méret: 33 cm 
Datálás: I. sz. vége 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Sk. 5; Poulsen 1951, 208/278; Salcedo 
1996, nr. 107.  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 10/1. 
 
 
 
 
AFR-II/40 
Tárgytípus: Szoborfej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Templom, Lambaesis 
rzésiΝhely: Musée Municipal, Lambaesis, Algéria 

Méret: 30×26 cm 
Datálás: Kés? Antoninus-kor 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 21; LIMC Africa 24; Domes 
2007, Sk. 11; Leschi 1949, 400-401/4020; Le Glay 1966, 1236; 
Grassinger 1994, 66/4; Salcedo 1996, nr. 105. 
 
Fotó: Le Glay 1966, Fig. 5. 
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AFR-II/41 
Tárgytípus: Szoborfej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museo Nazionale, Roma (Inv. 127998) 

Méret: 26 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Sk. 6; BdA 39 (1954), 370; Landwehr 
1993, 18. Anm. 3; Grassinger 1994, 66/3. 
 
Fotó: BdA 39 (1954), 370. 
 
 
 
AFR-II/42 
Tárgytípus: Szoborfej 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Szicília? 
rzésiΝhely: Museo de Tindari, Tindari, Olaszország 

Méret: ? 
Datálás: II. sz.  
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Sk. 8; Fuchs 1964, 728-729; Fuchs 
1965, 276; Salcedo 1996, nr. 109. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 10/2. 
 
 
 
 
AFR-II/43 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzési hely: Villa Albani kertje, Roma 

Méret: 54,5×45,5 cm 
Datálás: Antoninus-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón. 
Irodalom: Domes 2007, Sk. 9; Arndt-Lippold 1931, 3622; 
Salcedo 1996, nr. 110; Schneider 1998, 233-236/719.  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 11/1. 
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AFR-II/44 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzési hely: Galleria dei Busti, Vatikán (Inv. 691) 

Méret: 61 cm 
Datálás: Antoninus-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata tunica. 
Irodalom: Domes 2007, Sk. 10; Amelung II 1908, 494/296; 
Salcedo 1996, nr. 111. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 11/2. 
 
 
 
AFR-II/45 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Kerámia 
δelőhely: Campania (Puteoli?) 
rzésiΝhely:ΝεuséeΝd’ArtΝetΝd’Histoire,ΝGenfΝ(InvέΝεEΝŐη) 

Méret: 4 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal és csak a bal vállon 
rögzített khitónnal. 
Irodalom: Pagenstecher 1909, 175 (Aegyptos); Ostrowski 1990, 
Africa 62, Aegyptus 11; LIMC Aigyptos 11; Houghtalin 1996, 
82. 15. lábj; Salcedo 1996, nr. 68; Domes 2007, Te. 1. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 32. 
 
 
 
 
AFR-II/46 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Terrakotta 
δelőhely: Thamugadi 
rzésiΝhely: Musée Archéologique, Timgad, Algéria 

Méret: 8 cm 
Datálás: III. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Le Glay 1966, 1234, LIMC Africa 25; Ostrowski 
1990, Africa 60; Salcedo 1996, nr. 70; Domes 2007, Te. 3; Le 
Glay 1991, 76. 
 
Fotó: Le Glay 1966, 1235/3. 
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AFR-II/47 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Cabinet des Médailles et Antiquités, Párizs 

Méret: 6,6 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata rövid khitón 
és himation. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 54; LIMC Africa 27; Salcedo 
1996, nr. 87; Domes 2007, To. 25; Babelon-Blanchet 1895, nr. 
619. 
 
Fotó: Babelon 1895, nr. 619. 
 
 
 
AFR-II/48 
Tárgytípus: Büszt  
Anyag: Bronz 
δelőhely: Thibilis, Algéria 
rzésiΝhely: Musée Cirta, Constantine, Algéria 

Méret: 19 cm 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás:Ν TalapzatonΝ álló,Ν virágkehelybőlΝ kinövőΝ nőiΝ büsztΝ
exuviae elephantisszal, ruházata khitón és himation. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 48; Salcedo 1996, nr. 97; 
Domes 2007, To. 26; Doublet-Gauckler 1892, 100-101; 
Bieńkowski 1900, 94/63b; Jatta 1908, 33/23; Jucker 1961, 160; 
Berthier 1962, 286-287; LIMC Africa 23. 
 
Fotó: Doublet-Gauckler 1892, Taf. 9. 
 
 
 
AFR-II/49 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝhely: Museum of Egyptian Antiquities, Kairó 

Méret: 8,5 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, ruházata ujjatlan 
khitón.  
Irodalom: Domes 2007, To. 24; Edgar 1904, 72/27923. 
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AFR-II/50 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Pompeii 
rzésiΝhely: Museo Nazionale, Nápoly (Inv. 118192) 

Méret: 16 cm, d=32 cm 
Datálás: I. sz. 1. fele 
Leírás: Exuviae elephantist és ujjatlan khitóntΝviselőΝnőiΝbüszt,Ν
jobb kezével fejét támasztja, míg balját testén keresztbe teszi.  
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 44; LIMC Africa 8; Salcedo 
1996, nr. 82; Domes 2007, To. 18 (a kép és képhivatkozás 
felcserélődöttΝ aΝ ToέΝ 2ί-asΝ darabbal);Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν 3κή1κ;Ν
Jatta 1908, 32/13; Barr-Sharrar 1987, C 146.  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 26/2. (tévesen 26/1 szerepel) 
 
 
AFR-II/51 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Archäologisches Institut der Universität Kiel 

Méret: 5 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 78; Domes 2007, To. 4; Sauer 
1964, 152. 
 
Fotó: Sauer 1964, Taf. 52/1. 
 
 
AFR-II/52 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Kestner Museum, Hannover (Inv. 3218) 

Méret: 4,6×5,4 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 75; Domes 2007, To. 5; Menzel 
1964, 43/71. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 25/1. 
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AFR-II/53-54 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝ hely: Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart 

(WLM 3. 813-814) 
Méret: 6×4,7; 5,5×4,5 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 81; Domes 2007, To. 6-7; 
Pagenstecher 1927, 71-72/3 Taf.29/3; Sauer 1964, 154/6-7; 
Gutekunst 1992, 537-540. 
 
Fotó: Gutekunst 1992, 538/2. 
 
 
AFR-II/55 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝhely: Louvre, Párizs (Br. 4174) 

Méret: 5 cm  
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Sauer 1964, 153/1; Salcedo 1996, nr. 76; Domes 
2007, To. 8. 
 
Fotó: Sauer 1964, Taf. 52/4. 
 
 
AFR-II/56 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Ephesos, Hanghaus 2, SR 5-ös szoba 
rzésiΝhely: Efes Müzesi, Selçuk, Törökország 

Méret: 5,8 cm 
Datálás: I-III. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Fleischer 1972-75, 449; Ostrowski 1990, Africa 47; 
Salcedo 1996, nr. 94; Domes 2007, To. 3; Eichler 1968, 92. 
 
Fotó: Eichler 1968, Taf. 3/2. 
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AFR-II/57 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Elveszett, korábban a Fouquet-gyűjteményben 

Méret: 6 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Sauer 1964, 153/3; Salcedo 1996, nr. 79; Domes 
2007, To. 9; Perdrizet 1911, 39-40. 
 
Fotó: Perdrizet 1911, Taf. 34/64. 
 
 
 
AFR-II/58-59 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝ hely: Elveszett, korábban a Désnoyers de Orléans-

gyűjteményben 
Méret: 6 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Sauer 1964, 153/4-5asd; Salcedo 1996, nr. 80; Domes 
2007, To. 10-11.  
 
 
 
AFR-II/60 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: British Museum, London (1935, 5-10) 

Méret: 6 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Sauer 1964, 153/2; Salcedo 1996, nr. 77; Domes 
2007, To. 12. Walters 1899, nr. 1703. 
 
Fotó: Sauer 1964, Taf. 53/3. 
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AFR-II/61-63 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝ hely: Museum of Egyptian Antiquities, Kairó (Inv. 

27843; 27844; 32372) 
Méret: 6,5×5,5; 4,7×5,5; 5×3,4 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Domes 2007, To. 13-15; Bissing, 1903, 148; Edgar 
1904, nr. 27843, 27844, 32372; Sauer 1964, 154. o. lábj. 11. 
 
Fotó: Edgar 1904, Pl. 17/27843. 
 
 
 
AFR-II/64 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom 
rzésiΝhely: Greco-Roman Museum, Alexandria (Inv. 27022) 

Méret: 4,1 cm 
Datálás: ? 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέ 
Irodalom: Domes 2007, To. 16; Sauer 1964, 160 
(Korrekturzusatz).  
 
 
 
 
 
AFR-II/65 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝ hely: Ukrán Tudományos Akadémia Könyvtára, Lviv 

(2783) 
Méret: 5,5×4,5 cm 
Datálás: ? 
Leírás:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom:ΝBilimonovičΝ1λι3,ΝnrέΝ21θέ 
 
Fotó:ΝBilimovičΝ1λι3,ΝnrέΝ21θέ 
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AFR-II/66 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely:ΝBaeloΝClaudiaΝtemetőΝkörzetében,ΝBolonia 
rzésiΝhely: Museo Arqueológico Nacional, Madrid 

Méret: 4×5 cm 
Datálás: ? 
Leírás: Színházi maszk exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 96; Domes 2007, To. 17; Paris-
Bonsor-Laumonier-Ricard-Mergelina 1926, 118; Aznar-
Gaztelu-Yllán 1990, 268/198. 
 
Fotó: Aznar-Gaztelu-Yllán 1990, 268/198. 
 
AFR-II/67 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Nin, Horvátország 
rzésiΝhely:ΝArheološkiΝεuzej,ΝZadarΝ(InvέΝŐθκ3) 

Méret: 4,4×4,7 cm 
Datálás: I-III. sz. közepe 
Leírás: Színházi maszk exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Medini 1968, 166/33.  
 
Fotó: Medini 1968, Tab. VII/33. 
 
AFR-II/68 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Nin, Horvátország 
rzésiΝhely:ΝArheološkiΝεuzej,ΝZadar 

Méret: 4,2×4,9 cm 
Datálás:I-III. sz. közepe 
Leírás: Színházi maszk exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Medini 1968, 166-167/34.  
 
Fotó: Medini 1968, Tab. VII/34. 
 
AFR-II/69 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Nin, Horvátország 
rzésiΝhely:ΝArheološkiΝεuzej,ΝZadarΝ(InvέΝŐθκθ) 

Méret: 4,4×4,6 cm 
Datálás: I-III. sz. közepe 
Leírás: Színházi maszk exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Medini 1968, 167/35.  
 
Fotó: Medini 1968, Tab. VIII/35.
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AFR-II/70 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Nin, Horvátország 
rzésiΝhely:ΝArheološkiΝεuzej,ΝZadarΝ(InvέΝŐθκι) 

Méret: 4,3×4,4 cm 
Datálás: I-III. sz. közepe 
Leírás: Színházi maszk exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Medini 1968, 167/36.  
 
Fotó: Medini 1968, Tab. VIII/36. 
 
 
 
 
AFR-II/71 
Tárgytípus: Applikáció (mécses) 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Szőny,ΝvételΝKovácsΝδajostól 
rzésiΝhely: Magyar Nemzeti Múzeum (Ltsz: 141.1907.1) 

Méret: 9,6×6,4 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás: Színházi maszk fordított exuviae elephantisszal, állán 7 
ágú palmettával. 
Irodalom: Petronell 1973, Nr. 959. 
 
Fotó: Bartus D. 
 
 
 
 
 
AFR-II/72 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Kunsthistorisches Museum, Bécs 

Méret: 6 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal,  ruházata rövid 
khitón. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 52; Salcedo 1996, nr. 92; 
Domes 2007, To. 23. (téves hivatkozás: Gschwantler 1986, 310 
helyett 309; Sacken 1871, Taf. 13/1 helyett 13/11); Sacken 
1κι1,Ν κλ;Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν θŐήθ2;Ν JattaΝ 1λίκ,Ν 33ή21;Ν
Gschwantler 1986, 309. 
 
Fotó: Salcedo 1996, Lam. 30/C. 
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AFR-II/73 
Tárgytípus: Attache (oinokhoé fül) 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museo Nazionale, Nápoly (B-116188) 

Méret: ? 
Datálás: II. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, amely az áll alatt 
visszahajlóΝcsúcsbanΝvégződikέΝ 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 88; Domes 2007, To. 36. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 31, 2. 
 
 
 
AFR-II/74 
Tárgytípus: Attache 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museo Archeologico, Firenze (Inv. 20595) 

Méret: ? 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón, a jobb 
elefántfülön 1, a jobbonΝ 2Ν felerősítésreΝ szolgálóΝ lyukkalέΝ AΝ
vállnál további 2 kisebb lyuk. 
Irodalom:Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν λŐ;Ν τstrowskiΝ 1λλί,Ν AfricaΝ ηί;Ν
Salcedo 1996, nr. 73; Domes 2007, To. 27. 
 
Fotó: Salcedo 1996, Lam. 25. 
 

 
 
AFR-II/75 
Tárgytípus: Attache 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Thanaramusa Castra, Algéria 
rzésiΝhely: Musée National des Antiquités, Algír 

Méret: 6 cm 
Datálás: II-III. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, ruházata khitón, 
mellkasán 0,5 cm-es kerek mélyedés. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 49; Houghtalin 1996, 82. 15. 
lábj; Salcedo 1996, nr. 84; Domes 2007, To. 28; Waille 1891, 
380-3κ1;Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν λŐήθ3c;Ν JattaΝ 1λίκ,Ν 33ή2Ő;Ν
Wuilleumier 1928, 60; LIMC Africa 22. 
 
Fotó: Wuilleumier 1928, Taf. 9/2. 
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AFR-II/76 
Tárgytípus: Súly 
Anyag: Bronz 
δelőhely:ΝVezúvΝvárosokΝkörnyékéről 
rzésiΝhely: Museo Nazionale, Nápoly (Inv. 74041) 

Méret: 11×6,3 cm 
Datálás: T.a.q. 79 
Leírás: Exuviae elephantist és ujjatlan khitóntΝviselőΝnőiΝbüszt,ΝaΝ
fejtetőnΝazΝormánybólΝképzettΝkarikaΝlánccalέ 
Irodalom: Domes 2007, To. 21; Cerulli Irelli 1973, 106/111; 
Philipp 1979, 139; Franken 1994, 155-156/A 202. 
 
Fotó: Franken 1994, Taf. 61/A202. 
 
 
 
 
AFR-II/77 
Tárgytípus: Ládadísz 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Lüleburgaz, Törökország 
rzésiΝhely: ? 

Méret: 12 cm (büszt mérete) 
Datálás: II. sz. közepe 
Leírás:Ν KulcslyukΝ fölöttΝ nőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, 
ruházata rövid khitón, alatta két négerfej 
Irodalom: Mansel 1941, 144-147. 
 
Fotó: Mansel 1941, 142. Abb. 15. 
 
 
 
AFR-II/78 
Tárgytípus:ΝEdényfedőΝdísze 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Afrika 
rzésiΝhely: Cabinet des Médailles, Párizs 

Méret: 8 cm 
Datálás: Tetrarchia kora 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal. A nyak alsó végéhez 
vízszintes fogó csatlakozik. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 53; LIMC Africa 26; Salcedo 
1996, nr. 93; Domes 2007, To. 29; Babelon-Blanchet 1895, nr. 
618.  
 
Fotó: LIMC I/2, Tav. 187/26. 
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AFR-II/79 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Via dei Vigili alatti thermae, Regio II, Ostia 
rzésiΝhely: In situ 

Méret: 13×9 m (az egész mozaik) 
Datálás: Kr.u. 40-50. 
Leírás:Ν σégyszögΝ alakúΝ keretbenΝ nőiΝ büsztΝ exuviae 
elephantisszal. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 39; LIMC Africa 6; Domes 
2007, Mo. 1; Salcedo 1996, nr. 119; Calza 1912, 106-107; 
Becatti 1962, 46-47. nr. 68; Parisi Presicce 1999, 92; Boissel 
2007, 422-424; Toynbee 1934, 36; Houghtalin 1996, Africa 31; 
Clarke 1994, 96-97. 
 
Fotó: http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm  
 
 
AFR-II/80 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Castello Ursino  
rzésiΝhely: Museo Civico, Castello Ursino,  Szicília (Inv. MC 

363) 
Méret: 3,6×2,3 m 
Datálás: Antoninus-kor 
Leírás: Medalionban exuviae elephantistΝ viselőΝ nőiΝ büszt,Ν
ruházata jobb vállon fibulával rögzített ujjatlan khitón. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 40; LIMC Africa 53; Salcedo 
1996, nr. 120; Domes 2007, Mo. 2; Boeselager 1983, 109-112.  
 
Fotó: Boeselager 1983, Taf. 35/68. 
 
 
AFR-II/81 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely:ΝεaisonΝd’Africa,ΝThysdrus 
rzésiΝhely:ΝεuséeΝArchéologiqueΝd’ElΝJem,ΝTunézia 

Méret: 72 cm (átlósan), egész 3,49x3,44 m 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás: Ujjatlan khitónt és exuviae elephantistΝviselőΝnőiΝbüsztέΝ 
Irodalom: LIMC Suppl. 2009, Africa add. 2; Domes 2007, Mo. 
3; Slim 1995, 24-25; Slim 1995/2, 264-266; Slim 1999, 183-
185. 
 
Fotó: 
http://www.vanderbilt.edu/AnS/Classics/roman_provinces/mosaics%20of%2
0roman%20africa/image32.htm  
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AFR-II/82 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely:ΝεaisonΝd’Africa,ΝThysdrus 
rzésiΝhely:ΝεuséeΝArchéologiqueΝd’ElΝJem,ΝTunézia 

Méret: 1,6×1,6 m  
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás: Ujjatlan khitónt és exuviae elephantistΝviselőΝnőiΝbüsztέΝ 
Irodalom: LIMC Suppl. Africa add. 1; Domes 2007, Mo. 4; 
Slim 1995, 18-22; Slim 1995/2, 266-269. 
 
Fotó: 
http://www.vanderbilt.edu/AnS/Classics/roman_provinces/mosaics%20of%2
0roman%20africa/image29.htm  
 
 
AFR-II/83 
Tárgytípus: Relief 
Agyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Palazzo Senatorio oldalába falazva, Roma  

Méret: Kb. 60×45 cm  
Datálás:ΝKésőΝσero-kor/kora Flavius-kor 
Leírás:Ν σőiΝ büszt,Ν fejénΝ exuviae elephantis, ruházata tunica, 
amely jobb mellét szabadon hagyja. 
Irodalom: Domes 2007, Re. 2; Salcedo 1996, 108; Ostrowski 
1990, Africa 27; Franzoni-Tempesta 1992, 23-24; Liverani 
1995, 230. o. lábj. 44; Matz-DuhnΝIIIΝ3θ2Ő;ΝBieńkowskiΝ1λίί,Ν
94/61; Jatta 1908, 33/20; Sapelli 1999, 76/25. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 13/2. 

 
 

AFR-II/84 
Tárgytípus: Reliefdíszes skyphos 
Anyag: Ezüst 
δelőhely: Boscoreale 
rzésiΝhely: Rotschild-gyűjtemény,ΝδouvreΝ(εσEΝληη) 

Méret: 9,2×20 cm 
Datálás: Kr. u. 30-60. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,ΝelőtteΝεars,ΝmögötteΝθΝ
másikΝnőέ 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 56; Domes 2007, To. 2; Salcedo 
1996, nr. 100; Kuttner 1995, 72; Toynbee 1934, 36. 
 
Fotó: 
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft309nb1mw&doc.view=popu
p&fig.ent=http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/mw/ft309nb1mw/fig
ures/ft309nb1mw_00002.jpg  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  

http://www.vanderbilt.edu/AnS/Classics/roman_provinces/mosaics%20of%20roman%20africa/image29.htm
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AFR-II/85 
Tárgytípus: Mécses 
Anyag: Kerámia 
δelőhely: Vaison (?) 
rzésiΝhely: Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-

Laye (Inv. 12406) 
Méret:Ν2,θ×λΝcm,ΝátmérőΝθ,3Νcm 
Datálás: Flavius-Traianus-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Bémont-Chew 2007, GA 37. 
 
Fotó: Bémont-Chew 2007, Pl. 460/GA37. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
AFR-III/1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): Q. Cornuficius (Kr. e. 42) 
Névérték: Au, D 
Verde: Africa 
ElőlapiΝkörirat: - 
Előlap:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, ruházata khitón, 
mögötte 2 gerely. 
Irodalom: RRC 509/3-4; Ostrowski 1990, Africa 5; LIMC 
Africa 5; Domes 2007, Mz. 4; Salcedo 1996, nr. 7; Toynbee 
1934, 36; Houghtalin 1996, Africa 29. 
 
Fotó: BM AN630786001  
 
 
 
AFR-III/2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Clodius Macer (68 ápr.-okt.) 
Névérték: D 
Verde: Africa (Carthago?) 
ElőlapiΝkörirat: L CLODI MACRI LIBERATRIX 
Előlap:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, ruházata khitón, 
mögötte 2 gerely. 
Irodalom: RIC I2 4; Ostrowski 1990, Africa 6; Domes 2007, 
Mz. 6; Salcedo 1996, nr. 15-16; Toynbee 1934, 36; Houghtalin 
1996, Africa 32. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=23166  
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AFR-III/3 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Szardonix 
rzésiΝhely: British Museum, London 

Méret: 12×12 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón,ΝelőtteΝ
gerely. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 11; Walters 1926, 1808; Salcedo 
1996, nr. 45. 
 
Fotó: Walters 1926, Taf. 23/1808. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
AFR-IV/1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): M. Eppius (Kr.e. 47-46) 
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio (Kr.e. 47-46) 
Traianus (107) 
Névérték: D  
Verde: Africa (Utica?), Roma 
ElőlapiΝkörirat: Q METELL SCIPIO IMP 
Előlap:ΝσőiΝfejΝexuviae elephantisszal, előtteΝkalász,ΝalattaΝekeέ 
Irodalom: RRC 461; RIC II 802; Ostrowski 1990, Africa 2; 
LIMC Africa 3; Domes 2007, Mz. 2, 7; Salcedo 1996, nr. 5; 
Toynbee 1934, 35-36; Houghtalin 1996, Africa 27, 44; García-
Bellido 1989, 40; Seelentag 2004, 425. 
 
Fotó: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=23364 
 
 
AFR-IV/2 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝhely: Staatliche Münzsammlung, München (A. 798) 

Méret: 1,58×1,25 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón,ΝelőtteΝ
kalász. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 3; Schmidt 1970, 1773; Salcedo 
1996, nr. 48. 
 
Fotó: Schmidt 1970, Taf. 162/1773. 
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AFR-IV/3 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: ? 
rzésiΝhely: ? 

Méret: 1,2×1 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήKoraΝcsászárkor 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, ruházata khitón,Ν előtteΝ
kalász. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 66b; LIMC Africa 10; Domes 
2007, Gl. 7; Furtwängler 1900, II 198/47; Salcedo 1996, nr. 39. 
 
Fotó: Furtwängler 1900 II, Taf. 41/47. 
 
 
 
AFR-IV/4 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Egyiptom? 
rzésiΝhely: Landesmuseum Mainz (Inv. 658) 

Méret: 5,4×5 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkor 
Leírás: Exuviae elephantistΝ viselőΝ nőiΝ büszt,Ν alattaΝ 2Ν kalász,Ν
baljábanΝ tobozbanΝ végződőΝ cornucopia, jobbját fejéhez emeli, 
ruházata ujjatlan khitón és himation. 
Irodalom: Domes 2004, 97-98/II.3.8; Domes 2007, To. 19.  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 25/2. 
 
 
 
AFR-IV/5(=SIC-5) 
Tárgytípus: Freskó 
δelőhely: Peloreus háza Astylus cauponájával, Pompeii III 8, 8. 
9. 
rzésiΝhely: Megsemmisült (G. Discanno rajza maradt fenn) 

Méret: ? 
Datálás: T.a.q. 79. 
Leírás:Ν BalΝ oldaliΝ nőiΝ büsztΝ fejénΝ exuviae elephantis, alatta 
kalászkoszorú, ruházata khitón, vállán íj és tegez. Jobb oldali 
nőiΝbüsztΝfejénΝcorona muralis, triskeles és kalászok, mögötte 2 
gerely, ruházata khitón és himation. 
Irodalom: Domes 2007, Wa. 1; Salcedo 1996, nr. 125 (rossz 
tábla hivatkozás); Helbig 1868, 1115; Jatta 1908, Sicilia 1; EAA 
VII 257; LIMC Africa 52 – Sikelia 6; Ostrowski 1990, Africa 
37 - Sicilia 8; Fröhlich 1991, F 21; Houghtalin 1996, Africa 34, 
Sicilia 7; Jatta 1908, 42/1; Schefold 1957, 55; Wilson 2003, 
730; Eschebach 1993, 111-112.  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 16/1. 
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AFR-IV/6 
Tárgytípus: Freskó 
δelőhely: Lutatius cauponája, Pompeii I 12,5. 
rzésiΝhely: Megsemmisült 

Méret: 80 × 78 cm 
Datálás: 4. stílus 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ fejénΝ exuviae elephantis, alatta kalászok. 
εelletteΝkisméretűΝεercuriusΝcaduceusszal és marsupiummal. 
Irodalom: Domes 2007, Wa. 2; Salcedo 1996, nr. 125; Maiuri 
1949, 188, 191. (Alexandria, Aegyptos vagy Africa); PPM II 
736; Fröhlich 1991, F11; Eschebach 1993, 63-64. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 16/2. 
 
 
 
AFR-IV/7 
Tárgytípus: Freskó 
δelőhely: 5. cubiculum, M. Lucretius Stabia háza, Pompeii IX 
3,5. 
rzésiΝhely: In situ 

Méret: 42 cm 
Datálás: 4. stílus  
Leírás:Ν ÁllóΝ nőalakΝ fejénΝ exuviae elephantis, amely alól 
kalászok lógnak ki, ruházata himation, melle fedetlen. Baljában 
fáklyát tart, bal lába exuviae elephantison, mellette oroszlán. 
Irodalom: Overbeck-Mau 1884, 316; Schefold 1957, 248 (5); 
LIMC Africa 29; Ostrowski 1990, Africa 35; PPM 1995, 
363/174, 517/35; Houghtalin 1996, Africa 37; Salcedo 1996, nr. 
123; Domes 2007, Wa. 3; Eschebach 1993, 413-414. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 17/1. 
 
 
 
AFR-IV/8 
Tárgytípus: Oinokhoé fül 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Menil-gyűjtemény,ΝσewΝYork 

Méret: 20×10 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal, a kétoldalt hullámosan 
elrendezett haj gránátalmában ésΝ kalászbanΝ végződikέΝ AzΝ
edényfül alsó végén sisakos négerfej található. A tárgyat 
továbbá egy méh, Héraklés-csomó és egy skorpió díszíti. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 59; Salcedo 1996, nr. 89; 
Domes 2007, To. 34. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 30/2. 
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AFR-IV/9 
Tárgytípus: Szoborfej (herma?) 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Villa Quintilii?,  Roma 
rzésiΝhely: Museo Torlonia, Roma (Inv. 267) 

Méret: 66 cm 
Datálás:ΝKésőΝAntoninus-kor/kora Severus-kor 
Leírás:Ν σőiΝ fejΝ exuviae elephantisszal,Ν azonΝ fedővelΝ ellátottΝ
modius. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 20; LIMC Africa 21; Domes 
2007, Sk. 12; Visconti 1883, 134/267; Jatta 1908, 31/11; 
Brendel 1935, 245-246; Sauer 1964, 159; Wrede 1985, 18, 66; 
Landwehr 1993, 18 anm. 9; Grassinger 1994, 66/2; Houghtalin 
1996, 82. 15. lábj; Salcedo 1996, nr. 104.  
 
Fotó: LIMC Africa 21. 
 
AFR-IV/10 
Tárgytípus: Relief (urna oromzata) 
Agyag: ? 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Galleria Lapidaria IX, 94163, Vatikán 

Méret: 10 × 34 × 29,5 cm 
Datálás: I. sz.  
Leírás:ΝσőiΝbüszt,Ν fejénΝexuviae elephantis, amelyet két kalász 
és mák, illetve cornucopia fog közre. 
Irodalom: Amelung I 195/34 b; Domes 2007, Re. 3; Salcedo 
1996, nr. 114; LIMC Africa 33; Ostrowski 1990, Africa 28; 
Houghtalin 1996, Africa 61. 
 
Fotó: LIMC Africa 33. 
 
AFR-IV/11 
Tárgytípus: Relief (szarkofág) 
Agyag: Márvány 
δelőhely:ΝVignaΝAquari,ΝaΝPortaΝδatinaΝelőtt 
rzésiΝhely: Museo Nazionale delle Terme 40799, Roma 

Méret: 208 × 90 × 85 cm 
Datálás: 270-280. 
Felirat: fej fölött: [A]F[RIC]A   
Leírás:ΝÁllóΝnőalak fején exuviae elephantis, ruházata tunica és 
palla, jobbjában kalászt tart modius fölé. 
Irodalom: Domes 2007, Re. 8; Salcedo 1996, nr. 118; Sauer 
1964, 159; LIMC Africa 35; LIMC Abundantia 8; LIMC 
Annona 3; Ostrowski 1990, Africa 31; Koch-Sichtermann 1982, 
102; Houhtalin 1996, Africa no. 23; Jatta 1908, 11/6; Bergmann 
1977, 130. anm. 508; Toynbee 1934, 38; Helbig III 2122; CIL 
VI 29809; Matz-Duhn II 3095. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 15/1. 
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AFR-V/1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: Au, D, S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI AFRICAE 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝ σőalakΝ fejénΝ exuviae elephantis, 
baljában 2 kalász, ruházata hosszú khitón és himation, lábai 
előttΝkalászokέ 
Irodalom: RIC II 322-323, 940-942; Ostrowski 1990, Africa 9; 
Domes 2007, Mz. 10-11; LIMC Africa 34; Salcedo 1996, nr. 20; 
Houghtalin 1996, Africa 13; Toynbee 1934, 34-35; Strack 1933, 
318-319, 768-769; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.13, I.6.2.02. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=23635 
 
 
 
 
 
 
AFR-V/2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG AFRICAE 
Hátlap: 1. Adventus jelenetέΝ σőalakΝ fejénΝ exuviae elehpantis, 
ruházata hosszú khitón és himation. 
Variációk: 2. Mint az 1., de baljában 2 kalász. 
3. Mint az 1., de ruházata rövid tunica, baljában vexillum. 
Irodalom: RIC II 872-875; Ostrowski 1990, Africa 8; Domes 
2007, Mz. 10-11; LIMC Africa 45; Salcedo 1996, nr. 19; 
Houghtalin 1996, Africa 7-12; Toynbee 1934, 34; Strack 1933, 
312, 739-741; Schmidt-Dick 2011, IV.2.03-05, IV.3.01. 
 
Fotó: 
1. Strack 1934, Taf. 13/740a. 
2. http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_advent_africae.htm  
3. Strack 1934, Taf. 13/741. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1. 

 
2. 

3. 
  

http://www.acsearch.info/record.html?id=23635
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_advent_africae.htm
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AFR-V/3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: AFRICA COS II 
Hátlap:Ν1έΝÁllóΝnőalakΝfejénΝexuviae elephantis, kezében korona 
és cornucopia, ruházata himation és hosszú khitón, amely fél 
mellét szabadon hagyja. 
Variációk: 2. Mint az 1., de mindkét melle fedett, lábánál 
skorpió. 
3. Mint az 1., de cornucopia helyett kalászok, ruházata rövid 
tunica.  
Irodalom: RIC II 574-576, 592, 596; Ostrowski 1990, Africa 
10-11; Domes 2007, Mz. 13-14; LIMC Africa 45; Salcedo 1996, 
nr. 21-23; Houghtalin 1996, Africa 14-19; Toynbee 1934, 36-37; 
Schmidt-Dick 2011, IV.5.3.01-03, IV.6.2.01; Strack 1937, 771-
774. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=23511 
2. http://wildwinds.com/coins/ric/antoninus_pius/RIC_0574v.jpg  
3. http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm 
 
 
 
 
 
AFR-V/4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Commodus (191-192) 
Névérték: Au, D, S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: PROVIDENTIAE AVG 
Hátlap:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,  lábánál oroszlán, 
ruházata hosszú khitón és himation, bal kezében sistrum, 
jobbjával kalászokat nyújt át a szemben álló pucér császárnak, 
baljábanΝkőhalomraΝtámasztottΝbunkó,ΝlábaΝhajóorronέ 
Irodalom: RIC III 259, 641; Ostrowski 1990, Africa 13; Domes 
2007, Mz. 17; Salcedo 1996, nr. 26; Houghtalin 1996, Africa 
48; Toynbee 1934, 37; Ziegler 1981, 652. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=370146 
 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=23511
http://wildwinds.com/coins/ric/antoninus_pius/RIC_0574v.jpg
http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm
http://www.acsearch.info/record.html?id=370146
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AFR-V/5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Maxentius (310 vége–311 eleje) 
Névérték: Au 
Verde: Ostia 
Hátlapi körirat: PAX AETERNA AVG N 
Hátlap:Ν ÁllóΝ császárralΝ szembenΝ εars,Ν akiΝ előzőΝ
paludamentumáhozΝ emeliΝ kezétέΝ BalΝ oldaltΝ 2Ν kisebbΝ nőalak,Ν
kezükben 1-1Νkoszorú,ΝaΝbalΝszélsőΝfejénΝexuviae elephantis. 
Irodalom: RIC VI 401/4; Domes 2007, Mz. 25; Salcedo 1996, 
nr. 36; Drost 2008, 273-277, 289/8. 
 
Fotó: Drost 2008, 293/1. 
 
 
 
 
AFR-V/6 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Maxentius (310 vége–311 eleje) 
Névérték: Au 
Verde: Ostia 
Hátlapi körirat: VICTOR OMNIVM GENTIVM AVG N 
Hátlap: Bal oldalt katonai felszerelésben álló császár 
lándzsával, szemben páncélos, sisakos Mars tropaeummal, 
Victoriolát ad át neki. Köztük féltérdre ereszkedve hosszú ruhás 
nőalak,Ν fejénΝ exuviae elephantis kalászokat nyújt át 
Maxentiusnak. 
Irodalom: Drost 2008, 283, 288/3; R.-Alföldi 1963, 661.  
 
Fotó: Drost 2008, 296/40. 
 
 
 
 
AFR-V/7 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol  
rzésiΝhely: Kunsthistorisches Museum, Bécs (Inv. IX B 760) 

Méret: 1,34×0,92 cm 
Datálás: Kr. e. 30-20 
Leírás: Álló pucér férfi jobb karján himation, kezében lándzsa, 
baljában Victoriola,  jobbΝ lábaΝ nőiΝ fejen,Ν azonΝ exuviae 
elephantis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 66f; Domes 2007, Gl. 30; 
Zwierlien-Diehl 1979, 1089; Salcedo 1996, nr. 53. 
 
Fotó: Zwierlien-Diehl 1979, Taf. 1089.
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AFR-V/8 
Tárgytípus: Relief 
Agyag: Márvány 
δelőhely: Via Appia Nuova, Roma 
rzésiΝhely: Palazzo Belletti, Roma 

Méret: 40 × 68 × 40 cm 
Datálás: Augustus-kor 
Leírás:ΝÜlőΝnőalak,ΝfejénΝexuviae elephantis, ruházata himation, 
fejétΝ balΝ kezébeΝ hajtjaέΝ ElőtteΝ katonaiΝ ruhábanΝ állóΝ férfiΝ
lándzsával és aplustréval. Jobb szélen kéztöredék. 
Irodalom: Domes 2007, Re. 5; Salcedo 1996, nr. 113; Ostrowski 
1λλθ,ΝAfricaΝ2θ;ΝδIεCΝAfricaΝ3ί;ΝBieńkowskiΝ1λίί,Ν3ίήŐ;ΝJattaΝ
1908, 31/12; Toynbee 1934, 36; Matz-Duhn III 3630; Hölscher 
1984, 209; Vermeule 1959/1960, 17. C 7. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 14/1.

 

 
 
 
 
 

 
 
 
AFR-VI/1 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: Nationalmuseet, Koppenhága 

Méret: ? 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkor 
Leírás:ΝKettősΝhermaΝegyikΝfeleΝszilénfej,ΝmásikΝnőiΝfejΝexuviae 
elephantisszal 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 26; LIMC Africa, 13; Houghtalin 
1996, Africa 25. 
 
Fotó: LIMC Africa 13. 
 
 
 
 
AFR-VI/2-3 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg  
rzésiΝ hely: Staatliche Münzsammlung, München (A. 7564, 

7560) 
Méret: 1,18×0,96; 1,25×0,95 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkor 
Leírás:Ν KettősΝ hermaΝ egyikΝ feleΝ szilénfej,Ν aΝ másikΝ nőiΝ büsztΝ
exuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 28-29; Schmidt 1970, 1859-1860; 
Maddoli 1963/64, 99/489. 
 
Fotó: Schmidt 1970, Taf. 168/1860. 
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AFR-VI/4 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg (Inv. 

SiSt 1449) 
Méret: 1,23×1,3 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. vége/Kr. u. I. sz. eleje 
Leírás:ΝKettősΝhermaΝegyikΝ feleΝ IuppiterΝAmmón,ΝaΝmásikΝegyΝ
nőiΝfejΝexuviae elephantisszal. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 27; Weiß 1996, 380. 
 
Fotó: Weiß 1996, Taf. 52/380. 
 
 
 
AFR-VI/5 
Tárgytípus:ΝKettősΝherma 
Anyag: Pentelikoni márvány 
δelőhely: Tusculum közelében 
rzésiΝhely: SMPK Antikensammlung, Berlin (Sk 207) 

Méret: 26,4 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás:Ν KettősΝ hermaΝ egyikΝ oldalánΝ nőiΝ fejΝ exuviae 
elephantisszal, a másikon Tritón. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 25; Domes 2007, Sk. 7; 
Conze 1891, 89-λίή2ίι;Ν RoscherΝ II,Ν 2ί3λ;Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν
94; Jatta 1908, 31; Seiler 1969, 72/17; Giumlia 1983, 171, 249 
nr. 190; Wrede 1985, 18; Landwehr 1993, 18; Grassinger 1994, 
67/6, Salcedo 1996, nr. 112. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 9/2.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
AFR-VII/1 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Aranyozott ezüst 
δelőhley: ? 
rzésiΝhely: Magántulajdon 

Méret: 17,4 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ fejénΝ exuviae elephantis, ruházata tunica. 
εellénΝ gyümölcsökΝ (almák?,Ν szőlő,Ν kalászok),Ν amelyeketΝ
nagymacskák fognak közre. Bal vállon uraeus, jobbon skorpió. 
Irodalom: Christie's New York Antiquities Sale 2490 (7 
December 2011), Lot 174.  
 
Fotó: 
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-
gilt-silver-emblema-of-5509210-
details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid= 

  

http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
http://www.christies.com/lotfinder/ancient-art-antiquities/a-roman-parcel-gilt-silver-emblema-of-5509210-details.aspx?pos=120&intObjectID=5509210&sid
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AFR-VII/2 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Cabinet des Médailles et Antiquités, Párizs 

Méret: 6,3 cm 
Datálás: Flavius- vagy Traianus-kor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, ruházata rövid khitón, 
jobb mellén oroszlánfej. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 60; Domes 2007, To. 22; 
LIMC Africa 28; Houghtalin 1996, Africa 60; Salcedo 1996, nr. 
87; Babelon-Blanchet 1895, nr. 620. 
 
Fotó: 
Domes 2007, Taf. 27/2. 
 
AFR-VII/3 
Tárgytípus: Oinokhoé fül 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Vienne 

Méret: 16 cm 
Datálás: I-II. sz. 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ khitónnal, himationnal és exuviae 
elephantisszal, jobb vállnál oroszlánfej . A fej fölött egy síp és 
egyΝ pánsípΝ állΝ keresztbeέΝAΝ fogóΝ középsőΝ részenΝ egyΝ oroszlánΝ
szájában egy elejtett állat (antilop?/kecske), balra 1 lituus. 
Irodalom: Boucher 1971, nr. 277; Salcedo 1996, nr. 74; Domes 
2ίίι,ΝToέΝ3ηέΝ(VienneΝhelyettΝtévésenΝBécsΝmintΝőrzésiΝhely) 
 
Fotó: 
Boucher 1971, nr. 277.  
 
 
AFR-VII/4 
Tárgytípus: Mécses 
Anyag: Kerámia 
δelőhely: É-Afrika 
rzésiΝ hely: Musée National de Carthage, Karthágó (Inv. 

46.377) 
Méret: 10,6 cm, d=7,5 cm 
Datálás: I. sz. vége – II. sz. eleje 
Felirat: LVCCEI 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal,ΝelőtteΝoroszlánέ 
Irodalom: Deneauve 1969, nr. 826; LIMC Africa 41; Ostrowski 
1990, Africa 65c; Salcedo 1996, nr. 60; Domes 2007, Te. 4. 
(tévesenΝ hivatkozikΝ DeneauveΝ művére;Ν 1λθλΝ helyettΝ 1λιŐ);Ν
Houghtalin 1996, Africa 42. 
 
Fotó: Deneauve 1969, nr. 826. 
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AFR-VII/5 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: British Museum, London (Inv. GR 1772.3-2.152) 

Méret: 22,7 cm 
Datálás: I. sz. vége – II. sz. 1. fele (Barr-Sharrar) 
Leírás: Exuviae elephantist és ujjatlan chitóntΝviselőΝnőiΝbüszt,Ν
jobb karjánál elefántagyar, baljánál oroszlán. Vállaknál és a 
mell alatt 1-1 lyuk. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 51; LIMC Africa 39; Salcedo 
1996, nr. 95; Domes 2007, To. 20. (a kép és képhivatkozás 
felcserélődöttΝ aΝ ToέΝ 1κ-as darabbal); Walters 1899, nr. 1524; 
Barr-Sharrar 1987, C 159; Houghtalin 1996, Africa 43; 
BieńkowskiΝ1λίί,ΝλŐήθ3;ΝJattaΝ1λίκ,Ν33ή22;  
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 26/1 (tévésen 26/2 szerepel) 
 
AFR-VII/6 
Tárgytípus: Relief 
Agyag: Fehér márvány 
δelőhely: Régi forum, Leptis Magna, Líbia 
rzésiΝhely: Tripolis Museum 

Méret: ? 
Datálás: II. sz.  
Leírás:Ν ÁllóΝ nőalak,Ν ruházataΝ khitón,Ν amelynekΝ redőibenΝ aΝ
mellnél oroszlán, bal kezében elefántagyar.  
Irodalom: Domes 2007, Re. 6; Salcedo 1996, nr. 116; LIMC 
Africa 40; Ostrowski 1990, Africa 29; Houghtalin 1996, Africa 
51. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 14/2. 
 
AFR-VII/7 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Septimius Severus (194, 202-210) 
Névérték: D, S, Dp 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: AFRICA 
P M TR P XV COS III P P  
Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ nőalakΝ hosszúΝ khitónnal és exuviae 
elephantisszal, baljával himationját maga elé tartja, benne 
kalászok, lábánál oroszlán. 
Variációk: 2.,  Mint az 1., de kalászok helyett gyümölcsök. 
Irodalom: RIC IV/1 207, 253, 668, 676, 680; Ostrowski 1990, 
Africa 15; Domes 2007, Mz. 19, 21; Salcedo 1996, nr. 27-28, 
30; Houghtalin 1996, Africa 20-21, 58-59; Toynbee 1934, 37; 
Schmidt-Dick 2011, IV.4.1.04. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/image.html?id=978529  
2. http://www.acsearch.info/image.html?id=865842  

 
 

 
 
 

 
1. 

 
2. 

http://www.acsearch.info/image.html?id=978529
http://www.acsearch.info/image.html?id=865842
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AFR-VIII/1 
Tárgytípus: Freskó 
δelőhely: Pompeii 
rzésiΝhely: Museo Nazionale, Nápoly 

Méret: 84 cm 
Datálás: T.a.q. 79. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝfejénΝexuviae elephantis, ruházata khitón és 
himation, baljában patera, jobbjában elefántagyar és 
gyöngyfűzérέ 
Irodalom: Domes 2007, Wa. 4; Salcedo 1996, nr. 126; 
Ostrowski 1990, Africa 34; LIMC Africa 51; Helbig 1868, 1114 
(Asia vagy egy hozzá közeli terület); Houghtalin 1996, Africa 
35. 
 
 
 
AFR-VIII/2 
Tárgytípus: Mécses 
Anyag: Kerámia 
δelőhely: É-Afrika 
rzésiΝhely: Musée National de Carthage, Karthágó 

Méret:Ν2,ι×λ,θΝcm,ΝátmérőΝθ,ιΝcm 
Datálás: II-III. sz. 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, mellette elefántagyar. 
Irodalom: Deneauve 1969, 727-728, 908; LIMC Africa 16a; 
Houghtalin 1996, Africa no. 57; Domes 2007, Te. 5; Bonifay 
2005, 31-32. 
 
Fotó: 
Deneauve 1969, nr. 728. 
 
 
 
AFR-VIII/3 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museo Archeologico, Verona (Inv. A4, 223) 

Méret: 13,2 cm 
Datálás: ? 
Leírás: Hosszú khitónbanΝ állóΝ nőalak exuviae elephantisszal, 
baljábanΝelefántagyar,ΝjobbΝkezébenΝhosszúΝletörtΝvégűΝbotέΝ 
Irodalom: Franzoni 1973, nr. 151. 
 
Fotó: 
Franzoni 1973, nr. 151. 
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AFR-VIII/4 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museo Archeologico, Verona (A4, 224) 

Méret: 12,7 cm 
Datálás: ? 
Leírás: 4,5×0,4 cm-esΝ talapzatonΝ állóΝ nőalakΝ exuviae 
elephantisszal, ruházata khitón, baljában elefántagyar. 
Irodalom:  Franzoni 1973, nr. 152. 
 
Fotó: 
Franzoni 1973, nr. 152.  
 
 
 
 
AFR-VIII/5 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Antiochia (Orontes), themae E, 2. helyiség 
rzésiΝhely: Hatay Arkeoloji Müzesi, Törökország 

Méret: 17×7,7 m 
Datálás: T.p.q. 305.  
Felirat: fej mellett balra: C  
Leírás:ΝSziklánΝülőΝnőΝexuviae elephantisszal, ruházata khitón és 
himation, kezében elefántagyar. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 43 – Aegyptus 9; Salcedo 
1996, nr. 122; Domes 2007, Mo. 7; Levi 1947, 261-269. 
 
Fotó: 
Salcedo 1996, Lam. 42/C. 
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AFR-IX/1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138)  
  Septimius Severus (202-210) 
Névérték: Au, D, S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: AFRICA 
Hátlap:Ν 1έΝ Fekvő,Ν terménykosárraΝ támaszkodóΝ nőalakΝ fejénΝ
exuviae elephantis, dereka körül himation, jobbja oroszlánfejen.  
Variációk: 2. Mint az 1., de sziklára támaszkodik, jobbjában 
skorpió, ruházata khitónnal kiegészül, amely fél mellét 
szabadon  hagyja, lábánál terménykosár. 
3. Mint a 2. de bal kezében cornucopia, mindkét melle fedett. 
4. Mint a 3., de jobb kezében kalász, lábnál nincs terménykosár. 
Irodalom: RIC II 298-299, 840-842, IV/1 254; Ostrowski 1990, 
Africa 7, 16; Domes 2007, Mz. 8-9, 20, LIMC Africa 48; 
Salcedo 1996, nr. 17-18, 29; Houghtalin 1996, Africa 1-6, 22; 
Toynbee 1934, 34, 37; Strack 1933 296-297, 708-710. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=7787 
2. http://www.ma-
shops.com/dumez/item_print.php5?id=4304&lang=jp&curr=USDEUR  
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=23602 
4. Saját. (Münkabinett Inv. 9253) 
 
 
 
 
 
 
AFR-IX/2 
Tárgytípus: Medalion 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (160) 
  Commodus (190-191) 
Névérték: Med (Br) 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: COS IIII  
 COS VI 
Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ császárΝ lándzsával,Ν előtteΝ VictoriaΝ tropaeumot 
állít,ΝalattaΝszikláraΝtámaszkodóΝnőalakΝfejénΝexuviae elephantis, 
baljában 2 kalász, jobbja oroszlánon, dereka körül himation. 
Variációk:Ν 2έΝ εintΝ azΝ 1έ,Ν deΝ aΝ nőalakΝ kezébenΝ skorpióΝ ésΝ
cornucopia. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 12, 14; Domes 2007, Mz. 15-
16 (tévesen ezüstmedalionnak írja); LIMC Africa 42; Gnechhi 
II 11-12/23-25, 52/5-6; Salcedo 1996, nr. 24-25; Houghtalin 
1996, Africa 45-47; Toynbee 1934, 36-37. 
 
Fotó:  
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=369601 
2. Gnecchi II, 47/2. 

 

1. 

  

2. 

  

3. 

4. 
 

 
1. 

 

2. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=7787
http://www.ma-shops.com/dumez/item_print.php5?id=4304\342\214\251=jp&curr=USDEUR
http://www.ma-shops.com/dumez/item_print.php5?id=4304\342\214\251=jp&curr=USDEUR
http://www.acsearch.info/record.html?id=23602
http://www.acsearch.info/record.html?id=369601
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AFR-IX/3 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
δelőhely: Salona 
rzésiΝhely: Ashmolean Museum, Oxford (1941.273) 

Méret: 16,5×13,5 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás: Khitónt, himationt és exuviae elephantistΝviselőΝszikláraΝ
támaszkodóΝ nőalak,Ν baljábanΝ cornucopia, jobbjában skorpió, 
lábánálΝterménykosárΝbúzávalΝésΝszőlővelέ 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 32; Middleton 1991, Nr. 130; 
Salcedo 1996, nr. 54. (Salcedo és Domes is tévesen hivatkozza 
Middleton 1991, Nr. 31 helyett Nr. 130) 
 
Fotó: Middleton 1991, Nr. 130. 
 
AFR-IX/4 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
rzésiΝhely:ΝUtoljáraΝbaseliΝműkereskedelemben 

Méret: 1,05×1,3 cm 
Datálás: II. sz. 
Leírás:Ν FekvőΝ nőalakΝ exuviae elephantisszal, kezében 
cornucopia és skorpió.  
Irodalom: Houghtalin 1996, Africa no. 49; Domes 2007, Gl. 31; 
Münzen und Medallien, Liste 450 1982 nov.-dec. 22-23/438. 
 
Fotó: Münzen und Medallien, Liste 450 1982 nov.-dec. 22-23/438.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AFR-X/1 
Tárgytípus: Büszt 
Anyag: Terrakotta 
δelőhely:ΝViaΝPortuenseΝtemetőΝközelében,ΝRoma 
rzésiΝhely: Museo Nazionale delle Terme, Roma 

Méret: ? 
Datálás: II. sz. 
Leírás: Khitónt és exuviae elephantist viselőΝ nőiΝ büszt, bal 
kezében cornucopia. 
Irodalom: Paribeni 1922, 426-427; LIMC Africa 37; Ostrowski 
1990, Africa 61; Salcedo 1996, nr. 69; Domes 2007, Te. 2; 
Houghtalin 1996, Africa 50.  
 
Fotó: 
Paribeni 1922, 427. Fig. 5. 
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AFR-X/2 
Tárgytípus: Applikáció 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Carnuntum? 
rzésiΝ hely: Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg 

(Inv. 11933) 
Méret: 9,1 cm 
Datálás: II-III. sz. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,  bal kezében 
cornucopia, a jobbjában patera, ruházata ujjatlan khitón. Rövid 
vízszintesΝ csapΝ aΝ bőségszaruΝ felsőΝ részén,Ν valamintΝ aΝ nőalakΝ
hátulján. 
Irodalom: Salcedo 1996, nr. 86; Domes 2007, To. 31; Fleischer 
1967, nr. 115; Moratello 2012, BC18; Carnuntum 2009, 1015; 
Carnuntum 2011, Kat. 236. 
 
Fotó: Carnuntum 2009, 1015. 
 
 
AFR-X/3 
Tárgytípus: Relief (építészeti töredék) 
Agyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Musée de Volubis, Marokkó 

Méret: ? 
Datálás: II-III. sz.  
Leírás:Ν σőiΝ büszt,Ν fejénΝ exuviae elephantis, kezében 
cornucopia. 
Irodalom: Domes 2007, Re. 4; Salcedo 1996, nr. 115; LIMC 
Africa 36; Ostrowski 1990, Africa 23; Houghtalin 1996, Africa 
56. 
 
 
AFR-X/4 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: Bronz 
δelőhely: Lambaesis 
rzésiΝhely: Musée National des Antiquités, Algír 

Méret: 13,5 cm 
Datálás: II-III. sz. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,  ruházata hosszú 
khitón és himation bal kezében cornucopia, jobbjában tartott 
tárgy elveszett. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 45; LIMC Africa 38; 
Houghtalin 1996, 76. 54. lábj; Salcedo 1996, nr. 85; Domes 
2007, To. 30; Le Glay 1966, 1236; Landwehr 1993, 18; 
Houghtalin 1996, Africa no. 54; Le Glay 1991, 76. 
 
Fotó: Salcedo 1996, Lam. 29/a. 
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AFR-X/5 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: Bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Narodni Muzej, Belgrád (Inv. 2728/III) 

Méret: 8,4 cm 
Datálás: II-III. sz. 
Leírás:Ν ÁllóΝ nőalakΝ exuviae elephantisszal, bal kezében 
cornucopia, a felemelt jobbjában tartott tárgy (lándzsa vagy  
vexillum) elveszett, ruházata  övvel összefogott ujjatlan tunica. 
Irodalom: Ostrowski 1990, 46; LIMC Africa 46;  Africa Salcedo 
1996, nrέΝ λ1;Ν DomesΝ 2ίίι,Ν ToέΝ 32;Ν VeličkoviΕΝ 1λι2,Ν nrέΝ λ3;Ν
Houghtalin 1996, Africa 55. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 29/2. 
 
 
AFR-X/6 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: ? 
rzésiΝhely: Muzeum Narodowe, Krakkó (MNK IV-ZŁ-592) 

Méret: ? 
Datálás: ? 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal,ΝelőtteΝcornucopia. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 66e; Salcedo 1996 Nr. 130.  
 
Fotó: Salcedo 1996, Lam. 45/A. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
AFR-XI/1 
Tárgytípus: Kratér 
Agyag:ΝKő 
δelőhely: Nagy D-i thermae frigidariuma, Thamugadi, Algéria 
rzésiΝhely: Musée Archéologieque, Timgad 

Méret: 1,5 × 1 m 
Datálás: Severus-kor 
Leírás:Ν ÁllóΝ nőalakΝ ruházataΝ tunica, kezében vexillum és 
cornucopia, lábánál oroszlán.  
Irodalom: Domes 2007, Re. 7; Salcedo 1996, nr. 134; Salcedo 
1996/2, 77; Ostrowski 1990, Africa 33; LIMC Africa 44; Le 
Glay 1964, 374-378; Le Glay 1966, 1239; Houghtalin 1996, 
Africa 53; Ballu-Cagnat 1903, 23-24; Le Glay 1991, 75. 
 
Fotó: Salcedo 1996, Lam. 48a. 
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AFR-XI/2 
Tárgytípus: Relief  
Agyag:ΝHelyiΝmészkő 
δelőhely: Templom 3, C zóna, Rapidum, Algéria 
rzésiΝhely: Muséé National d'Antiquités 

Méret: 42 × 20 × 9 cm 
Datálás: III. sz. vége 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ (testΝ alsóΝ részeΝ letört),Ν fejénΝ exuviae 
elephantis, baljában cornucopia, jobbjában vexillum. 
Irodalom: Domes 2007, Re. 9; Slacedo 1996, nr. 117; Salcedo 
1996/2, 68-69; Ostrowski 1990, Africa 30; Wuilleumier 1928, 
40-41; LIMC Africa 47; Bayet 1931, 40-44; Bíró 2000, 56; 
Houghtalin 1996, Africa 52; Laporte 1989, 176-180; Seston 
1946, 125. o. 3. lábj. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 15/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
AFR-XI/3 
Tárgytípus: Medailon 
Anyag: Terrakotta 
δelőhely: Thamugadi fellegvár DNY-i része 
rzésiΝhely: Musée de Timgad, Timgad, Algéria 

Méret: d = 15,5 cm 
Datálás: III. sz. 
Felirat: a vexillumon:  AFR(ICA) 
jobb oldalt:  
EX/OF/ICINA/TAM/VGAD/ENS/(I)VM   
Leírás: Hosszú tunicát és exuviae elephantistΝviselőΝállóΝnőalakΝ
jobb kezében vexillum, baljában cornucopia.  
Irodalom: Le Glay 1964, 378; LIMC Africa 43; Ostrowski 
1990, Africa 63; Salcedo 1996, nr. 71; Domes 2007, Te. 6; 
Houghtalin 1996, Africa 24; Le Glay 1991, 76. 
 
Fotó: Domes 2007, Taf. 34/1. 

 
 

 

 

 

 



145 

 

AFR-XI/4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás):  
Diocletianus (296-305. máj. 1.)  
Maximianus (296-305. máj. 1, 306 vége -307 nyara)  
Galerius (296-305. máj. 1.)  
I. Constantius (296-305. máj. 1.)  
Maxentius (306 vége -307 nyara) 
I. Constantinus (306 vége -307 nyara) 
Domitius Alexander (308-310) 
Névérték: Au, Ag, Br 
Verde: Karthago 
Hátlapi körirat:  
F ADVENT AVGG NN 
F ADVENT AVGG NT 
F ADVENT AVGG EN  
F ADVENT AVGG T 
F ADVENT AVGG VE 
FEL ADVENT AVGG NN  
FEL ADVENT AVGG NT 
FEL ADVENT AVGG EN 
FEL ADVENT AVGG VE 
FEL ADVENT AVGG V 
FELIX ADVENT AVGG NN  
FELIX ADVENT AVGG NN NT 
CONSERVATOR AFRICAE SVAE  
AFRICA AVG N 
Hátlap:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,  baljában 
elefántagyar, jobbjában vexillum, ruházata hosszú tunica és 
palla,ΝlábánálΝökrötΝelejtőΝoroszlánέΝ 
Irodalom: RIC VI 422-426/1-2, 10-14, 17-26, 432/52-58, 
433/64; Ostrowski 1990, Africa 17; Domes 2007, Mz. 24.1-7; 
Salcedo 1996, nr. 32-33, 35; Toynbee 1934, 37-38. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=197508 
 
 
 
AFR-XI/5 
Tárgytípus: Pyxisfedél 
Anyag: Csont 
δelőhely: Brigetio 
rzésiΝhely: Magyar Nemzeti Múzeum (Ltsz. 63.21.64) 

Méret: d=10,8 cm 
Datálás: IV sz. 
Leírás:Ν ÁllóΝ hosszúruhásΝ nőalakΝ fejénΝ exuviae elephantis, 
jobbjában elefántagyar, baljában vexillum. 
Irodalom: Bíró 2000, 55-58; Thomas 1987, 291-292. 
 
Fotó: Bíró 2000, borító.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=197508
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AFR-XII 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma 
rzésiΝ hely: Museo dello Studium Biblicum Franciscanum, 

Jeruzsálem 
Méret: Nimbus magassága 19 cm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat:Ν Φ [KA] 
Leírás: εedalionbanΝ nőiΝ büszt,Ν fejΝ jobbra,Ν ruházata khitón és 
fejére húzott himation és corona muralis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 41; Domes 2007, Mo. 5; 
LIMC Suppl, Africa add. 3; Parlasca 1983, 294-295/8; IGLS I 
81/123; Kriseleit 2000, 45. 
 
Fotó: Parlasca 1983, Pl. 192/3.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AFR-XIII/1 
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Karneol 
δelőhely: Fürstenberg, Xanten 
rzésiΝhely: Rheinisches Landesmuseum, Bonn (Inv. 23440) 

Méret: 1,48×1,12 cm 
Datálás: Kr. e. I. sz. 2. fele 
Leírás:Ν σőiΝ büsztΝ exuviae elephantisszal, mögötte ellipszis 
alakúΝpajzs,ΝelőtteΝhajóorrέ 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 9; Platz-Horster 1987, 66. 
 
Fotó: Platz-Horster 1987, Taf. 13/66. 
 
 
 
 
AFR-XIII/2  
Tárgytípus: Gemma 
Anyag: Üveg 
rzésiΝhely: British Museum, London (Inv. 1501) 

Méret: 1 × 0,9 cm 
Datálás:ΝKésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkor 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝexuviae elephantisszal, bal kezében caduceus. 
Irodalom: Domes 2007, Gl. 12; Walters 1926, 3088; Salcedo 
1996, nr. 46.
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AFR-XIII/3 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Alsó-Egyiptom 
rzésiΝ hely: Elveszett, egykoron a párizsi J. Maspero-

gyűjteményben 
Méret: 72 cm 
Datálás: I. sz. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝexuviae elephantisszal,  job felkarján 
karperec, ruházata hosszú khitón, lábainál oroszlán. Ovális 
töredék a jobb combnál. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Africa 18; LIMC Africa, 50; Domes 
2007, Sk. 13; Reinach IV, 552/1; Collignon 1916, 163-173; 
Snowden 1970, 91/67, 182; Houghtalin 1996, Africa 30; 
Salcedo 1996, nr. 103. 
 
Fotó: Collignon 1916, Pl. 16. 
 
 
 
 
AFR-XIII/4 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: ? 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Musée de Tebessa, Tebessa, Algéria 

Méret: ? 
Datálás: ? 
Leírás:  Hosszú khitóntΝviselőΝnőalakΝjobbΝlábánálΝelefántfejέΝ 
Irodalom: Gsell 1902, 42; Reinach III, 197/4; Houghtalin 1996, 
Africa 40; Domes 2007, Sk. 14. 
 
Fotó: Gsell 1902, Pl. IV/5. 
 
 
 
AFR-XIII/5 
Tárgytípus: Tükör 
Anyag: Aranyozott bronz 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Museum of Fine Arts, Boston 

Méret: ? 
Datálás: I-II. sz. 
Leírás: Közepén fegyverzetben álló Roma Victoriolával, 
lándzsával és pajzzsal. Kétoldalt oszlopon kard, sisak és páncél. 
Bal oldalt exuviae elephantist viselőΝnőalak,ΝjobbΝoldaltΝfogolyέ 
Irodalom: Domes 2007, To. 33; Vermeule 1976, 50/65. 
 
Fotó: Vermeule 1976, 50/65. 
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VIII. Arabia 
 
 
 

 Az Arabia területén uralkodó Aretast, Nabatea királyát M. Aemilius Scaurus, Syria 

helytartója már Kr.e. 62-ben behódolásra és váltságdíj fizetésére kötelezte.550 EztΝ követőenΝ aΝ

királyság sok esetben katonailag is támogatta a római érdekek érvényesülését kereskedelmi 

előjogokértΝ cserébeέ551 Arabia tényleges elfoglalása és provinciává szervezése azonban csak 

Traianus alatt 106-ban történt meg, II. Rabel király halála után.552 Ekkor is pusztán Arabia Nabateát 

tették a Római Birodalom részévé, Arabia Petraea néven, míg Arabia Felix sosem került római 

fennhatóság alá.  

 

 Arabia perszonifikációi jól körülhatárolható csoportot alkotnak. Összesen 4 ábrázolás 

különíthetőΝel,ΝamelyekΝérmekenΝésΝegyΝelefántcsontΝfaragványonΝtalálhatókέ553 A provincia egyedi 

és állandó attribútuma a teve, ami megkönnyíti az azonosítását. A megszemélyesítések 

ikonográfiája mellett datálása is jól körülhatárolható, mivel csak Traianus és Hadrianus uralkodása 

alatt 30 éven keresztül (Kr. u. 108-13κ)Ν fordulnakΝ előέΝ FontosΝ kiemelni,Ν hogyΝ aΝ RomábanΝ vertΝ

érmeken kívül helyi, provinciális környezetben is megtalálhatók ugyanazon típusú hátlapok. Arabia 

perszonifikációjára ezek mellett még egy ephesosi lelet révén (ARA-4) Kis-Ázsiában is van 

bizonyíték. Az ethnos Arabon neveΝ feltűnikΝazΝaphrodisiasiΝSebasteionbanΝ találtΝ egyikΝbázisonΝ is,Ν

amelyetΝazΝAugustusΝáltalΝaratottΝgyőzelemΝemlékéreΝállítottakέ554 

 

VIII.1. ARA-1 

 ArabiaΝelsőΝmegszemélyesítéseΝTraianusΝérmeinΝ figyelhetőΝmeg,ΝamelyekΝRomábanΝésΝegyΝ

keletiΝ provinciálisΝ verdébenΝ készültekέΝAΝ hátlaponΝ állóΝ nőalakΝ jobbΝ kezébenΝ ágat,Ν mígΝ baljábanΝ

vesszőkötegetΝ tart,Ν ruházataΝ khitón és himation, lábánál teve található. UtóbbiΝ aΝ legegyértelműbbΝ

attribútuma, amely mai napig is a sivatagos területek jelképe.555 Problematikusabb azonban az ág és 

                                                           
550 Blanchet 1944, 229; Houghtalin 1996, 85; Seelentag 2004, 431-432. 
551 Dawid 2003, 56-57. 
552 Kindler 1983, 7. 
553 Egy arabiai provinciális Hadrianus-kori veret hátlapjával kapcsolatban felmerült, hogy az Arabia megszemélyesítését 
ábrázolná. A falkoronát és khitóntΝviselőΝnőiΝbüszt,ΝamelynekΝkarjainΝegy-egyΝgyermekΝül,ΝikonográfiájábanΝmerőbenΝ
eltér a korábbi ábrázolásoktól. A darab interpretálása vitatott, mivel az APABIA körirat akár a verde helyére is utalhat. 
AΝteljesenΝeltérőΝábrázolásΝinkábbΝarraΝutal,ΝhogyΝaΝhátlaponΝnemΝArabiaΝprovinciaΝmegszemélyesítéseΝtalálható,ΝígyΝ
disszertációmban nem foglalkozom vele behatóbban. BMC Arabia 14/1-6; EAA I, 531; Kindler 1983, 102/16; LIMC 
Arabia 6; Spijkerman 1978, 68-69/1-2; 112-113/10-12; Houghtalin 1996, Arabia 4. 
554 Smith 1988, 55-59. 
555 Blanchet 1944, 234; Houghtalin 1996, 86-87. 
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aΝvesszőkötegΝmegítéléseέΝUtóbbitΝaΝcommunis opinio J. M. C. Toynbee kutatásai556 alapján calami 

odoratinakΝtartja,ΝamelyetΝidősebbΝPliniusΝArabiábanΝtermőΝnövénynekΝírΝleέ557 Sajnos ez a különös 

növényΝnemΝ azonosíthatóΝ pontosan,Ν amihezΝ azΝ érmenΝ lévőΝ ábrázolásΝ semΝvezetΝ közelebbέΝArabiaΝ

jobbΝ kezébenΝ tartottΝ ágΝ olajágkéntΝ ésΝ ígyΝ aΝ békeΝ szimbólumakéntΝ isΝ értelmezhetőέ558 J. M. C. 

Toynbee azonban itt is egy lokális termékkel, a α ο szal, vagyis a tömjénnek vagy mirhának 

felelteti meg, amely a provincia legfontosabb terméke volt.559 A teve viszont az arabiai 

kereskedelem nélkülözhetetlen kelléke volt, amellyel a különleges árucikkeket szállították.560 

TraianusΝ hátlapjánΝ mindkettőΝ egyesül,Ν tehátΝ egyértelműenΝ aΝ gazdaságiΝ szempontokΝ kerülnekΝ

előtérbeέΝ 

 

 A teve a római éremverésben már korábban is szerepelt Arabiával kapcsolatban. M. 

Aemilius Scaurus Kr. e. 58-ban vert denariusának hátlapja Aretas behódolását ábrázolja (35. kép), 

amintΝ aΝ térdelőΝ ésΝ ágatΝ nyújtóΝ királyΝmögöttΝ dromedárΝ láthatóέ561 A különleges állat tehát már a 

koraiΝidőkbenΝisΝArabiaΝjelképeΝvoltέΝAΝköztársaságΝkoriΝésΝaΝTraianus-kori érmekben közös a kézben 

tartott ág, ami a régebbiekenΝaΝbékeΝjelképekéntΝértelmezhetőέ 

 

 

35. kép: Aretas behódolása (P. Plautius 

Hypsaeus és M. Aemilius Scaurus 

Kr.e. 58) 

  

TraianusΝ RomábanΝ vertΝ érmeinekΝ kétΝ variánsaΝ különíthetőΝ el,Ν amelyekΝ csakΝ minimálisanΝ

térnek el egymástól. Az ARA-1/1-esnél a teve teljes alakja látszik, míg az ARA-1/2-esnél csak az 

elsőΝfeleέΝTraianusΝpénzverésétΝBέΝWoytekΝkimerítőΝelemezte,ΝaminekΝköszönhetően,ΝszámosΝfontosΝ

észrevételreΝnyíltΝmódέΝAzΝegyikΝilyen,ΝhogyΝazΝelsőΝaltípusΝcsakΝaureus címletben készült 108-110 

között. A rövidebb ARA-1/2-esΝ változatΝ előszörΝ 11ίΝ körülΝ aΝ denariira, majd 111-tőlΝ aΝ bronzΝ

címletekre került.562  

 IdőbeliΝváltozásΝaΝköriratoknálΝ isΝmegfigyelhetőέΝElőszörΝazΝáltalánosΝCτSΝVΝPΝPΝSΝPΝQΝRΝ

OPTIMO PRINC jelent meg az aurein és denariin. Az S P Q R OPTIMO PRINCIPI ARAB 

                                                           
556 Toynbee 1934, 48. A korábbi elméletek összegzése ugyanitt és Blanchet 1944, 231-234; Houghtalin 1996, 87-88; F. 
Schmidt-Dick legutóbb azonban fahéjként értelmezte. Schmidt-Dick 2011, I.6.2.06, IV.5.1.02, IV.2.11. 
557 IdősebbΝPliniusΝazonbanΝmegjegyzi,ΝhogyΝezΝSyriábanΝisΝnőtt,ΝdeΝlegnagyobbΝkoncentrációja valójában Indiában van. 
Nat. Hist. 12, 104. 
558 Houghtalin 1996, 88. 
559 Toynbee 1934, 48-49; Blanchet 1944, 234-235; Strabón 16, 778, Plin. Nat. Hist. 6, 104; 6, 154. vesd össze Naster 
1983, 164. 
560 Blanchet 1944, 234; Houghtalin 1996, 88. 
561 RRC 422. Kr.e. 55-ben egy másik érme is ezt a hátlapot másolja. RRC 431. Lásd még Seelentag 2004, 431-432. 
562 MIR 14, 125-126, 133, 144. o. 
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ADQVISIT körirat csak 111-ben jelenik meg, amikor Arabia megszemélyesítése a bronzokra is 

átkerül.563 Ezt követi az ADQVIS, majd 112-113-tól ADQ alakok fokozatos rövidülése. Legutóbbi 

nem marad pusztán a bronz címletek kiváltsága, hanem a denariin is megtalálható.564 A címletek 

sokaságaΝ jólΝ jelzi,Ν hogyΝ ArabiaΝ elfoglalásánakΝ hírétΝ igyekeztekΝ eljuttatniΝ aΝ különbözőΝ emberekΝ

tömegéhez. 

 Nagyon érdekes az adquista megfogalmazás, amellyel az éremverésben más esetben nem 

találkozunk. EzΝ feltehetőenΝ aΝ területΝ békésebbΝbekebelezéséreΝ utalέ565 TraianusΝ valószínűlegΝ ezértΝ

nemΝ isΝ vetteΝ felΝ azΝ ArabicusΝ nevet,Ν ahogyΝ aztΝ későbbΝ SeptimiusΝ SeverusΝ vagyΝ CaracallaΝ tetteέΝΝ

ArabiaΝ elfoglalásánakΝ körülményeiΝ tisztázatlanok,Ν deΝ feltehetőenΝ aΝ rómaiΝ foglalás után sem 

változtak lényegesen. A rómaiak elfogadták a helyi pénzt, és a saját monetáris rendszerükbe 

illesztették.566 

 Traianus római érmeit vették alapul a görög köriratos ezüstök, amelyeket arabiai provinciális 

verdében,Ν feltehetőenΝ BosrábanΝ állítottakΝ előέ567 Ezek minden kétséget kizáróan a központiakat 

másolva,Ν azokkalΝ nagyjábólΝ egyΝ időbenΝ készültekέΝAΝ helyiΝ pénzekΝ közöttΝ viszontΝ csakΝ aΝ későbbiΝ

ARA-1/2-es variáns található meg, tehát csak Kr. u. 110-11ŐΝ közöttΝ vertékΝ őketέ568  Az azonos 

ikonográfia mellett azonban a latin és görög köriratos pénzeknek stílusa is nagyon hasonlít. 

Felmerül a kérdés, hogy nem Romában verték-eΝ mindkettőt,Ν utóbbitΝ célzottanΝ provinciálisΝ

használatra.569 A tevét és Arabiát ábrázoló görög köriratos pénzek közép-keletiΝ lelőhelyekenΝ

fordulnakΝ előέ570 HasonlóΝ voltΝ megfigyelhetőΝ aΝ cappadociaiΝ CaesareáhozΝ soroltΝ szinténΝ ezüstΝ

címleteknélΝ aΝ IudaeaΝ perszonifikációitΝ megjelenítőΝ hátlapokon,Ν amitΝ anyagvizsgálatokΝ isΝ

igazoltak.571 

 Érdekes elgondolkodni azon, hogy Arabia elfoglalását miért csak évekkelΝkésőbbΝkezdtékΝelΝ

érmeken propagálni. Nem szabad megfeledkezni, hogy Traianus ekkor épp a dák hadszíntéren 

tartózkodott,Ν ésΝ aΝ területΝ véglegesΝ alávetésénΝ fáradozottέΝ EztΝ követőenΝ viszontΝ elsősorbanΝ DaciaΝ

legyőzésénekΝésΝsajátΝteljesítményénekΝünneplésére fektetett nagy hangsúlyt. Arabia nem volt ehhez 

aΝgrandiózusΝteljesítményhezΝmérhető,ΝígyΝazΝaΝbirodalmiΝéremverésbenΝcsakΝkésőbbΝkapottΝhelyetέ 

 

                                                           
563 MIR 14, 135. o. 
564 MIR 14, 396, 436[H], 144. o. 
565 Blanchet 1944, 230; Houghtalin 1996, 85-86; Dawid 2003, 57; RIC II 239. o. Az acquiere ige azonban nem zárja ki 
aΝkatonaiΝerőΝalkalmazásátέΝσasterΝ1λκ3,Ν1θη-167. 
566 Dawid 2003, 57. 
567 Kindler 1983, 8, 95-96; Naster 1983, 168-169. Korábban W. Wroth és E. A. Sydenham az érmeket cappadociai 
ceasareaiΝverdébőlΝszármazónakΝtartottaέΝBεCΝCappdociaΝηŐήηκ-63; Sydenham 1933, 7. o; Negev 1971, 116-117. Bosra 
vagyΝPetraΝelsőbbségérőlΝbővebbenΝlásd Kindler 1983, 25-26; Metcalf 1975, 102. 
568 A kezdeti dátum az ARA-1/2-esΝvariánsΝmegjelenése,ΝmígΝaΝvégsőΝdátumotΝaΝgörögΝköriratbanΝtalálhatóΝtribunicia 
potestas számok adják. MIR 14, 125-126, 133, 144. o; Kindler 1981, 95-96; Naster 1983, 167-168. 
569 Buthcer-Ponting 1995, 63-64. 
570 Metcalf 1975, 93-95. 
571 Butcher-Ponting 1995, 69-74. 
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VIII.2. ARA-2 

 ArabiaΝfeltűnikΝHadrianusΝrestitutor érmén is, ahol kezében odori calamatitΝtart,ΝelőtteΝteve 

protoméjaΝláthatóέΝAΝhátlapΝegyértelműenΝaΝTraianusΝféleΝveretetΝ(ARA-1) másolja. A helyreállítás 

részben az utak építését jelöli, amit már a bekebelezés után megkezdtek.572 Szintén fontos esemény 

volt, hogy Petra városa felvehette Hadrianus nevét, amire talán a császári látogatáskor kapott 

engedélyt.573 ArabiaΝmegszemélyesítéseΝHadrianusΝérmeinΝtalánΝazΝelődeΝirántiΝtiszteletből,ΝvagyΝazΝ

új provincia stabilizálása végett jelent meg.  

 

VIII.3. ARA-3 

 Arabia Hadrianus adventus sorozatában is megtalálható, kezében szintén calami odoratit 

tartvaέΝAΝteveΝeltűnikΝlábaiΝmellől,ΝmivelΝhelyetΝkellettΝadniaΝaΝszériábanΝszokásosΝáldozatiΝoltárnakΝ

és bikának. Az adventus jelenet minden valószínűségΝszerintΝaΝcsászáriΝlátogatásraΝutal,ΝamelyΝ13ί-

ban lehetett, a Syria és Aegyptos út egyik állomásaként.574 Az ott tartózkodás mindenesetre 

megtisztelőΝ lehetett,Ν ésΝ összeΝ isΝ függöttΝ azzal,Ν hogyΝ ArabiaΝ voltΝ aΝ birodalomΝ egyikΝ legújabbΝ

provinciája. 

 

VIII.4. ARA-4 

 ArabiaΝ megszemélyesítéseΝ azΝ érmekΝ mellettΝ egyΝ EphesosbanΝ előkerültΝ töredékesΝ

elefántcsont faragványon is megtalálható. A tunicát, peplost és himationtΝviselőΝnőalakΝbalΝkezévelΝ

fogottΝ köpenyébenΝ tevétΝ tartΝmagaΝ előttέΝAΝprovinciaΝ érdekesΝmódon kariatidának van kiképezve, 

tehát látszólagos tartószerepe van.575  

 ArabiaΝ alakjaΝ egyΝ 3Ν részbőlΝ álló,Ν többalakosΝ frízΝ részeΝ volt,Ν amelyΝ összesenΝ 1,ίκΝ méterΝ

hosszú volt.576 A Traianus-kori kompozíció két szélén és középen összesen 4 kariatida tölt be 

elválasztó szerepet. A 3 panelt 1-1 signumot tartó Victoria tagolja, a széleken Arabia és egy további 

nőalakΝ találhatóέ577 A bal oldali fríz egy római hadvezért ábrázol kíséretével, akikkel szemben 

barbárok állnak. A jelenetet M. Dawid Arabia provincia megszervezéseként interpretálja, és a 

hadvezérben, annak kis mérete miatt A. Cornelius Palmát és nem a császárt látja.578 Ugyanakkor 

felvetiΝannakΝaΝlehetőségétΝis,ΝhogyΝCappadociaΝhelytartójánakΝfiaΝlenne,ΝakitΝTraianusΝPartamasiris,Ν

                                                           
572 Toynbee 1934, 47-48. 111-ben már átadták a via Traiana novát, amely Syriát kötötte össze a Vörös-tengerrel. 
Blanchet 1944, 236; Dawid 2003, 57, Kindler 1983, 7-8; Bowersock 1994, 83-84. 
573 Bowersock 1994, 85; Dawid 2003, 57. vesd össze Toynbee 1934, 48; Negev 1969, 90; Kindler 1983, 12. 
574 Toynbee 1934, 47; Bowersock 1994, 110; Halfmann 1986, 193. 
575 Az elefántcsont különben sem bírt volna el nagyobb terhet, az értékes anyag pusztán díszként szolgált. 
576 Dawid 2003, 19. 
577 AΝmásikΝnőalakotΝaΝkoronájaΝalapjánΝεέΝDawidΝArmeniávalΝpróbáltaΝazonosítaniέΝEnnekΝellentmondΝazonban,ΝhogyΝaΝ
nőalakΝfejdíszeΝnemΝtiara, hanem annál sokkal alacsonyabb. Dawid 2003, 31-32. 
578 Dawid 2003, 58-60. 
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perzsa uralkodóhoz küldött követségbe.579 AΝközépsőΝjelenetΝbalΝoldalánΝszinténΝrómaiΝhadvezérΝállΝ

katonáiΝközött,ΝmígΝaΝ jobbΝoldaliΝ részbőlΝcsakΝegyΝkönyörgőΝbarbárΝkézΝmaradtΝmegέΝEzΝaΝ jelenetΝ

Traianus keleti hadjáratát és annak sikerességét ábrázolná. A clementiaértΝkönyörgőtΝεέΝDawidΝazΝ

éremképek alapján Parthamasirisként vagy Ktésiphón bevételeként értelmezte.580 A jobb oldali 

barbárokbólΝ ésΝ egyΝ lóbólΝ állóΝ paneltΝ aΝ meghódítottΝ területekΝ vezetőinekΝ behódolásakéntΝ ésΝ

Traianusnak való ajándékátadásként interpretálta.581 

 A faragványok eredetilegΝ valószínűlegΝ faΝ szerkezetbeΝ voltakΝ behelyezve,Ν amelyΝ azonbanΝ

nemΝmaradtΝmegέΝUgyanakkorΝókori,Ν aΝ frízΝ stílusátólΝ ésΝminőségétőlΝ elütőΝ javításnyomokΝalapjánΝ

biztonΝ állítható,Ν hogyΝ aΝ kompozícióΝmásodlagosΝ felhasználásiΝ helyénΝ kerültΝ előέ582 FeltehetőenΝ aΝ

sérült részeket egykoron kivágták, átdolgozták és kiegészítették. A leletet egy ház lakótraktusában 

találták,ΝdeΝaΝhelyiségΝfunkciójaΝpontosanΝnemΝhatározhatóΝmegέΝEgyikΝlehetőség,ΝhogyΝszéketΝvagyΝ

ládát díszített, amelynek megrendelését talán Traianus 113 novemberében tett látogatása 

indokolta.583 M. Dawid másik felvetése szerint a császárkultusznak szentelt templom kapudísze lett 

volna, amelyet még Traianus életében elkezdtek, de csak Hadrianus uralkodása alatt fejeztek be. A 

mégΝ feltehetőenΝ nemΝ teljesenΝ kész, deΝ márΝ nemΝ kellőΝ faragványokatΝ ígyΝ egyΝ magasrangúΝ

magánember vásárolta meg és helyezte el saját otthonában.584 

 

 AzΝ εέΝ DawidΝ általΝ nyújtottΝ interpretáció,Ν aΝ meglehetősenΝ alaposΝ gyűjtőmunkaΝ mellettΝ

azonbanΝtúlságosanΝszűkΝkörűέΝTermészetesenΝnagyΝgondotΝjelent az általa is hangoztatott tény, hogy 

a faragványok csak töredékes állapotban maradtak fenn, ráadásul még az ókorban is 

újrahasznosították ezeket. A jelenetek túlságosan sematikusak ahhoz, hogy kétségek nélkül pontos 

eseményekhezΝ lehessenΝ őketΝ kötniέΝ Ráadásul ezt a képet csak tovább bonyolítja Arabia alakja, 

illetveΝ aΝ másikΝ nőalakέΝ AnnyiΝ következtetésΝ azonbanΝ levonható,Ν hogyΝ aΝ frízΝ témájaΝ aΝ RómaiΝ

Birodalom,Ν aΝ hadseregΝ ésΝ aΝ császárΝ dicsőségének,Ν nagyságánakΝ aΝ hirdetéseέΝ EhhezΝ viszontΝ

elsősorbanΝaΝrómaiΝikonográfiában gyakran alkalmazott képeket használtak fel. Arabia megjelenése 

a Traianus-korban mindenképp a közelmúlt eseményeire utal, de pontos szerepét nehéz 

meghatározni a frízen belül. Nem biztos ugyanis, hogy a panelek eseményeivel áll közvetlen 

kapcsolatbanέΝElképzelhető,ΝhogyΝújonnanΝszerzettΝterületkéntΝaΝsikeresΝhódításokatΝjelképeziέ  

 Felmerül a kérdés, hogy Arabia ábrázolásának megalkotásában mekkora hatása volt Traianus 
                                                           
579 Dio 68, 19, 1-2. 
580 A jelenetek éremverésben való megjelenéséhez lásd Juhász 2012b, 2-6. 
581 Cass. Dio 68, 18, 2. 
582 Dawid 2003, 19. 
583 Dawid 2003, 62. 
584 Dawid 2003, 62-63. Ennek azonban ellentmond, hogy a jelenetek nem annyira specifikus témájúak, hogy azokat ne 
lehetettΝvolnaΝfelhasználniέΝεindenΝcsászárnakΝlegfőbbΝerényeiΝközéΝtartozottΝaΝharciasságΝésΝgyőzedelmességΝmellettΝaΝ
kegyelemΝgyakorlásaέΝεásrésztΝegyszerűbbΝlettΝvolnaΝcsakΝbizonyosΝrészeket,ΝmintΝaΝfejeketΝátfaragni,ΝésΝúgyΝmégisΝ
felhasználni a frízt. Az egyetlen, ami a jelenetet valóban Traianushoz köti az Arabia perszonifikációja, de ezt a 
provinciát is, sok más tartománnyal együtt Hadrianus is megörökölte. 
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érménekέΝ εindkettőbenΝ közösΝ aΝ teve,Ν amelyΝ ArabiaΝ specifikumaΝ voltέΝ IlyenΝ szempontból tehát 

elképzelhetőΝegyΝközösΝgondolati,ΝdeΝnemΝfeltétlenülΝegyΝkonkrétΝelőképέΝAzΝelefántcsontΝfaragványΝ

jól példázza, hogy az érmek mellett Arabia perszonifikációja még több más helyen is 

előfordulhatott,ΝakárΝaΝprivátΝszférábanΝisέ585 

 

VIII.5. Összegzés 

 Arabia perszonifikációi a terület Traianus-kori elfoglalásával vették kezdetüket, és csak 

HadrianusΝ uralkodásáigΝ követhetőkΝ nyomonέΝ ÁltalánosΝ attribútumnakΝ tekinthetőΝ aΝ teve,Ν amelyΝ aΝ

vidék sajátos állata volt. Érdekes módon a császári éremverésben nem a 106-os bekebelezés után 

közvetlenül, hanem néhány éves késéssel jelentek meg (ARA-1). Pontos másaik provinciális 

verdében is készültek, így a helyi lakosság körében is a római fennhatóságot hirdették. A 

propagandaΝ szélesebbkörűΝ elterjedésétΝ bizonyítja az elefántcsont faragvány (ARA-4), amely egy 

ephesosiΝ lakóházbólΝ kerültΝ előέΝ HadrianusΝ provinciasorozataΝ (ARA-2-3)Ν teljesenΝ azΝ elődeΝ általΝ

megalkotott képet veszi alapul.  

 

                                                           
585 Houghtalin 1996, 89. 
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ARA-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (108-114) 
Névérték: Au, D, S, Dp, As, Drachma, Tridrachma 
Verde: Roma; Bosra 
Hátlapi körirat: COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI ARAB ADQVISIT  
S P Q R OPTIMO PRINCIPI ARAB ADQVIS 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI ARAB ADQ 
Η ΧΝ ΘΝ Ν Ν 
Η ΧΝ ΘΝISΝ ΝS 
Η ΧΝ ΘΝIZΝ ΝS 
Η ΧΝ ΘΝIHΝ ΝSΝ 

Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ nőalak,Ν ruházataΝ khitón és himation, jobb 
kezébenΝág,ΝbaljábanΝvesszőköteg,ΝlábainálΝteveέ 
Variációk: 2. Mint az 1., de a teve félig takarásban. 
Irodalom: BMC Cappadocia 54/58-63; RIC II 94-95, 142-143, 
244-245, 465-468, 610-615; Toynbee 1934, 48-49; Ostrowski 
1990, Arabia 1-2; Houghtalin 1996, Arabia 1 és 5; Jatta 1908, 
12/Arabia 1-2; EAA I, 530;  LIMC Arabia 1-3; Strack 1931, 
153, 174, 194-197, 408-410, 422-423; Kindler 1983, 100/1-2, 6, 
101/7-9; Sydenham 1933, 182-185, 189; MIR 14, 285, 290, 
362-365, 385-387, 396, 436[H], 451-456; Blanchet 1944, 229-
233; Dawid 2003, 56; Negev 1971, 118/5-14; Naster 1983, 159-
165; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.02; Metcalf 1975, 88; 
Seelentag 2004, 432-435. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=101670 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=411574 
 

 

ARA-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, D/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI ARABIAE 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝσőalakΝ ruházataΝkhitón és himation, 
balΝkezébenΝvesszőköteg,ΝlábánálΝteveέ 
Irodalom: RIC II 943-944; Toynbee 1934, 48; Ostrowski 1990, 
Arabia 4; Houghtalin 1996, Arabia 3; Jatta 1908, 12. Arabia 3; 
EAA I, 530-531; LIMC Arabia 5; Naster 1983, 161-162; Strack 
1933, 770; Schmidt-Dick 2011, I.6.2.06. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=149326

 
 
 
 

 
1. 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.acsearch.info/record.html?id=101670
http://www.acsearch.info/record.html?id=411574
http://www.acsearch.info/record.html?id=149326
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ARA-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG ARABIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ ruházataΝ khitón és himation, 
balΝkezébenΝvesszőkötegέΝ 
Irodalom: RIC II 878-879; Ostrowski 1990, Arabia 3; Toynbee 
1934, 48; Houghtalin 1996, Arabia 2; EAA I, 530- 531; LIMC 
Arabia 4; Blanchet 1944, 237; Naster 1983, 161-162.; Strack 
1933, 744; Schmidt-Dick 2011, IV.2.11. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=16502 
 

 

 

 

ARA-4 
Tárgytípus: Relief 
Anyag: Elefántcsont 
δelőhely: Ephesos (Hanghaus II, SR 18-as szoba) 
rzésiΝhely: Efes Müzesi, Selçuk 

Méret: 30,2×12,1 cm 
Datálás: Traianus-kor 
Leírás: Álló kariatida, ruházata tunica, peplos és a jobb vállon 
összefogott himation, amelynek végét bal kezével tartja, a 
ruharedőkbenΝteveέΝ 
Irodalom: Fleischer 1983, 539-540; Ostrowski 1990 Arabia 6; 
Houghtalin 1996, Arabia 6; Dawid 2003, 2.1.7. 
 
Fotó: Dawid 2003, Pl. 16/52. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=16502
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IX. Asia 
 
 
 AsiaΝ területeΝ IIIέΝAttalosΝ pergamoniΝ királyΝ végrendeleténekΝmegfelelőenΝ halálaΝ utánΝKrέΝ eέΝ

133-ban a Római Birodalomhoz került.586 Augustustól kezdve a senatori provinciát az Ephesosban 

székelőΝproconsul irányította.587  

 Asia megszemélyesítése már a görögök alatt is megjelenik mindig Hellasszal párban, illetve 

annak ellenpontjaként.588 AΝ rómaiΝ időkbenΝ AsiaΝ perszonifikációjaΝ összesenΝ ŐΝ érmenΝ fordulΝ előΝ

Hadrianus és Antoninus Pius provincia sorozatában.589 AzonosításátΝ aΝ csakΝ latinΝnyelvűΝköriratokΝ

teszikΝ lehetővéέΝAsiaΝ attribútumaΝkétΝ esetbenΝ sceptrum (ASI-2-3), két esetben pedig a hajózáshoz 

köthetőΝtárgyΝ(kormánylapát,Νprora, acrostolium - ASI-1, 4). 

 

IX.1. ASI-1 

 Asia Hadrianus denariusánΝ állóΝ nőalakkéntΝ jelenikΝ megΝ hajóorraΝ lépve,Ν balΝ kezébenΝ

kormánylapátot, a jobban acrostoliumot tartva, ruházata khitón és himation.590 Összes attribútuma a 

tengerhez,ΝpontosabbanΝ aΝhajózáshozΝköthetőέΝEzekΝnemΝaΝhadviselésre,Ν hanemΝaΝkereskedelemreΝ

utalnak,Ν amelybőlΝ aΝ területΝ gazdagságaΝ származottέ591 ÉrdekesΝ aΝ hajóorrΝ megkettőzése,Ν hiszenΝ aΝ

prora dísze az acrostolium. Utóbbi csak ritkán jelenik meg az éremverésben, sokkal gyakrabban 

ábrázolták az aplustrét,ΝaΝ tengeriΝgyőzelemΝszimbólumátέ592 Egyedi a köriratában egyes esetekben 

megjelenőΝAVGΝszó,ΝamelyΝHadrianusΝtoponym szériájábanΝmáskorΝnemΝfordulΝelőέ593 

 

IX.2. ASI-2 

 Asia Hadrianus adventus sorozatában sceptrumot tartva jelenik meg fején corona 

muralisszal. A császár kétszer is megtisztelte jelenlétével a területet 123-124-ben és 129-ben.594  

 

 

 

                                                           
586 Houghtalin 1996, 121. 
587 Ostrowski 1990, 110. 
588 Lásd Achaia fejezet bevezetése. 
589 A korábban tévesen Asia perszonifikációjaként meghatározott leletekhez lásd L. Houghtalin cáfolatát. Houghtalin 
1996, 125-12ι,ΝilletveΝεacedoniaΝfejezetΝbevezetőjeέΝEzenΝfelülΝnemΝveszemΝbeleΝdisszertációmbaΝIIIέΝGordianusΝ
smyrnai veretét, amelyen Asia Smyrna megszemélyesítésével áll szemben. A hátlap nemcsak provinciális, hanem 
ikonográfiájában is teljesen eltér a többi ábrázolástól. SNG Aulock 2250; Houghtalin 1990, Asia 8.  
590 Jatta 1908, Asia 3; Strack 1933, 299. Az acrostolium korábbi meghatározásaihoz (kampó vagy sarló) lásd 
Houghtalin 1996, 124, Asia 1; Toynbee 1934, 50; RIC II 301; Ostrowski 1990, Asia 3; LIMC Asia II. 1. 
591 Houghtalin 1996, 121, 123; Toynbee 1934, 50. 
592 AΝkettőtΝgyakranΝösszetévesztiΝaΝrégészetiΝésΝnumizmatikaiΝszakirodalom is, holott az acrostolium a hajóorr, míg az 
aplustre a hajótat dísze. 
593 BMC III 836. 
594 Toynbee 1934, 49; Ostrowski 1990, 111; Halfmann 1986, 190-193. 
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IX.3. ASI-3  

 Asia Hadrianus restitutor sorozatában szintén sceptrummal és falkoronával látható. A hátlap 

a városok, templomok és egyéb épületek kiterjedt császári helyreállítási tevékenységére utal. 

ÉrdekesΝ azΝ attribútumokΝ egyidejűΝ ésΝ teljesΝ lecseréléseέΝAΝ falkoronátΝ JέΝ εέΝ CέΝ ToynbeeΝ azΝAsiaΝ

előrehaladottΝ városiasodásávalΝ magyaráztaέ595 A sceptrum korábban már megjelent a Dareios-

kratéron,ΝazonbanΝnemΝvalószínű,ΝhogyΝközelΝηίίΝévΝelteltévelΝaΝkettőnekΝközeΝlenneΝegymáshozέΝAΝ

magyarázatot sokkal inkább a sceptrum általΝhordozott,ΝvezetőΝ szerepetΝ szimbolizálóΝ jelentésébenΝ

kell keresni.596 Asia sok szempontbólΝazΝegyikΝlegkiemelkedőbb,ΝleghellénizáltabbΝésΝleggazdagabbΝ

provincia volt az összes közül. 

IX.4. ASI-4 

 Asia Antoninus Pius aurum coronarium érménΝ kétΝ különbözőΝ változatbanΝ jelenikΝmegέ597 

KözösΝbennük,ΝhogyΝazΝállóΝnőalakΝkhitónt, himationt és corona muralist visel, baljában horgonyt, 

jobbjában koronát tart. Az ASI-4/2-esnél pusztán annyi a különbség, hogy egy hajóorrot a lába 

melléΝhelyeztekέΝAΝhátlapΝegyértelműenΝHadrianusΝASI-1-es típusú érmét másolja, ahol a tengerhez 

köthetőΝ attribútumokΝ dominálnak,Ν amelyekΝ aΝ kereskedelemΝ jelentőségétΝ hangsúlyozzákέΝ ÚjΝ

elemként jelenik meg a horgony, amely a kormánylapátot váltja. Érdekes az újból felbukkanó 

sceptrum, amely már Hadrianus két érmén (ASI-2-3)Ν isΝ megfigyelhetőΝ voltέΝAΝ provinciálisΝ veretΝ

hátlapja egyértelműenΝ görögΝ ikonográfiaiΝ tradíciókatΝ követ,Ν szembenΝ aΝ központiΝ rómaiΝ érmekkelέΝ

Nem zárható ki, hogy Asiának tényleg létezett egy olyan képe, amelynél sceptrumot tart, és amelyet 

Hadrianus is alapul vett. Kérdés ugyanakkor, hogy a Dareios-kratéron látható perszonifikációt 

mennyireΝ lehetΝ idesorolniέΝ AzΝ időbeliΝ távolságΝ ugyanisΝ túlΝ nagyΝ ahhoz,Ν hogyΝ bármitΝ biztosanΝ

lehessen állítani, különösen annak figyelembevételével, hogy a Chigi reliefen és az ASI-1-es 

hátlapon Asia nem sceptrumot tart.  

IX.5. Összegzés 

 AsiaΝperszonifikációiΝaΝgörögΝidőkbenΝHellasΝellenpontjakéntΝjelennekΝmegΝazΝirodalombanΝ

ésΝ aΝ vizuálisΝ kultúrábanΝ egyarántέΝ AΝ ŐΝ rómaiΝ koriΝ megszemélyesítéseΝ csakΝ érmekenΝ fordulΝ elő,Ν

elsősorbanΝ HadrianusΝ ésΝ AntoninusΝ PiusΝ provinciaΝ sorozatábanέΝ Attribútumai egyrészrőlΝ aΝ

hajózásból erednek (ASI-1,ΝŐ),ΝamelyekΝelsősorbanΝaΝtengeriΝkereskedelmet,ΝilletveΝazΝabbólΝfakadóΝ

prosperitást hangsúlyozzák. Más esetekben Asia sceptrumot tart (ASI-2-3, 5), amely a különleges, 

vezetőΝhelyétΝ fejeziΝkiΝ aΝ többiΝprovinciáhozΝképest. Ez volt ugyanis az egyik leghellenizáltabb és 

leggazdagabb vidék a birodalomban.   

                                                           
595 Toynbee 1934, 49-50. 
596 Vesd össze Houghtalin 1996, 122-123. 
597 AntoninusΝPiusnakΝszemélyesΝkötődéseΝisΝvoltΝAsiához,ΝmivelΝannakΝ13η-136-ban proconsula volt. Kienast 2004, 
134. 
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ASI-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: D 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ASIA 
 ASIA AVG 
Hátlap:Ν ÁllóΝ nőalakΝ lábaΝ prorán, kezében kormánylapát és 
acrostolium, ruházata hosszú khitón és himation. 
Irodalom: RIC II 301; BMC III 829-836; Toynbee 1934, 50; 
Ostrowski 1990, Asia 3; LIMC Asia II. 1; Houghtalin 1996, 
Asia 1; Jatta 1908, Asia 3; Strack 1933, 299; Schmidt-Dick 
2011, IV.5.1.04. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=245269 
 
ASI-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG ASIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ balΝ kezébenΝ sceptrum, fején 
corona muralis, ruházata khitón és himation.  
Irodalom: RIC II 880; Toynbee 1934, 50; Ostrowski 1990, Asia 
3; LIMC Asia II. 3; Houghtalin 1996, Asia 3; Jatta 1908, Asia 1; 
Strack 1933, 745; Schmidt-Dick 2011, IV.2.06. 
 
Fotó: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=1199305&partId=1&people=18922   
 
ASI-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI ASIAE 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝ σőalakΝ fejénΝ corona muralis, bal 
kezében sceptrum, ruházata khitón és himation. 
Irodalom: RIC II 945-946; Toynbee 1934, 50; Ostrowski 1990, 
Asia 5; LIMC Asia II. 4; Houghtalin 1996, Asia 4; Jatta 1908, 
Asia 2; Strack 1933, 771-772; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.12, 
I.6.2.01. 
 
Fotó: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=3067707&partId=1&people=18922&peoA=18922

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=245269
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199305&partId=1&people=18922
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199305&partId=1&people=18922
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067707&partId=1&people=18922&peoA=18922-1-7&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067707&partId=1&people=18922&peoA=18922-1-7&page=1
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ASI-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ASIA COS III 
Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ nőalakΝ fejénΝ corona muralis, bal kezében 
horgony, jobbjában korona, ruházata khitón és himation.  
Variációk: 2. Mint az 1., de lábánál prora. 
Irodalom: RIC III 579; Toynbee 1934, 148; Ostrowski 1990, 
Asia 6; LIMC Asia II. 2; Houghtalin 1996, Asia 6-7; Jatta 1908, 
Asia 4; Strack 1933, 778-780; Schmidt-Dick 2011, IV.5.3.05-
06. 
 
Fotó: 
1.http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=1540
&pos=4  
2. Saját (Münzkabinett 10482) 

 
1. 
 

 
2.

http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=1540&pos=4
http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=1540&pos=4
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X. Bithynia 
 
 

 

 

 Bithynia utolsó királya, IV. Nikomédés végrendeletében Romára hagyta birodalmát, így az 

74-es halálával provinciává alakult.598 Pompeius Kr. e. 66-ban a Pontusi királyság egy részét is 

hozzá csatolta, ezért a terület Bithynia et Pontus néven vált ismerté.599 A császárkor elején senatori 

provinciaΝvolt,ΝdeΝstratégiaiΝjelentőségeΝmiattΝKrέΝuέΝ1θη-ben császári tartománnyá vált.  

 

 Bithynia megszemélyesítései600 Hadrianus adventus és restitutor érmeinΝ fordulnakΝ előέΝ

Utóbbi típus két is variánssal kiegészül.601  

 

X.1. BIT-1 

 Bithynia megjelenik Hadrianus adventus sorozatában kormánylapátot tartva, fején 

falkoronávalέΝ ElőbbiΝ attribútumΝ aΝ területΝ tengeriΝ jelentőségéreΝ utal,Ν mígΝ aΝ falkoronaΝ talánΝ aΝ

városiasodás,Ν aΝ hellénizációΝ előrehaladottságáraέΝAzΝadventus jelenet minden bizonnyal a császár 

123-124-es látogatására utal.602 Érdekes módon Hadrianus idejében a bithyniai provinciális verde 

egy nagyon hasonló hátlapot bocsátott ki, amelyen Bithynia nem áldoz, hanem scetrumot és kalászt 

tart, lábánál prora található.603 A sceptrum a szomszédos Asia provincia kezében (ASI-2-3) is 

többszörΝ feltűnikέ604 Hasonlóságukat a közös gazdasági, kulturális és földrajzi helyzetük is 

indokolja. A provinciális pénz datálása nem tisztázott, ezért nem bizonyítható, hogy a helyi 

vésnökök a római hátlapot vették alapul.605 

 

 

                                                           
598 Houghtalin 1996, 134; Ostrowski 1990, 112. 
599 Mivel a pontusi királyságot feldarabolták, így nem is volt saját perszonifikációja. A Pontus elnevezés alatt ráadásul 
inkább a Fekete-tengert, és nem szárazföldi területet értettek. Houghtalin 1996, 135. 
600 BithyniaΝkétΝVespasianusΝalattiΝmegszemélyesítéseΝkimaradtΝaΝfejezetből,ΝmivelΝbithyniaiΝverdébőlΝszármazóΝ
hátlapokon jelennek meg, ráadásul ikonográfiájukbanΝteljesenΝeltérnekΝaΝcsászáriΝveretekétőlέΝSσGΝAulockΝ2ι2,Νθλίλ;Ν
RPC II 611, 615; Ostrowski 1990, Bithynia et Pontus 2; Houghtalin 1996, Bithynia 1; LIMC Bithynia 2-3; Toynbee 
1934, 52. 
601 IέΝσikomédésΝegyikΝhátlapjánΝülőΝnőalakotΝkorábbanΝigyekeztek Bithyniával megfeleltetni. Az elmélet cáfolatát lásd 
Houghtalin 1996, 134-135. 
602 Toynbee 1934, 51; Ostrowski 1990, 113; Halfmann 1986, 190-191. 
603 LIMC Bithynia 4; Ostrowski 1990, Bithynia et Pontus 5; Houghtalin 1996, Bithynia 6. 
604 L. Houghtalin véleménye szerint a két provincia ikonográfiailag hatott egymásra, egyes attribútumokat kölcsönözött 
egyik a másiknak. Houghtalin 1996, 136. 
605 δέΝHoughtalinΝelképzelhetőnekΝtartja,ΝhogyΝaΝprovinciálisΝveretΝihletteΝazΝegészΝadventus sorozatot. Houghtalin 1996, 
137-13κέΝElméleteΝnemcsakΝvalószínűtlen,ΝhanemΝegyáltalánΝnemΝtámaszthatóΝaláέΝεégΝhaΝaΝprovinciálisΝveretΝ
kronológiailagΝmegΝisΝelőznéΝaΝrómait,ΝazΝsemΝlenneΝelegendőΝbizonyíték,ΝmivelΝazΝáldozatjelenetbenΝrésztΝvevőΝcsászárΝ
alakja mindig is általános és jól ismert volt az egész birodalomban. 
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X.2. BIT-2 

 Bithynia Hadrianus restitutor sorozatábanΝisΝmegtalálhatóΝ3ΝkülönbözőΝváltozatbanέΝAΝBIT-

2/1-esnél a megszemélyesítés ruházata khitón és himation, fején falkoronát visel és baljában 

kormánylapátot tart. Ezt a hátlapot másolja a RESTITVTORI NICOMEDIAE érem is (82. kép).606 

Az BIT-2/2-es csak annyiban tér el, hogy a corona muralis hiányzikέΝAzΝ elsőΝ kétΝ variánsΝ tehátΝ

lényegében megegyezik az adventus típussal. A BIT-2/3-as viszont aplustrét tart és prorára lép. 

Sajnos, a helyi veret datálási nehézségei miatt nem lehet eldönteni a két érem egyike másolta-e a 

másikat. A restitutor mindháromΝvariánsaΝtehátΝaΝtengerreΝutal,ΝdeΝmégisΝkétΝkülönbözőΝmódonέΝεígΝ

azΝ elsőΝ kettőΝ csakΝ általánosan,Ν addigΝ a BIT-2/3-as a katonai szférára. Utóbbihoz hasonlít egy 

bithyniai cistophorus is, amelyen az álló Bithynia aplustrét és cornuopiát tart, jobb lábát prorára 

helyezi.607 AzΝ attribútumokΝ elsősorbanΝ újfentΝ tengeriΝ szerepétΝ hangsúlyozzákέΝVisszatérőΝ elemΝ azΝ

aplustre, amely a BIT-2-3-asΝvariánsonΝisΝfeltűnik,ΝésΝBithyniaΝstratégiaiΝszerepére utal.608 

A restitutor érmek magyarázatául a földrengés sújtotta Nicomedia és Nicaea helyreállítása 

áll, amelyre Hadrianus figyelme is kiterjedt.609 Érdekes módon a császár RESTITVTORI 

NICOMEDIAE érmet is veretett (82. kép), amely a BIT-2/1-es hátlapot másolja. 

  

X.3. Összegzés 

 Bithynia perszonifikációi Hadrianus adventus és restitutor sorozatában jelennek meg. A 

provinciaΝattribútumaiΝmindΝaΝ tengerhezΝköthetők;ΝaΝkormánylapátΝáltalábanΝaΝhajózáshoz,ΝmígΝazΝ

aplustre a katonai szférához. Utóbbi más tartománynálΝnemΝfordulΝelő,ΝdeΝegyΝhelyiΝcistophoruson 

is megtalálható Bithynia kezében. Az aplustre tehát a provincia egyedi attribútuma, amely így a 

többi tartománytól való fontos elkülönítési kritériuma. 

  

                                                           
606 RIC II 961. 
607 Gemini Numismatic Auctions, Auction II (11.01.2006), 401-es tétel. A hátlap érdekes módon leginkább az ASI-1-hez 
hasonlít, ahol az álló proráraΝlépőΝprovinciaΝjobbjábanΝszinténΝegyΝhajórészt,ΝegyΝacrostoliumot tart. 
608 Houghtalin 1996, 134. 
609 Toynbee 1934, 52. 
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BIT-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG BITHYNIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ baljábanΝ kormánylapát,Ν
ruházata hosszú khitón és himation, fején corona muralis. 
Irodalom: RIC II 881; Ostrowski 1990, Bithynia et Pontus 3; 
Houghtalin 1996, Bithynia 5; Toynbee 1934, 51-52; Strack 
1933, 746-747; Schmidt-Dick 2011, IV.2.07, IV.3.11. LIMC 
Bithynia 4-6. 
 
Fotó: http://www.hookmoor.com/home/?p=290  
 
 
 
 
 
 
 
BIT-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI BITHYNIAE 
Hátlap: 1. Restitutor jelenetέΝσőalakΝ fejénΝcorona muralis, bal 
kezében kormánylapát, ruházata hosszú khitón és himation. 
Variációk: 2. Mint az 1., de corona muralis nélkül. 
 3. Mint a 2., de a kézben aplustre, láb prorán. 
Irodalom: RIC II 947-949; Ostrowski 1990, Bithynia et Pontus 
4; Houghtalin 1996, Bithynia 7-10; Strack 1933, 773-775; 
Schmidt-Dick 2011, I.6.10, I.2.04-05.. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=2311 
2. http://www.acsearch.info/search.html?id=408673  
3. http://www.romancoins.info/h2005-mint-bithynia.jpg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 

 
2. 

 
3. 

http://www.hookmoor.com/home/?p=290
http://www.acsearch.info/record.html?id=2311
http://www.acsearch.info/search.html?id=408673
http://www.romancoins.info/h2005-mint-bithynia.jpg
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XI. Britannia 
 
 
 
 

BritanniaΝszigeteΝaΝgörögΝforrásokbanΝmárΝaΝklasszikusΝidőkbenΝfeltűnikΝ α , 

azaz Ón-szigetek néven.610 AΝmediterránΝvilágΝelsősorbanΝezenΝalapanyagΝbeszerzéséreΝtartottΝ

fenn kereskedelmi kapcsolatokat a szigettel. Roma közvetlen kontaktusba Britanniával csak 

Kr.e. 55-54-ben került, amikor Caesar két expedíciót vezetett gall háborúi idején.611 Augustus 

több britanniai hadjáratot is tervezett, de mindig elhalasztotta ezeket.612 Britanniát 

legközelebb Caligula szándékozta megtámadni, ami azonban csúfos kudarcba fulladt.613 Az 

előkészületekΝmindenΝ esetreΝmegtörténtek,Ν ígyΝ váltΝ lehetségessé Claudiusnak 43-ban, hogy 

ténylegesen római uralom alá hajtsa Britanniát.614 ClaudiusΝ számáraΝ valószínűlegΝ aΝ célΝ aΝ

katonai elismerés volt, amellyel tovább szilárdíthatta uralmát. Ezért is vezetett személyesen 

támadást Camulodunum bevételéért. Sikereire több éven keresztül nagy ünnepelésekkel 

emlékeztetett, amelyekre a DE BRITANN felirattal díszített diadalívet ábrázoló hátlappal is 

utal.615 AzΝ utánaΝ következőΝ időszakbanΝ aΝ rómaiakΝ azΝ maiΝ Dél-Skóciáig hódították meg a 

szigetet. Hadrianus az expanzió helyettΝ fontosabbnakΝ tartottaΝazΝ északiΝhatárΝmegerősítését,Ν

amit az uralkodása kezdetén kitört lázadások is indokoltak.616 A 122-ben tett személyes 

látogatása során számos új intézkedést foganatosított, amelyek közül a legfontosabb talán a 

Tyne és Solway közötti 120 km hosszú fal megépítése volt.617 Példáját Antoninus Pius is 

követte, aki 160 km-rel északabbra felhúzta az Antoninus-falat, amelyet azonban már 165-

ben fel kellett adnia.618 Britannia a III. század végén 10 évre elszakadt a birodalom többi 

részétőlέΝ2κ5-ben Maximianus, a bagaudae elleni harcokban kimagasló érdemeiért Carausiust 

az északi-tengeri flotta parancsnokává nevezte ki, hogy védelmet nyújtson a frank és szász 

betörések ellen.619 UtóbbiΝaΝhalálbüntetéseΝelőlΝazonbanΝhamarosanΝBritanniábaΝszökött,Νahol 

                                                           
610 Hérod.. 3, 115; Frere 1967, 16; DNP Britannia 783. 
611 Caes. de bell. 5, 8-23. vesd össze Strab. 4, 5, 3; Frere 1967, 29-38. 
612 Ehelyett megelégedett a kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatokkal, amelyek többet hoztak az 
államkasszának, mint a hódítás hozott volna. Cass. Dio 49, 38; 53, 22; 53, 25; Strab. 4, 5, 3; Frere 1967, 42-44.  
613 Suet. Caligula 44-46; Cass. Dio 59, 25; Frere 1967, 57-58; DNP Britannia 783. 
614 Indokot a catuvellauni szolgáltattak, akik a szomszédos törzsekre támadva Vericát, az atrebates vezért a 
rómaiakhoz való menekülésre kényszerítették, aki hadi segítséget is kért menedékadóitól. Ostrowski 1990, 117; 
Kiedorf 2005, 71-72; Houghtalin 1996, 151; Frere 1967, 61-66. 
615 RIC I 8-15. Lásd még Cass. Dio 60, 22, 1. 47-benΝaΝhadjáratΝténylegesΝvezetője,ΝAulusΝPlautiusΝisΝtarthatottΝ
egy kisebb triumphust, akit személyesen Claudius kísért. 
616 SHA Hadrianus 5, 2; Fronto de bello Parthico 2; Frere 1967, 125-129. 
617 Halfmann 1986, 190; Birley 1997/2, 123-141; Zahrnt 2005, 129; Toynbee 1934, 53-54. 
618 Frere 1967, 141-150; DNP Britannia 783. 
619 Maximianus meggyanúsította Carausiust, hogy megtartotta magának a germánoktól visszaszerzett zsákmány 
egy részét, ezért halálra ítélte. Frere 1967, 335-340; Kienast 2004, 278. 
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293-ig tartó stabil uralmat épített ki. Ekkor ugyanis a frissen caesarrá kinevezett Constantius 

Chlorus bevette Bononiát (Boulogne-sur-Mer), aminek hatására Allectus meggyilkolta 

Carausiust. Britannia önállósága Constantius sikeres inváziójának következtében 296-ban 

szűntΝmegέ 

 

XI. 1. Írott források 

BritanniaΝ megszemélyesítéseΝ azΝ epigráfiaiΝ emlékekenΝ többszörΝ isΝ előfordulέ620 Egy 

eburacumi szobortalapzaton a Britanniae│sanctae│P(ublius) Nikomedes│Augg(ustorum) 

nn(ostrorum)│libertus felirat olvasható.621 Az Antoninus-falnál, Castle hillnél Q. Pisentius, 

praefectus cohortis IIII Gallorum, Campestresnek és Britanniának állított oltárt.622 L. 

Septimius Tertinus, a legio II Italica centuriójaΝegyΝnoricumi,ΝSlovenskaΝBistricánálΝelőkerültΝ

feliratot Noreiának és Britanniának ajánlott.623 A lelet arra utal, hogy a Noricumban 

állomásozó katonai egység egy része részt vehetett Septimius Severus britanniai 

hadjáratában.624 

Nem a provinciának, hanem annak Geniusának állított oltárt M. Cocceius Firmus, a 

legio II Augusta centuriója Auchendavyben, az Antoninus-falnál.625 UgyanezΝ feltűnikΝ

Carausius érmein is a III. század végén.626 A provincia Britannia által a Numini Caesaris 

Augusti állított londoni felirat provinciális öntudatot tükröz.627 

 

Jól látható, hogy Britannia kultusza, elsősorbanΝ aΝ katonaságΝ körébenΝ éltέΝKétΝ feliratΝ

ráadásul az Antoninus-falΝ mellőlΝ kerültΝ elő,Ν amikorΝ aΝ szigetΝ perszonifikációjaΝ azΝ érmekΝ

tanúsága szerint (BRI-1/2-6) virágkorát élte. A császári propaganda hatékonyságát tükrözi, 

hogyΝelsősorbanΝaΝkatonákΝgyakoroltákΝaΝszigetΝtiszteletét,ΝvagyisΝazok,ΝakiknekΝaΝgyőzelmekΝ

köszönhetőkΝ voltakέΝ εegfigyelhetőΝ továbbá,Ν hogyΝ aΝ jelenségΝ felülről,Ν aΝ központiΝ hatalomΝ

felőlΝ terjedt,Ν mivelΝ aΝ felajánlásokΝ tisztekΝ ésΝ egyΝ császáriΝ libertus nevéhezΝ kötődnekέΝ AΝ

propaganda sikerességet és tartósságot jól tükrözi a noricumi felirat, amely Britanniát 

SeptimiusΝ SeverusΝ hadjárata,Ν tehátΝ AntoninusΝ PiusΝ uralkodásaΝ utánΝmajdΝ ιίΝ évvelΝ későbbΝ

említi,ΝaΝszigettőlΝtávolΝesőΝterületenέ 

                                                           
620 RE Britannia 879; Birley 1986, 66-67. 
621 CIL VII 232; RIB I 643. 
622 CIL VII 1129 – RIB I 2195. 
623 CIL III/2 5300; EDH HD057855. 
624 Winkler 1977, 232-233. 
625 CIL VII 1113 – RIB I 2175. 
626 RIC V/2 240. 
627 CIL VII 22 – RIB I 5. 
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XI. 2. Ábrázolások 

 Britannia megszemélyesítésének összesenΝ ιΝ eltérőΝ ábrázolásaΝ különböztethetőΝ meg,Ν

amely az érmek mellett egy reliefet és egy mozaikot foglal magában. Általánosságban 

elmondható, hogy a sziget perszonifikációja nem rendelkezik olyan attribútummal, amely 

alapjánΝ egyértelműenΝ azonosíthatóΝ lenne. Az érmeken a BRI-2-3-es kivételével lándzsát, 

valamint a BRI-1 és BRI-5 esetében pajzsot is tart. Az I. századból származik az aphrodisiasi 

relief (BRI-6), amely görög ikonográfiai tradíciókra nyúlik vissza. Britannia legnagyobb 

számban a II. századi érmekenΝ figyelhetőΝ megέΝ CarausiusΝ britanniaiΝ birodalmánakΝ

köszönhetőenΝ aΝ IIIέΝ századΝ végénΝ isΝ többszörΝ jelenikΝ megΝ érmekenέ628 Ez annál is inkább 

figyelemreΝméltó,Ν mertΝ általábanΝ ebbenΝ azΝ időszakbanΝ provinciaperszonifikációkΝ márΝ csakΝ

elvétve találhatók. A II. századΝ közepeΝ előttiΝ zeugmaiΝ mozaik,Ν aΝ reliefhezΝ hasonlóan,Ν egyΝ

összetett kompozíció részét képezi, így némiképp eltér a többi ábrázolástól. 

 

XI. 2.1. BRI-1 

 BritanniaΝ legjelentősebbΝ ábrázolásaΝ azΝ ülőΝ típus,ΝmelletteΝ fegyverekkel,Ν amelyΝ csakΝ

bronzΝcímletűΝérmekenΝfordulΝelőέΝAΝθΝvariációΝközülΝazΝelsőΝHadrianusΝidejébenΝjelentΝmeg,Ν

de legkiterjedtebb Antoninus Pius alatt volt. Utolsó alkalommal Commodus bronz 

medalionjánΝ tűnikΝ felέΝ AΝ nőalakotΝ aΝ köriratokbanΝ mindenΝ esetbenΝ szereplőΝ BRITAσσIA,Ν

néha rövidítve BRITAN szó azonosítja, ami kiegészülhet az aktuálisan viselt császári 

tisztségekkelέΝ ÉrdekesΝ eltérésΝ figyelhetőΝ megΝ CommodusΝ veretein,Ν aholΝ konzekvensenΝ aΝ

BRITTANIA alak jelenik meg.  

 

 RendhagyóΝmódonΝBritanniaΝHadrianusΝ érmeinΝkétszerΝ szerepelέΝElőszörΝ uralkodása 

elején 119-120-ban, majd másodszorra a szokások provinciás éremsorozatában 134-138 

közöttέΝAΝperszonifikációΝazonbanΝmindkétΝalkalommalΝugyanúgyΝjelenikΝmegέΝAzΝülőΝnőalakΝ

fejét jobb kezére támasztja, lándzsát tartó baljával pajzsra támaszkodik, amelyet nagy hegyes 

                                                           
628 Septimius Severus, Caracalla és Geta érmein felmerült, hogy a tropaeumotΝépítőΝVictoriaΝmásikΝoldalánΝálló,Ν
hátrakötözöttΝkezűΝnőalakΝBritanniaΝlenneέΝAzΝinterpretációΝnemΝtarthatóΝfenn,ΝmivelΝaΝtropaion alatt egy 
megkötözött férfi látható, ezért nem lenneΝlogikusΝaΝnőtΝaΝprovinciaΝmegszemélyesítésénekΝtartani,ΝmígΝaΝmásikΝ
alakotΝcsupánΝegyszerűΝhadifogolynakέΝSokkalΝvalószínűbb,ΝhogyΝaΝszokásosΝlegyőzöttΝnépΝegy-egy 
képviselőjérőlΝvanΝszó,ΝakikΝegyértelműenΝaΝszigetenΝaratottΝgyőzelemreΝutalnakέΝAzΝelrendezés valóban 
szokatlan,ΝdeΝugyanúgyΝegyediΝlenneΝBritanniaΝperszonifikációkéntΝisέΝΝAΝhátlapΝelőképéülΝszolgálóΝCommodusΝ
veretekkel kapcsolatban nem merült fel, hogy az provinciaperszonifikációt ábrázolna. MIR 18, 1017, 1026, 
1029; Toynbee 1934, 64; Ostrowski 1990, Britannia 7-8; RIC IV/1 Caracalla 451, 464, 483, Geta 186; Cohen 
Septimius Severus 733; Houghtalin 1996, Britannia 10-11. 
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umbo díszít. Ruházata braccaeból, tunicából és birrus Britannicusból áll.629 Lábainál 

kőhalomΝtalálható,ΝamitΝvalószínűlegΝúgyΝkellΝérteni,ΝhogyΝaΝnőΝsziklánΝül,ΝamiΝakárΝazΝegészΝ

szigetet is jelképezheti.630 Különbség csupán a címletben van: 119-120-ban as, míg 134-138-

ban sestertius és dupondius értékben bocsátották ki.  Érdekes módon a korábbi érmek 

elsősorbanΝ BritanniábanΝ vagyΝ aΝ hozzáΝ közelΝ fekvőΝ területekenΝ kerültekΝ elő,Ν amiΝ aztΝ

bizonyítja, hogy a hátlapot célzottan egy meghatározott területen való használatra verték.631 

A kézre hajtott fej jelen esetben nem bús tartás, mivel nem homlokát, hanem arcát 

támasztjaΝ ráέΝ EzΝ érthetőΝ is,ΝmivelΝ nemΝ egyΝ újonnanΝ legyőzöttΝ területΝmegszemélyesítésérőlΝ

van szó, hanem sokkal inkább a római provincia védelmiΝszerepérőlέ632 A lándzsa és a pajzs a 

katonai eseményekre utal, amelyek az érem kibocsátásának indokát is adták. A hosszú hegyes 

umbóvalΝ rendelkezőΝ védőfegyverzetΝ teljesenΝ egyediέΝ FeltehetőenΝ egyΝ tipikusanΝ britΝ típusraΝ

utal, amelyet azonban írott források nem említenek.633 AΝ provinciaΝ hadiΝ jelentőségétΝ

támasztják alá a Hadrianus exercitus sorozatában található Britannia érmek is.634 

 

BritanniaΝ ülőΝ pozitúrájánakΝ előképekéntΝ TraianusΝ 112-114-ben kibocsátott Dacia 

perszonifikációja szolgált.635 Ott (DAC-Őή1)Ν figyelhetőΝ megΝ ugyanisΝ először,Ν hogyΝ aΝ

provinciaΝ kőhalmonΝ ülΝ ésΝ balΝ kezébenΝ aquilátΝ tartέΝ EzΝ aΝ korábbiΝ pajzshalmonΝ ülőΝ DaciaΝ

(DAC-3)ΝbékésebbΝmegjelenítésébőlΝadódik,ΝaholΝaΝnőalakΝszinténΝkerekΝpajzzsalΝazΝoldalánΝ

látható, akárcsak Britannia. Ilyennel korábban Athéna/Minerva és Roma jelent meg.636 

Hadrianus párhuzamot von Traianus legnagyobb hódításával, és saját hadi cselekedeteivel. 

ElőbbinekΝugyanisΝ szükségeΝvoltΝkatonaiΝ sikereiΝ hirdetésére,ΝmivelΝhatalomraΝkerülésekorΝaΝ

keleti hadjáratot gyorsan le kellett zárnia.637 A britanniai katonai sikerekkel tovább 

szilárdította hatalmát, amire szintén szüksége volt.638 A 119-120-ban kibocsátott Britannia 

                                                           
629 A braccaehozΝbővebbenΝlásdΝHoughtalinΝ1λλθ,Ν1η3έΝAΝbirrus Britannicus aΝszigetΝesősΝéghajlatánakΝ
megfelelőΝcsuklyásΝgyapjúköpeny,ΝamelyΝmeglehetősenΝdrágaΝvoltέΝBennettΝ2ίί1,ΝŐ2έΝ
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/coin_of_hadrian_with_britannia.aspx 
630 Korábban felmerült, hogy a kövek a Hadrianus-falatΝjelképeznék,ΝámΝannakΝaΝkibocsátásΝidőpontjábanΝmégΝ
nem indult meg az építése. Toynbee 1934, 56. vesd össze Garzón Blanco 1991, 260. 
631 A felvetés, miszerint a hátlap pusztán a britanniai aprópénzhiány pótlására készült, csak részben támasztható 
alá,ΝmivelΝaΝprovinciaperszonifikációkΝáltalábanΝhadiΝeseményekhezΝköthetőenΝjelennekΝmegΝazΝérmekenέΝEzenΝ
kívülΝbizonyáraΝtöbbszörΝfordultΝelő,ΝhogyΝaΝkisebbΝcímletekΝszükségétΝcélzott emissziókkal pótolták anélkül, 
hogy területek megszemélyesítésével díszítették volna azokat. 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/coin_of_hadrian_with_britannia.aspx 
632 Toynbee 1934, 55. 
633 Toynbee 1934, 56; BMC IV LXXXV. 
634 Hadrianus britanniai háborújához kapcsolódó további érmeihez lásd Strack 1933, 70-71. 
635 Strack 1933, 70. 
636 Schmidt-Dick 2002, Minerva fA5/01-02; f5B/02-03; Roma f5A/-04-07; f5A/08-14; f5A/17-23. 
637 Zahrnt 2005, 126. 
638 HadrianusΝtrónraΝkerülésekorΝtöbbΝpletykaΝisΝkeringettΝarról,ΝhogyΝTraianusΝnemΝőtΝszántaΝaΝtrónraέΝSHAΝ
Hadrianus 4, 8-10. 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/coin_of_hadrian_with_britannia.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/c/coin_of_hadrian_with_britannia.aspx
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feltehetőenΝ aΝ lázadásokraΝ valóΝ sikeresΝ reakcióΝ megünnepléséreΝ született,Ν amireΝ azΝ írottΝ

forrásokΝ szűkszavúan bár, de utalnak.639 Felmerül a kérdés, hogy a császár miért pont a 

szigetet részesítette különös bánásmódban, hiszen hatalomra kerülésekor még a mór és 

szarmata betörések mellett Aegyptos, Libya és Palestina területén is zavargások törtek ki. 

FeltehetőenΝazΝösszesΝközülΝBritanniaΝjelentetteΝaΝlegnagyobbΝfejtörést,ΝamitΝazΝisΝmutat,ΝhogyΝ

122-tőlΝ megkezdtékΝ aΝ Hadrianus-fal építését.640 HadrianusΝ későbbiΝ provinciasorozatábanΝ

megjelenőΝülőΝBritanniaΝpusztánΝaΝkorábbanΝmegalkotottΝperszonifikációΝmegismétlése. 

 

 Britannia perszonifikációja legközelebb Antoninus Pius éremverésében jelenik meg 

kétΝ alkalommalέΝ ElsőΝ ízbenΝ 1Ő3-144-ben, tehát nem az aurum coronarium sorozatban, 

sestertius címletben. Ekkor Britannia 4 variánsa (BRI-1/2-η)Ν tűntΝ fel,Ν amelyekΝ Antoninus 

Pius egyetlen hódítását ünnepelték. 154-155-ben csak BRI-1/6-osΝaltípusaΝtűntΝfelΝdupondius 

és as címletben, amely az eddigiek kissé megváltozott megjelenítése.  

 A 143-144-esΝ kibocsátásΝ hátterébenΝ AntoninusΝ PiusΝ terjeszkedőΝ hadjárataΝ húzódikΝ

meg, amelyet Lollius Urbicus vezetett.641 AzΝ elfoglaltΝ területekΝ megerősítéséreΝ épültΝ azΝ

Antoninus-falέΝSikereitΝkövetőenΝfogadtaΝelΝaΝcsászárΝaΝmásodikΝimperatori akklamációt, ami 

142-ben történt, és az érmek köriratában is megjelenik.642 A vállalkozás hátterében 

feltehetőenΝ aΝ császárnakΝ azΝ aΝ vágyaΝ húzódottΝ meg,Ν hogyΝ elődeihezΝ képestΝ katonaiΝ

rátermettségét bizonyítsa. Sikereit több más Victoria ábrázolással is alátámasztotta.643 

AntoninusΝ PiusΝ elsőΝ kibocsátásáhozΝ kapcsolódikΝBritanniaΝ ŐΝ variációjaΝ (BRI-1/2-5), 

amely alapvetőenΝ aΝ hadrianusiΝ ikonográfiátΝ követiέ644 A BRI-1/2-es variáns kapcsolódik 

legszorosabban a korábbi BRI-1/1-hez, ahol a különbség csupán annyi, hogy a 

perszonifikációΝ aΝ lándzsátΝ jobbjábanΝ tartjaέΝ FejeΝ ennekΝ megfelelőenΝ nemΝ frontálisanΝ vanΝ

ábrázolva, hanem profilbólέΝAΝ főΝ irányváltásátΝaΝ testΝ isΝköveti,Ν amelyΝszinténΝvalamelyestΝ aΝ

fegyver felé fordul.  

Sokkal izgalmasabb ikonográfiáról tesz tanúbizonyságot a BRI-3-as variáns. Ezen a 

provinciaΝkőhalmonΝül,Ν baljábanΝ lándzsa,Ν jobbjábanΝ signum, mellette a nagy hegyes umbós 

pajzsΝtalálhatóέΝAlapvetőenΝezΝaΝváltozatΝisΝHadrianusΝBritanniájábólΝindulΝki,ΝdeΝkeveredikΝaΝ

                                                           
639 Zahrnt 2005, 126; SHA Hadrianus 5, 2; 6, 6; Fronto de bello Parthico 2. 
640 Egyes feltételezések szerint ekkor semmisült meg a legio IX Hispana,ΝdeΝvalószínűbb,ΝhogyΝaztΝmegelőzőenΝ
áthelyezték Britanniából. DNP Legio 18; Frere 1967, 139-140. vesd össze Strack 1933, 70-71; Garzón Blanco 
1991, 259. 
641 SHA Pius 5, 4. 
642 Toynbee 1934, 59-60; Strack 1937, 50-51; Kienast 2004, 135. 
643 Strack 1937, 54. 
644 Garzón Blanco 1991, 260. 
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Daciájával (DAC-Őή2)έΝUtóbbiΝhatásaΝ aΝ függőlegesenΝ feltornyozottΝ kőhalom,Ν aΝ jobbΝkézbenΝ

ferdén tartott hadijelvény és a testhelyzet egésze.645 Daciához képest különbség csak a 

sicában és a pajzsban van, tehát a dák fegyvereket a helyiekre cserélték. Érdekes, hogy 

Britannia újfent kapcsolódik Daciához csakúgy, mint Hadrianus idejében. Utóbbi Traianust 

másolta, majd Antoninus Pius megint a Dacia érmeket vette alapul saját Britanniájának 

megalkotásánál,ΝcsakΝmostΝaΝHadrianusΝ idejébenΝmegjelenőketέΝAΝszigetΝmegszemélyesítéseΝ

Hadrianus és Antoninus Pius uralkodása elején a katonai rátermettségüket bizonyítóan jelent 

meg,ΝamelyetΝikonográfiailagΝaΝnagyΝhódítóΝelőd, Traianus dák sikereihez hasonlítottak. Pius 

érmein a barbár ruházat ellenére a signum egyértelműenΝ rómaiΝ katonaságraΝ utal,Ν amelynekΝ

köszönhetőenΝaΝprovinciaΝterületeΝmegnőttέ 

A BRI-1ήŐΝpusztánΝannyibanΝtérΝelΝazΝelőzőtől,ΝhogyΝaΝpajzsotΝegyΝsisakraΝhelyezték. 

IlyenΝ megoldássalΝ korábbanΝ RomaΝ ábrázolásainálΝ találkozhatunk,Ν amiΝ fokozatosΝ fejlődésΝ

eredményeΝ (1κέΝ kép)έΝ σeroΝ idejébenΝmegjelentΝ aΝ fegyverhalmonΝ ülőΝ RomaΝ típusa,Ν aholΝ azΝ

istennőΝpáncélonΝfoglalΝhelyet,ΝkörülötteΝtovábbiΝfegyverekΝhevernekέ646 Idővel a sisak a pajzs 

mellé, majd fokozatosan alá került, ahol állandósult.647 Hadrianustól kezdve már ezt a képet 

használtákΝ RomaΝmegjelenítésekor,Ν deΝ érdekesΝ módonΝ AntoninusΝ PiusΝ azΝ istennőreΝ eztΝ azΝ

ábrázolást nem alkalmazza, csak Britanniára. A császár tehát Roma, Dacia és Britannia 

ikonográfiájábólΝ merít,Ν hogyΝ egyΝ peremterületΝ rómaiságát,Ν ésΝ aΝ barbárokΝ felettiΝ győzelmétΝ

hirdesse. A BRI-1/4-es altípust másolja Commodus 185-ben kibocsátott medalionja is. Oka 

feltehetőenΝegyΝfelkelésΝlehetett,ΝamelyetΝkeményenΝmegtoroltak.648 Ennek ellenére Britannia 

békésen jelenik meg, nem úgy, mint a BRI-1/6-os variánson, búsuló tartásban. 

 Egyedi a BRI-1/5-ös variáns, amelyen Britannia globuson ül, lábainál hullámok 

találhatók, de egyébként megegyezik a BRI-1/3-as típussal.649 A hátlap egyetlen példányban 

ismert, amely a British Museumban található.650 AzΝábrázolásΝfeltehetőenΝBritanniaΝésΝ ItaliaΝ

megszemélyesítéseinekΝ véletlenΝ keveredésébőlΝ jöttΝ létreέΝAΝ földgömbönΝ ülő,Ν sceptrumot és 

cornucopiát tartó Italia perszonifikációját is ugyanebbenΝazΝidőszakbanΝvertékΝ(21έΝkép)έ651 

                                                           
645 AΝkőhalomΝPέΝStrackΝvéleményeΝszerintΝazΝAntoninus-falra utal. Strack 1937, 54. 
646 Schmidt-Dick 2002, Roma f5A/04, f5A/12. 
647 http://www.acsearch.info/record.html?id=664930 
648 Toynbee 1934, 62-63. Lásd még BRI-3. 
649 A hullámok között úszó globus nem is logikus kép, hiszen a földkerekség nem úszhat önmaga vizében. P. 
Strack és H. Mattingly viszont Britannia sziget jellegének kihangsúlyozását látta benne. Strack 1937, 54-55; 
BMC IV LXXXV. 
650 Strack 1937, 54-55; BMC IV 1640. 
651 RIC III Antoninus Pius 73, 85, 98, 594, 746-747, 789. A keveredést támasztja alá, hogy Italia megfigyelhetőΝ
pajzsszerűΝglobusonΝülveΝvagyΝhátradőltΝpózban,ΝminthaΝbalΝkezévelΝvalaminekΝtámaszkodnaέΝ
http://www.acsearch.info/record.html?id=297763; http://www.acsearch.info/record.html?id=205416; 
http://www.acsearch.info/record.html?id=338955 

http://www.acsearch.info/record.html?id=664930
http://www.acsearch.info/record.html?id=297763
http://www.acsearch.info/record.html?id=205416
http://www.acsearch.info/record.html?id=338955
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 Britannia ikonográfiájában újabb változás a 154-155-ös érmeken (BRI-1/6) áll be, 

amelyekenΝazΝülő,ΝbúsulóΝprovinciaΝbaljávalΝaΝkőhalomraΝtámaszkodik,ΝmögötteΝnagyΝhegyesΝ

umbós pajzs és vexillum. Megszemélyesítés mögötti fegyverhalom korábban Iudaea (IVD-

2ή2)ΝésΝkésőbbΝArmeniaΝesetébenΝfordulΝelőέ652 A provinciaperszonifikáció mögötti zászlóra 

viszont a BRI-2/6-osΝ azΝ elsőΝ példa,Ν amelyetΝ későbbΝArmeniánálΝ isΝ alkalmaznakΝ (47. kép). 

Érdekes azonban, hogy Antoninus Pius késeiΝ érmeinΝ BritanniaΝ legyőzöttkéntΝ jelenikΝ meg,Ν

amire búsuló tartása és fegyvertelensége utal.653 J. M. C. Toynbee megfogalmazása szerint a 

lefegyverezett Britannia látható, mivel a fegyvereket a felkelés során Roma ellen használta.654 

Az érem kibocsátásnak hátterébenΝfeltehetőenΝaΝbrigantes elleniΝhadviselésΝáll,ΝakiktőlΝazΝírottΝ

forrásokΝ szerintΝ aΝ rómaiakΝ jelentősΝ területeketΝ foglaltakΝ elέΝ AΝ helyzetΝ érdekessége,Ν hogyΝ aΝ

törzs vagy legalább egy része, már római területen élt, ami a lázadás 

leverését, és nem újabbΝterületekΝmegszerzésétΝtesziΝvalószínűvéέ655 

 

 

47έΝkép:ΝArmeniaΝ(δuciusΝVerusΝKrέuέΝ1θ3έΝősze- 64. dec) 
 

XI.2.2. BRI-2 

 A BRI-2-es az adventus típusúΝ ábrázolástΝ takarja,Ν amelyΝHadrianusΝ alattΝ fordulΝ előΝ

(BRI-2/1), ám teljesen másképp, mint a császár másikΝBritanniátΝmegjelenítőΝ érménΝ (BRI-

1/1).656 δegszembetűnőbbΝ változásΝ aΝ nőalakΝ öltözékébenΝ van,Ν amelyΝ márΝ nemΝ barbárΝ

darabokból, hanem khitónból és himationból áll, valamint az attribútumok hiánya.657 Hasonló 

módon jelent meg Gallia (GAL-6) és Thracia (THR-1) is. A hátlap Hadrianus 122-ben tett 

látogatásának állít emléket.658 

 

XI.2.3. BRI-3 

 BritanniaΝ érdekesΝ újΝ típusaΝ tűnikΝ felΝ CommodusΝ sestertiusain 184 szeptembere és 

decembere között. A hátlapon álló, khitóntΝ viselőΝ nőalakΝ jobbΝ kezébenΝ kardot,Ν felemeltΝ

                                                           
652 RIC III 78-86, 121-122, 498-500, 502-509, 526, 1364-1368; Ostrowski 1990, Armenia 6a; LIMC Armenia 5; 
Houghtalin 1996, 109-111/6-10; MIR 18, Belebtes 1, 4. 
653 Houghtalin 1996, 154. 
654 Toynbee 1934, 62. vesd össze Méthy 1992, 286-287, aki inkább Britannia elégtelen határvédelmi képességeit 
látjaΝaΝmegváltozottΝábrázolásΝhátterébenέΝEnnekΝellentmond,ΝhogyΝsajátΝuralmukΝalattΝállóΝterületekrőlΝrosszΝhírtΝ
nem hirdettek a császárok, mivel az közvetve saját inkompetenciájukat is jelentette volna. 
655 A problémához lásd Frere 1967, 149-150, aki szerint Pausanias nem pontosan használja a brigantes törzs 
nevét. Toynbee 1934, 60-61; Strack 1937, 62; Paus. 8, 43, 4. 
656 Toynbee 1934, 57. 
657 J. M. C. Toynbee ezt inkább a városiasodásΝfejlődésévelΝmagyarázza,ΝamiΝnemΝvalószínűέΝToynbeeΝ1λ3Ő,Νηιέ 
658 Halfmann 1986, 190; Zahrnt 2005, 129; Toynbee 1934, 53-54. 



170 

 

baljában sisakot tart. Az ábrázolás Britannia esetében teljesen egyedi, ám Fides publicánál 

DomitianusΝótaΝjólΝismert,ΝdeΝottΝazΝistennőΝkalászt és gyümölcskosarat tart (48. kép).659 Hogy 

Commodus hátlapján mégis a sziget megszemélyesítését kell látni, azt az attribútumok 

változásaΝ ésΝ azΝ éremszelvénybenΝ megjelenőΝ BRITTΝ feliratΝ indokoljaέ660 Ráadásul ebben a 

szériában az összes hátlap éremszelvényének szövege mindig a 

hátlaponΝállóΝnőalakotΝazonosítjaέ661  

 

48. kép: Fides publica (Domitianus Kr.u. 85) 
 

 Felmerül a kérdés, hogy Commodus miért Fides 

ikonográfiájátΝ vetteΝ át,Ν illetveΝ nemΝ sokkalΝ későbbΝ medalionjánΝ miértΝ nyúlΝ visszaΝ mégisΝ

Antoninus Pius hátlapjához (BRI-1ήθ)έΝRáadásulΝönmagánakΝellentmondaniΝ látszikΝ aΝHűségΝ

békés jellegének felfegyverzése, holott a militum változata a római éremverésben sokkal 

gyakoribb. A harcos Fides publica arraΝutal,ΝhogyΝaΝlakosságΝhűségétΝdíjazta,ΝnemΝannyiraΝaΝ

katonaságét.  

AzΝelsőΝlátásraΝbonyolultΝújításΝmegmagyarázásáhozΝérdemesΝaΝhátlapΝkibocsátásánakΝ

történelmi hátterét megvizsgálni. 184-ben Britanniában Cassius Dio tudósítása szerint, a 

határtΝ átlépőΝ britonokΝ súlyosΝ veszteségeketΝ okoztakέ662 Kétségkívül ez volt Commodus 

egyeduralkodásaΝalattΝaΝ legnagyobbΝkülsőΝveszély,ΝamellyelΝaΝRómaiΝBirodalomnakΝszembeΝ

kellett néznie, amiért az év második felében a császár felvette a Britannicus nevet.663 Ezek az 

események jól magyarázzák a BRI-1/4-es Antoninus Pius féle hátlap átvételét, de nem a BRI-

3-as megalkotását.664 AΝforrásokΝazonbanΝtovábbi,ΝbelsőΝzavargásokraΝisΝutalnakέΝCassius Dio 

szerint a Perennis féle felkelést 1500 Britanniából küldött katona árulta el Commodusnak.665 

A Historia Augusta viszont arról tudósít, hogy Commodus Pertinaxot Britanniába küldte, aki 

„milites ab omni seditione deterruit”έ666 ValószínűlegΝ tehátΝ aΝ barbár betörések kapcsán 

                                                           
659 Plotina veretein FIDES AVGVST körirattal látható. Toynbee 1925, 105-106; Toynbee 1934, 63; Schmidt-
Dick 2002, Fides f1A/01, f1A/06, f1B/01. 
660 Vesd össze JέεέCέΝToynbeeΝelméletével,ΝakiΝinkábbΝcsakΝegyΝFidesΝváltozatnakΝgondoljaΝaΝnőalakotέΝToynbeeΝ
1925, 106; Toynbee 1934, 63. 
661 A darab interpretálásában Vida I. volt segítségemre, amiért hálával tartozom neki. MIR 18, 153. o. 51. 
emisszió. 
662 Cass. Dio 73, 8. 
663 Stahl 2005, 162-163; Kienast 2004, 149. 
664 AΝbritanniaiΝgyőzelemΝmegünnepléséreΝaΝleggyakoribbΝéremképΝaΝpajzshalmonΝülő,ΝpajzsraΝíróΝVictoriaΝ
alakja volt, amelyet több éven keresztül vertek. RIC III 440, 451-452, 459e. 
665 Cass. Dio 73, 9. 
666 SHA Pertinax 3, 5-6. 
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lázadások törtek ki a római katonák között, akik ellencsászárt is ki akartak kiáltani.667 Ennek 

tükrébenΝ viszontΝ márΝ sokkalΝ érthetőbbéΝ válikΝ BritanniaΝ hűségénekΝ jelentősége,Ν amelyΝ

elsősorbanΝ aΝ lakosságΝ körébenΝ nemΝ ingottΝ megέΝ AΝ Fides militum tehát azért nem jöhetett 

szóba, mivel pont a hadsereg lázadt fel. A hátlap viszont épp a provincia lakosságának 

lojalitásátΝháláljaΝmeg,ΝamelynekΝköszönhetőenΝaΝ szigetΝaΝRómaiΝBirodalomΝ irányításaΝalattΝ

maradt, így a barbár betöréseket is vissza tudta verni. 

 

XI.2.4. BRI-4 

 Britannia dextrarum iunctio típusú ábrázolása a III. század végén, Carausius alatt 

jelenik meg.668 A 4 variánsban közös, hogy az álló provincia fog kezet a vele szemben álló, 

lándzsát tartó császárral. Az altípusok a Britannia kezében tartott tárgy alapján 

különböztethetőkΝmegέΝEzekΝközülΝaΝŐή1-3 hátlapokon a megszemélyesítés hadijelvényt vagy 

lándzsát tart, az utolsón viszont koszorút nyújt át Carausiusnak. 

Britannia kezében a BRI-4/1 variánson vexillum látható, amely a római hadsereg 

erejére utal.669 Valamivel komplexebb a BRI-4/2-esΝvariánsonΝtartottΝkarikábanΝvégződőΝbot,Ν

amely egy nagyon sematikus signumkéntΝértelmezhetőέΝBritanniaΝ lándzsátΝ tartΝaΝBRI-4/3-es 

változaton,ΝamiΝszinténΝaΝkatonaiΝütőképességetΝjelziέ 

Carausius legérdekesebb Britannia hátlapján (BRI-4/4) középen egy oltár helyezkedik 

el, balra a tunicábanΝállóΝnőalak,ΝbaljábanΝkoszorúval,ΝkezetΝfogΝaΝszembenΝálló,ΝlándzsátΝtartóΝ

császárral.670 AΝ jelenetΝ két,Ν márΝ ValerianusΝ ésΝ GallienusΝ idejétőlΝ meglévőΝ ábrázolás,Ν aΝ

restitutor orbis, illetve orientis összemosása. Az egyik típusú hátlapon671 aΝ nőalakΝ aΝ

császárnak koszorút nyújt (49. kép), míg a másikon a lándzsás uralkodó oltárnál áldoz.672 Épp 

                                                           
667 Erre utal a Historia Augusta másik helye is: Appellatus est Commodus etiam Britannicus ab adulatoribus, 
cum Britanni etiam imperatorem contra eum deligere voluerintέΝSHAΝCommodusΝκ,ΝŐέΝPerennisΝfeltehetőenΝ
ezen zendülés elfojtása következtében lelte halálát. Cass. Dio 73, 9, 1-3. 
668 Hasonló korábban, Traianus Decius idejében Pannonia megszemélyesítéseinél (PAN-2) volt tapasztalható, 
aholΝaΝkétΝprovincia,ΝSuperiorΝésΝInferior,ΝegyΝhadijelvényΝelőttΝfogΝkezetέΝAzΝelőttΝviszontΝGalbaΝidejébenΝ
Hispania és Gallia (HIS-7=GAL-4) kézfogása látható érmen. 
669A szakirodalom említ egy variánst, amelyen Britannia háromágú szigonyt tart. A változatot hosszas keresés 
ellenéreΝsemΝsikerültΝfellelnem,ΝezértΝvalószínűnekΝtartom,ΝhogyΝezΝpusztánΝaΝvexillum félreértelmezése. 
AmennyibenΝmégisΝlétezneΝilyenΝhátlap,ΝaztΝakkorΝisΝinkábbΝegyΝspeciális,ΝszigonyszerűenΝvégződőΝ
hadijelvénynek kellene tartani. Ezt leletek és a BRI-4/1-2 variánson tartott hadijelvények is alátámasztanák. 
Töpfer 2011, 78. 
670 A korábbi értelmezések szerint (lásd a katalógust) Britannia koszorút nyújt át Carausiusnak. Ez azonban 
téves, hiszen a római érmeken minden esetben jobb kézzel nyújtanak át valamit a másiknak, ráadásul a patera 
jobban illik az oltárhoz, mint a koszorú. 
671 RIC V/1 Valerianus 286, Galleinus 448; Aurelianus 139-140, 287-306, 347-349, 368-369, 386, 389, 399-
404. A hátlap Septimius Severus RESTITVTOR VRBIS hátlapjának az adaptálása. RIC IV/1 140-141.  
672 RIC V/1 Salonina 83, Claudius Gothicus 188-189. Álló császár oltárnál áldoz, kezében lándzsa vagy 
sceptrum. 
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GallienusnálΝ figyelhetőΝ megΝ aΝ restitutor Galliarum (GAL-7/2) és 

orbis nagyfokú hasonlósága, vagyis a képek sematizálódása már 

akkor megindult.673 

        49. kép: Restitutor orientis (Valerianus) 
 

A BRI-4/4-es jelenetet az EXPE[TATE VENI] körirat 

magyarázzaέΝ UtóbbiΝ aΝ hadiΝ jelentőségenΝ túlΝ azΝ újΝ császárΝ érkezésénekΝ szentségétΝ hirdeti,Ν

akinek köszöntésére a sziget áldozatot mutat be. A hátlapon tehát a restitutor típusok 

keverednek a várás üzenetével. A kézben tartott koszorú az uralkodónak járó elismerés, 

legitimitásΝ ésΝ tiszteletΝ jelképeέΝ EzenΝ túlmenőenΝ aΝ kultikusΝ cselekedetekΝ ésΝ aΝ triumphus 

elengedhetetlen tartozéka.674 AΝhátlaponΝ tehátΝBritanniaΝ egyΝvárvaΝ vártΝ győztesΝ vezért,Ν egyΝ

helyreállítót biztosítΝtámogatásaΝfelől,ΝamelyΝszövetségetΝáldozattalΝisΝmegpecsételiέ 

Az EXPECTATE VENI körirat kisebb eltérésekkel, Carausius minden Britanniát 

megszemélyesítőΝ hátlapjánΝ megegyezikέ675 Ezek tehát mind a várt személy eljövetelét 

üdvözlik, amelynek szerepében az uralkodó tetszeleg. Érdekes módon ez a megfogalmazás az 

AeneisbenΝHektórhozΝintézettΝkérdésΝ(„quibus Hector ab oris exspectate venis”)Νátvétele,ΝamiΝ

rendkívül különleges a római éremverésben.676 Kérdés, hogy ez valóban egy rendhagyó és 

célzott utalás-e VergiliusΝművére,ΝvagyΝcsakΝvéletlenΝegybeesésrőlΝvanΝszóέΝAΝpartokΝemlítéseΝ

azonbanΝ BritanniaΝ ésΝ aΝ kontinensrőlΝ érkezőΝ CarausiusΝ esetébenΝ különösenΝ találóΝ voltέΝ AzΝ

uralkodó nagy figyelmet fordított a pénzügyi rendszerére és az érmek által hordozott 

üzenetre, amelyet így célzottan használt fel propagandaeszközként.677 Fontos új elemként 

ismét bevezette az ezüst címletet, amely majdnem 50 éve nem létezett már.678 

A vergiliusi kapcsolatot támasztja alá G. de la Bédoyère felvetése, hogy Carausius 

éremszelvényeiben található RSR, illetve egy medalionon olvasható I.N.P.C.D.A. jelzés is 

irodalmi idézet rövidítése lenne.679 Vergilius 4. eclogájának 6-ιέΝ soraΝ ígyΝ szól:Ν „Redeunt 

Saturnia Regna, Iam Nova Progenies Caelo Demittitur Alto”έΝAΝköltőΝaΝművetΝaΝKrέeέΝŐί-ben 

létrejött brundisiumi megállapodás után írta, amikor Octavianus, Marcus Antonius és Lepidus 

békétΝ kötöttΝ egymássalέΝ EzΝ aΝ jövőbeΝ vetettΝ hitΝ allegóriája,Ν amelybenΝ aΝ boldogΝ békeidőkΝ
                                                           
673 RIC V/1 Valerianus 50, 116-118, 149, Gallienus 91, 164, 234. 
674 DNP Kranz 806. 
675 Az expectate üzenetében hasonlít az adventus szóra, amelyek a várakozást, az eljövetelt jelentik. Houghtalin 
1λλθ,Ν1ηηέΝCarausiusΝráadásulΝveretettΝADVEσTVSΝAVGGΝköriratosΝhátlapotΝis,ΝamelyenΝaΝlovonΝülő,ΝjobbΝ
kezétΝemelőΝcsászárΝelőtt,ΝmegkötözöttΝfogoly található. RIC V/2 7, 190-191, 535-541, 598, 706-708, 732, 1067-
1ί3κέΝAΝnyelviΝhasonlóságΝellenéreΝazΝüzenetetΝikonográfiailagΝteljesenΝeltérőΝképekkelΝillusztráltákέ 
676 Verg. Aen. 2, 282-283; LIMC Britannia 13; RIC V/2 439; Bédoyère 1998, 79-80. 
677 RIC V/2 439. o. 
678AΝ3,ιηΝgrammosΝfinomságukkalΝσeroΝkorabeliΝminőségűekΝvoltakέΝRICΝVή2ΝŐ3Ő-437. o; Bédoyère 1998, 87. 
679 Bédoyère 1998, 79-83. 
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gazdagsága visszaáll. Carausius ráadásul kibocsátott olyan érmeket, amelyeken büsztje 

mellett Diocletianusé és Maximinusé is helyet kapott a CARAVSIVS ET FRATRES SVI 

körirat alatt (50. kép).680 Itt tehát az usurpator magát egy új triumvirátus tagjaként láttatta. A 

fenti értelmezés gondolati világába tökéletesen beleillik az Expectate 

veni idézet is.681 Az RSR jelzés javarészt Carausius nemesfém 

vereteinΝfordulΝelő,ΝamiΝaΝdarabokΝkülönlegesΝvoltátΝtámasztjaΝaláέ682  

 

50. kép: CARAVSIVS ET FRATRES SVI (Carausius Kr.u. 292-293) 
 

Bár a fenti érmek pontos datálása nem lehetséges, minden 

bizonnyal korai darabokról van szó, amelyeket több éven keresztül vertek.683 Carausius a 

BRI-4-es hátlapokkal minden esetben a saját kivételes képességeit és helyzetét igyekezett 

alátámasztaniέΝ ÚgyΝ tűntetiΝ felΝ magát,Ν mintΝ akinekΝ érkezésétΝ márΝ régiΝ időktőlΝ kezdveΝ

megjövendölték, és mint aki egy új boldog kort hoz el. A dextrarum iunctio és a különleges 

körirat a Britanniával való szoros és szent kapcsolatot támasztja alá, amelyben fontos szerep 

jut a katonaságnak is, amire a fegyverek és hadijelvények céloznak. Az eljövetelére 

bemutatott áldozat közben átadott uralkodói koszorú, csak tovább növelte az alkalom és 

személye nagyságát. Olyannak tüntette fel magát, mint akit Britannia és annak lakossága 

várvaΝvárt,ΝtiszteltΝésΝelfogadottΝvezetőjéülέ 

 

XI.2.5. BRI-5 

 Britannia utolsó perszonifikációja Constantius Chlorus arrasi684 aranymedalionján 

található. A restitutor típusú hátlapon Victoria hátulról koronázza a lándzsával álló császárt, 

akiΝ felsegítiΝ azΝ előtteΝ térdelőΝ hosszúΝ tunicátΝ viselőΝ nőalakot,Ν baljábanΝ pajzzsalΝ ésΝ

lándzsával.685 BritanniaΝkezébenΝugyanazokΝaΝfegyverekΝfigyelhetőkΝmeg,Νmint Hadrianus és 

Antoninus Pius érmein (BRI-1/1-η)έΝKülönbségΝazonban,ΝhogyΝmígΝaΝkorábbiΝ időszakbanΝaΝ

pajzs mindig kerek volt, nagy, hegyes umbóval, addig most deltoid alakú, lekerekített 

                                                           
680 RIC V/2 550/1. 
681 AΝköltészetbőlΝvalóΝmerítésΝnemΝvoltΝismeretlenΝaΝpolitikaiΝéletben,ΝmivelΝaΝcsászárokatΝáltalában Roma 
mitikusΝalapításávalΝhoztákΝösszefüggésbe,ΝamelyekrőlΝVergilius,ΝτvidiusΝésΝmásΝhíresΝszerzőkΝírtakέΝBédoyère 
1998, 83-85. Egy tetrarchia korabeli panegyricus isΝSaturnusΝidejénekΝújbóliΝbeköszöntérőlΝszól,ΝvagyisΝéppenΝ
Carausius idejében és azonos témában.  
682 AzΝisΝelképzelhető,ΝhogyΝazΝRSRΝveretekΝegyΝcélzottΝpénzosztásraΝkészültekέΝBédoyère 1998, 87. 
683 RIC V/2 439. o. 
684 RIC V/2 429-430.o. 
685 AΝkorábbiΝinterpretációkΝszerintΝ(lásdΝkatalógus)ΝBritanniaΝpálmaágatΝfogΝaΝjobbjában,ΝamiΝfeltehetőenΝcsakΝaΝ
császár lándzsát tartó baljának félreértelmezése. Ezt támasztja alá az is, hogy más restitutor érmeken a 
felsegített perszonifikáció csak a baljában tart tárgyat. 
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pajzsdudorral. A lándzsa még Carausius egyik hátlapi variánsán is feltűnikΝ (BRI-4/3), de 

védőfegyverzetΝ nélkülέΝ AΝ medalionΝ kibocsátásánakΝ okaΝ AllectusΝ legyőzéseΝ ConstantiusΝ

Chlorus által, aki így visszaszerezte, restituálta a Római Birodalom számára Britannia 

szigetét.686 Ezt jelzi, hogy az eddig fegyveresen ellenálló, vesztes területnek a sikeres 

uralkodóΝ békejobbotΝ nyújt,Ν ígyΝ visszavezetveΝ őtΝ régi-új urához. A PIETAS AVGG körirat 

pedig a császárok kötelességtudatát bizonyítja, amely cselekedeteiknek mozgatórugója és 

védelmezőjeΝvoltέ 

 

XI.2.6. BRI-6 

 Britannia legkorábbi megszemélyesítése az aphrodisiasi Sebasteion egyik reliefjén 

láthatóέΝ AΝ domborműΝ ClaudiustΝ ábrázolja,Ν amintΝ éppΝ lesújtaniΝ készülΝ azΝ alattaΝ fekvőΝ

Britanniára, akinek fejét a hajánál fogva tartja. A császár megjelenésének hatásosságát 

héroikus meztelensége tovább növeli. Pusztán fegyverzetet és khlamystΝ visel,ΝmígΝaΝnőalakΝ

kiszolgáltatottságátΝ féligΝ kilógóΝ melleΝ isΝ alátámasztjaέΝ EztΝ továbbΝ erősíti,Ν hogyΝ BritanniaΝ

csupán pajzzsal, de támadófegyverzettel már nem rendelkezik, tehát esélye sem maradt a 

császárral szembenέΝAzΝalakokΝazonosításábanΝfeliratΝsegít,ΝamelyΝmindkettőtΝmegneveziέΝAΝ

császártΝ mégΝ aΝ portréΝ segítségévelΝ isΝ megΝ lehetettΝ volnaΝ határozni,Ν deΝ aΝ nőalakotΝ mindenΝ

kétséget kizáróan nem. 

AΝjelenetΝgörögΝelőzményekreΝvezethetőΝvissza,ΝamelyΝaΝmitologikusΝcsatajeleneteket,Ν

elsősorbanΝazΝamazonomakhiákat másolja.687 ClaudiusΝhullámzóΝköpenyeΝaΝkésőΝklasszikusΝ

frízeket idézi, míg a kompakt piramidális kompozíció a hellénisztikus szoborcsoportokat. A 

rómaiΝ szemléletmódtólΝ teljesenΝ eltérΝ aΝ domborműΝ kegyetlenségeέΝ AΝ császárokatΝ ebbenΝ azΝ

időbenΝ nemΝ ábrázoljákΝ úgy,Ν mintΝ akikΝ végeznekΝ aΝ legyőzöttΝ ellenségesΝ területénekΝ

megszemélyesítésévelέΝ σemΝ jellemzőΝ továbbáΝ aΝ cselekményΝ tetőfokánakΝ aΝ megjelenítéseΝ

sem,Ν amiΝ egyértelműenΝ görögΝ ikonográfiaiΝ tradíciókatΝ tükrözέΝ AΝ reliefenΝ BritanniaΝ

ikonográfiai alávetettsége és kiszolgáltatottsága teljes, ami nem áll egészen összhangban a 

valós eseményekkel. Roma ugyanis a szigetnek csak egy részét foglalta el, amelynek 

pacifikációjaΝ ésΝ romanizációjaΝmégΝ folyamatbanΝ voltέΝ FeltehetőenΝ aΝmegrendelőnekΝ nemΝ aΝ

történelmiΝhűségΝvisszaadásaΝvoltΝaΝcélja,ΝfőlegΝnemΝσeroΝkorában,ΝamikorΝaΝreliefΝkészültέ 

 

 

                                                           
686 Toynbee 1934, 64-65; Houghtalin 1996, 151. Korábban már a Carausius által uralt kontinentális területek 
egy részét visszaszerezte, ami ellenfele bukásához vezetett. Frere 1967, 335-340. 
687 Smith 1987, 117; LIMC Britannia 168. o. 
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XI.2.7. BRI-7 

 Britannia büsztje megjelenik a zeugmai mozaikon is, amit a többi rendkívül hasonlóan 

ábrázolt provinciával együtt, külön fejezetben tárgyalok. 

 

XI. 3. Összegzés 

 Britannia perszonifikációja a római hódító és reprezentatív politika kiváló eszköze 

voltέΝ ElsősorbanΝ amikorΝ aΝ császároknakΝ aΝ katonaiΝ rátermettségükΝ bizonyítása volt fontos, 

expanzívΝ vagyΝ defenzívΝ eseményekΝ alkalmávalΝ egyarántέΝ σemΝ meglepőΝ módonΝ ezekΝ

Claudius, Hadrianus, Antoninus Pius és Commodus alatt történtek, amikor a birodalomban 

másΝ jelentősΝ katonaiΝ konfliktusokΝ nemΝ voltakέΝ BritanniaΝ azΝ aphrodisiasiΝ reliefen görög 

előképekreΝ vezethetőΝ vissza,Ν amiΝ lelőhelyétΝ figyelembeΝvéve,Ν nemΝmeglepőέΝAΝhódításokraΝ

valóΝ utalásΝ játszhatottΝ szerepetΝ abban,Ν hogyΝ HadrianusΝ érmeihezΝ előképülΝ TraianusΝ DaciaΝ

perszonifikációja szolgált. Antoninus Pius szintén Daciához nyúlt vissza, de már a Hadrianus 

idejében keletkezettekhez, saját Britannia megszemélyesítéseinek megalkotásakor. Hadrianus 

adventus érmén a sziget érdekes módon attribútumok nélkül, görög ruhában jelent meg, 

merőbenΝ eltérőenΝ azΝ előbbiΝ ésΝ későbbiΝ ábrázolásoktól. Commodus teljesen egyedi 

megoldással, Fides publica felfegyverzésével hozott létre új Britanniát, a szigeten való 

katonaiΝ lázadásΝ hatásáraέΝ AΝ külsőΝ ésΝ belsőΝ harcokΝ lezárásánakΝ emlékéreΝ egyΝ medaliontΝ isΝ

kibocsátott, amely Antoninus Pius hátlapját másolta. AzΝ összetűzésekhezΝ kapcsolódóanΝ

Britannia kultikus tiszteletét feliratok örökítik meg, amelyek a császári propaganda 

sikerességét tükrözik. A zeugmai mozaik kilóg a sorból, mivel az teljesen más funkcióval 

bírt. Britannia újabb megjelenése Carausius usurpatiójaΝalattΝfigyelhetőΝmeg,ΝakiΝaΝterülettelΝ

kialakított szoros kapcsolatát a dextrarum iunctio hátlapokkal hangsúlyozta. A kiélezett 

katonai helyzetre a fegyverek és lándzsák utalnak, míg az uralkodó különleges helyzetére a 

kivételes körirat. Britannia utolsó megjelenése Constantius Chlorus aranymedalionján 

található, amelyen restitutor jelenetben ábrázolták a sziget önállóságának felszámolását.  
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BRI-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (119-120, 134-138) 
 Antoninus Pius (143-144, 154-155) 
 Commodus (184 dec. 10-31) 
Névérték: S, Dp, As, Med (Br) 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: BRITANNIA   
BRITANNIA COS IIII  
IMPERATOR II BRITAN 
IMPERATOR II BRITANNIA 
PONT MAX TR POT COS III BRITANNIA 
BRITTANIA P M TR P X IMP VII COS IIII P P 
Hátlap:Ν 1έΝKőhalmonΝülőΝ nőalak,Ν jobbΝ kezévelΝ fejétΝ támasztja,Ν
lándzsát tartó bal kezével hegyes umbóvalΝ rendelkezőΝ pajzsraΝ
támaszkodik, ruházata rövid tunica, braccae, birrus Britannicus 
és csizma. 
Variációk: 2. Mint az 1., de a lándzsa a jobbjában. 
3. Mint az 1., de jobbjában signum. 
4. Mint a 3., de pajzs sisakon. 
ηέΝεintΝaΝ3έ,ΝdeΝkőhalomΝhelyettΝglobus, lábak alatt hullámok. 
θέΝεintΝ azΝ1έ,Ν deΝbaljávalΝ aΝkőhalomraΝ támaszkodik,Ν háttérbenΝ
fegyverhalom. 
Irodalom: RIC II Hadrianus 577, 845-846; RIC III  Antoninus 
Pius 742-745, 930, 934; Gnecchi II, 51/2; Toynbee 1924, 146, 
150-153; Toynbee 1934, 55-63; Ostrowski 1990 Britannia 1, 3-
4, 6; LIMC Britannia 7, 9, 10a-b; Garzón Blanco 1991, 259-
260; Houghtalin 1996, Britannia 2, 4-7, 9; Strack 1933, 523, 
712-713; Strack 1937, 825, 926-927, 1102; Méthy 1992, 279, 
282, 286-287; MIR 18, 1109; Schmidt-Dick 2011, V.2.04-05, 
V.3.1.3.03, V.3.2.1.07. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=379250 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=399979 
3. http://www.predecimal.com/p2roman.htm  
4. http://www.acsearch.info/record.html?id=458121  
5. Toynbee 1934, pl. XI/24. 
6. http://www.acsearch.info/record.html?id=75162

 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=379250
http://www.acsearch.info/record.html?id=379250
http://www.predecimal.com/p2roman.htm
http://www.acsearch.info/record.html?id=458121
http://www.acsearch.info/record.html?id=458121
http://www.acsearch.info/record.html?id=75162
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BRI-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG BRITANNIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ ÁllóΝ nőalakΝ ruházataΝ khitón és 
himation. 
Irodalom: RIC II 882; Toynbee 1924, 147; Toynbee 1934, 57; 
Ostrowski 1990 Britannia 2; LIMC Britannia 8; Houghtalin 
1996, Britannia 3. 
 
Fotó: http://www.wildwinds.com/coins/ric/hadrian/RIC_0882.jpg  
 
 
BRI-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Commodus (184 szept. - dec.) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: BRITT PM TR P VIIII IMP VII COS IIII PP 
Hátlap:Ν ÁllóΝ nőalak,Ν ruházataΝ khitón, jobb kezében kard, 
felemelt baljában sisak. 
Irodalom: RIC III 437; Toynbee 1925, 104-106; Toynbee 1934, 
63; Ostrowski 1990, Britannia 5; LIMC Britannia 11; MIR 18, 
648; Schmidt-Dick 2011, IV.4.1.03. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=355552 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.wildwinds.com/coins/ric/hadrian/RIC_0882.jpg
http://www.acsearch.info/record.html?id=355552
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BRI-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Carausius (286-293)  
Névérték: D, Ant 
Verde: Camulodunum 
Hátlapi körirat: EXPECTATE VENI  
EXPECTATE VEENI  
EXPECTAT VENI  
EPECTATI   
EPECTATI VENIES 
EXP VENI 
EXPECTA 
EPECTATI VENI 
[...]TATEVTXI 
EXPICTA 
Hátlap: 1. Dextrarum iunctio jelenetέΝ BalΝ oldaliΝ nőalakΝ balΝ
kezében vexillum, szemben lándzsát tartó császár. 
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝaΝnőalakΝkezébenΝsignum. 
  3έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝaΝnőalakΝkezében lándzsa. 
  ŐέΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝΝaΝnőalakΝoltárΝfelettΝkoszorútΝnyújtΝ
  a császárnak. 
Irodalom: RIC V/2 216-219, 554-558, 605, 771-776; Toynbee 
1924, 156; Toynbee 1934, 64; Ostrowski 1990 Britannia 9; 
LIMC Britannia 13; Houghtalin 1996, Britannia 15-17; 
Bédoyère 1998, 79-83. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=442096 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=442102 
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=125929 
4. http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/254630  
 
 
 
BRI-5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Constantius Chlorus (296-298) 
Névérték: Med (Au) 
Verde: Augusta Treverorum 
Hátlapi körirat: PIETAS AVGG 
Hátlap: Restitutor jelenet. Császár baljában lándzsa, hátulról 
VictoriaΝ koronázza,Ν térdelőΝ nőalakΝ ruházataΝ hosszúΝ tunica, bal 
kezében pajzs és lándzsa.  
Irodalom: Toynbee 1934, 64-65; Ostrowski 1990 Britannia 10; 
LIMC Britannia 14. 
 
Fotó: LIMC Britannia 14. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=442096
http://www.acsearch.info/record.html?id=442102
http://www.acsearch.info/record.html?id=125929
http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/254630
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BRI-6 
Tárgytípus: Relief 
Anyag: Aphrodisiasi márvány 
δelőhely: Sebasteion, Aphrodisias 
rzésiΝhely: Afrodisias Müzesi  

Méret: 1,65×1,35 m 
Datálás: Nero-kor 
Felirat (bázison):  
TIBERIτ  δA DIτ   B ETAσσIA 
 KAI A   
Leírás:ΝÁllóΝférfialakΝjobbΝlábbalΝazΝelőtteΝfekvőΝnőalakraΝtérdel,Ν
bal kezével hajánál fogva emeli, jobb kezével lesújtani készül, 
bal kezén pajzs. A férfi ruházata sisak, khlamys, jobb vállon 
átvetettΝ kardszíjonΝ lógóΝ kardhüvely,Ν aΝ nőéΝ csizmaΝ ésΝ rövidΝ
khitón, amely fél mellét szabadon hagyja, bal karján széles 
porpax. 
Irodalom: Erim 1982, 164-165; Smith 1987, 115-117; LIMC 
Britannia 3; Ostrowski 1990, Britannia 11; Houghtalin 1996, 
Britannia 1. 
 
Fotó: http://www.flickr.com/photos/davidjlull/5999846544 
 
 
 
BRI-7 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝhely: Pergamonmuseum, Berlin (M.I. 7905 = Mos. 18.) 

Méret:ΝátmérőΝ3η,ηΝcm 
Datálás: t.a.q. 256. 
Felirat:Ν I  
Leírás:Ν εedalionbanΝ nőiΝ büszt,Ν jobbraΝ fordítottΝ fej,Ν ruházataΝ
peplos és fejére húzott himation, fején corona muralis, fülében 
1-1 gyöngy fülbevaló. 
Irodalom: Parlasca 1983, 294/5; Ostrowski 1990, Britannia 15; 
IGLS I 80/115 (hibásan két T-vel); LIMC Britannia 1; Kriseleit 
1985, 26-29; Kriseleit 2000, 45-51; Toynbee 1934, 64. o. lábj. 
5. 
 
Fotó: Kriseleit 2000, Abb. 59. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flickr.com/photos/davidjlull/5999846544
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XII. Cappadocia 

 

 

 

 Cappadocia a mithridatési háborúk során római támogatásért cserébe annak kliensállamává 

vált.688 Sőt,ΝéléreΝmégΝrómaiΝprocuratort is kineveztek utolsó királyának, Arkhelaos Kr. e. 17-ben 

bekövetkezettΝ halálaΝ előttέΝ EztΝ követőenΝ provinciáváΝ vált,Ν amelyetΝ időrőlΝ időreΝ GalatiávalΝ vagyΝ

Pontus egy részével egyesítettek. 

 

 

XII.1 CAP-1 

 Cappadocia perszonifikációi csak Hadrianus és Antoninus Pius bronz érmein jelennek meg, 

ugyanabban a típusban, de 3 variánssal.689 εindbenΝközös,Ν hogyΝ azΝ állóΝ nőalakΝ corona muralist, 

rövid tunicátΝ ésΝ állatbőrbőlΝ készültΝ köpenytΝ visel,Ν kezébenΝ vexillumot tart. Állandó elem még az 

Argaios-hegy kicsinyített mása is, amely Hadrianus alatt a jobb kézben jelenik meg (CAP-1/1).690 A 

CAP-1/2-es variáns annyiban különbözik, hogy a hegy tetejét Hélios sugárkoszorús feje díszíti. 

Antoninus Pius érmén (CAP-1/3) viszont a jobb kezet az aurum coronarium foglalja el, így az 

Argaios a láb mellett kapott helyet. Látható tehát, hogy az Antoninius Pius-kori érem teljesen 

egyértelműenΝ aΝ Hadrianus-koriΝ hátlapokatΝ vetteΝ alapul,Ν csakΝ aΝ sajátΝ üzeneténekΝ megfelelőenΝ

változtatott rajtuk.691 AΝCaesareánálΝ fekvőΝArgaios-hegyΝmárΝArkheloasΝ idejétőlΝ kezdveΝ aΝ területΝ

jelképe volt, és az érmeken is helyet kapott. A vexillum és talán a csizma Cappadocia katonai 

jelentőségétΝhangsúlyozzák,ΝmintΝaΝkeletiΝhatárΝőrzőjéétέΝAΝ falkoronaΝfeltehetőenΝAsia és Bithynia 

mintájáraΝjelenikΝmeg,ΝnohaΝaΝbirodalomΝszimbolikusΝvédelmekéntΝisΝértelmezhetőέΝ 

 

  

                                                           
688 Ostrowski 1990, 120; Houghtalin 1996, 176. 
689 Korábban felmerült, hogy a Villa Hadrianában talált szobor is Cappadociát ábrázolná, ám az alak tympanont tart, ami 
miattΝKybeléΝisΝfelmerültέΝValószínűbbnekΝtűnikΝazonbanΝegyΝamazonszerűΝruházatotΝviselőΝvárosperszonifikáció, 
amelyre sok példa van az éremverésben, Jatta 1908, Cappadocia 1; Toynbee 1934, 67-69; Houghtalin 1996, 179-180; 
Ostrowski 1990, 121; Landskron 2006, 109. 
690 Hadrianus a 123. év második felében járt Cappadociában. Halfmann 1986, 190. 
691 Houghtalin 1996, 176-177; Ostrowski 1990, 120-121. 
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CAP-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138)  
 Antoninus Pius (139) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Róma 
Hátlapi körirat: CAPPADOCIA 
 CAPPADOCIA COS II 
Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ nőalakΝ jobbΝ kezébenΝ kisméretűΝ Argaios-
hegység, baljában vexillum, fején corona muralis, ruházata 
khitón ésΝállatbőrΝköpeny,ΝmagasΝcsizmaέ 
Variációk: 2. Mint az 1., de a hegy tetején sugárkoszorús Hélios 
fej. 
3. Mint az 1., de jobb kézben fiscus, hegység a lábnál. 
Irodalom: RIC II 847-848; RIC III 580; Toynbee 1934, 66-67, 
148;  Ostrowski 1990, Cappadocia 1-2; Houghtalin 1996, 
Cappadocia 1-8; Strack 1933, 714; Strack 1937, 781-784; 
Schmidt-Dick 2011, IV.6.1.06, IV.6.2.02, IV.6.2.06. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=10949 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=260359 
3. http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm  

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 
 

 

  

http://www.acsearch.info/record.html?id=10949
http://www.acsearch.info/record.html?id=260359
http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm
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XIII. Cilicia 
 
 
 
 Cilicia római elfoglalása Kr. e. 102-ben a kalózok elleni hadjárattal indult, amelynek folytán 

a térség egy részét provinciává szervezték.692 AzΝeleinteΝcsakΝkisméretűΝtartományhozΝSullaΝκη-ben 

és Pompeius 67-benΝfokozatosanΝújabbΝésΝújabbΝ területeketΝcsatoltέΝCiliciaΝ területétΝkésőbbΝmégisΝ

inkább a környezőΝ királyságokΝ ésΝ provinciákΝ közöttΝ osztottákΝ felέΝAzΝ egységesΝCiliciaΝ provinciátΝ

végül Vespasianus állította helyre. 

 CiliciaΝ provinciaΝ megszemélyesítéseiΝ összesenΝ kétΝ alkalommalΝ jelennekΝ megέΝ ElőszörΝ

Hadrianus adventus érmein 2 variánsban (CIL-1/1-2), majd a II. század második felében egy 

seleuciai mozaikon.  

 

XIII.1. CIL-1 

 Cilicia perszonifikációjának Hadrianus adventus sorozatábanΝ kétΝ teljesenΝ eltérőΝ variánsaΝ

jelenik meg. Az egyiken (CIL-1ή1)Ν aΝ nőalakΝ sisakotΝ ésΝ khitónt hord, kezében vexillumot tart. A 

másikon (CIL-1ή2)Ν viszontΝ azΝ attribútumokΝ eltűnnek,Ν ésΝ ruházataΝ himationnal egészül ki. L. 

HoughtalinΝaΝteljesenΝeltérőΝábrázolásokΝmagyarázatátΝabbanΝkeresi,ΝhogyΝegyikΝCiliciaΝPediast,ΝmígΝ

a másik Cilicia Tracheiát ábrázolja.693 Hadrianus ciliciai látogatásáról egyedül az adventus hátlap 

tanúskodik.694  

 

XIII.2. CIL-2 

 Cilicia másik biztosan azonosítható perszonifikációja egy a II. század második felére 

keltezhetőΝseleuciaiΝmozaikonΝtalálhatóΝ(CIδ-2)έΝAΝsziklánΝülő,ΝhimationbaΝburkolózóΝnőalakΝfején 

corona muralistΝ visel,Ν kezébenΝ leveletΝ tart,Ν mögötteΝ faΝ ágaskodikέΝ AzΝ ábrázolásΝ előképéülΝ azΝ

antiokhiai Tykhét kell tekintenünk, amely hasonló módon jelenik meg kövön ülve.695 Jól látszik, 

hogyΝ CiliciaΝ alakjaΝ teljesenΝ elütΝ HadrianusΝ érmeitőlΝ (CIδ-1), és sokkal általánosabb módon 

ábrázolták, cserébe azonban felirattal azonosították.696 

 A mozaik csak töredékesen maradt meg, a bal oldala elveszett. Cilicia mellett alul és felül a 

Tigris és Pyramos folyók büsztje látható.697 D. Levi feltételezése szerint eredetileg még további két 

folyamistenΝ (KydnosΝ ésΝ Euphratés)Ν ésΝ egyΝ fekvőΝ provinciaperszonifikációΝ (εesopotamia)Ν isΝ

                                                           
692 Houghtalin 1996, 188; Ostrowski 1990, 122. 
693 Houghtalin 1996, 189-190. 
694 Toynbee 1934, 96. J. A. Ostrowski feltételezése szerint egy 129-benΝbekövetkezőΝcsászáriΝlátogatássalΝkellΝszámolniέΝ
Ostrowski 1990, 122. H. Halfmann ellenben 123 második felére keltezi. Halfmann 1986, 190. 
695 Levi 1971, 58. 
696 Houghtalin 1996, 190. 
697 AΝmozaikrólΝleletkontextusábanΝcsakΝrosszΝminőségűΝfényképΝmaradtΝfennέ 
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tartozhatottΝ hozzá,Ν amelybőlΝ csakΝ aΝ lábaiΝ ésΝ cornucopiája maradt meg.698 Ezzel szemben L. 

Houghtalin inkább Armeniát sejti az elveszett megszemélyesítésben.699 PusztánΝlábakΝésΝbőségszaruΝ

alapján plauzibilis azonosítás nem lehetséges. 

  
 

  

                                                           
698 Levi 1971, 58. Az azonosítást J. A. Ostrowski is elfogadta. Ostrowski 1990, Mesopotamia 1. 
699 Houghtalin 1996, 404-405. 
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CIL-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG CILICIAE 
Hátlap: 1. Adventus jelenetέΝ SisakosΝ nőalakΝ balΝ kezébenΝ
vexillum, ruházata hosszú khitón.  
Variációk: 2. Mint az 1., de sisak és vexillum nélküliΝnőalakon,Ν
ruházata kiegészül himationnal.  
Irodalom: RIC II 883; Toynbee 1934, 69; Ostrowski 1990, 
Cilicia 1; Houghtalin 1996, Cilicia 1-2; Strack 1933, 748; 
Schmidt-Dick 2011, IV.2.08. 
 
Fotó: 
1. http://wildwinds.com/coins/ric/hadrian/RIC_0883-r.jpg  
2. Toynbee 1934, Pl. III/22. 
 
 
 
 
CIL-2 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Cilicia házának tricliniuma, Seleucia 
rzésiΝhely: Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, 

Norman, Oklahoma  
Méret: ? 
Datálás: II. sz. második fele 
Felirat:  
Leírás:Ν SziklánΝ ülőΝ nőalak,Ν fejénΝ corona muralis, fülében 
fülbevaló, jobb kezét fejéhez emeli, baljában levél, ruházata  
himation. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Cilicia 2; Levi 1971, 57-58, 
Houghtalin 1996, Cilicia 3. 
 
Fotó: http://www.flickr.com/photos/amorpheus/3207405574/  

 
1. 
 

 
2. 

 
 
 
 
 

http://wildwinds.com/coins/ric/hadrian/RIC_0883-r.jpg
http://www.flickr.com/photos/amorpheus/3207405574/
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XIV. Dacia 
 
 
 
 Jóllehet a dák kérdés megoldása már Caesar korától kezdve fel-felütötte fejét a római 

politikában, mégis sokáig tartott, amíg ezt tettek követték.700 Dacia meghódítása és provinciává 

szervezéseΝegyértelműenΝTraianusΝnevéhezΝfűződik,ΝaΝkezdetekΝazonbanΝmégΝDomitianusΝidejéreΝ

nyúlnak vissza. 85/86-ban ugyanis a dákok megtámadták Moesiát, komoly veszteségeket 

okozva.701 A konfliktus elhúzódott, és véglegesen csak 92-ben sikerült rendezni. Nem egészen tíz 

évreΝ ráΝ TraianusΝ elhatározta,Ν hogyΝ megszabadulΝ aΝ folyamatosΝ fenyegetettségtőlέΝ EzΝ végülΝ kétΝ

háborúval sikerült neki 101-102 és 105-106 között, amit híres oszlopán meg is örökített.702 

Traianus alakját és sikereit a legnagyobbak között tartották számon mindvégig a római 

történelemben.703 AΝprovinciátΝkésőbbΝközigazgatásilagΝHadrianusΝosztottaΝfel,ΝmajdΝAurelianusΝ

ürítette ki.704 

 

 DaciaΝ ιΝ különbözőΝ biztosanΝ azonosíthatóΝ provinciaperszonifikációjaΝ RomábanΝ vertΝ

érmeken és egy reliefen található a II. századtól a 270-es évekig.705 ÉrthetőΝ módonΝ TraianusΝ

ezeknekΝ elsőΝ ésΝ legsokszínűbbΝ előállítója,Ν akitΝ HadrianusΝ ésΝ AntoninusΝ Pius,Ν majdΝ hosszabbΝ

kihagyás után Traianus Decius követ.706 Legutoljára Aurelianus veretett ilyen hátlapot, aki 

kiüríttette a provinciát. A dák népnek egészen biztosan korábban is léteztek megszemélyesítései, 

ahogy ezt egy aphrodisiasi felirat is bizonyítja.707 

 

XIV.1. Köriratok: 

 AΝDaciátΝábrázolóΝhátlapokonΝmegjelenőΝköriratokΝmeglehetősenΝszínesΝképetΝmutatnakέΝ

                                                           
700 Ekkor Burebista egyesítette a dákokat, és így veszélyeztette a Római Birodalmat. Houghtalin 1996, 213; 
Ostrowski 1990, 134. 
701 DNP Dakoi, Dakia, 278; Witschel 2005, 102-104. 
702 Traianus azonban csak 107 tavaszán tért vissza Romába. Eck 2005, 121-122; MIR 14, 12-15. o.  
703 RIC II 238. old. 
704 DNP Dakoi, Dakia 278; Kienast 2004, 234. 
705 A teljesség kedvéért meg kell említeni egy II. századi töredékes gemmát is, amelyen egy alak alsó része maradt 
meg, illetve a DACIA felirat. Mivel semmi továbbit nem lehet róla tudni, nem vettem fel katalógusomba, mert 
ábrázolásΝnélkülΝnemΝelemezhetőέΝCIδΝIIIΝ1ί1κκ,Ν2;ΝτstrowskiΝ1λλί,ΝDaciaΝηλ;ΝδIεCΝDaciaΝθ;ΝHoughtalinΝ1λλθ,Ν
Dacia 8. 
706 A PROVICIA DACIA köriratú provinciális érmek nem kerülhettek bele a disszertációba, mivel nem központi 
verdében készültek. Ehhez lásd Martin 1992, 10-13; Pick 1898, 1-5; LIMC Dacia 15-17; Ostrowski 1990, Dacia 18; 
Houghtalin 1996, Dacia 9-14, 18-28. 
707 Smith 1988, 55-59; Ostrowski 1990, Dacia 20. 
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Traianus korában érdekes módon a provincia neve csak a DAC-2 és DAC-3 érmeken szerepel. 

Eleinte DAC CAP formában, ami Vespasianus óta vált általánossá.708 Traianus Dacia 

provinciaperszonifikációit ábrázoló hátlapjain sokkal inkább a kibocsátó címe (optimus 

princeps),ΝilletveΝazΝSPQRΝrövidítésΝjellemzőέ709 A foglalás után pár évvel viszont megváltozik a 

körirat. Megjelenik ugyanis a DACIA AVGVST PROVINCIA megfogalmazás, amelyhez egy 

teljesenΝújΝjellegűΝhátlapΝisΝpárosulέΝAΝkettőΝegyüttΝaΝprovinciátΝmárΝnemΝlegyőzöttként,ΝhanemΝaΝ

Római Birodalom szerves, rendezett és békés részeként tünteti fel. Az Augusta szó egyrészt utal 

a provincia besorolására, mármint hogy császári és nem senatusi, másrészt hangsúlyozza, hogy 

ezt a területet maga a császár foglalta el. Hadrianus és Antoninus Pius saját provincia-

sorozatukbaΝ tartozóΝ érméjükönΝ aΝ tartománytΝ egyszerűenΝ aΝ DACIAΝ névvelΝ jelölikέ710 Traianus 

Decius, Claudius Gothicus és Aurelianus hátlapjain a név kiegészül még a FELIX szóval. 

 

 DaciaΝmegszemélyesítéseitΝκΝkülönbözőΝcsoportbaΝsoroltam,ΝamelyekΝtovábbiΝηΝvariánssalΝ

egészülnekΝ kiέΝ δegnagyobbΝ koncentrálódásukΝ TraianusΝ alattΝ figyelhetőΝ meg,Ν akinekΝ idejébenΝ

jelenikΝmegΝaΝlegtöbbΝkülönbözőΝhátlapέΝAzΝuralmaΝidejénΝkészültΝhátlapokonΝaΝnőalakΝruházataΝaΝ

férfiakéraΝ jellemzőΝbraccaeból, pileusból és hosszú ujjú tunicából áll.711 Itt meg kell jegyezni, 

hogyΝaΝfejfedőkΝtekintetébenΝazΝéremképekΝnemΝállnakΝösszhangbanΝaΝjólΝismertΝdákΝszobrokkalέΝ

UtóbbiakonΝugyanisΝaΝphrygΝsapkáraΝhasonlító,ΝelőrehajlóΝrésszelΝrendelkezőΝfejfedőtΝhordanak,Ν

míg utóbbiakon háromszög alakú kalapot.712 AΝprovinciaΝábrázolásánakΝmásikΝfontosΝidőszakaΝaΝ

IIIέΝszázadΝmásodikΝharmada,ΝamelyΝazonbanΝnemΝvoltΝannyiraΝsokszínűέ  

Dacia Traianus-kori provinciaperszonifikációinak némelyikénél nagy gondot jelent az 

ábrázolt alak nemének meghatározása.713 A dolgot tovább nehezíti, hogy mind a férfiakat, mind a 

provincia perszonifikációját férfi ruhában jelenítették meg. Ez azért lényeges, mivel férfiként 

nem lehet tartományt megszemélyesíteni, tehát azt ki kell zárni a vizsgálatból.714 A probléma 

                                                           
708 Ez a szó korábbanΝAugustusΝérmeinΝisΝelőfordultέΝVespasianusΝésΝTitusΝIudaea capta érmei érdekes módon a 
Római Birodalom saját területének visszafoglalását hirdetik. Domitianus és Traianus esetében azonban már 
valójában a határokon kívüli, tehát új részek bekebelezését jelenti. 
709 Eck 2005, 117. 
710 ElőbbinélΝelőfordulΝköriratΝnélküliΝváltozat is. 
711 ProvinciaperszonifikációΝférfiruhákbanΝmásΝtartományoknálΝisΝelőfordulέΝJέΝεέΝCέΝToynbeeΝelképzeléseΝszerintΝaΝ
hadifoglyokΝihlettékΝaΝhátlapokΝtervezőitΝésΝaΝvésnököketέΝEzΝazonbanΝcsakΝaΝférfiakΝesetébenΝlenneΝigaz,ΝhiszenΝnőiΝ
ruhákbanΝnemΝábrázoltákΝőket. Toynbee 1934, 70; Houghtalin 1996, 214. 
712 Ilyen szobrok díszítették Traianus forumát is. Az oszlopon is a frígre hasonlító sapka látható. DNP Forum 621. 
713 Toynbee 1934, 71. 
714 Houghtalin 1996, 214. 
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csakΝ részbenΝ tulajdoníthatóΝ azΝ éremvésnököknekέΝ AlapvetőenΝ olyanΝ hátlaptervekΝ készültek,Ν

amelyek a nemiség kérdését nem, vagy csak kis mértékben vették figyelembe. Léteznek olyan 

ábrázolások,Ν aholΝ aΝ mellekΝ vagyΝ szakállΝ alapjánΝ egyértelműenΝ elΝ lehetΝ dönteniΝ azΝ alakΝ nemiΝ

identitását. Más esetekben viszont feltételeznünk kell, hogy a hátlap által hordozott üzenet 

szempontjából ez az aspektus indifferens volt.  

 

XIV.2. DAC-1 

A 103-107 között kibocsátott DAC-1ΝhátlapokonΝpajzsonΝülőΝbúsulóΝnőalakΝjelenikΝmeg,Ν

mellette sicával, a jellegzetes dák fegyverrel.715 Ruházata az általánoshoz képest a braccaet tartó 

széles övvel és köpennyel egészül ki.716 Ilyenek kizárólag Romában készültek aureus és denarius 

címletben. A DAC-1-esΝ hátlapΝ egyértelműenΝ DaciaΝ legyőzésétΝ ábrázolja,Ν amelyetΝ eleinteΝ azΝ

ünnepségeknekΝ megfelelőenΝ aureus,Ν majdΝ későbbΝ denarius címletben verettek nagy 

mennyiségben.717 A koraiakat viszont nem lehet provinciaperszonifikációnak tartani, csak a 

későbbieket,ΝmivelΝDaciátΝazΝelsőΝdákΝháborúΝutánΝmégΝnemΝszerveztékΝtartománnyáέΝ 

A DAC-1-esΝábrázolásΝegyértelműenΝaΝGER-1-es típusú hátlapra nyúlik vissza, amelyet 

Domitianus veretett.718 A két kompozíció teljesen megegyezikΝ egymással:Ν pajzsonΝ ülőΝ nőalak,Ν

alattaΝ azΝ ellenfélΝ jellegzetesΝ fegyverévelέΝ SőtΝ valószínű,Ν hogyΝ aΝ kihangsúlyozottΝ mellekΝ isΝ azΝ

előképΝ miattΝ jelennekΝ megΝ így,Ν aholΝ szinténΝ nemΝ férΝ kétségΝ azΝ alakΝ neméhezέΝ TraianusΝ tehátΝ

teljesen tudatosan használ felΝújraΝegyΝolyanΝéremképet,ΝamelyetΝelődeΝmárΝkorábbanΝisΝsikerrelΝ

alkalmazottέΝÉrdekesΝmódonΝebbenΝazΝesetbenΝnemΝszámított,ΝhogyΝazΝelőképΝkinélΝ jelentΝmegέΝ

DomitianusΝkeserűΝemlékeΝsokΝemberbenΝmégΝélénkenΝélt,ΝaΝdamnatio memoriae ellenére is.719 

Traianus mégsem riadt vissza attól, hogy pont ilyen hátlapokhoz nyúljon. Ezek szerint nem csak 

a hadjárat, hanem az ábrázolás is sikert aratott. Sokkal fontosabb volt tehát, hogy a már kipróbált 

és jól bevált ikonográfiát alkalmazzák, mintsem hogy az kihez volt köthetőέΝ EgyΝ ismertΝ képΝ

ugyanis sokkal könnyebben át tudta adni a kívánt üzenetet, mert már kialakult, hogy milyen 

tartalmat közvetít. 

 

                                                           
715 A sicát nem kizárólag a dákok vetették be. Toynbee 1934, 78. A fegyver azonban olyan félelmetes volt, hogy 
hamarosan dák szimbólummá vált. Hunter 2001, 91. 
716 UgyanilyenΝövΝfigyelhetőΝmegΝaΝDAC-2-es típusnál is. 
717 MIR 14, 108-109, 111. o.  
718 Houghtalin 1996, 214; MIR 14, 108-109. o. 
719 Eck 2002, 15-16. 
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XIV.3. DAC-2 

 A DAC-2Ν típusúΝ ábrázolásokonΝ egyΝ földönΝ ülőΝ nőalakΝ látható,Ν amintΝ aztΝ éppenΝ egyΝ

folyamisten ragadja torkon,Ν miközbenΝ rátérdelέΝ UtóbbiΝ rendelkezikΝ mindenΝ ismertetőjeggyel,Ν

amellyelΝ aΝ folyókatΝ azΝ ókoriΝ művészetbenΝ megszemélyesítik,Ν vagyisΝ himationnal, náddal és 

szakállalέΝ JέΝεέΝCέΝToynbeeΝ aΝ folyamistentΝmeggyőzőenΝDaniviusszalΝ azonosította,Ν szembenΝ aΝ

korábbi Tiberis interpretációval.720 Cassius Dio leírásából ugyanis kiderül, hogy a rómaiak a 

másodikΝ dákΝ háborúΝ alattΝ aΝ DunánΝ átívelőΝ hidatΝ építettekέ721 Ehhez az értelmezéshez jól 

illeszkedik az érem kibocsátásának 85-86-os dátuma is. Nem mellékesen Daciához különben is 

logikusabb a Danuviust párosítani.722 

 A kompozíció drámai hatását fokozva a férfi velificans van ábrázolva. Figyelemre méltó 

ruhájánakΝ aΝ balΝ karjánálΝ lévőΝ vége,Ν amelyΝ háromΝ párhuzamosΝ hullámvonalbólΝ állέΝ ÉrdekesΝ

módon ez nagy hasonlóságot mutat az aplustrével,ΝamelyΝaΝtengeriΝgyőzelemΝlegelterjedtebbΝésΝ

legismertebb szimbóluma.723 AΝ redőkΝ elrendezéseΝ túlságosanΝ mesterkéltΝ ahhoz,Ν hogyΝ véletlenΝ

egybeesés legyen. Ezt támasztja alá az is, hogy más velificans ábrázolásokon a himation vége 

egyáltalán nem ilyen alakban jelenik meg. 

 A DAC-2ΝtípusΝlehetségesΝelőképekéntΝmegΝkellΝemlíteniΝDomitianusΝhátlapját,ΝamelyenΝaΝ

páncélban álló, lándzsát és parazoniumotΝ tartóΝ császárΝ azΝ elterülőΝ RhenusraΝ lépΝ (η1έΝ kép)έ724 

Közös a két kompozícióban a folyóΝ szerepe,Ν amelyΝ méltóΝ voltΝ arra,Ν hogyΝ egymástΝ követőΝ

évekbenΝújraΝésΝújraΝmegjelenítsékέΝDomitianusΝtartásaΝegyértelműenΝVirtusΝalakjátΝutánozzaέΝAΝ

császárΝ ilyesfajtaΝmegjelenítéseΝ előszörΝ aΝ Iudaea capta vereteken jelent meg.725 A nyilvánvaló 

asszociáción túl a folyóra való lépés a Rajnán való átkelést is jelképezi. A DAC-2 típuson viszont 

azΝ alakokΝ pontΝ fordítvaΝ jelennekΝ megέΝ DanuviusΝ aΝ győztes,Ν akiΝ azΝ ellenségesΝ szárazföldetΝ

meglehetősenΝ kíméletlenülΝ gyűriΝ leέΝ JέΝ εέΝ CέΝ ToynbeeΝ értelmezéseΝ szerintΝ aΝ folyó, a korábbi 

                                                           
720 Toynbee 1934, 75. Danuvius és a híd megjelenik Traianus-oszlopánakΝkezdőΝjelenetébenΝisέ 
721 Cass. Dio 68, 13. 
722 Traianusnak van DANVVIVS köriratú érméje is, amelyen a folyamisten megszemélyesítése jelenik meg. RIC II 
100. 
723 Zanker 2009, 48. 
724 RIC II 259, 286, 319, 345, 362, 389. A folyók perszonifikációjának fontos szerepe volt a triumhpusokon is, 
vagyisΝmárΝaΝkoraiΝidőktőlΝjelentősΝpropagandisztikusΝtartalommalΝrendelkeztekέΝÖstenbergΝ2ίίλ,Ν21η-218, 230-245. 
A Rhenus folyó megszemélyesítését a Rhodanusszal együtt Caesar a Kr.e. 46-ban tartott triumphusán vonultatta fel. 
Flor. Epit. 2, 13, 88. 
725 IVD-3/1. 
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akadály, a híd megépítése folytán a rómaiak szövetségesévé vált.726 

Ezt támasztja alá az érem 104/105-107 közötti datálása is, hiszen 

Traianus profectiója a második dák háborúba 105. jan. 4-én történt.727  

 
η1έΝkép:ΝRhenusraΝlépőΝDomitianusΝ(Kr.u. 86) 

 

XIV.4. DAC-3 

 A DAC-3ΝhátlapokΝjellemzőjeΝaΝfegyverhalmonΝülőΝbúsulóΝnőalakέΝEnnekΝisΝkétΝváltozataΝ

különböztethetőΝmeg,ΝmivelΝaΝDAC-3/1 variáns még egy tropaeummal is kiegészül.728 Különbség 

vanΝ viszontΝ aΝ címletekbenΝ ésΝ aΝ verésiΝ időpontotΝ tekintve is. A DAC-3/1-es variáns sestertius, 

dupondius és as címletben készült 106-109/110 között, míg a DAC-3/2-es csak denarius 

értékben 108-109-ben.729 AzΝérmekΝtehátΝaΝdákΝháborúkΝlezárásátΝmegünneplőΝgyőzelmiΝveretekέ 

 KözvetlenΝ előképénekΝ TraianusΝ GermaniaΝ perszonifikációját (GER-4) kell tartanunk, 

amelyet 98-1ίίΝközöttΝbocsátottΝkiέΝσagyΝkülönbségΝaΝkettőΝközött,ΝhogyΝaΝkorábbinΝaΝtartományΝ

pacifikáltan jelenik meg. Érdekes, hogy A DAC-2 esetében a vesztes Dacia ül a fegyvereken. 

Eredetileg éppen fordítva, aΝ győztesΝ trónoltΝ azΝ ellenségtőlΝ zsákmányoltΝ spolia opimán.730 Az 

ideológiai változás legkorábban Vespasianus és Titus Iudaeát ábrázoló érmein mutatkozik meg, 

ahol a provincia egy római páncélon foglal helyet. 

 A DAC-3/1-es variáns a tropaeum hozzáadásával továbbΝ hangsúlyozzaΝ aΝ győzelmiΝ

ikonográfiát. Iudaea (IVD-1,Ν 3)Ν esetébenΝ hasonlóΝ gondolatmenetΝ figyelhetőΝ meg,Ν deΝ azΝ

ikonográfiai eszközök sokkal kifinomultabbak voltak. Ráadásul Daciánál végleg felbomlik a 

hagyományos tropaeum séma,Ν mivelΝ ittΝ márΝ aΝ nőalakΝ nemΝ alatta,Ν hanemΝ tőleΝ távolabbΝ ésΝ

szembenΝ helyezkedikΝ elέΝAzΝ újΝ képiΝ megoldásnakΝ köszönhetőenΝ azΝ ábrázolásΝ gyakorlatilagΝ aΝ

köriratbanΝszereplőΝDAC(ia)ΝCAP(ta)ΝszavakΝpontosΝmegfelelőjeέΝAΝbúsulóΝnőΝjelöliΝaΝtartományt,Ν

míg a tropaeum aΝgyőzelmetΝésΝaΝprovincia elfoglalását. Ezt támasztja alá a kibocsátás dátuma is, 

amelyΝaΝvéglegesΝdiadaltΝhozóΝmásodikΝdákΝháborúΝutánraΝtehetőέ 

 Férfi párjaként meg kell említeni a hátlapot, amelyen egy tropaeum alattΝülőΝdákΝláthatóΝ

                                                           
726 A híd a damascusi Apollodóros munkája volt. Toynbee 1934, 75; Cass. Dio 68, 13; Seelentag 2004, 389-391. 
Hidak modelljét triumphuson is végigvonultattak, amely egyΝIVέΝszázadiΝchecheliΝreliefenΝláthatóέΝValószínűlegΝaΝ
dunaiΝhidatΝisΝjelentőségeΝmiattΝTraianusΝdiadalmeneténΝábrázoltákέΝÖstenbergΝ2ίίλ,Ν2ί2-203. 
727 MIR 14, 13, 116. o. 
728 A tropaeumos változat még cretai verdében is készült. Svoronos 1890, 348/83. 
729 A DAC-3/1-es változat körirata 108-109/110-ben kiegészül az S C-vel. MIR 14, 120-121. o. 
730 AzΝikonográfiaiΝelőképhezΝlásdΝaΝképtípusokkalΝfoglalkozóΝfejezetetέ 
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búsuló tartásban (52. kép). Ez leginkább a IVD-4 típusra emlékeztet a Victoriát leszámítva, 

hiszen az alak egyedül ül a tropaionnálέΝ FeltűnőΝ azonban,Ν hogyΝ ebbenΝ azΝ esetbenΝ férfiΝ jelenikΝ

megΝegyΝolyanΝkompozícióban,ΝamelyΝeddigΝcsakΝnőkkelΝvoltΝismertέ 

 
52. kép: Tropaeum alattΝ ülőΝ dákΝ

fogoly (Traianus Kr.u. 103-111) 

XIV.5. DAC-4 

 A DAC-ŐΝ hátlapokonΝ aΝ sziklánΝ ülőΝ provinciaΝ kezébenΝ aquilát tart. Két változata 

különíthetőΝ el,Ν amelyeketΝRomábanΝ állítottakΝ előέΝAzΝ elsőΝTraianus,ΝmígΝ aΝmásodikΝHadrianusΝ

idejéreΝkeltezhetőέ A DAC-Őή1Ν variánsonΝ DaciaΝ mellettΝ kétΝ gyermekΝ láthatóΝ szőlővelΝ ésΝ

kalásszalέΝ AΝ leglényegesebbΝ különbségΝ azΝ előzőΝ hátlapokhozΝ képest,Ν hogyΝ DaciaΝ márΝ nemΝ

legyőzöttkéntΝ jelenikΝ meg,Ν hanemΝ mintΝ egyΝ virágzóΝ romanizáltΝ provincia,Ν amitΝ aΝ DACIAΝ

AVGVST PROVINCIA köriratΝ isΝ megerősítέΝ ÉrdekesΝ módonΝ aΝ teljesenΝ pacifikálódottΝ ésΝ

prosperitást731 sugárzó ábrázolás mellett megmaradtak a bennszülött viselet elemei, ami az eddig 

megszokott ikonográfia folytatását jelenti. Az ábrázolás minden más téren viszont eltér, ami 

nagymértékben összefügg a kései kibocsátással (112-114) amikorra a tartománynak már volt 

ideje beilleszkedni a Római Birodalomba. Nem kizárt, hogy a Forum Traiani és az oszlop 

felavatása is szerepet játszott Dacia újbóli ábrázolásában.732 

 Dacia integrálásába Traianus nagy energiát fektetett, aminek egyes elemei megjelennek a 

DAC-4 típuson is. A szikla, amelyen Dacia ül a terület ásványkincsekben való gazdagságára és 

hegyesΝvidékéreΝutalέΝAΝgyermekekΝazΝújΝjövőΝzálogai,ΝakikΝutalhatnakΝaΝsokΝbetelepítettΝlakosra,Ν

akik új életet kezdtek itt.733 AΝkezükbenΝ tartottΝ kalászΝ aΝ bőségΝ ésΝ termékenységΝ záloga,ΝmígΝ aΝ

szőlőfürtΝ aΝ szőlőkultúraΝ felvirágzásátΝ jelképeziέΝ AzΝ aquila a római hadsereg jelképe, annak 

legősibbΝ ésΝ legszentebbΝ zászlaja,Ν amelyΝ nélkülΝ aΝ fentiekΝ nemΝ jöhettekΝ volna létre és nem is 

tarthatók fenn. Kérdés azonban, hogy összesen 6-8 év alatt tényleg sikerült-eΝilyenΝnagyΝmértékűΝ

ésΝ alapvetőΝ változásokatΝ eszközölni,Ν vagyΝ inkábbΝ aΝ vágyakΝ ésΝ azΝ elérniΝ kívántΝ célokΝ

manifesztálódnak a kompozícióban. 

 A DAC-4/2 gyakorlatilag a DAC-Őή1Ν egyszerűbbΝ változata,Ν amelynélΝ aΝ gyerekekΝ ésΝ aΝ

                                                           
731 Houghtalin 1996, 216. 
732 DNP Forum 620; Seelentag 2004, 385-386. 
733 Toynbee 1934, 76-77. A betelepítéseket a szakképzett bányászok hiánya és a dák lakosság nagy részének kiirtása 
indokolta. 
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pileus elmarad, miközben sica kerülΝ aΝ nőalakΝ balΝ kezébeέ734 Érdekes megfigyelni, hogy jelen 

esetben Hadrianus az, aki a saját provincia-sorozatához inspirációt merít egy korábbi 

ábrázolásból.735 Ami pusztánΝazértΝfeltűnő,ΝmertΝugyaneztΝmásΝesetbenΝnemΝlehetΝkimutatni,ΝvagyΝ

azért,ΝmertΝteljesenΝújfajtaΝmegjelenéstΝkölcsönözΝaΝtartományoknak,ΝvagyΝegyszerűenΝazért,ΝmertΝ

nemΝmaradtΝ fennΝehhezΝaΝmegfelelőΝ adatέΝAΝTraianus-kori hátlaphoz képest egyes részletekben 

történtekΝ változásokέΝ δegszembetűnőbbΝ aΝ gyermekekΝ ésΝ velükΝ együttΝ aΝ terményekΝ elhagyásaέΝ

Valamilyen oknál fogva a prosperitás nem volt olyan cél, amelyet mindenképpen ezzel a 

területtelΝ kívántakΝ összekötniέΝ Elképzelhető,Ν hogyΝ mégΝ nemΝ váltottaΝ beΝ aΝ hozzáΝ fűzöttΝ

reményeket. Az bizonyos, hogy ez a tartomány Hadrianus számára korántsem volt olyan fontos, 

mintΝelődjénekέΝHabárΝmagaΝisΝrésztΝvettΝmeghódításában,ΝúgyΝsosemΝhasználhattaΝvolnaΝfelΝsajátΝ

céljaira, mint Traianus, akinek neve egybeforrt Daciáéval.736 Fontos megjegyezni, hogy a DAC-

4/2 variánsnál a pileus már nem jelenik meg, a ruházat többi eleme viszont változatlan marad.737 

εegjelenikΝ viszontΝ egyΝ újabbΝ jellemzőenΝ dákΝ tárgy,Ν aΝ sica, amely félelmetes fegyver hírében 

állt.738 A romanizáltabb ábrázolással azonban ezt nem lehet magyarázni, mivel egy lokális elem 

elhagyása mellett egy újabb jelenik meg.  

 

XIV.6. DAC-5 

 A DAC-5 Antoninus Pius aurum coronarium érmeit fedi. Ezeken az álló perszonifikáció 

jobb kezében dobozt tart, ruházata braccae, köpeny és rövid tunica, amely jobb mellét fedetlenül 

hagyjaέΝKétΝaltípusaΝkülöníthetőΝel,ΝaΝDAC-5/1 variáns bal kezében sica, míg a DAC-5/2 draco 

találhatóέΝ εindkétΝ variánsΝ eltérΝ azΝ előzőΝ megjelenítésektől,Ν amelyekΝ egyΝ teljesenΝ újΝ

szemléletmódot és hatást feltételeznek. ElsősorbanΝ azΝ állóΝ tartásΝ szokatlan,Ν amelynekΝ

magyarázata, hogy Antoninus Pius provinciasorozatában minden alakot így ábrázoltak. Újdonság 

a kezében tartott, a fiscust szimbolizáló doboz is, amelyet a császárnak a trónra lépése 

alkalmából nyújt át.739 A ruházat a Hadrianus-kori éremképhez képest, a pileus hiányával, szinte 

változatlanέΝFeltűnőΝújdonságΝaΝféligΝszabadonΝhagyottΝmell,ΝamelyΝDaciaΝperszonifikációiΝközülΝ

csakΝAntoninusΝPiusΝ idejéreΝ jellemzőέΝAΝ rövidΝ tunica ilyeténΝ valóΝ viseleteΝ amazonszerű külsőtΝ

                                                           
734 Houghtalin 1996, 216-217. 
735 A DAC-4/1 hatott Hadrianus Britannia (BRI-2/1) megszemélyesítésére is. 
736 Zahrnt 2005, 125. 
737 Toynbee 1934, 78-79. 
738 Hunter 2001, 91. 
739 Toynbee 1934, 148-1ŐλέΝBővebbenΝlásdΝaΝképtípusokΝrészletezésénélέ 
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kölcsönöz neki. 

 A DAC-5/1-es változat nem hoz újdonságot Dacia ikonográfiájába, mivel a sica már a 

Traianus-kori vereteken is jelen van. A DAC-5/2-nél kézben tartott draco viszont teljesen egyedi 

elem.740 AΝ sárkányfejbenΝ végződő,Ν hosszúΝ farkúΝ hadijelvényt, bár eredete vitatott, mégis az I. 

századΝ végétőlΝ aΝ rómaiakΝ aΝ dákokkalΝ azonosítottákΝ (η3έΝ kép)έ741 ElsőΝ írásosΝ említéseΝArrianosΝ

Tekhné Taktiké címűΝművébenΝ található,Ν aholΝ aΝ szkíta,Ν illetveΝ aΝ dákΝ lovassághozΝ kötiέ742 A II. 

század közepén keletkezett irodalmi alkotás azonban nem tér ki arra, hogy akkor a rómaiak már 

saját zászlajukként használták-e.743 AΝkésőΝrómaiΝidőkbenΝazonbanΝmárΝaΝgyalogságΝisΝátvette,ΝsőtΝ

díszesΝváltozataΝcsászáriΝjelvénykéntΝisΝfunkcionáltέΝAΝrómaiΝművészetbenΝazΝábrázolásokΝalapján 

kétΝ csoportΝ különíthetőΝ elέΝ AzΝ I-II. századi megjelenítéseken a draco farkasszerűΝ fejjelΝ

rendelkezik, amelyek szinte mindig ellenséges jelvényként vagy spoliaként láthatók. A III. 

századtól kezdve ez kígyó- vagy sárkányfejre változik, 

amelyet már római katonák alkalmaztak.744  

 

53. kép: A niederbieberi draco 

XIV.7. DAC-6 

 Dacia megszemélyesítése 100 éves hiátus után a 

III. század közepén jelenik meg újra. A DAC-6 

hátlapokon az álló perszonifikáció hosszú tunicát és sagumot visel, jobb kezében hadijelvényt 

tart.745 A változat Traianus Decius, Claudius Gothicus és Aurelianus pénzverésében van jelen, 

tehát három Duna menti katonacsászáréban.746 ÖsszesenΝ3ΝvariánsaΝkülöníthetőΝel,ΝamelyekΝcsakΝ

az attribútumokban különböznek. A hátlapok két verdében készültek Romában és 

εediolanumban,ΝdeΝelőbbibenΝcsakΝTraianusΝDeciusnakΝvertekΝilyetέΝKülönbségΝvanΝaΝköriratokΝ

használatábanΝisέΝAzΝegyszerűΝDACIAΝmegnevezésΝcsakΝDeciusΝvereteinΝtalálhatóΝmeg,ΝdeΝőnálaΝ

egészültΝ kiΝ előszörΝ aΝ FEδIXΝ szóval,Ν amelyΝ későbbΝ általánosΝ voltέΝ További érdekesség, hogy 

Claudius Gothicus csak antoninianus címletbenΝ állíttattaΝ elő,ΝAurelianusΝ aureusként is, míg a 

                                                           
740 Ez akkor igaz, ha a DAC-6/3-as variánson látható, máig nem teljes bizonyossággal azonosított tárgy nem draco. 
741 AzΝeredetérőlΝszólóΝelméletekΝösszefoglalásátΝésΝaΝhozzájukΝtartozóΝirodalomhozΝlásdΝεihailescu-Bîrliba 2009, 
146-148. 
742 Arr. Takt. 35. Ezen kívül azonban parthusok és szasszanidák is alkalmazták. Töpfer 2011, 35. 
743 A dákoktól való átvétel folyamata máig tisztázatlan. Töpfer 2011, 34-35. 
744 Coulston 1991, 101-114. 
745 Houghtalin 1996, 220-221. 
746 A saját eredet hangsúlyozásához lásd Estiot 2004, 71. 
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Traianus Decius aureus, quinarius, sestertius, dupondius és as értékben is. 

A DAC-6 hátlapok sok mindenben hasonlítanak a DAC-5-höz,ΝdeΝnemΝvalószínű,ΝhogyΝ

arról mintázták volna. A DAC-θΝ nőalakjaΝ teljesenΝ sematikusΝ IIIέΝ századiΝ megszemélyesítés,Ν

amelynekΝkezébeΝadtákΝaΝmegfelelőΝattribútumotέΝAΝDAC-6/1 variánsnál Dacia aquilát tart, míg a 

DAC-6/2-nél signumotέΝ AΝ kettőΝ közöttΝ azΝ általukΝ közvetítettΝ üzenetΝ szempontjábólΝ nincsΝ

különbség.747 A DAC-6/3 változat viszont már ikonográfiailag sokkal izgalmasabb. Jobb kezében 

ugyanisΝ egyΝ állatfejbenΝ végződőΝ rudatΝ tartέΝ EnnekΝ pontosΝ meghatározása,Ν illetveΝ kielégítőΝ

magyarázat a mai napig nem született. Számos ötlet merült fel, mint például a szamár, de ez vagy 

nemΝ illikΝazΝábrázoláshoz,ΝvagyΝnemΝ lehetΝkellőképpΝmegindokolniέ748 Dacia kapcsán az egyik 

legkézenfekvőbbΝaΝdraco lenne, ám ez nem egyeztethetőΝösszeΝazΝábrázolássalέ749 Itt különösen 

az I-IIέΝ századraΝ jellemzőΝ farkasfejesΝ verzióΝ jöhetneΝ szóba,Ν amelynekΝ egyetlenΝ IIIέΝ századiΝ

előfordulásaΝ aΝ PortonaccioΝ szarkofágonΝ találhatóΝ (ηŐέΝ kép)έ750 A draco fontos eleme viszont a 

hosszú farok, ahogy az a DAC-ηή2Ν esetébenΝ isΝ megfigyelhető,Ν ámΝ aΝ DAC-6/3-as hátlapokról 

hiányzik. Felmerült az Apollón kultuszra való utalás is, de elfogadható indoklás nélkül.751 

Érdekes módon Claudius Gothicus és Aurelianus azonban csak a DAC-6/3-as változatot 

ismételte meg érmein. ValamiértΝúgyΝlátszik,ΝhogyΝezΝtűntΝúgy,ΝmintΝamelyikΝaΝleginkábbΝkiΝtudjaΝ

fejezni a szándékolt üzenetet. S. Estiot ezt azzal magyarázza, hogy Traianus Decius, Claudius 

Gothicus és Aurelianus császárrá kikiáltásának körülményei nagyban megegyeztek, így nem 

meglepőΝ azΝ azonosΝ hátlapokΝ alkalmazásaΝ semέ752 Elgondolása szerint a 

Pannoniát ábrázoló (PAN-1ήŐ),Ν azΝ ottΝ kivívottΝ győzelmeketΝ hirdetőΝ

hátlapokhozΝhasonlóanΝaΝDaciaΝveretekΝazΝottaniΝsikertΝelőlegezikΝmegέ 

 
54. kép: Draco a Portonaccio-szarkofágon 

 
A fentiekΝ alapjánΝ isΝ kitűnik,Ν hogyΝTraianusΝDeciusΝ voltΝ azΝ újító,Ν

aki újraalkotta Dacia megszemélyesítését a III. századi császári vereteken. Felmerül tehát a 

kérdés,Ν hogyΝmiΝ isΝ motiváltaΝ erreέΝAmiΝ aΝ legszembetűnőbbenΝ összekötiΝDaciával,Ν azΝ aΝ felvettΝ

Traianus neve, hiszen az optimus princeps volt az, aki a területet a Római Birodalom részévé 

                                                           
747 AΝvalóΝéletbenΝfennállóΝnagyΝkülönbségrőlΝlásdΝKünzlΝ2ίίκ,Ν2θ;ΝTöpferΝ2008, 32. 
748 Toynbee, 1934, 80. 
749 Houghtalin 1996, 220-221. 
750 Töpfer 2011, 34-35. 
751 RIC IV/3, 114. old. 
752 Estiot 2004, 71. 



194 

 

tette.753 SokkalΝ fontosabbΝ voltΝ azonban,Ν hogyΝ DeciusΝ aΝ provinciátΝ megszabadítottaΝ aΝ betörőΝ

karpoktól.754 Ez elég alapot szolgáltathatott volna arra, hogy sikerét éremképeken is megörökítse, 

deΝ ebbenΝ azΝ időbenΝ ezΝmárΝ nemΝ voltΝ gyakoriέ755 Erre utal a Dacicus Maximus és a Restitutor 

Daciarum címΝis,ΝamelyetΝegyΝmérföldkőΝőrzöttΝmegέ756 A provincia a megmenekülés miatt teljes 

joggal érezhette magát felixnek, ahogy az a köriratokban megfogalmazódik. Ugyanilyen indokok 

állhatnak Claudius Gothicus és Aurelianus kibocsátásai mögött is. A katonai beavatkozást 

támasztja alá a provinciaperszonifikáció egyetlen attribútuma is. 

 

XIV.8. DAC-7 

Dacia perszonifikációja az egyike azon keveseknek, amelyeket sikerült azonosítani a 

Kr.u. 145-ben felavatott Hadrianeum reliefjei között.757 Ma a Palazzo Massimo alle Termében 

találhatóΝdomborművönΝhosszú,ΝjobbΝmellétΝszabadonΝhagyóΝ tunicátΝésΝrojtosΝszegélyűΝköpenytΝ

viselőΝnőalakΝlátható,ΝbalΝkezébenΝsicával. Az alkarok, így a jobb kezében tartott attribútumok is 

modernΝ koriΝ kiegészítések,Ν ezértΝ nemΝ vehetőkΝ figyelembeέΝ AΝ sica miattΝ aΝ domborművelΝ

kapcsolatbanΝPέΝBieńkowskiΝmárΝ felvetetteΝ aΝDaciávalΝ valóΝ azonosítást,Ν amitΝεέΝ JattaΝ ésΝ JέΝAέΝ

Ostrowski is elfogadott.758 Toynbee ezzel szemben a sicát Thracia (THR-2) kezében látta 

Antoninus Pius hátlapján, holott az valójában egy ostort fog.759 Dacia megszemélyesítése az 

aurum coronarium sorozat egyik változatán (DAC-5/1) nagyon hasonlít a Hadrianeum reliefjére. 

A perszonifikáció ugyanúgy fél mellét szabadon hagyó tunicát és köpenyt hord, és bal kezében 

sicát tart. Utóbbi attribútum megjelenése és a pileus hiánya megegyezik Hadrianus és Antoninus 

Pius éremképeinek ikonográfiájával. Egyetlen különbség, hogy a reliefen nem hord braccaet, 

illetve jobb kezében nem tart fiscust vagy aquilát. 

 

 

                                                           
753 Decius 249 szeptemberében vagy októberében vette fel a Traianus nevet. Fitz 1982, 56; Fitz 1994, 981-984, 996-
997; A. R. Birley. Birley 1997, 348. vesd össze W. Eder szerint 248-ban küldi csak el Philippus Deciust a dunai 
provinciákba. Eder 2005, 216-218. A névazonosság reményt adhatott a dunai és dák problémák megoldására, mint 
ahogy azt 150 évvel korábban Traianus meg is tette. RIC IV/3, 113-114. old.  
754 Eder 2005, 218, 221. 
755 A tropaeum alattΝülőΝfoglyokΝvagyΝVictoriaΝmegjelenítéseΝsokkalΝgyakoribbΝvoltέ 
756 Kienast 2004, 205; RIC IV/3, 114. o. 
757 Az istenné avatott Hadrianus szentélyéhez és a reliefekhez részletesebben lásd külön fejezet. 
758 BieńkowskiΝ1λίί,Νθκ-70/38; Jatta 1908, 44-45/4. 
759 Toynbee 1934, 159.  
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XIV.9. Összegzés 

 DaciaΝ megszemélyesítéseiΝ összesenΝ ιΝ különbözőΝ csoportbaΝ sorolhatók,Ν amelyekΝ aΝ

provinciaΝ elfoglalásátólΝ aΝ feladásáigΝ keltezhetőkέΝ ÉrthetőΝ okokbólΝ TraianusΝ uralkodásaΝ alatt 

fordulΝ előΝ aΝ legtöbb,Ν akinekΝ propagandájábanΝnagyΝ szerepetΝ játszottakέΝAΝDAC-1 Domitianus-

koriΝ előképreΝ nyúlikΝ visszaέΝ HasonlótΝ lehetΝ aΝ DAC-2-es hátlapról feltételezni, habár ott nem 

olyan közvetlen a kapcsolat. A DAC-1-2-es ábrázolást eredetileg nem ennek a provinciának 

perszonifikálására alkották meg, de a második dák háború lezárása után rövid ideig még 

alkalmaztákέΝKifejezettenΝgyőzelmiΝveretkéntΝcsakΝaΝDAC-3-as érmet lehet tekinteni, amelynek 

közvetlenΝelőképeΝGermaniaΝperszonifikációjaΝ(GER-4). Figyelemre méltó, ahogy a DAC-3-ból, 

vagyisΝ aΝ fegyverhalmonΝ búsulóΝ nőalakbólΝ alakulΝ kiΝ aΝ DAC-4-es típus, ahol a provincia már 

teljesenΝ pacifikáltΝ alakbanΝ jelenikΝ megέΝ KésőbbΝ eztΝ HadrianusΝ isΝ reprodukáljaΝ apróΝ

változtatásokkal. Antoninus Pius érméjén (DAC-5) az álló Dacia kezében megjelenik a draco 

vagy sica mintΝjellegzetesΝdákΝszimbólumέΝFeltehetőenΝeztΝazΝéremképetΝmásoltákΝaΝHadrianeumΝ

egyikΝ reliefjétΝ készítők,Ν amelyenΝ aΝ nőalakokΝ feltűnőenΝ nagyΝ egyezéstΝ mutatnakέΝ Dracóra 

hasonlító, ám nem teljesen tisztázott ábrázolású hátlap jön létre Traianus Decius, Claudius 

Gothicus és Aurelianus pénzein (DAC-6/3). Ezen a provincia a hagyományos vexillum és signum 

mellettΝegyΝállatfejbenΝvégzőΝrudatΝisΝfogΝkezébenέΝ 
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DAC-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (103-107) 
Névérték: Au, D 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: P M TR P COS V P P  
 S P Q R OPTIMO PRINCIPI 
Hátlap:Ν PajzsonΝ ülő,Ν búsulóΝ nőalak,Ν fejénΝ pileus, ruházata 
braccae és tunica, mellette sica. 
Irodalom: RIC II 89, 216-219; Ostrowski 1990, Dacia 4c;  
LIMC Dacia 7a; Toynbee 1934, 72; Overbeck 1985, Nr. 84;  
Strack 1931, 64, 70, 84; Houghtalin 1996, Dacia 32; Schmidt-
Dick 2011, V.3.2.1.02; MIR 14, 148, 161-162, 189. 
 
Fotó: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=87451 
 
 
 
 
 
 
DAC-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (104/105-107) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: S P Q R OPTIMO PRINCIPI 
Hátlap: Szakállas folyamisten velificans, baljában nád, torkon 
ragadjaΝ ésΝ térdévelΝ földreΝ kényszerítiΝ azΝ előtteΝ ülőΝ nőalakotέΝ
σőalakΝ jobbΝ kezévelΝ földreΝ támaszkodik,Ν baljávalΝ védekezik,Ν
fején pileus, ruházata braccae és tunica. 
Irodalom: RIC II 556-559; Ostrowski 1990, Dacia 10; LIMC 
Dacia 8; Toynbee 1934, 75-76; Houghtalin 1996, Dacia 33; 
Strack 1931, 383; Schmidt-Dick 2011, V.5.01; MIR 14, 199; 
Seelentag 2004, 391-392. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=252079 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=87451
http://www.acsearch.info/record.html?id=252079
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DAC-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (106-109/110) 
Névérték: D, S, Dp, As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: S P Q R OPTIMO PRINCIPI 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC DAC CAP 
Hátlap:Ν1έΝFegyverhalmonΝbúsulóΝülőΝnőalak,ΝfejénΝpileus,Ν 
ruházata braccae, tunica ésΝköpeny,ΝelőtteΝtropaeum. 
Variációk: 2. Mint az 1., de tropaeum nélkül. 
Irodalom: RIC II 78, 560-566; Ostrowski 1990, Dacia 4d-e,  
13; Svoronos 1890, 348/83; LIMC Dacia 9a, 12; Toynbee  
1934, 72; Overbeck 1985, Nr. 86; Strack 1931, 156, 365; 
Houghtalin 1996, Dacia 34-35; Schmidt-Dick 2011, V.3.1.1.04, 
V.3.1.3.01; MIR 14, 243-245, 283, 326-328. 
 
Fotó: 
1.http://www.acsearch.info/record.html?id=17424 
2.http://www.acsearch.info/record.html?id=227577 
 
 
 
 
DAC-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (112-114 nyara) 
 Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp, As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: DACIA AVGVST PROVINCIA 
 DACIA 
 - 
Hátlap:Ν 1έΝ SziklánΝ ülőΝ nőalak,Ν baljábanΝ aquila, fején pileus, 
ruházata braccae, tunica ésΝ köpeny,Ν előtteΝ sziklánΝ ülőΝ kétΝ
gyermek, egyik kezében kalász a másikéban  szőlőfürtέ 
Variációk: 2. Mint az 1., de baljában sica, fedetlen fő,Ν
gyermekek nélkül. 
Irodalom: RIC II Traianus 621-623a; RIC II Hadrianus 829, 
849-850; Ostrowski 1990, Dacia 11, 14-15; LIMC Dacia 11; 
Toynbee 1934, 76-79; Houghtalin 1996, Dacia 2-3; Strack 1931, 
435; Strack 1933, 715; Schmidt-Dick 2011, V.2.02-03; MIR 14, 
467-469; Seelentag 2004, 385-386. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=17426 
2. http://www.acsearch.info/search.html?id=678200  
 

 
1. 
 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 

 
2. 

  

http://www.acsearch.info/record.html?id=17424
http://www.acsearch.info/record.html?id=227577
http://www.acsearch.info/record.html?id=17426
http://www.acsearch.info/search.html?id=678200
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DAC-5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: DACIA COS II 
Hátlap:Ν 1έΝ ÁllóΝ nőalakΝ jobbjábanΝ doboz,Ν baljábanΝ sica, 
 ruházata braccae, rövid tunica, amely fél mellét 
 szabadon hagyja és köpeny. 
Variációk: 2. Mint az 1., de bal kezében draco.  
Irodalom: RIC III 581; Ostrowski 1990, Dacia 16; LIMC  
Dacia 14; Strack 1931, Kat. 786; Toynbee 1934, 148-149;  
Houghtalin 1996, Dacia 4-7; Strack 1937, 785-787; Schmidt-
Dick 2011, IV.5.3.10, IV.6.2.05. 
 
Fotó: 
1. Toynbee 1934, Pl. 8/3. 
2. 
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=471615&AucID=860
&Lot=1090&Val=af9f5a0f270d5c1a584c113217a918ad 
 
 
DAC-6 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus Decius (249-251) 
 Claudius Gothicus (268-270) 
 Aurelianus (t.a.q. Dacia feladása) 
Névérték: Au, Ant, Quin, S, Dp, As 
Verde: Roma, Mediolanum 
Hátlapi körirat: DACIA  
 DACIA FELIX 
Hátlap: 1. Álló, tunicátΝ ésΝ köpenytΝ viselőΝ nőalakΝ kezébenΝ
 aquila. 
Variációk: 2. Mint az 1., de aquila helyett signum. 
 3. Mint az 1., de aquila helyettΝállatfejbenΝvégződőΝrúdέ 
Irodalom: RIC IV/3 Traianus Decius 2, 12-14, 35-37, 101,  
112-114; RIC V/1 Claudius Gothicus 143, RIC V/1  
Aurelianus 108; Ostrowski 1990, Dacia 17; LIMC Dacia  
18a-d; Houghtalin 1996, 238/30; Toynbee 1934, 79-80;  
Estiot 2004, 172/361-364, 318; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.11-
12. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=245589 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=72193 
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=66225 
 
 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

  

http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=471615&AucID=860&Lot=1090&Val=af9f5a0f270d5c1a584c113217a918ad
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=471615&AucID=860&Lot=1090&Val=af9f5a0f270d5c1a584c113217a918ad
http://www.acsearch.info/record.html?id=245589
http://www.acsearch.info/record.html?id=72193
http://www.acsearch.info/record.html?id=66225
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DAC-7 
Tárgytípus: Relief 
δelőhely: Piazza di Pietra, Roma 
rzésiΝhely: Palazzo Massimo alle Terme, Roma (Inv. 428496) 

Méret: 1,68×1,4×0,31 m 
Datálás: Kr.u. 145. 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝruházataΝhosszú,ΝjobbΝmellétΝszabadonΝ
hagyó tunica ésΝrojtosΝszegélyűΝköpeny,ΝbalΝkezébenΝsica. A két 
alkar, és a jobban tartott termények restauráltak. 
Irodalom: Matz-Duhn III 3623; Lucas 1900, 8-λήF;ΝBieńkowskiΝ
1900, 68-70/38; Strong 389/6; Jatta 1908, 44-45/4; Toynbee 
1934, 159; Ostrowski 1990, Dacia 23; Pais 1979, 55-57/8; 
Houghtalin 1996, Dacia 38; LIMC Thracia 2; Sapelli 1999, 48-
51/9. 
 
Fotó: Sapelli 1999, 48. 
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XV. Gallia 
 
 
 

Gallia római meghódítása a Massilia segítségkérésére indított Kr.e. 125-121-es 

hadjáratokkal vette kezdetét, amelyek után megalapították Gallia Narbonensis provinciát.760A 

legnagyobb területet azonban Caesar gall háborúi révén foglalta el, aminek következtében a 

Római Birodalom új határai az Atlanti-óceán, az Északi-tenger és a Rajna lettek. Gallia új részeit 

Augustus közigazgatásilag három részre osztotta: Lugdunensis, Aquitania és Belgica.761 A 

Marcus Aureliusig tartóΝ békésΝ időszakΝ kedvezettΝ aΝ gazdaságiΝ fellendülésnek,Ν amelyetΝ csakΝ azΝ

északkeletiΝ részekenΝzavartakΝmegΝ időnkéntΝ lázadásokέΝEztΝkövetőenΝazΝegyreΝgyakoribbáΝválóΝ

germán betörések okoztak gondot. A politikai és katonai helyzet instabilitása révén Gallia 258-

274 között külön birodalomként függetlenedett a központi rómaitól.  

 

Gallia megszemélyesítései összesen 9 csoportra oszthatók, amelyekben az érmek mellett 

egy szobron (GAL-8) és egy mozaikon (GAL-9) is megtalálhatók. A darabok 4 periódusban 

jelennek megέΝAzΝelsőΝCaesarΝésΝAugustusΝkora,ΝamikorΝaΝprovinciaΝegyΝérménΝésΝaΝPrimaΝPorta-i 

szobron (GAL-1ή1,Ν κ)Ν láthatóέΝAΝmásodikΝ időszakΝ aΝ θκ-70-es évek, amikor Gallia összesen 5 

érmén található meg (GAL-1/2, 2-η),Ν kettőnΝ ráadásulΝHispaniávalΝ együttέΝ AΝ harmadikΝ csoport 

HadrianusΝ kétΝ érméjébőlΝ állΝ (GAδ-6-7/1). Az utolsó periódus a III. századot takarja, amikor 

Gallia érmeken és a zeugmai mozaikon is megjelenik (GAL-7/2-6, 9). Ekkor a hátlapokon a 

restitutor ábrázolás az egyedüli, amely Gallienus és a különvált galliai birodalom usurpatorainak 

vereteinΝtűnikΝfelέ 

 

XV.1. GAL-1 

A GAL-1 ábrázoláshoz az a két denarius előlapΝ tartozik,Ν amelyenΝ aΝ provinciaΝmögöttΝ

carnyx,Ν illetveΝ kürtΝ találhatóέΝ KözöttükΝ időbenΝ viszonylagΝ nagy,Ν 12ίΝ évesΝ különbségΝ van,Ν ámΝ

ettőlΝfüggetlenülΝfeltételezhetőΝegyfajtaΝkapcsolatέΝ 

Gallia legkorábbi megszemélyesítése L. Hostilius Saserna Kr.e. 48-ban vert érmén 

található (GAL-1ή1),Ν amelynekΝ előlapjánΝ egyΝ hosszú,Ν rendezetlenΝ hajúΝ nőiΝ fejΝ jelenikΝ meg,Ν
                                                           
760 Ostrowski 1990, 145-146; Houghtalin 1996, 260-261; DNP Gallia 764-766. 
761 FishwickΝ2ίί2,Νλ,Ν1κέΝAΝhármasΝfelosztásΝtaglalásávalΝkezdiΝCaesarΝisΝaΝgallΝháborúkrólΝszólóΝművétέΝBell. Gall. 
1.1.  



201 

 

mögötte carnyxszalέΝAzΝábrázolásΝösszevethetőΝGallia comatával, azaz a hosszú hajú Galliával.  

AΝrómaiakΝígyΝhívtákΝazΝAlpokonΝtúliΝgallΝ területeketΝgyűjtőnévenέ762 Az elnevezés az atipikus 

rómaiΝhosszúΝhajΝviseletébőlΝadódott,ΝésΝegészenΝaΝFlavius-korigΝmegfigyelhetőέ763  

A carnyx, vagyis az állatfejben végződőΝgallΝharciΝkürtΝazonosítjaΝazΝalakotέ764 A hátlapon 

ArtemisΝállΝkezébenΝ lándzsávalΝésΝ szarvassal,Ν akiΝεassiliaΝ istennőjekéntΝ jelenikΝmegέΝAΝvárostΝ

ugyanis Caesar 49-benΝ vetteΝ be,Ν vagyisΝ azΝ éremΝ kibocsátásátΝmegelőzőΝ évbenέ765 L. Hostilius 

Saserna ugyanisΝ CeasarhozΝ hűΝ emberΝ volt,Ν amiΝ magyarázatulΝ szolgálΝ azΝ éremképekΝ

választásához,ΝmivelΝazΝáltalaΝvertΝösszesΝpénzΝaΝhadvezérΝgalliaiΝgyőzelmeinekΝállítΝemléketέ766 

A GAL-1-esΝelőlapΝpárjaΝegyΝszakállas,ΝziláltΝhajúΝférfitΝábrázol,ΝmögötteΝ

hosszú pajzzsal (55. kép).767 A két érme együtt a hagyományos 

tropaeum ábrázolás felbomlását mutatja.768  

55. kép: Gall férfi (L. Hostilius 

Saserna Kr.e. 48) 

 
AzΝábrázolásokΝCaesarΝgyőzelméreΝutalnak,ΝazonbanΝaΝgallΝháborúkΝutánΝnégyΝévvelέ769 A 

polgárháború idején kibocsátott pénzek a hadvezér korábbi sikereire emlékeztettek, akinek 

legnagyobb teljesítménye Gallia meghódítása volt.770 HostiliusΝ SasernaΝ utolsóΝ hátlapjaΝ repülőΝ

VictoriátΝábrázolΝaΝbékétΝ jelképezőΝcaduceusszal (56. kép).771 A Caesar és 

SasernaΝközöttiΝközvetlenΝkapcsolatotΝazΝelőlaponΝmegjelenítettΝistennőΝfejeΝ

tesziΝkétségtelenné,ΝamelyΝaΝkövetkezőΝévbenΝugyanúgyΝaΝhadvezérΝpénzeinΝ

is megjelenik.772 

56. kép: Victoria tropaeummal és caduceusszal 
(L. Hostilius Saserna Kr.e. 48) 

                                                           
762 EzzelΝszembenΝazΝAlpoktólΝItaliaΝfeléΝesőΝrészt,ΝGalliaΝCisalpinát,ΝGalliaΝtogatánakΝhívták,ΝmivelΝőkΝmárΝ
alkalmazkodtak a római viselethez. Cic. Phil. 8. 9. 27; Plin. Nat. Hist. 4, 31, 17; Tac. Ann. 11, 23; Suet. Iul. 22; 
Houghtalin 1996, 489. 
763 Csak ezután válik általánossá a tres Galliae elnevezés. Fishwick 2002, 92. 
764 A carnyxhöz összefoglalóan lásd Szabó 2010, 71-73; LKA Eber 470-471. 
765 RRC 464.o; Christ 1993, 360-361. Érdekes módon Caesar Kr.e. 46-ban Gallia felett tartott triumphusán Massilia 
képmását is felvonultatta, ami a római nép rosszallását váltotta ki. Cic. Phil. 8, 6, 18, Off. 2, 8, 28; App. Civ. 2, 101; 
Flor. Epit. 2, 13, 88-89; Östenberg 2009, 212. 
766 Nem ismert, hogy Saserna más tisztséget is viselt volna. RRC 464.o. 
767 RRC 448/2. A férfit esetenként Vercingetorixszal próbálták megfeleltetni. Toynbee 1934, 81; Ostrowski 1990, 
146. 
768 Ugyanehhez lásd még 11-12. Kép. 
769 Gallia meghódításához lásd Christ 1993, 325-350. 
770 A polgárháborúhoz lásd Christ 1993, 353-378. 
771 RRC 448/1. 
772 RRC 452. 
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Gallia mögött kürt a Kr.u. 69-70-es galliai felkelés idejében jelenik meg újra. A GAL-

1/1-es és GAL-1/2-esΝ éremképΝközöttΝ azonbanΝ számosΝkülönbségΝ figyelhetőΝmegέΝAΝkorábbanΝ

teljesenΝziláltΝkülsejűΝnőΝmostΝrendezettΝdiadémmalΝdíszítettΝhajjalΝésΝtorquesszal jelenik meg. A 

carnyxreΝ jellemzőΝállatfejΝviszontΝeltűnikΝaΝkürtről,Ν amelyΝattólΝmégΝutalhatΝaΝkatonaiΝ szférára,Ν

különösen a történelmi események ismeretében. A hadba híváson túl, a hadsereg számára 

elengedhetetlen volt a vizuális elemek mellett a hanghatásokkal történőΝkommunikációέ773 

A felkelést 69 nyarán Iulius Civilis, batavus nemes törzsével, valamint a frisiivel és 

canninefatesszal együtt robbantotta ki.774 Eleinte ügyesen használta ki a polgárháborús 

eseményeket, és Vespasianusszal való szimpatizálást színlelt VitelliusszalΝésΝaΝhozzáΝhűΝRajna-

menti hadsereggel szemben. 70 elején a treveri és a lingones is csatlakoztak Iulius Classicus, 

Iulius Tutor és Iulius Sabinus vezetése alatt, akik kikiáltottak az Imperium Galliarumot.775 A 

kezdeti sikerek során elfoglalták εainzΝkivételévelΝaΝRajnaΝközépsőΝésΝészakiΝrészénΝfekvőΝrómaiΝ

táborokat, amíg a Flaviusok hatalma meg nem szilárdult. Ezután Vespasianus Hispaniából és 

Britanniából legiókat csoportosított át, amelyek Petillius Cerialis vezetésével visszafoglalták 

Augusta Treverorumot, és Civilist északra szorították. 

FigyelemreΝméltó,ΝhogyΝ lázadókΝnemΝcsakΝaΝ rómaiΝpénzrendszernekΝmegfelelőΝérmeketΝ

vertek,Ν amelyekΝ azΝ elő- és hátlapok ikonográfiájában sem tértek igazán el a központi 

veretektőlέ776 GalliaΝ felkelőknélΝ valóΝ megjelenése jól mutatja, hogy mennyire fontos szerepet 

töltöttek be a provinciaperszonifikációk a négy császár évében, amikor minden egymással a 

trónértΝversengőΝhadvezérΝalkalmaztaΝazokatέΝAΝGAδ-1/2-es hátlap is teljesen római ikonográfiát 

tükröz. A FIDES körirat mellett kézfogás látható, amely egy vadkan alakú hadijelvényt és két 

kalászt fog közre. Újfent a hagyományos római ábrázolás mellett jelennek meg a gall elemek.777 

A hadi kürt és a vadkan alakú jelvény keveredése a Prima Porta-iΝszobronΝisΝmegfigyelhető volt. 

Jelen esetben a carnyx etnikumjelzőΝ szerepétΝ aΝ torques ábrázolásával helyettesítik. Fides 

ábrázolásaΝmellettΝConcordiaΝ isΝ többszörΝ jelenikΝmegΝ aΝ felkelőkΝ pénzein,Ν amelyekΝkibocsátásaΝ

azonban nagyon limitált volt. Ezen kívül Libertas, Salus és Mars éremképeiΝtűnnekΝfel,ΝamelyekΝ

                                                           
773 DNP Musikinstrumente 551; Vincent 2007, 35-39. 
774 Tacitus Ann. IV, 12-37; Christ 1988, 255; RIC I2 201-202. o; Wightman 1985, 67-69. 
775 Galba megbüntette a két törzset a Vindex leverésében tanúsított magatartásáért. Morgan 2006, 41. 
776 Wightman 1985, 68. 
777 A római ábrázolás gondolati háttéréhez lásd Hölscher 1980, 273-281. 
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tökéletes összhangban állnak a korabeli római ikonográfiával, vagyis a függetlenedési kísérlet 

nem a romanizáció, csak a fennhatóság ellen irányult.778 

GalliaΝ megszemélyesítéseΝ azΝ alapvetőenΝ germánokΝ vezetteΝ lázadásΝ soránΝ azértΝ sem 

furcsa,Ν mivelΝ GermaniaΝ provinciátΝ csakΝ DomitianusΝ hozzaΝ létreέΝ EzenkívülΝ valószínű,Ν hogyΝ aΝ

GAL-1/2-es érmet inkább a gall treveri és lingones szövetsége bocsátotta ki.  

Felmerül a kérdés, hogy mennyire volt tudatos a GAL-1/1 és GAL-1/2 között 

kimutathatóΝikonográfiaiΝhasonlóságέΝVéleményemΝszerintΝaΝfelkelőkΝtudatosanΝnyúltakΝvisszaΝaΝ

korábbi Gallia comata ábrázolásához. A hasonlóság a történelmi helyzetben is kimutatható, 

mivelΝ mindkétΝ éremΝ polgárháborúsΝ veretέΝ Elképzelhető,Ν hogyΝ aΝ szabadΝ GalliaΝ legyőzését 

jelképezőΝérmeΝreprodukciójávalΝéppenΝerreΝazΝegykoriΝfüggetlenségreΝakartakΝutalniέ 

 

 

Gallia perszonifikációinak második koncentrációja a négy császár évéhez kapcsolódóan 

jelenik meg. A kiváltó ok C. Iulius Vindex, Gallia Lugdunensis helytartójának lázadása Nero 

ellen, amelyhez C. Sulpicius Galba, Hispania Tarraconensis legatusa is csatlakozott.779 

 

XV.2. GAL-2 

 A GAL-2(=HIS-5) hátlap két büsztöt ábrázol egymással szemben, közöttük Victoriola áll 

globuson, kezében koszorú, fölötte csillag és félhold. A bal oldali mellkép alatt cornucopia, a 

másikΝalattΝhatszögletűΝpajzsΝtalálhatóέΝIlyenΝvédőfegyverΝjelenikΝmegΝHostiliusΝSasernaΝérménΝaΝ

szakállas gall feje mögött.780 A denarius körirata CONCORDIA HISPANIARVM ET 

GAδδIARVεέΝAzΝérmetΝegyedülΝHispaniábanΝaΝpolgárháborúΝidőszakábanΝvertékΝθκΝáprilisaΝésΝ

júniusa között.  

 Hispania cornucopiája ellentétet képez Galliával pajzsával.781 Utóbbi provincia 

robbantottaΝ kiΝ aΝ felkeléstΝ ésΝ álltΝ aΝ tűzvonalban,Ν mígΝ HispaniaΝ közvetlenül nem vett részt a 

harcokban. Az éremkép feladatmegosztást tükröz a két tartomány között: Gallia aktívan harcol, 

mígΝHispaniaΝfelelΝaΝcsapatokΝellátásértέΝEgyüttesΝerővelΝelérhetővéΝválikΝaΝgyőzelem,ΝamelyetΝaΝ

                                                           
778 RIC I2 202. o, 214/130-134. 
779 A történelmi hátteret részletesebben lásd Hispania fejezetben. 
780 RRC 448/2 
781 A szembeállítás azért is érdekes, mivel a GAL-3=HIS-6-os típusnál mind Hispania, mind Gallia fegyveresen 
jelenik meg. 
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köztük ágaskodó Victoria szimbolizál. A kétΝ tartományΝ egységétΝ későbbΝGalbaΝ azΝ összesreΝ isΝ

kiterjeszti a CONCORDIA PROVINCIARVM érmével (57. kép).782 

 
57. kép: CONCORDIA PROVINCIARVM (Galba Kr.u. 68) 

 

XV.3. GAL-3 

A GAL-3-as ábrázolás szoros összefüggésben áll a GAL-2-essel, hiszen Gallia újfent 

Hispaniával (HIS-6) együtt jelenik meg. Legnagyobb különbség, hogy ezen a két egész alakban 

megjelenőΝtartományΝkezetΝfogΝegymássalέΝGalliaΝmegszemélyesítéseΝlándzsátΝtart,Νmíg Hispania 

a szokásos gerellyel, caetrával,ΝvalamintΝkarddalΝállέΝεindkettenΝtérdigΝérőΝtunicát viselnek, ami 

Gallia esetében sagummal is kiegészül. Utóbbi perszonifikáció lándzsájának, a gaesumnak a 

keltáknálΝ nagyΝ jelentőségeΝ volt,Ν ésΝ rangjelzőΝ szereppel is bírt.783 A hátlapot Tarraco mellett 

Galliában, majd Romában is verték aureus és denarius címletben. 

A GAL-2-3(=HIS-5-6)-asΝhátlapΝugyanaztΝazΝüzenetetΝközvetíti,ΝámΝeltérőΝeszközökkelέΝ

A GAL-2Ν esetébenΝ aΝ kétΝ provinciaΝ egységeΝ aΝ köriratbanΝ fejeződött ki, míg a GAL-3-nál a 

dextrarum iunctio jelenetével. Másik különbség Hispania megváltozott attribútuma, amely jóval 

militánsabbΝ azΝ előzőΝ típusénálέ784 AΝ változtatásΝ jólΝ mutatja,Ν hogyΝ aΝ tartományokΝ elsősorbanΝ

katonai erejük miatt kerültek kiemelt helyzetbe. Ezt támasztja alá az is, hogy a GAL-2-3(=HIS-

5-6) érmek csak aureus és denarius címletben készültek. Utóbbi pénznem a katonák fizetségének 

leggyakoribb változata volt, míg az arany a nagyobb (hadi) kiadások fedezésére szolgált. A 

GAL-2-3 éremképek magyarázata,Ν hogyΝ GalbátΝ aΝ kezdetektőlΝ HispaniaΝ ésΝ GalliaΝ legiói 

támogatták a Nero elleni pártütésben.785 

 

XV.4. GAL-4 

Galba Galliában vert TRES GALLIAE köriratú denariusokat,ΝamelyekΝháromΝnőiΝbüsztötΝ

ábrázolnak profilból. A hátlapoknak három variánsa különböztethetőΝmeg:ΝazΝattribútumΝnélküliΝ

(GAL-4/1), a globusokon álló (GAL-Őή2),ΝvalamintΝaΝkalásszalΝmegjelenőΝ(GAδ-4/3) mellképek. 

                                                           
782 RIC I2 Galba 35, 49, 104, 117-120, 126, 149, 180-183. 
783 Szabó 2010, 70-71. 
784 Beltrán Lloris felvetette, hogy Hispania kard helyett parazoniumot tart. Az interpretáció a fennmaradt példányok 
rossz állapota ésΝaΝkardotΝfedőΝpajzsΝmiattΝnemΝalátámaszthatóέΝεegjegyezendőΝazonban,ΝhogyΝamennyibenΝegyΝalakΝ
parazoniumot tart, úgy azt sokkal hangsúlyosabban teszi jelezvén, hogy nem egy átlagos támadófegyver van a 
kezében. Beltrán Lloris1975, 246. 
785 Részletesebben lásdΝfentebbΝaΝnégyΝcsászárΝévérőlΝszólóΝrésznélέΝ 
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UtóbbiΝ párhuzamakéntΝ említhetőΝ aΝ GAδ-5-ös hátlap, amely Hispaniától átvéve a kalászokat, 

előbbΝazΝegységes,ΝmajdΝaΝháromΝGalliaΝelé kerül. A két éremkép közös tulajdonsága, hogy ezek 

az egyetlenek, amelyeknél a provincia termékenységi attribútumokkal jelenik meg. A mellképek 

alattΝ megjelenőΝ globusok (GAL-4/2) a kor éremverésének gyakori elemei, amelyek inkább a 

megszokással, mint mögöttes gondolati tartalommal magyarázhatók.786 Érdekes módon Galba 

büsztje a hispaniai érmeken mindig globusbanΝ végződik,ΝmígΝ aΝ bizonytalanΝ galliaiΝ darabokonΝ

nem, a lugdunumi verde termékeit kivéve.787 

 A TRES GALLIAE körirat és a hátlapok büsztjei Gallia Caesar által elfoglalt három 

provinciájára Belgicára, Lugdunensisre, Aquitaniára utalnak. A tartományok ilyen, 

közigazgatásilagΝ pontosΝ megjelenítéseΝ rendkívülΝ szokatlanΝ aΝ rómaiΝ művészetbenέ788 A tres 

Galliae elnevezésΝújkeletű,ΝmivelΝaΝtartományokΝhármasΝfelosztása ellenére a nyelvben a Iulius-

Claudius-korban még a Gallia comata kifejezést használták.789 A tres Galliae több volt egy 

puszta,ΝaΝrómaiΝigényeknekΝmegfelelőΝközigazgatásiΝésΝkatonaiΝfelosztásnakέΝTartozottΝhozzáΝegyΝ

császárkultusz is Lugdunumban a Rhône és Saône összefolyásánál.790 Ehhez kapcsolódott 

szorosan a concilium Galliarum is, amely a három tartomány közös kultikus és közigazgatási 

központja volt. Az egészet Drusus kezdeményezése hívta életre, aki a gall elégedetlenséget 

megfékezendőΝKrέeέΝ12-ben tárgyalásra hívta a törzsek küldötteit, aminek végén felszentelték az 

ara Romae et Augustit.791 Az intézkedés a szimbolikus gesztusokon túl fontos politikai jogokkal 

is járt, mivel így megindulhatott egy kiegyensúlyozottabb kommunikáció a provinciát lakó kelták 

ésΝaΝrómaiΝhatalomΝközöttέΝAΝközelében,ΝfeltehetőenΝHadrianusΝidejébenΝaΝtres Galliae temploma 

is felépült, amelyet lehet, hogy galliai látogatása során rendelt el.792 A Romával való közös 

                                                           
786A tres Galliaet a földkerekség uraként interpretálni eltúlzott elképzelés lenne. A globus csak Italiánál jelenik meg 
aΝIIέΝszázadban,ΝaholΝezΝmárΝjogosΝfeltételezésnekΝtűnikέΝRIC II Traianus 105-106, 470, 472-473, Antoninus Pius 73, 
85, 98, 594, 746-747, 789, III Marcus Aurelius 1077-1082, Commodus 438, 447, 458, IV/1 Septimius Severus 268, 
Caracalla 132; Ostrowski 1990, Italia 6, 10-13; LIMC Italia 14-16, 18-21; Toynbee 1934, 109; Méthy 1995, 33-34, 
40-42, 46; Strack 1931, 412-413; Strack 1937, 70, 79, 91, 550, 836, 882, 970; Garzón Blanco 1991, 264-265; 
Seelentag 2008, 215-216; MIR 14, 349, 352, 366-369; Zahrnt 2007, 205-209; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.07. és 09, 
I.6.2.08; V.2.07. 
787 RIC I2218-221. o. 
788 Ez csak Pannonia esetében Traianus Decius hátlapjain (PAN-2-3), és a viminaciumi verde pénzeinek zömén 
figyelhetőΝmegΝεoesiaΝΝSuperiorΝalakja,ΝaΝIIIέΝszázadΝmásodikΝharmadában. Juhász 2009-2010, 23-44. 
789 Fishwick 2002, 92, 149-150. 
790 Fishwick 2002, 9-11. 
791 Cass. Dio 54, 32, 1; Liv. Periochae 139; Fishwick 2002, 11-13. Az oltár datálási problémájához lásd Fishwick 
1996, 87-100; Fishwick 2002, 13-19. 
792 Fishwick 1972, 50-52; Fishwick 2002, 181-186. 
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felajánlás azért történt, mivel az oltárt még Augustus életében szenteltékΝfel,ΝésΝőΝhalálaΝelőttΝazΝ

efféle felajánlásokat elutasította.793 

Strabón említi, hogy az oltárt 60 kelta törzs neve és ábrázolása díszítette, akik részt vettek 

a felszenteléskor.794 EzzelΝszembenΝTacitusΝésΝServiusΝθŐΝtörzsrőlΝírnak,ΝamiΝalapjánΝPέΝδiveraniΝ

Strabónnál pusztán egy kerekítést feltételez.795 εígΝazΝoltárΝkinézetérőlΝvanΝfennmaradtΝábrázolásΝ

(58. kép), addig sajnos nem tudjuk, hogy nézhettek ki ezek a képmások, de minden esetre fontos, 

hogy az önreprezentáció e fajtája már romanizált elképzelést tükröz.796 Az irodalmi említés 

alapján feltételezhetjük, hogy a tres GalliaenekΝ isΝ léteztekΝ megszemélyesítéseiΝ legkésőbbΝ aΝ

templom megépítésekor.797 A Galba érmén látható ábrázolásokat azonban 

nemΝ tekinthetjükΝ azoknak,Ν mivelΝ háromΝ különbözőΝ variánsaΝ létezik,Ν amiΝ

valószínűtlenΝegyΝkultuszszoborΝesetébenέΝ 
58. kép: A lugdunumi oltár 

(Augustus Kr.u. 10-14) 

 
AzΝoltárΝjelentőségeΝaΝnégyΝcsászárΝévébenΝkülönösenΝnagyΝvolt,ΝmivelΝAugustusΝfontos 

hivatkozási pont volt. A trónra vágyók az általa teremtett aranykort akarták legalább névleg 

visszahozni.798 Az oltár szolgált továbbá Gallia legfontosabb divus Augustus kultuszaként, amely 

így a Nero ellenes felkelés jelképeként is funkcionált.799 Ráadásul a kultusz megalapítása is 

elégedetlenségreΝvezethetőΝvisszaέ 

 

XV.5. GAL-5 

 Gallia Galba denariusainΝ isΝ megjelenikΝ θκΝ áprilisátólΝ későΝ őszéig,Ν amelyeketΝ aΝ

provinciábanΝmagában,Ν feltehetőenΝViennábanΝ bocsátottakΝ kiέΝAΝGAδ-5-ösΝ hátlaponΝ nőiΝ büsztΝ

láthatóΝelőtte 2 kalásszal, mögötte 2 gerellyel, alatta caetrával. Az éremkép érdekessége, hogy 

teljes egészében Hispania perszonifikációját másolja (HIS-3/2).800 Az átvételre több magyarázat 

isΝ felmerülέΝ AzΝ egyikΝ aΝ pusztaΝ elírás,Ν amiΝ azonbanΝ kevésséΝ valószínű,Ν mivelΝ aΝ sorozatban 

                                                           
793 Fishwick 1972, 46-47. 
794 Strabón 4, 3, 2. D. Fishwick szerint csak a törzsek nevei voltak az oltár oldalába vésve, míg a szobrok a közelben 
álltak. Fishwick 2002, 10. 
795 Tac. Ann. 3, 44; Serv. Aen. 1, 286; Liverani 1995, 220. o. 3. lábj. 
796 AzΝoltárΝkinézetérőlΝéremképekΝtanúskodnakέΝRICΝIΝAugustusΝ22λ-248, Tiberius 31-32, Claudius 1. 
797 Fishwick 2002, 18. 
798 RIC I2 197. o.  
799 Fishwick 1972, 46-47; Fishwick 2002, 156. 
800 Ugyanebben a korban 2 gerely Clodius Macer érmein Africa büsztje mögött jelenik meg (AFR-III/3). 
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szereplőΝ többiΝ köriratΝ mindigΝ aΝ megjelenítettΝ alakraΝ utalέΝ UgyanezértΝ nemΝ plauzibilis,Ν hogyΝ aΝ

GAδδIAΝszóΝazΝéremverésΝhelyéreΝutalnaέΝFeltehetőenΝaΝhátlapΝátvételeΝGalliaΝteljesΝésΝfeltétlenΝ

támogatásának a kifejezése, amelyet a Hispaniával közös Nero elleni felkelésben nyújtott.801 A 

vezetőΝszerepΝtermészetesenΝutóbbiΝ tartományéΝvolt,ΝhiszenΝonnanΝkerültΝaΝ trónraΝazΝújΝcsászárέΝ

TovábbiΝproblémaΝugyanakkor,ΝhogyΝaΝnőalakbanΝGalliátΝvagyΝHispaniátΝkell-e látni, hiszen a két 

térség ikonográfiája eltér egymástól. 

 

XV.6. GAL-6 

 Gallia Hadrianus adventus sorozatábanΝ isΝ feltűnikΝ hosszúΝ tunicában és sagumban. A 

hátlap a Kr.u. 121 második felében történt császári látogatásra utal.802 Elképzelhető,Ν hogyΝ

lugdunumi tartózkodása során rendelte el a tres Galliae templomának építését.803 FeltűnőΝ azΝ

attribútumokΝhiánya,ΝamiΝígyΝkarakterΝnélkülivéΝtesziΝaΝterületetέΝBékésΝprovinciaΝlévénΝérthetőΝaΝ

katonaságraΝutalóΝjelképekΝmellőzése,ΝdeΝezenkívülΝazΝetnikaiΝvagyΝtermékenységreΝutalóΝjegyekΝ

sem jelennek meg.804  

 

XV.7. GAL-7 

GalliaΝ legtöbb,Ν összesenΝ θΝ altípussalΝ rendelkezőΝ csoportjaΝ aΝ restitutor ábrázolásokat 

takarja,Ν amelyekΝ HadrianustólΝ egészenΝ VictorinusigΝ követhetőkΝ nyomonέΝ AΝ IIέΝ ésΝ IIIέΝ századiΝ

megszemélyesítések között nagyjából 120 éves hiátus volt. Hadrianus egy, majd Gallienus, 

Postumus és Victorinus összesen öt variánst bocsátott ki. A RESTITVTOR GALLIARVM 

körirat,Ν ésΝ ennekΝ különbözőΝ alakjaiΝmindenΝ esetbenΝ azΝ ábrázoltΝ jelenettelΝ összhangbanΝ állnakέΝ

PostumusΝalattΝaΝGAδδIAPΝalaknálΝhelyesírásiΝhibaΝisΝmegfigyelhető.  

Hadrianus restitutor érmén (GAL-7/1) a tunicát és sagumotΝ viselőΝ GalliaΝ szinténΝ nemΝ

rendelkezik semmilyen attribútummal, ahogy az adventus típusnál (GAL-6) sem. A hátlap 

feltehetőenΝ aΝ császáriΝ látogatásΝ soránΝ tettΝ különbözőΝ jótéteményeknekΝ állítΝ emléketέ805 A 

RomábanΝ kibocsátottΝ pénzekΝ címleteiΝ meglehetősΝ diverzitástΝ mutatnak,Ν mivelΝ denarius, 

sestertius és dupondius vagy as értékben jelentek meg. 
                                                           
801 Houghtalin 1996, 343/15. 
802 SHA Hadrianus 10, 1; Toynbee 1934, 85; Halfmann 1986, 190. 
803 Fishwick 2002, 183-184. 
804 Az attribútumok hiányát J. M. C. Toynbee a tartomány teljes romanizáltságával magyarázza, ami azonban nem 
plauzibilis, holott más Galliánál romanizáltabb tartományok mindig rendelkeznek attribútummal. Toynbee 1934, 84-
κηέΝHadrianusΝprovinciasorozatáhozΝbővebbenΝlásdΝaΝcsoportosΝprovinciaperszonifikációkkalΝfoglalkozóΝfejezetetέ 
805 SHA Hadrianus 10, 1. 
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Hosszú szünet után Gallia restitutor típusaΝ GallienusΝ alattΝ tűnikΝ felΝ újraΝ (GAδ-7/2) 

Lugdunumban vagy Augusta Treverorumban vert antoninianin.806 Hadrianus hátlapjaihoz képest 

fontos különbség, hogy a császár toga helyett katonai ruhában áll, lándzsát tartva. Ezen kívül a 

perszonifikáció kezében cornucopia, míg fején polos található, saguma pedig palláraΝcserélődöttέΝ

A polos megjelenéseΝ talánΝ aΝ verdeΝ görögΝ vésnökökkelΝ valóΝ megalapításáraΝ vezethetőΝ vissza,Ν

mivel ez elsősorbanΝ aΝ keletiΝ éremverésbenΝ figyelhetőΝ megέ807 A sok eltérés miatt nem 

valószínűsíthető,ΝhogyΝHadrianusΝhátlapjaiΝszolgáltakΝvolnaΝGallienusΝérméinekΝelőképéülέ808 

Gallienus militáns megjelenése a történelmi eseményekkel magyarázható. A Rajna 

túloldalán leselkedőΝ germánΝ veszedelemΝ 2ηι-ben már a császár személyes jelenlétét is 

megkövetelte.809 A provinciából a keleti hadjáratra vezényelt katonák ugyanis védtelenül 

hagyták a határszakaszt, amit a frankok és alemannok ki is használtak. Gallienus 259-ben 

elhagytaΝGalliát,ΝamiΝmárΝaΝhelyzetΝstabilizálódásátΝjelziέΝAΝköztesΝidőszakbanΝviszontΝazΝérmeinΝ

aΝ provinciaΝ helyreállítójaként,Ν megmentőjekéntΝ hirdetteΝmagátΝ ésΝ idősebbΝ fiát,Ν IIέΝ ValerianustέΝ

Gallienus Gallia perszonifikációját gyermeke arcképével is verette Lugdunumban, holott az a 

Dunánál tartózkodott, míg apja a rajnai helyzetet igyekezett rendezni.810 A jelenség a dinasztikus 

politikávalΝ magyarázható,Ν mivelΝ GallienusΝ mindenΝ erényétΝ ésΝ győzelmétΝ fiáraΝ isΝ igyekezettΝ

kiterjeszteni, hogy stabilizálja annak helyzetét. 

AΝGalliátΝ ábrázolóΝérmekkelΝegyΝ időbenΝaΝ rómaiΝverdeΝRESTITVTτRΝτRBISΝköriratúΝ

érmeketΝbocsátottΝki,Ν amelyekenΝaΝkatonaiΝ ruhábanΝállóΝValerianusΝvagyΝGallienusΝegyΝ térdelőΝ

nőalakotΝ segítΝ felΝ (ηλέΝ kép)έ811 A hátlap és Gallia perszonifikációja közötti összefüggés 

egyértelmű,ΝdeΝjelenΝesetbenΝmárΝnemΝköthetőΝegyΝmeghatározottΝeseményhez,ΝmivelΝaΝcsászárokΝ

azΝegészΝbirodalom,ΝsőtΝaΝvilágΝmegmentőikéntΝtűnnekΝfelέ 

 

                                                           
806 A verde azonosításának kiterjedt problematikájához összefoglalóan lásd Drinkwater 1987, 132-147. Az érmek 
kibocsátási helyének bizonytalansága igaz Postumus összes veretére is. 
807 AΝgörögΝvésnökökΝalkalmazásáhozΝaΝhellénΝkultúráértΝlelkesedőΝGallienusΝáltalΝlásdΝDeΝBloisΝ1λι6, 147-148; 
Drinkwater 1987, 157-159. Egyes elképzelések szerint a viminaciumi verde bezárása után a mestereket a rajnai 
verdébe helyezték át. 
808 A restitutor jelenet egyébként is régi és jól ismert képtípus volt a római éremverésben. Zahrnt 2007, 205-212. 
Többször felmerült viszont, hogy Gallienus Hadrianust tekintette Augustus mellett példaképének. De Blois 1976, 
129-134. 
809 Drinkwater 1987, 21-23; Halfmann 2005, 230. 
810 Halfmann 2005, 230. 
811 RIC V/1 Valerianus 50, 116-118, 149, Gallienus 91, 164, 234. 
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59. kép: Restitutor orbis (Valerianus Kr.u. 
257) 

 

260-ban viszont az egész Római Birodalmat megrázó 

eseménysorozat következett be. I. Valerianus perzsa fogságba került, 

Ingenuus és Regalianus Pannoniában, Macrianus és Quietus keleten lázadt, az alemann és frank 

betörések pedig egészen Afrikáig is elérték.812 A bizonytalan helyzetet kihasználva katonái a 

sikeres rajnai hadvezért, Marcus Cassianius Latinius Postumust császárrá kiáltották ki. Nyolc 

éven át tartó uralkodásának alapját alattvalóinak a germánokkal szembeni hatékony védelem 

adta, amit többek között a VICTORIA GERMANICA hátlapok is hangsúlyoznak (60. kép).813 

Postumus ezt az érmet, mint ahogy Gallia megszemélyesítését (GAL-7/3-5) is Gallienustól vette 

át.814 Gallienusszal való konfrontálódása csak 265-benΝ történtΝ meg,Ν ésΝ tetőpontjátΝ 2θκ-ban 

Mediolanum átpártolása Postumushoz jelentette. Még abban az évben azonban mindkét császár 

halálát lelte. 

      
60. kép: Victoria Germanica (Postumus)    61. kép: Rhenus (Postumus) 

A restitutor Galliarum érmek Postumus korai lugdunumi kibocsátásai közé tartoztak, 

amelyekΝ valószínűlegΝ aΝ legkorábbi,Ν aΝ fekvőΝ Rhenusszal díszített SALVS PROVINCIARVM 

érmeket (61. kép) váltották fel.815 A többes szám itt nem az új császárhoz csatlakozott további 

provinciákat (Britannia és Hispania) fedi, hanem a három Galliát.816 Ezt támasztja alá a 

lugdunumi verde áthelyezése Colonia Claudia Ara Agrippinensiumba Postumus harmadik és 

negyedik consulsága, vagyis 261 és 267 között.817 AΝ feltételezéstΝ továbbΝ erősítiΝ aΝ koraiΝ

időszakbanΝaΝköriratokΝgyakoriΝelírása,ΝamiΝaΝrestitutor érmekenΝisΝmegfigyelhetőέΝ 

                                                           
812 Drinkwater 1987, 23-35, 92-108; Christ 1988, 670-671. 
813 RIC V/2 91, 177. 
814 RIC V/1 2-3. 
815 Drinkwater 1987, 167-168; RIC V/2, 38, 87. 
816 RIC V/2, 332.o. 
817 RIC V/2, 329.o. 
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A GAL-7/2-esΝ variánsΝ ihletteΝ PostumusΝ alattΝ megjelenőΝ altípusokatΝ is,Ν amelyeketΝ

antoninianus, sestertius és dupondius címletben veretett. Az eredetihez legközelebb a GAL-7/3-

as áll, amelyiken a cornucopiátΝ tartóΝ nőalakΝ térdel,Ν fejénΝ falkoronával, míg a katonai ruhában 

lándzsávalΝ állóΝ császárΝ egyikΝ lábávalΝ egyΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ fogolyraΝ lépέΝ UtóbbiΝ teljesenΝ

sematikus,Ν semmilyenΝ ismertetőjegyeΝ nincs,Ν ígyΝ valószínűlegΝ általánosanΝ aΝ GallΝ BirodalomΝ

ellenségeit reprezentálja. Az uralkodók hasonló domináns pózban Virtus ikonográfiáját utánozva 

már Vespasianustól kezdve megjelentek provinciaperszonifikációval együtt (IVD-3/1). 

AkkoribanΝ azonbanΝ azΝ eredetiΝ mintákatΝ jobbanΝ követveΝ sisakraΝ léptek,Ν amelyetΝ idővelΝ aΝ

kifejezőbbΝellenségΝalakjáraΝcseréltek.  

A restitutor Galliarum érmek legitimációs célokra való felhasználását bizonyítja, hogy 

PostumusΝmagátΝazΝírottΝforrásokbanΝisΝtudatosanΝaΝGalliákΝmegmentőjénekΝállítottaΝbeέ818 Ezért 

nyúlt egy olyan ábrázoláshoz vissza, amelyet nem sokkal korábban Gallienus alkalmazott.819 

εásrészrőlΝviszontΝaΝkorábbiΝuralkodótólΝelfoglaltΝverdeΝvésnökeiΝismertékΝezeketΝaΝhátlapokat,Ν

ígyΝkisebbΝváltoztatásokkalΝgyorsanΝelőΝtudtákΝőketΝállítaniέΝAΝkatonákΝkifizetéséreΝszolgálóΝpénzΝ

mielőbbiΝ kiveréseΝ mindenΝ újΝ császárΝ legfőbbΝ gondjaΝ voltέΝ ErreΝ utal,Ν hogyΝ aΝ GalliaΝ

perszonifikációk Postumus korai kibocsátásaihoz tartoznak.  

Jóval militánsabb a GAL-7/4-esΝhátlap,ΝamelyenΝaΝtérdelőΝGalliaΝfejénΝdiadém,ΝkezébenΝ

lándzsa található.820 TovábbiΝváltozás,ΝhogyΝaΝfogolyΝeltűnikΝaΝcsászár lába alól, az éremkép tehát 

ittΝ inkábbΝ aΝ területΝ katonaiΝ helyreállításátΝ hangsúlyozza,ΝmintsemΝ aΝ külsőΝ ellenségΝ legyőzésétέΝ

Hasonló a mondandója a dupondius címletben vert GAL-7/5-ös hátlapnak, amelyen Gallia már 

sisakot is visel. Érdekes módon csak ennélΝazΝaltípusnálΝfigyelhetőΝmegΝaΝköriratΝGAδδIAEΝésΝ

GAδδIAPΝváltozataέΝAzΝelsőnélΝazΝelírásΝmégΝnemΝbizonyos,ΝámΝaΝmásodikΝesetbenΝkétségtelenέΝ

A köriratokban található tévesztés, valamint a rossz stílus a veretek korai kibocsátását 

valószínűsítiέΝ AΝ GAδ-7/4-5-ösΝ hátlapokΝ feltehetőenΝ PostumusΝ kikiáltásaΝ utánΝ közvetlenülΝ

jelentek meg, amelyeket azonban hatalmának stabilizálódása után felszámolt, és csak a GAL-

                                                           
818 Drinkwater 1987, 28. 
819 Postumus korai érmei stílusban és ábrázolásban is Gallienus pénzeit követték ugyanabban a verdében. RIC V/2, 
328.o. 
820 FeltehetőenΝeztΝaΝvariánstΝértelmezteΝtévesenΝHέΝCohenΝágatΝtartóΝGalliának,ΝamelyΝazonbanΝegyetlenΝáltalamΝ
látott példányon sem volt megfogható. Cohen 320-322. Az interpretációt a RIC is átvette. RIC V/2 157-159. 
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7/3-as verziót verette.821 AzΝelőzőΝvariánsokrólΝelmondható,ΝhogyΝjóvalΝritkábbanΝfordulnakΝelő,Ν

mint azΝáltalánosnakΝtekinthetőΝGAδ-7/3-as éremkép. 

Valerianustól és Gallienustól átvéve Postumusnál is megjelent a Galliával párhuzamba 

állítható RESTVITVTOR ORBIS hátlap.822 A tendencia a század végére már teljesen általánossá 

vált, és a földkerekség helyreállítása képileg is összemosódik az egyes területekével.823 

 

GalliaΝ legkésőbbiΝ megszemélyesítése824 Victorinus bronz medalionján található, amely 

alapvetőenΝ PostumusΝ GAδ-7/3-as variánsára épül.825 Különbség azonban, hogy a császár 

parazoniumot tart, hátulról Victoria koronázza, és a háttérben Felicitas cornucopiát és hosszú 

sceptrumot fog. A bonyolultabb ábrázolás magyarázata a kibocsátás különlegességében van, 

hiszenΝnemΝegyΝhétköznapiΝhasználatraΝszántΝéremrőlΝvanΝszóέΝAΝhozzátoldottΝalakokΝkiegészítikΝ

a hátlap üzenetét; Gallia helyreállítása és abból fakadó boldogsága csak a Victoria Augusti révén 

valósulhatΝ megέΝ UgyanakkorΝ felmerülΝ aΝ kérdés,Ν hogyΝ VictorinusΝ miértΝ bővítetteΝ kiΝ aΝ hátlapΝ

mondandóját, miközben azt a saját normál éremverésében nem alkalmazta. A bonyolultabb 

ábrázolás hosszabb köriratot is magával vonzott, így a RESTITVTORI GALLIARVM az 

éremszelvényben kiegészült a VOTIS PVBLICIS szavakkal. A hozzátoldás utalhat az év elején 

általános eskütételre, a különleges címlet a decemberben szokásos kibocsátásra. A veret tehát a 

sikeresΝújΝévΝkezdetétΝvetítetteΝelőreέΝÉrdekesΝmegfigyelniΝaΝvota publica többesΝszámbanΝ lévőΝ

alakját, amely több eskütételre utal, amelyek pontos meghatározása nem áll módunkban. 

 

XV.8. GAL-8 

 Gallia másodszorra Augustus híres Prima Porta-iΝszobránakΝmellpáncéljátΝdíszítiέΝAzΝülőΝ

nőalakΝ aΝ balΝ oldalánΝ helyezkedikΝ el,Ν ruházataΝ braccae, tunica és köpeny826, kezében üres 

kardhüvely és carnyx,Ν előtteΝ vadkannalΝ díszítettΝ hadijelvényέΝ UtóbbiΝ kétΝ attribútumΝ gyakranΝ

                                                           
821 Elképzelhető,ΝhogyΝeleinteΝegyΝmozgóΝkatonaiΝverdeΝ(moneta comitatensis)ΝállítottaΝelőΝaΝpénzeitέΝDrinkwaterΝ
1987, 143. 
822 Ezt már a Colonia Claudia Ara Agrippinensiumban verték. RIC V/2, 324. 
823 RIC V/1 Valerianus 50, 116-118, 149, Gallienus 91, 164, 234; Lásd még Carausius alatt BRI-6. 
824 Felmerült,ΝhogyΝlétezneΝIέΝTetricusΝPΝ…ΝAδδIAΝRESTΝköriratúΝérme,ΝamelyenΝazΝállóΝcsászárΝkezetΝfognaΝazΝülő,Ν
lándzsátΝfogóΝGalliávalέΝAΝdarabotΝcsakΝaΝleírásábanΝeleveΝkételkedőΝHέΝCohenreΝhivatkozvaΝközliΝmindenΝ
publikáció,ΝamiΝmárΝeleveΝgyanakvásraΝadΝokotέΝEztΝtovábbΝerősíti,ΝhogyΝGalliaΝrestitutorΝjeleneteinélΝköriratΝisΝ
mindigΝarraΝutalέΝAΝsokΝegymásraΝépülőΝGAδ-7-esΝvariánsΝtekintetébenΝnemΝvalószínűΝegyΝteljesenΝmegváltoztatott,Ν
ésΝaΝkörirattalΝnemΝegyezőΝéremképΝmegléteέΝCohenΝTetricusΝ123;ΝRICΝVή2Ν1ηθ;ΝδIεCΝGalliaΝ1ηέ 
825 σemΝismert,ΝhogyΝaΝmedalionΝGalliaΝmelyikΝverdéjébőlΝkerültΝkiέ 
826 A sagum gallΝeredetűΝrövidΝkatonaiΝköpenyΝvoltέΝGoldmanΝ1λλŐ,Ν231;ΝToynbeeΝ1λ3Ő,ΝκŐέ 
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jelenik meg a galliai háborúkkal kapcsolatosΝemlékműveken,ΝamelyekΝígyΝaΝnőalakotΝGalliakéntΝ

azonosítják.827 AΝszoborΝhátuljánΝlévőΝ tropaeumnál is látható egy carnyx, amely a kelták feletti 

győzelmetΝ hirdetiέ828 Gallia megszemélyesítése ismét hosszú hajjal jelenik meg, ami jól 

egybecseng a comata névvel, amellyel a rómaiak illették. 

VadkanΝ alakúΝ hadijelvényΝ aΝ rómaiΝ művészetbenΝ eleinteΝ gallΝ sajátosságkéntΝ tűnikΝ felΝ

például az orange-i vagy narbonne-i diadalív keleti oldalán (62. kép).829 EztΝaΝkeltaΝművészetbenΝ

előfordulóΝ ábrázolásaiΝ isΝ bizonyítják, amelyek közül a leghíresebb a Soulac-sur-Mernél talált 

példány (63. kép).830 KésőbbΝaΝgallΝ törzsekreΝutalvaΝ jelenikΝmegΝaΝGAδ-1/2-es érme hátlapján, 

ámΝ aΝ hagyományosΝ rómaiΝ FidesΝ ikonográfiájávalΝ keveredveέΝ EgyΝ εadridbanΝ őrzöttΝ eredetiΝ

császárkori darab viszontΝmárΝaΝkésőbbiΝrómaiΝátvételtΝbizonyítjaέ831  

    
62. kép: Orange-i  daidalív reliefje     63. kép: Soulac-sur-Mernél talált hadijelvény 

A Prima Porta-i szobor másik oldalán is található egy braccaeba, tunicába és köpenybe 

öltözöttΝ ülőΝ nőalak,Ν kezébenΝ sasfejbenΝ végződőΝ karddalέΝ A kutatók a mellpáncél két oldalán 

ábrázoltΝnőalakokatΝkülönbözőΝprovinciákkéntΝésΝnépekkéntΝértelmeztékέ832 Alföldi A. Daciát és 

Germaniát, míg H. Kähler Dalmatiát és Germaniát látta bennük.833 A Dalmatiával vagy akár 

Pannoniával való azonosításnak csak történelmi okai lehetnének, de ezt ikonográfiailag semmi 

sem igazolja.834 G. Hanfmann a Res Gestae alapján a páncélon Hispania és Gallia vagy Dalmatia 

                                                           
827AΝkétΝattribútumΝazΝókoriΝművészetbenΝvalóΝmegjelenéséhezΝlásdΝHunterΝ2ίί1,Νλ1-97, 101-102; LKA Eber 470-
471; Toynbee 1934, 80-81; Ostrowski 1990, 145-147. A carnyx eleinteΝaΝgallokkalΝvívottΝcsatákΝemlékműveinΝjelentΝ
meg, majd átkerült a germánok és a dákokΝlegyőzéséreΝemlékeztetőΝképekreέΝvesd össze Alföldi 1937, 50-51, 61-62, 
akiΝaΝnőalakotΝDaciánakΝgondoltaέ 
828 Hunter 2001, 94. 
829 LKA Eber 471. 
830 A vadkan (és egyéb) állatok által a kelta hitvilágban betöltött szerepéhez lásd. Deyts 1999, 91-93. és a katalógus 
nr. 50-54. 
831 Töpfer 2011, Zw9. Az NZ 4.4-es darab csak vadkan protomé. 
832 Helbig 1963, 411. (Pannonia vagy Dalmatia); Zinserling 1967, 333-335. 
833 Alföldi 1937, 51-53, 61; Kähler 1959, 17. 
834 Helbig 1963, 411. Lásd még Res Gest. 29. Augustus a dalmátoktól, illetve illetve Galliából és Hispaniából is 
szerzett vissza hadijelvényeket. Simon 1957, 51. 
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megszemélyesítését azonosította, amelyet E. Simon is elfogadott.835 TέΝHölscherΝaΝnőalakokbanΝ

HispaniaΝésΝGalliaΝmegszemélyesítéseitΝlátta,ΝvagyisΝaΝlegyőzöttΝnyugatΝképviselőit,ΝaΝpáncélΝfőΝ

jeleneténΝláthatóΝmegalázottΝkeletΝkiegészítőjekéntέ836 K. Fittschen a carnyxös, üres karhüvellyel 

rendelkezőΝ nőbenΝ aΝ legyőzöttΝ gallokatΝ látja,Ν deΝ nemΝ kötiΝ konkrétΝ területhez,Ν mivelΝ azokΝ aΝ

Hispaniától a Balkán-félszigetig húzódó területet lakták.837 AΝsasfejbenΝvégződőΝkardot838 tartó 

alakotΝ viszontΝ aΝ leΝ nemΝgyőzött,Ν deΝmegbékéltetettΝ keletiΝ népeknekΝ tartjaέΝ PέΝZanker az utóbbi 

értelmezéstΝaΝgermánokkalΝbővítetteΝkiέ839  

AΝkarddalΝ rendelkezőΝ nőalakΝHispaniávalΝ valóΝ azonosításaΝ történelmilegΝmegalapozott,Ν

ám ikonográfiailag egyáltalán nem.840 KrέeέΝ2ίΝkörülΝ fejeződtekΝbeΝaΝcantabri és astures elleni 

háborúk,ΝamikorraΝaΝfőΝjelenet, vagyis a római hadijelvények parthusok általi visszaszolgáltatása 

az eredeti szobrot keltezi (66. kép).841 AΝhadműveletekΝazonbanΝhosszúkΝésΝvéresekΝvoltak,ΝezértΝ

nem jelentek meg a hivatalos propagandában.842 Hispania megszemélyesítésének már a Kr.e. I. 

századΝközepétőlΝ (HIS-2) jól körülhatárolható ábrázolása volt caetrával és 2 gerellyel, amely a 

négy császár évében is visszaköszön (HIS-3-4, 6).843 Ezen kívül a ruházata sem egyezik meg a 

páncélonΝ találhatóΝ nőalakkal,Ν amelyΝ hosszúΝ ujjúΝ tunicát, braccaet, köpenytΝ ésΝ cipőtΝ visel,Ν

szemben Hispania rövid ujjú tunicájávalέΝ ElőzőΝ öltözeteΝ tehátΝ mindenképpΝ egyΝ hűvösebbΝ

éghajlatra utal.844  

Augustus mellpáncélja a Római Birodalom nagyságát hirdeti az egész földkerekség felett, 

amelyet az ég és a föld megszemélyesítései fognak közre, kétoldalt Apollón és Diana párosa 

jelképezi az örökkévalóságot.845 A parthusok által visszaadott jelvények Augustus diplomáciai, 

mígΝ azΝ oldalakonΝ lévőkΝ aΝ katonaiΝ képességeitΝ jelképezikέΝ AugustusΝ politikájánakΝmegfelelőenΝ

                                                           
835 Hanfmann 1965, 78-79/50; Res Gest. 29; Simon 1991, 211-213. 
836 Hölscher 1988, 386-387/215. 
837 Fittschen 1976, 205-206. Lásd még LKA Eber 470-471. 
838 Egyes értelmezések szerint a kard a gladius Hispaniensis lenne,ΝígyΝaΝnőalakotΝHispaniávalΝazonosítanáέΝGergelΝ
1994, 196. vesd össze Alföldi 1937, 52. 
839 Res Gestae 29; Zanker 2009, 192-195. A történelmi háttérhez lásd Dahlheim 2005, 43. 
840 Korábban csak Gallia miatt, annak párjaként azonosították Hispaniával. Picard 1957, 279; Ostrowski 1990, 
Hispania 22; Arce 1980, nr. 30. vesd össze Alföldi 1937, 51-52. Lásd még Res Gest. 29, 2.  
841A jelvényeket Crassus Kr.e.53-ban Carrhaenál vesztette el. Fittschen 1976, 204-206; Hölscher 1988, 386-387/215. 
δásdΝújabbanΝSimpsonΝelméletét,ΝakiΝmegkérdőjeleziΝaΝfőjelenetet,ΝésΝaΝszobrotΝkésőbbreΝdatáljaέΝSimpsonΝ2ίίη,Νκη-
90. 
842 Zanker 2009, 188. 
843 Természetesen semmi sem gátolhatta meg, hogy új ikonográfiát alkossanak Hispaniának, amely eltért a 
korábbitól, viszont ezt párhuzamokkal alátámasztani nem lehet. Helbig III, 411. 
844Alföldi 1937, 53. 
845 Zanker 2009, 188-196; Hölscher 1988, 386-387/215. 
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előbbiΝ kapΝ nagyobbΝ hangsúlytέΝ GalliaΝ megjelenéseΝ AugustusΝ alattΝ elsősorbanΝ annakΝ

újjászervezésére,ΝilletveΝAquitaniaΝpacifikálásáraΝvezethetőΝvisszaέ846 

 

XV.9. GAL-9 

Gallia perszonifikációja a zeugmai mozaikon is megjelenik, amely csak a felirat alapján 

azonosítható. A nagyfokú azonosság miatt a zeugmai mozaikon található provinciákat külön 

fejezetben részletezem. 

 

XV.10. Összegzés 

GalliaΝfontosΝszerepetΝtöltöttΝbeΝaΝRómaiΝKöztársaság,ΝmajdΝkésőbbΝaΝBirodalomΝéletébenέΝ

λΝkülönbözőképpenΝábrázoltΝperszonifikációja ŐΝperiódusbanΝtalálhatóΝmegέΝJelentőségéreΝCaesarΝ

általiΝmeghódításávalΝtettΝszert,ΝakiΝezáltalΝaΝlegnagyobbΝpolitikaiΝésΝkatonaiΝszereplővéΝnőtteΝkiΝ

magát. Hírnevét folyamatosan igyekezett kiaknázni propagandisztikus célokra, ahogy azt a GAL-

1-es hátlap isΝ jólΝ mutatjaέΝ AΝ CaesarΝ örökébeΝ lépőΝ AugustusΝ semΝ feledteΝ aΝ területΝ politikaiΝ

jelentőségét,ΝésΝmegszemélyesítéseΝhíresΝPrima Porta-i szobrának mellpáncélján is helyet kapott. 

A tartomány legközelebb Nero megbuktatásában játszott fontos katonai és politikai szerepet. A 

GalbánakΝnyújtottΝ támogatásΝfejeződikΝkiΝGalliaΝésΝHispaniaΝegyüttesΝmegszemélyesítéseibenΝaΝ

GAL-2-3(=HIS-5-6)-esΝ érmekenέΝ ElőbbiΝ különösΝ módonΝ azΝ ibériaiΝ tartományΝ ikonográfiájátΝ

másoltaΝ azΝ egyikΝ hátlapon,Ν annakΝ támogatásátΝ kifejezendőέΝ Egyedi a tres Galliae, vagyis a 

tartományΝ közigazgatásiΝ tagoltságánakΝ megfelelőΝ megjelenítése,Ν amelyΝ aΝ lugdunumiΝ

császárkultuszhozΝ isΝ kapcsolódottέΝAΝ galliaiΝ felkelőkΝ általΝ θλ-70-ben vert denarius visszatér a 

későΝköztársaságΝkorabeliΝkeltaΝelemeketΝmutatóΝábrázoláshoz. A harmadik periódust Hadrianus 

adventus és restitutor érme jelenti, amelynél érdekes módon Gallia nem rendelkezik 

attribútummalέΝAzΝutolsó,ΝIIIέΝszázadiΝidőszakbaΝtartoznakΝGallienus,ΝIIέΝValerianus,ΝPostumusΝésΝ

Victorinus restitutor érmei, valamint a zeugmai mozaik. Az érmek kibocsátásának oka a germán 

betörések által destabilizált tartomány visszaállításának kísérlete volt.  

 
 
 
 
 
  
                                                           
846 Toynbee 1934, 82. 
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GAL-1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): L. Hostilius Saserna (Kr. e. 48) 
Galliai felkelés (69-70) 
Névérték: D 
Verde: Roma, Gallia 
ElőlapiΝkörirat: - 
GALLIA 
Előlap:Ν1έΝσőiΝfejΝhosszú,ΝrendezetlenΝhaj,ΝmögötteΝcarnyx. 
Variációk:Ν2έΝσőiΝbüsztΝdiadémmal,ΝnyakábanΝ torques, mögötte 
kürt.  
Irodalom: RRC 448/3; RIC I2 131; Ostrowski 1990 Gallia 6, 14; 
LIMC Gallia 5, 10; Toynbee 1934, 81-83; Houghtalin 1996, 
Gallia 8. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=98303 
2. LIMC Gallia 10. 
 
 
 
GAL-2(=HIS-5) 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás):ΝPolgárháborúΝidőszakaΝ(θκΝáprέ-jún.) 
Névérték: D  
Verde: Hispania (Tarraco?) 
ElőlapiΝkörirat:  
CONCORDIA HISPANIARVM ET GALLIARVM 
Előlap:Ν KétΝ nőiΝ büsztΝ egymássalΝ szemben,Ν aΝ balΝ oldaliΝ alattΝ
cornucopia,Ν másikΝ alattΝ hatszögletűΝ pajzs,Ν közöttükΝ globuson 
Victoriola, kezében koszorú, fölötte félhold és csillag. 

Irodalom: RIC I2 204/15; Ostrowski 1990, Gallia 10; LIMC 
Gallia 7, Hispania 15; Arce 1980, 84/6. (téves hátlapi körirat); 
Toynbee 1934, 82-83, 101; Houghtalin 1996, Gallia 1, Hispania 
2. 
 
Fotó: LIMC Gallia 7. 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=98303
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GAL-3(=HIS-6) 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Galba (68-69) 
Névérték: Au, D 
Verde: Roma, Hispania (Tarraco?), Gallia (Narbo?)  
Hátlapi körirat: GALLIA HISPANIA 
Hátlap: Dextrarum iunctio jelenetέΝ BalΝ oldaliΝ nőΝ kezébenΝ
lándzsa, ruházata rövid tunica és sagumέΝ AΝ másikΝ nőalakΝ
kezében caetra, gerely és kard, ruházata rövid tunica.  
Irodalom: RIC I2 15-18, 109, 154; Ostrowski 1990, Gallia 11; 
LIMC Gallia 8, Hispania 14; Beltrán Lloris 1975, 246; Arce 
1980, 85/10. (hiányos körirat); Salcedo 1995-1996, 189; 
Toynbee 1934, 83, 101-102; Houghtalin 1996, Gallia 2, 
Hispania 7; Schmidt-Dick 2011, IV.8.01. 
 
Fotó: http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html  
 
 
 
 
 
GAL-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Galba (68 ápr.-későΝősz) 
Névérték: D 
Verde: Gallia (Vienna?) 
Hátlapi körirat: TRES GALLIAE 
Hátlap:Ν1έΝ3ΝnőiΝbüsztΝprofilbólέ 
Variációk: 2. Mint az 1., de büsztök alatt 1-1 globus. 
 3έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝbüsztökΝelőttΝ1-1 kalász. 
Irodalom: RIC I2 89-92; Ostrowski 1990, 13; LIMC Gallia 6; 
Toynbee 1934, 83-84; Houghtalin 1996, Gallia 5-7. 
 
Fotó: 
1. http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html  
2. http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html  
3. http://www.romanatic.com/search.html?eid=8&oid=328&rid=455  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 
 

http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html
http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html
http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html
http://www.romanatic.com/search.html?eid=8&oid=328&rid=455
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GAL-5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Galba (68 ápr. - későΝősz) 
Névérték: D 
Verde: Gallia (Vienna?) 
Hátlapi körirat: GALLIA 
Hátlap:ΝσőiΝbüsztΝelőttΝ2Νkalász,ΝmögötteΝ2Νlándzsa,ΝalattaΝpajzsέ 
Irodalom: RIC I2 85, Ostrowski 1990, Gallia 12; LIMC Gallia 
9; Toynbee 1934, 83; Houghtalin 1996, Gallia 4. 
 
Fotó: http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html  
 
 
 
 
GAL-6 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG GALLIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ ruházataΝ hosszúΝ tunica és 
sagum. 
Irodalom: RIC II 884-885; Ostrowski 1990, 15; LIMC Gallia 
11; Toynbee 1934, 84-85; Houghtalin 1996, Gallia 9; Strack 
1933, 749; Schmidt-Dick 2011, IV.2.13. 
 
Fotó: 
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_adv_galliae.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://davy.potdevin.free.fr/Site/galba.html
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_adv_galliae.htm
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GAL-7 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Gallienus (257-258/259) 
II. Valerianus (256-257) 
Postumus (260-267) 
Victorinus (269-271) 
Névérték: D, Ant, S, Dp, Med (Br) 
Verde: Roma, Lugdunum vagy Augusta Treverorum, Gallia  
Hátlapi körirat: RESTITVTORI GALLIAE 
REST GALLIAR  
RESTIT  GALLIAR 
RESTITOR GALLIAP   
RESTITOR GALLIAE   
RESTITOR GALLIAR   
RESTITVT GALLIAR 
RESTITVTOR GALLIAR  
RESTITVTOR GALLIARVM  
RESTITVΝ…ΝGAδδIARΝ 
RESTITVTORI GALLIARVM VOTIS PVBLICIS 
Hátlap: 1. Restitutor jelenetέΝσőalakΝruházataΝtunica és sagum. 
Variációk:Ν 2έΝ KatonaiΝ ruhábanΝ állóΝ császárΝ lándzsával,Ν nőalakΝ
kezében cornucopia, fején polos, ruházata tunica és palla.  
3έΝ εintΝ aΝ 3έ,Ν deΝ császárΝ fogolyraΝ lép,Ν nőalakΝ fejénΝ corona 
muralis.  
ŐέΝεintΝaΝ2έ,ΝdeΝnőalakΝfejénΝdiadém,ΝkezébenΝlándzsaέΝ 
5. Mint a 3., de nőalakΝfejénΝsisak,ΝkezébenΝlándzsaέΝ 
6. Mint a 3., de császár kezében parazonium, hátulról Victoria 
koronázza,ΝelőtteΝFelicitasΝaΝháttérbenέ 
Irodalom: RIC II 324-325, 950-951, 1009; RIC V/1 Gallienus 
27-35, II. Valerianus 6; RIC V/2 82, 157-159; 223-225; 
Ostrowski 1990, Gallia 16-20; LIMC Gallia 12-14; Gnecchi II 
112; Toynbee 1934, 85-86; Drinkwater 1987, 196-168; 
Houghtalin 1996, Gallia 10-19; Strack 1933, 320, 776; 
Schmidt-Dick 2011, I.6.2.09. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=188172 
2. http://www.acsearch.info/search.html?id=124921  
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=102128 
4. 
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=649277&AucID=1193
&Lot=1221&Val=f5e36869cca8f7c5dc6a68d59ad3b4b6   
5. http://www.acsearch.info/record.html?id=393100 
6. LIMC Gallia 14c. 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 

  

http://www.acsearch.info/record.html?id=188172
http://www.acsearch.info/search.html?id=124921
http://www.acsearch.info/record.html?id=102128
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=649277&AucID=1193&Lot=1221&Val=f5e36869cca8f7c5dc6a68d59ad3b4b6
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=649277&AucID=1193&Lot=1221&Val=f5e36869cca8f7c5dc6a68d59ad3b4b6
http://www.acsearch.info/record.html?id=393100
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GAL-8 
Tárgytípus: Szobor 
Anyag: Márvány 
δelőhely: Livia villája, Prima Porta 
rzésiΝhely: Musei Vaticani (Inv. 2290) 

Méret: 2,04 m 
Datálás: Röviddel Kr.e. 17 után 
Leírás:ΝAΝmellpáncélΝ balΝ oldalánΝ ülőΝ nőalakΝ ruházataΝbraccae, 
tunica és köpeny, kezében carnyx ésΝkardhüvely,ΝelőtteΝvadkanΝ
alakú hadijelvény. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Gallia 27; LIMC Gallia 3; Zancker 
2009, 192-193; Alföldi, 1937, 50-51; Kähler 1959, 16-17; 
Fittschen 1976, 205-206; Helbig 1963, 411; Hunter 2001, 94; 
Toynbee 1934, 82; Houghtalin 1996, Gallia 21; Simpson 2005, 
82-84; Picard 1957, 277-281; Hölscher 1988, 386-387/215; 
Hanfmann 1965, 78-79/50; Gergel 1994, 194-196; Simon 1957, 
50-51. 
 
Fotó: 
http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/vatikanet/primaporta/primaporta.ht
m  
 
 
 
 
 
 
GAL-9 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝhely: Pergamonmuseum, Berlin M.I. 7080 = Mos. 16. 

Méret: 81,7×58,5 cm, d=38,9-39,9 cm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat:ΝΓ  
Leírás:ΝεedalionbanΝnőiΝbüszt,ΝfejΝbalra,ΝruházataΝ peplos és 
fejére húzott himation, fején corona muralis, fülében gyöngy 
fülbevaló. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Gallia 31; LIMC Gallia 1; Parlasca 
1983, 293-294/2; IGLS I 80/116; Kriseleit 1985, 26-29; 
Kriseleit 2000, 45-51. 
 
Fotó: Kriseleit 2000, Abb. 57. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/vatikanet/primaporta/primaporta.htm
http://klassisk.ribekatedralskole.dk/steder/vatikanet/primaporta/primaporta.htm
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XVI. Germania 
 
 

 Germania meghódítása Augustus által megalkotott víziójának Kr.u. 9-ben a teutoburgi 

vereség foszlatta szét. Ennek következtében a Rajna lett a Római Birodalom határa.847 

Germanicus Kr. u. 14-1θΝ közöttΝ hadjáratotΝ vezetettΝ aΝ germánokΝ ellen,Ν deΝ azΝ átütőΝ sikerΝ

elmaradt.848 Hasonlóképpen cselekedett fia, Caligula is 39-ben. Tartósan csak Domitianus tudta a 

Rajna jobb partjára kiterjeszteni uralmát. Traianus a két Germania helytartójaként lett császár, 

aholΝjelentősΝlépéseketΝtettΝaΝprovinciákΝkonszolidációjaΝérdekébenέ849 A germánok a birodalom 

számára a legnagyobb veszélyt Marcus Aurelius idejében jelentették, a markomann háborúk 

során. A III. században folyamatos betöréseikkel komoly fenyegetést jelentettek, míg végül a 

rómaiak kénytelenek voltak feladni a Rajnán túli területeket.850 

 

 GermaniaΝ elsőΝ megszemélyesítése851 egy lydiai márványreliefen található Germanicus 

vagyΝCaligulaΝidejébőlέ852 AΝdomborműΝegyΝhátrakötözöttΝnőalakotΝábrázol,ΝakitΝ lándzsásΝlovasΝ

rohamozέΝAΝgörögΝnyelvűΝfeliratΝaΝnőalakotΝegyértelműenΝGermaniávalΝazonosítja,ΝmígΝaΝlovastΝ

Germanicusszal.853 A perszonifikáció azonban nem a provinciát ábrázolja, mivel az ekkor még 

nem jött létre. A szokatlan kompozíció854 legjobb párhuzama egy bithyniai provinciális hátlapon 

található,Ν aholΝ GermaniaΝ szinténΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ nőkéntΝ jelenikΝ megέ855 A lovon vágtató 

                                                           
847 Dahlheim 2005, 43-44; Ostrowski 1990, 159; Houghtalin 1996, 289; Haehling 2005, 60-61; DNP Germani, 
Germania 958-960. 
848 KorábbanΝτvidiusΝkétszerΝisΝemlítiΝaΝlegyőzött,Νmegláncolt,ΝhamarosanΝrabszolgaΝsorbaΝtaszítottΝGermaniátΝaΝ
Tiberius által tartott triumphuson. Ovid. Ponto 2, 8, 39-40, Tristia 4, 2, 43-ŐκέΝIέΝÖstenbergΝelképzelhetőnekΝtartja,Ν
hogyΝezΝaΝnőalakΝεagnaΝGermniátΝjelképezteέΝÖstenbergΝ2ίίλ,Ν22η-229.  
849 Eck 2002, 18; MIR 14, 11. o. 
850 Baatz 2000, 76-78. 
851 Felmerült egy Orbetellóban talált terra sigillata reliefdíszénΝtalálhatóΝnőalakkal kapcsolatban is, hogy Germaniát 
ábrázolná. Ennek azonban az attribútumok teljes hiánya miatt ikonográfiailag semmilyen alapja sincs, amit az 
Augustus-kori datum is kétségbe von. Dragendorff 1935, 305-307; Ostrowski 1990, Germania 53; Oxé 1933, 97-
98/220; Picard 1957, 302; Stewart 1993, 190; Kuttner 1995, 85. 
852 Mommsen 1888, 18-21; Künzl 1988, 545; Ostrowski 1990, Germania 25; LIMC Germania 1; Schumacher 1935, 
Nr. 51; ILS 8791 = TAM V/1, 235; Studniczka 1904, 134; Babelon 1917-1918, 38-40; Houghtalin 1996, Germania 
1; Krierer 2004, Kat. 149. 
853 Utóbbiról nem lehet eldönteni, hogy Tiberius fogadott fiáról, vagy inkább annak fiáról, Caliguláról van-e szó. Az 
idősebbΝGermanicusΝjóvalΝjelentősebbΝgyőzelmeiΝnagyobbΝbizonysággalΝihlethettékΝmegΝaΝprovinciálisΝ
megrendelőketέΝAΝhadjáratΝjelentőségeΝésΝsikereΝtekintetébenΝaΝkorábbiΝkeltezésΝtűnikΝvalószínűbbnekέΝεommsenΝ
1888, 19-20. 
854 EέΝKünzlΝhelyesenΝjegyziΝmeg,ΝhogyΝvalójábanΝaΝkompozícióΝönmagánakΝellentmond,ΝhiszenΝmegkötözöttΝnőketΝ
rohamozni nem lovagias cselekedet. LIMC Germania 184. old. 
855 AzΝérmeΝköriratábanΝtalálhatóΝ ΗΝΓ ΝszavakΝaΝGermania capta fordítása.  
Babelon 1917-1918, 25-26; Ostrowski 1990, Germania 8; Toynbee 1934, 92; Houghtalin 1996, Germania 8.  
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császárban a római birodalmat, hadsereget és a teljes civilizált világot kell látni, ellenfelében 

pedigΝ aΝmeghódítottΝ germánΝ területeket,Ν illetveΝ aΝ barbárságotέΝAΝ jelenetΝ egyértelműenΝ aΝ virtus 

Augustit hangsúlyozza.856  

 

XVI.1. Típusok: 

 GermaniaΝ provinciaperszonifikációiΝ meglehetősenΝ árnyaltΝ képetΝ mutatnakέΝ EzekΝ

AugustusΝ korátólΝ aΝ IIIέΝ századΝ elsőΝ feléigΝ összesenΝ λΝ különbözőΝ ábrázolásonΝ jelennekΝ megέΝ

Közülük 6 található érmeken (GER-1-6), 1 edényfülön (GER-7) és 1 mozaikon (GER-8). A 

pénzek minden esetben Romában készültek. A tartomány megszemélyesítése a legnagyobb 

szerepet természetesen a terület elfoglalójának, Domitianusnak az éremverésében játszotta.  

 

XVI.1.1. GER-1 

 A GER-1Ν hátlapokΝ búsulóΝ tartásbanΝ ülőΝ nőalakotΝ ábrázolnakΝ DomitianusΝ ésΝ εarcusΝ

Aurelius uralkodása alatt.  Két altípusát lehet elkülöníteni, amelyek csak kis mértékben 

különböznek egymástól. A GER-1/1-nélΝ aΝ nőalakΝ földönΝ lévőΝ pajzsonΝ ül,Ν melletteΝ kettétört 

lándzsa látható. A hátlapot Domitianus 84-88 és 90-96 között verette aureus, de 85-ben denarius 

címletben valamint ezüst medalionon is megjelent.857  

 A GER-1/2 variánsnál a megszemélyesítés közvetlenül a talajon helyezkedik el és a 

fegyverek körbeveszik. Ez csupán 172 decembere és 174 júniusa között jelenik meg Marcus 

Aurelius as érmein. Ezzel szemben Domitianus aureus, denarius címletekben és ezüst 

medalionként is verette a GER-1 típust.858 AΝnemesfémΝpénzekΝfeltehetőenΝfontosabbΝtársadalmiΝ

rétegekhez és messzebbreΝ jutottakΝ el,Ν mintΝ aΝ rézötvözetekbőlΝ előállítottΝ darabokέΝ UgyanakkorΝ

megfeleltekΝvoltakΝünnepiΝalkalmakkorΝvagyΝkatonaiΝzsoldkéntΝtörténőΝkiosztásraΝisέ 

 Külön figyelmet érdemel a GERMANIA SVBACTA körirat Marcus Aurelius GER-1/2 

és GERM-7 érmein. A megfogalmazás teljességgel egyedülálló a római éremverésben, amelynek 

magyarázatát a subacta szóΝ speciálisΝ jelentésárnyalatábanΝ kellΝ keresniέΝ AzΝ ugyanisΝ aΝ legyőzésΝ

sokkal durvább formáját sugallja, elfoglalás (capta) helyett inkább eltiprást, kényszerrel történőΝ

                                                           
856 KésőbbΝDomitianusΝveretettΝolyanΝhátlapot,ΝamelyenΝlovonΝvágtatΝésΝegyΝgermántΝkészülΝleszúrniέΝRICΝIIΝ2ηιέ 
857 Részletesebben lásd RIC II/1 248. o. 
858 Hasonló ábrázolás található Domitianus cretai provinciális veretein is bronz címletben. Svoronos 1890, 344/59 
(helytelenül Mysiaként azonosította), 3ŐŐήθίΝ(JέΝσέΝSvoronosΝhelytelenülΝnőkéntΝazonosítottaΝaΝmeglehetősenΝrosszΝ
megtartású hátlapot, ám a mellek hiánya, illetve a hangsúlyos mellizom inkább férfire enged következtetni) 
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alávetés értelemében.859 A megváltozott szóhasználat jól tükrözi a markomann háborúk okozta 

kegyetlenΝrómaiΝveszteségeketΝésΝazΝebbólΝfakadóΝgyűlölettőlΝfűtöttΝmegtorlástέ 

 A GER-1/1 variáns érdekessége, hogy voltaképpen egy tropaeumos ábrázolás részlete. 

DomitianusΝveretettΝolyanΝhátlapokatΝis,ΝamelyekenΝaΝpajzsonΝülőΝnőΝmellettΝhátrakötözöttΝkezűΝ

férfi áll, és közöttük tropaeum jelziΝlegyőzöttségüketέ860 Utóbbit a GERMANIA CAPTA körirat 

is hangsúlyozza.861 Nagy különbség, hogy ezeken az érmeken nem a provincia, hanem az 

alávetett barbárok egy-egyΝjellegzetesΝképviselőjeΝláthatóέΝEltérésΝmutatkozikΝaΝkétΝtípusúΝhátlapΝ

címletében és datálásában is. A tropaeumot ábrázoló érmek csak sestertiusként és dupondiusként 

készültek 85-89 között. A provinciaperszonifikációs pénzeket viszont aranyban, ezüstben 84-88 

és 90-96 között verték, tehát ezek mindenképp nagyobb hangsúllyal rendelkeztek. Mindkét 

ábrázolásΝalapvetőenΝugyanaztΝazΝüzenetetΝközvetítette,ΝvagyisΝaΝcsászárΝésΝaΝRómaiΝBirodalomΝ

győzedelmességétέΝ AzΝ eltérőΝ képiΝ eszközökΝ használataΝ rávilágítΝ arra,Ν hogyΝ mégisΝ fontosΝ

különbség volt közöttük. Az egyik a nép alávetését, míg a másik egy új provincia megszerzését 

emeliΝkiέΝUtóbbiΝsokkalΝbékésebbΝésΝhosszabbΝtávúΝprosperitástΝvetítΝelőreέΝ 

 AΝfentΝleírtΝfolyamatΝazonbanΝnemΝDomitianusΝidejébenΝzajlottΝleΝelőször,ΝhanemΝmárΝapjaΝ

és bátyja Iudaea capta pénzein is megtalálható.862 EzekenΝ isΝ ugyanazΝ aΝ sémaΝ figyelhetőΝmeg,Ν

tehátΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ állóΝ férfiΝ ésΝ ülveΝ búsulóΝ nőέΝ AΝ különbségΝ csupánΝ annyi, hogy a 

tropaeumotΝ datolyapálmaΝ helyettesítiέΝ RáadásulΝ aΝ nőalakΝ ugyanígy,Ν deΝ egyedülΝ isΝ megjelenik,Ν

tehát mintegy kiemelik a tropaeum alól.863 Emellett azonban létezik olyan ritka hátlap is, 

amelyen tropaeum alattΝ megkötözöttΝ kezűΝ férfiΝ ülΝ (θŐέΝ kép)έ864 MegfigyelhetőΝ tehát,Ν hogyΝ

DomitianusΝ visszanyúlΝ sajátΝ elődeinekΝ márΝ kipróbáltΝ ésΝ jólΝ működőΝ

ábrázolásaihoz, hogy saját hatalmának katonai legitimációját 

bizonyítsa.865 

 

  64. kép: Tropaeum alattΝülőΝgermánΝfogolyΝ(DomitianusΝKrέuέΝκŐ) 

 

                                                           
859 A subactus a subigo szóból ered. Georges 1992, 2854-2856 (subigo). 
860 RIC II/1 274, 295, 351, 397, 463, 525, 632.  
861 Christ 1996, 93-94. 
862 RIC II Vespasianus 424-426, Titus 92-93, 128; Hendin 2007, 125. 
863 τstrowskiΝ1λλί,Ν1θ1;ΝδIεCΝGermaniaΝ1κŐέΝAΝbúsulóΝnőalakΝtovábbéléséhezΝazΝújabbΝkoriΝművészetbenΝGiulianoΝ
1988, 101-113. 
864 RIC I2 202. 
865 Witschel 2005, 100; Christ 1996, 93.  
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 Érdemes a kronológiát alaposabban szemügyre venni. Domitianus 83-ban már triumphust 

tartott a chatti felett és felvette a Germanicus nevet, de csak 84-benΝ jelentekΝ megΝ azΝ elsőΝ

Germaniát ábrázoló hátlapok.866 A GERMANIA CAPTA a GER-2-3-as típusokkal együtt 

viszont csak egy évvel későbbΝ tűntΝ felέΝKérdés,Ν hogyΝDomitianusΝmintΝ hosszúΝ idejeΝ azΝ elsőΝ aΝ

germánokΝ felettΝ nagyΝ győzelmetΝ aratóΝ rómaiΝ hadvezér,Ν miértΝ késlekedikΝ ennyitΝ aΝ sikerΝ

propagálásávalέΝ AnnakΝ idejénΝ VespasianusΝ ésΝ TitusΝ márΝ koránΝ igyekeztekΝ többΝ különbözőΝ

hátlappal a zsidók elleni teljesítményüket méltatni.867 Óvatosságot feltételezni Domitianus 

esetében nem helyénvaló, mivel amint lehetett triumphust tartott, amely Tacitus szerint nevetség 

tárgya volt.868 89–ben Germania Superior helytartója, L. Antonius Saturninus fellázadt 

Domitianus ellen.869 A zendülésen, amelyben a chattus törzs is részt vett, gyorsan sikerült úrrá 

lenniέΝ EzenΝ kívülΝ azonbanΝ aΝ dunaiΝ hadszíntérenΝ bekövetkezőΝ eseményekΝ isΝ megköveteltékΝ aΝ

császár jelenlétét, azonban vállalkozása kudarcba fulladt, és Decebalusszal való békekötéssel ért 

véget.870 Még ugyanebben az évben, 89-ben Domitianus triumphust tartott a dákok és chatti 

felett, hogy feledtesse külpolitikai kurdarcát.871 ValószínűlegΝ ezΝ indokoltaΝ aΝ GER-1 típusú 

hátlapok újbóli kibocsátását, amelyet Domitianus uralkodásának végéig fontos legitimációs 

eszközkéntΝhasználtέΝRomábanΝannyiΝgyőzelmiΝemlékművetΝavatott,ΝhogyΝSuetoniusΝ szerintΝaztΝ

már a nép is megelégelte és az egyikre valaki görögül ráírta, hogy ARCI.872 Ez egyben egy 

szójáték is, amelyet lehetett latinul arcinak (ívek) vagy görög arkínak (elégnek) is olvasni.873 

 

XVI.1.2. GER-2 

 A GER-2-es hátlapokon a tropaeumonΝfüggőΝpajzsraΝíróΝVictoriaΝlábátΝsisakraΝhelyezi,ΝésΝ

előtteΝ földönΝ ülőΝ búsulóΝ nőalakΝ jelenikΝ megέ874 Érdekes módon a kerek pajzs, amelyre a 

győzelemΝistennőjeΝír,ΝpálmafánΝlóg,ΝamitΝmégΝkétΝsokszögletűΝhosszúkásΝpajzsΝisΝdíszít,ΝközöttükΝ

tunica,ΝtetejénΝsisakέΝAzΝábrázolásΝbonyolultságábólΝisΝkitűnik,ΝhogyΝtöbb különböző,ΝmárΝismertΝ

                                                           
866 Kienast 2004, 114. 
867 EbbenΝDomitianusnakΝnemΝvoltΝrésze,ΝamiértΝúgyΝvigasztaltaΝmagát,ΝhogyΝtestvérévelΝellentétbenΝőΝegyedülΝvívtaΝ
ki magának a triumphust. Seelentag 2004, 115-116. 
868 AΝkortársakΝszemébenΝaΝhadjáratΝisΝalaptalanΝésΝértelmetlenΝvolt,ΝmivelΝkülsőΝagresszióΝnemΝindokolta. Tac. Agr. 
39; Seelentag 2004, 116-117; Witschel 2005, 101. 
869 Baatz 2000, 17-18. 
870 Witschel 2005, 103-104. 
871 Kienast 2004, 115; Seelentag 2004, 117-120. 
872 Suet. Dom. 13, 2. 
873 Künzl 1988, 40. 
874 Létezik egy alexandriai bronz veret, amelyen a pajzsra író Victoria lábát fogolyra helyezi. Dattari 1901, 27/439. 
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jelenetΝötvözetérőlΝvanΝszóέΝAzΝalapötlet,ΝvagyisΝ aΝpálmafánΝ lógóΝpajzsraΝ íróΝVictoriaΝ aΝbúsulóΝ

nőalakkalΝ VespasianusΝ IVD-ηΝ hátlapjárólΝ származik,Ν amiΝ márΝ önmagábanΝ isΝ többΝ részbőlΝ

összeállított kép.875 AΝ pajzsonΝ lévőΝ DEΝGERεΝ feliratΝ viszontΝ egyértelművéΝ teszi,Ν hogyΝ jelenΝ

esetbenΝaΝgermánok,ΝésΝnemΝaΝzsidókΝlegyőzésérőlΝvanΝszóέΝFigyelemreΝméltóΝazonban,ΝhogyΝaΝ

pálmaΝalkalmazásaΝmegmaradtέΝAΝdatolyafaΝugyanisΝeddigΝaΝiudaeaiΝgyőzelmekΝhangsúlyozásáulΝ

szolgált, ami Domitianus idejében már nem aktuális.876 AzΝ semΝ valószínű,Ν hogyΝ ezzelΝ

visszautalnaΝ családjánakΝ dicsőΝ tetteire,Ν hiszenΝ éppenΝ hozzájukΝ kívántΝ katonailagΝ isΝ méltóΝ

uralkodóvá válni.877 ValószínűbbΝ az,Ν hogyΝ nemΝ akartΝ szakítaniΝ egyΝ márΝ kialakultΝ ésΝ elterjedtΝ

ábrázolással, hanem jobbnak látta azt csak az aktuális politikai helyzet szükségleteihez mérten 

kiegészíteni. A GER-2-es hátlap csak 85-86-ben jelent meg, tehát nem közvetlenül Germania 

elfoglalásakor.878 Ezek az évek a dákokkal való háborúval voltak hangosak, akik Moesia 

területére betörve nagy pusztításokat okoztak.879 Érdekes módon Domitianus éremverésében 

azonban nem jelennek meg a dákokkal kapcsolatos éremképek, csak a germánokéval, noha 85-

benΝidőΝelőttΝtriumphustΝisΝtartottΝaΝdákokΝfelettέΝElképzelhető,ΝhogyΝelΝakartaΝterelniΝaΝfigyelmet a 

problémásΝdákΝtémáról,ΝésΝinkábbΝaΝkorábbiΝdicsőségesΝtetteitΝkívántaΝhangsúlyozniέ880 

 

XVI.1.3. GER-3 

 A GER-3-asΝhátlapokonΝtérdelőΝnőalakΝlátható,ΝmelletteΝtöröttΝlándzsa,ΝegyikΝkezeΝpajzsotΝ

tart, míg másik karját a vele szemben álló páncélos császár felé nyújtja.881 A hátlap két esetben 

fordulΝ elő,Ν előszörΝ DomitianusΝ κη-86-os, majd Marcus Aurelius 171-172-es kibocsátásában, 

mindkétszer sestertius címletben.  Nagy különbség mutatkozik azonban a köriratokban. Amíg a 

korábbin csupán S C olvasható, addigΝ aΝ későbbinΝ aΝ CδEεEσTIAΝAVGΝ IεPΝVIΝCτSΝ IIIέΝ AΝ

clementia fontosΝrészeΝvoltΝaΝgyőzelemΝmegünneplésének,ΝésΝaΝgyőztesΝcsászárΝfőΝerényeiΝközéΝ

                                                           
875 RIC II/1 247. o. 
876 A Domitianus által vert Iudaea capta érmek itt már nem relevánsak. 
877 RIC II/1 244. old. 
878 Ugyanez vonatkozik a szintén 85-86-ban kibocsátott GER-3-as típusra. 
879 Witschel 2005, 102-103. 
880 A dák háborút végül a rómaiakra nézve csúfos békekötéssel sikerült csak lezárni, amelyben Domitianus a 
dákoknakΝnagyösszegűΝpénzΝfizetéséreΝkötelezteΝmagátΝésΝRomátέΝCassέΝDioΝθι,Νιέ 
881 AΝtöröttΝlándzsaΝtalánΝaΝrégiΝrómaiΝtradícióraΝvezethetőΝvissza, amely szerint a triumphus során bemutatott és az 
isteneknek felajánlott fegyvereknek töröttnek és véresnek kellett lennie. Östenberg 2009, 27. 
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tartozott.882 A pajzs és a törött lándzsa olyan elemek, amelyek megjelennek Domitianus GER-

1/1-es típusú érméjén is. A jelenetΝmagaΝegyértelműenΝazΝalá-fölérendeltségi viszonyt tükrözi. A 

fegyverek letétele a császár lábai elé allegorikus megjelenítése a teljes és feltétel nélküli 

megadásnakέΝ δegyőzöttΝ térdelőΝ alakokΝ korábbiΝ éremábrázolásokonΝ isΝ megjelentekέΝ AugustusΝ

idejében a CAESAR DIVI F ARME CAPT hátlapon egy armeniai uralkodó ereszkedik féltérdre, 

kezeit megadóan maga elé emelve (65. kép).883 A hasonló köriratú ARMENIA CAPTA vereten 

csupán jellegzetes armeniai fegyverek láthatók.884 Meg kell még említeni a CAESAR 

AVGVSTVS SIGN RECE érmét is, amelyen parthus férfi térdel, és római hadijelvényt nyújt át 

(66. kép).885 AΝ térdelőΝ pózΝ ésΝ azΝ ellenségΝ fegyvereinekΝ bemutatásaΝ tehátΝ bizonyosanΝ aΝ teljesΝ

győzelemΝjelekéntΝvoltΝértelmezhetőέΝ 

        
θηέΝkép:ΝTérdelőΝarmeniaiΝ(Augustus Kr.e. 19-18) 66. kép: Hadijelvényeket visszaszolgáltató parthus (P. 

Petronius Turpilianus Kr.e. 19) 

 

 Az Augustus uralkodása alatt kibocsátott éremképek arra engednek következtetni, hogy 

Domitianus tudatosan nyúl ezekhez vissza. Ezt támasztja alá az is, hogy a Flavius uralkodó a 

SIGN RECE hátlapot maga is verette.886 Domitianus tehát párhuzamba állítja magát 

Augustusszal,Ν akinekΝ uralkodásaΝ alattΝ sikerültΝ legutóbbΝ aΝ germánoktólΝ jelentősΝ területeketΝ

szereznie.887 AzΝelsőΝprinceps annak ellenére jó hivatkozási alapnak bizonyult, hogy Germaniát 

nemΝtudtaΝmegtartaniέΝKésőbbΝεarcusΝAureliusΝviszontΝDomitianusΝhátlapjáhozΝnyúlΝvissza,ΝakiΝ

bár damnatio memoriaebenΝ részesült,Ν aΝ germánokΝ ellenΝ mégisΝ kétségkívülΝ őΝ érteΝ elΝ aΝ

legmaradandóbb katonai sikereket. A 171-172 közöttΝkibocsátottΝpénzΝhátterébenΝazΝelsőΝjelentősΝ

                                                           
882 Clementia Augustus senatus által kapott clipeus virtutisán is megjelenik. Korábban a senatus Clementiának és 
Divus Iuliusnak közös templomot emeltetett, amelyben a szobraik egymással kezet fognak. DNP Clementia 31; Res 
Gestae 34. 
883 RIC I 101-103. 
884 RIC I 41. 
885 RIC I 98-100. 
886 RICΝIIΝVespasianusΝ2ŐίέΝEzΝugyanΝnemΝaΝgermánΝgyőzelmekhezΝkapcsolódik, mivel 77-78-ban bocsátották ki. 
EttőlΝfüggetlenülΝékesΝbizonyítékaΝannak,ΝhogyΝaΝrégiΝhátlapokΝaΝtöbbΝévtizednyiΝhiátusΝellenéreΝsemΝmerültekΝ
feledésbe. 
887 A GER-3 történelmi hátteréhez lásd GER-2. 
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sikerekΝállnak,ΝamelyekkelΝaΝrómaiakΝkezdtekΝfelülkerekedniΝazΝelsőΝmarkomannΝháborúbanέ888 

 

XVI.1.4. GER-4 

 A GER-4-esΝ típusΝ aΝ pajzshalmonΝülőΝ nőalakotΝ takarja,Ν kezébenΝ ággalέΝAΝTraianusΝ általΝ

98-100 között vert aurei és denarii új megvilágításba helyezik Germaniát, annak ellenére, hogy 

számos elemet tartanak meg a korábbi típusokból. A braccae, aΝ fedetlenΝ felsőtestΝ ésΝ aΝ

hatszögletűΝ hosszúkásΝ pajzsokΝ aΝ Domitianus-koriΝ hátlapokraΝ vezethetőkΝ visszaέ889 Nagy 

különbség azonban, hogy a törött lándzsát egy ág váltja fel. Germania megjelenítése tehát 

pacifikálódottέΝ AΝ területΝ megnövekedettΝ megbecsülésétΝ jelziΝ azΝ is,Ν hogyΝ aΝ nőalakΝ márΝ nemΝ aΝ

földön,ΝhanemΝegyΝ fegyverhalmonΝülέΝAΝváltozásΝ feltehetőenΝTraianusΝgermaniaiΝhelytartósága 

soránΝ végrehajtottΝ fejlesztésekre,Ν építésekreΝ ésΝ határvédelmiΝ újjászervezésekreΝ vezethetőΝ

vissza.890 KiegészítéskéntΝmegΝkellΝemlíteni,ΝhogyΝTraianusΝörökbefogadásátΝkövetőenΝσervávalΝ

együtt felvette a Germanicus nevetΝegyΝgyőzelemΝmiatt,ΝamelyetΝ feltehetőenΝegyΝ legatus vívott 

ki.891 Traianus uralkodóként Romába való megérkezéséig azonban több mint két év telt el, mivel 

VespasianushozΝ hasonlóanΝ igyekezettΝ győzteskéntΝ bevonulniέ892 A GER-4-es érem Traianus 

katonai önreprezentációjának fontos darabja, amellyelΝ uralkodásaΝ elejénΝ lévőΝ programjátΝ

meghatározta. 

 A fegyver- vagyΝ pajzshalmonΝ ülőΝ területperszonifikációΝ jólΝ ismertΝ motívumΝ azΝ ókoriΝ

művészetbenέΝÍgyΝelőszörΝazΝaitóliaiΝligaΝpénzeinΝjelentΝmegΝAitóliaΝperszonifikációjaέ893 Hasonló 

módonΝ aΝ rómaiΝ művészetΝ isΝ alkalmazzaΝ eztΝ azΝ ikonográfiaiΝ megoldást,Ν deΝ elsősorbanΝ RomaΝ

alakjánál.894 TitusΝ példáulΝ újraveretΝ egyΝ köztársaságkoriΝ érmet,Ν amelyenΝ pajzsonΝ ülőΝ istennőΝ

látható, körülötte két madár, lábainál anyafarkas és ikrek.895 Provinciák megszemélyesítéséhez 

mindezidáigΝnemΝhasználták,ΝhabárΝaΝmegfelelőΝelőképΝmegvoltΝhozzáέ 

 

 

                                                           
888 Nem csak a quadi, hanem a marcomanni ellen is sikereket értek el. Rosen 2005, 154. 
889 Toynbee 1934, 92-93. 
890 Seelentag 2004, 130-134. 
891 EzΝfeltehetőenΝPompeiusΝδonginusΝvoltΝPannoniábanέΝσervaΝaΝgyőzelemΝbejelentésekorΝtudattaΝnépével,ΝhogyΝ
Traianust szemelte ki utódjául. Eck 2002, 20; Seelentag 2004, 124-125, 155-157. 
892 Ugyanakkor a rajnai legiók elégedetlenségét is kezelnie kellett. Seelentag 2004, 17, 113. 
893 Ostrowski 1990, 27-28. 
894 LIMC Roma 65-87. 
895 RIC I 6. o, Vespasianus 194. 
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XVI.1.5. GER-5 

 A GER-5 hátlapokon álló, fél mellét szabadon hagyó tunicát és sagumotΝ viselőΝ nőalakΝ

jelenikΝmegΝegyikΝkezébenΝ lándzsával,ΝmásikbanΝhatszögletűΝpajzsot tartva a földön.896 Tacitus 

leírja,ΝhogyΝaΝgermánΝnőkΝruházataΝszabadonΝhagyjaΝaΝkarokat,ΝésΝgyakranΝaΝmelletΝisέ897 Ebben 

azΝ esetbenΝ tehátΝ egyΝ valósághűbbΝ képΝ irántiΝ igényΝ feltételezhetőέΝ AΝ lándzsa,Ν amelyΝ márΝ

Domitianus alatt is a provincia attribútuma volt, itt nem törötten, hanem épen jelenik meg. Másik 

érdekesség, hogy a pajzsát sem kell már felajánlania senkinek. Az újdonság nem a germánok 

megnövekedett harciasságát jelképezi, hanem sokkal inkább a két római provincia katonai 

létesítményeinek kiépítését ezeken a területeken.898 A megváltozott ábrázolás azt tükrözi, hogy a 

központi hatalom már nem kívülálló részként, hanem a Római Birodalom szerves egységeként 

tekint rá. Ezt támasztja alá Hadrianus EXERCITVS GERMANICVS 

érméje is, amely egy a provincia-sorozattal párhuzamba állítható széria 

része.899 

     67. kép: VIRTVS MILITVM (Laelianus Kr.u. 260) 
 
 Nem maradhat említés nélkül Laelianus egy arureusa, amely a 

GER-5-höz nagymértékben hasonlít.900 AΝhátlaponΝegyΝhosszúΝhajúΝnőalakΝállΝhosszúΝtunicában, 

fél melle fedetlen, kezében lándzsa és vexillum (67. kép).901 Utóbbin a XXX-as szám olvasható, 

ami a Xantenban állomásozó legio XXX Ulpia Victrixet jelöli. A GER-5-tel mutatott nagy 

hasonlóság ellenére a VIRTVS MILITVM körirat nem engedi meg Germaniaként való 

interpretálásátέΝAΝpárhuzamΝugyanakkorΝannyiraΝegyértelmű,ΝhogyΝδaelianusΝmindenΝbizonnyalΝ

tudatosan alkalmazta a provinciaperszonifikáció üzenetének megtestesítésére.902 Germania 

alkalmazása a virtus militum megjelenítésére nagyon logikus lépés volt. Ezzel ugyanis egyszerre 

nagyonΝ tömörenΝ többΝ üzenetetΝ tudottΝ közvetíteniέΝ δegfontosabbΝ közlendőjeΝ ugyanisΝ katonaiΝ

talpraesettségét ésΝ jóΝ vezetőiΝ képességétΝ bizonygatta,Ν amelyekΝ követőinekΝ győzelmetΝ hozέΝ AΝ

hátlap ugyanakkor feltünteti a kibocsátás helyét, amire a Germaniával való hasonlóság utal. A 

provinciaperszonifikációk hasonló alkalmazása a korszakban nem egyedülálló, hiszen Laelianus 

                                                           
896 Toynbee 14934, 95; Krierer 2004, 82. 
897 Tac. Germ. 17, 3. vesd össze Houghtalin 1996, 295. 
898 Toynbee 1934, 94-96; Ostrowski 1990, 162; Baatz 2000, 47. 
899 RIC II 920-921. 
900 Lásd még HIS-8. 
901 Alföldi 1937, 96, 99; LIMC Germania 9. 
902 Alföldi 1937, 96-97. 
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ellenfeleΝPostumusΝisΝelőszeretettelΝalkalmaztaΝGalliaΝperszonifikációitΝérmeinΝ(GAδ-8/3-5).  

 

XVI.1.6. GER-6 

 A GER-6 hátlapokat, amelyeken tropaeum alattΝülőΝnőalakΝlátható,ΝεarcusΝAureliusΝ1ι1Ν

decembere és 174 decembere között bocsátotta ki. Az ábrázolás voltaképp megegyezik a GER-

1/2-es variánssal, a tropaeumot leszámítva.903 EzΝ nemΝ isΝ meglepő,Ν hiszenΝ εarcusΝ AureliusΝ

ugyanebbenΝ azΝ időbenΝ mindkétΝ változatotΝ veretteέΝ RendkívülΝ szokatlan,Ν hogyΝ aΝ nőalakΝ nemΝ

búsuló tartásban van, hanem átkulcsolja egyik lábát. Legjobb párhuzama Traianus egyik 

hátlapján található, amelyen a tropauem alattΝülőΝdákΝférfiΝfejétΝfelhúzottΝtérdéreΝtámasztjaΝ(η2έΝ

kép). 

 

XVI.1.7. GER-7 

 A GER-7-esΝábrázolásΝaΝtartománytΝállóΝnőalakkéntΝjelenítiΝmegΝhosszúΝ tunicában, félig 

fedetlen mellel, jobb kezében lándzsával. Az ábrázolás nagyon hasonlít a GER-5 típushoz, de ott 

a provincia még pajzsot is tart maga mellett. A katalógusban való külön feltüntetését nem 

ikonográfiai, hanem inkább gyakorlati szempontok vezérelték. A GER-7 ugyanis egy terra 

sigillata serpenyőΝ nyelénΝ találhatóέΝ AΝ nőalakΝ alattΝ aΝ GERεAσIASΝ feliratΝ olvasható,Ν amelyetΝ

fegyverábrázolások fognak közre. Állítólag ezt T. Mommsen Germania Superiorként oldotta fel, 

ami Kr.u. 90-nélΝ későbbreΝ kelteznéΝ aΝ tárgyatέ904 K. Schumacher viszont inkább signum vagy 

sigillum szóra egészítené ki.905 

 CélszerűΝ azonbanΝ aztΝ isΝ megvizsgálni,Ν hogyΝ aΝ GermaniasΝ tekinthető-e egy szónak is. 

Ebben az esetben a felirat pluralis accusativusbanΝ állnaέΝ AΝ többesΝ számΝ feltehetőenΝ aΝ kétΝ

provinciára Inferiorra és SuperiorraΝutalέΝEzΝ előttΝ állhatnaΝazΝapud szó is, ahogy az Tacitusnál 

szerepel.906 EbbenΝ azΝ esetbenΝmárΝ aΝ kétΝGermaniábanΝ történőΝ eseményekre,Ν viszonyokraΝ vagyΝ

akár az ottani népességre utalna. Nem kizárt, hogy a felirat az edény célterületeit jelöli. A terra 

sigillata elsődlegesΝ felhasználóiΝ aΝ katonákΝ voltak,Ν akikΝ szépΝ számmalΝ tartózkodtakΝ aΝ RajnaΝ

menténέΝElképzelhető,ΝhogyΝaΝfazekasokΝaΝcélközönségΝkedvébenΝakartakΝjárni,ΝhogyΝígyΝtegyékΝ

                                                           
903 Toynbee 1934, 96; Houghtalin 1996, 294-295. 
904 TέΝεommsentΝaΝkésőbbiΝszerzőkΝcsakΝmegemlítik,ΝdeΝnemΝhivatkoznakΝsemmilyenΝírásbanΝmegjelentΝművéreέΝ
BieńkowskiΝ1λλί,ΝκκήηŐ;ΝSchumacherΝ1λ3η,ΝσrέΝλί;ΝKatέΝKriererΝ2ίίŐ,Νκ2έΝvesd össze Krierer 2004, Kat. 334, ahol a 
szerzőΝκη-90 közé keltezi. 
905 Schumacher 1935, Nr. 90. 
906 Tac. Ann. 1. 34, 2. 26. 
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keresettebbé portékájukat. Erre számos példa van Africából, ahol a mécseseketΝ előszeretettelΝ

díszítették a lokális provinciaperszonifikációkkal (AFR-VII/4, VIII/2). 

 A feliratnál is sokkal tanulságosabb maga az ábrázolás, amely a pajzs hiányától eltekintve 

megegyezik a GER-ηΝ típussalέΝ RáadásulΝ aΝ feliratΝ mindkettőtΝ egyértelműenΝ GermaniaΝ

provinciaperszonifikációjakéntΝ azonosítjaέΝ Feltűnő,Ν hogyΝ azΝ előzőektőlΝ teljesenΝ eltérő,Ν deΝ kétΝ

közelΝ azonosΝmegjelenítésΝ kerülΝ egymástólΝ különbözőΝ tárgytípusra,Ν amelyekΝ korbanΝ nagyjábólΝ

megegyeznek. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi állhat az egyezés mögött. Egyik lehetséges 

magyarázatΝ lenne,Ν hogyΝ aΝ fazekasokΝ ésΝ aΝ későbbiΝ vésnökökΝ HadrianusΝ éremképétΝ másoltákΝ

volna. Ezt eldönteni csak az edény pontosabb datálása alapján lehetne.907 ElképzelhetőΝazonbanΝ

azΝis,ΝhogyΝegyΝközösΝikonográfiaiΝforrásraΝvezethetőΝvisszaΝaΝGER-5 és a GER-7 is. Ebben az 

esetben természetesen az a kérdés merül fel, hogy mi lenne az a kép.908 Elképzelhető,ΝhogyΝegyΝ

Romában szabadon álló körplasztikai alkotás lehetettέΝHasonlóΝművekΝmeglétéreΝírásosΝforrásokΝ

alapján következtethetünk.909 Ilyen központi ábrázolások elterjedéséhez azonban kellettek volna 

közvetítőΝtárgyak,ΝamelyekΝáltalΝezekΝeljuthattakΝpéldáulΝaΝfazekasokhoz,ΝilletveΝelterjedhettekΝazΝ

egész birodalomban.  

 

XVI.1.8. GER-8 

 A GER-8-asΝtípusΝaΝzeugmaiΝmozaikΝGermaniátΝábrázolóΝmeglehetősenΝtöredékesΝrészeέΝ

Pusztán a szemek feletti rész maradt meg, valamint a corona muralis és a provinciát azonosító 

felirat. A zeugmai mozaik egyenkénti elemzését nem tartom célravezetőnek,Ν ígyΝ azΝ összesítettΝ

vizsgálatokhoz lásd az arra vonatkozó fejezetet. 

 

XVI.2. Összegzés 

 Germania megszemélyesítései a Domitianus-koriΝ foglalásátólΝ kezdveΝ aΝ IIIέΝ századΝ elsőΝ

feléigΝterjednekέΝσemΝmeglepőΝmódonΝaΝperszonifikációkΝtöbbségeΝaΝgermánokkal folytatott hadi 

esemény kapcsán jött létre. Germania perszonifikációjára legnagyobb hatással a Domitianus 

hódításaitΝ követőΝ propagandaΝ voltέΝ Ν voltΝ azΝ elsőΝ császár,Ν akiΝ maradandóΝ sikereketΝ értΝ elΝ aΝ

germánok ellen, és provinciát is alapított. Nem véletlenül volt tehát büszke eredményeire, 

                                                           
907 K. R. Krierer katalógusában minden indoklás nélkül 85-90 közé keltezi. 
908 Krierer 2004, 82. 
909 PέΝBieńkowskiΝezzelΝszembenΝmegemlíti,ΝhogyΝaΝGermaniasΝaΝgörögΝsingularis genitivus alaknak felelne meg, ám 
magaΝsemΝtartjaΝtúlΝvalószínűnekέΝBieńkowskiΝ1λί0, 88/54. 
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amelyeketΝ apjaΝ ésΝ bátyjaΝ iudaeaiΝ győzelmeihezΝ tudottΝ mérniέ910 A két esemény kapcsolata a 

hátlapokonΝ isΝ megmutatkozik,Ν mivelΝ DomitianusΝ többΝ esetbenΝ isΝ egyértelműenΝ visszanyúlΝ aΝ

korábbi sikeres ikonográfiai kompozíciókhozέΝ TraianusΝ GermaniátΝ DomitianusΝ éremképébőlΝ

kiindulva sokkal pacifikáltabb módon örökítette meg. A provincia megbecsülésében 

bekövetkezett változásnak hátterében az áll, hogy az optimus princeps innen került a trónra, 

illetve a helytartósága alatt véghezvittΝ számosΝkonszolidációsΝ ésΝ romanizációsΝ erőfeszítéstΝ tettέΝ

HadrianusΝ aΝ provinciasorozatánakΝ megfelelőenΝ teljesenΝ újraalkottaΝ GermaniaΝ

megszemélyesítésétέΝÉrdekesΝmódonΝegyΝezzelΝszinteΝteljesenΝmegegyezőΝábrázolásΝtalálhatóΝegyΝ

terra sigillata serpenyőΝfogantyúján,ΝamelyetΝmégΝegyΝfeliratΝisΝGermaniakéntΝazonosítέΝεarcusΝ

AureliusΝ vertΝ mindkét,Ν korábbiΝ előképekreΝ visszavezethetőΝ GermaniaΝ hátlapΝ csakΝ azΝ elsőΝ

markomannΝ háborúΝ idejéreΝ keltezhetőέΝ εeglepőΝ módonΝ aΝ véglegesnekΝ tekinthetőΝ másodikΝ

háború megnyeréseΝ utánΝ nemΝ jelennekΝ megΝ ilyenΝ ábrázolásokέΝ SokkalΝ inkábbΝ aΝ legyőzöttΝ

barbárokatΝ jelenítikΝ meg,Ν amiΝ előrevetítiΝ aΝ IIIέΝ századbanΝ isΝ uralkodóΝ tendenciátέΝ AΝ zeugmaiΝ

mozaikΝ aΝ provinciaΝ legkésőbbiΝmegszemélyesítése,Ν amelyΝ teljesenΝmindenΝ szempontbólΝ eltér a 

többitőlέ 

  

                                                           
910 Domitianus apja és bátyja iránti féltékenységéhez lásd Hendin 2007, 124-125. 
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GER-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Domitianus (84-88, 90-96) 
 Marcus Aurelius (172 dec.-174 jún.) 
Névérték: Au, D, As, Med (Ag) 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: GERMANICVS COS  X  
 GERMANICVS COS  XIIII    
 GERMANICVS COS  XV 
 GERMANICVS COS  XVI 
 GERMANICVS COS  XVII 
 IMP VIIII COS XI CENSORIA POTESTAT P P  
 IMP VIII COS XI CENS POTESTAT P P 
 IMP VIII COS XI CENS POT P P 
 IMP XI COS XI CENS P P P 
 IMP XI COS XII CENS P P P 
 IMP XII COS XII CENS P P P 
 IMP XIIII COS XII CENS P P P 
 IMP XIIII COS XIII CENS P P P 
 IMP XIIII COS XIIII CENS P P P 
 GERMANIA SVBACTA IMP VI COS III 
Hátlap:Ν 1έΝ PajzsonΝ ülőΝ gyászolóΝ nőalak,Ν felsőtesteΝ fedetlen,Ν
ruházata braccae, alatta kettétört lándzsa. 
2έΝFöldönΝülőΝnőalak,ΝkörülötteΝfegyverekέ 
Irodalom: RIC I2 201, 325-326, 330-331, 340-341, 346-347, 
394, 432, 442, 449, 461, 513, 522, 560, 586-587, 699, 747, 781-
782; RIC III 1053, 1094; Gnecchi I 43/1; Künzl 1988a, 545; 
Ostrowski 1990, Germania 6, 9, 12d; LIMC Germania 6; 
Schumacher 1935, Nr. 169/5; Houghtalin 1996, Germania 5-7, 
14; Babelon 1917-1918, 31; Christ 1996, 93; Toynbee 1934, 92; 
Schmidt-Dick 2011, V. 3.2.1.01. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=3958 
2. http://www.identificacion-numismatica.com/t3336-as-de-marco-aurelio-
germania-svbacta-imp-vi-cos-iii-s-c 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 

 
2. 

 
  

http://www.acsearch.info/record.html?id=3958
http://www.identificacion-numismatica.com/t3336-as-de-marco-aurelio-germania-svbacta-imp-vi-cos-iii-s-c
http://www.identificacion-numismatica.com/t3336-as-de-marco-aurelio-germania-svbacta-imp-vi-cos-iii-s-c
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GER.2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Domitianus (85-86) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: DE GER 
Hátlap: Pálmafán tropaeum, azon pajzs, amelyre Victoria  ír, 
lábaΝ sisakon,Ν előtteΝ földönΝ ülőΝ búsuló,Ν félmeztelenΝ nőalak,Ν
ruházata braccae. 
Irodalom: RIC I2 285, 365, 405, 475; Ostrowski 1990, 
Germania 1-2; Toynbee 1934, 89; Schumacher 1935, 169/4; 
Babelon 1917-1918, 40-41; Toynbee 1934, 89; Christ 1996, 93; 
LIMC Victoria 355. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=367698 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GER-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Domitianus (85-86)  
 Marcus Aurelius (171 dec.-172 dec. 178) 
Névérték: S, Med (Br) 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: – 
 CLEMENTIA AVG IMP VI COS III 
 IMP VIII COS III P P CLEMENTIA AVG 
Hátlap: Álló császár kezében sceptrum, akinek a lába elé 
 sisakot,Ν töröttΝ lándzsátΝ ésΝ pajzsotΝ teszΝ aΝ térdelőΝ
 nőalak,ΝfelsőtesteΝfedetlen,ΝruházataΝbraccae. 
Irodalom: RIC II/1 279, 357, 401, 469; RIC III 1019; BMC IV 
1412; Ostrowski 1990, Germania 7; Schumacher 1935, Nr. 
169/3; Krierer 2004, Kat. 70; Babelon 1917-1918, 35; Tonybee 
1934, 92; Schmidt-Dick 2011, I.4. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=11809 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=367698
http://www.acsearch.info/record.html?id=11809
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GER-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus (98-100) 
Névérték: Au, D 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: PONT MAX TR POT COS II P P  
 P M TR P COS II P P 
 P M TR P COS III P P 
Hátlap:ΝPajzshalmonΝülőΝnőalak,ΝjobbΝkezébenΝággal,ΝfelsőtesteΝ
fedetlen, ruházata braccae. 
Irodalom: RIC II 5, 15, 35; Ostrowski 1990, Germania 10; 
Schumacher 1935, Nr. 170/1; Houghtalin 1996, Germania 9; 
Christ 1996, 96; Strack 1931, 12, 23, 31; Toynbee 1934, 93-94; 
Schmidt-Dick 2011, V.2.01; MIR 14, 23, 55-56, 71; Seelentag 
2004, 131-133. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=51113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GER-5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: D 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: GERMANIA 
Hátlap:Ν ÁllóΝ nőalakΝ jobbΝ kezébenΝ lándzsa,Ν baljábanΝ pajzs,Ν
ruházata hosszú tunica és sagum, amely fél mellét  szabadon 
hagyja. 
Irodalom: RIC II 302-304; Künzl 1988a, 546; Ostrowski 1990, 
Germania 11; LIMC Germania 7; Schumacher 1935, Nr. 170/2; 
Houghtalin 1996, Germania 3; Strack 1933, 300-302; Toynbee 
1934, 94-96; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.05-06. 
 
Fotó: 
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=451067&AucID=822
&Lot=1535&Val=00c3c9c8383e6e87f42cad35e6a1aa46 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.acsearch.info/record.html?id=51113
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=451067&AucID=822&Lot=1535&Val=00c3c9c8383e6e87f42cad35e6a1aa46
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=451067&AucID=822&Lot=1535&Val=00c3c9c8383e6e87f42cad35e6a1aa46
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GER-6 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Marcus Aurelius (171 dec.- 174 dec.) 
Névérték: D, S, Dp, As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: IMP VI COS III  
 IMP VII COS III  
 GERMANIA SVBACTA IMP VI COS III 
Hátlap: Tropaeum alattΝ ülőΝ nőalak,Ν egyikΝ térdétΝ kezévelΝ
 átkulcsolja, ruházata tunica és braccae, körülötte 
 fegyverek. 
Irodalom: RIC III 277-280, 289-293, 306, 1021-1027, 1049-
1052, 1054-1057, 1095; Ostrowski 1990, Germania 12d; LIMC 
Germania 8; Schumacher 1935, Nr. 171/3; Houghtalin 1996, 
Germania 10-13; Toynbee 1934, 96; Schmidt-Dick 2011, 
V.1.2.1.01-02. 

 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=466754 
 
 
 
 
 
 
 
GER-7 
Tárgytípus: Edénynyél 
Anyag: Terra sigillata 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Staatliche Kunstsammlung, Dresden (ZV  629) 

Méret: 12 cm 
Datálás: I. sz. vége – II. sz. eleje 
Felirat: GERMANIAS 
Leírás:ΝHosszúΝruhábanΝállóΝnőalak,ΝjobbΝkezébenΝ lándzsa, 
baljátΝaΝmelleΝelőttΝtartja,ΝjobbΝmelleΝfedetlenέΝ 
Irodalom: Ostrowski 1990, Germania 54; LIMC Germania 4; 
SchumacherΝ1λ3η,ΝσrέΝλί;ΝBieńkowskiΝ1λίί,ΝσrέΝηŐ; Treu 1889, 
166-167; Babelon 1917-1918, 38; Kuttner 1995, 85; Houghtalin 
1996, Germania 2; Krierer 2004, Kat. 334; Alföldi 1937, 98-99. 
 
Fotó: LIMC Germania 4. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.acsearch.info/record.html?id=466754
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GER-8 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝ hely: Museo dello Studium Biblicum 

 Franciscanum, Jeruzsálem 
Méret: 46×59 cm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat:Ν[Γ]  
Leírás: εedalionbanΝnőiΝbüszt,ΝfejΝjobbra,Ν ruházata fejére 
húzott himation, amelyen corona muralis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Germania 48; Parlasca 1983, 294/6; 
IGLS I 81/122; LIMC Suppl. Germania 1. 
 
Fotó: Parlasca 1983, Pl. 193/2. 
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XVII. Hispania 
 
 
 
 Hispania a Római Birodalom harmadik provinciája volt, Sicilia és Sardinia után. 

Elfoglalása több szakaszban zajlott, és összességében 200 évet vett igénybe. Roma terjeszkedése 

a félsziget 218-as megszállásával vette kezdetét, és Augustus 19-es hadjáratával, az astures és a 

cantabri legyőzésévelΝ fejeződöttΝ beέ911 AzΝ elsőΝ kapcsolatokΝ azonbanΝ ennélΝ sokkalΝ korábbanΝ

jöttek létre. 508-banΝugyanisΝRomaΝésΝKarthagoΝszövetségetΝkötött,ΝamelynekΝértelmébenΝelőbbiΝ

megígérte,ΝhogyΝtávolΝtartjaΝmagátΝaΝhispaniaiΝvizektőlέ912 

 

XVII.1. Források 

 Hispania abban a kivételes helyzetben van, hogy viszonylag sok írott forrás maradt fenn 

róla. Az Ibériai-félszigetΝmárΝjóvalΝaΝrómaiΝhódításΝelőttΝaΝgörögΝauktorokΝlátószögébeΝkerültέΝEzΝ

nemΝmeglepő,Ν haΝ belegondolunkΝ abba,Ν hogyΝ aΝ hellének ott már sokkal korábban rendelkeztek 

gyarmatvárosokkalέΝ AΝ forrásokΝ egységesΝ képetΝ rajzolnakΝ aΝ területről,Ν tejjel-mézzel folyó 

vidékkéntΝfestikΝle,ΝamelyΝmindenΝföldiΝjóvalΝbővelkedik913 (ásványkincsek,Νhalak,ΝtermőföldΝésΝaΝ

hozzá szükséges klíma, népesség,Ν illέΝ munkaerőΝ stbέ)έ914 Ez a toposokon alapuló szemlélet 

valamelyestΝmegváltozottΝaΝrómaiΝhódítással,ΝdeΝteljesΝegészébenΝaΝkésőΝantikΝidőkbenΝsemΝtűntΝ

el. A latin írók már korán, a második pun háború után elkezdtek foglalkozni a félszigettel. 

Hispaniáról általábanΝannyiraΝelismerőenΝszólnak,ΝhogyΝItaliaΝutánΝmindenbenΝaΝmásodikΝhelyenΝ

említik. A jól kutatott laudes Hispaniae aΝ félszigetrőlΝ festettΝ képΝ ésΝ aΝ kronológiaΝ alapjánΝ θΝ

csoportba osztatható.915 AzΝ elsőΝ aΝ Hispania capta/devicta, amely a félsziget meghódítását 

hangsúlyozza. A második a Hispania suplicans, amikor megfogalmazódik a Romától való 

függés. Hispania pacata Augustus korától kezdve jelenik meg, amely a tartományt békés és 

ennek következtében prosperáló provinciaként jellemzi. A negyedik csoport a Hispania in omnes 

provincias exemplum, ami a provincia megnövekedett politikai súlyának ad hangot. Az 

                                                           
911 RE Hispania 2034-2036. 
912 Houghtalin 1996, 312. 
913 StrabónΝkiemeli,ΝhogyΝHispaniaΝnemcsakΝbővébenΝvoltΝaΝterményeknek,ΝhanemΝazokΝkiválóΝminőségűekΝisΝvoltakέΝ
Strabón 3, 2, 6. 
914 Ehhez hasonló volt például ArabiaΝFelixΝisέΝGörögΝrészrőlΝmégΝmitologikusΝvetületeΝisΝvolt,ΝhiszenΝpéldáulΝittΝ
álltak Héraklés oszlopai is, amelyek az antik világ nyugati végét jelképezték. Ezen kívül a hérosz ittΝgyőzteΝleΝ
Geryónt is híres munkáinak egyikeként. Cabrero Piquero 2009, 18-21. 
915 Cabrero Piquero 2009, 24-27. A források részletes ismertetéséhez lásd RE Hispania 1965-2019. 
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ötödikben a Hispania terris omnibus felicior, a szerencse földjeként jelenik meg, amely Traianus 

és Hadrianus császárral adományozta meg a Birodalmat. Az utolsó Hispania regina 

provinciarum márΝ aΝ későΝ antikΝ időkreΝ vonatkozik,Ν aholΝ aΝ tartományΝmárΝ azΝ összesΝ többiΝ föléΝ

emelkedik.  

 

 Érdekes egy a Forum Augustin talált szobortalapzat felirata is: Imp(eratori) 

Caesari│Augusto p(atri) p(atriae)│Hispania ulterior│Baetica quod│(η) beneficio eius 

et│perpetua cura│provincia pacata│est auri│pondo C(entum).916 Ez alapján Alföldy G. arra 

következtetett, hogy a bázison Baetica aranyszobra állt, illetve hogy Augustus forumát további 

provinciaperszonifikációk díszíthették.917 Hasonló felvetések fogalmazódtak meg a Vettonából 

származó Hispania hanc│Proculus│proconsule│optinuit felirat kapcsán is.918 Az esetleges 

provinciaperszonifikációkat ábrázoló szobrok ikonográfiájához azonban semmilyen támpont 

sincs.  

 

 

 HispaniaΝ 13Ν különbözőΝ megszemélyesítéseΝ azonosíthatóΝ biztosanΝ érmekenΝ ésΝ

mozaikokon. Az ábrázolásokat 3 nagy periódusra lehet osztani. AzΝelsőΝaΝköztársaságΝkorΝvégét,Ν

aΝmásodikΝaΝnégyΝcsászárΝévétΝtakarja,ΝazΝutolsóΝpedigΝaΝIIέΝszέΝ2έΝharmadátólΝkezdődikέΝAzΝelsőΝ

kétΝkorszakbanΝközös,ΝhogyΝpolgárháborúsΝ időszakbanΝmegjelenőΝérmekrőlΝvanΝszóέΝAzΝekkoriΝ

attribútumok jól körülhatárolhatók (2 gerely és caetra),ΝamelyΝegyébkéntΝcsakΝritkánΝfigyelhetőΝ

meg a provinciaperszonifikációknál. Teljesen egyedi, hogy Hispania két esetben Galliával egy 

hátlaponΝ fordulΝ előΝ (HIS-6-7=GAL-3-Ő)έΝ HadrianustólΝ kezdveΝ aΝ fegyverekΝ eltűnésévelΝ

párhuzamosan Hispania nyúllal és olajággal jelenik meg, ami a II. század meghatározó 

ikonográfiájaΝleszέΝAΝIIIέΝszázadΝközepeΝelőttiΝzeugmaiΝdarabΝ(HIS-13)ΝettőlΝteljesenΝeltér,ΝmivelΝ

ugyanúgy néz ki, mint a mozaik többi provinciaperszonifikációja. 

  

XVII.2. Köriratok 

                                                           
916 CIL VI 31267 = ILS 103. 
917 Kijelentését Velleius Paterculus helyével (2, 39, 2) hozza összefüggésbe. Alföldy 1989, 231-234; Liverani 1995, 
221. vesd össze Smith 1988, 73-ιŐ,ΝakiΝszobrokΝlétezésétΝnemΝtartjaΝvalószínűnekέΝAΝtémáhozΝlásdΝmégΝδiverani 
1997, 95. 
918 CIL XI, 5172; Arce 1980, 91-92/34. 
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 A köriratok általában sematikusak, pusztán a HISPANIA szót tartalmazzák. A négy 

császárΝ évébenΝ ezΝmégΝ kiegészülhetΝ azΝ egyetértéstΝ ésΝ egységetΝ hirdetőΝ CτσSEσSVSΝ (HIS-4) 

szóval vagy a CONCORDIA HISPANIAVRVM ET GALLIARVM (HIS-5) kifejezéssel, 

amelyek teljesen egyediek a provinciaperszonifikációk történetében. Ugyanekkor Hispania 

büsztjeΝelőlaponΝisΝmegjelenikΝholΝsajátΝnevével,ΝholΝGalbaΝaktuálisΝtitulusaivalέΝHadrianusΝalattΝ

megjelenik a jól megszokott ADVENTVI és RESTITVTORI körirat is. A zeugmai mozaikon 

(HIS-13) aΝtartományΝneveΝgörögΝnyelvenΝ( π ν α)ΝtesziΝlehetővéΝazΝazonosítástέΝ 

 

XVII.3. KésőΝköztársaságΝkorΝ 

 HispaniaΝ nemcsakΝ azΝ egyikΝ elsőΝ provincia,Ν hanemΝ azΝ egyikΝ legrégibbΝ

megszemélyesítésselΝ rendelkezőΝ tartományΝ isΝ egybenέΝ AΝ kétΝ KrέeέΝ IέΝ századiΝ denarius 

ikonográfiailagΝ teljesenΝ eltérőΝ megoldásokatΝ alkalmazέΝ AΝ HIS-1-esΝ aΝ koraiΝ időkbenΝ általánosΝ

fejábrázolás, míg a HIS-2-esΝ márΝ egészΝ alakos,Ν ráadásulΝ többΝ szereplősΝ jelenetέΝ AΝ különbségΝ

magyarázataΝelsősorbanΝabbanΝrejlik,ΝhogyΝmígΝaΝkorábbiΝelőlapi,ΝaΝkésőbbi hátlapi éremkép. Az 

előlaponΝugyanisΝáltalábanΝegyΝistenΝfejeΝjelentΝmeg,ΝamelyetΝkésőbbΝaΝcsászárokéΝváltottΝfelέΝ 

 

XVII.3.1.HIS-1 

 HispaniaΝ elsőΝ biztosanΝ azonosíthatóΝ megszemélyesítéseΝ aΝ KrέΝ eέΝ κ1-ben A. Postumius 

Albinus által Romában veretett denarius serratus előlapjánΝ találhatóέΝ AzΝ érmeΝ egyΝ nőiΝ fejetΝ

ábrázol capite velato,Ν hosszúΝ rendezetlenΝ hajjalέΝ AΝ nőΝ azonosításátΝ aΝ HISPAσΝ köriratΝ tesziΝ

lehetővéέΝ 

 EgyΝ nőiΝ fejΝ megjelenéseΝ azΝ előlaponΝ teljesΝ összhangbanΝ állΝ aΝ rómaiΝ éremverésΝ

tradícióival. A denarius megjelenéseΝótaΝugyanisΝRomaΝistennőΝfejeΝdíszítetteΝezeketέΝAΝkésőbbiΝ

időkbenΝugyanΝbővültΝaΝrepertoár,ΝazonbanΝKrέeέΝ1ίί-ig ez maradt a leggyakoribb típus.919 A Kr. 

eέΝ IέΝ századbanΝ viszontΝ azΝ istennőΝ ábrázolásaiΝ hirtelenΝ háttérbeΝ szorulnak,Ν sőtΝ szinteΝ teljesen 

eltűnnekέΝ RomaΝ összesenΝ négyΝ alkalommalΝ jelenikΝ megΝ aΝ köztársaságkoriΝ pénzeken,Ν egyΝ

alkalommal éppen a HIS-2ΝelőlaponέΝCserébeΝviszontΝmegjelennekΝaΝprovinciaperszonifikációkΝ- 

Hispania mellett 71-ben Sicilia (SIC-1) és Africa (AFR-I). Hispania 81-es ábrázolása azért is 

kiemelten figyelemre méltó, mivel az összes közül ez a legkorábbi római 

provinciaperszonifikáció.  

                                                           
919 RRC 720-730. o. 
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 AzΝ éremΝ előlapja,Ν mintΝ azΝ olyΝ sokszorΝ megfigyelhetőΝ aΝ köztársaságΝ korban,Ν aΝ híresΝ

elődökreΝutal,ΝakikΝnagyΝszolgálatotΝ tettekΝaΝ római népnek. Ilyen volt L. Postumius Albinus is, 

aki Kr. e. 180-ban Hispania Ulterior helytartójaként nagy szerepet játszott a tartomány 

megszervezésében és területének kiterjesztésében. 178-ban a lusitani felettΝ aratottΝ győzelméértΝ

triumphust tartott.920 Az éremnek azonban volt egy másik, nagyon is aktuális oldala is, ahogy 

arra F. Salcedo rámutatott.921 83-ban a populares párti Q. Sertoriust tették meg Hispania Citerior 

helytartójává,Ν aholΝ azonnalΝ megkezdteΝ személyéhezΝ hűΝ hatalmiΝ bázisánakΝ kiépítésétέ922 Sulla 

csak 81-ben, Roma bevétele és a polgárháború itáliai harcainak lezárása után tudott ellene 

fellépniέΝ CέΝ AnniusΝ kaptaΝ megΝ aΝ feladatot,Ν hogyΝ εariusΝ követőitőlΝ megtisztítsaΝ azΝ Ibériai-

félszigetet, amit sikerrel teljesített. Sertoriusnak végül Mauretaniába kellett menekülnie. A HIS-1 

érme,Ν tehátΝ ennekΝ aΝ sikernekΝ isΝ emléketΝ állítΝ csakúgy,ΝmintΝ aΝ 1ίίΝ évvelΝ korábbiΝ nagyΝ ősnekέΝ

Ekkor még nem lehetett sejteni, hogy Sulla nem élvezheti sokáig a siker édes ízét. 80-ban 

ugyanis a lusitani követséget küldött Sertorius után, amely felkérte, hogy legyen felkelésük 

vezetőjeέΝAΝtehetségesΝhadvezérΝsikerrelΝállítottaΝmagaΝmelléΝaΝbennszülöttΝlakosságot,ΝésΝrómaiΝ

mintáraΝfegyelmezett,ΝütőképesΝhadseregetΝkovácsoltΝazΝamúgyΝisΝhírhedtenΝharciasΝőslakókbólέΝ

A felkelést végül csak 71-ben sikerült leverni, amiben Pompeius Magnus nagy szerepet 

játszott.923 

 Sertorius lépésével nemcsak Sulla és az optimates, hanem az egész Római Köztársaság 

ellenΝ isΝ vétet,Ν amiΝ jogossá,Ν sőtΝ elengedhetetlennéΝ tetteΝ aΝ katonaiΝ megtorlástέΝ AΝ HIS-1Ν előlapΝ

kifejezi a rómaiak változatlanul fennálló területi igényét az Ibériai-félszigetre, amelyre már csak 

azΝősiségΝalapjánΝisΝ jogotΝ tarthatnakέΝσemΝutolsóΝsorbanΝkiemeli,ΝhogyΝaΝRómaiΝKöztársaságot,Ν

ahogy régen is, az arisztokrácia tette naggyá és nem a plebs. Az érmeΝezenΝ felülΝ előrevetítiΝ aΝ

sikert is, hiszen Hispaniát egyszer már sikerült meghódítaniuk, így minden bizonnyal most sem 

lesz másképp. Hogy mennyire csak óhajról beszélhetünk, azt jól mutatja, hogy a kérdést csak 71-

ben sikerült végleg rendezni.  

 

                                                           
920 Liv. 41, 7, 1-2. 
921 Salcedo 1995-1996, 182-1κ3έΝEfelettΝaΝkutatókΝáltalábanΝátsiklanak,ΝholottΝebbenΝazΝidőszakbanΝazΝérmeketΝmárΝ
célzottan a kortárs események megörökítésére alkalmazták. RRC 731. o. 
922 Christ 1993, 210-211, 234-235; Plut. Sertorius 10-27. 
923 Christ 1993, 236-240. 
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A HIS-1 érmetΝ későbbΝ GalbaΝ portréjávalΝ isΝ újraverték,Ν amelybőlΝ pusztánΝ kétΝ darabΝ

ismert.924 A denarius előlapjánΝGalbaΝarcképeΝmellettΝ aΝSERΝSVδPICIVSΝGAδBAΝIεPΝAVGΝ

körirat olvasható, amelyet csak az africai verdében alkalmaztak, így logikus a denarius 

Karthagóhoz valóΝ hozzárendeléseέΝ AΝ hátlaponΝ nőiΝ fejΝ láthatóΝ capite velato, amelyet alulról 

vízszintesΝvonalΝvágΝel,ΝkörirataΝHISPAσIAΝSΝCέΝAΝdarabotΝmindenΝvalószínűségΝszerintΝθκΝelsőΝ

felében bocsátották ki.925 Érdekes módon a HIS-1/2 nagyobb egyezést mutat egy másik darabbal, 

mint a HIS-1/1-el. A Nero által 54-56 között cappadociai Caesareában kibocsátott hátlapon 

Agrippina portréja látható capite velato.926 Az arc kialakítása és a haj elrendezése sokkal jobban 

megegyezik a két korban közel álló darabnál. Ez azonban nem zárja ki, hogy a HIS-1/1-et vették 

alapul,ΝcsakΝaΝkorΝábrázolásiΝszokásainakΝmegfelelőemΝalakítottákΝátΝHispaniátΝGalbaΝérménέΝAΝ

HIS-1/2 egyedisége mellett külön figyelmet érdemel provinciális stílusa is, amelynek szoros 

párhuzamai Clodius Macer veretein figyelhetőkΝmegέΝAΝKrέeέΝκ1-es hátlap újbóli felhasználása 

kétΝ dologgalΝ magyarázhatóέΝ EgyrészrőlΝ aΝ köztársaságΝ korΝ felelevenítésénekΝ igényeΝ aΝ zsarnokΝ

σeróvalΝszemben,ΝamiΝszámosΝérménΝmegfigyelhetőΝaΝnégyΝcsászárΝévébenέΝAΝmásikΝokΝlehetΝaΝ

pénz korai kibocsátása, amikor még Galba afrikai támogatóihoz nem jutott el Hispania új 

ikonográfiája. A denariusnál szokatlan S C megjelölés is arra utalhat, hogy ezt Africában a 

Galbát Macerral szemben támogató csoport verethette.927 AzΝ őΝ darabjainΝ joggalΝ hirdethettékΝ aΝ

senatus általΝ megválasztottΝ ésΝ beiktatottΝ császártέΝ AzΝ SΝ CΝ jelzésΝ előfordulΝ aΝ köztársaságΝ koriΝ

denariusokonΝisΝkülönleges,ΝaΝmegszokottólΝeltérőΝalkalmakkorΝvagyΝkibocsátásokΝalkalmávalέ928 

AΝ rendhagyóΝ köriratiΝ kiegészítésΝ HispaniaΝ esetébenΝ isΝ értelmezhetőΝ a köztársasági 

hagyományokhoz való visszanyúlásra, ami a négy császár évében fontos propagandaeszköz volt. 

 

 

 

                                                           
924 A darab katalógusban való képes megjelenítését a hátlap egyedisége indokolta, és nem ikonográfiai 
megfontolásból történt. Freeman and Sear Manhattan Sale 3, 03. 01. 2012, 170. tétel – súlya 3,44 g. http://www.the-
saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581A Azóta egy újabb, 
másΝverőtővelΝkészültΝdarabΝfeltűnéseΝeloszlattaΝaΝkételyeketΝaΝhátlapΝeredetiségétΝilletőenέΝσumismaticaΝArsΝ
Classica NAC AG Auction 80, 20.10.2014, 75. tétel – súlya 3,24 g. 
http://www.acsearch.info/search.html?id=2176772 
925 AΝtöbbiΝGalbaΝportréjávalΝellátottΝafricaiΝpénzΝjobbΝkivitelezésű,ΝtehátΝnemΝkellettΝkapkodva,ΝszakképzetlenΝ
személyzettel végeztetni a munkát. RIC I2 188. o. Az aukciós katalógusban 68 októbere szerepel. 
926 RIC I2 608. 
927 RIC I2 202. o.  
928 RRC 606-609. o. 

http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581A
http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581A
http://www.acsearch.info/search.html?id=2176772
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XVII.3.2. HIS-2 

 Hispania második megszemélyesítése Kr.e. 46-45-ben magában a provinciában vert 

érmen jelenik meg. Kibocsátója M. Publicius és Cn. Pompeius Magnus, vagyis a híres Pompeius 

fia. A denarius hátlapja egy adventus jelenetet ábrázol. Bal oldalt álló, hosszú tunicátΝ viselőΝ

nőalakΝlátható,ΝbaljábanΝkétΝgerellyel,ΝilletveΝaΝvállrólΝlelógóΝkerekΝpajzzsal,ΝakinekΝaΝprorán álló 

hadvezér pálmaágatΝnyújtΝátέΝAΝjelenetetΝeddigΝfordítvaΝértelmezték,ΝminthaΝaΝnőalakΝüdvözölnéΝ

ággalΝ aΝ katonátέΝ AΝ pálmaΝ tetejeΝ viszontΝ mindigΝ jobbra,Ν aΝ férfiΝ feléΝ hajlik,Ν tehátΝ tőleΝ indulΝ aΝ

mozdulatέΝAΝ pálmaággalΝ lépőΝVictoriaΝ isΝmindigΝ úgyΝ vanΝ ábrázolva,Ν hogyΝ azΝ őfeléΝ görbül. A 

HIS-2-esΝhátlaponΝaΝnőΝ talajvonalonΝáll,ΝamelyΝkihangsúlyozzaΝaΝszárazföldΝésΝaΝ tengerΝközöttiΝ

kontrasztot. Hasonló ellentétet képeznek a fegyverek és a pálmaág. A jelenet Pompeius hispaniai 

partraszállását ábrázolja, ami a polgárháború utolsó szakaszának fontos mozzanata.929 Az érem 

érdekessége,ΝhogyΝezΝaΝprovinciaperszonifikációkΝközöttΝaΝlegelsőΝadventus típusú ábrázolás.930 

 A pharsalosi vereség után Q. Metellus Scipio, az ifjabb Catóval együtt Africába 

menekült. Itt csatlakozott hozzájuk Pompeius két fia is, apjuk aegyptosi meggyilkolása után.931 A 

fivérek a thapsusi csata után a Baleár-szigetekre, majd az Ibériai-félszigetre hajóztak, ahol a 

lakosság támogatására is számíthattak. A Caesar emberének számító Q. Cassius Longinus, 

Hispania Ulterior helytartója, sorozatos kegyetlenkedéseivel magára haragította a tartomány 

népét.932 ÍgyΝnemΝmeglepő,ΝhogyΝtártΝkarokkalΝfogadtákΝPompeiust,ΝésΝkészekΝvoltakΝfegyveresenΝ

is támogatni az ügyét, noha 25 évvel korábban apja itt verte le a helyiek által támogatott 

SertoriustέΝ EzΝ aΝ kapcsolatΝ tükröződikΝ aΝHIS-2 hátlapján is, ahol a fegyverek jelenléte ellenére 

teljesenΝbékésΝjelenetrőlΝvanΝszóέΝCaesarΝvégülΝaΝmundaiΝcsatábanΝmértΝmegsemmisítőΝvereségetΝ

ellenfeleire, ahol az ifjabb Pompeius is halálát lelte. 

 A körirat csupán CN MAGNVS IMP, ahol az imperatori cím Pompeius Karthago 

Novában történt akklamációjára utal.933 HogyΝ aΝ nőalakΝmégisΝHispaniakéntΝ azonosítható,Ν azΝ aΝ

                                                           
929 Az RRC 470-es darabjaival kapcsolatban is felmerült Hispaniával (Ulteriorral és Citeriorral) való azonosítás, 
aminekΝazΝeltérőΝikonográfia,ΝkülönösenΝaΝcorona muralis alkalmazása ellentmond. PlauzibilisebbΝőketΝibériaiΝ
városokkéntΝértelmezni,ΝamelyekkelΝszorosΝviszonytΝápoltΝazΝelőlaponΝmegjelenőΝPompeiusέΝRRCΝnrέΝŐιίέΝésΝι3λέΝo;Ν
Beltrán Lloris 1975, 245-246; Salcedo 1995-1996, 184-186; Toynbee 1934, 98-99; Ostrowski 1990, Hispania 3 és 
168. o; Arce 1980, 83/3; LIMC Hispania 18; Houghtalin 1996, 320; Buttrey 1960, 88-94. 
930 Houghtalin 1996, 320. 
931 DNP P. Magnus, Cn. 107. 
932 Salcedo 1995-1996, 184; Ostrowski 1990, 168. 
933 F. Salcedo az egész hátlapot úgy értelmezi, mint ennek az aktusnak az ábrázolását. Salcedo 1995-1996, 184. Ez 
ugyan teljesen eltér a hagyományos acclamatio jelenetektől,ΝámΝazokΝcsakΝjóvalΝkésőbbΝjelentekΝmegΝérmekenέΝEttőlΝ
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1ίίΝévvelΝkésőbbiΝpénzeknekΝköszönhetőΝ(HIS-3-4, 6).934 Ott ugyanis a provincia ugyanezekkel 

az attribútumokkal jelenik meg.935 A kis kerek pajzs umbóval a közepén a félsziget jellegzetes 

fegyverére, a caetrára utal.936 Strabón a lusitani leírásánál említ egy olyan pajzsot, amely a 

vállról lógott le, így kéz nélkül is lehetett használni.937 Emellett kis mérete és súlya 

gerillaakciókra különösen alkalmassá tette. Az auktor megemlíti, hogy a gyalogosok több 

gerellyel rendelkeztek.938 DiodórosΝezekrőlΝaztΝírja,ΝhogyΝteljesΝegészébenΝvasbólΝkészültekέ939 A 

leírás, tehát jól megfelel a HIS-2 hátlapnak. Ez, illetve a HIS-3-4, 6 érmek együttesen azt 

mutatják, hogy Hispania kialakult ikonográfiával rendelkezett, amelyet a polgárháború hívott 

életre,ΝésΝamelyΝmégΝ1ίίΝévvelΝkésőbbΝisΝalkalmazhatóΝvoltέΝKijelenthetőΝtehát,ΝhogyΝaΝcaetra és 

a gerelyek jellegzetes attribútumai voltak a területnek, amelyekkel kiválóan lehetett jellemezni az 

Ibériai-félszigetet. 

 A HIS-2 hátlapon a provinciával szemben álló alak értelmezésénél felmerült, hogy az 

maga Pompeius lenne.940 FeltehetőlegΝténylegΝnemΝegyΝegyszerűΝközkatonátΝábrázoltak,ΝfőlegΝhaΝ

elfogadjuk L. Houghtalin értelmezését, miszerint az alak övének bal oldalán parazonium 

található.941 Bármennyire is plauzibilisen hangzik az ellenállás vezéralakja örökösének 

azonosítása, véleményem szerint nem szerencsés ilyen konkrét következtetést levonni közvetett 

bizonyítékokból.942 Általánosságban a partra szálló katonát lehet a Caesar elleni kontingens 

egészeként, a köztársaság utolsó reménységeként értelmezni, akiket Hispania befogad. A 

köztársasági törekvéseiket támasztja alá a HIS-2ΝelőlapjánΝmegjelenőΝRoma fej is. Ez annál is 

figyelemre méltóbb, mivel a pénzt nem Romában, hanem Hispaniában verték. 

 A HIS-2 hátlap abban hasonlít a HIS-1-hez,Ν hogyΝmindkettőΝ polgárháborúsΝ időszakbanΝ

keletkezettέΝKülönbségΝazonban,ΝhogyΝmígΝazΝelsőΝRomaΝsajátΝ területiΝ igényeitΝésΝdicsőΝmúltjátΝ

hivatott hirdetni, addig Pompeius érméje az aktualitást és a felkelést. Utóbbi pénzt ráadásul a 

                                                                                                                                                                                           

függetlenülΝnemΝvalószínű,Νhogy aΝcsapatokΝpálmaágatΝnyújtottakΝvolnaΝátΝaΝhadvezérnekέΝAzΝIεPΝcímhezΝbővebbenΝ
lásd Buttrey 1960, 85-87. 
934 Különösen a HIS-Őή2ΝvariánssalΝfeleltethetőΝmeg,ΝaholΝaΝpajzsΝaΝ2ΝgerelyrőlΝlelógέ 
935 Kivéve HIS-5, ahol a büszt alatt egy cornucopia jelenik meg. 
936 Toynbee 1934, 98; RE Caetra 1321-1322. Hispania mellett ugyanezt a pajzstípust alkalmazták még Afrikában is. 
Serv. Aen. 7, 732. Lásd még AFR-III, MAV-1-3. Lovas katonák sírkövein való ábrázolásaihoz lásd Speidel 1993, 
121-126. 
937 Strabón 3, 3, 6; Ezt DiodórosΝisΝmegemlíti,ΝámΝőΝnemΝírΝarról,ΝhogyΝaΝvállrólΝlógnánakΝleέΝDiodέΝη,Ν3Ő,ΝŐέ 
938 Strabón 3, 4, 14. 
939 Diod. 5, 33, 3; 5, 34, 5. 
940 Toynbee 1934, 98; Ostrowski 1990, Hispania 2; Salcedo 1995-1996, 184. 
941 Houghtalin 1996, Hispania 19. 
942 Ezen az állásponton van az RRC és L. Houghtalin is. RRC 469; Houghtalin 1996, 319-320. 
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lázadás finanszírozására verték. Hispania újfent engedetlenséggel válaszolt a számára 

elviselhetetlen római bánásmódra, amit természetesen a központi hatalom ellenfelei igyekeztek 

kihasználni. A harcot azonban nemcsak kardokkal, hanem ikonográfiai eszközökkel is vívták, 

amelyek így fontos adalékul szolgálnak a provinciaperszonifikációk korai szerepének 

meghatározásához. 

 

XVII.4. A négy császár éve 

 Hispania perszonifikációinak második koncentrációja a 4 császár évében mutatkozik. Az 

értelmezés szempontjából elengedhetetlen, hogy az ember tisztában legyen a rövid, de turbulens 

időszakΝpolitikaiΝésΝhadiΝeseményeivel,ΝezértΝcélszerűnekΝtartom,Νhogy röviden felvázoljam a 68-

69-es év eseményeit. 

 Nero megbuktatása C. Iulius Vindex, Gallia Lugdunensis helytartójának lázadásával 

kezdődöttΝθκΝmárciusábanέ943 AzΝőΝkéréséreΝálltΝaΝmozgalomΝéléreΝáprilisbanΝServiusΝSulpiciusΝ

Galba, Hispania Tarraconensis helytartója, aki felvette a legatus senatus ac popoli Romani 

címet.944 Eközben Africa helytartója, L. Clodius Macer is Nero ellen fordult, aki a Romát ellátó 

fontosΝgabonaútvonalakΝfelettΝ isΝellenőrzéstΝgyakoroltέ945 A galliai felkelést L. Verginius Rufus 

viszont hamarosan leverte, aminek hírére Galba reményt vesztve Clunia946 városába vonult 

vissza.947 Június 16-ánΝ ittΝértesültΝaΝσeroΝelleniΝmerényletről,ΝésΝaΝsenatus által történt császári 

kinevezésérőlέΝθλέΝ januárΝ2-án következett be az újabb fordulat, amikor A. Vitelliust Germania 

Inferior legiói császárrá kiáltották ki, amit Germania Superior serege is nyomban támogatott.948 

                                                           
943 RIC I2 197-199, 216. o; Malitz 2005, 87; Levick 1985, 318-322, 326; Kienast 2004, 101-102; Salcedo 1995-
1996, 188; Suet. Galba 9, 2; Cass. Dio 63, 23; Morgan 2006, 18-30. 
944 Ennek hangsúlyozására verettek a HIS-5-6(=GAL-2-3) típusok. Galba eleinte szándékosan nem vette fel a Caesar 
nevetέΝEztΝcsakΝkésőbb,ΝSuetoniusΝszerintΝσeroΝhalálhíreΝután,ΝCassiusΝDioΝalapjánΝaΝnarboiΝsenatusi küldöttséggel 
valóΝtalálkozástΝkövetően tette meg. Suet. Galba 11. vesd össze Cass. Dio 63, 29, 6. lásd még Kraay 1956, 8-10. 
Galba korábbi életéhez és cursus honorumához lásd Morgan 2006, 31-35. 
945 ClodiusΝεacertΝősszelΝGalbaΝparancsáraΝmegölték,ΝígyΝAfricaΝbehódoltΝnekiέΝRICΝI2 188; Kienast 2004, 101; 
Salcedo 1995-1996, 188. 
946 Galba kibocsátott egy HISPANIA CLVNIA SVL köriratú sestertiust, amelynek hátlapján egy khitóntΝviselő,Ν
bőségszarutΝtartóΝnőalakΝpalladiumotΝnyújtΝátΝazΝülőΝcsászárnakέΝAΝnővelΝkapcsolatbanΝfelmerült,ΝhogyΝHispaniátΝ
ábrázolná, ám a tartomány ekkoriban jól körülhatárolható attribútumokkal rendelkezett, amelyek nem találhatók 
meg a szóban forgó érmen. Palladiumot ráadásul provincia sosem tart a kezében, még Italia sem. Sokkal 
valószínűbbΝaΝnőalakbanΝmásΝallegóriátΝlátniέΝRIC I2 469-473; Ostrowski 1990, Hispania 11; LIMC Hispania 9; 
Kraay 1956, p. 39-40, nr. 351, 363, 366-367, 371-372, 375, 382; Arce 1980, 85/11; Jucker 1965, 94-96; Haley 1992, 
159; Salcedo 1995-1996, 189-190; Houghtalin 1996, Hispania 21; Mannsperger, 1974, 962. 
947 Clunia stratégiai pozíciójához és Galba veterán deductiójához lásd Haley 1992, 159-164. 
948 A sors fintora, hogy Vitelliust Galba küldte Germaniába. Malitz 2005, 89; RIC I2 262. o; Levick 1985, 338; 
Morgan 2006, 51-52. 
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AΝ puccsΝ hátterébenΝ nemΝ aΝ σeróhozΝ valóΝ hűség,Ν hanemΝ elsősorbanΝ aΝ hispaniaiΝ katonákΝ irántiΝ

féltékenységΝállt,ΝakiknekΝsikerültΝsajátΝvezetőjüketΝaΝ trónraΝültetniέ949  A germaniai legiók már 

Verginiust is többször meg akarták tenni császárnak, aki ezt azonban mindannyiszor 

visszautasította.950 Galba Romában január 15-én a praetorianus gárda összeesküvésének áldozata 

lett,ΝaminekΝköszönhetőenΝεέΝSalviusΝτthoΝkerültΝhatalomraέ951 Uralma csupán 3 hónapig tartott, 

mivelΝ aΝ vesztesΝ bedriacumiΝ csatátΝ követően,Ν áprilisΝ 1θ-án saját kezével vetett végét életének. 

Vitellius regnálását T. Flavius Vespasianus 69 júliusában bekövetkezőΝusurpatiója árnyékolta be. 

Utóbbit Aegyptos, Iudaea, Syria katonái támogatták, akiket hamarosan a dunai legiók is 

követtek.952 Az év végére sikerült Romát is elfoglalni, és békét hozni a Birodalomnak. 

 

 Hispania perszonifikációit a négy császár évében két csoportra oszthatjuk. Az egyikben a 

provincia egyedül jelenik meg (HIS-3-4), míg a másikban (HIS-5-6) Galliával együtt. Az 

előbbiekΝugyanazokkalΝazΝattribútumokkalΝrendelkeznek,ΝcsupánΝazΝegyikΝbüsztként,ΝmígΝaΝmásikΝ

egész alakosan jelenik meg. A HIS-5-6 azért is figyelemre méltó, mivel más esetben két 

különbözőΝtartományΝegyazonΝérmenΝnemΝfordulΝelőέΝεindegyikbenΝközös,ΝhogyΝHispaniábanΝisΝ

vertékΝ őketέΝ KronológiaiΝ különbségtételΝ nemΝ lehetségesΝ közöttükέΝ AΝ különbözőΝ ábrázolásokΝ

feltehetőenΝ egyszerre jelentek meg, hogy minél effektívebben közvetítsék üzenetüket. 

AktualitásukbólΝ fakadóanΝ többnyireΝ gyorsanΝ elvesztettékΝ jelentőségüketέΝ δegtovábbΝ aΝ HISŐ- 

maradt használatban, amelyet még Vespasianus is veretett.  

 

XVII.4.1. HIS-3 

 A négy császár évében HispaniaΝlegegyszerűbbΝtípusaΝaΝHIS-3-as,ΝamelyenΝegyΝnőiΝbüsztΝ

jelenik meg fején koszorúval, alatta caetra953 ésΝ kétΝ gerely,Ν előtteΝ kétΝ kalászέΝ TovábbiΝ kétΝ

variánsaΝkülöníthetőΝel,ΝamelyekΝaΝkoszorúΝ(HIS-3/2) és a kalászok (HIS-3/3) hiányával térnek el 

a standardtólέΝεindegyikreΝ igaz,ΝhogyΝHispaniában,Ν feltehetőenΝTarracóbanΝ (is)ΝvertékΝőketέ954 

                                                           
949 Malitz 2005, 88. 
950 Levick 1985, 334-336. 
951 Otho 10 évig volt Lusitania helytartója, tehát szintén egy hispaniai provinciáé, de ilyen érmet nem veretett. Neki 
már nem volt akkora szüksége a konszolidációra, mint korábban Galbának. Hozzá kell tenni, hogy a két császárnak 
teljesenΝeltérőΝvoltΝlegitimációjukΝalapja:ΝGalbaΝmintΝaΝsenatus és Roma, illetve a provinciák népének jelöltje tüntette 
fel magát, míg Otho a Neróval való rokonszenvezésben bízott. RIC I2 258. o; Levick 1985, 338-339; Kienast 2004, 
105; Malitz 2005, 88-89; Ostrowski 1990, 169. 
952 Malitz 2005, 90-91; Kienast 2004, 108; Levick 1985, 339. 
953 A pajzs elhelyezése utalhat a Strabón által említett vállról lelógó típusra. Strabón 3, 3, 6. 
954 AΝpolgárháborúΝidejénΝHispaniábanΝnagyonΝnagymértékűΝkibocsátásΝvoltέΝRICΝI2 198. o 
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EzΝkorántsemΝmeglepő,ΝmivelΝezΝaΝ területΝvoltΝGalbaΝfőΝbázisa,ΝaholΝusurpatiójánakΝkezdetétőlΝ

sajátΝpénztΝállítottΝelőέ955 Az viszont annál is érdekesebb, hogy ezt a típust Romában egyáltalán 

nem verték. A HIS-3-atΝ tehátΝ csakΝ aΝ lázadóΝ provinciákbanΝ alkalmazták,Ν amelyeknekΝ vezetőΝ

szerepe volt Nero megbuktatásában. Fontos kiemelni, hogy a HIS-3-as típus az utolsó érmen 

büsztként ábrázolt provinciaperszonifikáció.956 

A HIS-3/1-esΝ változatotΝ HispaniánΝ kívülΝ mégΝ Africában,Ν valószínűlegΝ KarthagóbanΝ isΝ

vertékέΝ AΝ polgárháborúsΝ africaiΝ érmetΝ feltehetőenΝ GalbaΝ szimpatizánsaiΝ készítették,Ν akikΝ nemΝ

Clodius Macert követték.957 AΝθκΝőszénΝmárΝGalbaΝnevével,Ν illetveΝportréjávalΝ fémjelzettΝHIS-

3/1-es érmeket már csak az ottani sereg elbocsátásának kifizetésére készítették.958 Leggyakoribb 

címlete a denarius, de sikerült aureustΝ isΝ azonosítaniέΝEzekΝ alapjánΝ arraΝ aΝ korántsemΝmeglepőΝ

következtetésre lehet jutni, hogy a HIS-3Ν pénzeketΝ elsősorbanΝ aΝ katonai kiadások fedezésére 

verték.959 Kibocsátásuk helyei is ezt támasztják alá, mivel csak a provinciákban (Hispania, 

Gallia, Africa) készültek.  

 A HIS-3/1-esΝábrázolásokΝnemcsakΝhátlapokon,ΝhanemΝaΝhispaniaiΝésΝafricaiΝelőlapokonΝisΝ

előfordulnakέ960 ElőbbiΝ területen csupán a polgárháborús veretek között mutathatók ki, míg 

utóbbinΝ GalbaΝ nevévelΝ fémjelzettΝ darabokonΝ isΝ megjelennekέΝ AΝ koszorúsΝ verzióΝ előlapiΝ

megjelenése az uralkodó portréjával áll összefüggésben, amelyik normál esetben ezt az oldalt 

uralja. A polgárháborúsΝ időszakbanΝ vertΝ példányoknakΝ ezΝ tökéletesenΝ megfelel,Ν mivelΝ ígyΝ

elsősorbanΝ aΝ közösΝ ügyetΝ (aΝ köztársaságΝ védelmét,ΝσeroΝmegbuktatását)Ν lehetettΝ propagálniΝ ésΝ

nem egy új uralkodót. A négy császár évében ráadásul ez az egyetlen provinciaperszonifikáció, 

amelyikΝ fejénΝ koszorúvalΝ jelenikΝ megέΝ KésőbbΝ GalbaΝ idejébenΝ mégΝ aΝ tendenciaΝ egyΝ darabigΝ

folytatódott, de egyes változatokon a körirat az új császár nevét és titulusait említi a provincia 

                                                           
955 AΝpolgárháborúsΝidőszakbanΝaΝhispaniaiΝverdeΝaureusaiΝaΝσeroΝféleΝpénzreformΝelőttiΝpénzlábakΝalapján,ΝmígΝ
denariusai azutáni súly szerint készültek. Galba idejében viszont már a denarii is súlyosabbá váltak. A galliai érmek 
reform utáni aranyakat, míg Roma szintén könnyebb arany- és ezüstpénzeket bocsátott ki. RIC I2 197-198, 217, 221. 
o. 
956 68-ban még Clodius Macer veretette Africa büsztjét pénzeire (AFR-II/2, III/2). Mellkép ezen kívül csak Traianus 
által 107-ben kibocsátott Q. Metellus Scipio Kr.e. 47-46-os restituált pénzén jelenik meg (AFR-IV/1). 
957 RIC I2 202. o. Ezzel szemben Clodius Macer régi africai tradíciókon alapuló Africa perszonifikációt veret, amely 
aΝkétΝgerelyΝmiattΝhasonlítΝHispaniáraέΝδásdΝAfricaΝfejezetΝbevezetőjétΝésΝAFR-III. 
958 Clodius Macer ezzel szemben sokkal nagyobb mértékben bocsátott ki pénzt, mivel neki nem állt rendelkezésre 
más birodalmi verde. RIC I2 231. old. 
959 RIC I2 222. o. 
960 A HIS-4-es,ΝvagyisΝazΝegészalakosΝtípusΝsosemΝjelenikΝmegΝelőlaponέ 
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képévelέΝ AΝ SERΝ GAδBAEΝ HISPAσIAΝ esetébenΝ aΝ kettőΝ ötvöződikέΝ Továbbá léteznek olyan 

pénzek is, amelyeken Hispania rendkívül hasonlít a császárra.961  

 AΝ HispaniaΝ fejénΝ láthatóΝ koszorúΝ anyagátΝ illetőenΝ többΝ elméletΝ isΝ születettέΝ AΝ RICΝ

hagyományos babérkoszorúként írja le és Hispania kivételes helyzetével magyarázza.962 J. M. C. 

ToynbeeΝbúzakalászokkalΝazonosította,ΝamiΝazonbanΝkevésbéΝmeggyőző,ΝhiszenΝaΝbüsztΝelőttΝ isΝ

két kalász található.963 δέΝHoughtalinΝfelvetetteΝazΝolajkoszorúΝlehetőségétΝis,ΝamiΝazonbanΝpusztaΝ

visszavetítéseΝaΝpénzekenΝcsakΝkésőbbΝmegjelenőΝattribútumnak (HIS-7-10).964  

A HIS-3/2-es, vagyis a koszorú nélküli altípust Hispania mellett Galliában, minden 

bizonnyal a mai Vienne területén is verték. Meg kell említeni a GAL-5-ös darabot, amely 

voltaképpen csak a köriratban tér el a HIS-3/2-es ábrázolásoktól. A HIS-3/3-as verzió, amelynél 

a kalászok is elmaradnak, a szakirodalom számára eddig ismeretlen volt, mivel csak egy tavalyi 

barcelonai aukción bukkant fel.965 A Tarracóban készült érme különlegessége, hogy ez az 

egyetlen HIS-3-as típusú pénz, amelyet aureus címletben bocsátottak ki. 

  FigyelemreΝméltóΝtovábbá,ΝhogyΝazΝAfricábanΝvertΝHispaniaΝelőlaposΝérmeknélΝaΝ

hátlapon caetra ésΝegymástΝkeresztezőΝkétΝgerelyΝjelenikΝmegΝazΝSΝPΝQΝRΝkörirattalέ966 A reversz 

két nagyon fontos üzenetet egyesít. Az egyik, hogy minden cselekvésüket a senatus és a nép 

felhatalmazásával,Ν azΝ őΝ érdekébenΝ tesznekέΝ AΝ másikΝ HispaniaΝ fegyvereinekΝ hangsúlyozása,Ν

amelyeketΝ aΝ sajátΝ érdekükΝ érvényesítéséreΝ aΝ zsarnokságΝ legyőzésénekΝ érdekébenΝ bevetnekέΝ AΝ

gerelyek és a pajzs utalhat a Galba által felállított két új legióra, a I Adiutrixra és VII Galbianára 

is.967 AΝképΝtehátΝazΝerőfitogtatásΝmellettΝlegitimációΝisΝvoltΝGalbaΝésΝkövetőiΝszámáraέΝAΝhátlapotΝ

közvetlenülΝaΝpolgárháborúsΝgalliaiΝésΝafricaiΝérmektőlΝvettékΝátέ968 

 

                                                           
961 http://www.acsearch.info/record.html?id=23133 EgyesΝveretekenΝráadásulΝmegfigyelhetőΝaΝprovinciaΝσeróhozΝ
valóΝhasonlítása,ΝaminekΝmagyarázataΝpusztánΝaΝportréΝbevettΝgyakorlatábanΝrejlik,ΝamelyetΝaΝsürgősΝkibocsátásokkor 
nem változtattak meg. http://www.acsearch.info/record.html?id=28803 
962 RIC I2215/135, 231. o. J. Arce is így értelmezi. Arce 1980, 84/8. 
963 Ráadásul a koszorú teljesen megegyezik a császárokΝfejénΝtalálhatókkal,ΝaholΝbúzaΝnemΝfordulΝelőέΝToynbeeΝ
1934, 100-101. 
964 Az olajág vagy koszorú megkülönböztetéséhez általában az olajbogyót is ábrázolni szokták, mint a HIS-12 
esetében is. Houghtalin 1996, 317-318. 
965 ElőlapjánΝlovasΝGalbaΝlátható,Νfölötte GALBA IMP körirattal. Aureo&Calicó – Imagines Imperatorum aukció 08. 
02. 2012, 49. tétel. 
966 AzΝérmekΝaΝpolgárháborúΝalattΝjelentekΝmeg,ΝdeΝkésőbbΝisΝmégΝvertekΝilyetέΝSalcedoΝ1λλη-1996, 188. Az africai 
érmekΝközöttΝugyanilyenΝhátlapΝVirtusΝelőlappalΝisΝmegjelenik. RIC I2 215/136. Virtus ugyanilyen hátlappal galliai 
verdében készült. RIC I2 209/78A. 
967 Morgan 2006, 49-50, 293, 296. 
968 RIC I2 231. old, 209/78A, 215/135. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=23133
http://www.acsearch.info/record.html?id=28803
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XVII.4.2. HIS-4 

 A HIS-4-esΝ típusΝhátlapjainΝ egyΝállóΝnőalakotΝ látni,Ν amelynekΝbalΝ oldalánΝkétΝ gerelyΝ ésΝ

caetra találhatóέΝ 3Ν altípusaΝ különböztethetőΝ meg,Ν amelyekΝ közöttΝ többnyireΝ kismérvűΝ

különbségek vannak és nagymértékben fedik a HIS-3-as típus variánsait. Mindegyikben közös, 

hogyΝ Hispaniában,Ν valószínűlegΝ TarracóbanΝ vertékΝ őketΝ csakúgy,Ν mintΝ azΝ előzőΝ típustΝ isέΝ

ElsősorbanΝaureus és denarius címletekben léteztek, de egy esetben asra is van egy példa. A 

HIS-4-ös típus szintén a polgárháború alatt jelent meg, és még Vespasianus korai veretei között 

is megtalálható. 

A HIS-Őή1ΝtípusΝjellemzője,ΝhogyΝaΝfegyverekΝmellettΝaΝprovinciaΝjobbΝkezébenΝkétΝkalászΝ

között mákot tart, ruházata hosszú tunica. A variáns Galba uralkodása alatt végig jelen volt, és az 

egyetlen HIS-4-es variáns, amelyet Romában is vertek. 

 A HIS-4/2-esΝ variánsnálΝ eltűnikΝ aΝ mákΝ ésΝ HispaniaΝ pajzsátΝ aΝ vállánΝ hordja,Ν nemΝ aΝ

kezében. A provincia ruházatában is változás történt, mivel ruhája már csak térdig ér. A hátlap a 

polgárháborús érmek divus Augustus sorozatábanΝtűnikΝfel,ΝamelyetΝkésőbbΝVespasianusΝismételΝ

megΝsajátΝportréjávalέΝAzΝelsőΝprincepsre való visszanyúlás nem véletlen.969 

 A HIS-4/3-as altípusnál már mák nem jelenik meg a jobb kézben, csupán 2 kalász, a 

nőalakΝruházataΝköpennyelΝegészülΝkiέΝAΝvariánsΝcsak Vitellius által 69 januárja és júniusa között 

Hispaniában (Tarraco?) kibocsátott aureusról és asról ismert.970 Külön figyelmet érdemel a 

CONSENSVS HISPANIARVM körirat, amely eltér a HIS-4-nél szokásostól.971 Célja minden 

bizonnyal a Hispaniae, illetve az ott állomásozó csapatok kiengesztelése volt, akiknek császára 

ellen Vitellius fellázadt. Nem véletlen, hogy a HIS-4/3-as variánst csupán a provinciában verték. 

Az érme annál is érdekesebb, mivel saját germaniai csapatainak, akiknek hatalmát köszönhette, 

nem veretett érmet. Csupán Marsot ábrázoló CONSENSVS EXERCITVVM hátlapokat bocsátott 

ki, amivel az egész Birodalom katonáinak összhangját hangsúlyozta.972 AΝ békülőΝ gesztusΝ jólΝ

mutatja, hogy az Ibériai-félszigetΝ mennyireΝ jelentősΝ voltΝ ezekbenΝ aΝ zavarosΝ időkbenέΝ A 

                                                           
969 RIC I2 197. old. 
970 Numismatica Ars Classica 25. aukció 25. 06. 2003, 403. tétel – súlya 7,03 g. 
971 Korábban consensus csakΝCaligulaΝidejéreΝkeltezhető,Νdivus Augustus érmén szerepel a CONSENSVS SENAT 
ET EQ ORDIN P Q R körirattal. RIC I 96/8. 
972 RIC I2 4-6, 20-27, 40, 48-51, 64. Ezt a hátlapot Vespasianus is hamar, 69-70-ben verette Tarracóban. RIC II 259. 
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BirodalomΝ egységénekΝ fontosságátΝ nemΝ VitelliusΝ kezdteΝ elΝ előszörΝ hangsúlyozni,Ν őΝ pusztánΝ

Galba CONCORDIA PROVINCIARVM hátlapjait (57. kép) fogalmazta újra.973 

A HIS-4/1-3Ν variánsnálΝ közösΝ kalászok,Ν illetveΝ aΝ mákΝ egyértelműenΝ aΝ HispaniáraΝ

jellemzőΝtermészeti bőségΝszimbólumaέ974 Ugyanezek az elemek Ceres kezében találhatóak meg. 

Nero 60-63-asΝ érmeinΝ jelenikΝ megΝ azΝ istennő,Ν jobbΝ kezébenΝ kalászokkalΝ ésΝ mákkal,Ν baljábanΝ

fáklyával.975 Ugyanez érvényes a HIS-3/1-2Ν típusraΝ is,ΝdeΝottΝsokkalΝszembetűnőbbΝaΝkapcsolatΝ

CeresszelέΝGalbaΝutánΝτthoΝisΝveretettΝmákot,ΝkalásztΝésΝbőségszarutΝtartóΝistennőtΝábrázolóΝérmetΝ

CERES AVG és PONT MAX körirattal.976 

 

AΝ négyΝ császárΝ événekΝ másikΝ éremcsoportjátΝ aΝ HispaniaΝ mellettΝ megjelenőΝ GalliaΝ kétΝ

hátlapjaΝalkotjaέΝFeltűnésükΝcsupánΝidőszakos,ΝamiΝnemΝmeglepő,ΝhiszenΝazΝaktuálisΝpolitikaiΝésΝ

katonaiΝcélokatΝkellettΝszolgálniukέΝσemΝmelleslegΝezekΝazΝegyedüliΝérmek,ΝaholΝkétΝkülönbözőΝ

provincia egyszerre jelenik meg.977 A cél mindkét esetben (HIS-5-6) ugyanaz: a tartományok 

közti szoros kapcsolatΝ hangsúlyozása,Ν ámΝ kétΝ különbözőΝ eszközzelέΝεígΝ aΝ HIS-5 esetében ez 

írásban, addig a HIS-6-nál ikonográfiai eszközökkel történik. 

 

A HIS-6-7(=GAL-2-3)-es darabokat lásd Gallia fejezetben. 

 

XVII.5. Hispania Hadrianus korában 

 Hadrianus idejében Hispania megjelenítése (HIS-7-9) szakított az eddigi tradíciókkal, és 

teljesen új fordulatot vett. A korábbi militáns képeket most a béke és prosperitás váltja fel, ami 

azΝírottΝforrásokbanΝisΝjólΝvisszatükröződikέ978 InnentőlΝkezdveΝHispaniaΝperszonifikációjaΝmellől 

eltűnikΝmindenΝ fegyverzetέΝ AΝHIS-8-9-benΝ közös,Ν hogyΝmindkettőnΝmegjelenikΝ aΝ nyúl,Ν illetveΝ

mindkettőtΝ arany,Ν ezüstΝ ésΝ bronzΝ címletbenΝ isΝ vertékέΝ HispaniaΝ azΝ egyetlenΝ provincia,Ν amelyΝ

Hadrianus provinciasorozatának összes szériájában (provincia, adventus, restitutor és exercitus) 

megjelenikέΝ AΝ tartományΝ irántiΝ kitüntetettΝ figyelemΝ valószínűlegΝ aΝ császárΝ hispaniaiΝ

                                                           
973 AΝhátlaponΝConcordiaΝágatΝvagyΝmákotΝésΝkalászokat,ΝvalamintΝbőségszarutΝtartέΝRICΝI2 Galba 35, 49, 104, 117-
120, 126, 149, 180-183. 
974 Toynbee 1934, 101. 
975 RIC I2 23, 29, 35. 
976 RIC I 1, 6. 
977 A GAL-5 és PAN-2-3ΝérménΝegyazonΝnevűΝprovinciaΝközigazgatásiΝrészeitΝkülönΝmegjelenítőΝábrázolásrólΝvanΝ
szó. 
978 Cabrero Piquero 2009, 25-27. 
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származásával magyarázható.979 IlyenΝ szempontbólΝ érdekes,Ν hogyΝHispaniaΝ azΝ elsőΝ nemΝ italiaiΝ

uralkodó, Traianus érmein nem jelenik meg.980 

 

XVII.5.1. HIS-7 

 HadrianusΝ ésΝ AeliusΝ CaesarΝ érmeiΝ HispaniátΝ földönΝ fekvő,Ν szikláraΝ támaszkodóΝ

nőalakkéntΝ jelenítikΝ meg,Ν baljábanΝ olajággal,Ν lábánálΝ nyúllalέ981 Egy variációján (HIS-7/2) az 

állatΝ aΝ sziklaΝ előttΝ helyezkedikΝ elέΝ UtóbbiΝ JέΝ εέΝ CέΝ ToynbeeΝ értelmezéseΝ szerint a gibraltári 

szikláraΝutal,ΝamelyΝmárΝaΝgörögΝmitológiábanΝ isΝnagyΝ jelentőséggelΝbírtέ982 AΝfekvőΝpózΝkülönΝ

figyelmet érdemel, mivel ez Hadrianus provinciasorozatában Hispanián kívül csak Aegyptos 

(AEG-1), Africa (AFR-IX/1) és Alexandria esetében figyelhetőΝ megέ983 KözösΝ jellemzőjükΝ aΝ

nagyfokú termékenység és gazdagság, amivel akár magyarázható lenne a Tellust imitáló 

testhelyzet (30. kép).984 Erre utal Hispania kezében az olajág is, amely a nyúl mellett a provincia 

legfontosabb attribútuma. Az Ibériai-félszigetnek kétségkívül az olaj volt a legfontosabb 

exportcikke, amely téren a birodalom többi területe nem tudott vele versenyre kelni. Magát 

RomátΝ isΝ azΝ innenΝ érkezőΝ olajjalΝ láttákΝ el,Ν amitΝ aΝ εonteΝ Testacción,Ν azΝ ókoriΝ RomaΝ egyikΝ

szemétdombján folyó ásatások igazoltak.985 Ezt a leletek mellett az írott források is 

alátámasztjákέΝStrabónΝkiemeli,ΝhogyΝaΝhispaniaiΝaΝlegjobbΝminőségűΝolaj,ΝStatiusΝszerintΝmégΝazΝ

athénival is vetekszik.986 

 HispaniaΝperszonifikációjánakΝpolitikaiΝjelentőségét,ΝmintΝHadrianusΝszármazásiΝhelyét, a 

címletekΝ sokszínűségeΝ isΝ mutatjaέΝ AΝ HIS-7 ábrázolás ugyanis aureust, denariust, sestertiust, 

dupondiust és ast is díszített. Hasonló okokkal magyarázhatók az Aelius Caesar képmásával vert 

HispaniaΝpénzekέΝValószínű,ΝhogyΝezΝazΝadopcióraΝvonatkozó gesztusként fogható fel, hiszen a 

pénzΝ nemΝ AeliusΝ sajátΝ ősnemesiΝ etruszk,Ν hanemΝ fogadottΝ apjaΝ provinciálisΝ gyökereitΝ

                                                           
979 Kienast 2004, 128. 
980 Traianus és Hadrianus nemcsak Hispaniában születettek, hanem ugyanabban a városban Italicában is. Kienast 
2ίίŐ,Ν122έΝTraianusΝmeglepőΝmódonΝújraveretteΝεέΝEppiusΝésΝQέΝεetellusΝPiusΝScipioΝKrέeέΝŐι-46-os érméjét (AFR-
IV/1). 
981 Hadrianus 119-122 között vert hátlapján olajfa mellett álló Minerva lábainál nyúl jelenik meg. RIC 70; 
Houghtalin 1996, 326-327; Garzón Blanco 1991, 263. J. Arce az érmet Hispaniak perszonifikációjaént interpretálta, 
aΝtartományΝcsakΝkésőbbΝjelentΝmegΝnyúllalέΝArceΝ1λκί,Νκηή1ηέ 
982 Toynbee 1934, 103; Cabrero Piquero 2009, 18; Arce 1980, 93. 
983 Toynbee 1934, 102-103. 
984 Houghtalin 1996, 323. 
985 Salcedo 1995-1996, 191; Beltrán Lloris 1975, 249-250έΝδásdΝmégΝehhezΝbővebbenΝJέΝRemesalΝRodrígezΝ
kutatásait. 
986 Strabón 3, 2, 6; Stat. Silv. 2, 7, 28-29. 
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hangsúlyozza.987 UtóbbiΝ magyarázatΝ annálΝ isΝ valószínűbb,Ν mivelΝ aΝ Historia Augusta szerint 

Aelius semmilyen lényeges tisztséget nem töltött beέΝ AzonkívülΝ hogyΝ őΝ voltΝ azΝ első,Ν akiΝ

megkapta a Caesar nevet, pályájában semmilyen más említésre méltó dolog nem történt.988 T. 

TomasiΝszerintΝAeliusΝHispaniábanΝnemΝtöltöttΝbeΝtisztséget,ΝsőtΝnemΝisΝjártΝottέ989 Vagy ha volt 

ott, akkor is biztos, hogy az nem bírhatottΝakkoraΝjelentőséggel,ΝhogyΝindokolnáΝaΝpénzekenΝvalóΝ

megjelenítését. 

 

XVII.5.1.1. A nyúl 

Hispania és a nyúl kapcsolatára J. M. C. Toynbee az ókori források alapos átvizsgálásával 

meggyőzőΝ magyarázatotΝ találtέ990 VarroΝ ésΝ idősebbΝ PliniusΝ különΝ kiemeli, hogy egy kisebb 

növésűΝ hispaniaiΝ nyúlfajtátΝ cuniculusnak neveznek.991 A szó egyszerre jelenthet nyulat, illetve 

barlangot,Ν járatotΝ is,Ν amirőlΝ azΝ állatΝ isΝ aΝnevétΝkapta,ΝhiszenΝaΝnyúlΝ földbevájtΝ járatokbanΝélέ992 

Catullus cuniculosa Celtiberáról beszél.993 J. M. C. Toynbee véleménye szerint az állat utalhat 

Hispania gödrökben vagy inkább bányákban való gazdagságára.994 Az Ibériai-félsziget 

köztudottanΝ bővelkedettΝ aranyban,Ν ezüstben,Ν rézben,Ν ólombanΝ ésΝ vasbanέΝ AΝ nyúlΝ tehátΝ

értelmezhetőΝ aΝ fémeknekΝ ésΝ azΝ azokΝ kitermelésébőlΝ eredőΝ gazdagságnakΝ szimbólumakéntΝ isέΝ

Ezenkívül a nyúlhús csemegének és egyben a tartomány egyik exportcikkének is számított.995 Az 

állatok vadászatára külön Libyából hozattak vadmacskákat.996 

A nyulak rendkívül kártékony hispaniai tevékenységére Strabónnál találunk utalást.997 

Különösen érdekes az a történet, amit a Baleár-szigetekrőlΝmondΝ elέΝ AΝ szigetΝ lakóiΝ követeketΝ

küldtekΝAugustushoz,ΝakitőlΝújΝlakhelyetΝkértek,ΝmivelΝaΝnyulakΝlehetetlennéΝtettékΝéletüketέΝAzΝ

állatok rendkívüli szaporaságuk miattΝmindentΝfelettekΝésΝéhínségetΝokoztakέΝAΝtörténetetΝidősebbΝ

                                                           
987 SHA Aelius 2, 8. 
988 SHA Aelius 2, 1-2. Spartantius szerint egyetlen erénye a szépsége volt. SHA Hadrianus 23, 10. 
989 Tomasi 1971, 104, 106. 
990 Toynbee 1934, 104-105; Toynbee 1973, 202-203; Toynbee 1983, 191-192. Lásd még Beltrán Lloris 1975, 250. 
991 Varro Rust. 3, 12, 6; Plin. Nat. Hist. 8, 217. 
992 Egy új értelmezés szerint a cuniculus szó keltibérül kutyácskát jelentett. Ballester-Quinn 2002, 127-128. 
993 Catull. Carm, 37, 18; Ballester-Quinn 2002, 125. 
994 Toynbee, 1973, 203; Toynbee, 1983, 191. 
995 Plin. Nat. Hist. 8, 217. 
996 Strabón 3, 2, 6. 
997 Strabón 3, 2, 144. 
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Plinius is leírja, ám nála a szigetlakók katonai segítségért folyamodtak.998 AΝszerzőΝVarrótΝidézveΝ

említi, hogy Hispaniában a nyulak egy egész várost is aláástak.999 

 

Érdekes módon a HIS-7/2-es hátlapΝmégΝkétΝ esetbenΝ tűnikΝ felΝ aΝ IIIέΝ században:Ν előszörΝ

εacrinusΝésΝDiadumenianus,ΝmajdΝδaelianusΝpénzeinέΝElőbbiΝpentassariont Macrianopolisban és 

σicopolisΝ adΝ IstrumbanΝ verték,Ν tehátΝ egyΝ görögΝ nyelvűΝ városban,Ν amelynekΝ aΝ pénzverésΝ sajátΝ

fennhatósága alá tartozott.1000 Felmerül a kérdés, hogy mégis miért határoztak úgy, hogy 217-

218-ban egy majdnem 100 évvel korábbi hátlapot másolnak. Még fontosabb kérdés, hogy kit kell 

aΝ nőalakban látnunk. A körirat, sajnálatos módon nem segít az azonosításban. Macrinus 

származási helyének propagálása nem merülhet fel, mivel Mauretaniában született.1001 L. 

HoughtalinΝ véleményeΝ szerintΝ aΝ nőalakotΝεoesiaΝ InferiorΝ perszonifikációjánakΝ kellΝ tartanunk,Ν

mivel egy viminaciumi hátlapon Moesia Superior jobb kezében nyulat tart.1002 

LaelianusΝHadrianusΝ pénzévelΝ teljesenΝmegegyezőΝ ábrázolásúΝ érmetΝ veretettΝ (θκέΝ kép)έΝ

σagyΝ különbség,Ν hogyΝ előbbinekΝ körirataΝ TEεPτRVεΝ FEδICITAS,Ν tehátΝ semmiΝ közeΝ aΝ

provinciaperszonifikációhoz.  L. Houghtalin ezt a pénzt is Moesia Inferior perszonifikációjaként 

azonosította, mivel Superiornál is megjelent a nyúl.1003 Mások az azonos ikonográfiai séma miatt 

Hispaniának tartják.1004 Emiatt, illetve az Ulpius Cornelius Laelianus név 

miatt az uralkodó hispaniai eredete körüli elméletek is napvilágot láttak.1005 

 

68. kép: Temporum Felicitas (Laelianus Kr.u. 260) 

 

FelmerültΝ aΝ TelusszalΝ valóΝ azonosításΝ lehetőségeΝ isέ1006 Véleményem szerint közel sem 

valószínű,ΝhogyΝprovinciaperszonifikációvalΝvanΝdolgunk,ΝmivelΝaΝhátlapΝnemΝ legitimációsΝcéltΝ

                                                           
998 Plin. Nat. Hist. 8, 217. 
999 Plin. Nat. Hist. 8, 104. 
1000 Pick 1898, 755-756, 1682. 
1001 Kienast 2004, 169. 
1002 HoughtalinΝ1λλθ,ΝŐ13,ΝεoesiaΝInferiorΝ1έΝAΝnyúlΝjelentőségéhezΝaΝviminaciumiΝhátlapon lásd Juhász 2009-2010, 
28-31. 
1003 Houghtalin 1996, 327, 413-415, Moesia Inferior 2. LaelianusΝszármazásárólΝbiztosatΝnemΝtudunk,ΝdeΝfeltehetőenΝ
nem Moesia Inferiorból származott. Kienast 2004, 244. 
1004 Toynbee 1934, 105-106; RIC V/2 370. o; Ostrowski 1990, 166. oldal 20; Salcedo 1995-1996, 192. Felmerült 
Ulpius Cornelius Laelianus nevének Ulpius Traianusszal való összekapcsolása is, amely a hispaniai eredetet 
támasztaná alá. 
1005 Drinkwater 1987, 175-177. 
1006 Houghtalin 1996, 413-414. 



252 

 

szolgál.1007 Az ábrázolás értelmezésére sokkal elfogadhatóbb a Temporum Felicitas, amint azt a 

körirataΝisΝmondjaέΝAΝcsászárΝszámáraΝaΝboldogΝidőkΝbeköszöntésénekΝhirdetéseΝfontosabb,ΝmintΝ

valamilyen távoli tartományé. Laelianus 269-ben Mogontiacumban kiáltotta ki magát császárrá 

az ottani legio XXII Primigenia élén. Ilyen helyzetben semmi haszna nem lett volna a 

feltételezettΝszülőhazaΝhátlapokonΝvalóΝábrázolásának,ΝhiszenΝhatalmaΝnemΝaΝhispaniaiΝkatonáktólΝ

függött. Nem kétséges, hogy az ábrázolás ikonográfiailag Hadrianus Hispaniájára nyúlik vissza, 

ámΝidőközbenΝmásΝjelentésselΝisΝbővülhetett,ΝvagyΝakárΝteljesenΝmegΝisΝváltozhatottέΝUgyanezΝaΝ

helyzet Laelianus egy másik érméjénél is, amelyik Hadrianus Germania perszonifikációját 

(GER-6) másolta. A körirat VIRTVS MILITVM-ra, a lándzsa vexillumra változott, amelynek 

szövetrészén a XXX-as szám olvasható (67. kép). Utóbbi a Veterában állomásozó legio XXX 

Ulpia Victrixre utal, ami azonban nem állt Laelianus irányítása alatt.1008 AΝhátlapΝfeltehetőenΝazΝőΝ

megnyerésüket célozta meg, amely azonban nem járt sikerrel.1009 Érdekes, hogy Laelianus pár 

hónapos uralkodása alatt két esetben is Hadrianus által veretett, provinciaperszonifikációkat 

ábrázoló érmeit elevenítette fel, megváltoztatott körirattal. Felmerül a kérdés, hogy honnan 

ismerte és kivitelezte ezt Mogontiacumban, ahol korábban nem volt önálló pénzverde. A másik, 

talán még izgalmasabb probléma, hogy mi indokolta a hátlapok apró változtatásait, hiszen a 

köriratok üzeneteihez jól kialakult ikonográfia társult. Sajnálatos módon Laelianus rövid 

trónbitorlásárólΝ nagyonΝ kevésΝ információvalΝ rendelkezünk,Ν ígyΝ ezeketΝ aΝ felvetéseketΝ aΝ jövőΝ

kutatásainak kell tisztáznia. 

A HIS-7-eshoz hasonló ábrázolást ismerünk körplasztikai alkotásokból is, amely egy 

fekvőΝnőalakotΝábrázol,ΝamelyΝkosárbólΝkibújóΝnyulatΝsimogatέ1010 A kompozíció része egy kisfiú 

is,Ν akiΝ szinténΝ azΝ állatΝ feléΝ nyúlέΝ EztΝ aΝ művetΝ holΝ Hispania,Ν holΝ aΝ TélΝ megszemélyesítésénekΝ

tartják. Az évszakok gyakran jelennek meg Tellusszal együtt, és Laelianus körirata miatt a 

szobrotΝcélszerűbbnekΝtűnikΝaΝTéllelΝazonosítani.1011 

 Lehet, hogy a III. századi érmek Hispania perszonifikációját vették át, de a tartomány 

alakja már annyira összeforrt a prosperitással, hogy átvette annak szerepét. Az azonosítás alapja 

lehet a cuniculus szóΝkettősΝjelentése,ΝbárΝkérdéses,ΝhogyΝezt mennyire értették a görög nyelvet 

                                                           
1007 Macrinus Africában született, de Laelianus származása ismeretlen. Kienast 2004, 169, 244. 
1008 Alföldi 1937, 99. 
1009 Drinkwater 1987, 175-177. 
1010 Tél: Hanfmann 1951, Cat. no. 379; LIMC Horae 95; LIMC Hispania 22. vesd össze Hispania: Jatta 1908, 41; 
Toynbee 1934, 106. 
1011 Hanfmann 1951, 214. 
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használó Moesia Inferior területén. Ráadásul a köriratban sem utal semmi provinciákra, sem 

Hispaniára, sem Moesiára.  

 

XVII.5.2. HIS-8 

 A HIS-8-as ábrázolás Hadrianus restitutor sorozatába tartozó Hispaniát fedi, aki baljában 

olajágatΝtart,ΝelőtteΝnyúlΝhelyezkedikΝelέΝεindenΝmásbanΝmegfelelΝaΝszériaΝtöbbiΝhátlapjának,ΝígyΝ

részletesΝtaglalásátΝazΝerrőlΝszólóΝfejezetbenΝfogomΝelvégezniέ 

 

XVII.5.3. HIS-9 

 HispaniaΝkövetkezőΝmegszemélyesítése Hadrianus adventus sorozatábanΝtűnikΝfel,ΝamelyΝ

a 122-123. év telén tett császári látogatásra utal.1012 Az ábrázolás azért szokatlan, mivel ez az 

egyetlen olyan II. századi hátlap, amelyen a tartomány nyúl nélkül jelenik meg.1013 A jelenet 

egyébként mindenben megfelel a hagyományos adventus típusnak, csak a provincia baljában 

olajágat tart. A többi szempontból viszont teljesen megfelel az éremsorozat egyéb 

ábrázolásainak, így részletesebben az arról szóló fejezetben foglalkozom vele. 

 

XVII.6. HIS-10 

 Teljesen a hadrianusi ikonográfiából táplálkozik Antoninus Pius Hispania 

perszonifikációja, amely az aurum coronarium éremsorozatában jelenik meg. A provincia jobb 

kezében az új császárnak nyújtott ajándékot tartja, míg baljában olajág, lábánál nyúl található. Jól 

látszikΝ tehát,Ν hogyΝ mennyireΝ jelentősΝ ésΝ jólΝ kialakítottΝ megjelenítéstΝ alkottakΝ aΝ tartománynakΝ

HadrianusΝ idejébenέΝ SzokatlanΝ újΝ elemkéntΝ megjelenikΝ aΝ falkorona,Ν amelyΝ innentőlΝ kezdveΝ aΝ

maradék 2 perszonifikációján (HIS-12-13) is szerepel. Antoninus Pius tehát uralkodása legelején 

nemcsak az éremsorozatával, de Hispania szinte teljesen azonos megjelenítésével is adózott 

nemrég elhunyt mostohaapja politikájának és származási helyének.1014 

 

 

 

                                                           
1012 SHA Hadrianus 12, 4; Halfmann 1986, 190. 
1013 EzΝfeltehetőenΝaΝhelyhiánnyalΝmagyarázható. Az adventus széria hátlapjain ugyanis gyakran elmaradnak a 
toponym és restitutor érmekenΝábrázoltΝattribútumokέΝBővebbenΝlásdΝaΝcsoportosΝprovinciaperszonifikációkkalΝ
foglalkozó fejezetet. 
1014 Garzón Blanco 1991, 264. 
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XVII.7. HIS-11 

 HispaniaΝ előszörΝ azΝ ostiaiΝ viaΝ deiΝ VigiliΝ alatti thermae mozaikján jelenik meg Africa 

(AFR-II/79) és Aegyptos (AEG-2)Ν mellettέΝ AzΝ ábrázolásΝ aΝ ClaudiusΝ korábanΝ végbemenőΝ

kikötőbővítésnekΝ állítΝ emléket,Ν amiΝ RomaΝ gabonaellátásátΝ biztosítottaέΝ AΝ tartományokΝ tehátΝ

termékenységüket hirdetik, noha ez az ikonográfiájukbanΝ nemΝ tükröződikέΝ HispaniaΝ hajábanΝ

ugyanis olajág látható, míg Africát az exuviae elephantis, Aegyptost a krokodil azonosítja. Ez az 

ábrázolás is tehát nyilvános, a köznép számára készült, ám mégis sokkal behatároltabb volt, mint 

az érmek. A teljesen más igény és ok indokolja az eddigi ikonográfiától való eltérést. 
 

XVII.8. HIS-12 

 SokkalΝ izgalmasabbΝ HispaniaΝ másodikΝ mozaikonΝ szereplőΝ perszonifikációjaέΝ AΝ rövidΝ

tunicában és pallábanΝállóΝnőalakΝbaljábanΝolajágatΝ tart,ΝmígΝ fejénΝ falkoronaΝ láthatóέΝAΝjelenetΝ

egy harmada sajnos nem maradt meg, így nem tudjuk, hogy jobb kezében mit tartott, illetve volt-

eΝ aΝ lábánálΝ nyúlέΝ AΝ IIέΝ századΝ másodikΝ feléreΝ keltezhetőΝ mozaikΝ szorosΝ kapcsolatban áll az 

Antoninus Pius által vert hátlappal (HIS-10), ahol a provincia szintén olajággal és falkoronával 

jelenikΝmeg,ΝamelyhezΝidőbenΝisΝaΝlegközelebbΝállέΝRuházatábanΝviszontΝinkábbΝaΝpolgárháborúsΝ

érmekre (HIS-4, 6) hasonlít. Ennek ellenére a mozaik jól mutatja, hogy a II. században mennyire 

egységesΝ HispaniaΝ képΝ éltΝ aΝ birodalomΝ különbözőΝ pontjain,Ν amelyetΝ feltehetőenΝ azΝ érmekΝ isΝ

befolyásoltak.   

 

XVII.9. HIS-13 

 Hispania utolsó perszonifikációja a zeugmai mozaikon jelenik meg, amely csak a felirat 

alapján azonosítható. A HIS-10-es és 12-es közös attribútuma a falkorona, amely azonban nem 

ugyanarraΝ azΝ előképreΝ vezethetőΝ visszaέΝ AΝ nagyfokúΝ azonosságΝ miattΝ aΝ zeugmaiΝ mozaikonΝ

található provinciákat külön fejezetben részletezem. 

 

 

XVII.10. Összegzés 

 Hispania megszemélyesítései nagyon hangsúlyos helyet foglalnak el a 

provinciaperszonifikációkΝkialakulásábanΝésΝfejlődésébenέΝJelentőségüketΝeleinteΝaΝpolgárháborúsΝ

eseményeknek köszönhetik, amikor az Ibériai-félsziget fontos katonai konfliktusok színhelyévé 



255 

 

vált. Ez igaz Sulla, Pompeius és Galba idejére is. Legnagyobb hatással kétségkívül a négy 

császár éve volt, amelynek hála a provinciaperszonifikációk a császári címért folyó harc egyik 

elsőszámúΝ ikonográfiaiΝ fegyvereiΝ voltakέΝHispaniaΝ abbólΝ aΝ szempontbólΝ isΝ különleges, hogy a 

HIS-1-et leszámítva az érmeken rendkívül egységes formában jelenik meg. Eleinte caetra, két 

gerelyΝ ésΝ kalászokΝ szimbolizáljákΝ bőségétΝ ésΝ hadiΝ potenciáljátέΝ EgyediΝ aΝGalliávalΝ együttΝ valóΝ

megjelenítése, ami szintén a történelmi helyzettel magyarázható. Hadrianus idejére azonban már 

végbementΝ aΝ perszonifikációΝ demilitarizációja,Ν aminekΝ köszönhetőenΝ csakΝ prosperitástΝ hirdetőΝ

attribútumokkal jelenik meg. Szintén az olajág és a nyúl köszön vissza Antoninus Pius érméjén 

és az El Djem-i mozaikon is, ahol a tartomány corona muralist is visel.  
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HIS-1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): A. Postumius Albinus (Kr. e. 81) 
 Galba (68-69) 
Névérték: D  
Verde: Roma, Africa 
ElőlapiήήhátlapiΝkörirat: HISPAN 
 HISPANIA 
Előlapήhátlap:ΝσőiΝfejΝcapite velato, hosszú rendezetlen haj.  
Irodalom: RRC 372/2; Ostrowski 1990, Hispania 1; LIMC 
Hispania 1; Beltrán Lloris 1975, 245; Arce 1980, 82/1; Salcedo 
1995-1996, 182-183; Houghtalin 1996, Hispania 1; Freeman & 
Sear, Manhattan Sale 3, 2012. jan. 3, 170-es tétel; Numismatica 
Ars Classica NAC AG Auction 80, 20.10.2014, 75. tétel. 
 
Fotó:  
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=414740 
2.http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-
sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIS-2 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): Cn Pompeius Magnus (Kr. e. 46-45) 
  M Publicius (Kr. e. 46-45) 
Névérték: D  
Verde: Hispania 
Hátlapi körirat: CN MAGNVS IMP 
Hátlap: Prorán álló katona pálmaágat nyújt át a szemben álló, 
hosszú tunicátΝviselőΝnőalaknak,ΝbaljábanΝ2Νgerely, vállán 
caetra. 
Irodalom: RRC 469; Ostrowski 1990, Hispania 2; LIMC 
Hispania 19; Beltrán Lloris 1975, 245; Arce 1980, 82-83/2; 
Salcedo 1995-1996, 183-184; Houghtalin 1996, Hispania 19; 
Jatta 1908, Hispania 2. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=74832 
 

 

1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=414740
http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581
http://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/freeman-and-sear/catalogue-id-2853225/lot-12987581
http://www.acsearch.info/record.html?id=74832
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HIS-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás):ΝPolgárháborúΝidőszakaΝ(θκ-69) 
 Galba (68 ápr.-69 jan.) 
Névérték: Au, D 
Verde: Hispania (Tarraco?), Gallia (Vienne?),  
 Africa (Karthago?)  
ElőlapiήhátlapiΝkörirat: HISPANIA 
 SER GALBAE HISPANIA 
 SER SVLPICI GALBAE IMP A  
 SER SVLPICIVS GALBA IMP AVG  
Előlapήhátlap:Ν 1έΝ σőiΝ büsztΝ fejénΝ babérkoszorú,Ν melletteΝ 2Ν
gerely, alatta caetra,ΝelőtteΝ2ΝkalászέΝ 
Variációk: 2. Mint az 1., de babérkoszorú nélkül. 
 3. Mint a 2., de kalász nélkül.  

Irodalom: RIC I2 205/23, 215/135, Galba 1-3, 86, 515-518; 
Ostrowski 1990, Hispania 6, 8; LIMC Hispania 2a; Beltrán 
Lloris 1975, 246-247; Arce 1980, 84/7-8; Salcedo 1995-1996, 
188; Houghtalin 1996, Hispania 3-6, 340/22. 
 
Fotó: 
1. http://davy.potdevin.free.fr/Site/wars.html 
2.http://www.cngcoins.com/Bid.aspx?Item_ID=97000 
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=81361 

 

 
1. 

 
2. 
 

 
3. 
 

 

http://davy.potdevin.free.fr/Site/wars.html
http://www.cngcoins.com/Bid.aspx?Item_ID=97000
http://www.acsearch.info/record.html?id=74832
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HIS-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás):ΝPolgárháborúΝidőszakaΝ(θκ-69) 
 Galba (68 ápr.-68 vége) 
 Vitellius (69 jan.-jún.) 
 Vespasianus (69 vége-70) 
Névérték: Au, D, As 
Verde: Roma, Hispania (Tarraco?) 
Hátlapi körirat: HISPANIA 
 CONSENSVS HISPANIARVM 
Hátlap:Ν1έΝÁllóΝnőalakΝruházataΝtunica, kezében mák, 2 kalász, 2 
gerely és caetra. 
Variációk: 2. Mint az 1., de pajzs a váll mögött. 
 3. Mint az 1., de mák hiányzik, ruházat köpennyel 
 egészül ki. 

Irodalom: RIC I2 212/112, Galba 19-21, 50, 144, 155, 190-193, 
225-226, Vitellius 41, RIC II/1 Vespasianus 1295-1296; 
Ostrowski 1990, Hispania 9, 14; LIMC Hispania 3-4, Arce 
1980, 85/9;  Beltrán Lloris 1975, 246; Arce 1980, 84-85/5, 9, 
12-13; Salcedo 1995-1996, 188; Houghtalin 1996, Hispania 8-
10; Jatta 1908, Hispania 3; Numismatica Ars Classica 25. 
aukció 25. 06. 2003, 403. tétel; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.01, 
IV.6.1.01. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=177292 
2. http://www.tesorillo.com/articulos/alegoria/alegoria.htm 
3. 
http://www.fredericweber.com/VITELLIUS/aureus_consensus_hispaniarvm.
htm  
 
 
 
HIS-5(=GAL-2) 
Lásd Galliánál. 
 
HIS-6(=GAL-3) 
Lásd Galliánál. 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=177292
http://www.tesorillo.com/articulos/alegoria/alegoria.htm
http://www.fredericweber.com/VITELLIUS/aureus_consensus_hispaniarvm.htm
http://www.fredericweber.com/VITELLIUS/aureus_consensus_hispaniarvm.htm
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HIS-7 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
  Aelius Caesar (137) 
Névérték: Au, D, S, Dp, As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: HISPANIA 
Hátlap:Ν FekvőΝ nőalak,Ν jobbjábanΝ ág,Ν baljávalΝ szikláraΝ
támaszkodik, ruházata khitón és himation, lábánál nyúl. 
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝnyúlΝaΝsziklaΝelőttέ 
Irodalom: RIC II 305-306, 851-852, 1077; Ostrowski 1990, 15, 
19; LIMC Hispania 5a-b; Tomasi 1971, 104-106; Beltrán Lloris 
1975, 248; Arce 1980, 85-86/14, 19-21; Garzón Blanco 1991, 
263-264; Salcedo 1995-1996, 190-191; Houghtalin 1996, 
Hispania 12, 17; Strack 1933, 303-304, 716-717. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=69116 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=210636 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIS-8 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: Au, D, S, Dp, As 
Verde: Roma  
Hátlapi körirat: RESTITVTORI HISPANIAE 
Hátlap: Restitutor típusέΝσőalakΝbalΝkezébenΝág,ΝruházataΝhosszúΝ
khitón és himation, lábánál nyúl. 
Irodalom: RIC II 326-327, 388, 952-955; Ostrowski 1990, 
Hispania 17; LIMC Hispania 8; Beltrán Lloris 1975, 248; Arce 
1980, 85/18. (hiányos körirat); Salcedo 1995-1996, 190; 
Houghtalin 1996, Hispania 15-16; Strack 1933, 321-322, 777-
778; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.18, I.6.2.07. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=163213 
 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=69116
http://www.acsearch.info/record.html?id=210636
http://www.acsearch.info/record.html?id=163213
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HIS-9 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG HISPANIAE 
Hátlap: Adventus típusέΝ σőalakΝ baljábanΝ ág,Ν ruházataΝ hosszúΝ
khitón és himation. 
Irodalom: RIC II 886-887; Ostrowski 1990, Hispania 16; LIMC 
Hispania 7; Arce 1980, 85/16-17; Salcedo 1995-1996, 190; 
Houghtalin 1996, Hispania 13-14; Strack 1933, 315, 750; 
Schmidt-Dick 2011, IV.2.12. 
 
Fotó: 
http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIS-10 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S  
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: HISPANIA COS II 
Hátlap:Ν ÁllóΝ nőalak,Ν jobbjábanΝ korona,Ν baljábanΝ ág,Ν ruházataΝ
hosszú, fél mellét szabadon hagyó khitón és himation, fején 
corona muarlis, lábánál nyúl.  
Irodalom: RIC II 582; Ostrowski 1990, Hispania 18; LIMC 
Hispania 6; Garzón Blanco 1991, 264; Beltrán Lloris 1975, 249; 
Arce 1980, 86/22; Salcedo 1995-1996, 192; Houghtalin 1996, 
Hispania 18; Toynbee 1934, 149; Strack 1937, 788; Schmidt-
Dick 2011, IV.5.3.08. 
 
Fotó: LIMC Hispania 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm
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HIS-11 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Via dei Vigili alatti thermae, Ostia 
rzésiΝhely: In situ 

Méret: 13×9 m  
Datálás: Claudius-kor (50 körül) 
Leírás:ΝσőiΝbüszt,ΝfejénΝkoszorúέ 
Irodalom: Ostrowski 1990, Hispania 26; Calza 1912, 106; 
Becatti 1962, 46-47. no. 68; Clarke 1994, 96-98; Parisi Presicce 
1999, 92; LIMC Hispania 11; Arce 1980, 86-87/24; Houghtalin 
1996, Hispania 20. 
 
Fotó: 
http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm  
 
 
 
HIS-12 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely:ΝεaisonΝd’Africa,ΝThysdrusΝ 
rzésiΝhely:ΝεuséeΝArchéologiqueΝd’ElΝJem,ΝTunézia 

Méret: 72 cm (átlósan), egész 3,49x3,44 m 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás:ΝÁllóΝnőalakΝfejénΝcorona muralis, ruházata rövid vörös 
tunica és türkíz palla, baljában olajág, jobb kezét még az 
ókorban restaurálták. 
Irodalom: Slim 1995, 26; Slim 1999, 186-187. 
 
Fotó: Slim 1999, Pl. 80/1. 
 
 
 
HIS-13 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝhely: Pergamonmuseum, Berlin M.I. 7082 = Mos. 14. 

Méret:ΝιŐ,η×ιη,ιΝcm,ΝátmérőjeΝ3κΝcm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat:  
Leírás: εedalionbanΝ nőiΝ büszt,Ν fejΝ balra,Ν ruházataΝ peplos és 
fejére húzott himation, fején corona muralis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Hispania 27; LIMC Hispania 12; 
Parlasca 1983, 294/3; IGLS I 80/117 (téves olvasat); Kriseleit 
1985, 26-29; ; Salcedo 1995-1996, 193; Kriseleit 2000, 45-51; 
Arce 1980, 87-88/25; Liverani 1997, 97. 
 
Fotó: Kriseleit 2000, Abb. 54. 
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XVIII. Iudaea 
 
 
 Iudaea Cn. Pompeius Kr. e. 63-ban végrehajtott megszállása óta tartozott a Római 

Birodalom érdekövezetébe, amelyet csak közvetve, a rómaiak által választott királyok révén 

irányítottak.1015 C. Sosius Kr. e. 37-ben megostromolta Jeruzsálemet, ahová II. Antigonos 

menekült. A város bevétele után katonai sikerét Zakynthoson vert pénzein örökítette meg (10. 

kép)έΝAΝhátlapot,Ν amelyenΝegyΝmegkötözöttΝ férfiΝ ésΝegyΝbúsulóΝnőΝ láthatóΝ tropaeum alatt ülve, 

egyes kutatók Iudaea perszonifikációjának tartják. Véleményem szerint azonban ez csak a 

legyőzöttΝnép egy-egyΝjellegzetesΝképviselőjeέ1016 Iudaea provincia végül Kr. u. 6-ban jött létre az 

I. Herodes által uralt területek, valamint Idumaea és Samaria összevonásával.   

  

 Iudaea provincia biztosan azonosítható megszemélyesítései mind pénzeken találhatóak, 

amelyek csak Kr. u. 69-tőlΝ jelentekΝmegέ1017 KésőbbΝHadrianusΝ alattΝ tűntekΝ csakΝ felΝ újraέΝAzΝ

érmekΝ RománΝ kívülΝ δugdunumbanΝ ésΝ egyΝ hispaniaiΝ verdében,Ν feltehetőenΝ TarracóbanΝ isΝ

készültek.1018 AΝ többΝ különbözőΝ típusΝ VespasianusΝ ésΝ TitusΝ éremverésében,Ν illetveΝ

propagandájábanΝisΝjelentősΝszerepetΝjátszottέΝSegítségükkelΝhangsúlyoztákΝaΝlázongóΝtartományΝ

felettΝ aratottΝ győzelmüket,Ν amellyelΝ biztosítottákΝ aΝ békét,Ν nyugalmatΝ ésΝ prosperitástΝ azΝ egész 

birodalom számára.  

 Hasonló ábrázolások léteztek korábban is, amelyek azonban sajnálatos módon nem 

maradtak fenn. Egynek a létét az aphrodisiasi Sebasteionban talált felirat bizonyítja, de itt az 

’ ν  ’ ου α α ésΝ nemΝ aΝ provinciaΝmegszemélyesítésérőlΝ van szó.1019 AΝ tartományΝ legkésőbbiΝ

megjelenítésére is csak egy írásos említés alapján következtethetünk. A felirat a Severus 

Alexander korában épült thuggai Iuno Caelestis templom mögött álló exedrából kerültΝ elő,Ν

amelyet egykor provinciák és városok szobrai díszítettek.1020 

 

                                                           
1015 Iudaea Syria helytartójának felügyelete alá tartozott, de saját királyuk irányította. DNP Juda und Israel 1191; 
Houghtalin 1996, 348; Ostrowski 1990, 181. 
1016 LIMC Iudaea 1, Ostrowski 1990, Iudaea 1. vesd össze Houghtalin 1996, 349. 
1017 Egy nemrégiben felbukkant és publikált unikális IVDAEA RECEPTAΝköriratosΝéremΝeredetiségérőlΝnemΝ
vagyokΝteljesenΝmeggyőződve,ΝígyΝnemΝisΝvettemΝbeleΝaΝdisszertációmbaέΝRemélhetőlegΝidővelΝtöbbΝilyen,ΝaΝkérdésΝ
eldönthetőségétΝlehetővéΝtevőΝtámpontΝvagyΝakárΝtovábbiΝhátlapokΝválnakΝismerttéέΝAzΝéremhezΝlásdΝGambash-
Gitler-Cotton 2013, 89-104. 
1018 EzenΝkívülΝprovinciálisΝverdékbenΝisΝfeltűnnek,ΝamelyekreΝazΝegyesΝtípusoknálΝtérekΝkiέ 
1019 Smith 1988, 55-59. 
1020 Liverani 1995, 243; Houghtalin 1996, 355. 
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XVIII.1. Köriratok: 

 A hátlapi köriratok egymáshoz képest nem mutatnak nagy eltérést. Legtöbbször a 

IVDAEAΝmegnevezésΝfordulΝelő,ΝamelyhezΝmindigΝcsakΝegyΝnőtΝábrázolóΝreverszΝpárosulέ1021 A 

provincia neve sok esetben kiegészül a CAPTA szóval, viszont akkor már a megjelenítés is 

variálódikέΝ EzΝ aΝ kifejezésΝ korábbanΝ csakΝAugustusΝ idejébenΝ fordultΝ előΝ kétΝ alkalommalέΝσagyΝ

különbség azonban, hogy mind az AEGVPTO CAPTA (33. kép)1022, mind az ARMENIA 

CAPTA1023 veretek csak szimbólumok, nem pedig perszonifikációk révén ábrázolja az adott 

területetέΝ AzΝ elsőΝ esetbenΝ egyΝ krokodil,Ν aΝ másodikbanΝ pedigΝ egyΝ tiara, íj és tegez díszíti a 

hátlapot. A capta szóΝújbóliΝhasználatávalΝVespasianusΝegyértelműenΝvisszautalΝAugustusra,ΝmintΝ

ahogy korai propagandájának sok más területén is.1024 Különös azonban, hogy ezt a kifejezést a 

Római Birodalom saját provinciájára alkalmazzák.1025 IlyenΝ semΝ előtte,Ν semΝ utánaΝ nemΝ fordulΝ

elő,Ν mivelΝ mindigΝ idegenΝ területetΝ foglaltakΝ elέΝ εégΝ érdekesebb,Ν hogyΝ IudaeaΝ esetébenΝ

alkalmazzák a legtöbbet a capta szót.  

 

 A provinciaΝneveΝelőfordulΝmégΝIVDEAΝalakbanΝis,ΝmindigΝaΝCAPTAΝszóvalΝkiegészítveέΝ

Ezek a köriratok csak Vespasianus asként vert IVD-1/2-es hátlapjain találhatóak meg 71-es és 

77-78-as kibocsátások között.  

 εeglehetősenΝ szokatlanΝ aΝ IVDAEAΝ DEVICTA vagy DEVICTA IVDAEA körirat1026, 

mivelΝ ezΝ elsősorbanΝ aΝ IVέΝ századiΝ pénzeknélΝ gyakoriέ1027 A Flavius-korΝ előttΝ csupánΝ egyszer,Ν

Marcus Antonius Kr. e. 32-benΝ vertΝ előlapjánΝ fordulΝ előΝ azΝ AσTτσIΝ ARεEσIAΝDEVICTAΝ

körirat.1028 EzΝesetbenΝisΝegyΝ idegenΝnépΝlegyőzéséreΝutal,ΝámΝcsakΝaΝgyőztesΝhadvezérΝportréjaΝ

jelenikΝmegΝmelletteΝkisméretűΝtiarával.  

 AΝcsászárΝáltalánosΝgyőzedelmességétΝhirdetiΝaΝVICTτRIAΝAVGVSTIΝkörirat,ΝésΝannakΝ

különbözőΝ rövidítettΝ formáiέΝ AzΝ AVGVSTΝ szóΝ megjelenikΝ IVDAEAΝ mellettΝ is,Ν amelyΝ egyes 

kutatók szerint vésnöki hiba, de jelképezheti a területnek a császár által való elfoglalását, vagy 

                                                           
1021 Houghtalin 1996, 350. 
1022 RIC I 19-21. 
1023 RIC I 41. 
1024 RIC II/1 27, 30-10. 
1025 Igaz,ΝhogyΝaΝzsidóknakΝvoltΝkirályuk,ΝdeΝRomaΝvazallusaΝvolt,ΝráadásulΝeztΝazΝintézménytΝkésőbbΝisΝmegtartottákέΝ
Levine 1972, 132; Barag 1978, 23. 
1026 TitusΝfeltehetőenΝTyrosbanΝvertΝmásikΝhátlapjánΝugyanezΝaΝköriratΝszerepel,ΝdeΝazonΝpajzsra író Victoria látható. 
RIC Vespasianus 373. 
1027 ElsősorbanΝSarmatiaΝésΝAlemanniaΝlegyőzéseΝkapcsánΝfordulΝelőέΝRICΝVIIΝŐιηήŐκ-51. 
1028 RRC 543 
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akár utalhat a birodalomba való visszacsatolásra is.1029 Külön figyelmet érdemel az EX S C 

körirat is, amely csak Titus aureusain és denariusain jelenik meg. Ez arról tanúskodik, hogy a 

pénzeket nem a császár, hanem a senatus saját költségén verette. A gesztussal a már istenné 

avatottΝ VespasianusΝ előttΝ kívántakΝ adózni,Ν akinekΝ aΝ portréjaΝ azΝ előlapokatΝ díszítiέΝ HadrianusΝ

ADVENTVI AVG IVDAEA pénzei tökéletesen beleillenek a császár adventus szériájába. 

Érdekes azonban az általa veretett vagy IVDAEAE körirat, amelyhez egyedi módon restitutor 

jelenet párosul. 

 

XVIII.2. Típusok: 

 IudaeaΝ provinciaperszonifikációiΝ összesenΝ κΝ különbözőΝ típusbaΝ sorolhatókέΝ θΝ darabΝ

Flavius-kori,Ν amelyekΝ nemΝ meglepőΝ módonΝ aΝ θλ-73 közötti évekre koncentrálódnak, tehát 

VespasianusΝhatalomraΝkerüléseΝésΝaΝzsidóΝfelkelésΝvéglegesΝleveréseΝközöttiΝidőreέ1030 Ekkor az 

összes változat megjelenik, míg Vespasianus uralkodásának végén és Titus idejében csak 

bizonyos hátlapok bukkannak fel újra.1031 AzΝösszesbenΝközös,Ν hogyΝaΝnőalakΝ ruházataΝhosszúΝ

khitón és himation, utóbbit a fejére húzza.1032 Hadrianus két, azΝ eddigiektőlΝ teljesenΝ eltérőΝ

képtípust alkalmaz, amely a saját éremsorozatába tökéletesen illeszkedik. 

 

XVIII.2.1. IVD-1 

 A IVD-1-esΝ típusúΝ hátlapokonΝ pajzsonΝ ülőΝ búsulóΝ nőΝ látható,ΝmiközbenΝ aΝ tropaeumra, 

amely alatt ül, Victoria pajzsot helyez.1033 A RIC leírása szerint az alak globuson foglal helyet, 

ami felettébb furcsa lenne. Nem logikus ugyanis, hogy a legyőzöttΝterületΝvagyΝnépΝtrónoljonΝaΝ

világotΝ jelképezőΝgömbön,ΝmivelΝ azΝ aΝgyőztesekΝkiváltságaέ1034 SokkalΝvalószínűbb,ΝhogyΝnemΝ

                                                           
1029 Barag 1978, 18. 
1030 Ostrowski 1990, 181. Iudaeába Vespasianust és fiát, Titust Nero a 66-ban kitört zsidó felkelés megfékezésére 
küldte. Morgan 2006, 174-175. 
1031 Csupán a IVD-1/2, IVD-3és IVD-4 hátlapokat verik újra. 
1032 AzΝIέΝszázadiΝzsidóΝviseletetΝmeglehetősenΝnehézΝrekonstruálni,ΝelsősorbanΝaΝképekΝtilalmaΝmiattέΝAΝjómódúΝ
zsidóΝnőkΝnemΝhúztakΝfátylatΝaΝfejükreΝnyilvánosΝmegjelenésükkor,ΝazΝcsakΝaΝköznépΝszokásaΝvoltέΝEzekΝalapjánΝ
látható tehát, hogy a Flavius-kori pénzeken mindig a fedettΝfejűΝasszonyokΝaΝnépΝegyszerűΝemberét ábrázolják. 
Edwards 1994, 154-155. Lásd még Roussin 1994, 186-187. Érdekességképpen meg kell említeni Flavius Josephus 
leírását (Bell. Iud. 4.301, 4. 561-ηθŐ)ΝazokrólΝaΝzsidóΝférfiakról,ΝakikΝnőknekΝöltözveΝharcoltakέΝIudaeaΝ
perszonifikációin azonban nem kell ilyen alakokat látnunk. 
1033 AzΝérmekenΝsokszorΝcsakΝnehezenΝdönthetőΝel,ΝhogyΝazΝadottΝalakΝmilyenΝneműέΝEzenΝazΝérmenΝazonbanΝnőnekΝ
kell szerepelnie, mert tropaeum alattΝegyedülΝbúsulóΝpózbanΝülőΝférfiΝebbőlΝaΝkorbólΝnemΝismertέΝUtóbbiakΝtöbbnyireΝ
megkötözve állnak. 
1034 Földrajzi megszemélyesítések közül egyedül Italia ül globuson,ΝésΝegyΝesetbenΝvalószínűlegΝegyΝverdeiΝhibaΝ
miatt Britannia (BRI-2/5) is. RIC III Antoninus Pius 73, 85, 98, 594, 746-747, 789, Commodus 438, 447, 458, IV/1 
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globust, hanem valamilyen fegyverzetet akartak ábrázolni. A IVD-1 típus érdekessége, hogy nem 

Vespasianus és Titus, hanem már Vitellius kezdi verni aureus, denarius és as címletben, annak 

ellenére,ΝhogyΝnemΝőΝgyőzteΝleΝaΝzsidókatέΝEzΝaΝkivételesΝesetΝazzalΝmagyarázható,ΝhogyΝVitelliusΝ

mégΝ VespasianusΝ pártütéseΝ előttΝ megkezdteΝ aΝ pénzekΝ kibocsátásátέ1035 A mindenkori császárt 

mint az összes sereg vezérét illette meg minden katonai siker. Így az állam bármely csapatteste 

általΝkivívottΝgyőzelemΝvoltaképpenΝazΝegészΝbirodalomΝgyőzelmeΝvolt,ΝtehátΝazΝuralkodóΝjoggalΝ

hirdethetteΝaztέΝEztΝtámasztjaΝalá,ΝhogyΝazΝelőlaponΝaΝGermanicusΝagnomen GERMAN, GERMA 

és GERM formában jelenik meg.1036 AzΝelsőΝváltozatΝaΝtribunitia potestas felvétele (ápr. 30) és a 

RomábaΝvalóΝbevonulásaΝ(júlέΝ1κ)ΝközöttiΝidőszakraΝjellemzőέΝAzΝutóbbiΝkettőΝviszontΝazΝezΝutániΝ

hónapokraΝtehetőέΝVespasianusΝviszontΝcsakΝι1-ben Romában vert IVD-1-es típusú hátlapokat as 

címletben,Ν majdΝ halálaΝ előttΝ ιλ-ben már aureusként és denariuskéntέΝ EztΝ követőenΝ TitusΝ

egyeduralkodása idején is folytatta a kibocsátást ugyanilyen címletekben. A IVD-1-es újbóli 

megismétlését a dinasztikus politika és a legitimációs cél magyarázza. Vespasianus igyekezett 

sajátΝnagyΝgyőzelméreΝemlékeztetni,ΝamelybenΝfiának,ΝaΝkövetkezőΝcsászárnakΝisΝfontosΝszerepeΝ

volt.  

 εagaΝ azΝ ábrázolásΝ közvetlenΝ előzménnyelΝ nemΝ rendelkezik,Ν helyesebbenΝ kétΝ különΝ

részbőlΝ tevődikΝ össze.1037 AzΝ elsőΝ megegyezikΝ aΝ IVD-2/1-es variánssal, de valójában egy 

általánosΝikonográfiaiΝelemέΝAΝnagyonΝeltérőΝikonográfiaiΝtradíciókΝmiattΝviszontΝjobbnakΝláttamΝ

aΝ kettőtΝ különΝ kezelniέΝ AΝ képΝ másodikΝ része,Ν aΝ tropaeumraΝ pajzsotΝ helyezőΝ VictoriaΝ ugyanisΝ

teljesenΝmásΝ eredetreΝ vezethetőΝ visszaέΝ δegjobbΝ párhuzamaΝAugustusΝ egyikΝ érméjénΝ található,Ν

amelyen szálló Victoria két kezében pajzsot, illetve aplustrét tart.1038 Érdekes módon a IVD-4-es 

típusnál is az Augustus-korra való utalás Vespasianus esetében könnyen magyarázható a Neróval 

való tudatos szakítással, de Vitelliusnál már problematikusabban.1039 

                                                                                                                                                                                           

Septimius Severus 268, Caracalla 132; Ostrowski 1990, Italia 11, 13a-b; Strack 1937, 70, 79, 91, 550, 836, 882, 970; 
LIMC Italia 18-21; Méthy 1995, 34, 40-42; Garzón Blanco 1991, 264-265; Schmidt-Dick 2011, V.2.07. 
1035 Kienast 2004, 108. 
1036 RIC I2 2θ2έΝoldέΝAΝkésőbbiekbenΝsemΝhagyott fel az ilyen hátlapok verésével, amely azért különös, mivel regnáló 
császárokΝnemΝszoktakΝaΝtrónkövetelőkΝdicsőségeivelΝkérkedniέΝδehetséges,ΝhogyΝVitelliusΝpusztánΝfolytattaΝazΝ
eredetileg általa kibocsátott ábrázolás alkalmazását. 
1037 A két komponens elkülönülése jól látszik azon is, hogy a Victoria kezében tartott pajzs teljesen frontálisan 
ábrázolt. Ez csak akkor volt szükséges, ha az feliratot is hordozott, mivel annak látszódnia kellett. A kerek pajzs 
ráadásul nem a tropaeumánál, hanem a clipeus virtutis ábrázolásainál használt általános típusú. Hölscher 1967, 122, 
124. 
1038 RIC I2 ŐιέΝAzΝábrázolásΝritka,ΝmivelΝkésőbbΝVictoriaΝcsakΝaΝjobbΝkezévelΝtartjaΝaΝpajzsotέΝHölscherΝ1λθι,Ν1ί3,Ν
121-122. Itt az aplustre helytelenül babérágként van leírva. 
1039 Ferrill 1965, 269. 
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XVIII.2.2. IVD-2 

 A Vespasianus és Titus által kibocsátott IVD-2-es típusba tartoznak azok az ábrázolások, 

amelyekenΝegyΝülőΝnőalakΝbúsulέΝEzenΝbelülΝ2ΝvariánsΝkülönböztethetőΝmeg:ΝazΝegyikenΝ(IVD-

2ή1)ΝaΝnőalakΝtropaeum, a másikon (IVD-2/2) datolyapálma alatt ül.1040  

 A tropaeum alattΝbúsulóΝnőalakΝjellegzetesΝábrázolásaΝaΝlegyőzöttΝnépeknek,ΝviszontΝnemΝ

egyedül, hanem egy megkötözött férfi társaságában. Az éremverésben korábbi legjobb 

párhuzama Caesar Kr. e. 46-45-ben vert denariusán vagy a már említett C. Sosius féle pénzen 

található. Az ábrázolás más leletcsoporton is megtalálható, mint például a Gemma Augustea alsó 

jelenetébenΝ (θλέΝ kép)έΝεeglepőΝ fordulatΝ tehát,Ν hogyΝ ekkorΝ létrejönΝ egyΝ ilyen,Ν aΝ megszokottólΝ

eltérőΝmegjelenítés,Ν amelynélΝ aΝ hangsúlyΝ azΝ egyedülΝ lévőΝnőnΝvan,Ν amiΝ annál is szokatlanabb, 

mivelΝ aΝ gyengébbikΝ nemΝ képviselőitΝ legyőzniΝ azΝ ókorbanΝ

semΝszámítottΝdicsőségnekέ1041 Ezt támasztja alá az is, hogy 

tropaeum alattΝ lévőΝalávetettΝ férfiakΝmárΝkorábbanΝegyedülΝ

isΝelőfordultakέ1042 

 

69. kép: Gemma Augustea 

  

 Nagyon érdekes a IVD-2/2-esΝvariáció,ΝaholΝaΝnőalakΝ

nem tropaeum, hanem pálmafa alatt, ráadásul páncélon ül. A változtatás mondanivalója több 

síkonΝ isΝ értelmezhetőέΝ EgyrészrőlΝ hangsúlyozza,Ν hogyΝ IudaeaΝ legyőzésérőlΝ vanΝ szóέΝ AΝ

datolyapálma már korábban is megjelent a helyi zsidó vereteken, és a Flavius-kor után is erre a 

területre vagy népre utalnak.1043 Nem véletlen, hogy a római pénzeken is igyekeztek a datolyát a 

pálmalevelekΝalattΝkétoldaltΝcsüngőΝegy-egyΝfürttelΝvisszaadniέΝεásrészrőlΝaΝtropaeum elhagyása 

teljesen átformálta a hagyományos ábrázolást, aminek következtében a korábban durva jelenet 

enyhült. A tropaeum hiányaΝ nemΝ emlékeztetettΝ olyanΝ közvetlenΝ módonΝ aΝ győzelemmelΝ járóΝ

borzalmakra, illetve a régi-új status quóra. A kifinomultabb jelenet így magában hordozza a 

                                                           
1040 D. Hendin említ egy Domitianus portréjával ellátott IVD-2/1-es érmet is, ám nem derül ki, hogy Romában vagy 
Caesarea Maritima provinciális verdéjében készült-e. Hendin 2007, 125. o. 3. lábj. 
1041 Ez alól kivételek az amazonok, amelyek jelen esetben nem tartoznak a témához. 
1042 Például Caesar Kr. e. 56-ban vert denariusán. RRC 427/1. 
1043 Pédául Herodes Antipas, Bar Kohba vagy Nerva fiscus Iudaicusra utaló érméje. RPC I 4934; RPC II 2101; RIC 
II Nerva 58, 82; BMC Palestine 305-306/21-27. Antoninus Pius aurum coronarium sorozatában a pálma Phoenice 
mellett jelenik meg. RIC III 587; Ostrowski 1990, Phoenice 1; LIMC Phonike 1; Houghtalin 1996, 1-2; Toynbee 
1934, 150; Strack 1937, 793-794; Schmidt-Dick 2011, IV.6.2.03. 
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clementiát,ΝamiΝaΝgyőztesΝrómaiΝcsászárokΝfontosΝerényeΝvoltέ1044 Mindezek mellett a fa utalhat 

magáraΝaΝ„barbárság”ΝtényéreΝisέ  

 A tropaeum azonbanΝnemΝtűntΝelΝteljesenΝaΝhátlapról,ΝmivelΝaΝpálmaΝmögöttΝfegyverhalomΝ

formájában jelen van. Ráadásul a tropaion eredetilegΝfatörzsreΝhelyezettΝfegyverekbőlΝállt,ΝtehátΝaΝ

pálmaΝ jólΝ illeszkedikΝ aΝ hagyományhozέΝ AΝ fegyverekΝ csataΝ utániΝ összegyűjtéseΝ nemΝ pusztánΝ

gyakorlati, hanem nagyon fontos szimbolikus funkcióval is bírt. Harceszközök nélkül ugyanis 

mindenki teljesen kiszolgáltatott volt a másik féllel szemben. A rómaiaknál ráadásul a spolia 

opima aΝ mitikusΝ ősidőktőlΝ kezdveΝ fontosΝ szerepetΝ játszottέΝ Romulus,Ν azΝ elsőΝ triumphator, az 

általaΝ legyőzöttΝ Akronnak,Ν CaeninaΝ királyánakΝ fegyverzetévelΝ tértΝ visszaΝ Rómába,Ν aholΝ azt 

Iuppiter Feretrius templomában feláldozta.1045 A spolia opima ezen felül a virtusnak az egyik 

legfőbbΝismérveέΝIudaeaΝábrázolásaΝalapjánΝisΝelmondhatóΝtehát,ΝhogyΝaΝfegyverhalomΝnemcsakΝaΝ

győzelmet,ΝhanemΝegyúttalΝaΝgyőztesΝvirtusát is hirdeti. Ugyanakkor az újfajta ikonográfia sokkal 

emberségesebbé tette a képet, miközben megtartotta annak mondanivalóját. A pálmafa mögötti 

fegyverhalomΝ alaposabbΝ szemügyreΝ vételeΝ soránΝ észrevehető,Ν hogyΝ azokΝ javarésztΝ rómaiΝ

fegyverek, amelyek között vexillum is megjelenhet.1046 Ez szembemegy azzal a gyakorlattal, 

hogyΝ aΝ legyőzöttΝ ellenfelekΝ fegyvereitΝ gyűjtikΝ össze,Ν ésΝ teszikΝ közszemléreέΝ FeltehetőenΝ ittΝ

pusztánΝ aΝ fegyverekΝmegjelenítéseΝ voltΝ aΝ cél,Ν ésΝ nemΝ aΝ történelmilegΝ hűΝ ábrázolásέΝHasonlóanΝ

különös,ΝhogyΝaΝnőalakΝmárΝnemΝa földön, hanem egy római mellpáncélon ül. Ez azért is érdekes, 

mertΝaΝ legyőzöttΝnépekΝmindigΝaΝsaját,Ν ésΝnemΝaΝgyőztesΝ fegyverzetévelΝvannakΝellátvaέΝEnnekΝ

egyik lehetséges magyarázata a hagyományos tropaeumábrázolás felbomlása lehet, aminek 

következtében aΝpáncélΝmintΝkötelezőΝelemΝkevésbéΝhangsúlyosΝhelyreΝkerültέΝElőképéülΝazonbanΝ

mindenképpen Nero hátlapját kell tekinteni, amelyen Roma szintén mellvérten ül (18. kép).1047 

σagyΝ különbségΝ vanΝ aΝ megjelenítettΝ témákΝ között,Ν hiszenΝ IudaeaΝ ekkorΝ éppenΝ legyőzöttΝ

provincia, míg Roma az egész birodalom feje. Ennek ellenére ugyanazt az ikonográfiai elemet 

alkalmazzákΝmindkettőΝesetébenέ1048  

 A IVD-2/2-es variáns abból a szempontból is érdekes, hogy létezik egy párja is, amelyen 

                                                           
1044 Augustus Kr.e. 27-ben kapott clipeus virtutis indoklásában is ez szerepel (virtutis clemetiaeque). Res gestae 34, 
2. Lásd még Hölscher 1967, 102-107; Zanker 2009, 101-102. 
1045 Zanker 2009, 206. 
1046 Ez igaz azokra a hátlapokra is, amelyeken a fegyverek mellett egy tárgyat feltételesen járomként határoztak meg, 
holott az valójában római pajzs. BMC II 279/259. 
1047 RIC I 54, 65; LIMC Roma Nr. 69-70.  
1048 Az ókorban bizonyos témáknál szokás volt nem a valós, hanem régen használatos fegyverek megjelenítése 
például harcok, barbárok vagy istenek ábrázolásánál. Hölscher 1967, 98. 
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aΝnőalakΝmellettΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ férfi látható.1049 AzΝéremképΝazonbanΝkisebbΝ jelentőséggelΝ

bírt a császári propagandában, mint Iudaea perszonifikációja. Ezeket ugyanis Vespasianus csak 

71-73 között Romában, míg Titus 79-81 között Romában és Thraciában(?) bocsátotta ki 

sestertius címletben. A férfiΝésΝnőΝfoglyokatΝábrázolóΝhátlapΝaΝhagyományosΝfelfogásbanΝhasználtΝ

tropaeum sémát követi. Jelen esetben a pálmafa megjelenítése a tropaion helyett csak tovább 

erősítiΝaΝkettőΝfelcserélhetőségétέ1050 PontosanΝazΝettőlΝvaló,ΝaΝférfiakΝelhagyásávalΝtörténőΝeltérés 

jelentiΝ ittΝ aΝnagyΝ ikonográfiaiΝ előrelépéstέΝAmikorΝmárΝ csakΝ egyΝnőΝ látható,Ν akkorΝmárΝnagyonΝ

megalapozottΝaΝfeltételezés,ΝhogyΝottΝegyΝterületΝvagyΝprovinciaΝmegszemélyesítésérőlΝvanΝszóΝésΝ

nem pusztán egy alávetett barbáréról. 

 A IVD-2/1 csak 69-70-ben készült Romában aureus és denarius címletben, míg 

Hispaniában (Tarraco?) asként is.1051 A IVD-2/1-es hátlapokat tehát közvetlenül Vespasianus 

hatalomra kerülésekor verték. A IVD-2/2-esΝéremképekΝelőszörΝVespasianusnakΝegyΝbizonytalanΝ

verdéjében készültek 69-70-ben aureus címletben, majd 71-ben Romában dupondiusként és 

asként. Titus szintén Romában 72-73-ban,Ν illetveΝ későbbΝ ιι-78-benΝ δugdunumbanΝ állítΝ előΝ

ugyanilyen as hátlapokat.1052 A IVD-2-es érmeket tehát Vespasianus uralkodása elején és végén 

Titusszal együtt verette. A cél mindkét esetben ugyanaz volt, vagyis a zsidó felkelés leverésének 

hirdetése, amellyel megszerezhette magának és családjának a trónt.1053 KésőbbΝ aΝ dinasztikusΝ

propagandaΝaspektusaΝerősödött,ΝamikorΝazΝöregedőΝVespasianusΝikonográfiailagΝisΝelőkészítetteΝ

a hatalomátadást. A Iudaea érmek újraverésével emlékeztetetni kívánt a család nagy tettére, 

amellyelΝ egyΝ turbulensΝ időszakotΝ követőenΝ békétΝ hozottΝ azΝ egészΝ birodalomΝ számáraέΝ AΝ

hátlapokkal érmek Titus egyeduralkodása alatt is tovább készültek legitimációs alapot képezve 

számára.  

 

XVIII.2.3. IVD-3 

 A IVD-3-as típusba tartoznak azokΝ aΝ hátlapok,Ν amelyekenΝ aΝ földönΝ lévőΝ nőalakΝ

hátrakötözött kézzel látható. Két variációt különböztettem meg, attólΝ függően,Ν hogyΝ aΝ nőalakΝ

                                                           
1049 RIC II/1 Vespasianus 51, 81, 159-165, 233-4, 375, 1245-6, Titus 57, 133, 145-53, 369, 500-501. Ebben az 
esetbenΝmárΝaΝnőalakΝnemΝtekinthetőΝprovinciaperszonifikációnakέ 
1050 Ostrowski 1999, 158. 
1051 A IVD-2/2-es variánst 77-78-ban egy kis-ázsiaiΝverdébenΝisΝelőállítottákέΝRPCΝIIΝ1Őκ3έ 
1052 IVD-2/2-es típus Ephesosban (?) 77-78-ban és Thraciában (?) 80-81-ben is készült Titus számára. RIC II/1 

Vespasianus 1515-1516, Titus 504. 
1053 Ostrowski 1999, 153-155. 
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tropaeum (IVD-3/1) vagy pálmafa alatt ül (IVD-3/2).1054 ValószínűlegΝ aΝ jóvalΝ durvábbΝ

kifejezésmódnakΝ köszönhető,Ν hogyΝ ilyenΝ vereteketΝ csakΝ közvetlenülΝ aΝ győzelemΝ körüliΝ

időszakbanΝbocsátottakΝkiέΝAΝIVD-3/1-es hátlapok csak 71-ben készültek Romában as címletben. 

A IVD-3/2-es variánst viszont 69-71-ben Romában verték eleinte aureusként és denariusként, 

majd dupondiusként is. 71-benΝaΝlugdunumiΝverdeΝisΝelőállítottΝilyetΝaranyΝésΝezüstΝcímletbenέΝ 

 A IVD-3/1-2-esΝ variációtΝ célszerűΝ együttΝ kezelni,Ν mivelΝ aΝ kétΝ hátlapΝ lényegébenΝ

ugyanolyan. Fentebb láthattuk, hogy a tropaeum ésΝ aΝ pálmafaΝ gondΝ nélkülΝ felcserélhetőέΝ AΝ

megkötözött ábrázolás nagyon érdekes, mivel provinciaperszonifikációknál csak Iudaeánál 

fordulΝ előέΝKorábbanΝ tropaeumhozΝ láncoltΝ férfiakΝ szerepeltekΝ ugyanΝ érmeken,Ν deΝ nőkΝ nemέΝAΝ

IVD-3 legközelebbi párhuzama érdekes módon Caesar Kr.e. 48-47-ben vert érméjén található, 

amely egy tropaeumhozΝ kötözött,Ν földönΝ ülőΝ szakállasΝ galltΝ ábrázolέ1055 Ugyanilyen pózban 

nőalakΝazΝApollónΝSosianusΝtemplomΝfrízérőlΝismertΝ(1ίέΝkép),ΝámΝottΝaΝtropaeum másik oldalára 

egy férfit is odakötöztek.1056 A jelenet egy pompa triumphalist ábrázol, így valószínűlegΝ aΝ

megjelenítésΝ isΝrealisztikusabb,ΝmintΝazΝérmekenέΝElképzelhető,ΝhogyΝkésőbbΝéppenΝemiattΝnemΝ

felelt már meg a politikai igényeknek, így ezeket nem verték újra. A tropaeumhoz kötözött 

barbárΝ győzelmiΝ építményekenΝ betöltöttΝ szerepétΝ jólΝ példázzák Drusus germánok feletti 

győzelmétΝ megörökítőΝ diadalívΝ szobordíszeiέ1057 AΝ műemléketΝ megkoronázóΝ lovasszoborΝ kétΝ

oldalán 1-1 tropaeumhozΝ kötözött,Ν ülőΝ barbárΝ láthatóέΝ AΝ pálmafáraΝ valóΝ cserélésΝ pusztánΝ aΝ

iudaeaiΝ helyiΝ jellegetΝ erősítiέΝ AΝ nőΝ egyedülΝ valóΝ megjelenése viszont eltolta a képet a 

barbárábrázolásoktól a provinciaperszonifikációk felé. 

 

XVIII.2.4. IVD-4  

 A IVD-4-esΝtípusnálΝaΝbúsulóΝnőalakΝmellettΝpáncélbanΝállóΝcsászárΝjelenikΝmeg,ΝkezébenΝ

lándzsával és parazoniummal. Az érmek Vespasianus számára 71-ben Romában sestertius, majd 

72-73-ban aureus címletben készültek. Ugyanitt Titusnak 72-73-ban arany mellett denariust is 

                                                           
1054 Caesarea Maritimában, vagyis Iudaeaban vertek olyan hátlapot, amely tropaeum egyikΝoldalánΝtérdelőΝ
hátrakötözöttΝkezűΝnőalakot,ΝmígΝaΝmásikonΝpelta alakú pajzsot ábrázol. Barag 1978, 14-15; Hendin 2007, 123-125. 
Érdekes módon az érem legjobb párhuzama a Romában található arcus ad Isis, vagyis egy Flavius-kori diadalív 
tetejénΝelhelyezkedőΝszobordíszekέΝSajnálatosΝmódonΝazΝeredetiΝfaragványokΝnemΝmaradtakΝfenn,ΝcsakΝaΝHateriiΝ
síremlékének ábrázolásáról ismertek. Künzl 1988, 45. J. A. Ostrowski ezeket az alakokat is 
provinciaperszonifikációnakΝtartja,ΝholottΝcsakΝlegyőzöttΝbarbárokέΝτstrowskiΝ1λλί,ΝJudaeaΝ1κέ 
1055 RRC 452; Ostrowski 1999, 158. 
1056 Zanker 2009, 76. Hasonlóan díszítettek még például az alpinumi tropaeum reliefjei is. A fríz azonban egy 
triumphustΝrészletétΝjelenítiΝmeg,ΝamelyenΝfeltehetőenΝténylegΝmegkötöztékΝaΝfoglyokatέ 
1057 RIC I Claudius 71-72.1 
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vertek. Neki 70-ben is bocsátottak ki aranypénzeket a felkelés leverésének hirdetésére 

Iudaeaban, vagyis az engedetlenség helyszínén.1058 Lugdunumban Vespasianusnak 71-72 és 77-

78 között bocsátottak ki IVD-4 hátlapokat. Ez az egyetlen Iudaea perszonifikáció, amelyet 72-

73-ban Antiokhiában is vertek, ám ikonográfiája megegyezik a római pénzekkel.1059 Létezik egy 

hasonlóΝváltozatΝ IudaeaΝprovinciálisΝverdéiből,ΝamelyekenΝaΝnőalakΝ tropaeum alatt helyezkedik 

el, és a császár lába alatt nincs sisak.1060 Titusnak Thraciában (?) 80-81 között is készültek IVD-

4-es hátlapok sestertius címletben.1061  

 Az IVD-4-es típus voltaképpen a IVD-2-esre épül, így akár egy kategóriába is lehetett 

volnaΝ őketΝ sorolniέΝ AΝ nagyonΝ eltérőΝ ikonográfiaiΝ előzményekΝmiattΝ azonbanΝ jobbnakΝ láttamΝ aΝ

kettőtΝ különΝ kezelniέΝ AΝ IVD-4-es típus ugyanis egy fontos elemmel egészül ki, tudniillik 

Vespasianus vagy Titus alakjával. A pálmafa másik oldalán fegyverhalom helyett a császár áll 

páncélban, kezében lándzsa és parazonium, míg egyik lábával sisakra lép. Az uralkodó 

megjelenéseΝ aΝ legyőzöttΝ területtelΝ hangsúlyozniΝ kívánta,Ν hogyΝ aΝ sikertΝ aΝ sajátΝ személyes 

teljesítménye nélkül nem lehetett volna elérni. Ezt tükrözik a császár testtartása és attribútumai 

is,Ν amelyekΝ egyértelműenΝ VirtusΝ ikonográfiájátΝ másoljákέΝ AΝ virtus Augustus óta kizárólag 

személyre,Ν elsősorbanΝ azΝ uralkodóraΝ vonatkozóΝ erényΝ volt,Ν így nem 

meglepő,Ν hogyΝ azΝ ábrázolásukΝ ötvöződikέ1062 Virtus teljes alakjában 

előszörΝ aΝ boscorealeiΝ Augustus-csészén jelenik meg (AFR-II/37), 

viszont pénzeken csak Nerótól kezdve állandósul (70. kép).  

 
70. kép: Boscorealei Augustus-csésze (részlet) 

  

 A IVD-4-es azΝ elsőΝ olyanΝ ábrázolás,Ν aholΝ aΝ császárΝ ésΝ aΝ

provincia együtt jelennek meg érmen. A két alak együttes ábrázolása 

hangsúlyozza,ΝhogyΝazΝuralkodóΝszemélyesΝképességeirőlΝésΝsikereirőlΝ

vanΝszóέΝAzΝújΝvezetőΝmárΝbizonyította,ΝhogyΝképesΝmegvédeniΝaΝbirodalomΝegységét a veszéllyel 

szemben,Ν hiszenΝ enélkülΝ nemΝ isΝ kerülhetettΝ volnaΝ hatalomraέΝ VélhetőenΝ azértΝ isΝ voltΝ fontosΝ aΝ

Virtus Augusti kiemelése,ΝmivelΝnemΝmagaΝVespasianusΝgyőzteΝleΝVitelliusΝseregét,ΝhanemΝegyikΝ
                                                           
1058 RIC II/1 Vespasianus 1531. 
1059 Apró eltérés,ΝhogyΝaΝnőalakΝaΝföldönΝülέΝRPCΝIIΝ1λ3ί,Ν1λ3Ő;ΝRICΝIIή1Ν1ηηκ,Ν1ηθ2έ 
1060 Barag 1978, 18. 
1061 RIC I2 502. 
1062 LIMC Virtus 279-2κίέΝElsősorbanΝaΝIIIέΝszázadbanΝkezdődikΝelΝaΝvirtus csoportra vonatkoztatása például virtus 
exercitus vagy militum. 
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hadvezére, M. Antonius Primus.1063 Ugyanakkor természetesen Titusnak is vertek ilyen hátlapot, 

hiszenΝ személyesenΝ őΝ vezetteΝ aΝ felkelésΝ leverésénekΝ utolsóΝ etapjaitέ1064 A típus célja tehát 

egyértelműenΝ aΝ virtus Augusti vagy imperatoris hirdetése, ami a hatalmi legitimáció egyik 

legfontosabb feltétele lesz a későbbiΝ évszázadokbanΝ isέ1065 A IVD-4-es hátlapokat Titus 

egyeduralkodása idején újraverette, hogy emlékeztessen a virtus Augustira vagyis Iudaea 

legyőzésére,ΝamelynekΝcsaládjaΝaΝtróntΝköszönhetteέΝ 

 Érdekes módon a IVD-4-es párba állítható Titus másik azonos korú hátlapjával, amelyen 

aΝ búsulóΝ nőalakΝ helyettΝ egyΝ hátrakötözöttΝ kezűΝ férfiΝ állέ1066 AΝ kettőΝ együttΝ isΝ megjelenikΝ

Vespasianus és Titus érmein.1067 AΝ férfiΝ ésΝ nőΝ különválasztásaΝ ésΝ egyenkéntiΝ újraveréseΝ jólΝ

mutatja a tropaeumábrázolás teljes dekomponáltságát. AΝtöbbΝkülönbözőΝhátlaponΝisΝmegjelenőΝ

azonosΝ üzenetΝ elsősorbanΝ aΝ későΝ köztársaságΝ korbanΝ fordultΝ előέ1068 Ilyen például L. Hostilius 

Saserna Kr.e. 48-banΝvertΝkétΝelőlapjaΝis,ΝaholΝazΝegyikenΝGalliaΝ(GAδ-1/1) feje carnyxszal, míg 

a másikon egy férfi fej található pajzzsal. Külön-külön vizsgálva egy barbár fej és egy provincia 

megszemélyesítésekéntΝ lehetneΝ értelmezni,Ν ámΝ együttesenΝ inkábbΝaΝ legyőzöttΝ ellenségΝ egy-egy 

szimbolikusΝ képviselőjétΝ lehetΝ bennükΝ látniέΝ AΝ Flavius-kori veretek közül viszont több olyan 

típusΝ van,Ν aholΝ csakΝ aΝ nőalakΝ jelenikΝmegΝ egyedül,Ν ígyΝ ittΝ inkábbΝmárΝ aΝ területΝ ésΝ nemΝ aΝ népΝ

megjelenítésére kell gondolni.  

 

XVIII.2.5. IVD-5 

 A IVD-5-ös típus sokban hasonlít a IVD-1-es és IVD-2-es ábrázolásokhoz, mivel két 

különΝ elembőlΝ tevődikΝ összeέΝ Az egyik a IVD-2/2-es, míg a másik egy Vitellius óta nyomon 

meglévőΝ hátlap,Ν amelyenΝ VictoriaΝ pálmafánakΝ támasztottΝ pajzsraΝ ír,Ν miközbenΝ egyikΝ lábávalΝ

sisakra lép.1069 A 70-ben kibocsátott darabokon a VIC AVG, majd 71-tőlΝazΝSPQRΝvagyΝτBΝCIVΝ

SERV olvasható rajtaέΝKezdetbenΝtehátΝaΝgyőzelemΝhangsúlyozásaΝvoltΝaΝfő,ΝamitΝköztársaságkoriΝ

eszményekreΝ valóΝ utalásΝ váltottΝ felέΝ AΝ pajzsraΝ íróΝ istennőΝ elsőΝ megjelenéseΝ aΝ rómaiaknálΝ CέΝ

Egnatuleius Kr. e. 100-ban vert érméjén található (19. kép). A IVD-ηΝ hátlaponΝ lévőΝ Victoria 

                                                           
1063 Malitz 2005, 91; Morgan 2006, 190-213, 256-257. 
1064 A felkelés csak 73-ben, Masada bevételével ért végleg véget. Ostrowski 1999, 153-154. 
1065 Flavius Josephus Bell. Iud. 7, 4, 1. A császár a senatus, a nép és a hadsereg általi elfogadásának rendszeréhez 
lásd Seelentag 2004, 17-29. 
1066 72-73-ban vert IVDAEA CAPTA köriratos érmek. RIC II/1 Vespasianus 457, 495, 562. 
1067 RIC I Vespasianus 424-426; Titus 92-93, 128. 
1068 Zanker 2009, 61-65. 
1069 RIC I Vitellius 123-124, RIC II Vespasianus 373, 464, 614, 640. 
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viszontΝazΝistennőΝúgynevezettΝBresciaΝtípusábaΝtartozikΝ(ι1έΝkép)έ1070 Eredetileg ez az önmagát 

Arés pajzsában csodáló Aphrodité ábrázolásából ered, amelyet a hellenisztikus korban szárnnyal 

láttak el.1071 VitelliusΝ újításaΝ viszontΝ aΝ pálmafaΝ belefoglalásábanΝ rejlik,Ν amiΝ későbbΝ elterjedtΝ

ábrázolásmódΝleszέΝFelmerülΝazonbanΝaΝkérdés,ΝhogyΝezΝutóbbinΝaΝpálmafaΝmitΝjelentέΝEgyrészrőlΝ

szimbolizálhatjaΝaΝgyőzelemmelΝbeköszönőΝbékét,ΝilletveΝáltalánosságbanΝazΝeljövendőΝjólétetΝésΝ

boldogságot.1072 HelyettesíthetiΝaΝVictoriaΝkezébőlΝhiányzóΝpálmaágatΝisέ1073  εásrészrőlΝviszontΝ

utalhat a iudaeai sikerekre is.1074 Vespasianus hátlapjánál viszont nem fér kétség az olvasathoz, 

mivelΝaztΝaΝbúsulóΝnőalakΝegyértelművéΝtesziέΝAΝsisakraΝlépőΝVictoriaΝ

jelen esetben utal Virtusra és Romára is, tehát az ábrázolás nagyon 

tömören fogalmazza meg a római virtus által az ellenség felett aratott 

győzelmetέΝ 

 
71. kép: Victoria Brescia 

XVIII.2.6. IVD-6 

 A IVD-6-os típus az elöl megkötözött kezű,ΝpálmafaΝelőttΝállóΝ

nőalakotΝtakarέΝAΝIVDAEAΝDEVICTAΝköriratΝaΝIVD-5-öt kivéve 

jelentősenΝeltérΝaΝtöbbiΝhátlaptólέΝRáadásulΝezΝazΝegyetlenΝprovinciaperszonifikációΝelölΝ

megkötözött kézzel.1075 Nem lehet véletlen, hogy kizárólag Lugdunumban verték és azt is csak 

Kr.u. 71-ben,ΝennekΝhátterébenΝugyanisΝmindenΝvalószínűségΝszerintΝaΝmegjelenítésΝ

sikertelensége vagy kegyetlensége állhat. A pálma ábrázolása is eltér a megszokottól, mivel már 

nemΝdatolyapálmaΝjelenikΝmeg,ΝmintΝazΝelőzőΝtípusoknálέΝ 

 Egy ilyen kompozícióΝmegalkotásaΝazΝábrázolásΝegyszerűségébőlΝfakadóanΝsemΝ

jelenthetettΝtúlΝnagyΝikonográfiaiΝkihívástΝΝmégΝegyΝolyanΝmérsékeltΝkézügyességűΝvésnöknekΝ

sem, mint aki a IVD-θΝverőtövétΝmegalkottaέΝAΝnőalakΝhasonlóságaΝegyΝátlagosΝhadifogolyhozΝ

már úgy látszik nem fért meg a Flavius-kori kifinomultabb ikonográfiát alkalmazó 

                                                           
1070 Hölscher 1967, 122-126.; LIMC Victoria 28-40.; Barag 1978, 19-20. A legújabb kutatások kimutatták, hogy a 
testΝésΝaΝszárnyakΝegyΝidőbenΝkészültekέΝFormigli-Salcuni 2011, 71-76. 
1071 Hölscher 1967, 100. 
1072 Ugyanígy az újévi mécseseken és kenyereken. LIMC Victoria 268-269. o. 
1073 Victoria mindkét keze foglalt, így nem tarthat pálmaágat. 
1074 EnnélΝaΝtípusnálΝnemΝdönthetőΝel,ΝhogyΝaΝvésnökökΝdatolya- vagy sima pálmát akartak-e ábrázolni, mivel a pajzs 
pontΝaztΝaΝrésztΝtakarjaΝelέΝAΝVitelliusΝelőlapjainΝGERεAσICVSΝésΝGERεAσΝformábanΝmegjelenőΝagnomen 
uralkodásánakΝkorai,ΝtehátΝVespasianusΝkikiáltásaΝelőttiΝfázisáraΝutalέΝHartΝ1λη2,Ν1λ1-192; Barag 1978, 17-18. 
1075 Ostrowski 1990, 181-182. 
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propagandával. A durvább megjelenítés ellenben jól illeszkedik a szokatlan és kemény 

körirathoz.  

 

XVIII.2.7. Iudaea a Hadrianus-korban 

 Iudaea alakja Hadrianus uralkodása alatt jelenik meg ismét a császár 

provinciasorozatában. Különlegességük, hogy gyerekek is megjelennek rajtuk, ami a többi érmen 

nemΝ fordulΝ előέΝ Ν IudaeaΝ ésΝ HadrianusΝ viszonyaΝ aΝ BarΝ KochbaΝ felkelésnekΝ köszönhetőenΝ

meglehetősenΝmegromlottέΝτlyannyira,ΝhogyΝutánaΝHadrianus a provincia nevét Syria Palestinára 

változtatta.1076 Ugyanakkor a IVD-7-8-as érmek a császár uralkodásának végére (134-138) 

keltezhetőek,ΝígyΝproblémaΝmerülΝfelΝaΝtartományΝIudaeakéntΝvalóΝmegnevezésévelΝkapcsolatbanέΝ

σemΝ valószínű,Ν hogyΝ aΝ császárΝ békésΝ jelenetet ábrázoló hátlapokat veretett egy olyan 

provinciának, amelyben közben heves harcok dúltak. Tény viszont, hogy a felkelés után a 

tartomány neve már nem Iudaea. Ezen ellentmondás feloldására mindmáig nem született 

kielégítőΝmagyarázatέΝ 

 A gyermekek a IVD-7-8-asΝ hátlapokonΝ feltehetőenΝ aΝ nagyΝ emberveszteségΝ okoztaΝ

népességhiánytΝ ellensúlyozandóΝ jövőbeliΝ jóreménységΝ ésΝ prosperitásΝ zálogaiέ1077 A pálmaágat 

tartó gyermekek Hadrianus Hilaritast ábrázoló hátlapjain láthatóak, amelyek szintén 134-138 

között készültek (72. kép).1078 A jókedvet és vidámságot azonban furcsa lenne Iudaeára vetíteni 

kivéve, ha tudatos ellenpropagandaként, vagyis a tények eltussolásaként fogjuk fel. Ugyanakkor 

utalás az alimentatio jelenetekre is, amelyeken szintén gyerekek 

láthatók.1079 Ezenkívül még Traianus Italia restitutor típusú hátlapján is 

előfordulnak,Ν ottΝ viszontΝ márΝ pálmaágakΝ nélkülέ1080 Az ikonográfiai 

párhuzamok is alátámasztják a császári gondoskodást, amelyet Hadrianus 

a birodalom részei, de különösen a problémás Iudaea iránt tanúsított.  

72. kép: Hilaritas (Hadrianus Kr.u. 134-138) 

                                                           
1076 Ostrowski 1990, 182. 
1077 Cassius Dio 580 000 elesett zsidóról beszél. Cass. Dio 69. 14. 1. Egyes kutatók a gyermekekben a város görög 
és római lakosait vélik felfedezni. Ostrowski 1990, 182. P. Strack a gyermekekben a görög telepeseket látja. Strack 
1933, 162. 
1078 RIC II 970, 974.  
1079 Strack 1933, 162-163. 
1080 RIC II 105-106. Az érmek az alimentatio intézményének kiterjesztésével vannak összefüggésben, de a kutatás 
gyakran összekeverte az azt ábrázoló hátlapokkal. MIR 14, 133. o. Az alimentatio vertekhezΝbővebbenΝlásdΝ
Seelentag 2008, 215-216, 219; Méthy 1995, 27-40. 
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XVIII.2.7.1. IVD-7 

 A IVD-7 hátlap a szokásos adventus típusba tartozik. Hadrianusról tudjuk, hogy 130-ban 

járt a provinciában, amire a pénz utal.1081 A provinciaperszonifikáció teljesen pacifikált 

formában jelenik meg, jelét sem adja annak, hogy a tartomány nemrég még véres háború 

helyszínéül szolgált.1082 A körülötte álló gyerekek kezében tartott pálmaágak is inkább a béke 

vagyΝazΝüdvözlésΝjelekéntΝinterpretálhatókέΝTermészetesenΝnemΝkizárt,ΝhogyΝazΝerősenΝpacifikáltΝ

ábrázolás éppen a valós helyzet elfedésére vagy feledtetésére szolgált. 

 

XVIII.2.7.2. IVD-8 

 A IVD-8 jelenet alapján a restitutor típusba tartozik, annak ellenére, hogy ez a köriratban 

nem szerepel.1083 Nem kizárt, hogy az hátlap Jeruzsálem újraalapítására utal, amelyet Hadrianus 

colonia Aelia Capitolina név alatt hajtott végre 130-ban.1084 A várost tehát, ahová zsidóknak tilos 

volt belépniük, Jupiter Capitolinusnak szentelte, akinek a templomát a korábbi zsidó szentély 

helyére építette.  

 

XVIII.3. Összegzés 

 IudaeaΝ provinciaperszonifikációiΝ érmekenΝ találhatók,Ν amelyekΝ kétΝ időszakbanΝ jelennekΝ

meg,ΝazΝelsőΝésΝmásodikΝzsidóΝfelkelésΝleveréseΝutánέΝ IudaeaΝmegszemélyesítéseiΝnagyΝhatássalΝ

voltakΝaΝprovinciaperszonifikációkΝkésőbbiΝfejlődéséreΝisέΝElsősorbanΝazért,Νmert itt jelennek meg 

hangsúlyosΝmódonΝ azΝ érmekΝ hátlapjain,Ν amelyekΝ példaértékűekΝ lesznekΝ azΝ utódokΝ számáraΝ isέΝ

EbbenΝ elsősorbanΝ aΝ legyőzöttΝ provinciaΝ ábrázolásaΝ kapΝ szerepet,Ν amelyetΝ tropaeummal, 

Victoriával és a Virtusként álló császárral kombináltak. Ugyanakkor a hátlapok kapocsként 

szolgálnakΝaΝkésőΝköztársaságkorήkoraΝcsászárkorΝésΝaΝIulius-ClaudiusΝdinasztiaΝutániΝidőkΝközöttΝ

is. Ez egyrészt az ábrázolásmódban, másrészt a gondolatvilágban nyilvánul meg. Vespasianus 

igyekezett magát Augustushoz hasonlóan Roma újjáalapítójaként feltüntetni, amihez dinasztikus 

ambíciók is párosultak. Utóbbit látszanak igazolni az újravert Iudaeát ábrázoló pénzek is, 

                                                           
1081 Halfmann 1986, 207. 
1082 J. M. C. Toynbee szerint a provincia bal kezében dobozt tart, ami azonban pusztán a karjára vetett himationja. 
Toynbee 1934, 120. 
1083 Ez az egyetlen ilyen hátlap Hadrianus restitutor szériájában. P. Strack megfogalmazása szerint a natio körirat 
ötvöződikΝaΝrestitutor ábrázolással. Strack 1933, 162. 
1084 Cass. Dio 69, 12, 1-2; Strack 1933, 162; Toynbee 1934, 119; Halfmann 1986, 207; Kienast 2004, 129. 
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amelyek Vespasianus uralkodásának végén és Titus idejében készültek.1085 Ezzel szemben 

HadrianusΝ aΝ felkelésről célzottanΝ tudomástΝ nemΝ vevőΝ hátlapokatΝ bocsátΝ kiέΝ AΝ kétΝ típusΝ

tökéletesen illeszkedik a császár provinciasorozatába. Mindkét típusban közös vonás, hogy 

pálmaágat tartó gyermekekkel hangsúlyozzák a békével és a jóreménységgel együtt járó 

prosperitást.

                                                           
1085 H. St. J. Hart véleménye szerint a pénzek a zsidó felkelés 10. évfordulójára készültek. Hart 1952, 183. Ilyenre a 
rómaiΝéremverésbenΝvagyΝművészetbenΝmáskorΝnemΝvoltΝpélda,ΝésΝegyáltalánΝnemΝtűnikΝvalószínűnekέ 
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IVD-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Vitellius (69)  
 Vespasianus (71, 79)  
 Titus (80-81) 
Névérték: Au, D, Dp, As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: VICTORIA AVG  
 VICTOR AVGV 
 VICTOR AVGVSTI  
 TR POT X COS VIIII 
 EX 
Hátlap: TropaeumotΝállítóΝVictoria,ΝalattaΝgyászolóΝnőalakΝülέΝ 
Irodalom: RIC I2 Vitellius 111-112, 151-152,  165, 176, II/1 
Vespasianus 65, 283, 328-330, 332, 1067-1069, Titus 363-364, 
368; LIMC Iudaea 3, Victoria 354; Ostrowski 1999, II.1;  
Schmidt-Dick 2011, V.3.1.1.01. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=12560 
 
 
 
 
IVD-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Vespasianus (69-73) 
 Titus (72-73, 77-78) 
Névérték: Au, D, As, Sem 
Verde: Roma, Lugdunum, Tarraco (?) 
Hátlapi körirat: IVDAEA 
 IVDAEA CAPTA 
 IVDEA CAPTA 
Hátlap: 1. Tropaeum alattΝföldönΝülőΝbúsulóΝnőalak,ΝruházataΝ
hosszú khitón és himation. 
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝnőalakΝpáncélonΝpálmafaΝalatt,Ν
körülötte fegyverek. 
Irodalom: RIC II/1 Vespasianus 1-2, 134, 271, 303-307, 445, 
626, 1268-1269, 1315-1316, 1332, 1357; Ostrowski 1990, 
Iudaea 6-7, 9; Ostrowski 1999, I.1-2; LIMC Iudaea 2, 8-10; 
Houghtalin 1996, Judaea 1; Toynbee 1934, 118; Schmidt-Dick 
2011, V.1.2.01, V.1.2.04. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=156627 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=96927 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
 

 
2. 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=12560
http://www.acsearch.info/record.html?id=156627
http://www.acsearch.info/record.html?id=96927
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IVD-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Vespasianus (69-71) 
Névérték: Au, D, As 
Verde: Roma, Lugdunum, Tarraco (?) 
Hátlapi körirat: IVDAEA 
 IVD CAPT 
 IVDEA CAPTA  
Hátlap: 1. Tropaeum alattΝülőΝhátrakötözöttΝkezűΝnőalak,ΝruházataΝ
hosszú khitón és himation.  
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝnőalakΝpálmafaΝalattέΝ 
Irodalom: RIC II/1 3-4, 59, 308, 1117-1118, 1315-1316, 1332; 
Ostrowski 1990, Iudaea 8; Ostrowski 1999, II.3; LIMC Iudaea 5 
(helytelenül Titushoz sorolja), 6, 11; Houghtalin 1996, Judaea 2, 
10-11, 13; Overbeck 1985, Nr. 79; Christ 1996, 91; Toynbee 
1934, 118; Schmidt-Dick 2011, V.1.1.1.02, V.1.1.2.01. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=96929 
2. http://www.amuseum.org/book/coin_images/80.jpg 
 
 
 
 
IVD-4 
Tárgytípus: Érme  
Uralkodó (datálás): Vespasianus (70-73)  
Titus (72-73, 80-81) 
Névérték: Au, D, S 
Verde: Roma, Lugdunum 
Hátlapi körirat: IVDAEA CAPTA 
 - 
Hátlap: PálmafaΝalattΝpáncélonΝülőΝbúsulóΝnőalak,ΝmögötteΝállóΝ
császár, egyik lába sisakon, kezében lándzsa és parazonium.  
Irodalom: RIC II/1 Vespasianus 167-169, 235, 363, 368-369, 
422, 1134, 1181, 1204, Titus 502; Toynbee 1934, 117; Ostrowski 
1990, Iudaea 10-11; Ostrowski 1999, II.3; LIMC 14-15; 
Overbeck 1985, Nr. 80; Christ 1996, 91; Schmidt-Dick 2011, 
V.3.1.2.06. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=4758 

 

 
1. 

 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=96929
http://www.amuseum.org/book/coin_images/80.jpg
http://www.acsearch.info/record.html?id=4758
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IVD-5 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Vespasianus (70-71) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: VICTORIA AVGVSTI   
 DEVICTA IVDAEA 
 - 
Hátlap: Pálmafánál pajzsra író Victoria, egyik lába sisakon, alatta 
búsulóΝülőΝnőalakέ 
Irodalom: RIC II/1 14, 68-69, 215, 221-226, 256; Ostrowski 
1990, Iudaea 12; Ostrowski 1999, II.2; LIMC Iudaea 16; 
Houghtalin 1996, Judaea 3, 12; Barag 1978, 17; Toynbee 1934, 
118; Schmidt-Dick 2011, V.3.1.2.03, V.3.1.2.07; Hölscher 1967, 
126. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=155846 
 
 
 
 
 
 
 
IVD-6 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Vespasianus (71) 
Névérték: Au, D 
Verde:  Lugdunum 
Hátlapi körirat: IVDAEA DEVICTA 
Hátlap: Pálmafa mellettΝálló,ΝmegkötözöttΝkezűΝnőalak,ΝruházataΝ
hosszú khitón és himation.  
Irodalom: RIC II/1 1119-1120; Ostrowski 1990, Iudaea 13; 
Ostrowski 1999, I.4; LIMC Iudaea 7; Houghtalin 1996, Judaea 4; 
Overbeck 1985, Nr. 78; Schmidt-Dick 2011, IV.5.2.01. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=7882 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=155846
http://www.acsearch.info/record.html?id=7882
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IVD-7 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG IVDAEA  
 ADVENTVI AVG IVDAEAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝσőalakΝruházataΝhosszúΝkhitón és 
himation, körülötte gyerekek pálmaággal. 
Irodalom: RIC II 853, 890-894; Ostrowski 1990, Iudaea 14-15; 
LIMC Iudaea 18; Houghtalin 1996, Judaea 5-8; Strack 1933, 
718, 752-755; Zahrnt 2007, 210; Toynbee 1934, 120; Schmidt-
Dick 2011, IV.2.15. 
 
Fotó: 
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_advent_ivdaeae.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVD-8 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: IVDAEA 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝσőalakΝruházataΝhosszúΝkhitón és 
himation, körülötte gyermekek ággal. 
Irodalom: RIC II 853; Ostrowski 1990, Iudaea 16; LIMC Iudaea 
19; Strack 1933, 719; Houghtalin 1996, Judaea 9; Zahrnt 2007, 
210; Schmidt-Dick 2011, I.6.2.10. 
 
Fotó: 
Strack 1934, Taf. 14/719. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fredericweber.com/HADRIEN/sest_advent_ivdaeae.htm
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XIX. Mauretania 
 
 
 
 AΝkétΝεauretaniaΝ nevetΝ viselőΝ provinciátΝ (Mauretania Tingitana és Caesariensis) Claudius 

hozta létre Kr. u. 42-ben, miután Ptolemaios királyt Roma városában tett látogatása során 

megölette.1086 

Egyes esetekben Mauretania exuviae elephantist visel csakúgy, mint Africa.1087 A két 

provincia elkülönítése pusztán ezen attribútum alapján nem lehetséges, mivel az elefánt az egész 

kontinens legkülönlegesebb állata volt. Ráadásul exuviae elephantistΝ viselőΝ nőΝ aΝ mauretaniaiΝ

királyok pénzein is megtalálható a Kr.e. I. században. Az egyetlen lehetséges módja, ha szövegesen 

jelölik meg, hogy mit is kell látni benne. 

 εauretaniaΝmegszemélyesítéseitΝösszesenΝŐΝkülönbözőΝmódonΝábrázoltákΝpénzekenΝ(εAV-

1-3) és a zeugmai mozaikon (MAV-4).1088 A hátlapok Hadrianus és Antoninus Pius idejében 

jelennek meg, míg a mozaik Kr. u. 2ηθΝelőttreΝkeltezhetőέ1089 A pénzek címlete sestertius, dupondius 

vagy asέΝ εauretaniaΝ jellemzőΝ viseleteΝ aΝ félΝ mellettΝ fedetlenülΝ hagyóΝ amazonszerűΝ rövidΝ khitón, 

amelyet a hátlapokon mindig hord.1090 Ugyanakkor az Africától való elkülönítéshez ez nem elég 

specifikus,ΝmivelΝezΝmásΝprovinciáknálΝisΝelőfordulέΝ 

 

XIX.1. MAV-1 

 εauretaniaΝ perszonifikációjaΝ HadrianusΝ hátlapjainΝ jelennekΝ megΝ 3Ν különbözőΝ

variánsban.1091  KözösΝ bennük,Ν hogyΝ aΝ nőalakΝmindigΝ lovatΝ fogΝ aΝ gyeplőnél,Ν másikΝ kezébenΝ kétΝ

gerelyt tart, ruházata fél mellét szabadon hagyó rövid khitón és klamys.1092 A MAV-1/2 csak 

annyiban tér el a MAV-1/1-től,ΝhogyΝaΝnőalakΝaΝlóΝelőttΝáll,ΝnemΝmelletteέΝAΝεAV-1/3-as variánsnál 

viszont Mauretania fején exuviae elephantist visel. 

 AΝεauretaniaΝ mellettΝ megjelenőΝ lóΝ aΝ híresΝ mauretaniaiΝ lovasságotΝ jelképezi,Ν amelyreΝ azΝ
                                                           
1086 Mauretania részletesebb történetéhez lásd AfricaΝfejezetΝbevezetőjétέ 
1087 Az exuviae elephantishozΝbővebbenΝlásdΝAfrica,ΝmivelΝcélszerűnekΝtaláltamΝaΝproblematikátΝegyΝhelyenΝtárgyalniέ 
1088 AΝkésőΝrómaiΝalexandriaiΝreliefenΝtalálhatóΝférfifejΝfölöttiΝ[έέέ]AσIAΝfeliratotΝáltalánosanΝεauretaniáraΝegészítette ki 
aΝkutatás,ΝaΝveleΝszembenΝlévőΝAfricaΝfejΝmiattέΝAzΝábrázolásΝtöbbΝszempontbólΝeltérΝaΝtradicionálistólέΝProblémátΝjelentΝ
azonbanΝaΝférfiΝprovinciávalΝvalóΝazonosítása,ΝmivelΝazokΝcsakΝnőkΝlehetnek,ΝígyΝnemΝvettemΝbeleΝaΝkatalógusombaέΝ
MindazonáltalΝvalóbanΝmeglepőΝaΝnőneműΝszóΝegyΝférfiΝfejeΝfölöttέΝTέΝGanschowΝinterpretációjaΝszerint,ΝaΝférfiΝegyΝ
mauretaniaiΝlakos,ΝakiΝazΝegészΝszülőföldjétΝreprezentáljaέΝδIεCΝεauretaniaΝ13;ΝSalomonson 1964, 126; Hayes 1972, 
87/g 21; Salomonson 1973, 73-74; LIMC Africa 17, Ostrowski 1990, Africa 64-64a, Mauretania 7; Salcedo 1996, nr. 
24a; Domes 2007, Te. 7. 
1089 A piazza armerinai mozaik Mauretaniaként való értelmezésének cáfolatát lásd a csoportos 
provinciaperszonifikációk fejezetben. 
1090 Houghtalin 1996, 384-3κηέΝAΝzeugmaiΝmozaikonΝaΝmegjelenőΝεauretaniaΝugyanúgyΝnézΝki,ΝmintΝaΝpadlóΝösszesΝ
többi provinciája, mivel egy teljesen más célt szolgált.  
1091 Vesd össze Toynbee 1934, 124, aki 5 variánst különít el, mivel külön számolja a jobbra és balra forduló 
εauretaniát,ΝamelyΝkülönbségetΝénΝnemΝtartokΝszámottevőnekέ 
1092 H. Cohen említ egy ilyen hátlapot de mauri férfivalΝCommodusΝidejéből,ΝamelyetΝazonbanΝaΝBεCΝhamisítványnakΝ
tarja. Cohen Commodus 356. Vesd össze BMC IV 848. o. 
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ókori írott források is utalnak.1093  Strabón leírásában említi a nyereg nélküli lovaglást az alacsony 

termetű, de gyors lovakon, a kengyelt, valamint a rövid gerelyt is.1094  A jellemzés tehát megegyezik 

azΝéremΝhátlapjával,ΝaholΝegyedülΝaΝ tőrΝnemΝjelenikΝmeg,ΝamelyetΝazΝ írottΝ forrásΝszinténΝ leírέΝAΝ lóΝ

Mauretania királyainak pénzein is megjelent csakúgy, mint az exuviae elephantistΝviselőΝnőΝmellettΝ

a két gerely.1095 UtóbbiΝmárΝ IέΝ JubaΝótaΝmeglévőΝábrázolás,ΝamelyΝ egészenΝClodiusΝεacerΝ idejéigΝ

megfigyelhető,Ν deΝ csakΝ aΝ helybenΝ vertΝ pénzekenΝ (AFR-III/1-2)έΝ Elképzelhető,Ν hogyΝ HadrianusΝ

εauretaniaΝ attribútumáhozΝ ezekbőlΝ azΝ éremképekbőlΝ merítettΝ ihletet,Ν ámΝ valószínűbb,Ν hogyΝ aΝ

hátlapotΝaΝtartományΝjellemzőΝattribútumaivalΝsajátΝidejébenΝújraalkottákέΝAΝmauri könnyűlovasságΝ

taktikáját a tartományban szolgáló római katonák is átvették.1096  

 A fegyverek ábrázolása Hadrianus hátlapján azonban nem csak az ikonográfiai hagyomány 

tiszteletéreΝ vezethetőΝ visszaέΝAΝHistoriaΝAugustaΝ ugyanisΝ említi,Ν hogyΝ uralkodásaΝ elejénΝ aΝmauri 

támadásokat intéztek a birodalom ellen.1097 KésőbbΝ viszontΝ lázadásukΝ elfojtásárólΝ vanΝ hírέ1098 

Mauretania által tartott gerelyek tehát a tartomány hadi erejét szimbolizálják, amely sikerrel védte 

meg a Római Birodalmat a betörések ellen. Erre utal még EXERCITVS MAVRETANICVS pénze 

is.1099  

 

XIX.2. MAV-2 

 Mauretania Hadrianus adventus sorozatábanΝ isΝ megjelenik,Ν szinténΝ 3Ν variánsbanέΝAzΝ elsőΝ

változaton (MAV-2/1) a rövid khitóntΝ viselőΝ nőalakΝ balΝ kezébenΝ vexillumot tart. A tartomány a 

második variánson (MAV-2/1) csupán egy exuviae elephantisszal egészül ki. A hadijelvény a 

gerelyhez hasonlóan a provincia katonai erejét hangsúlyozza. Különbség azonban, hogy az egyik a 

bennszülött lakosság fegyverzete, míg a másik a római legiók egyik legszentebb jelvénye. A római 

hadsereg azonban a mauri elleniΝ harcokΝ soránΝ átvetteΝ azokΝ könnyűlovasΝ taktikáját is.1100 Jelen 

esetben tehát a vexillum a hadi potenciálon túl, a romanizációt és a Római Birodalomhoz való 

tartozást is jelképezi.1101 AΝlóΝhiányaΝazΝoltárΝvagyΝaΝháromlábΝésΝazΝáldozatiΝállatΝmegjelenésébőlΝ

adódó helyhiánnyal magyarázható.  

 A MAV-2/3 változat voltaképp Africa adventus hátlapjának (AFR-V/2.2) a másolata. 

                                                           
1093 Sallustius Jug. 97, 4; 105; 106, 5; Toynbee 1934, 124; Ostrowski 1990, 187; Speidel 1993, 121-126; LIMC 
Mauretania 818. O. 
1094 Strabón 17, 3, 7. Továbbá említ kis kerek pajzsokat is. A fegyverzet így nagyon hasonlít a hispaniaihoz, amely 
Hispania perszonifikációjánál (HIS-2-5, 7) a Kr.e. I. századtól Galba koráig is megjelenik. 
1095 ToynbeeΝ1λ3Ő,Ν12Ő;ΝτstrowskiΝ1λλί,Ν1κιέΝBővebbenΝlásdΝAFR-III. 
1096 Speidel 1993, 121-126. 
1097 SHA Hadrianus 5, 2. 
1098 SHA Hadrianus 12, 7. 
1099 RIC Hadrianus 924-925; Toynbee 1934, 124; Ostrowski 1990, 188. 
1100 Speidel 1993, 121-126. 
1101 J. M. C. Toynbee a mauretaniai lovasságra való utalásként értelmezi, amelyet korábban Traianus a dák háborúiban 
is bevetett. Toynbee 1934, 124. 
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Cserébe viszont Africa AFR-V/2.3-as variánsa a MAV-2/2-es hátlap átvétele. Africa ugyanis a 

tetrarchia koráig nem jelenik meg érmen vexillummal a kezében, illetve az összes ilyen ábrázolása 

III-IV. századi (AFR-XI)έΝ KülönbségΝ aΝ köriratΝ mellettΝ csakΝ aΝ ruházatbanΝ figyelhetőΝ meg,Ν aholΝ

keveredik Africa hosszú khitónja és himationja, valamint Mauretania fél mellét szabadon hagyó 

viselete. A variánsok jól mutatják, hogy a két tartományt a központi római irányítás is minden 

szempontbólΝ nagyonΝ közelinekΝ tekintetteέΝ σemΝ kellΝ tehátΝ meglepődnünkΝ azon,Ν hogyΝ AfricaΝ ésΝ

Mauretania perszonifikációinak elkülönítése problémákat okoz. A kalászok jelen esetben is a 

tartomány termékenységére utalnak.1102 Az adventus sorozat Hadrianus 128 nyarán tett 

látogatásának állít emléket.1103 

 

XIX.3. MAV-3 

 Mauretania Antoninus Pius aurum coronarium pénzeinΝisΝmegjelenikΝ2ΝváltozatbanέΝAzΝelsőΝ

variánsán (MAV-3/1) a perszonifikáció fél mellét fedetlenül hagyó khitónt és klamyst visel, bal 

kezében egy vagy két gerelyt tart lefelé fordítva, jobbjában a szokásos fiscust. A második változat 

márΝ jóvalΝ többenΝkülönbözikΝ azΝ előzőektőlέΝEzenΝ (εAV-3/2) Mauretania már exuviae elephantist 

visel és kezében vexillumot tart, klamyseΝ eltűnik, viszont lábain csizma található. A kombináció 

egyértelműenΝHadrianusΝadventus hátlapjára (MAV-2/2) nyúlik vissza. Talán ezzel magyarázható az 

is, hogy a ló nem jelenik meg az érmeken. 

 

 Érdekes módon a MAV-3/3-as hátlap nem csak 139-ben, hanem 143-144-ben újbólΝfeltűnikέΝ

UtóbbiΝ időpontbanΝ mégΝ ItaliaΝ ésΝ BritanniaΝ isΝ megjelenikΝ AntoninusΝ PiusΝ éremverésében,Ν ámΝ

Mauretania az egyetlen, amelyik aurum coronarium (MAV-3/3) hátlappal. Bár tény, hogy a 

császárnak ajándékot nem csak trónra lépésekor kellett adni, ilyen éremkép máskülönben pusztán a 

139-esΝévbenΝfordulΝelőέΝKérdés,ΝhogyΝpusztánΝegyΝverdeiΝvagyΝvésnökiΝtévedésrőlΝvan-e szó, vagy 

valami konkrét tartalom húzódik-e mögötte. A 144-1ηίΝ közöttiΝ időszakbanΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ

hadban állt a maurival,Ν ámΝ ezΝ későbbiΝ időpont,Ν mintΝ azΝ éremΝ újbóliΝ kibocsátásaέ1104 Ráadásul a 

rómaiak egy ellenséges néppel való konfliktust nem aurum coronarium hátlappal jelenítettek meg. 

 

XIX.4. MAV-4 

 Mauretania utolsó megszemélyesítése a zeugmai mozaikon található, ahol ugyanolyan 

sematikusan jelenik meg, mint az összes többi provincia, fején corona muralisszalέΝBővebbenΝlásdΝ

külön fejezet. 

                                                           
1102 Toynbee 1934, 125. 
1103 Halfmann 1986, 192. 
1104 SHA Pius 5, 4; Kienast 2004, 134. 
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XIX.5. Összegzés 

 εauretaniaΝegyértelműenΝcsakΝéremsorozatokbanΝvagyΝaΝzeugmaiΝmozaikon,ΝmásΝprovinciákΝ

mellettΝ vanΝ nevesítveέΝ FöldrajziΝ helyzetébőlΝ adódóanΝ számosΝ pontonΝ kapcsolódikΝ aΝ szomszédosΝ

Africához,Ν amellyelΝ ikonográfiájaΝ isΝ keveredikέΝ EzΝ tükröződikΝ HadrianusΝ ésΝ Antoninus Pius 

hátlapjainΝ is,Ν tehátΝ aΝ kétΝ tartománytΝ márΝ azΝ ókorbanΝ semΝ választottákΝ elΝ teljesenΝ egyértelműenΝ

egymástól. Mauretania megszemélyesítéseinél a militáns aspektus a meghatározó, ezért jelenik meg 

mellette a gerely, a vexillum ésΝ aΝ könnyűlovasságraΝ utaló ló. Attribútumai a hadijelvényt kivéve 

hosszabbΝlokálisΝhagyományraΝvezethetőkΝvisszaέΝJellemzőΝmégΝtovábbáΝazΝamazonszerű,ΝfélΝmellétΝ

szabadon hagyó rövid tunica, ami szintén harciasságára utal. Mauretaniát tehát sorozatokban 

személyesítették meg mintΝaΝRómaiΝBirodalomΝafrikaiΝkontinensenΝlévőΝharciasΝésΝfontosΝvédelmiΝ

funkcióval bíró provinciáját. 
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MAV-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: MAVRETANIA 
Hátlap:Ν1έΝÁllóΝnőalakΝjobbjávalΝlovatΝvezet,ΝbaljábanΝ2Νgerely,Ν
ruházata rövid khitón, amely fél mellét szabadon hagyja és 
klamys. 
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝaΝnőalakΝaΝlóΝelőttέ 
3έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝaΝnőalakΝfejénΝexuviae elephantis. 
Irodalom: RIC II 854-860, III 636; Ostrowski 1990, Mauretania 
1; LIMC Mauretania 3-6, 9, 14; Toynbee 1934, 123-124; 
Houghtalin 1996, Mauretania 1-5; Strack 1933, 720-726; 
Schmidt-Dick 2011, IV.6.1.02-05, IV.7.1.01-04. 
 
Fotó: 
1. http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_mauretania.htm 
2. 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=3067265&partId=1&searchText=mauretania&images
=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=192&object=23360&page
=1  
3. Strack 1933, Taf. 12/722. 
 

 
 
MAV-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG MAVRETANIAE 
Hátlap: 1. Adventus jelenetέΝσőalakΝbaljábanΝvexillum, ruházata 
rövid khitón, amely  fél mellét szabadon hagyja. 
Variációk:Ν2έΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝnőalakΝfejénΝexuviae elephantis. 
3έΝεintΝaΝ2έ,ΝdeΝnőalakΝbaljábanΝ2Νkalász,ΝruházataΝhosszúΝkhitón 
és himation.  
Irodalom: RIC II 897-902; Ostrowski 1990, Mauretania 2; 
Toynbee 1934, 124-125; Houghtalin 1996, Mauretania 6-10; 
Strack 1933, 757-761; Schmidt-Dick 2011, IV.6.1.10, IV.3.02-
06. 
 
Fotó: 
1. 
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania1
.html  
2. 
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania2
.htm  
3. http://www.acsearch.info/search.html?id=1484788  
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 
 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 

http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_mauretania.htm
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067265&partId=1&searchText=mauretania&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=192&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067265&partId=1&searchText=mauretania&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=192&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067265&partId=1&searchText=mauretania&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=192&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3067265&partId=1&searchText=mauretania&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=192&object=23360&page=1
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania1.html
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania1.html
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania2.htm
http://www.fredericweber.com/HADRIEN/hadrien_sest_advent_mauretania2.htm
http://www.acsearch.info/search.html?id=1484788
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MAV-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139-144) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: MAVRETANIA COS II  
 MAVRETANIA COS III 
Hátlap:Ν1έΝÁllóΝnőalakΝkezébenΝ1ΝvagyΝ2ΝlefeléΝfordítottΝgerelyΝ
és fiscus, ruházata rövid khitón, amely fél mellét szabadon 
hagyja és klamys. 
Variációk:Ν 2έΝ εintΝ azΝ 1έ,Ν deΝ nőalakΝ fejénΝ exuviae elephantis, 
kezében vexillum. 
Irodalom: RIC III 583-585, 748; Ostrowski 1990, Mauretania 3; 
LIMC Mauretania 8; Houghtalin 1996, Mauretania 11-14; 
Toynbee 1934, 149; Strack 1937, 789-790; Schmidt-Dick 2011, 
IV.6.02.08. 
 
Fotó: 
1. http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm  
2. http://www.acsearch.info/search.html?id=1105672  
 

 

MAV-4 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝ hely: Museo dello Studium Biblicum Franciscanum, 

Jeruzsálem 
Méret: 46×59 cm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat: MAYPHT[ANIA] 
Leírás: εedalionbanΝ nőiΝ büszt,Ν fejΝ balra,Ν ruházataΝ khitón és 
fejére húzott himation, amelyen corona muralis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Mauretania 6; Parlasca 1983, 294/7; 
IGLS I 81/124; LIMC Mauretania 2. 
 
Fotó: Parlasca 1983, Pl. CXCII.2.

 

 
1. 

 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.fredericweber.com/articl_dieux/provinces_english.htm
http://www.acsearch.info/search.html?id=1105672
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XX. Moesia 

 
 Moesia római elfoglalásának története nem teljesen tisztázott. Roma a terület felett 

feltehetőenΝ aΝmoesiΝKrέeέΝ 2λ-esΝ legyőzésévelΝ legalábbΝ részbenΝ ellenőrzéstΝ gyakoroltέ1105 Annyi 

bizonyos, hogy élén Kr.u. 6-ban már császári legatus állt, de Appianos szerint csak Tiberius alatt 

vált hivatalosan a Római Birodalom részévé.1106 Moesiát Domitianus 85-86-ban osztotta ketté, a 

latinΝnyelvűΝSuperiorraΝésΝaΝgörögΝInferiorraέ 

 
XX.1. MOE-1 

 Moesia egyetlen biztosan azonosítható perszonifikációja Hadrianus adventus szériájában 

található.1107 A provincia rövid tunicát, braccaetΝésΝköpenytΝvisel,Ν lábánálΝ íjatΝésΝnyílvesszővelΝ

teli tegezt tart, ami az exercitus típusú pénzzel egyetemben Moesia katonai szerepét 

hangsúlyozza.1108 Az íj Moesia érdekes attribútuma, ami csak Hadrianus pénzén jelenik meg. J. 

εέΝ CέΝ ToynbeeΝ eztΝ idősebb Plinius megjegyzésére vezet vissza.1109 AzΝ ókoriΝ szerzőΝ ugyanisΝ

megemlíti, hogy Moesiát részben szkíták lakják, akiknek jellegzetes fegyvere az íj volt.1110 Az 

idézetΝ feltehetőenΝ Alsó-Moesiára utal, mivel az egészen a Fekete-tengerig nyúlt, ahol a régi 

mondák szerint az amazonok és szkíták éltek.1111 A görögök az amazonokat a lakott, tehát hellén 

világ legszélére helyezték.1112 Az íj Diana vagy Artemis jellegzetes fegyvere is, aki gyakran 

fordulΝelőΝalsó-moesiai városi pénzek hátlapján.1113 Hadrianus többször is járt Moesiában, fiatal 

korában is és császárként is. A Historia Augusta említi, hogy Domitianus uralkodása végén 

Alsó-Moesiában szolgált.1114 118 elején a roxolán királlyal békét kötött ezen a területen.1115 

                                                           
1105 Houghtalin 1996, 408; Ostrowski 1990, 190. 
1106 Cass. Dio 55, 29, 3; App. Ill. 30. 
1107 Ezen kívül Moesia Superior számos alkalommal jelenik meg a viminaciumi provinciális verde hátlapjain, 
amelyek kívül esnek a disszertációban vizsgált tárgyak körén. A viminaciumi verdéhez legutóbb lásd további 
irodalmi hivatkozásokkal Juhász 2009-2010, 23-44. 
1108 RIC II, 926. 
1109 Toynbee 1934, 125. 
1110 Plin. Nat. Hist. 3, 149. 
1111 Hérodotos 4, 112-116; Helbig II 245. 
1112 Tyrell 1989, 55-56; Christof 2001, 136; Langer 2007, 31; Fless 2007, 53. 
1113 Pick 1898, I-II. 
1114 SHA Hadrianus 2,2. 
1115 SHA Hadrianus 6, 6-8; Halfmann 1986, 190. 
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EzutánΝ valószínűlegΝ 131-ben járhatott újra az Alsó-Dunavidéken, amire ezen provinciák 

adventus hátlapja is utal.1116 

                                                           
1116 Halfmann 1986, 190, 194, 208. vesd össze W. Weber szerint Hadrianus 124-ben járt Pannoniában és Moesiában 
is. Weber 1907, 153-155. 
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MOE-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG MOESIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ ruházataΝ rövidΝ tunica és 
köpeny, lábánál íj és tegez. 
Irodalom: RIC II 903; Jatta 1908, Moesia 2; Strack 1933, 762; 
Toynbee 1934, 125; Ostrowski 1990, Moesia 2; LIMC Moesia 
4; Houghtalin 1996, Moesia. 2. 
 
Fotó: Toynbee 1934, Pl. V/20. 
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XXI. Noricum 
 
 
 
 
 A regnum Noricum területét a Római Birodalom Kr.e. 16/15-ben annektálta, ám csak 

Claudius idejében szervezték provinciává.1117  

 

XXI. NOR-1 

 Noricum egyetlen megszemélyesítése Hadrianus adventus sorozatában jelenik meg rövid 

tunicát és köpenyt viselve, baljában vexillumot tartva. Felmerült, hogy a perszonifikáció fején 

sisakot viselne, ám ilyen formájú korabeli sisak nem ismert.1118 AΝfejtetőΝszokatlanΝformájaΝtalánΝ

inkább egy fejpánt vagy furcsa hajviselettel magyarázható. Noricum egyetlen attribútuma a 

katonaiΝ jelentőségétΝ támasztjaΝ alá,Ν amelyetΝ azΝEXERCITVSΝστRICVSΝ éremΝ isΝ alátámasztέ1119 

HadrianusΝ 122Ν tavaszánΝ történőΝ noricumiΝ tartózkodásáraΝ csakΝ aΝ hátlapΝ szolgáltatΝ egyedülΝ

információt.1120 A provincia közösségei közül a császár uralkodása alatt Ovilava és Cetium 

municipium rangot kapot.1121 

 
 

 

 

  

                                                           
1117 Ostrowski 1990, 191; Houghtalin 1996, 432. 
1118 RIC II 904; Schmidt-Dick 2011, IV.3.12. 
1119 RIC II 927; Toynbee 1934, 126. 
1120 Halfmann 1986, 190. 
1121 Birley 1997, 120. Ezen kívül Hadrianus szobra ismert Vindelicum színházából. 
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NOR-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG NORICI 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ baljábanΝ vexillum, ruházata 
rövid tunica és köpeny. 
Irodalom: RIC II 904; Ostrowski 1990, Noricum 1; LIMC 
Noricum 1; Houghtalin 1996, Noricum 1; Toynbee 1934, 126; 
Strack 1933, 763; Schmidt-Dick 2011, IV.3.12. 
 
Fotó: Münzkabinett, Bécs (Inv.-Nr. RO 9.355) 
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XXII. Pannonia 
 
 
 
 

Pannonia római hódítása Octavianus illír háborújával indult meg Kr.e. 35-34-ben, 

amelynek során Sisciát is elfoglalta.1122 A terület ténylegesen csak Agrippa és Tiberius hadjáratai 

során lett a Római Birodalom, pontosabban Illyricum provincia részévé. Ennek a tartománynak 

Pannoniára és Dalmatiára való kettéosztásának ideje régóta vitatott, de Kovács P. legutóbbi 

álláspontja szerint Tiberius uralkodása alatt ment végbe.1123 A Traianus a tartományt 103-106 

között újból két részre, Pannonia Superiorra és Inferiorra tagolta. 

Szerencsés módon az aphrodisiasi Sebasteion ethnéket ábrázoló reliefjei közül az 

egyetlen biztosan azonosítható darab a Pirustae pannon törzset ábrázolja (73. kép).1124 Ez egyike 

volt azon pannon törzseknek, amely a pannon-dalmata lázadásban is részt vett. A Sebasteionban 

megszemélyesítettΝnépekΝvalószínűlegΝRomaΝvárosiΝelőképekreΝtámaszkodtak,ΝamelyekΝAugustusΝ

által leigázott ethnét jelenítenek meg.1125 A Pirustae megszemélyesítésének legjobb párhuzama 

az úgynevezett Colonacce, vagyis Forum Transitorium in situ megmaradt attikareliefjén található 

(74. kép).1126 εindkettenΝkisméretűΝkerekΝpajzsot,Νsisakot,ΝhosszúΝruhátΝésΝaΝjobbΝvállonΝrögzítettΝ

köpenyt viselnek. Még a széles övük is szinte megegyezik, csak a római darab alul is rendelkezik 

nyúlvánnyalέΝAΝkétΝnőalakΝábrázolásaΝcsupánΝapróΝrészletekbenΝtérΝelΝegymástól. Felmerül tehát 

annakΝaΝ lehetősége,ΝhogyΝaΝForumΝTransitoriumΝistenséghezΝvagyΝmásΝperszonifikációhozΝnemΝ

köthetőΝ nőalakjaΝ valójábanΝ egyΝ népΝ vagyΝ provinciaΝ megszemélyesítéseέ1127 Az aphrodisiasi 

párhuzamΝalapjánΝPannoniaΝvagyΝannakΝlakosaiΝtűnnekΝlegvalószínűbbnekέ1128  

                                                           
1122 Houghtalin 1996, 437; Ostrowski 1990, 194. 
1123 Kovács 2007, 103-106; Kovács 2008, 237-245. A korábbi elméleteket összefoglalóan lásd ugyanitt.  
1124 Juhász 2012, 370-374. Egy másik illír törzs, az andizetes csakΝfeliratΝalapjánΝismertΝaΝszentélybőlέΝSmithΝ1λκκ,Ν
55, 61-62; P. Kovács feltételezése szerint legalább 5 illír ethné ábrázolása volt az eredetileg 50 relief között. Kovács 
2006, 175-177. 
1125 Reynolds 1981, 326-327; Smith 1988, 71-77. A pirustae harciasságára már Caesar is felfigyelt. Vell. 2, 115. 
1126 Wiegartz 1996, 173-175. Egy másik itt talált reliefhez lásd Del Moro 2007, 181-184. 
1127 Smith 1988, 75. H. Wiegartz a harcias nép alaptípusáról beszél. Wiegartz 1996, 177-178. 
1128 Smith 1988, 56; Kovács 2004, 262. H. Wiegartz más népek perszonifikációit is feltételezi a forumon, amely 
komplexum így még jobban hasonlítana az ázsiai együtteshez. Wiegartz 1996, 178. 
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73. kép: Ethné Piroustae   74. kép: Colonacce 

PannoniaΝŐΝkülönbözőΝprovinciaperszonifikációjaΝérmekenΝésΝegyΝmozaikonΝjelenikΝmegΝ

a II-III. században. A tartomány az egy-, illetve kétalakos hátlapjain mindig hadijelvénnyel 

jelenik meg. Utóbbiak ikonográfiai újításai, hogy egyszerre két provincia jelenik meg a 

kettéosztottΝPannoniának,ΝSuperiornakΝésΝInferiornakΝmegfelelőenέ1129 Figyelemre méltó, hogy a 

kétalakos ábrázolásnak létezik dextrarum iunctio típusa is. A tartomány megszemélyesítéseinek 

virágkoraΝ egyértelműenΝ TraianusΝ DeciusΝ uralkodásaΝ alattΝ volt,Ν akiΝ aΝ PAσ-1-3 típusok között 

összesenΝιΝkülönbözőΝvariánstΝhozottΝlétreέ 

A pénzek azonosítása a köriratok alapján lehetséges. A PANNONIA szó csak Aelius 

Caesar pénzein (PAN-1/1-2) található, a III. századi hátlapokon viszont mindig a pluralis 

PAσστσIAEΝalakΝ jelenikΝmegέΝEzΝ IέΝ IulianusnálΝazΝAVGΝjelzővelΝegészülΝkiέΝAΝ többesΝszámΝ

Pannonia két részére, Superiorra és Inferiorra utal, ami rendkívül ritka a 

provinciaperszonifikációknál. A köriratΝ aΝ kétalakosΝ ábrázolásokΝ esetébenΝ könnyenΝ érthető,Ν azΝ

egyalakosnál viszont kevésbé.1130 FeltehetőenΝ többesΝ számΝ azΝ egyalakosΝ típusΝ esetébenΝ aΝ

tartomány egységre utal. 

 

XXII.1. PAN-1 

A legkorábbi ismert Pannonia perszonifikáció (PAN-1) Aelius Caesar érmén jelenik meg, 

137-ben1131, amikor másodszor töltötte be a consuli tisztséget. A tartomány álló, hosszú khitónba 

és paludamentumbaΝöltözöttΝnőalakkéntΝjelenikΝmeg,ΝegyikΝkezébenΝvexillumot, másik kezével a 

                                                           
1129 Korábban ilyen csak Galba TRES GALLIAE (GAL-Ő)ΝhátlapjánΝvoltΝmegfigyelhetőέΝ 
1130 Bíróné Sey 1979, 2; Ostrowski 1990, Pannonia 4; Houghtalin 1994, Pannonia 4; Houghtalin 1996, Pannonia 3. 
1131 Toynbee 1934, 133. 
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köpenyének végét tartva.1132 A PAN-1/2-es variáns ezek mellett még egy corona muralisszal is 

kiegészülέΝAΝkutatókΝeztΝaΝtartományΝelőrehaladottΝvárosiasodásávalΝmagyarázzák,ΝamiΝazonbanΝ

nem plauzibilis.1133 Aelius érmei csak sestertius, dupondius, as, vagyis bronz címletben 

készültek, ami összefügghet az adoptálás ünneplésekor tartott pénzosztással.1134  

PannoniaΝ perszonifikációjaΝ egyértelműenΝ aΝ HadrianusΝ általΝ 13θ-ban adoptált Aelius 

Verus Caesar pannoniai kiküldetésével áll összhangban.1135 Aelius pályafutásában ezt 

megelőzőenΝsemmiΝlényeges nem szerepelt, semmilyen maradandó tettet sem vitt véghez.1136 Ezt 

pótlandó, gyorsan megkapta a tribunicia potestast, és praetor, a két Pannonia helytartója, majd 

consul is lett.1137 Ugyanakkor mindenki tudtára kellett adni, hogy a Caesar rendkívül fontos 

feladatokkal van megbízva. A helytartósága ilyen szempontból kulcsszerepet játszott, mivel ott 

nem csak közigazgatási, de katonai ügyekben is bizonyítania kellett. Hadi dolgokban sikeres és 

szerencsésΝ lévén,Ν hamarosanΝ jelentősΝ hadvezériΝ tekintélytΝ vívottΝ kiΝ magának.1138 Erre utal a 

vexillum Pannonia perszonifikációjának kezében. A pénze tehát saját legitimációjának és kezdeti 

propagandájának eszköze volt. 

AeliusΝCaesarΝtüdőbajbanΝszenvedett,ΝamitΝHadrianusΝjólΝtudott,ΝezértΝsokkalΝvalószínűbb,Ν

hogy valójában annak fiát, az akkor még csak 15 éves Marcus Annius Verust szemelte ki, aki 

még túl fiatal volt a császári pozíció betöltésére.1139 Így esett a választás az apára, aki átmeneti 

megoldásként szolgált. Aelius Verus trónörökösi státuszát ezért nem is élvezhette sokáig, 

minthogyΝegyszerΝtúlΝnagyΝmennyiségűΝgyógyszertΝvettΝbe,ΝamitőlΝállapotaΝsúlyosbodott,ΝésΝvégülΝ

138. január 1-jén meghalt.1140 

Pannonia perszonifikációja teljesen összhangban áll Hadrianus provinciasorozatával, 

amelybőlΝazonbanΝérdekesΝmódonΝPannoniaΝkimaradt.1141 A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy 

                                                           
1132 Pannonia perszonifikációjához lásd: Toynbee 1934, 134; Ostrowski 1990, 192, 194; Houghtalin 1994, 170; 
Houghtalin 1996, 437-438; Bíróné Sey 1979, 1; Moreno 1963, 935. 
1133 Toynbee 1934, 134; Ostrowski 1990, 194; Houghtalin 1996, 438. vesd össze Juhász 2012, 374. 
1134 A katonák között 300 millió sestertiust osztottak szét, hogy megkedveltessék az újonnan kinevezett trónörököst. 
SHA Hadrianus 23, 11-12; SHA Aelius 3, 3. 
1135 SHA Aelius 2,8; 3,2; 6,6. vesd össze SHA Hadrianus 23, 11-12; SHA Verus 1, 7; Kienast 2004, 131-132. 
Részletes bibliográfiához lásd Fitz 1993, 447. 
1136 SHA Aelius 2,1. 
1137 Kienast 2004, 131-132. 
1138 SHA Aelius, 2,6. 
1139 AzΝörökbefogadásΝkülönbözőΝelméleteihezΝlásdΝBirleyΝ1λλι,Ν2κλ-290; Marcus Annius Verus 130. december 15-
én született. Kienast 2004, 143. 
1140 SHA Hadrianus, 23, 15-16. 
1141 Toynbee 1934, 134; Tomasi 1971, 103. Hadrianus provinciasorozatához lásd a csoportos 
provinciaperszonifikációkkal foglalkozó fejezetet. 
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a szóban forgó tartományt a császár tudatosan nem vette bele a saját pénzverésébe, hanem 

inkább Aeliusnak hagyta meg azt.1142 Egyes kutatók szerint Aelius pénzei mintegy 

kiegészítésként szolgáltak volna a nagy egészhez.1143 Az éremsorozat azonban még így sem 

teljes, hiszen ha a két Pannoniát bele is számítjuk, akkor is még 9 provincia hiányzik.1144 A 

kiegészítésΝ ésΝ aΝ teljességΝ vágyaΝ annálΝ isΝ valószínűtlenebb,Ν minthogyΝ AeliusΝ pénzeinΝ mégΝ

Hispania perszonifikációja (HIS-7) is megjelenik, tehát egy olyan, amelyet Hadrianus is vert.1145 

PannoniaΝ hiányaΝ HadrianusnálΝ viszontΝ annálΝ isΝ meglepőbb,Ν hiszenΝ 1ίθ-banΝ őΝ voltΝ PannoniaΝ

Inferior helytartója is. Innen indult ugyanis a legio I Minervia parancsnokaként Traianus 

második dák háborújába, ahol Hadrianus nagy érdemeket szerzett.1146 FeltehetőenΝ nemΝ voltΝ

közömbösΝ PannoniaΝ iránt,Ν tehátΝ aΝ tartománytΝ valószínűlegΝ aΝ tudatosΝ utódlásiΝ politikaΝ miattΝ

mellőzteέ 

Pannonia mint határ menti terület fontos része volt a Római Birodalom védelmi 

rendszerénekέΝ ÍgyΝ közelΝ semΝ meglepő,Ν hogyΝ kezébenΝ hadijelvénytΝ tartέΝ AzonbanΝ PannoniaΝ

kezében a vexillum talán különb üzenetet is hordoz. Hadrianus azzal, hogy négy legio 

parancsnokává tette Aeliust, katonailag is biztosítani akarta a kiszemelt utód pozícióját. 

ElsősorbanΝazΝvoltΝfontos,ΝhogyΝsajátΝközelgőΝhalálaΝeseténΝadoptáltΝfiaΝmárΝnemcsakΝaΝconsuli 

tisztségetΝ birtokolja,Ν hanemΝ sokkalΝ inkább,Ν hogyΝ aΝ BirodalomΝ egyikΝ legerősebbΝ seregétΝ isΝ

irányítsa.1147 Ilyen négy legiós provincia volt még Britannia, Germania és Syria, amelyek számos 

alkalommal bizonyították császárcsináló hatalmukat.1148 Itt érdekes figyelembe venni azt a tényt 

is, hogy Hadrianus az utódlás körüli zavargásokat saját maga is megtapasztalta. Egyszer 

közvetetten Traianus, másodszor közvetlenül saját hatalomra kerülésekor.1149  

Nem mindenki örült Aelius adopciójának, ahogy Traianusénak és Hadrianusénak sem. A 

Historia Augusta említi, hogy Hadrianus azzal a váddal végeztetett ki embereket, hogy a császári 

                                                           
1142 Strack 1933, 146-147; Toynbee 1934, 134. 
1143 Toynbee 1934, 134; Houghtalin 1994, 170; Houghtalin 1996, 438. 
1144 Sardinia et Corsica, Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes Poeninae, Creta et Cyrenaica, Cyprus, Epirus, 
Galatia, Pamphylia et Lycia. Strack 1933, 144-145. 
1145 RIC III 1077. Érdekes megjegyezni, hogy Hispania az egyetlen tartomány, amely mind a 4 (toponym, adventus, 
exercitus, restitutor) provincia-szériában megjelenik. Ez leginkább Hadrianus hispaniai származásával 
magyarázható. 
1146 SHA Hadrianus, II, 6. 
1147 Ugyanígy Traianus is consul volt 97-ben és 98-ban. A Cornelius Nigrinustól való félelemhez lásd Eck 2002, 16-
18. 
1148 A III. században erre számtalan példát látunk a katonacsászárok idején.  
1149 BővebbenΝlásdΝJuhászΝ2ί12,Ν3θι-380; Juhász 2012a, 180. 
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címre pályáznak.1150 Az esetleges trónbitorlók elleni fellépésΝ miattΝ isΝ fontosΝ voltΝ egyΝ leendőΝ

uralkodóΝ számára,Ν hogyΝ legyenΝ egyΝ személyéhezΝ hűΝ katonaiΝ bázisa,Ν amelyΝ ismeriΝ őtΝ ésΝ készΝ

harcolni érte. Erre kiváló alkalmat adott a barbárok elleni fellépés, ahol Aelius sikeres volt. Így 

elnyerhette a Hadrianus által is ismert legiók bizalmát. A vexillum nem mellékesen a császárok 

hadijelvényének számított.1151 Pannonia kezében ez a hadijelvény tehát egyben üzenet is volt az 

esetlegesΝellencsászárokΝszámára,ΝhogyΝőΝaΝkijelöltΝutód,ΝésΝegyΝerősΝhadseregΝbirtokábanΝvanέ 

Pannonia továbbá földrajzi elhelyezkedése miatt is ideális szolgálati hely volt Aelius 

számára. Nemcsak hogy Italiával szomszédos provincia volt, hanem gyorsan és könnyen el 

lehetett jutni oda szárazföldi úton is.1152 Ha tehát bármilyen zavargások törtek volna ki a 

trónutódlásΝkapcsán,ΝAeliusΝlettΝvolnaΝazΝelső,ΝakiΝaΝparancsnokokΝközülΝaΝfővárosbanΝteremhetettΝ

volna.  

 

Pannonia perszonifikációi Aelius Caesar pénzei után már csak a III. században jelennek 

meg Traianus Decius és családja, valamint Quintillus és Aurelianus veretein.1153 A II. századi 

pénzekhez képest a provincia megjelenése annyiban változott, hogy hátrafelé néz, jobb kezét 

felemeli és a hadijelvényt mindig baljában tartja. Utóbbi lehet signum (PAN-1/3) vagy aquila 

(PAN-1/4) is. Az utolsó variáns (PAN-1/5) jobb kezében tartott sisakkal egészül ki. A három 

variánsΝmindegyikeΝTraianusΝDeciusΝ nevéhezΝ fűződik,Ν amelyekΝ közülΝ aΝ PAσ-1/3-ast 20 évvel 

későbbΝ QuintillusΝ ésΝ AurelianusΝ lemásoltaέΝ AΝ PAσ-1-es hátlapokat Traianus Decius és 

Aurelianus aureus és antoninianus címletben bocsátotta ki, míg Quintillus csak 

antoninianusként.1154 

Pannonia mindig felemelt jobbja a provinciának, illetve az ott szolgáló seregeknek a 

császárΝirántiΝhűségétΝfejeziΝkiέΝAΝjobbΝkézΝésΝazΝazzalΝkapcsolatosΝFidesΝaΝrómaiaknálΝigenΝnagyΝ

jelentőséggelΝbírtέΝCiceroΝszerintΝaΝfides az igazságosság alapja (fundamentum iustitiae), amely az 

adott szó és a megállapodás állandósága és igazsága (dictorum conventorumque constantia et 

                                                           
1150 Például Fuscust és Servianust. SHA Hadrianus, 22, 2-3, 8; Birley 1997/2, 291-292. 
1151 Töpfer 2008, 33; Rostovtzeff 1942, 93. 
1152 A katonacsászárok korában a földrajzi elhelyezkedés nagy szerepéhez lásd Mócsy 1974, 206.  
1153 H. Cohen leír egy ágat és hadijelvényt tartó PannoniátΝisΝQuintillusΝmediolanumiΝverdéjéből,ΝamelyrőlΝképetΝ
hosszas kutatómunka után sem sikerült találnom. Ennek magyarázata, hogy az érem valójában nem is létezik. A 
félreértésreΝfeltehetőenΝQuintillusΝágΝnélküliΝPannoniaΝérméjénΝaΝnőalakΝjobbΝkezénekΝjócskán dekomponálódott, 
ágraΝemlékeztetőΝábrázolásmódjaΝadottΝokotέΝCohenΝQuintillusΝη1;ΝRICΝVή1Νθίέ 
1154 Aurelianus aureusa nem szerepel a RIC-ben, ehhez lásd Estiot – Amandry 1990, 729-731. 
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veritas).1155 AzΝősiΝFides és a jobb kéz elválaszthatatlan kapcsolatáról Livius tudósít.1156 A jobb 

kézΝszentΝvolt,ΝmivelΝazzalΝfogadtakΝhűséget.1157 Esküt a katonáknak is kellett tenniük a császár 

vagyΝannakΝképmásaΝelőtt,ΝaholΝelsősorbanΝaΝfidesrőlΝtettekΝtanúbizonyságotέ1158 A katonaság és 

az eskü, illetve a fides kapcsolatánakΝ aΝ legszembeötlőbbΝ bizonyítékaΝ aΝ signum, amelynek a 

tetején a hadijelvény nevét is adó jobb kéz található.1159  

A Pannonia által tartott hadijelvény egyes esetekben signum (PAN-1/3, 5), máskor aquila 

(PAN-1ήŐ)έΝ AΝ kétΝ jelvénytípusΝ megjelenésétőlΝ függetlenülΝ valószínűlegΝ ugyanaztΝ azΝ üzenetetΝ

hordozta. A való életben azonban nagy különbség volt a két hadijelvény között. Az aquilának 

elsősorbanΝkultikusΝjelentősége,ΝmígΝaΝsignumnak taktikai szerepe volt.1160 A signum és az aquila 

közösΝvonása,ΝhogyΝmindkettőtΝszentkéntΝkezelték,ΝsőtΝaΝIIέΝszázadΝvégénΝszinteΝisteniΝtiszteletbenΝ

részesítették.1161 EzenkívülΝmindkettőΝaΝhadseregre,Ν jobbanΝmondvaΝaΝ legiókra utalt, amelyek a 

császári hatalom alapját képezték a III. században. Traianus Decius is úgy került hatalomra, hogy 

Philippus Arabs 248-ban dux Illyricinek nevezte ki, hogy leverje az ellencsászárrá kikiáltott 

Pacatianust.1162 249 júniusában azonban a csapatok Deciust kiáltották ki császárrá, hatalma csak 

ősszelΝszilárdultΝmeg,ΝamikorΝaΝPhilippusszalΝvívottΝveronaiΝcsatában1163 a régi uralkodó elesett. 

AΝ győzelemΝ utánΝ mindΝ aΝ provinciák,Ν mindΝ aΝ senatus Deciust ismerte el császárnak, aki 249 

szeptemberében vagy októberében felvette a Traianus nevet.  

A signum és az aquila egyarántΝ PannoniaΝ katonaiΝ jelentőségéreΝ utalέΝ AΝ pannoniaiΝ

seregnekΝ nemΝ kizárólagΝ külpolitikai,Ν hanemΝ belpolitikaiΝ jelentőségeΝ isΝ nagyΝ volt. Nemcsak a 

birodalomΝlakóinakΝépségétΝőrizteΝaΝkülsőΝbetolakodókkalΝszemben,ΝhanemΝsokszorΝazΝuralkodóΝ

személyét is meghatározta. Fontos volt tehát, hogy a katonák érdekei találkozzanak az 

uralkodóéival. Ennek céljából Traianus Decius nemcsak tényleges, de szimbolikus lépéseket is 

                                                           
1155 Cic. Off. 1, 23; DNP Fides 507. 
1156 ΝσumaΝPompiliushozΝkötiΝaΝkultuszΝkezdeteit, ám Varro a szabinoktól származtatja. Liv. I, 21, 4. vesd össze 
Varro LingέΝη,ΝιŐέAΝrómaiakΝConcordiaΝkultuszátΝfeltehetőenΝaΝgörögöktőlΝvettékΝát,ΝaholΝHomonoia néven 
tiszteltékέΝEzzelΝszembenΝFidesΝősiΝrómaiΝistenségΝvoltέΝHambergΝ1λŐη,Ν21-23. 
1157 HambergΝ1λŐη,Ν22;ΝSchiemannΝ1λλκΝηίι;ΝRicksΝ2ίίθΝŐ32έΝUgyanígyΝaΝgermánΝmitológiábanΝisΝaΝrégiΝfőisten,Ν
Tyr,ΝazértΝvoltΝkénytelenΝelhagyniΝvezetőΝpozícióját,ΝmivelΝelvesztetteΝaΝjobbΝkezétέΝEdda,Νδokasenna,Ν3κέ 
1158 Künzl 2008, 26; Ugyanez védelmi és bizalmi viszony volt a patronus és a cliens között, amit már a XII. táblás 
törvényekben is rögzítettek. Schiemann 1998, 507; Otto 1909, 2284-2285. 
1159 Domaszewski 1885, 53; Töpfer 2008, 33. 
1160 Künzl 2008, 25; Le Bohec 1998, 459-460; Töpfer2008, 31-33; Domaszewski 1885, 50-51. 
1161 Töpfer 2008, 36. 
1162 Fitz 1982, 56; Fitz 1994, 981-984, 996-997; A. R. Birley. Birley 1997, 348. vesd össze Eder 2005, 216-218, aki 
szerint Philippus csak 248-ban küldi el Deciust a dunai provinciákba.  
1163 Ókori elírás miatt a forrásokban beroiai csataként szerepel. Birley 1997, 348. 
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tett. Azzal, hogy Pannoniát verette a pénzei hátlapjára, a dunai sereg felé nyújtott jelképesen 

kezet. Ráadásul Pannonia perszonifikációjának újraalkotása mögött egy nagyon tudatos politikai 

üzenet, illetve propaganda húzódik meg.  

Nem véletlenül jelenik meg Traianus Decius EXERCITVS INLVRICVS S C hátlapján is 

kétΝ hadijelvénytΝ tartóΝ nőalakΝ (ιηέΝ kép)έ1164 EzΝ aΝ FidesreΝ ésΝ ConcordiáraΝ emlékeztetőΝ hátlapΝ isΝ

alátámasztja az eddigieket, miszerint az uralkodó a pannoniai, illetve az illyricumi hadseregnek 

akartΝ kedvébenΝ járniέΝ BiztosítaniΝ akartaΝ azΝ ottΝ szolgálóΝ katonákΝ hűségét,Ν

akiknek uralmát köszönhette.  

75. kép: EXERCITVS INLVRICVS S C (Traianus Decius) 

 

A Traianus Decius PAN-1/4 variánsát Quintillus és Aurelianus is verette, amely a 

provinciákΝ megszemélyesítésénekΝ aΝ császáriΝ propagandábanΝ betöltöttΝ fontosΝ szerepérőlΝ

tanúskodik. A 270 szeptemberében csak 17 napig uralkodó Quintillus igyekezett origóját 

hangsúlyozni, miközben meg akarta magának nyerni a pannoniai hadsereget is.1165  Ebben az 

időbenΝazΝ illyricumiΝkatonaságΝvoltΝazΝegyetlenΝütőképesΝsereg,ΝamelyΝnemΝvalamelyΝelszakadtΝ

birodalomrészhez tartorozott. A Rajna-menti legiók a Gall Császárság, míg a keleti csapatok a 

palmyrai birodalomrész irányítása alatt álltak.1166 A pannoniai katonák jelentették a Római 

Birodalom megmaradt részének támaszát. Quintillusnak Pannonia hirdetése ezért is, meg a 

hadsereg által ellencsászárrá kikiáltott Aurelianus miatt is fontos volt. Utóbbi nem biztos, hogy 

pannoniaiΝszületésűΝvolt,ΝdeΝazΝőtΝtámogatóΝlegiók Pannoniában állomásoztak.  

AurelianusΝ 2ιίΝdecembereΝ ésΝ 2ι1Ν januárjaΝ között,Ν tehátΝ csakΝQuintillusΝ legyőzéseΝ utánΝ

veretteΝ PannoniaΝ hátlaposΝ pénzeitΝ εediolanumban,Ν ráadásulΝ ugyanazzalΝ aΝ verőtővel,Ν mintΝ

elődjeέ1167 Ez arra enged következtetni, hogy Aurelianus csak részben az illyricumi hadsereg 

iránti hálából helyezte Pannonia perszonifikációját hátlapjaira. Másrészt új hátlapok kivésése 

helyett eleinte a korábbiakat használta fel. S. Estiot azonban úgy véli, hogy a Pannoniát ábrázoló 

                                                           
1164 RIVΝIVή3Ν1ί2έΝAzΝRICΝfelvetiΝaΝnőalakΝFidesszelΝvalóΝazonosításánakΝlehetőségétέ 
1165 D. Kienast a 77 napot fiktívnek tartja, mivel a források többségében 17 nap szerepel. Kienast 2004, 233. 
1166 Gall birodalom: Kienast 2004, 243-249; König 2005, 240-241; palmyrai császárság: Kienast 2004, 239-242; 
Brodersen 2005, 241-244. 
1167 Estiot 2004, 172/374-377. 
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hátlapok az ott kivívottΝgyőzelmeketΝhirdetikέ1168 

A sisakot tartó Pannonia perszonifikációja (PAN-1/5) Traianus Decius, Etruscilla, 

Hostilianus és Herennius Etruscus antoninianusain jelenik meg.1169 Ez nemcsak az egyetlen 

Pannonia típus, amely a császári család minden tagjának portréjával készült, hanem az tartomány 

egyetlen Antiokhiában vert ábrázolása is. Sisakot csak Britannia provinciaperszonifikációja 

(BRI-3) tart Commodus egyik hátlapján, amely Fides publica ikonográfiájának módosítása. Ezen 

kívül ilyet pénzeken csak Venus Victrix, Venus Genetrix és Venus Augusti tart kézben, más 

alakokΝviselikΝaztέΝτctavianusΝótaΝaΝféligΝpucérΝistennőΝbalΝkönyökévelΝoszlopraΝtámaszkodik,ΝbalΝ

kezében ferdén sceptrumot, míg kinyújtott jobbjában fejpáncélt tart.1170 Az oszlop mellett a 

földön pajzs található. Caracalla 213-217 között vert pénzén a ruhás Venus Victrix pajzsra 

támaszkodik, miközben kezében sisakot és sceptrumot tart (76. kép).1171 TőleΝ balraΝ ésΝ jobbraΝ

foglyok ülnek. Fontos különbség a Venus- és Pannonia-ábrázolásokΝ között,Ν hogyΝ azΝ előzőΝ

mindigΝaΝkézbenΝtartottΝ sisakraΝnéz,ΝmígΝaΝprovinciaΝhátrafeléέΝAΝtartománynálΝezΝfeltehetőenΝaΝ

TraianusΝ DeciusΝ féleΝ előképpelΝ magyarázható,Ν amelyetΝ ezekΝ aΝ pénzekΝ - az egyΝ eltéréstőlΝ

eltekintve - pontosan másolnak. Venus Victrix kultuszára, amely a 

provinciákban rendkívül ritka, Pannoniából írásos bizonyítékok 

találhatók.1172 Érdekes,Ν hogyΝ aΝ katonaságΝ vagyΝ köztisztviselőkΝ nemΝ

gyakorolták tiszteletét. 

76. kép: Venus Victrix (Caracalla Kr.u. 213-217) 

VenusΝkülönbözőΝaspektusainakΝegyΝprovinciávalΝvalóΝötvözéseΝelégΝújszerűΝkompozíciótΝ

eredményezett, amely fontos üzenetet hordozott Traianus Decius és családjának 

propagandájábanέΝAΝgyőzedelmességΝmindenΝcsászárΝkötelessége,Ν célja ésΝ legfőbbΝerényeΝvolt,Ν

különösenΝazΝolyΝzűrzavarosΝIIIέΝszázadbanέΝAkiΝnemΝtudtaΝmegvédeniΝaΝRómaiΝBirodalmat,ΝazΝ

nem is volt méltó a trónra. Venus Victrix nemcsak a katonai siker zálogát jelentette, hanem 

                                                           
1168 A Dacia hátlapok (DAC-8/3) pedig az ottani sikereketΝelőlegeznékΝmegέΝEstiotΝ2ίίŐ,Νι1έ 
1169 Herennius Etruscus RIC IV/3 Traianus Decius 158; Hostilianus RIC IV/3 Traianus Decius 195. Traianus Decius 
(nincs benne a RIC-ben): http://www.acsearch.info/record.html?id=249262; Etruscilla (nincs benne a RIC-ben): 
http://www.acsearch.info/record.html?id=402364έΝBírónéΝSeyΝKέΝbárΝpublikálΝképetΝTraianusΝDeciusΝelőlaposΝ
sisakot tartó Pannoniáról, de a szövegben csak a család másik 3 tagjára utal. Bíróné Sey 1979, 2. old. és 3-4. kép. 
1170 CAESAR DIVI F Kr.e. 32-29. RIC 250; BMC I 599. Ugyanilyen ábrázolással, de pajzs nélkül és Venus 
Augustiként: Vespasianus RIC II 205; Titus RIC II 3; Iulia Titi RIC II Titus 55-56; Domitia RIC II Domitianus 55-
56, 230. 
1171 RIC IV/1 312. 
1172 CIL III 4152, 4167, 11139, 11140; RE Verus 882-884. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=249262
http://www.acsearch.info/record.html?id=402364
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VictoriávalΝ isΝ egyenlőΝ volt,Ν akiΝ ígyΝ azΝ uralkodókΝ helyzetétΝ erősítette,Ν ésΝ talpraesettségüketΝ

bizonyította.1173 AΝ VenusraΝ épülőΝ PannoniaΝ perszonifikációΝ dinasztikusΝ propagandakéntΝ isΝ

értelmezhető,ΝmivelΝegyΝújΝuralkodócsaládΝmindenΝ tagjánakΝverettekΝ ilyenΝpénztέΝEztΝ támasztjaΝ

alá az is, hogy Venus, illetve VenusΝ VictrixΝ általábanΝ aΝ császáriΝ családΝ nőiΝ tagjainakΝ érmeinΝ

jelenik meg.1174 Decius tehát igyekezett magának és hozzátartozóinak is minél inkább 

megteremteni az uralkodáshoz szükséges ideológiai alapokat.  

 

XXII.2. PAN-2 

 A kétalakos Pannonia perszonifikációja dextrarum iunctio típusban is megjelenik 

Traianus Decius antoninianusainέΝAΝ pénzΝ hátlapjánΝ aΝ kétΝ egymássalΝ szembenΝ állóΝ nőalakΝ egyΝ

signum előttΝ fogΝkezetέ1175 AΝkézfogásΝ aΝ rómaiΝkultúrábanΝnagyonΝősi,Ν szentΝésΝ szinteΝmágikusΝ

aktus, amely közvetlen kapcsolatbanΝ állΝ ConcordiaΝ ésΝ FidesΝ istennővelέ1176 HaΝ tehátΝ aΝ hűségΝ

mágikusan összeköti a feleket, akkor annak egyetértés lesz az eredménye. Mivel a két Pannonia 

egyΝkatonaiΝjelvényΝelőttΝfogΝkezet,ΝezértΝezΝaΝConcordia exercituum vagy Fides militum körébe 

tartozó ábrázolások felé mutat.1177 AΝhadijelvényΝ előttΝ valóΝ kézfogásΝ jeleneteΝ isΝ ezenΝ istennőkΝ

ikonográfiájából ered, amely a négy császár évében kapott nagy szerepet, amikor Vitellius és 

Vespasianus veretett ilyen típusú hátlapokat Fides militum vagy exercituum körirattal.1178 

UgyanebbenΝ azΝ időszakbanΝ ráadásulΝ aΝ kézfogásΝ gesztusaΝ GalliaΝ ésΝ HispaniaΝ

provinciaperszonifikációknál is megtalálható Galba egyik hátlapján (GAL-3=HIS-6). Traianus 

Decius hátlapja tehát a két Pannonia katonai egyetértését fejezi ki, amelynek őΝ trónjátΝ

köszönhette. 

 

XXII.3. PAN-3 

Pannonia másik kétalakos megszemélyesítése szintén csak Traianus Decius hátlapjain 

találhatóΝmegέΝAΝŐΝvariánsbanΝmegjelenőΝérmekenΝközös,ΝhogyΝaΝkétΝtartományΝegymásΝmellettΝ

jelenik meg felemelt jobb kézzel, a jobb oldaliΝnőalakΝhátrafeléΝtekint,ΝbaljábanΝhadijelvénytΝtartέΝ
                                                           
1173 KochΝ1ληη,ΝκθιέΝVictoriaΝegyébkéntΝisΝnagyonΝgyakranΝfordulΝelőΝaΝIIIέΝszázadiΝpénzekenέ 
1174 Ez a tendencia különösen a Severus-kortólΝkezdveΝerősödikΝfelέΝSchmidt-Dick 2002, Venus f1A/10-16, f1B/01. 
1175 H. Cohen ennél a típusnál vélt a jobb oldali alakban férfit felfedezni, ami azonban nem bizonyított.  Cohen 
Traianus Decius 84. vesd össze Houghtalin 1996, 448. o. 20. lábj.  
1176 Hamberg1945, 22; Hölscher 1980, 276-278. Lásd még a képítpusok fejezetet. 
1177 Hamberg 1945, 20. 
1178 BMC I Vitellius 2, 86-87, 103-104, 113-117; BMC II Vespasianus 756; Hamberg 1945, 21. 
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A PAN-3/1-2-nélΝaΝbalΝoldaliΝPannoniaΝelőttΝföldbeΝszúrtΝhadijelvényΝtalálhatóέΝAΝPAσ-3/1-nél a 

jobbΝ oldaliΝ nőΝ signumot, míg a PAN-3/2-nél aquilát tart. A PAN-3/3-as variáns annyiban 

különbözik, hogy a bal oldali perszonifikáció is hadijelvényét bal kezében tartja. Az I. Iulianus 

által Sisciában veretett PAN-3/4-es antoninianinΝviszontΝaΝjobbΝalakΝmellőlΝeltűnikΝaΝhadijelvényέΝ

Ennek körirata kiegészül az AVG szóval. A PAN-3 hátlapok tehát voltaképpen a PAN-1/3-4-bőlΝ

vezethetőkΝ le,Ν azokΝ megkettőzöttΝ másaέΝ ÜzenetükbenΝ isΝ ugyanaztΝ fejezikΝ ki,Ν vagyisΝ TraianusΝ

DeciusΝ pannoniaiΝ hadseregébőlΝ szerveződőΝ hatalmiΝ bázisánakΝ hirdetéseέΝ IέΝ IulianusΝ hátlapjaΝ isΝ

erre reflektál, és igyekszik vele saját katonáit kifizetniΝ ésΝ lojalitásukatΝ erősíteniέΝ AΝ címletekΝ

meglehetősenΝ nagyΝ szórástΝmutatnakΝ azΝaureustól és antoninianustól egészen a sestertiusig és 

dupondiusig,ΝamiΝaΝkibocsátásΝjelentőségétΝtükröziέ 

A PAN-3/1-2 variációk ihlették a Probus Sisciában vert RESTIT ILLVRICI érméjét is, 

amelyen ugyanez az ábrázolás látható.1179 Az érme azért is figyelemre méltó, mivel a kibocsátó 

sirmiumiΝszületésűΝvolt,ΝámΝaΝkorábbiΝpannoniaiΝcsászárokkalΝellentétbenΝőΝnemΝszemélyesítetteΝ

meg Pannoniát.1180 Jobban mondva a tartomány csak közvetlenül jelenik meg, mivel Traianus 

Decius Pannonia perszonifikációját alkalmazták a RESTIT ILLVRICI körirattal.1181 EbbőlΝeredΝ

az ábrázolásbeli és tartalmi üzenet közötti diszkrepancia, hiszen itt nem egy restitutor jelenet 

látható.1182 Elképzelhető,Ν hogyΝ ennekΝ hátterében a nem sokkal korábban veretett restitutor 

Galliarum érmek (GAL-7/2-6) állnak. Probus igyekezett magát a korábbi minták alapján a 

provinciák helyreállítójaként láttatni, de ehhez megtartotta a korábbi ábrázolást.  

Probus a REST ILLVRICI hátlappal nemcsakΝ szülőföldjét,Ν hanemΝ márΝ azΝ egészΝ

illyricumi katonaságot használta fel legitimációjára, ami politikai és ideológiai irányváltást 

tükröz. A császár felismerte, hogy sokkal nagyobb támogatási bázisra van szüksége ahhoz, hogy 

hatalmon maradjon. Az érmével az egész térség katonáit akarta megnyerni, vagy 

                                                           
1179 RIC V/2 730. 
1180 Mócsy 1974, 266; Brandt 2005, 253. 
1181 IllyricumnakΝaΝσotitiaΝDignitatumΝelőttΝbiztosanΝazonosíthatóΝábrázolásaΝnemΝismertέ 
1182 ReatiaΝfővárosából,ΝAugustaΝVindelicumbólΝismertΝfeliratΝProbustΝrestitutor provinciarum et operum 
publicorumkéntΝneveziΝmegέΝAΝmegfogalmazásΝfeltehetőenΝaΝcsászárΝáltalΝelrendeltΝelsősorbanΝkatonaiΝ
építkezésekre,ΝmegerősítésekreΝutalέΝHelyreállításokraΝaΝszámosΝbarbárΝbetörésΝutánΝszükségΝisΝvolt,ΝmiutánΝProbusΝ
278-banΝbékétΝteremtettΝaΝRajnaΝésΝσeckarΝmenténέΝElképzelhető,ΝhogyΝIllyricumΝesetébenΝisΝhasonlóΝokot kell 
feltételeznünk a REST ILLVRICI felirat hátterében. Tudjuk, hogy 278-ban szarmaták támadtak Pannoniára. Ezen 
kívülΝProbusΝcivilΝtérenΝisΝtámogattaΝaΝprovinciátΝpéldáulΝszőlőültetésselΝvagyΝmocsarakΝlecsapolásávalέΝBrandtΝ2ίίηΝ
254-256; Mócsy 1974, 128, 267; Fitz 1990, 45. 
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segítségnyújtásukatΝ megköszönniέΝ AΝ hadseregΝ minélΝ szélesebbΝ körűΝ támogatásáraΝ márΝ csakΝ aΝ

különbözőΝellencsászárai,ΝBonosus,ΝProculusΝésΝSaturninusΝmiattΝisΝszükségeΝvoltέ1183 

 

XXII.4. PAN-4 

 Pannonia egyetlen biztosan azonosítható, nem pénzen található perszonifikációja a 

Zeugmából származó mozaiktöredéken található több más provinciaperszonifikációval együtt. 

Részletesebben lásd külön fejezet. 

 

XXII.5. Összegzés 

 Pannonia perszonifikációi 137-ben és a III. században jelennek meg érmeken és a 

zeugmai mozaikon. A pénzeken állandó attribútum a hadijelvény volt, amely a hatalmi 

legitimáció alapjául szolgáló hadseregre utalt. Hadrianus, miután örökbefogadta Aelius Caesart, 

gyorsanΝ tapasztalatotΝ ésΝ személyéhezΝhűΝhadsereget kívánt utódának szerezni. Traianus Decius 

tekinthetőΝ PannoniaΝ perszonifikációjaΝ legnagyobbΝ újítójának,Ν akiΝ trónraΝ kerülésétΝ aΝ pannoniai,Ν

illyricumi hadseregnek köszönhette. Különös módon Pannonia perszonifikációjának létrejött 

kétalakos ábrázolása is, amely Superiorra és Inferiorra utal. A megjelenítések két közigazgatási 

felosztásnakΝmegfelelőΝtartományΝegységétΝhirdetik,ΝkülönösenΝaΝdextrarum iunctio típusúak. A 

hátlapokΝ sikerességétΝ bizonyítja,Ν hogyΝ aΝ képetΝ Quintillus,Ν majdΝ őtΝ másolvaΝ Aurelianus is 

felvették saját éremverésükbe. Pannonia egyetlen nem pénzen található megszemélyesítése a 

zeugmaiΝ mozaikonΝ található,Ν amelyΝ feltehetőenΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ közigazgatásiΝ térképénekΝ

ábrázolása volt. 

 
  

                                                           
1183 Kienast 2004, 252, 255-257; H. Brandt kétségesnek tartja Bonosus és Proculus létét. Brandt 2005, 254-255. 
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PAN-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Aelius Caesar (137) 
 Traianus Decius (249-251) 
 Etruscilla (249-251) 
 Hostilianus (250-251) 
 Herennius Etruscus (250-251) 
 Quintillus (270. szept.) 
 Aurelianus (270 dec. - 271. jan.) 
Névérték: Au, Ant, S, Dp/As 
Verde: Roma, Mediolanum, Antiokhia 
Hátlapi körirat: TR POR COS II PANNONIA 
 PANNONIAE 
Hátlap:Ν1έΝÁllóΝnőalakΝ jobbΝkezébenΝvexillum, ruházata hosszú 
khitón és paludamentum.  
Variációk: 2. Mint az 1., de fején corona muralis. 
3έΝÁllóΝnőalakΝhátrafeléΝ tekint,ΝruházataΝkhitón és fejére húzott 
himation, jobb kezét felemeli, baljában signum. 
4. Mint a 3., de baljában aquila. 
5. Mint a 3., de jobbjában sisak. 
Irodalom: RIC II Hadrianus 1059-1060, 1071-1073; RIC IV/3 
5, 20, 158, 195; RIC V/1 Quintillus 60; RIC V/1 Aurelianus 
113; Ostrowski 1990, Pannonia 1-2, 5-7; LIMC Pannonia 2-4; 
Houghtalin 1996, Pannonia 1-2, 6-κ;Ν BieńkowskiΝ 1λίί,Ν ηŐ;Ν
Jatta 1908, Pannonia 1-5; Strack 1933, 883-886; Toynbee 1934, 
133-135; Moreno 1963, 935; Bíróné Sey 1979, 1-3; Estiot-
Amandry 1990, 730-731; Méthy 1992, 291; Estiot 2004, 
172/374-377; Numismatik Lanz, Auktion 149 (24.06.2010), 
514-es tétel (Etruscilla); Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.08-10; 
Juhász 2012, 367-368. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=18342 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=18514 
3. 
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=73328&AucID=78&L
ot=248 
4. http://www.acsearch.info/record.html?id=81787 
5. http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=249262 
 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=18342
http://www.acsearch.info/record.html?id=18514
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=73328&AucID=78&Lot=248
http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=73328&AucID=78&Lot=248
http://www.acsearch.info/record.html?id=81787
http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=249262
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PAN-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus Decius (249-251) 
Névérték: Ant 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: PANNONIAE 
Hátlap:Ν KétΝ nőalakΝ signum előttΝ kezetΝ fog,Ν ruházatukΝ hosszúΝ
khitón és himation. 
Irodalom: RIC IV/3 26, 41; Ostrowski 1990, Pannonia 3; LIMC 
Pannonia 7; Jatta 1908, Jatta 2; Toynbee 1934, 134; Houghtalin 
1996, Pannonia 5; Schmidt-Dick 2011, IV.9.01. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=308251 
 
 
 
 
PAN-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Traianus Decius (249-251) 
   I. Iulianus (284-285) 
Névérték: Au, Ant, S, Dp 
Verde: Roma, Siscia 
Hátlapi körirat: PANNONIAE 
 PANNONIAE AVG 
Hátlap:Ν1έΝKétΝnőΝfelemeltΝjobbΝkézzel,ΝruházatukΝhosszúΝkhitón 
és himation. A jobb oldali alak bal kezében signum, a bal oldali 
alak mellett földbe szúrt signum. 
Variációk: 2. Mint az 1., de a bal oldali alak kezében aquila. 
3. Mint az 1., de a  bal oldali alak tartja a signumot. 
ŐέΝεintΝazΝ1έ,ΝdeΝaΝbalΝoldaliΝnőalakΝkezébenΝnincsΝhadijelvényέ 
Irodalom: RIC IV/3 21-25, 124; RIC V/2 4; Ostrowski 1990, 
Pannonia 4, 8; LIMC Pannonia 4, 6; Jatta 1908, Pannonia 2, 6; 
Toynbee 1934, 134-135; Houghtalin 1996, Pannonia 3, 9; 
Bíróné Sey 1979, 2, 4; Schmidt-Dick 2011, IV.9.02. 
 
Fotó: 
1. http://www.acsearch.info/record.html?id=72582 
2. http://www.acsearch.info/record.html?id=24234 
3. http://www.acsearch.info/record.html?id=94416 
4. http://www.acsearch.info/record.html?id=56842 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=308251
http://www.acsearch.info/record.html?id=72582
http://www.acsearch.info/record.html?id=24234
http://www.acsearch.info/record.html?id=94416
http://www.acsearch.info/record.html?id=56842
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PAN-4 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma 
rzésiΝ hely:Ν DrέΝAdolpheΝ PocheΝ gyűjteménye,ΝAleppoΝ (BelgaΝ

Királyság konzulátusa) 
Méret:ΝληΝ×ΝιηΝcm,ΝátmérőjeΝ34 cm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat:Ν σστ  
Leírás:ΝεedalionbanΝnőiΝbüszt,ΝfejΝbalra,ΝruházataΝ peplos és 
fejére húzott himation, fején  corona muralis. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Pannonia 9; LIMC Pannonia 1; 
Parlasca 1983, 295/9; IGLS I 80. Nr. 120. 
 
Fotó: Parlasca 1983, Pl. 92/3. 
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XXIII. Raetia 
 
 
 

 Raetia területét Kr.e. 15-ben Tiberius és Drusus foglalta el és szervezte provinciává.1184 Az 

ethné Rhation neveΝfeltűnikΝazΝaphrodisiasiΝSebasteionΝegyikΝbázisánέ1185 

 

XXIII.1. RAI-1 

 Raetia egyetlen megszemélyesítése a zeugmai mozaikon jelenik meg, ugyanolyan 

sematikusan, mint az összes többi provincia. Részletesebben lásd a csoportos 

provinciaperszonifikációkkal foglalkozó fejezetet. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1184 Ostrowski 1990, 199; Haehling 2005, 51. 
1185 Smith 1988, 55-59. 
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RAI-1 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Zeugma (Belkis) 
rzésiΝhely: Pergamonmuseum, Berlin M.I. 7081 = Mos. 15. 

Méret:Νλι,3×η1Νcm,ΝátmérőjeΝ3λ,λΝcm 
Datálás: T.a.q. 256 
Felirat: PAITIA 
Leírás: σőiΝ büszt,Ν fejΝ balra,Ν ruházataΝ peplos és fejére húzott 
himation, fején corona muralis, fülében gyöngy fülbevaló. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Raetia 1; LIMC Raetia 1; Parlasca 
1983, 294/4; IGLS I 80/119; Kriseleit 1985, 26-29; Kriseleit 
2000, 45-51; Arce 1980, 87-88/25. 
 
Fotó: Kriseleit 2000, Abb. 56. 
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XXIV. Sicilia 
 
 

Siciliának, a Földközi-tenger legnagyobb szigetének az ókorban számos neve volt. Az 

τdysseiábanΝ aΝ ρ να ρ αΝ szóΝ jelölte,Ν amiΝ annakΝ háromszögΝ alakjáraΝ utalΝ ( ρ α ρα)έ1186 A 

továbbiΝ αν ΝésΝ αΝelnevezésΝaΝsikanoi, majd a siculi bevándorlásának sorrendjére utal 

Közép-, illetve Kelet-Szicíliába. Sicilián görög gyarmatvárosok már a Kr.e. VIII. század második 

felétőlΝ létrejöttekέ1187 AΝ városállamokról,Ν illetveΝ időnkéntΝ akárΝ nagyobbΝ közigazgatásiΝ

egységekrőlΝ kevésΝ információnkΝ vanέΝ AΝ tyrannisokΝ alapjánΝ azonbanΝ valószínűsíthető,Ν hogyΝ

komolyΝ társadalmiΝ feszültségekΝ nehezítettékΝ aΝ lakosokΝ mindennapjaitέΝ AΝ külsőΝ konfliktusokΝ

közül a legkomolyabbakat a punok ellen vívott küzdelmek jelentették. Karthago a himerai Kr.e. 

480-benΝ bekövetkezőΝ veresége után csak a század végén jelentett újabb veszélyt. A punokat 

véglegesenΝazonbanΝcsakΝrómaiΝsegítséggelΝsikerültΝaΝszigetΝteljesΝterületérőlΝkiszorítaniέ 

SiciliaΝvoltΝRomaΝelsőΝprovinciája,Ν amelynekΝkeletiΝ feleΝ fölöttΝ azΝ elsőΝpunΝháborúΝutánΝ

szerezte meg az irányítást.1188 A sziget egészét csak a második háborúban Kr.e. 210-re 

ellenőrizteέΝSiciliaΝelsősorbanΝgabonabőségeΝmiattΝváltΝelengedhetetlennéΝaΝRómaiΝBirodalom,ΝdeΝ

ezenΝ belülΝ isΝ elsősorbanΝ aΝ fővárosΝ számáraέ1189 Ezt támasztja alá, hogy például Cicero Ceres 

szigeteként említi Siciliát.1190 A terület fontos szerepet játszott a rabszolgafelkelésekben is Kr.e. 

138-132-ben és 104-101-ben, ami reformok bevezetését tette elengedhetetlenné. Augustus alatt a 

senatori provinciát egy praetori imperiummalΝrendelkezőΝproconsul igazgatta. Siciliáról a hosszú 

és stabil római uralom ellenére kevés információval rendelkezünk. 

 AΝszigetΝelsőΝmegszemélyesítéseΝTimoleónΝKrέeέΝ3ŐίΝkörülΝvertΝbronzpénzeinΝjelentΝmegΝ

idealizáltΝkoszorút,ΝnyakláncotΝésΝ fülbevalótΝviselőΝnőiΝ fejΝalakjában, amelyet csak a Ν

körirat azonosít.1191 A perszonifikáció Arethusát másolja, ami gyakori volt a syrakusai 

vereteken.1192 Timoleón felszabadította a várost II. Dionysios és a punok uralma alól, és 

                                                           
1186 A görögök már korán felismerték a sziget háromszög alakját. DNP Sicilia 505-506, LIMC Sikelia 759. 
1187 DNP Sicilia 509-510; Houghtalin 1996, 452. 
1188 A területet a Romából kiküldött egyik praetor irányította. DNP Sicilia 511; Ostrowski 1990, 201-202; 
Houghtalin 1996, 452. 
1189 Houghtalin 1996, 452, 455, Toynbee 1934, 129; Ostrowski 1990, 203. 
1190 In Verr. 2, 5, 99. 
1191 LIMC Sikelia 1; Ostrowski 1990, 202; Toynbee 1934, 129; SNG München Sikelia 212. A kronológiához lásd 
Talbert 1974, 44-51. Az éremveréshez lásd Talbert 1974, 179-91. 
1192 LIMC Sikelia 760. o. 
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utóbbiakat Szicília nyugati feléig szorította vissza.1193 σemΝmeglepőΝtehát,ΝhogyΝaΝvárosiΝistennőΝ

arcképét vette alapul, és tette így a Syrakusaiból induló, de a sziget nagy részét felszabadító 

vállalkozásának jelképévé.  

 

SiciliaΝrómaiΝperszonifikációiΝmeglehetősenΝegységesΝképetΝmutatnakΝaΝKrέuέΝI-III. század 

között. Az összesen 8 megszemélyesítés 4 egész alakos és 4 büszt között oszlik meg.1194 A 

legkorábbi perszonifikációt kivéve a provincia állandó attribútuma a triskeles, amely érmeken, 

mozaikokon, freskón és reliefen is megtalálható. 1195 Leggyakrabban a II. századbanΝfordulΝelő,Ν

összesen 5 ábrázoláson (SIC-2-7). A triskeles hiányaΝaΝkoraiΝ darabonΝazértΝmeglepő,ΝmivelΝ azΝ

attribútum már jóval korábban is használatban volt a Földközi-tengerΝkülönbözőΝvidékeinέΝSőt,Ν

legkorábbiΝ megjelenéseΝ éppenΝ SiciliánΝ figyelhető meg a VII. század végén - VI. század 

elején.1196 

 

XXIV.1. Triskeles 

 A  (háromlábú) szó a három derékszögben meghajlított lábat jelöli, amely 

középen egymásba van illesztve. A lábak általában egyfele fordulnak, hogy körkörös mozgást 

imitáljanak, de esetenkéntΝ ellentétesΝ lábállásΝ isΝ előfordulέ1197 Ugyanerre a jelképre gyakran 

helytelenül használják a triskele (nemlétezőΝ alak),Ν triskelis (háromágú villa), triquerta 

(háromszarvú,Ν háromszögΝ alakú)Ν kifejezéstέΝ UtóbbivalΝ aΝ latinΝ szerzőkΝ előszeretettelΝ utaltak 

Siciliára, ami a háromszög alakjából fakad.1198 

A triskeles legelsőΝmegjelenéseΝaΝPalmaΝésΝTorreΝdiΝGaffeΝközöttΝtaláltΝszubgeometrikusΝ

dinos díszítésén jelenik meg. R. J. A. Wilson szerint már ezen a korai darabon sem lehet kétség 

afelől,Ν hogyΝ aΝ szimbólumΝ Sicilia háromszög alakjára utal.1199 σemΝ sokkalΝ későbbΝ BitalemiΝ

Démétér szentélyében a triskeles egy edény belsejét díszítette. Ezután egy nagyobb hiátus 

következett a jelkép szicíliai megjelenésében.  

A három láb Athénban a Peisistratida éremverésben 560-510 között, valamint pajzsok 

díszekéntΝ tűnikΝ felέΝ AΝ védőfegyverekenΝ egyértelműenΝ apotropaikusΝ funkcióvalΝ bírt,Ν amiΝ
                                                           
1193 Hammond 1991, 577-579. 
1194 SikeliaΝfeltűnikΝazΝaphrodisiasiΝSebasteionbanΝtaláltΝbázisfeliratonΝisέΝSmithΝ1λκκ,Νηη-59. 
1195 LIMC Sikelia 760; Wilson 2003, 730. 
1196 Wilson 2003, 721. 
1197 LIMC Sikelia 760. 
1198 Liddel-Scott ρ ;ΝWilsonΝ2ίί3,Ν3έΝlábjέ 
1199 RέΝJέΝAέΝWilsonΝgyűjtötteΝösszeΝazΝeddigiΝlegalaposabbanΝaΝtriskeles ábrázolásokat. Wilson 2003, 721-742. 
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egyrészrőlΝazΝellenfélΝmegfutamítását,ΝmásrészrőlΝaΝviselőΝnagyΝsebességéreΝvalóΝutalástΝcéloztaέΝ

A triskeles az V. században a kis-ázsiai éremverésben is helyet kapott. Eleinte Aspendos város 

pénzeinekΝ hátlapjaitΝ teljesΝ egészébenΝ foglaltaΝ el,Ν majdΝ aΝ századΝ végeΝ feléΝ csakΝ egyΝ kisméretűΝ

verdejeggyéΝváltΝaΝmezőbenέΝKésőbbΝmásΝvárosokΝéremveréseΝ(Side,ΝSelge,ΝAdada,ΝProstanna)ΝisΝ

átvették, de ezen kívülΝmégΝszarkofágokonΝisΝelőfordulέΝAΝtriskeles kis-ázsiai kedveltsége a lykiai 

érmekenΝKrέeέΝηίίΝkörültőlΝtalálhatóΝmeg,ΝésΝúgynevezettΝ„lykiaiΝszimbólumra”ΝvezethetőΝvisszaΝ

(ιιέΝ kép)έΝ EzΝ egyΝ körbenΝ háromΝ kampósΝ végűΝ vonalatΝ jelent,Ν amelyekΝ közösΝ kiindulóponttal 

rendelkeznekέΝ PontosΝ jelentéséreΝ nincsΝ biztosΝ adat,Ν deΝ mindenΝ valószínűségΝ szerintΝ mozgástΝ

jelképez,Ν azonΝ belülΝ isΝ feltehetőenΝ aΝ σapétέΝ EztΝ támasztjaΝ alá,Ν hogyΝ aΝ IVέΝ századbanΝ aΝ lykiaiΝ

vereteken Hélios napkoronás feje állandósult. A triskeles ennek a napszimbólumnak pusztán az 

antropomorfizált változata, amely a kampókat lábbakká alakította, így emberközelibbé téve 

azokatέΝAΝsiciliaiΝkedveltségéhezΝfeltehetőenΝaΝszigetΝháromszögΝalakjaΝisΝhozzájárult,ΝamelyreΝaΝ

legöregebb Trinakria név is utal, amely mégΝaΝlatinΝszerzőknélΝisΝgyakoriέΝΝ 

       
77. kép: Lykiai érem (Kr.e. 470-440)   78. kép: Syrakusai érem (Kr.e. 343-334.) 

  

A kampós háromág Kr.e. V. századtól kezdve megjelenik Európa északibb és nyugatibb 

területein is. Ez a tendencia különösen a III-IέΝ századbanΝ erősödikΝ fel,Ν amiΝ alapjánΝ RέΝ JέΝ AέΝ

WilsonΝelképzelhetőnekΝtartja,ΝhogyΝaΝszimbólumΝaΝhellénizáltΝterületekrőlΝkerültΝátέ1200 Emellett 

annakΝaΝlehetőségétΝsemΝzártaΝki,ΝhogyΝaΝmotívumotΝaΝδaΝTèneΝvilágΝmagaΝtaláltaΝkiέ 

 A triskeles megjelenik a Kr.e. II – Kr.u. III. századi Baal/Saturnus vagy Tanit/Caelestis 

tiszteletére emelt neopun sztéléken is. A szimbólum közepén egyes esetekben látható a 

gorgoneion is, ami syrrakusai hatást feltételez.  

 

A triskeles SiciliábanΝ aΝ KrέeέΝ IVέΝ századΝ közepénΝ tűnik fel újra, több mint 200 éves 

hiátustΝ követően,Ν SyrakusaiΝ vereteinΝ 33θΝ körülΝ ZeusΝ EleutheriosΝ előlappalΝ (ικέΝ kép)έ1201 

                                                           
1200 A kelta-görögΝkapcsolatΝebbenΝazΝidőszakbanΝkétségΝkívülΝlétezettέΝWilsonΝ2ίί3,Νι2η-726. 
1201 UgyanezzelΝazΝelőlapiΝverőtővelΝkészültΝszvasztikásΝhátlapΝis,ΝamiΝszinténΝaΝnapszimbólum,ΝakárΝaΝtriskeles. 
WilsonΝ2ίί3,Νι2κέΝAΝkülönbözőΝdatálásrólΝtöbbetΝugyanittέΝ 
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ValamivelΝkésőbb,ΝApollónΝportréjaΝtalálhatóΝazΝegyik,ΝmígΝszárnyasΝtriskeles a másik oldalon. A 

három láb legfontosabb és állandó alkalmazása Agathoklés (Kr.e. 317-289) alatt történik, akinek 

ezΝszemélyesΝjelképeΝvolt,ΝamivelΝegészΝSiciliaΝuralásáraΝtörőΝambícióitΝtámasztottaΝaláέΝAΝ31ι-

31ίΝ közöttΝ vertΝ érmeinΝ jelenikΝ megΝ előszörΝ aΝ gorgoneion a triskeles közepén.1202 AΝ gorgófőΝ

közismert apotropaikusΝ szimbólumΝ voltΝ aΝ görögΝ világban,Ν amelynekΝ irtózatosΝ látványaΝ kővéΝ

dermesztetteΝazΝembertέΝInnentőlΝkezdveΝállandósulΝaΝlábakΝszárnyakkalΝvalóΝkiegészítéseΝis,ΝamiΝ

szintén a gyorsaságot hangsúlyozta. Ezek szintén lehetnek a Gorgó ikonográfiájából kölcsönzött 

elemek. Agathoklés 311-esΝ punokΝ felettiΝ győzelmétΝ hirdetiΝ aΝσikéΝ hátlap,Ν amelyenΝ azΝ istennőΝ

tropaiontΝ emelέΝAΝmelletteΝmegjelenőΝ triskeles aΝ győzelem,Ν illetveΝ aΝ verdeΝ helyét,Ν valamintΝ aΝ

győztesΝ kibocsátóΝ személyétΝ isΝ jelziΝ egybenέΝ AΝ háromΝ lábΝ σikétΝ helyettesíti quadriga felett, 

Agathoklés egy további hátlapján. A tyrannos hatására Dél-Itáliában is megjelenik a triskeles az 

éremverésben. Egyes esetekben pusztán apotropaikus funkcióval bír, nem a Siciliától való 

függést jelzi.  

A római hódítás után a triskeles lábai közé kalászokat toldottak, ami a sziget Roma 

számáraΝelengedhetetlenΝgabonabőségéreΝutalέΝAzΝelsőΝjólΝkeltezhetőΝilyenΝérmétΝKrέeέΝŐλ-ben L. 

Cornelius Lentulus Crus és C. Claudius Marcellus verették (79. kép)έΝ kΝCaesarΝ közeledtévelΝ

elmenekültekΝ Romából,Ν deΝ jelezniΝ akartákΝ SiciliaΝ ésΝ gabonájaΝ felettΝ gyakoroltΝ ellenőrzésüketέΝ

εásrészrőlΝ ClaudiusΝ εarcellusΝ őseΝ foglaltaΝ elΝ aΝ IIIέΝ századΝ végénΝ

Syrakusait több más várossal egyetemben.1203 

 
79. kép: Triskeles kalászokkal (Cornelius Lentulus 

Crus és C. Claudius Marcellus Kr.e. 49) 

 

XXIV.2. SIC-1 

 SiciliaΝelsőΝrómaiΝperszonifikációjaΝaΝKrέeέΝι1-ben Mn. Aquillius által veretett denariuson 

tűnikΝfelέΝAΝföldreΝrogyottΝprovinciátΝkarjánálΝfogvaΝegyΝrómaiΝkatonaΝtartjaΝésΝvédiΝpajzsávalέ1204 

Sicilia kiszolgáltatottΝhelyzetétΝaΝcsakΝazΝalsótestétΝfedőΝruházataΝisΝkifejeziέΝAΝhátlapΝelsőΝlátásraΝ

εnέΝ AquilliusΝ azonosΝ nevűΝ nagyapjaΝ általΝ Krέeέ1ί1-ben levert második siciliai 

                                                           
1202 Toynbee 1934, 129; Slim 1999, 187-188; Houghtalin 1996, 453. 
1203 A triskeles későbbiΝtörténetéhez lásd Wilson 2003, 731-736. 
1204 A jelenetet egyes kutatók a restitutor típusΝaΝlegkorábbiΝábrázolásánakΝtartották,ΝholottΝaΝkettőΝkialakításaΝésΝ
üzenete több fontos ponton is eltér. vesd össze Toynbee 1934, 130; Houghtalin 1996, 453. Lásd még a képtípusokról 
szóló fejezetet. 
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rabszolgafelkelésnek állít emléket.1205 Az éremnek azonban jóval aktuálisabb vonatkozása is 

volt, mivel Kr.e. 71-ben sikerült a Spartacus-féle rabszolgafelkelést is felszámolni.1206 A SIC-1-

es éremkép ikonográfiailag a Penthesilea ábrázolásokra nyúlik vissza, amelyek már a Kr.e. VII. 

századi görög írott és képi forrásokból is ismertek.1207  A római katona itt egyben Sicilia 

legyőzőjekéntΝésΝmegsegítőjekéntΝjelenikΝmegέΝElőbbiΝaΝrabszolgafelkelésΝleverésére,ΝaΝmásodikΝ

pedigΝ aΝ provinciaΝ lakosainakΝ megmentéséreΝ utalέΝ AΝ többértelműΝ üzenetΝ közvetítéséreΝ aΝ

Penthesilea ábrázolások tökéletesen alkalmasak voltak, különösen a görög telepesek által lakott 

sziget vonatkozásában.  

 Ugyanez a hátlap Kr.e. 14-ben is megjelent, amelyet L. Aquillius Florus III vir monetalis 

bocsátottΝkiΝősénekΝemlékéreέ1208 JelenΝesetbenΝmárΝnemΝbeszélhetünkΝújabbΝrabszolgafelkelésről,Ν

pusztán aΝnagyΝősökΝelőttiΝtisztelgésrőlέΝ 

 

XXIV.3. SIC-2 

 SiciliaΝ gabonabőségéreΝ utalnakΝ HadrianusΝ adventus hátlapjai is, amelyeken az oltárnál 

áldozó perszonifikáció baljában kalászokat tart. Fejét most is triskeles díszítiέΝAΝcsászárΝazΝelsőΝ

utazása végén, 125 és 128 nyarán látogatott el a szigetre.1209 Érdekes módon Siciliát a Hadrianus 

provincia sorozatában pusztán a triskelesszelΝszimbolizáltákΝésΝnemΝegyΝnőalakΝképébenέ1210 Ez 

isΝjólΝmutatja,ΝhogyΝmennyireΝszorosanΝösszenőttΝegymássalΝaΝszigetΝésΝjelképe,Νugyanakkor nem 

zártaΝkiΝegymást,ΝhanemΝszimultánΝmódon,ΝilletveΝfelváltvaΝisΝalkalmaztákΝőketέ1211 

 

XXIV.4. SIC-3 

 Sicilia szintén kalászt tart Hadrianus restitutor érmein is, triskelesszel a fején.  Nem áll 

rendelkezésre elég adat arra nézve, hogy milyen helyreállításokra vonatkozik a hátlap 

körirata.1212  

                                                           
1205 AΝdicsőΝősΝhadiΝerényeireΝutalΝazΝelőlaponΝmegjelenítettΝVirtusΝisέΝChristΝ1λλ3,Ν1ηλ-160; LIMC Sikelia 760. 
1206 Christ 1993, 243-247. 
1207 LIMC Penthesileia 296-297, 304-3ίηέΝoέΝÍgyΝkésőbbΝσeroΝésΝArmeniaΝjelenikΝmegΝazΝaphrodisiasi reliefen. 
Smith 1987, 117-12ί;ΝτstrowskiΝ1λλί,ΝArmeniaΝλ;ΝδIεCΝPenthesileiaΝη3aέΝElképzelhető,ΝhogyΝmárΝkorábbanΝazΝ
olympiai Zeus szobor trónján vagy Athéna Parthenos pajzsán is megtalálható volt. Rigdway 2001, 82, 281-282; 
Paus. 5, 11, 6. 
1208 Ostrowski 1990, 202-203; LIMC Sikelia 760. 
1209 Halfmann 1986, 190; Toynbee 1934, 128; LIMC Sikelia 761. 
1210 RIC 871. 
1211 Houghtalin 1996, 454. 
1212 Toynbee 1934, 128; Zahrnt 2007, 211. 
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XXIV.5. SIC-4 

 Sicilia Antoninus Pius aurum coronarium éremsorozatában is megjelenik, ám 

interpretációjaΝ azΝ előzőeknélΝ bizonytalanabbέΝAΝ triskelestΝ viselőΝ állóΝ nő,Ν jobbjábanΝ aΝ szokásosΝ

fiscust tartja, ám a bal kezében tartott elliptikus tárgy meghatározása kétséges. Felmerült a 

mák1213, J. M. C. Toynbee szerint viszont a tárgy egy tessera, amely a gabonaosztásra, így a 

sziget termékenységére utalna.1214 R. J. A. Wilson helyesen jegyzi meg, hogy azt általában 

négyszögletes formában ábrázolják, míg a hátlapon lekerekített tárgy látható.1215 Véleménye 

szerint ez leginkább valamilyen erszényre hasonlít, viszont az mindig lefelé lóg, nem felfelé áll. 

Jóllehet, a tárgy azonosítása továbbra is kérdéses marad, ám megjelenésében inkább tükörre vagy 

valamilyen lapra hasonlít. Ezt támasztja alá, hogy Sicilia fejmagasságban tartja, míg általában a 

többiΝattribútumotΝderékΝvagyΝcsípőmagasságbanΝszokásέ 

 

XXIV.6. SIC-5 = AFR-IV/5 

 SiciliaΝ elsőΝ triskelestΝ viselőΝmegszemélyesítéseΝ egyΝpompeji freskón jelent meg, amely 

mára elveszett.1216 AΝfalfestményenΝkétΝnőiΝbüsztΝvoltΝ látható,Ν aΝbalΝoldaliΝAfricaéΝ (AFR-IV/5) 

míg a jobb oldali a sziget perszonifikációjáé. Azonosítása a már említett, a fejen hordott triskeles 

alapján lehetséges, amely alól kalászok lógnak ki. Ez tehát a szimbólum római korban bevezetett, 

gabonával kiegészített verziójának az adaptálása. A triskeles és a fej egybeolvasztása már 

AgathoklésΝ idejébenΝ megtörténikΝ aΝ gorgófővelέΝ KézenfekvőΝ voltΝ tehátΝ aΝ háromΝ lábatΝ aΝ

perszonifikációk esetében is a fejre helyezni és nem kézbe adni.1217 A római hozzátoldásként 

megjelent kalászok csak a SIC-2-es ábrázoláson, míg a hellénisztikus szárnyas lábak sosem 

fordulnakΝelőΝSiciliaΝperszonifikációnálέ1218 A freskón érdekes módon a triskelesbőlΝcsupán két 

lábΝ láthatóέΝ RέΝ JέΝ AέΝ WilsonΝ véleményeΝ szerintΝ elképzelhető,Ν hogyΝ azΝ utolsóΝ aΝ fejΝ mögöttΝ

helyezkedikΝ el,Ν vagyΝ aΝ festőΝ egyszerűenΝ nemΝ értetteΝ azΝ előképetέ1219 Szokatlan a fejen látható 

corona muralis,Ν amelyΝ aΝ provinciánálΝ másΝ esetbenΝ nemΝ fordulΝ előέΝ Különös továbbá, hogy a 

                                                           
1213 RIC III 589, 595. 
1214 Toynbee 1934, 151. 
1215 LIMC Sikelia 761; Wilson 2003, 82. lábj. 
1216 Siciliát korábban triskelesszel szimbolizálták az ostiai via dei Vigili alatt húzódó mozaikon, de az nem 
tekinthetőΝperszonifikációnakέ 
1217 Erre is van példa a proráraΝlépőΝTrinakrosΝkezébenέΝRRCΝŐηιέ 
1218 Erre az érmeknél magyarázatként szolgálhat a rendelkezésre álló kis felület. Hadrianusnál a kalászok ezért 
inkább a megszemélyesítés kezében jelennek meg.  
1219 Wilson 2003, 730. 
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SiciliaΝ hátaΝmögöttΝmegjelenőΝ2Ν gerely,Ν amely korábban Africa attribútuma volt, itt Siliciához 

kerül,Ν aholΝ ezΝ máskülönbenΝ nemΝ fordultΝ előέ 1220  Az íj és a tegez viszont Dianát ábrázolva 

megjelenik Augustus érmein, alatta a SICIL körirattal az éremszelvényben.1221 ElképzelhetőΝ

talán,Ν hogyΝ azΝ attribútumokΝ egyΝ részeΝ aΝ freskónΝ felcserélődöttΝ aΝ kétΝ perszonifikációΝ közöttέΝ

Sajnálatos módon a freskó elpusztult, így az eredeti interpretáció és rajz felülvizsgálatára nincs 

esély. Sicilia lándzsával jelenik meg a SIC-8-as mozaikon, ám az teljesen más ikonográfiára 

vezethetőΝ visszaέ1222 A freskón a fegyverek helyett sokkal hangsúlyosabban jelenik meg a 

kalászkoszorú,Ν amelyΝ aΝ kétΝ perszonifikációΝ köztiΝ kapocsέΝAΝ falfestményΝmegrendelőjeΝminden 

bizonnyal a gabonakereskedelemmel állt kapcsolatban, ami indokolja Africa és Sicilia 

kalászkoszorús megszemélyesítéseit. Ugyanezért a tulajdonságáért került a via dei Vigili alatti 

thermae Claudius-kori mozaikjára is a triskeles Africa, Aegyptos és Hispania mellé. 

 

XXIV.7. SIC-6 

 A 130-as években Hadrianus és Antoninus Pius érmei mellett Sicilia megszemélyesítése a 

TermeΝdelleΝTrinacriaΝmozaikjánΝisΝláthatóέΝÉrdekesΝmódon,ΝmegintΝegyΝostiaiΝfürdőbenΝtalálhatóΝ

fekete-fehérΝpadlódíszrőlΝvanΝszóέΝAΝviaΝdei Vigilihez képest nagy különbség, hogy már nem a 

triskeles szimbolizáljaΝaΝ szigetet,ΝhanemΝaztΝaΝ fejénΝviselőΝnőiΝbüsztέΝ JelenΝesetbenΝsemmiΝsemΝ

utalΝ aΝ SiciliábólΝ importáltΝ ésΝ τstiábaΝ érkezőΝ gabonára,Ν ennekΝ ellenéreΝ nemΝ zárhatóΝ kiΝ ezΝ aΝ

lehetőségΝsemέΝAΝkétΝterületΝközöttΝugyanisΝezΝaΝlegkézenfekvőbbΝkapcsolatέΝ 

 

XXIV.8. SIC-7 

 Sicilia legérdekesebb ábrázolása az el djemi mozaikon található, amely a II. század 

másodikΝ feléreΝ keltezhetőέΝ AΝ szigetΝ állóΝ nőalakkéntΝ jelenikΝ megΝ fejénΝ triskelesszel, baljában 

lándzsát, jobbjában szarvaskoponyát tartva, fél mellét szabadon hagyó rövid tunicát és pallát, 

valamintΝcsizmátΝviselveέΝεegjelenéseΝegyértelműenΝvadászatraΝutal,ΝamiΝrendkívülΝelütΝSiciliaΝ

többi ábrázolásától.1223 A fején viselt triskeles azonban kétségtelenné teszi azonosítását. A 

perszonifikációΝamazonszerűΝvadászΝmegjelenítéseΝArtemistΝjuttatjaΝaΝszemlélőΝeszébeέΝEbbenΝazΝ

                                                           
1220 R. J. A. Wilson szénavillaként értelmezi. Wilson 2003, 730. 
1221 RIC I 329, 337, 341. Ugyanez a hátlap létezik IMP XI SICIL körirattal is. Lásd még SIC-7. 
1222 A két gerely máskülönben csak Africa (AFR-III), majd Hispania (HIS-2, 4-5, 7) és Mauretania (MAV-) 
attribútumaként jelenik meg. 
1223 Slim 1999, 187-189; Slim 1995, 33; Wilson 2003, 731. 
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esetbenΝaΝ szarvaskoponyaΝ isΝ érthetővéΝválik,ΝmivelΝ azΝAktaiónΝmondáraΝutalέ1224 tΝ azΝ istennőΝ

szarvassá változtatta, ami után vadászkutyái nem ismerték meg, és szétmarcangolták. Augustus 

egyik hátlapján ráadásul Artemis nagyon hasonlóan jelenik meg (80. kép).1225 Különbség 

annyiban van, hogy szarvaskoponya helyett íjat tart, és mellette kutya található. A sziget és az 

istennőΝ kapcsolatátΝ aΝ körirat bizonyítja, amely IMP X SICIL. Octavianus számára Sicilia és 

Diana összetartozása a Kr.e. 36-banΝσaulokhosnálΝaratottΝtengeriΝgyőzelemΝmiattΝvoltΝkülönösenΝ

fontos,Ν amelybenΝ ezΝ azΝ istennőΝ voltΝ aΝ segítségéreέ1226 Nagyon érdekes, hogy Sicilia el djemi 

megszemélyesítése voltaképpen Artemis ikonográfiájának a triskelesszel 

valóΝ kiegészítéseέΝ AzΝ istennőΝ ésΝ SiciliaΝ kapcsolatárólΝ DiodórosΝ SiculusΝ isΝ

írt.1227 

 

80. kép: (Augustus Kr.e. 15-13) 

XXIV.9. SIC-8 

 SiciliaΝ utolsóΝ perszonifikációjaΝ egyΝ aΝ εuseiΝ VaticanibanΝ található,Ν közelebbrőlΝ nemΝ

meghatározható hengeres márványtárgyon található. E. Simon modiusnak gondolta, ami az 

ábrázolással is párhuzamba hozható.1228 Keltezése a reliefdíszítés alapján kései III. századra 

lehetségesέΝAΝvízszintesenΝ2ΝrészreΝtagoltΝhengertestΝfelsőΝrészétΝegyΝthiasos jelenet foglalja el. A 

négyΝ képmezőreΝ osztottΝ alsóΝ zónaΝ egyikétΝ egyΝ virágkehelybőlΝ kinövőΝ büsztΝ foglaljaΝ el,Ν fejénΝ

triskelessszel.1229 AΝ másodikonΝ aΝ VictoriolátΝ tartó,Ν fegyveresenΝ ülőΝ RomaΝ látható,Ν mígΝ aΝ

harmadikon Annona áll, kezében tessera frumentariaval és kormánylapáttal, mellette 

gabonatárolóΝ 3Ν kalásszalέΝ AzΝ utolsóΝ képmezőΝ üresέΝ AzΝ ábrázolásΝ egyértelműenΝ SiciliaΝ

gabonaellátóΝszerepéreΝutalΝaΝbirodalomΝfővárosánakΝéletébenέΝ 

 

XXIV.10. Összegzés 

 SiciliaΝRomaΝelsőΝprovinciájaΝvolt,ΝennekΝmegfelelőenΝperszonifikációjaΝisΝelégΝkorán,ΝaΝ

későΝköztársaságΝkorbanΝjelentΝmegέΝAΝszigetΝtörténelmétΝhűenΝtükrözi,ΝhogyΝnemΝezΝvoltΝazΝelsőΝ

megszemélyesítése,Ν mivelΝ azΝ márΝ KrέeέΝ 3ŐίΝ körülΝ helyiΝ görögΝ veretekenΝ feltűntέΝ AzΝ elsőΝ
                                                           
1224 Artemis szarvassal gyakran jelent meg az ókorban, például az Artemis Albani-Vateran és Versailles-Leptis 
Magna típusú szobron is. DNP Artemis 58-59. 
1225 RIC I 329, 337, 341. Ugyanez a hátlap létezik IMP XI SICIL körirattal is. 
1226 Hölscher 1988, 386-387/215. 
1227 Diod. Sic. 5, 3, 4-6. Ortygia szigete is ArtemisrőlΝkaptaΝnevétέΝ 
1228 Helbig I 557. 
1229 Érdekes módon a triskeles egyikΝlábaΝaΝmásikΝkettővelΝellenkezőΝiránybaΝhajlikέΝWilsonΝ2ίί3,Νι31έ 
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perszonifikáció politikai indíttatású volt, és az aktuális eseményekre reflektált. Sicilia és a 

triskeles köztiΝ koraiΝ ésΝ egyértelműΝ kapcsolatΝ ellenére,Ν ezΝ csakΝ aΝ Krέu. I. századtól kezdve 

díszítette a sziget megszemélyesítésének fejét. Az ábrázolások száma a II. században érte el 

csúcsát,ΝelsősorbanΝHadrianusΝésΝAntoninusΝPiusΝ idejébenέΝSiciliaΝekkorΝnemΝcsakΝazΝérmeken,Ν

hanem mozaikokon is megjelent Ostiában és a mai Tunéziában. Utóbbi azért is érdekes, mivel a 

hagyományos triskeleses ábrázolás keveredik Artemis ikonográfiájával. Sicilia utolsó 

megjelenítéseΝ egyΝ IIIέΝ századiΝ márványtárgyonΝ van,Ν amelyetΝ feltehetőenΝ gabonamérőkéntΝ

használtak. Sicilia Roma számára nélkülözhetetlen termékenységére utal több ábrázolás (SIC-3-

η,Νλ)Νis,ΝamelyekΝaΝkoraiΝaktuálpolitikaiΝeseményeketΝtükrözőΝperszonifikációkΝhelyéreΝléptekέΝ 
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SIC-1 
Tárgytípus: Érme 
Kibocsátó (datálás): Mn. Aquillius (Kr. e. 71)  
L. Aquillius Florus (Kr. e. 14) 
Névérték: D 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: MN AQVIL MN F MN N SICIL  
L AQVILLIVS FLORVS IIIVIR SICIL 
Hátlap: Álló katona, baljában pajzs, karjánál fogva emeli a 
földreΝrogyottΝnőalakot,ΝakinekΝruházataΝcsakΝalsótestétΝtakarjaέ 
Irodalom: RRC 401; RIC I Augustus 125; Ostrowski 1990, 
Sicilia 1, 3; LIMC Sikelia 2; Wilson 2003, 730; Toynbee 1934, 
129-130; Houghtalin 1996, Sicilia 1-2; Zahrnt 2007, 206; 
Schmidt-Dick 2011, II.01; Ridgway 2002, 82; Holliday 2002, 
116. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=391124 
 
SIC-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG SICILIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ baljábanΝ kalászok,Ν fejénΝ
triskeles, ruházata hosszú khitón és himation.  
Irodalom: RIC II 906; Ostrowski 1990, Sicilia 4; LIMC Sikelia 
3; Wilson 2003, 730-731; Toynbee 1934, 129 Houghtalin 1996, 
Sicilia 3;  Slim 1999, 188; Strack 1933, 765; Schmidt-Dick 
2011, IV.2.09. 
 
Fotó: http://www.acsearch.info/record.html?id=630053  
 
SIC-3 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S, Dp/As 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: RESTITVTORI SICILIAE 
Hátlap: Restitutor jelenetέΝ σőalakΝ kezébenΝ kalászok,Ν fejénΝ
triskeles, ruházata hosszú khitón és himation. 
Irodalom: RIC II 965-966; Ostrowski 1990, Sicilia 5; LIMC 
Sikelia 4; Wilson 2003, 731; Toynbee 1934, 129 Houghtalin 
1996, Sicilia 4;  Slim 1999, 188; Strack 1933, 784; Schmidt-
Dick 2011, I.6.1.16. 
 
Fotó:http://www.acsearch.info/record.html?id=630070 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acsearch.info/record.html?id=391124
http://www.acsearch.info/record.html?id=630053
http://www.acsearch.info/record.html?id=630070
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SIC-4 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S, Dp 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: SICILIA COS II 
Hátlap:Ν ÁllóΝ nőalakΝ kezébenΝ dobozΝ ésΝ elliptikusΝ tárgy,Ν fejénΝ
triskeles, ruházata hosszú khitón és himation. 
Irodalom: RIC III 589, 595; Ostrowski 1990, Sicilia 6; LIMC 
Sikelia 5; Wilson 2003, 731; Toynbee 1934, 151; Houghtalin 
1996, Sicilia 5-6; Slim 1999, 188. 
 
Fotó: 
http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pos=-82784  
 
SIC-5(=AFR-IV/5) 
Lásd Africánál. 
 
 
SIC-6 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: Terme della Trinacria, Ostia 
rzésiΝhely: in situ 

Méret: 6×2,2 m 
Datálás: 130. körül 
Leírás:ΝσőiΝbüsztΝfejénΝtriskeles, ruházata khitón. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Sicilia 10; LIMC Sikelia 7; Becatti 
1961, 140/275; Wilson 1990, 189; Wilson 2003, 730; 
Houghtalin 1996, Sicilia 8. 
 
Fotó: Becatti 1961, Tav. CXXXIV/275. 
 
 
 
SIC-7 
Tárgytípus: Mozaik 
δelőhely: εaisonΝd’Africa,ΝThysdrus 
rzésiΝhely:ΝεuséeΝD’ElΝJem,ΝTunézia 

Méret: 72 cm (átlósan), egész 3,49x3,44 m 
Datálás: II. sz. 2. fele 
Leírás:Ν ÁllóΝ nőalak,Ν fejénΝ triskeles, kezében lándzsa és 
szarvaskoponya, ruházata  tunica és palla.  
Irodalom: LIMC Suppl. Sikelia add. 1; Slim 1995, 33; Slim 
1995/2, 264-266; Slim 1999, 187-189; Wilson 2003, 731. 
 
Fotó: Slim 1999, Pl. LXXXI/1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pos=-82784
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SIC-8 
Tárgytípus: Henger alakú tárgy (modius?) 
Anyag: Márvány 
δelőhely: ? 
rzésiΝhely: Musei Vaticani (Inv. 2619) 

Méret: 30 cm 
Datálás: Kései III. sz.. 
Leírás: VirágkehelybőlΝ kinövőΝ büszt,Ν fejénΝ triskeles, ruházata 
tunica. 
Irodalom: Ostrowski 1990, Sicilia 7; LIMC Sikelia 8; Lippold 
1956, 357-358/98; Helbig I, Nr. 557; Wilson 2003, 731 
Houghtalin 1996, Sicilia 9.  
 
Fotó: Lippold 1956, Taf. 154. 
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XXV. Syria 

 

 

 Syria provinciát Pompeius hozta létre Kr. e. 64-ben a mithridatési háborúk lezárását 

követőenέ1230  

 

SYR-1 

 Syria egyetlen megszemélyesítése Antoninus Pius aurum coronarium érméjén található.1231 

A khitónt, himationt és corona muralistΝviselőΝnőalakΝbaljábanΝcornucopiát, jobbjában fiscust tart, 

lábánálΝúszóΝférfiέΝAzΝábrázolásΝteljesenΝegyértelműenΝazΝantiokhiaiΝTykhénΝalapul,Ν tehátΝakkorΝazΝ

úszó alak az Orontés folyó perszonifikációja.1232 Az említett város megszemélyesítése, amely Syria 

tartományiΝszékhelyeΝisΝvoltΝazΝegészΝókoriΝművészetreΝnagyΝhatástΝgyakoroltέΝKülönbségΝannyibanΝ

mutatkozik az eredeti ábrázoláshoz képest, hogy a provincia nem ül és kezében kalászok helyett 

ficustΝ ésΝ bőségszarutΝ tartέΝAΝ tartományΝ attribútumaiΝ azΝ előrehaladottΝ városiasodottságaΝ mellettΝ aΝ

gazdaságiΝprosperitásátΝtükrözik,ΝdeΝstratégiaiΝjelentőségéreΝnincsΝutalásέ 

 

SyriaΝneveΝszerepelΝaΝthuggaiΝIunoΝCaelestisΝtemplomΝmögöttΝelhelyezkedőΝexedrában talált 

feliratokon is.1233 AΝSeverusΝAlexanderΝidejéreΝkeltezhetőΝépületΝkörülΝ2ŐΝoszloposΝporticus feliratos 

architrávot tartott. Elméletek szerint a karéjhoz egykoron szobrok is tartozhattak, amelyek azonban 

nem maradtak fenn.  

 
  

                                                           
1230 Houghtalin 1996, 467; Ostrowski 1990, 204; Toynbee 1934, 152. 
1231 D. Levi a mas'udijei mozaikon az Euphratés perszonifikációjának két oldalán található sceptrumotΝtartóΝnőalakotΝ
Syriának,ΝmígΝaΝbőségszarutΝfogótΝεesopotamiánakΝvélteέΝAzΝértelmezésΝikonográfiailagΝegyáltalánΝnemΝtámaszthatóΝ
alá, ráadásul a padlóról fennmaradtΝképekΝtúlságosanΝrosszΝminőségűekέΝAΝnőalakokΝfejénélΝtalálhatóΝszírΝfeliratokΝsemΝ
vehetőekΝkiέΝδeviΝ1λι1,ΝηŐί;ΝτstrowskiΝ1λλί,ΝεesopotamiaΝ2,ΝSyriaΝ2έΝvesd össze Houghtalin 1996, 405, aki 
megjegyzi, hogy a városperszonifikációk is hasonlóan néztek ki, mint a megszemélyesített provinciák. A mozaikról 
bővebbenΝlásdΝParlascaΝ1λκ3,Ν2θ3-267. 
1232 Toynbee 1934, 152; Ostrowski 1990, 204; Houghtalin 1996, 467-468. 
1233 Liverani 1995, 243. 
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SYR-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: SYRIA COS II 
Hátlap:ΝÁllóΝnőalakΝkezébenΝfiscus és cornucopia, fején corona 
muralis, ruházata khitón és himation, lábánál úszó férfi. 
Irodalom: RIC III 590; Ostrowski 1990, Syria 1; LIMC Syria 1; 
Houghtalin 1996, Syria 1-2; Toynbee 1934, 152; Strack 1937, 
797-799; Schmidt-Dick 2011, IV.5.3.07. 
 
Fotó: 
http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=4280&
pos=9  

 
 
 

 
 

  

http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=4280&pos=9
http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=4280&pos=9
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XXVI. Thracia 
 

 

 

 ThraciaΝaΝRómaiΝBirodalomΝfigyelmétΝaΝεacedoniátΝfenyegetőΝthrákΝbetörésekkelΝhívtaΝfelΝ

magára a Kr. e. I. században.1234 Császári provinciává azonban csak Claudius tette Kr. u. 46-ban, 

amelyet eleinte procurator, majd Traianustól legatus Augusti pro praetore irányított.1235 Thracia 

alakjaΝkorábbanΝkülönbözőΝscholiákban eponymos nimfakéntΝtűntΝfel,ΝdeΝkülsejétΝnemΝírtákΝleέΝEttőlΝ

függetlenülΝ fontosΝ információ,Ν hogyΝ aΝ görögΝ világbanΝ szorosanΝ nőiΝ alakhozΝ kötöttékέ1236 Thracia 

megszemélyesítése csupán kétszer jelenik meg Hadrianus és Antoninus Pius hátlapjain.  

 

THR-1 

 ThraciaΝ elsőΝ megszemélyesítéseΝ HadrianusΝ adventus sorozatában található. A hátlapon a 

braccaet, tunicátΝésΝköpenytΝviselőΝnőalakΝjelenikΝmegέΝAΝcsászárΝaΝprovinciátΝmindenΝvalószínűségΝ

szerint 131 nyarán-őszénΝ látogattaΝ meg,Ν ésΝ feltehetőenΝ ekkorΝ neveztetteΝ átΝ τrestátΝ isΝ

Hadrianopolisszá.1237 

 

THR-2 

 Thracia második és utolsó megszemélyesítése Antoninus Pius aurum coronarium 

sorozatábanΝjelenikΝmegέΝAΝhátlaponΝállóΝnőalakΝtunicát és köpenyt visel, bal kezében ostort1238, míg 

jobbjában koronát tart. Az ostor korábban Macedonia perszonifikációjánál jelent meg Hadrianus 

restitutor sorozatában (MAC-1). A változás mögött az húzódhat meg, hogy Antoninus Pius 

éremsorozatából Macedonia kimaradt, így a szomszédos provincia attribútumát gond nélkül fel 

lehetett használni.1239  

  

                                                           
1234 Houghtalin 1996, 474. 
1235 Ostrowski 1990, 205. 
1236 Thracia nimfa két római kortΝmegelőzőΝábrázolásáhozΝlásdΝHoughtalinΝ1λλθ,ΝŐιŐ-ŐιθέΝAΝnőalakokΝinterpretációjaΝ
ikonográfiailag nem támaszható alá, így ezekkel nem foglalkozom behatóbban. 
1237 Halfmann 1986, 194; SHA Elegabalus 7, 8; Toynbee 1934, 130; Ostrowski 1990, 205. 
1238 A bal kézben tartott attribútum értelmezése megosztotta a kutatókat. A RIC és M. Jatta pálmaágnak tartotta, míg J. 
M. C. Toynbee görbe kardnak. RIC III 591; Jatta 1908, Thracia 2. vesd össze Toynbee 1934, 152. L. Houghtalin úgy 
gondolta, hogy pusztán egy Dacia érem félreinterpretálásáról van szó. Houghtalin 1996, 476-477; LIMC Thracia 3. A 
különbözőΝértelmezésekΝazΝismertΝhátlapokΝrosszΝmegtartásábólΝadódikέΝAzΝáltalamΝvizsgáltΝpénzekenΝviszontΝaΝtárgyΝ
éles szögben hajlott meg, ami elképzelhetetlen egy sica vagy pálmaág ábrázolásánál.  
1239 εacedoniánakΝaΝlegjellemzőbbΝattribútumaΝegyébkéntΝisΝaΝkausia voltέΝBővebbenΝlásdΝεacedoniaΝfejezetέ 
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THR-1 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Hadrianus (134-138) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: ADVENTVI AVG THRACIAE 
Hátlap: Adventus jelenetέΝ σőalakΝ ruházataΝ hosszúΝ tunica, 
braccae és köpeny.  
Irodalom: RIC II 907; Ostrowski 1990, Thracia 1; LIMC 
Thracia 1; Houghtalin 1996, Thracia 1; Toynbee 1934, 130, 
152; Jatta 1908, Thracia 1; Strack 1933, 766; Schmidt-Dick 
2011, IV.3.08. 
 
Fotó: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=1199267&partId=1&searchText=thracia&images=true
&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1  
 
 
 
THR-2 
Tárgytípus: Érme 
Uralkodó (datálás): Antoninus Pius (139) 
Névérték: S 
Verde: Roma 
Hátlapi körirat: THRACIA COS II 
Hátlap:ΝÁllóΝnőalakΝ ruházataΝ rövidΝ tunica, braccae és köpeny, 
baljában rövid ostor. 
Irodalom: RIC III 591; Ostrowski 1990, Thracia 1; LIMC 
Thracia 3; Toynbee 1934, 152; Jatta 1908, Thracia 2. 
 
Fotó: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_
details.aspx?objectId=1198967&partId=1&searchText=thracia&images=true
&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199267&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199267&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199267&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1199267&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1198967&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1198967&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1198967&partId=1&searchText=thracia&images=true&from=ad&fromDate=134&to=ad&toDate=140&object=23360&page=1
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XXVII. A provinciaperszonifikációk  

csoportos ábrázolásai 

 

 

 A provinciaperszonifikációk több esetben is csoportosan jelennek meg érmeken, 

reliefeken és mozaikokon. A csoportos ábrázolások lényeges információkat hordoznak a 

provinciaperszonifikációkΝ elhelyezésére,Ν céljára,Ν aΝ szemlélőkΝ szociálisΝ ésΝ kulturálisΝ státuszára 

vonatkozóanέΝ AΝ kettőnélΝ többΝ provinciaperszonifikációtΝ ábrázolóΝ leletekΝ együttesΝ elemzéseΝ

remélhetőlegΝújΝgondolatiΝháttérbeΝengedΝbetekintéstέ1240 A fejezet Hadrianus és Antoninus Pius 

éremsorozatára, a Hadrianeum és az ephesosi úgynevezett ParthusΝemlékműΝreliefjeire,ΝvalamintΝ

Ostia, El Djem és Zeugma mozaikjaira terjed ki. 

 

XXVII.1. Hadrianus provinciasorozata 

A provinciaperszonifikációk legnagyobb és legteljesebb csoportja Hadrianus 134-138 

között vert hátlapjain található.1241 A provinciasorozat különlegessége nagy variabilitása mellett 

az írásos megnevezés és az ábrázolások párosításában rejlik. A körirat minden esetben 

meghatározza,Ν hogyΝ melyikΝ nőalakbanΝ melyikΝ provinciátΝ kellΝ látniέΝ AΝ Hadrianus 

éremsorozatábanΝmegjelenőΝ 21Ν tartományΝ kiegészülΝ 2Ν város, Alexandria1242 és Nicomedia1243, 

Italia, Libya, Phrygia, valamint a Nilus1244 perszonifikációjával.1245 Hagyományosan a 

provinciák közé tartozik Pannonia is, amely azonban Aelius Caesar 137-ben vert hátlapján 

található.1246 Hadrianus éremsorozata négyΝ különbözőΝ szériáraΝ oszlik:Ν toponym, adventus, 

                                                           
1240 JelenΝfejezetbőlΝkimaradΝaΝboscorealeiΝAugustus-csésze (AFR-II/84), mivel azon Africán kívül más 
provinciaperszonifikáció nem azonosítható.  
1241 σemΝkizárt,ΝhogyΝaΝsorozatotΝHadrianusΝuralkodásánakΝutolsóΝkétΝévébenΝbocsátottaΝkiέΝEzΝakkorΝképzelhetőΝel,Ν
ha elfogadjuk, hogy Aelius Caesar 137-ben vert Pannonia perszonifikációja (PAN-1/1-2) ugyanebbe az emisszióba 
tartozik, aki ugyanekkor Hispania toponym változatát (HIS-7) is hátlapjaira helyezte. A feltételezést tovább 
erősítheti,ΝhogyΝAntoninusΝPiusΝprovinciasorozataΝközvetlenülΝeztΝkövetőenΝ13λ-ben jelent meg. Ennek azonban 
ellentmond, hogy Iudaea provinciát 135-ben Palestinává nevezték át, ám a sorozatban csak Iudaea található meg. F. 
Schmidt-Dick indoklás nélkül pusztán 137-138-raΝkelteziέΝδásdΝaΝkatalógusbanΝazΝegyesΝrészeknélΝaΝmegfelelőΝ
hivatkozásokat. 
1242 RIC II 876-877. 
1243 RIC II 961. 
1244 RIC II 308-314, 861-870.  
1245 J. M. C. Toynbee ide sorolta a 119-121 között vert RESTITVTORI ORBIS TERRARVM érmet is mint 
Hadrianus utazásait beharangozó programot. RIC II 594, 603; Toynbee 1934, 24-25. 
1246 Strack 1933, 147; Toynbee 1934, 133-134. 
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restitutor és exercitus. Utóbbi hátlapokon adlocutio jelenet látható, amelyen a császár a 

tartományokban szolgáló hadsereget üdvözli. Mivel az exercitus széria veretein csupán katonák 

és nem provinciaperszonifikációk találhatók, így nem tartoznak disszertációm témájához.1247 

Delematiának, Reatiának és Syriának kizárólag exercitus érmei vannak (81. 

kép).  

81. kép: EXERCITVS SYRIACVS (Hadrianus Kr.u. 134-138)  

 

 A 21 provinciaperszonifikáció 19 hátlapvariánssal egészül ki, 

amelyek közül a legtöbb, 15 tartomány és 7 variánsa az adventus szériában 

szerepel. Ezt követi a toponym csoportΝ 1ίΝ különbözőΝ tartományΝ megszemélyesítésévelΝ ésΝ 1ίΝ

változatával. Összességében a legkevesebb a restitutor szériában található, amely 11 tartományt 

és 2 variánsát ábrázolja. Ennek alapján látható, hogy az érmek kiválasztásánál és kibocsátásánál 

az utazás játszotta a legnagyobb szerepet.1248  

 

A provinciasorozat veretei minden címletben megtalálhatók, ám az egyes tartományoknál 

és szériáknál eltérések mutatkoznak. Achaia (ACH-1), Africa (AFR-V/1) és Hispania (HIS-8) 

restitutor, illetve Aegyptos (AEG-1), Africa (AFR-IX/1) és Hispania (HIS-7) toponym szériája 

minden címletben készült. Csak aureusként Italia adventus és restitutor változata ismert, ami jól 

mutatjaΝaΝ tartományΝelsőbbségétΝaΝ többihezΝképestέ1249 Kizárólag denarius értékben Asia (ASI-

3), Germania (GER-5) és Italia toponym, valamint Gallia (GAL-7/1) és Macedonia (MAC-2) 

restitutor érme található meg. Az összes többi hátlap bronz, azaz sestertius és dupondius vagy as 

címletbenΝ lettΝkibocsátvaέΝAΝprovinciasorozatotΝ tehátΝelsősorbanΝhétköznapiΝhasználatraΝverték,Ν

de minden társadalmi csoportnakΝ ésΝ mindenΝ célraΝ jutottΝ belőleέΝ FigyelemreΝ méltó,Ν hogyΝ mígΝ

egyes hátlapok, mint például Africa és Hispania nagy mennyiségben maradtak fent, addig 

mások, mint mondjuk Cilicia vagy Noricum csupán néhány példányban.1250 Számított tehát, 

hogy melyik tartomány megszemélyesítésérőlΝvoltΝszó,ΝésΝeztΝfigyelembeΝvéveΝvertékΝaΝsorozatotέΝ 

                                                           
1247 AzΝösszesenΝ12ΝkülönbözőΝprovinciaΝ(Britannia, Cappadocia, Dacia, Delematia, Germania, Hispania, 
Mauretania, Moesia, Noricum, Reatia, Syria és Thracia) seregét felvonultató széria interpretációja nem 
problémamentes, mivel vannak benne legióvalΝrendelkezőΝésΝnemΝrendelkezőΝtartományokΝisέΝStrackΝ1λ33, 148-150.  
1248 BővebbenΝlásdΝalábbέ 
1249 Lásd az egyes szériáknál. 
1250 HoughtalinΝ1λλθ,ΝηίηέΝAΝdisszertációΝcélkitűzéseiΝközöttΝnemΝszerepelΝazΝérmekΝmennyiségénekΝaΝfelmérése,Ν
hanemΝpusztánΝikonográfiaiΝelemzése,ΝígyΝittΝegyΝalaposabbΝnumizmatikaiΝelemzéstőlΝel kell tekinteni. 
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A 21 provincia közül 3 (Asia, Africa és Sicilia) és Italia a toponym, adventus és restitutor 

szériában is megjelenik, ami jelzi kiemelt pozíciójukat a többi tartományhoz képest. Közülük 

talánΝSiciliaΝfeltűnéseΝindokolhatóΝaΝlegkevésbéΝmaiΝszemmel,ΝmivelΝazΝérmeketΝleszámítvaΝnincsΝ

adat arra vonatkozóan, hogy Hadrianus a provinciát különösebben kitüntetett figyelemben 

részesítetteΝ volnaέΝ Kiemelendő,Ν hogyΝ HispaniaΝ azΝ egyetlenΝ provincia,Ν amely mind a négy 

szériában szerepel. Ez tehát mutatja a hangsúlyos szerepét, amelyet annak tudhat be, hogy 

Hadrianus maga is onnan származott. Az érmet ráadásul Aelius Caesar is megismétli 137-ben. 

Rendhagyó módon 3 tartomány, Aegyptos, Africa, Hispania és Alexandria1251 

megszemélyesítése a toponym szériábanΝfekvőΝpózbanΝjelenikΝmegέ1252 Aegyptos három (AEG-

1),ΝAfricaΝkettőΝ(AFR-IX/1), Hispania egy (HIS-7) variánssal még ki is egészül, ami jól mutatja 

ezen darabok különleges voltát. Ezt támasztja alá, hogy ezeket az összes címletben verték.  

 

Az attribútumokról általánosságban elmondható, hogy vagy a gazdasági vagy a katonai 

szférából származnak.1253 AΝ provinciasorozatΝ érmeiΝ ugyanisΝ alapvetőenΝ nemΝ követikΝ azΝ

előzményeket,Ν hanemΝ teljesenΝ újΝ képetΝ alkotnakέ1254 Megfigyelhető,Ν hogyΝ egyikΝ provinciaΝ semΝ

alávetettként jelenik meg, továbbá, hogy Hadrianus sosem katonai ruhát visel.1255 Ez jól 

összevethetőΝ HadrianusΝ újΝ politikájával,Ν amelyΝ szembementΝ aΝ Traianus-kori expanzióval.1256 

Ehelyett sokkal inkább az utazásra és az építésre helyezte a hangsúlyt, amiben Augustust 

másolta,ΝilletveΝőveleΝállítottaΝmagátΝpárhuzambaέ1257 Az új ikonográfia új üzenetet is tükröz. A 

provinciasorozatΝ céljaΝ aΝ hódításokΝ lezárásátΝ követőenΝ létrejöttΝ birodalomΝ területiΝ egységénekΝ

erősítése,ΝamelyΝazΝegyesΝtartományokbólΝtevődikΝösszeέ1258 

 

                                                           
1251 RIC II 843-844. Alexandriának létezik egy álló megszemélyesítése is a toponym szériában. RIC II 300. 
1252 AΝfekvőΝképtípushozΝlásdΝaΝképtípusokΝfejezetetέ 
1253 Méthy 1992, 281-282. 
1254 Strack 1933, 153-154; Méthy 1992, 279, 281. Ez alól Arabia (ARA-2-3) kivétel, amely átveszi a Traianus 
érmein (ARA-1)ΝalkalmazottΝikonográfiátέΝAΝkőhalmonΝülőΝDaciaΝTraianusΝegyΝkorábbiΝhátlapjánakΝmódosítottΝ
változata (DAC-4). Africa esetében az exuviae elephantis, Sicilia esetében pedig a triskeles ábrázolása hosszabb 
tradícióra nyúlik vissza. Britannia (BRI-1/1) és Italia hadrianus-kori újítások voltak, amelyek már a 120-as években 
megjelentekέΝAzΝújΝikonográfiábólΝadódóanΝazΝéremsorozatΝalapjánΝnemΝlehetségesΝaΝHadrianustΝmegelőzőΝkorokΝ
provinciaperszonifikációknakΝazonosításaέΝKésőbbΝviszontΝezΝmárΝnemΝjelentΝproblémát,ΝmivelΝaΝsorozatΝérmeiΝ
bizonyíthatóanΝhatottakΝazΝutánukΝkövetkezőΝmegszemélyesítésekreέ 
1255 HadrianusΝteljesΝéremverésébenΝegyszerΝsemΝábrázolΝlegyőzöttΝprovinciátέΝZahrntΝ2ίίι,Ν2ίι;ΝVitaleΝ2ί12,Ν164. 
1256 Halfmann 1986, 40. 
1257 Mindemellett Hadrianus a hadsereget sem hanyagolta el, ahogy azt az exercitus széria bizonyítja. Az aurum 
coronarium AugustustΝmegelőzőΝelengedéséreΝisΝvoltΝpéldaέΝCassέΝDioΝŐκ,ΝŐ2,ΝŐέΝREΝAurumΝcoronariumΝ2ηη2έ 
1258 Méthy 1992, 284. 
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HadrianusΝprovinciasorozatátΝaΝkutatásΝegyértelműenΝaΝcsászárΝkétΝnagyΝutazásáhozΝköti,Ν

amely egyedülálló a római uralkodók között. A két nagy 121-125 és 128-132 zajló körútról 

Cassius Dio és a Historia Augusta viszonylag részletesen ír, amelynek az uralkodó minden 

bizonnyalΝtöbbΝkülönbözőΝcéljaΝvoltέ1259 EgyrészrőlΝaΝprovinciákΝhelytartóinak,Νprocuratorainak 

azΝellenőrzésétΝésΝfelelősségreΝvonásátΝakartaΝelvégezniέ1260 εásrészrőlΝviszontΝvalószínűsíthetőΝ

egy gazdasági, katonai számbavétel és stabilizálás is.1261 Ráadásul britanniai és syriai látogatása 

soránΝkatonaiΝkonfliktusokkalΝ isΝ szembesültέΝElődeivelΝ ellentétbenΝ azonbanΝezΝutazásánakΝnemΝ

célja, hanem pusztán egy-egy állomása volt.1262 HadrianusΝfontosnakΝtartottaΝaΝkülönbözőΝlokálisΝ

problémák orvoslását is, ezzel mutatva milyen gondoskodó és jó császár, aki meghallja 

alattvalóinak kérését.1263 Érdekes azonban, hogy az érmeket csak uralkodásának utolsó éveiben 

verette, mintegy emlékként.1264 AzΝutazásokΝteljesenΝegyértelműenΝcsakΝazΝadventus és exercitus 

szériábanΝtükröződnekέΝAzΝuralkodóiΝjelenlétΝegyΝtartományΝpénzügyiΝmegsegítéséhezΝnemΝvoltΝ

szükséges, míg a toponym széria sem feltétlenül az utazást hangsúlyozza.  

 

Hadrianus éremsorozata azonban számos problémát vet fel, amelyeket a kutatásnak a mai 

napig sem sikerült tisztáznia. Legfontosabb kérdés, hogy a provinciák milyen kritériumok 

alapján jelennek meg, illetve miért maradnak ki. Vannak tartományok, amelyek minden 

alkalommal, és vannak, amelyek egyáltalán nem szerepelnek.1265 A provinciák mellett ráadásul 

városok (Alexandria, Nicomedia1266) és a Nilus (31. kép) is megjelennek, ami tovább bonyolítja 

a képet. Alexandria annak politikai, gazdasági és vallási súlyával magyarázható, amellyel csak 

RomaΝ vetekedhetettέΝ ElőbbiΝ ráadásulΝ nem is tartozott Aegyptos provinciához, hanem attól 

független, különálló terület volt.1267 σilusΝ aΝ rómaiΝ éremverésbenΝ előszörΝ HadrianusΝ hátlapjánΝ

jelenik meg, amit kedvesének, Antinoosnak elvesztésével lehet indokolni, aki 130-ban a folyóba 

                                                           
1259 Cass. Dio 69, 9-10; SHA Hadrianus 10-14. Az utazások állomásainak részletezéséhez lásd Halfmann 1986, 188-
210. 
1260 SHA Hadrianus 13, 10. 
1261 Toynbee 1934, 1-3. 
1262 Halfmann 1986, 40-43. 
1263 Mambella 2005, 34. 
1264 Toynbee 1934, 2-3; Méthy 1992, 280. 
1265 Sardinia et Corsica, Alpes Maritimae, Alpes Cottiae, Alpes Poeninae, Creta et Cyrenaica, Cyprus, Epirus, 
Galatia, Pamphylia et Lycia sosem jelennek meg. Strack 1933, 145. 
1266 Nicomedia magyarázatát lásd alább a restitutor széria taglalásánál. 
1267 Strack 1933, 163-165. 
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fulladt.1268 Amennyiben a magyarázat helyes, úgy a hátlap egy teljesen személyes indíttatásra 

vezethetőΝvisszaέ 

 

XXVII.1.1 Adventus széria 

 Az adventus szériában összesen 15 provincia (Africa, Arabia, Asia, Britannia, Bithynia, 

Cilicia, Gallia, Hispania, Iudaea, Macedonia, Mauretania, Moesia, Noricum, Sicilia, Thracia), 

Italia1269, Phrygia1270 és Alexandria1271 jelenik meg. A tartományok további 7 variánssal 

egészíthetőkΝ ki,Ν HadrianusΝ provinciasorozatánakΝ legnagyobbΝ csoportjátΝ alkotvaέΝ AΝ hátlapokΝ

minden esetben a császári megérkezéshez kapcsolódó áldozatjelenetet ábrázolják, amelyet az 

ADVEσTVIΝAVGΝköriratΝteszΝegyértelművéέΝAΝjelenetΝbalΝoldalánΝHadrianusΝállΝ togában vagy 

utazó ruhában (rövid tunica), kezében irattekerccsel, jobb oldalán a provincia jobb kezével 

paterával áldoz. Közöttük áldozati oltár vagy háromláb található esetenként áldozati bikával.1272 

Új elemként jelenik meg az adventus provinciákra vonatkoztatása, mivel idáig csupán a Romába 

való megérkezést ábrázolták.1273 A gesztus már önmagában is a tartományok Romával való 

párhuzamba állítását tükrözi.1274 

Az adventus szériaΝtöbbΝpontonΝisΝproblémákatΝvetΝfelέΝAΝlegszembetűnőbb,ΝhogyΝegyesΝ

Hadrianus által meglátogatott területek, mint például Aegyptos, Syria, Germania, Pannonia1275, 

Achaia nem jelennek meg a hátlapokon.1276 Ezek alapján tehát az érmek semmiképp sem 

tekinthetőkΝ aΝ császáriΝ utazásokΝ pontosΝ leképezésénekέΝ AΝ hátlapokΝ egyértelműenΝ aΝ nyugatiΝ

provinciák túlsúlyát mutatják, amelyek Germania, Raetia és az Alpes Poeniae, Cottiae és 

Maritimae, Pannonia, Dalmatia és Dacia kivételével mind megjelennek. 

                                                           
1268 Strack 1933, 165-166; Vitale 2012, 164. 
1269 RIC II 320, 888-889; Ostrowski 1990, Italia 9; LIMC Italia 17; Toynbee 1934, 111; Méthy 1995, 33; Strack 
1933, 316, 751; Schmidt-Dick 2011, IV.2.14. 
1270 RIC II 905; Ostrowski 1990, Phrygia 1; LIMC Phrygia 6; Toynbee 1934, 127; Houghtalin 1996, Phrygia 1; 
Strack 1933 764; Schmidt-Dick 2011, IV.3.10. 
1271 RIC II 876-877. 
1272 TalánΝaΝhátlapΝviszonylagosΝzsúfoltságáraΝvezethetőΝvissza,ΝhogyΝaΝprovinciákΝkezébenΝaΝtöbbiΝszériákbanΝ
megtalálhatóΝattribútumokΝeltűnnekΝvagy megfogyatkoznak. Attribútum nélkül jelenik meg Britannia (BRI-2), 
Gallia (GAL-7/1), Thracia (THR-1)ΝésΝδibya,ΝArabiaΝlábaiΝmellőlΝeltűnikΝaΝteveΝ(ARA-4). 
1273 Halfmann 1986, 43-44. Ez alól kivétel HIS-2, amely jóval korábban Kr.e. 46-45-ben Pompeius fiai bocsátottak 
ki Hispaniában. 
1274 EztΝtámasztjaΝaláΝazΝugyanekkorΝvertΝADVEσTVSΝAVGΝéremΝis,ΝamelyenΝaΝcsászárΝazΝülőΝRomávalΝfogΝkezetέΝ
RIC II 224-229, 740-742, 793-794. 
1275 Pannonia esetében magyarázható, hogy azt Aelius Caesarnak tartotta fenn. Strack 1933, 147. 
1276 Zahrnt 2007, 208. Lásd még Halfmann 1986, 188-210. Másrészt egyes provinciákban tett látogatásról, például 
Noricum vagy Raetia, egyedül az adventus érmek tanúskodnak. Vesd össze Halfmann 1986, 188-210. 
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Ugyanakkor Phrygia megszemélyesítése is üdvözli Hadrianust az egyik hátlapon, holott 

az nem létezett önálló provinciaként. Területe Galatia és Cappadocia tartományok között oszlott 

meg, amelyek helytartói Phrygiát résztartományként feliratokon (’ πα χ α ) megnevezik.1277 M. 

VitaleΝ véleményeΝ szerint,Ν azΝ érmenΝ PhrygiaΝ aΝ SynnadábanΝ székelőΝ császáriΝ procurator önálló 

provinciájára, vagyis adminisztratív jogkörére utal.1278 

 

XXVII.1.2. Restitutor széria 

 A restitutor szériában összesen 10 provincia (Achaia, Africa, Arabia, Asia, Bithynia, 

Gallia, Hispania, Iudaea, Macedonia, Sicilia), valamint Italia1279, Libya1280, Phrygia1281 és 

Nicomedia1282 jelenik meg. Ezek között egyedül Bithynia rendelkezik további 2 variánssal. A 

hátlapokon az álló, togátΝviselőΝcsászárΝegyikΝkezébenΝirattekercsetΝ tart,ΝaΝmásikkalΝfelsegítiΝazΝ

előtteΝ térdelőΝ provinciátέΝ εegΝ kellΝ említeni,Ν hogyΝ IudaeaΝ restitutor jelenetben, de a szokásos 

RESTITVTORI körirat nélkül jelenik meg (IVD-8).1283 

Hadrianus utazásai során minden más császárnál több várost látogatott meg, és részesített 

jótéteményekben.1284 Segítséget nyújtott középületek emelésében, vízvezetékek létesítésében, 

biztosította az élelemellátás zavartalanságát vagy játékok, ünnepségek rendezését támogatta. 

FeltehetőenΝaΝ jótéteményeket,Ν illetveΝaΝcsászárΝszemélyesΝ jelenlététΝ tükrözikΝaΝHadrianeiaΝvagyΝ

HadrianopolisΝ nevetΝ felvettΝ városokέΝ AzΝ efféleΝ tevékenységekreΝ elsősorbanΝ aΝ birodalomΝ keletiΝ

felében vannak feljegyzések, ami azonban nem azt jelenti, hogy a nyugati részt ne támogatta 

volna.1285 Ugyanakkor tény, hogy Hadrianus nagy rajongója volt a hellén világnak és kultúrának. 

A restitutor szériávalΝ kapcsolatbanΝ isΝ többΝ problémaΝ merülΝ felέΝ ElőszörΝ isΝ δibyaΝ ésΝ

Phrygia1286 megjelenéseΝ zavaró,Ν mivelΝ nemΝ voltakΝ provinciákέΝ ElőbbiΝ ugyanisΝ CretaΝ etΝ

                                                           
1277 Ostrowski 1990, 197; Houghtalin 1996, 252. 
1278 Vitale 2012, 167-168. 
1279 RIC II 328, 956-957. 
1280 RIC II 958; Ostrowski 1990, Libia 1; LIMC Libye 6; Houghtalin 1996, Libya 2; Toynbee 1934, 121; Strack 
1933, 780. 
1281 RIC II 962-964; Ostrowski 1990, Phrygia 2; LIMC Phrygia 7; Toynbee 1934, 127-128; Houghtalin 1996, 
Phrygia 2; Strack 1933 783; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.15. 
1282 RIC II 961. 
1283 P. Strack és M. Vitale ezért a toponym típusba sorolta. Strack 1933, 143; Vitale 2012, 162.  
1284 Cass. Dio 69, 5, 2-3; 69, 9-10; Halfmann 1986, 41-42. 
1285 AΝgörögΝnyelvűΝterületeken jóval több írásos adat maradt fenn, ami aránytalanná teszi a képet. Korábbi 
értelmezésiΝlehetőségeketΝisΝlásdΝugyanittέΝZahrntΝ2ίίι,Ν2ίκ-209. 
1286 Phrygia magyarázatához lásd M. Vitale fentebb említett elméletét. 
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Cyrenaica1287 néven Kréta szigetével együtt alkotott egy tartományt, ezért a kutatás Libyát 

Cyrenaica részprovinciával felelteti meg.1288 A restitutor szériában való megjelenését a 115-117 

közötti zsidó felkelések pusztításainak helyreállítása indokolja.1289 Az elmélet bármennyire is 

hihetőnekΝ tűnik,Ν pontΝ aztΝ nemΝ indokolja,Ν hogyΝ aΝ császáriΝ veretekΝmiértΝ térnekΝ elΝ aΝ provinciákΝ

hivatalosΝmegnevezésétőlέ1290 Ugyanígy problémás Nicomedia megjelenése is (82. kép). A BIT-

2/1-es hátlapot utánzó restitutor hátlap a császári segítségre utal, amelyet a 123/124-ben 

bekövetkezett földrengés után nyújtott.1291 Hadrianus azonban több mint 130 várost részesített 

jótéteményekben, amelyek viszont nem jelennek meg az érmein.1292 

Másrészt viszont a restitutor szériában Sicilia esetében nem tudni mire 

vonatkozik a helyreállítás.1293 

 

82.kép: RESTITVTORI NICOMEDIAE (Hadrianus Kr.u. 134-138) 

 

XXVII.1.3. Toponym széria  

 A toponym szériában összesen 9 provincia (Aegyptos, Africa, Asia, Britannia, 

Cappadocia, Dacia, Germania, Hispania, Mauretania), Italia1294, a Siciliát szimbolizáló 

triskeles1295, az Aelius Caesar által vert Pannonia, valamint Alexandria1296 jelenik meg. A 

tartományoknakΝ továbbiΝ 1ίΝ variánsaΝ különíthetőΝ el,Ν amelyekΝ elsősorban az afrikai kontinens 

provinciáihoz tartoznak. A hátlapokon a tartományok állva, fekve vagy ülve jelennek meg 

attribútumaikkal, amelyeket a körirat azonosít. A széria legnagyobb problémája újfent az, hogy 

nemΝfedezhetőΝfelΝegyértelműΝmögöttesΝrendezőelv. Kérdéses továbbá ezen érmek interpretációja 

is. Az adventus és restitutor szériáknál a kiválasztás alapja nem tisztázott, de legalább az általuk 

hordozott üzenet - utazás, helyreállítás - egyértelműέΝAΝtoponym széria a provinciasorozatban az 

egyetlen, amelyen nem jelenik meg maga a császár. Az uralkodó visszaszorulása a provinciák 

                                                           
1287 AΝkettőtΝegyüttΝPέΝδepidiusΝpénzénekΝkétΝoldalaΝisΝemlítiέΝHoughtalin 1996, Libya 1; LIMC Libye 5a; RPC I 909. 
1288 Houghtalin 1996, 197-198; Zahrnt 2007, 211; Vitale 2012, 168. 
1289 Zahrnt 2007, 211-212. 
1290 A teljes afrikai kontinenst látni Libya alakja mögött nem lehetséges, mivel Africa is rendelkezik restitutor 
hátlappal. 
1291 Vitale 2012, 164. 
1292 Zahrnt 2007, 212. 
1293 Toynbee 1934, 128; Zahrnt 2007, 211. 
1294 RIC II 307, 346, 368; Ostrowski 1990, Italia 8; LIMC Italia 22; Toynbee 1934, 111; Strack 1933, 305, *24, *62; 
Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.07.  
1295 RIC II 871. 
1296 RIC II 300. 
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önmagukértΝ valóΝ hirdetésétΝ tesziΝ lehetővéέΝεegválaszolatlanΝmaradΝ azΝ aΝ kérdésΝ is,Ν hogyΝvajonΝ

mit mondhatott a korabeli embernek egy ilyen hátlap. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy 

Britannia (BRI-1/1) és Italia1297 megszemélyesítése Hadrianus korábbi érmein már egyszer 

megjelentek, és ezeket 134-138-ban csak felelevenítettek. 

 

 AΝ felvázoltΝ problémákΝ ismertébenΝ nemΝmeglepő,Ν hogyΝHadrianusΝ provinciasorozatánakΝ

értelmezése a kutatók körében vitatott. P. Strack a provinciák kiválasztásának és ábrázolásának 

kritériumát azok pacifikáltságában látta.1298 AmennyibenΝ ugyanazΝ aΝ tartományΝ különbözőΝ

módokon jelenik meg az egyes szériákban, úgy azt a provinciák közigazgatási felosztásnak 

megfelelőΝ részeivel magyarázta.1299 H. Mattingly és E. Sydenham megítélése szerint a Római 

BirodalomΝszinteΝmindegyikΝrészeΝmegjelenik,ΝamelyikΝnem,ΝazΝnemΝvoltΝszámottevőέ1300 J. M. 

CέΝ ToynbeeΝ véleményeΝ szerintΝ azΝ érmekenΝ nemΝ aΝ rómaiΝ győzelemΝ vagyΝ felsőbbrendűségΝ

tükröződik,ΝhanemΝazokΝaΝrészekbőlΝalkotottΝegységetΝhangsúlyozzák,ΝamelyΝaΝRómaiΝBirodalomΝ

erejét adta.1301 H. Halfmann úgy vélte, hogy Hadrianus csak a 121 után bejárt provinciákat 

verette a pénzeire.1302 A lokális identitástudat ösztönzésével Roma háláját fejezi ki. N. Méthy 

meglátása szerint a kiválasztás etnológiai és kulturális alapú.1303 Legújabban M. Vitale viszont az 

érmeken található provinciaperszonifikációk mögött a Római Birodalom adminisztratív 

egységeit látja, amelyek ellenben a korábbi csoportos megszemélyesítésekkel nem a nationest 

vagy ethnét ábrázolják.1304 A fenti magyarázatok sok kérdést megválaszolatlanul hagynak, és 

nemΝ indokoljákΝ megΝ teljesenΝ egészébenΝ aΝ hátlapokonΝ megjelenőΝ provinciaperszonifikációkatέΝ

Ugyanakkor M. Zahrnt helyesen teszi fel a kérdést, hogy vajon a nagy ideológiai háttérrel 

tisztában volt-e az is, aki csak egy darab ilyen pénzt vett a kezébe.1305 A számos probléma és 

                                                           
1297 A sceptrummal és cornucopiával álló Italia hátlapot 128-132 között is verték. RIC II 307, 346, 368; Ostrowski 
1990, Italia 8; LIMC Italia 22; Toynbee 1934, 111; Strack 1933, 305, *24, *62; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.07.  
1298 Strack 1933, 154-162. 
1299 HispaniaΝkülönbözőΝábrázolásaiΝestébenΝpéldáulΝBaeticát,ΝδusitaniátΝvagyΝTarraconensistΝláttaέ  
1300 RIC II 331-333. o. 
1301 Toynbee 1934, 3. 
1302 HadrianusΝcsakΝközvetlenülΝaΝtrónraΝkerüléseΝutánΝhaladtΝátΝPannoniánΝaΝRosmábaΝvezetőΝútjaΝsoránέΝHalfmannΝ
1986, 195. vesd össze Weber szerint Hadrianus 124-ben is járt Pannoniában. Weber 1907, 154-155. 
1303 Méthy 1992, 283-284. 
1304 Vitale 2012. 161-171. 
1305 Zahrnt 2007, 208. 
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nyitottΝkérdésΝmellettΝaΝprovinciasorozatΝegyértelműenΝaΝkorábbitólΝeltérőΝhadrianusiΝpolitikát,ΝaΝ

tartományok nagyobb megbecsültségét és a császári gondviselést tükrözi.1306 

 

 

XXVII.2. Antoninus Pius aurum coronarium éremsorozata 

 ElődjéhezΝ hasonlóanΝ AntoninusΝ PiusΝ isΝ kibocsátottΝ egyΝ provinciaperszonifikációkatΝ

ábrázoló éremsorozatot, amely sok szempontból hasonlít, de el is tér Hadrianusétól. A 139-ben 

történtΝkibocsátásΝidőpontjaΝésΝikonográfiájaΝjelziΝazΝelőzőΝprovinciasorozathozΝvalóΝilleszkedéstέΝ

Antoninus Pius azonban csak 13 aurum coronarium típusú érmet veretett. Állandó elem, hogy a 

hátlapi megszemélyesítések mindig állva jelennek meg, jobb kezükben fiscust vagy koronát 

tartvaέΝAzΝazonosítástΝjelenΝesetbenΝisΝaΝköriratΝtesziΝegyértelművéέΝSzerencsésΝmódonΝaΝHistoriaΝ

Augusta megemlíti az érmeken is ábrázolt aurum coronarium megfizetését Antoninus Pius 

trónra lépésekor.1307 AzΝ újΝ császárΝ HadrianushozΝ hasonlóanΝ nagylelkűségénekΝ jelekéntΝ aΝ

tartományoknak elengedte az összeg felét, Italiának pedig az egészet.1308 Az aurum coronarium 

hátlapokonΝ azΝ írottΝ forrásokkalΝ megegyezőenΝ aΝ koronaΝ ésΝ aΝ pénz,Ν illetveΝ azΝ annakΝ tárolásáraΝ

szolgáló fiscus váltakozik.1309 Antoninus Pius éremsorozata azonban nem az aurum coronarium 

mérséklésének, hanem megfizetésének állít emléket.1310 Antoninus Pius kibocsátása közel sem 

voltΝolyanΝjelentős,ΝmintΝHadrianuséέΝErreΝutalΝaΝkülönbözőΝhátlapokΝkisebbΝszámaΝmellett, hogy 

az aurum coronarium sorozatotΝcsakΝbronzΝcímletben,ΝelsősorbanΝsestertiusként verette.1311  

 Az aurum coronarium sorozatbaΝ tartozóΝ 13Ν különbözőΝ éremΝ közülΝ csakΝ λΝ aΝ provinciaΝ

(Africa, Asia, Cappadocia, Dacia, Hispania, Mauretania, Sicilia, Syria, Thracia), ami kiegészül 

Alexandria, valamint Phoenice1312, Parthia1313 és Scythia1314 megszemélyesítéseivel.1315 Utóbbi 

háromΝ teljesenΝ egyediΝ aΝ rómaiΝ művészetbenέΝ ParthiaΝ ésΝ ScythiaΝ megjelenítéseΝ egyértelműenΝ

Antoninus Pius nagyságát fejezi ki, aki még a Római Birodalmon kívül is nagy tiszteletben 

                                                           
1306 Strack 1933, 139; Zahrnt 2007, 207. 
1307 SHA Pius 4, 10. 
1308 SHA Hadrianus 6, 5. P. Strack ezzel magyarázta, hogy Italia nem jelenik meg Antoninus Pius aurum 
coronarium sorozatában. Strack 1937, 40-41. 
1309 Toynbee 1934, 146; Strack 1937, 40; Méthy 1992, 285. 
1310 Strack 1937, 40. 
1311 KözgyűjteményekbenΝvagyΝárverésekenΝisΝlényegesenΝkevesebbΝdarabΝtalálhatóΝbelőlükέ 
1312 RIC III 587; Ostrowski 1990, Phoenice 1; LIMC Phonike 1; Houghtalin 1996, 1-2; Toynbee 1934, 150; Strack 
1937, 793-794; Schmidt-Dick 2011, IV.6.2.03. 
1313 RIC III 586. 
1314 RIC III 588. 
1315 Toynbee 1934, 145-146. 
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állott.1316 ErrőlΝaΝHistoriaΝAugustaΝisΝemlítéstΝtesz,ΝamelyΝszerintΝegyikΝrómaiΝcsászárnakΝsemΝvoltΝ

hozzáΝ mérhetőΝ presztízseΝ aΝ birodalmonΝ kívülέ1317 Nem kizárt, hogy a nem római területek is 

küldtek ajándékot egy új császár trónra lépésekor. Amennyiben azonban ez bevett gyakorlat volt, 

úgyΝ nemΝ kizárólagΝ AntoninusΝ PiusΝ kaphatottΝ ilyenΝ felajánlásokat,Ν ámΝ őΝ azΝ egyetlen,Ν akiΝ eztΝ

érmein is megörökítette.1318 Phoenicét M. Vitale részprovinciaként vagy eparkhiaiként 

interpretálja, amire a syriai helytartó által Kr.u. 115-117 között állított felirat ad alapot.1319  

Az aurum coronarium sorozatbanΝmegjelenőΝλΝprovinciaΝιΝvariánssalΝisΝkiegészül:ΝAfricaΝ

3 (AFR-V/3), Mauretania 2 (MAV-3), míg Asia (ASI-4) és Dacia (DAC-5) további 1-1 

hátlapváltozattal is rendelkezik. Érdekes módon Mauretania Antoninus Pius éremverésében 

későbbΝisΝmegjelentέ1320 AΝhadrianusiΝsorozatΝhatásaΝnemcsakΝaΝkibocsátásΝidőpontjában,ΝhanemΝ

azΝ ikonográfiábanΝ isΝ tükröződikέΝ AlapvetőenΝ kijelenthető,Ν hogyΝAntoninusΝ PiusΝ hátlapjaiΝ apróΝ

módosításokkalΝazΝelődjeΝáltalΝkibocsátottΝprovinciasorozatotΝveszikΝalapulέ1321 J. M. C. Toynbee 

helyesenΝ jegyziΝ meg,Ν hogyΝ feltehetőenΝ ugyanazokΝ aΝ vésnökökΝ dolgoztákΝ kiΝ eztΝ aΝ kibocsátástΝ

is.1322 Különös módon Parthia megszemélyesítése, bal lábánál íjjal és tegezzel, Hadrianus Moesia 

hátlapját másolja.1323 A provinciaperszonifikációk között közvetlen párhuzam nélkül áll Scythia, 

amely bal kezében tegezt tart (83. kép).1324 Antoninus Pius éremsorozatában további új elem 

Syria megszemélyesítése, amely a provincia egyetlen ábrázolása a római 

művészetbenέ1325  

 
83. kép: Scythia (Antoninus Pius Kr.u. 139) 

 

Jól látszik tehát, hogy Antoninus Pius aurum coronarium szériája 

alapvetőenΝHadrianus provinciasorozatára támaszkodik. A tartományok csoportos megjelenítése 
                                                           
1316 Vesd össze J. M. C. Toynbee véleménye szerint a Római Birodalom szomszédaival ápolt jó viszonyt vetítik 
előreέΝToynbeeΝ1λ3Ő,Ν1ŐθέΝ 
1317 EzΝazonbanΝmindenΝbizonnyalΝcsakΝkésőbbiΝeseményekreΝutal,ΝmivelΝközvetlenülΝtrónraΝkerülésekor,ΝamikorΝazΝ
érmeketΝkibocsátotta,ΝezΝmégΝvalószínűtlenέΝSHAΝPiusΝλ,Νθ-10. 
1318 III. századi érmeken való vitatott azonosításukhoz lásd Drost 2008, 276. 
1319 Vitale 2012, 168-169. Korábban már P. Strack is felvetette ezt, de érvek nélkül. Strack 1937, 39. 
1320 Méthy 1992, 285-286. 
1321 BővebbenΝlásdΝazΝegyesΝprovinciáknálέΝÉrdekességkéntΝazonbanΝmegΝkellΝemlíteni,ΝhogyΝεacedoniaΝáltalΝ
Hadrianus hátlapján tartott ostor, AntoninusΝPiusΝThraciaΝérméjéreΝkerülΝátέΝAzΝelőképekΝtehátΝnemΝmindenΝesetbenΝ
csakΝegyazonΝtartományokΝközöttΝkeresendőkέ 
1322 Toynbee 1934, 147. 
1323 A hosszúkás tárgyat a RIC parazoniumként értelmezi. RIC III 586. 
1324 J.M.C. Toynbee a kézben tartott tárgyat kardként interpretálja, noha elismeri, hogy az íj és a tegez a szkíták 
legjellemzőbbΝfegyvereέΝToynbeeΝ1λ3Ő,Ν1ηί-151. 
1325 Syria megszemélyesítése az antiokhiai Tykhét másolja. 
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hátlapokon, valamint azok ikonográfiája és datálása is erre utal. Közös bennük továbbá a modern 

kutatókΝ előttΝ nemΝ teljesenΝ világosΝ kiválasztásiΝ mechanizmusέ1326 Antoninus Pius nem utazta 

körbe a provinciákat, viszont átvette Hadrianus aurum coronariumotΝ mérséklőΝ gyakorlatát,Ν

amelyet érdemesnek talált az ábrázolásra.1327 Az éremsorozat célja a pusztán adoptált új uralkodó 

legitimálása.1328 εásrészrőlΝviszontΝfontosΝannakΝhangoztatásaΝis, hogy Antoninus Piust már nem 

csak a provinciák, de még a szomszédos birodalmak is elfogadták.1329 P. Strack a provinciák 

hadrianusi elismerésével ellentétben az aurum coronarium érmeken az önkéntes behódolást 

látta.1330 Hadrianus provinciasorozatához képest az ikonográfiaiΝ változásΝ azΝ eltérőΝ politikaiΝ

helyzettelΝésΝazΝeltérőΝüzenettelΝmagyarázhatóέ1331  

 

XXVII.3. Hadrianeum  

 AΝ reliefenΝ megjelenőΝ provinciaperszonifikációkΝ legizgalmasabb,Ν deΝ egybenΝ

legproblematikusabb csoportja egykor a Hadrianeumot díszítette. Az istenné avatott Hadrianus 

tiszteletére épült templomot Antoninus Pius 145-ben avatta fel Romában.1332 A mai piazza di 

Pietrán található építmény egykoron a Campus Martius közepén állt, az Augustus által emelt 

épületektőlΝdélreέ1333 TőleΝészakraΝfutottΝazΝókoriΝvia Recta, a via Flaminia és a pons Neronianus 

között.1334 A Hadrianeumtól nyugatra helyezkedtek el Matidia és Marciana hadrianusi 

emlékműveiέΝAntoninusΝPiusΝhelykiválasztásaΝaΝCampusΝεartiusΝközépsőΝ részénekΝdinasztikusΝ

reprezentációra való hasznosítását vitte továbbέΝ HadrianusΝ istennéΝ avatásátΝ nemΝ voltΝ könnyűΝ

keresztülvinni a senatuson, így bizonyára templomának építését sem.1335 

                                                           
1326 Strack 1937, 41-43. Vesd össze N. Méthy véleménye szerint Antoninus Pius a legfontosabb és legromanizáltabb 
népeket ábrázolta. Méthy 1992, 285. 
1327 Az aurum coronarium összegét korábban Augustus is mérsékelte. Res Gestae 4, 21 
1328 A legitimáció fontos szerepet játszott Hadrianus istenné avatásában is. Toynbee 1934 144-145; Méthy 1992, 
284; SHA Pius 5, 1. 
1329 Méthy 1992, 285. 
1330 Strack 1937, 41. 
1331 Vesd össze ToynbeeΝ1λ3Ő,Ν1Őθ,ΝakiΝszerintΝaΝkétΝéremsorozatΝmögöttΝalapvetőenΝugyanazΝazΝeszmeΝállέΝEzzelΝ
szemben P. Strack az érmeket a provinciák és a birodalom szomszédainak teljesítményéhez kötötte. Strack 1937, 40-
41. 
1332 SHA Pius 8, 2; Sapelli 1999, 12-23; Toynbee 1934, 152-159; Liverani 1995, 229-233; Lucas 1900, 1-28; Pais 
1979, 3-4, 11-35; Ostrowski 1990, 216-219. 
1333 A templomot korábban a Neptunus basilicával azonosították, amelyet Hadrianus újított fel. Papi 2005, 52; SHA 
Hadrianus 19, 10; Parisi Presicce 2005, 76-77. Hadrianus építkezéséhez lásd Birley 1997/2, 111. 
1334 Boatwright 2010, 171-172. 
1335 HadrianusΝutolsóΝéveiΝmeglehetősenΝrosszΝviszonybanΝteltekΝa senatusszal. Papi 2005, 52-53. 
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 A kelet felé tájolt Hadrianeum magas podiumon álló peripteros templom volt, rövid 

oldalain 8, a hosszantiakon 13 oszloppal.1336 Ezek közül az északi részen 11 még ma is áll a 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Romának helyet adó építményben. 

Az épület egy 90×100 méteres porticusos tér közepén állt, amely így egy lehatárolt teret alkotott 

az kultuszhely körül. Ennek északi részén még egy exedra is helyet kapott, amely 

igazságszolgáltatási funkciókat is elláthatott.1337 A porticus alacsonyabb volt, mint maga a 

templom, az egész épületkomplexumot tehát magasságával a Hadrianeum uralta (84. kép). Ez 

annak a kifejezése, hogy Hadrianus életében az egész Római Birodalom feje volt, halála után 

pedig annak istene lett.1338 A keleti porticusrésznél, a via Flaminiánál egykoron egy diadalív is 

állt,Ν amelyΝ mégΝ 1η2ιΝ előttΝ megsemmisült,Ν ígyΝ pontosΝ kapcsolataΝ aΝ HadrianeummalΝ nemΝ

tisztázott.1339 

 
84. kép: A Hadrianeum rekonstrukciója 

 

 A Hadrianeum kétségkívül legizgalmasabb elemei a reliefek, amelyek a XVI. század óta 

többΝ részletbenΝ kerültekΝ előέ1340 A mai napig összesen 18 provinciát és 7 fegyvereket, illetve 

tropaeumotΝ ábrázolóΝ domborműΝ maradt fenn, de további 3 elpusztult darabról rajzos 

dokumentáció ismert.1341 Régóta vitatott, hogy a reliefek a Hadrianeum melyik részét díszítették, 

                                                           
1336 Az épület 1870-tőlΝaΝbörzénekΝadottΝhelyetέΝSapelliΝ1λλλ,Ν13-14; Parisi Presicce 2005, 78-82.  
1337 Az exedra, mint igazságszolgáltatási épületrész lásd Parisi Presicce 2005, 96-98. 
1338 Claridge 1999, 125. 
1339 Parisi Presicce 2005, 82; Boatwright 2010, 176-177. 
1340 EzΝmagyarázatulΝszolgálΝarra,ΝhogyΝaΝdarabokΝmiértΝszóródtakΝszétΝkülönbözőΝolaszΝgyűjteményekben:ΝεuseiΝ
Capitolini–Palazzo dei Conservatori (8 darab), Museo Archeologico Nazionale Napoli (3 darab), Palazzo Massimo 
alle Terme (2 darab), Villa Doria Pamphilj – Casino del Belrespiro oldalába falazva (2 darab), Palazzo Farnese (1 
darab), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma (1 darab), Musei Vaticani - Museo 
Gregoriano Profano (1 darab). A részletes kutatástörténethez lásd Claridge 1999, 117-121; Parisi Presicce 2005, 78-
94; Pais 1979, 11-27.  
1341 A római Palazzo Senatorio oldalába falazott Africa perszonifikációjának büsztjét ábrázoló reliefet (AFR-II/40) 
korábbanΝaΝHadrianeumΝdomborműveiΝközéΝsoroltákέΝAΝdomborművekΝazonbanΝtémájukatΝleszámítvaΝsemmilyenΝ
hasonlóságot sem mutatnak egymással. Sapelli 1999, 14-17, 28-82; Pais 1979, 35-95; Papi 2005, 64; Dodero 2010, 
60-68/13-15. 



335 

 

deΝ legvalószínűbbnekΝ aΝ templomotΝ övezőΝ porticus attikájánΝ valóΝ elhelyezésΝ tűnikέ1342 A 

perszonifikációk az oszlopok fölött helyezkedtek el, a köztes részt pedig a fegyverdíszek 

egészítettékΝkiέΝAΝtemplomotΝövezőΝattikánΝvalóΝelhelyezéstΝtámasztjaΝaláΝaΝForumΝTransitorium,Ν

a Forum Traiani vagy az aphrodisiasi Sebasteion példája is, ahol az ethnék és provinciák 

megszemélyesítései foglalták el azt.1343 

A legfeljebb 2,08×1,90×0,85 méteres, perszonifikációkkal díszített prokonnésosi 

márványlapokΝ alsóΝ ésΝ felsőΝ részeΝ erősenΝ profiláltέΝ KözösΝ bennük,Ν hogyΝ aΝ nőalakokΝ mindigΝ aΝ

szemlélővelΝ szembenΝ állnak,Ν súlypontjukatΝ holΝ jobb,Ν hol bal lábukra helyezve.1344 A simára 

csiszoltΝ felületΝ előttΝ álló,ΝmagasreliefbenΝ kivésettΝmegszemélyesítésekΝ azonosításaΝ aΝmaiΝ napigΝ

sok problémát vet fel. Legnagyobb gondot a párhuzamok hiánya okozza, a pár évvel korábban 

Hadrianus és Antoninus Pius által kibocsátott éremsorozat ellenére. A legtöbb esetben nincs 

átfedésΝbármilyenΝrégebbi,ΝdeΝkésőbbiΝprovinciaperszonifikációvalΝsemέΝAΝreliefekΝazonosításátΝaΝ

feliratok hiánya, valamint a töredékesen megmaradt állapotuk nehezíti.1345 További problémát 

jelentenek a modernΝ koriΝ restaurálások,Ν kiegészítések,Ν amelyekΝ soránΝ aΝ domborművekhezΝ

sokszor teljesen fiktív attribútumokat rendeltek hozzá. Dolgozatomban csupán azokkal a 

reliefekkel foglalkozom részletesen, amelyek véleményem szerint biztosan vagy legalább nagy 

valószínűségΝszerintΝmeghatározhatókέΝAΝtöbbiΝdarabΝtaglalásárólΝazértΝteszekΝle,ΝazΝazonosításiΝ

kényszernek ellenállva inkább elismerem, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem 

tudomΝőketΝprovinciákhozΝkötniέ1346 

A Hadrianeum egyik Nápolyban található domborművénΝ állóΝ provinciaΝ rövidΝ khitónt, 

himationt, braccaet,ΝcipőtΝésΝfejénΝfrígΝsapkátΝvisel,ΝbalΝkezébenΝkettősbárdotΝtartΝ(κηέΝkép)έ1347 A 

jobbΝ kezébenΝ tartottΝ hosszúΝ botΝ végeΝ elveszett,Ν ígyΝ azonosításáraΝ nincsΝ lehetőségέΝAΝ labrys az 

                                                           
1342 AΝkülönbözőΝelméletekΝösszefoglalásáhozΝlásdΝClaridgeΝ1λλλ,Ν121-125; Papi 2005, 60; Parisi Presicce 2005, 88-
94; Toynbee 1934, 153-155. 
1343 Sapelli 1999, 21-22; Smith 1988, 50-70; Papi 2005, 58-62. Seelentag 2004, 308-315, 363-366; Östenberg 2009, 
29-30.Lásd legutóbb a Forum Traianin végzett új ásatások eredményeit összefoglalóan Milella 2007, 192-211; 
Meneghini 2009, 117-163.  
1344 Parisi Presicce 1999, 96-97. 
1345 AΝHadrianeumΝépületkomplexumátΝaΝkésőΝrómaiΝidőkbenΝkőbányakéntΝhasználták,ΝahonnanΝaΝpiazzaΝdiΝPietraΝ
nevet is kapta. Papi 2005, 58. N. Hannestad feltételezése szerint a provinciák nevei a reliefre voltak festve, hogy az 
ókoriΝszemlélőΝazonosítaniΝtudjaΝőketέΝHannestadΝ1λκθ,Ν1λκέ 
1346 Lucas 1900, 28-42; Sapelli 1999, 28-82; Toynbee 1934, 155-159. A korábbi azonosítások összegzéséhez lásd 
Ostrowski 1990, 216-219. 
1347 Lucas 1900, 6-ιήC,Ν3θ;ΝBieńkowskiΝ1λίί,Νθθ-68/59; Strong 1907, 388-389/3; Jatta 1908, 44/2; Toynbee 1934, 
158; Pais 1979, 45-47/3; LIMC Phrygia 3; Ostrowski 1990, Bithynia et Pontus 6=Phrygia 7; Sapelli 1999, 36-37/5; 
Dodero 2010, 67-68/15. 
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amazonszerűΝruházattal Kis-Ázsia felé mutat.1348 A fríg sapka, ahogy a neve is mutatja, Phrygia 

jellemzője,Ν amelyΝ ígyΝ azonosítjaΝ aΝ nőalakotέΝ JέΝ εέΝ CέΝ ToynbeeΝ rámutatottΝ aΝ HadrianusΝ

provinciasorozatábanΝlévőΝhátlapokΝésΝaΝreliefΝközöttiΝnagyΝhasonlóságraέ1349 A restitutor érmen 

ráadásulΝugyanúgyΝazΝegyikΝvállaΝalattΝmegyΝhátraΝcsakúgy,ΝmintΝaΝdomborművönέΝAΝnőalakokΝ

kezében tartott attribútumok eltérnek, de ez nem ássa alá az interpretáció helyességét. 

     
85. kép: Phrygia a Hadrianeum reliefjén    87-88. kép: Bithynia (?) és aplustre-szerűΝ 

86. kép: Scythia a Hadrianeum reliefjén     frizurája a Hadrianeum reliefjén 

 

EgyΝ másikΝ σápolybanΝ őrzöttΝ domborművetΝ (InvέΝ θιηι)Ν díszítőΝ nőalakΝ rövidΝ tunicát, 

köpenyt, braccaet,Ν cipőt,Ν valamintΝ fejénΝ furcsaΝ téglalapΝ alakúΝ fejfedőtΝ visel,Ν kezében tegezt és 

nyilat tart (86. kép).1350 AΝnadrág,ΝaΝtegezΝvalamintΝaΝkülönösΝfejfedőΝmegegyezikΝAntoninusΝPiusΝ

Scythia hátlapjával, így véleményem szerint annak a megszemélyesítése.1351 A Daciaként 

azonosított reliefhez lásd DAC-7.  

AΝPalazzoΝdeiΝConservatoribanΝőrzöttΝegyikΝreliefΝ(InvέΝιθ1)ΝnőalakjaΝhosszú,ΝfélΝmellétΝ

szabadon hagyó tunicátΝ visel,Ν balΝ kezébenΝ földreΝ támasztottΝ kettősbárdotΝ tart,Ν jobbΝ kezétΝ

csípőjéreΝ helyeziΝ (κιέΝ kép)έ1352 HajaΝ különΝ figyelmetΝ érdemel,Ν mivelΝ aΝ fejtetőtől elálló három 

göndörΝcsigábanΝvégződőΝtincsΝteljesenΝegyediέΝAΝfrizuraΝezenΝrészeΝazΝaplustréra hasonlít (88. 

                                                           
1348 Christof 2001, 135-145; Tyrell 1989, 55-56; Langer 2007, 31; Fless 2007, 53. 
1349 Toynbee 1934, 158. Az éremhez lásd még RIC II 962-964; Ostrowski 1990, Phrygia 2; LIMC Phrygia 7; 
Toynbee 1934, 127-128; Houghtalin 1996, Phrygia 2; Strack 1933 783; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.15. 
1350 Lucas 1901, 5-6/B, 36; Sapelli 1999, 32-34/3; Pais 1979, 42-43/2; Toynbee 1934, 158-159; Strong 1907, 388/2; 
Ostrowski 1990, Armenia 14; Dodero 2010, 65-66/14. 
1351 A RIC a hosszúkás tárgyat parazoniumként értelmezi. RIC III 588. J. M. C. Toynbee Scythia kézben tartott 
attribútumot kardként interpretálta, noha elismeri, hogy az íj és a tegez a szkítákΝlegjellemzőbbΝfegyvereέΝToynbeeΝ
1934, 150-151. 
1352 Lucas 1901, 9-10/G, 41-42; Sapelli 1999, 57-58/12; Pais 1979, 61-θ3ή1ί;ΝToynbeeΝ1λ3Ő,Ν1ηκ;ΝBieńkowskiΝ1λίί,Ν
70-72/39; Strong 1907, 389; Jatta 1908, 45/5; Helbig II, 1437; Ostrowski 1990 219; LIMC Moesia 19. 
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kép), amely csak Bithynia attribútumaként jelenik meg (BIT-2/3).1353 Hasonlóan szokatlanul 

mesterkélt a Danuvius himationja Traianus hátlapján, amelyen Daciát (DAC-2)Ν gyűriΝ leέΝ

AmazonszerűΝ ruházataΝ jólΝ illikΝ aΝ kettősbárdhoz,Ν amelyΝ gyakranΝ aΝ harcosΝ nőkΝ fegyverekéntΝ

jelenik meg.1354 A két részlet önmagában is a kis-ázsiai térség fele mutat, amely az aplustréra 

emlékeztetőΝ hajΝ mellettΝ BithyniaΝ megszemélyesítésétΝ valószínűsítiέΝ HozzáΝ kellΝ azonbanΝ tenni,Ν

hogy az aphlastont attribútumként mindig kézben tartva ábrázolták.  

Látható tehát, hogy a provinciaperszonifikációkkal díszített reliefek egy része Hadrianus 

és Antoninus Pius éremsorozataival párhuzamba állítható.1355 Többségük azonban teljesen más 

ikonográfiátΝtükröz,ΝamelynekΝnincsΝpontosΝmegfelelőjeέΝAΝtöredékességΝellenéreΝkitűnik,ΝhogyΝaΝ

HadrianeumnakΝmásΝvoltΝazΝüzenete,ΝmásΝ rendezőelvvel,ΝmintΝHadrianusΝvagyΝAntoninusΝPiusΝ

éremsorozatának. A hátlapokkal szemben nagy különbség, hogy a reliefeken katonai ruhában 

állóΝ perszonifikációΝ isΝ feltűnik,Ν amiΝ teljesenΝ egyediέ1356 Ráadásul a megszemélyesítéseket 

fegyverek tagolják. A Hadrianeum tehát sokkal militánsabb képet festett az éremsorozatoknál. 

Fontos azonban kiemelni,ΝhogyΝaΝprovinciákΝnemΝlegyőzöttkéntΝvannakΝmegszemélyesítve,ΝamiΝaΝ

két éremsorozat képi világával egybecseng.1357 C. Papi szerint ez a provinciák romanizációjának 

előrehaladottságávalΝ isΝ összefügg,Ν hiszenΝ TraianusΝ márΝ hispaniaiΝ származásaΝ ellenéreΝ császár 

tudott lenni.1358  

Antoninus Pius követte Hadrianus békepolitikáját, és nem törekedett a Római Birodalom 

területének kiterjesztésére.1359 AΝ birodalomΝ konszolidációjaΝ kerültΝ előtérbe,Ν amiΝ azΝ

ikonográfiábanΝ isΝ tükröződikέ1360 Ennek egyik eszköze volt a provinciaperszonifikációk 

csoportos megjelenése reliefeken és érmeken egyaránt. A Hadrianeum provinciaperszonifikációi 

Hadrianus a birodalmat behálózó nagy utazásaira tett utalások is egyben. A térelrendezést 

megfigyelveΝ aΝ birodalomΝ különbözőΝ részeiΝ mindΝ aΝ központiΝ alakot, a császárt veszik körbe, 

ráadásul a hatalom központjában, Romában. 

                                                           
1353 TermészetesenΝfelmerülΝaΝkérdés,ΝhogyΝaΝhajkompozícióbólΝmennyitΝláthatottΝazΝegykoriΝszemlélőέΝAzΝaplustre 
Bithynia kezében Hadrianus egyik Nicomediában vert cistophorusánΝisΝelőfordulέΝGeminiΝσumismaticΝAuctions,Ν
Auction II (11.01.2006), 401-es tétel. 
1354Lásd feljebb. 
1355 Vesd össze Papi 2005, 64, aki szerint a Hadrianeum reliefjeinél az alkotók szándékosan kerülték a pontos 
meghatározhatóságΝlehetőségétέ 
1356 AΝPalazzoΝdeiΝConservatoribanΝőrzöttΝreliefenΝ(InvέΝιθι)ΝaΝnőalakΝmellpáncéltΝviselέΝSapelliΝ1999, 64-65/19; Pais 
1979, 69-ι1ή13;ΝArceΝ1λκί,Νκλή2κ;ΝHelbigΝII,Ν1Ő3ι;ΝJattaΝ1λίκ,ΝŐηήι;ΝBieńkowskiΝ1λίί,Νιθ-78/43; Lucas 1900, 12/L. 
1357 Toynbee 1934, 157; Papi 2005, 60-62. 
1358 Papi 2005, 62. 
1359 Toynbee 1934, 157; Papi 2005, 54-58. 
1360 Papi 2005, 62. 



338 

 

XXVII.4. EphesosiΝParthusΝemlékmű 

AΝHadrianeumΝreliefjeitΝaΝkutatókΝgyakranΝazΝephesosiΝúgynevezettΝParthusΝemlékművelΝ

hozzák összefüggésbe.1361 Erre a város- vagy provinciaperszonifikációkat ábrázoló 

domborművekΝ mellettΝ azΝ épületekΝ Antoninus-korra való datálása szolgáltat alapot.1362 Az 

Ephesosban 1897-tőlΝfokozatosanΝelőkerültΝreliefekΝösszesenΝŐηΝméterΝhosszúΝfríztΝalkotnakέ1363 

Az életnagyságú alakokkal díszített lapok adopciót, csatajelenetet,Ν apoteózist,Ν istenekΝgyűlését,Ν

valamint perszonifikációkat ábrázolnak. A csak másodlagos felhasználási helyükön felfedezett 

reliefek eredetileg egy monumentális oltárhoz tartozhattak. 

AΝperszonifikációkatΝmegjelenítőΝciklusΝösszesenΝιΝrelieflapbólΝáll, és az oltár két rövid 

külsőΝ oldalánΝ helyezkedettΝ elέΝ AΝ lapokΝ általábanΝ kétΝ nőalakotΝ ésΝ aΝ lábuknálΝ elhelyezkedőΝ

folyamistent ábrázolnak.1364 Állapotuk többnyire elég töredékes, ami rendkívül megnehezíti 

értelmezésüket. Disszertációmban jelen esetben is csak azΝikonográfiailagΝértelmezhetőΝlapokkalΝ

foglalkozom.1365 KétΝreliefenΝmegfigyelhetőΝvoltΝaΝkétΝállóΝalakΝfelsőtesteΝközöttiΝkiegészítő,ΝazΝ

interpretációtΝsegítőΝelemekΝfeltűnéseέ1366 A legteljesebben megmaradt FR18-ason egy gabonával 

megrakott terménykosár, míg az FR17-esnél gyermekeket szoptató 

anyafarkasΝ (κλέΝ kép)έΝ UtóbbiΝ esetbenΝ aΝ nőalakΝ nemΝ maradtΝ meg,Ν deΝ

mindenképp Roma megszemélyesítését kell a hiátusban látnunk.1367 A 

relieflapΝmásikΝoldalátΝegyΝpáncélosΝférfiΝfoglaljaΝel,ΝfeltehetőenΝεarcusΝ

Aurelius, míg kettejük között a Tiberis megszemélyesítése található.1368 

EzΝ alapjánΝ tehátΝ logikusnakΝ tűntΝ azΝ összesΝ domborműΝ nőalakjátΝ

városokkal azonosítani, ami azonban nem minden esetben tartható fenn.  

 
89. kép: FR-17-es relief  

 
                                                           
1361 Liverani 1999, 645; Nista 1999, 110; Parisi Presicce 1999, 100; Landskron 2003, 125-126; Landskron 2006, 
116-119, 122. 
1362 AzΝemlékműΝdatálásaΝvitatott,ΝidősebbΝFaustinaΝvagyΝδuciusΝVerusΝconsercatiójaΝutánraΝtehetőέΝτberleitnerΝ
1999, 630; Oberleitner 2009, 292-293. vesd össze Liverani 1995, 234-236, 239, 241-242; Liverani 1999, 639-645, 
aki nem sokkal 141 utánra keltezi. Landskron 2006, 124. 
1363 Ganschow 1986, 209-214; Oberleitner 1999, 619-621; Liverani 1995, 233-243; Oberleitner 2009, 18-48. 
1364 Liverani 1995, 237-240; Oberleitner 1999, 236-237. 
1365 Az FR19-es lapot A. Landskron ruházatnak a liverpooli Merseyside County Museumban található szoborral való 
párhuzama alapján Cappadociával azonosította. A szóban forgó plasztika provinciaperszonifikációk közül való 
kizárásához lásd Cappadocia fejezet. Landskron 2006, 109, 122. 
1366 PέΝδiveraniΝeztΝnemΝtartjaΝmindenΝesetbenΝmegjelenőΝelemnekέΝδiveraniΝ1λλη,Ν2Őί-241. 
1367 Oberleitner 1999, 627; Landskron 2006, 109-110, 121. 
1368 FelmerültΝmégΝaΝεarsszalΝvalóΝazonosításΝlehetőségeΝisέΝδiverani 1995, 238, Oberleitner 1999, 626-627; 
Landskron 2006, 121; Oberleitner 2009, 292-293. 
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Az FR14-esΝrelieflaponΝkétΝbalraΝfordulóΝnőΝállέΝAΝbalΝoldalinakΝ„dugóhúzó”ΝalakúΝtincseiΝ

vannak, ruházata Isis-csomós köpeny, alatta khitón, bal kezében egy töredékes madarat tart. A 

nőalakotΝazΝIsis-csomó miatt Alexandriaként, valamint Aegyptosként vagy Africaként próbálták 

meg interpretálni.1369 A kézben tartott madárral kapcsolatban felmerült a nílusi lúd vagy 

szirtifogoly értelmezés is, holott utóbbi nem található meg Afrikában.1370 δegvalószínűbbnekΝazΝ

íbiszΝ tűnik,Ν ahogyΝ azΝ AntoninusΝ PiusΝ aurum coronarium érmén 

Alexandria kezében is látható, ezért véleményem szerint a várossal 

való azonosítás a helyénvaló.1371 AΝjobbΝoldali,ΝköpenytΝviselőΝnőalakΝ

rendkívülΝtöredékes,ΝígyΝmeghatározásáraΝnincsΝlehetőségέ1372  

 
90. kép: FR-15-ös relief részlete 

 
Az FR15-ös relief kétΝállóΝnőalakjaΝkhitónt, köpenyt, braccaet 

ésΝcipőtΝvisel,ΝmígΝközöttükΝegyΝfolyamistenΝfelsőtesteΝtalálhatóΝ(λίέΝ

kép).1373 A bal oldali, csillaggal és félholddal díszített vexillumot tartó 

nővelΝ kapcsolatbanΝ felmerültΝ aΝ Carrhaeként,Ν mígΝ aΝ melletteΝ állóvalΝ az Edessaként való 

értelmezés.1374 Másik elképzelés szerint mindketten Ephesos amazonok általi 

megszemélyesítései lennének, akik a mitikus hagyomány szerint a várost alapították.1375 A. 

Landskron ezzel szemben a ruházata alapján eleinte Pontus-vidéknek és Armeniának, majd 

Armeniának vagy Parthiának vélte.1376 M. Laubenberger a vexillumot tartó alakot a portréja 

alapján Lucillával, Lucius Verus feleségével azonosítja.1377 A vexillumotΝ tartóΝ nőalakΝ viszontΝ

egyáltalán nem hasonlít amazonra1378 vagy városperszonifikációra, sokkal inkább egy provincia 

megszemélyesítéséreέΝ EgyΝ keletiΝ területΝ vagyΝ népΝ nemΝ legyőzöttkéntΝ valóΝ megjelenítéseΝ semΝ

lenneΝlogikus,ΝmikorΝpontΝezekkelΝálltΝaΝRómaiΝBirodalomΝhadbanέΝEzΝaΝnőalakΝáltalΝtartottΝegyikΝ

                                                           
1369 Diez 1983, 156-161; Liverani 1995, 237, 240; Landskron 2006, 103-106, 122. 
1370 Diez 1983, 159-160. vesd össze Landskron 2006, 103. 
1371 RIC III 577, 593. A szintén Ephesosban talált ARA-2-es elefántcsont faragvány is kezében tartja az 
azonosításául szolgáló tevét. 
1372 Vesd össze Liverani 1995, 237, 240, aki egy másik aegyptosi várossal, Memphisszel azonosította. A. Landskron 
viszontΝaΝnőalakΝhajátΝlybiaiΝtincsekbőlΝállónak véli, így a perszonifikációt Libyához köti. Landskron 2006, 106, 122. 
1373 Landskron 2006, 106. 
1374 Liverani 1995, 237. 
1375 τberleitnerΝ1λλλ,Νθ2ιέΝEzzelΝszembenΝPέΝδiveraniΝaΝjobbΝoldaliΝnőalakotΝDioshieronnalΝvagyΝHypaipávalΝ
azonosította. Liverani 1995, 240. 
1376 Landskron 2003, 127-128; Landskron 2006, 106, 122. 
1377 Laubenberger 1999, 652-653. 
1378 A portré alapján ugyanerre a következtetésre jutott M. Laubenberger is. Laubenberger 1999, 651-652. 
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legszentebb római hadijelvénnyel sem egyeztethetőΝ összeέ1379 A vexillumotΝ díszítőΝ félholdΝ ésΝ

csillagΝsemΝ tekinthetőΝvalamelyΝ területΝ specifikusΝ szimbólumának,ΝmivelΝezekΝmindenholΝnagyΝ

jelentőséggelΝ bírtakέ1380 A két attribútum provinciaperszonifikációkkal együtt a négy császár 

évében jelenik meg, Gallia és Hispania között (GAL-2=HIS-5). Ennek ellenére a relief nem 

hozható összefüggésbe a két tartomány egyikével sem, mivel azok sosem tartanak vexillumot.  

Az FR18-asΝreliefΝkétΝnőalakjaΝgörögΝruházatbanΝjelenikΝmegΝ(λ1έΝkép)έ1381 A bal oldali 

khitónt és himationt visel, bal kezében aplustrétΝtart,ΝmígΝaΝmásikΝnőΝruházataΝpeplos és himation. 

FelsőtestükΝ közöttΝ egyΝ gabonávalΝ teliΝ kosárΝ található,Ν mígΝ lábuknálΝ folyamistenέΝ AzΝ alakokatΝ

igyekeztek Ktésiphonnal és Seleuciával azonosítani, míg a folyót a Tigrissel.1382 A. Landskron 

azonbanΝrámutatott,ΝhogyΝaΝférfiΝformábanΝmegjelenőΝvizekkelΝkapcsolatosΝmegszemélyesítésekΝ

nem pusztán folyók, hanem az Ókeanos vagy a Pontos Euxenios 

perszonifikációi is lehetnek.1383 Az aplustre mint 

városperszonifikáció attribútuma rendkívül szokatlan. Aphlastont 

kezében a provinciaperszonifikációk közül egyedül Bithynia tart 

(BIT-2ή3),Ν amiΝ aΝ lábánálΝ elterülőΝ PontosΝ EuxeniosΝ

megszemélyesítésével jól összeillik.1384 

 
91. kép: FR-18-as relief 

 
AzΝ ephesosiΝ emlékműΝ értelmezéseΝ tehátΝ rendkívülΝ

problematikus. A töredékes relieflapok városokat és provinciákat, 

vagy esetlegesen annál kisebb szervezeti egységeket jelenítenek meg. Közvetlen kapcsolatuk 

Ephesosszal vagy a parthus hadjárattal az identifikációs problémák miatt sem feltétlenül 

adott.1385 AzΝ emlékműΝ különbözőΝ jeleneteiΝ eltérőΝ céltΝ szolgáltakέ1386 Az adopció ábrázolása a 

                                                           
1379 Itt nem beszélhetünk a hadijelvények visszaszolgáltatásáról, mint a Prima Porta-i szobor mellpáncélján. Ehhez 
lásd GAL-2. 
1380 ÖnmagukbanΝeleinteΝcsakΝmellékesΝszerepetΝjátszottakΝannakΝellenére,ΝhogyΝjelentőségükhözΝnemΝfértΝkétségέΝ
DNP Luna 506-507; DNP Sol 692-693; Domes 2007, 102-103. vesd össze Linfert 1984, 352. 
1381 Landskron 2006, 106. 
1382 Liverani 1995, 240; Oberleitner 1999, 236. 
1383 Landskron 2006, 110-113, 120. 
1384 A többek között Bithyniával való azonosítást A. Landskron is felvetette. Landskron 2006, 122. Az aplustre 
Bithynia kezében Hadrianus egyik Nicomediában vert cistophorosánΝisΝelőfordulέΝGeminiΝσumismaticΝAuctions,Ν
Auction II (11.01.2006), 401-es tétel.  
1385 Oberleitner 1999, 626-627. vesd össze Landskron 2006, 121. 
1386 Landskron 2006, 123-124; Liverani 1995, 242-243. 
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legitimációt hangsúlyozta, amelyet még Hadrianus tervelt ki és rendezett el.1387 Ezt szolgálja az 

istenek gyülekezetének jelenete is, ami a császári család közvetlen kapcsolatát fejezi ki az 

égiekkel. A pietas hangsúlyozása egy oltáron különösen fontos volt. A csatajelenet nem 

feltétlenülΝegyΝkonkrétΝütközethezΝkötődik,ΝhanemΝáltalábanΝaΝvirtus Augustit fejezi ki. A városok 

ésΝ provinciákΝ perszonifikációiΝ egyΝ közelebbrőlΝ megΝ nemΝ határozható elv alapján lettek 

kiválasztvaέΝ CéljukΝ mindenΝ valószínűségΝ szerintΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ nagyságánakΝ ésΝ

sokszínűségénekΝkifejezéseΝvoltέ 

 

XXVII.5. Mozaikok 

 AΝprovinciaperszonifikációkΝmozaikokonΝisΝtöbbΝesetbenΝcsoportosanΝfordulnakΝelő,ΝdeΝazΝ

érmekhez és reliefekhez képest új információkkal szolgálnak. Itt 3 mozaik, az ostiai, zeugmai és 

az egyik el djemi részletesebb együttes elemzésére kerül sor. A pusztán egy tartományt ábrázoló 

padlódíszeket a saját fejezetükben taglaltam, és jelen esetben nem szolgálnának többlet 

információval. Ilyen alapon ki kell zárni a CIL-2-es mozaikot is, amelynek bal oldalán egy 

további perszonifikáció fekszik, ám azonosításához túlságosan kis töredéke maradt fenn. A 

piazza armerinai villa nagy vadászjelenettel díszített hosszú folyósójának két végében található 

apsis mozaikjainΝmegjelenőΝmegszemélyesítésekΝszándékosanΝmaradtakΝkiΝaΝdisszertációmbólέΝAΝ

déliΝrészenΝtalálható,ΝegészbenΝmegmaradtΝábrázolástΝRέΝJέΝAέΝWilsonΝmeggyőzően Aithiopiaként 

interpretálta.1388 Az északi mozaikΝ viszontΝ annyiraΝ töredékes,Ν hogyΝ aΝ nőalakΝ nemΝ

azonosítható.1389 A IV. századi kompozíció viszont már a megmaradt részek alapján is láthatóan 

új,ΝkésőΝrómaiΝformanyelvetΝkövet,Ν ígyΝkülönbenΝsemΝképeznéΝaΝdisszertációΝtárgyátέΝεárpedigΝ

Aithiopiának ez az egyetlen ismert perszonifikációja, így nem biztos, hogy a töredékes 

perszonifikáció a korábbi párhuzamok alapján azonosítható. 

 A mozaikpadló különösen érdekes megjelenítési helye a geográfiai, pontosabban 

közigazgatási egységek megszemélyesítéseinek. Az egykoriΝésΝmodernΝszemlélőΝelőttΝígyΝtérben,Ν

annak lekicsinyített fizikai valóságában is felfoghatóvá válik a föld mint földrajzi fogalom. A 

nézőΝ számáraΝ plasztikusΝ leszΝ aΝ tartományokΝ térbeliΝ elhelyezkedése,Ν egymáshozΝ valóΝ viszonya,Ν

amelyetΝaΝpadlónΝakárΝ„beΝisΝjárhatott”έΝAΝmozaikonΝvalóΝábrázolásΝaΝprovinciaperszonifikációkΝ

                                                           
1387 Oberleitner 1999, 623. 
1388 Wilson 2004, 153-167. A korábbi elméletek alapos összefoglalását és cáfolatát is lásd ugyanitt. 
1389 G. V. Gentili általánosan elfogadott elmélete szerint Mauretaniát ábrázolja, ami azonban minden ikonográfiai 
alapotΝnélkülözőΝfeltételezésέΝGentiliΝ1λλλ,Νικ-79. 
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elvontabbΝ szemléletmódjárólΝ teszΝ tanúbizonyságot,Ν amelyΝ sokkalΝ komplexebbΝ ésΝ kifejezőbbΝ

módon volt képes a tartományok leképezésére.  

 

XXVII.5.1. Ostia 

 IdőrendbenΝ aΝ legkorábbiΝ csoportos provinciaperszonifikációt ábrázoló mozaik az ostiai 

via dei Vigili alatti thermaeben található.1390 AΝ ClaudiusΝ korraΝ keltezhetőΝ padlódíszΝ aΝ városΝ

kikötőjénekΝbővítésévelΝ függΝössze,ΝamelynekΝcéljaΝRomaΝgabonaellátásánakΝbiztosítsaΝvoltέ1391 

A padló központi részén a négy delfin által jelzett Földközi-tenger helyezkedik el, amelynek két 

oldalán négy-négyΝ büsztΝ találhatóΝ (λ2έΝ kép)έΝ AΝ mellképekΝ közöttΝ négyΝ férfiΝ ésΝ négyΝ nőiΝ

váltakozikέΝElőbbiekΝaΝεediterráneumbanΝuralkodóΝnégyΝszeletΝszemélyesítikΝmegέΝAΝnőalakokΝ

viszont Roma gabonaellátását biztosító négy provinciát, Africát (AFR-II/79), Aegyptost (AEG-

2), Hispaniát (HIS-11) és Siciliát ábrázolják. Utóbbi nem perszonifikáció, hanem pusztán 

triskelesként jelenik meg. Az afrikai és európai tartományok között térbeli, illetve földrajzi 

elkülönítésΝ isΝ megfigyelhető:Ν AfricaΝ ésΝ AegyptosΝ aΝ delfinekΝ egyik,Ν mígΝ HispaniaΝ ésΝ SiciliaΝ aΝ

másik oldalán helyezkednek el. A központi jelenetet pajzsok és dárdák, valamint 

négyszögminták veszik körbe, amit meandersáv zár le. Az ostiai mozaikpadló tehát egy elvont, 

leegyszerűsítettΝ térképetΝ ábrázol,Ν amelynekΝ közepénΝ aΝ Földközi-tenger, körülötte a négy 

gabonatermelőΝ provincia,Ν ésΝ aΝ víziΝ szállításhozΝ szükségesΝ szelekΝ megszemélyesítéseiΝ

helyezkednekΝ elέΝ AΝ külsőΝ körbenΝ

viszont a fegyverekkel jelzett barbár 

világΝ fedezhetőΝ fel,Ν amelyΝ aΝ belsőΝ

rómaival ellentétet képez. Hasonló 

váltakozásΝ figyelhetőΝ megΝ aΝ

Hadrianeum reliefjein és a zuegmai 

mozaikon is.  

 

92. kép: Ostiai provincia mozaik 

 

 

                                                           
1390 Calza 1912, 103-112; BecattiΝ1λθ1,Ν46-47, no. 68; Ostrowski 1990, 213/1; Clarke 1994, 96-98; ParisiΝPresicceΝ
1λλλ,Νλ2. 
1391 A gabonaszállítási gondokhoz lásd Garnsey 1988, 233-235. 
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XXVII.5.2 El Djem 

 A tunéziai El Djem, az ókori Thysdrus abban a kivételes helyzetben van, hogy innen 

AfricaΝ kétΝ provinciaperszonifikációjátΝ ábrázolóΝ mozaikΝ isΝ előkerült,Ν méghozzáΝ ugyanabbólΝ azΝ

épületbőlέΝ AΝ nemΝ meglepőΝ módonΝ εaisonΝ d’AfricánakΝ nevezettΝ építményΝ porticusos udvara 

meglehetősenΝ nagyΝ medencévelΝ isΝ rendelkezett,Ν amiΝ márΝ önmagábanΝ isΝ nagyΝ luxusrólΝ

tanúskodik.1392 AzΝ épületΝ egyikΝ aΝ nyilvánosságΝ részéreΝ isΝ hozzáférhetőΝ részeΝ hatalmasΝ oecus-

triclinium köréΝszerveződött,ΝmígΝaΝmásikΝfeleΝaΝcsaládiΝéletΝésΝazΝalvásΝszámára volt fenntartva. 

Az egyik kisebb privát terem padlója közepén Africa büsztje (AFR-II/82) helyezkedik el, az 

évszakok megszemélyesítésével övezve. Ez, mivel a tartomány egyedül jelenik meg, kimaradt a 

jelenΝfejezetből,ΝazonbanΝfontosΝadatkéntΝszolgálΝaΝhelyi mozaikok képi világához. 

 A jelen esetben izgalmasabb mozaik egy 6×4,5 méteres hálószobában helyezkedett el.1393 

AΝIIέΝszázadΝmásodikΝfeléreΝkeltezhetőΝpadlóΝegyikΝrészeΝgeometrikusΝmintávalΝdíszítettΝsávbólΝ

áll, ahol egykoron az ágyak álltak. A szoba nagy részét a 3,49×3,44 méteres figurális mozaik 

foglalja el (93. kép). A girlandkeret által határolt központi területen egy kör található, amelyet 

hét darab hatszög tagol. H. Slim szerint a kompozíció egy mennyezetdekoráció padlóra vetítésére 

hasonlít.1394 A mozaikΝ sarkaibanΝ növényiΝ indákbólΝ kinövőΝmaszkokΝ helyezkednekΝ el,Ν egyikükΝ

antikΝrestaurálásΝnyomaitΝisΝviseliέΝAΝközépsőΝhatszögbenΝülőΝRomaΝláthatóΝkezébenΝglobusszal 

és lándzsával, lábánál pajzzsal, ruházata tunica és köpeny, fején sisak.1395 A többi hexagonban 

nőiΝbüsztökΝésΝállóΝnőalakokΝváltjákΝegymástέΝ 

  93. kép: Thysdrusi provincia mozaik  
 

                                                           
1392 BővebbenΝlásdΝSlimΝ1λλη,Ν1ι-24; Slim 1999, 181-182. 
1393 Slim 1995, 24; Slim 1999, 182, 190. 
1394 Slim 1999, 182. 
1395 Slim 1995, 24-25; Slim 1999, 183. 
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 A Roma fölötti mellkép fején corona muralist és diadémot, fülében fülbevalót visel, 

ruházata tunica és fibulával rögzített palla (94. kép). KezébenΝ furcsa,Ν íjraΝ emlékeztetőΝ ívesΝ

tárgyat tart, amelynek azonban hiányzik a húrja. H. Slim ezen furcsa attribútum alapján Asiával 

próbálta azonosítani, aki azonban acrostoliumot, kormánylapátot vagy sceptrumot tart.1396  A 

nőalakΝ interpretációjaΝ valóbanΝ problémás, mivel pontosan ilyen provinciaperszonifikáció nem 

ismert. A corona muralis viszont túl általános attribútum 

ahhoz, hogy a megszemélyesítéseket az alapján azonosítani 

lehessen.  

 

94. kép: Thysdrusi mozaik egyik azonosítatlan provinciája 
 

 Hasonlóan problémásΝ aΝ falkoronátΝ viselőΝ

megszemélyesítéstőlΝ jobbraΝ elhelyezkedőΝ állóΝ nőΝ

azonosítása. A hosszú tunicát és pallátΝ viselőΝ alakΝ fejétΝ falkoronaΝ díszíti,Ν jobbjábanΝ tálat,Ν

baljábanΝ lefeléΝ fordítottΝ égőΝ fáklyátΝ tartΝ (ληέΝ kép)έ1397 Hasonló pózban a Commodus által vert 

érmen Britannia (BRI-3)ΝjelenikΝmeg,ΝámΝőΝkezébenΝkardotΝésΝsisakotΝtartέΝAΝpóztΝezΝaΝtartományΝ

is Fides publicáról mintázta, aki Domitianustól kezdve az 

általa tartott tálban gyümölcsöt visz, míg a másik kezében 

kalászokat fog.1398  

 

95. kép: Thysdrusi mozaik másik azonosítatlan provinciája 
 

 A rejtélyes fáklyás provincia alatt található, khitónt 

és himationtΝ viselőΝ perszonifikációΝ aΝ sistrum és a 

„dugóhúzó”Ν alakúΝ tincsekΝ alapjánΝ AegyptosszalΝ (AEG-3) azonosítható.1399 A kultikus tárgy 

attribútumként csak Hadrianus érmén (AEG-1)ΝjelenikΝmeg,ΝszóvalΝelképzelhető,ΝhogyΝaΝhátlapΝ

szolgáltΝaΝmozaikΝelőképéülέΝRomaΝalattΝtalálhatóΝSiciliaΝ(SIC-7) rendhagyó megszemélyesítése, 

aki fél mellét szabadon hagyó tunicát, köpenyt és csizmát visel, baljában lándzsát, jobb kezében 

                                                           
1396 Slim 1995, 32; Slim 1999, 185-186. 
1397 Slim 1995, 32-33; Slim 1999, 187. 
1398 RIC I Domitianus 244, 263, 291-292, 298. 
1399 Slim 1995, 25; Slim 1999, 184-185. 
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szarvas koponyát tart. Siciliával való azonosítását, a Dianát másoló megjelenése ellenére a fején 

viselt triskeles tesziΝlehetővéέ1400 Siciliától balra található Africa büsztje (AFR-II/81), amelyet az 

exuviae elephantis egyértelműenΝ azonosítέ1401 A provincia ugyanígy jelenik meg a Maison 

d’AfricábanΝtalálhatóΝmásikΝmozaikonΝisΝ(AFR-IIήκ2)έΝAzΝutolsóΝperszonifikációΝállóΝnőalakkéntΝ

jelenik meg rövid tunicában és köpenyben, fején falkoronával, bal kezében olajágat tartva. 

Utóbbi attribútum azonosítja Hispaniaként,ΝamelyΝveleΝegyüttΝelőszörΝHadrianusΝéremverésébenΝ

tűntΝ felΝ (HIS-7-9). A corona muralis az olajággal együtt Antoninus Pius érmén (HIS-10) 

figyelhetőΝmeg,ΝígyΝeztΝkellΝaΝmozaikΝelőképénekΝtekinteniέ1402  

 Sajnálatos módon a két nem azonosítható provincia miatt a mozaik interpretációja sem 

lehet pontos. Annyi biztosan látszik, hogy a megszemélyesített tartományok mind békésen 

jelennek meg. A katonai jelleg Roma kivételével nem található meg csakúgy, ahogy a gazdasági 

profil sem.1403 Hispania esetében az olajág feltehetőenΝinkábbΝcsakΝazΝazonosítástΝszolgáljaέΝεegΝ

kell jegyezni azonban, hogy az ostiai mozaikon található négy tartomány, Africa, Aegyptos, 

Hispania és Sicilia, itt is megtalálható. Jelen esetben viszont a mozaik gondolati háttere nem 

annyira tisztázott, hogy hasonló analógiákat feltételezzünk a thysdrusi leletnél is.1404 

 RomaΝmozaikonΝvalóΝelhelyezkedéseΝszimbolikusΝjelentőségű,ΝmivelΝazΝösszesΝprovinciaΝ

körbeveszi, így a város a Római Birodalom közepét foglalja el.1405 Kiemelt szerepét a kezében 

tartott globus is alátámasztja, valamint az, hogy a tartományok fejüket mind Roma felé fordítják. 

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy az ostiai vagy zeugmai mozaikhoz hasonlóan, itt is 

számolhatunk-eΝ aΝ provinciaperszonifikációkΝ földrajzilagΝ megfelelőΝ elhelyezésével. Romától 

délre helyezkedik el Sicilia, attól délnyugatra Africa, délkeletre Aegyptos. Az örök várostól 

nyugatra és Africától északra található Hispania. Sajnálatos módon a gondolati szálat a maradék 

kétΝ provinciaΝ azonosításaΝ nélkülΝ nemΝ lehetΝ továbbfűzniέΝ EbbőlΝ következikΝ azΝ is,Ν hogyΝ jelenΝ

ismereteinkΝalapjánΝaΝkiválasztásΝelveΝsemΝderíthetőΝfelέ1406 

 ÉrdekesΝtovábbáΝaΝmozaikΝelhelyezkedéseΝaΝhálószobában,ΝtehátΝaΝlegbelsőbbΝtérbenέΝEzΝaΝ

provinciaperszonifikációk egyetlen biztosan azonosítható megjelenése ilyen intim környezetben. 

UgyanakkorΝ figyelemreΝ méltóΝ aΝ feliratokΝ mellőzése,Ν vagyisΝ aΝ megrendelőΝ tisztábanΝ voltΝ aΝ
                                                           
1400 Slim 1995, 33; Slim 1999, 187-189. 
1401 Slim 1995, 25; Slim 1999, 183-184. 
1402 Slim 1999, 186-187. 
1403 Roma esetében a militáns jelleg az ikonográfiai tradícióval magyarázható. Vesd össze Slim 1999, 189. 
1404 Egy másfajta elképzelést támaszt alá a ház másik Africa mozaikja is. 
1405 Slim 1999, 183. 
1406 Vesd össze Slim 1999, 189. 
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provinciaperszonifikációk ikonográfiájával, ami több esetben is bizonyíthatóan Hadrianus és 

AntoninusΝPiusΝéremveréséreΝvezethetőΝvisszaέΝAΝluxusház tulajdonosa, ha nem is volt a központi 

adminisztrációbanΝ tevékenykedőΝ személy,Ν úgyΝ biztosanΝ behatóbbanΝ ismerteΝ aΝ császáriΝ

éremverést. Ugyanakkor ez nem ad magyarázatot a két nem azonosítható perszonifikációra, 

illetve Sicilia Dianát utánzó megjelenítéséreέΝ AΝ megrendelőΝ aΝ provinciaperszonifikációkatΝ

illetőenΝtehátΝalaposabbΝismeretekkelΝrendelkezett,ΝsőtΝigényeΝisΝvoltΝezekΝsajátΝintimszférájábanΝ

valóΝmegjelenítéséreέΝHέΝSlimΝaΝtulajdonosΝszemélyébenΝegyΝvagyonosΝésΝfontosΝpozíciótΝbetöltőΝ

embert látott, aki a Római Birodalomhoz való lojalitásának hangot is adott.1407 

 

XXVII.5.3. Zeugma 

 AzΝEufráteszΝ felsőΝ folyásánál,Ν BelkisbenΝ 1κι3-banΝ felfedezettΝmozaikotΝ egyΝ kereskedőΝ

kezdeményezésére ásták ki.1408 A padló darabjai hamarosan a nemzetközi 

műkincskereskedelembenΝtűntekΝfel,ΝamiΝmagyarázatotΝadΝmaiΝszétszórtΝállapotáraέ1409 Az alkotás 

mégΝ fellelhetőΝ részeitΝ KέΝ ParlascaΝ hosszasΝ munkávalΝ összegyűjtötte,Ν ésΝ publikáltaέ1410 A 

BelkisbenΝ előkerültΝ mozaiktöredékeketΝ sokáigΝ aΝ legkülönbözőbbΝ lelőhelyekhezΝ kötöttékέ1411 

Miután J. RέΝεethenyΝésΝFέΝCumontΝnyománΝsikerültΝaΝlelőhelyetΝaΝSeleuciaΝadΝEuphratemmel,Ν

vagyisΝZeugmávalΝazonosítani,ΝmárΝaΝdatálásΝisΝegyszerűbbéΝváltέ1412 ErrőlΝugyanisΝtudjuk,ΝhogyΝ

a szaszanida uralkodó, I. Shapur 256-ban elpusztította, ami egy biztos terminus ante quemet 

biztosít.1413 

 AΝ zeugmaiΝ mozaikkompozícióΝ háromΝ részbőlΝ áll:Ν középenΝ aΝ kocsisΝ Poszeidónból,Ν aΝ

provinciaperszonifikációkΝ büsztjeiből,Ν aΝ vadászóΝ ErósokbólΝ ésΝ aΝ velükΝ váltakozóΝ

                                                           
1407 Slim 1999, 190. 
1408 Parlasca 1983, 287; Balty 1981, 383-387. 
1409 JέΝČernik,ΝosztrákΝmérnökΝ1κι3-ban még in situ látta a helyenként még akár 5 méter hosszú mozaikot, és írt a 
provinciaperszonifikációkrólΝis:Ν„DarstellungenΝderΝverschiedenenΝProvinzen des Römischen Weltreiches, wie: 
Britannia,ΝHelvetia,Νεacedonia,ΝRätiaΝuέsέfέ”ΝČernikΝ1κιθ,Ν2θέΝεivelΝJέΝČernikΝaΝprovinciáknakΝcsakΝegyΝrészétΝ
említi, J. Wagner feltételezése szerint egyes darabjait már eltávolították onnan. Wagner 1976, 86. K. Parlasca úgy 
véli,ΝhogyΝJέΝČernikΝfélreolvashattaΝaΝHelvetiát,ΝmivelΝilyenΝprovinciaΝsosemΝlétezettέΝHelyetteΝDalmatiátΝjavasolja,Ν
amelynek létezett Delmatia névváltozata is. Parlasca 1983, 291-292; RE Provincia 1021. A mozaik további 
kutatástörténetéhez lásd Perdrizet – Fossey 1897, 166; Engelmann 1876, 57; Furtwängler 1893, 101; Treu 1900, 
109-110. 
1410 Parlasca 1983, 287-295. 
1411 Wagner 1976, 25-31; Parlasca 1983, 288-290. 
1412 Metheny 1907, 159; Cumont 1917, 127-134; Wagner 1976, 31-38. J. R. Metheny eredményei sokáig 
ismeretlenek maradtak, ezért csak F. Cumont idézték. Wagner 1976, 31. o. 58. lábj. 
1413 Wagner 1976, 278, 288; Balty 1981, 385-386; Parlasca 1983, 293; Kriseleit 1985, 29; Kriseleit 2000, 50. 
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akantuszlevelekbőlΝ kinövőΝ maszkokbólέ1414 A mozaiknak minden bizonnyal négyszögletes 

formája volt, mivel Hispaniánál fennmaradt egy derékszög alakú sarokrész.1415 Egyedül a 

középső,Ν aΝ quadrigánΝ utazóΝ PoszeidónΝ helyeΝ biztosέΝ Kérdés,Ν hogyΝ eztΝ előszörΝ aΝ provinciátΝ

ábrázoló rész, majd azt az Erósokkal díszített sáv vette-e 

körül, ahogy azt K. Parlasca gondolta, vagy I. Krieseleit 

elképzelése szerint, fordítva (96. kép).1416  

 

96. kép: A zeugmai mozaik rekonstrukciója (Kriseleit alapján) 

 

 A belkisi mozaikról máig összesen 10 

perszonifikációt ismerünk: Aegyptos, Africa, Britannia, 

Gallia, Germania, Hispania, Macedonia, Mauretania, 

Pannonia és Raetia.1417 Ezeket mind ugyanolyan 

sematikus módon ábrázolták. A fonat- és hullámos szalagminták alkotta medalionokban a 

nőalakoknakΝ csakΝ aΝ büsztjeΝ látszik,Ν amelyetΝ aΝ ruhájukΝ teljesenΝ elfedέ1418 Öltözékük a fejükre 

húzott köpennyel egészül ki, amelyen corona muralis található.1419 AΝnőkΝaΝfejüketΝholΝ jobbra,Ν

hol balra fordítják, fülükben fehér gyöngyfülbevaló látható. Azonosításuk kizárólag a fölöttük 

található görög feliratok alapján lehetséges. A fejek körül nimbus jelenikΝmeg,ΝamelyΝelsőΝlátásraΝ

a görög ikonokra, illetve a Notitia Dignitatumban található perszonifikációkra emlékeztet.1420 L. 

HoughtalinΝ aΝ kézirattalΝ valóΝ hasonlóságΝ alapjánΝ aΝ mozaiknakΝ aΝ IIIέΝ századinálΝ későbbiΝ dátumΝ

mérlegelését javasolta.1421 J. Balty ezzel szemben Severus-kori datálást vetett fel.1422  

 Az egymást mindig kétszer vágó fonat- illetve szalagmintából a büsztök egymás mellett 

való elhelyezését tételezhetjük fel. A sarokelrendezés és a feltételezett szimmetriai arra utal, 

hogy a vízszintes ésΝfüggőlegesΝoldalonΝaΝprovinciákΝszámaΝpáratlanΝvoltέ1423 K. Parlasca végül 

arra a következtetésre jutott, hogy egy oldalon legfeljebb 7 vagy 9 provincia helyezkedett el, így 

                                                           
1414 Parlasca 1983, 289; Kriseleit 2000, 45. 
1415 Blanchard - Christophe – Darmon – Lavagne – Prudhomme – Stern 1973, 106. Nr. 102; Parlasca 1983, 290-292. 
1416 Parlasca 1983, 291; Kriseleit 1985, 29; Kriseleit 2000, 51, rekonstrukcióhoz lásd ugyanitt 46. Abb. 55. 
1417 Kriseleit 1985, 27. Raetiának ez az egyetlen ma ismert provinciaperszonifikációja. 
1418 Blanchard-Christophe-Darmon-Lavagne-Prudhomme-Stern 1973, 44. Nr. 205; Parlasca 1983, 291. 
1419 Dohrn 1960, 41-46; Christof 2001, 62-63, 122-127. 
1420 Kriseleit 2000, 45.  
1421 Houghtalin 1994, 171. 
1422 Balty 1981, 385-386. 
1423 Parlasca 1983, 291. 
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aΝ mozaikΝ összesenΝ 2ŐΝ vagyΝ 32Ν büsztbőlΝ álltέ1424 A fennmaradt provinciaperszonifikációk 

mindegyike az európai vagy az afrikai kontinensen fekszik, tehát nem Ázsiában, ahol a mozaikot 

megtaláltákέΝ EbbőlΝ azonbanΝ semmilyenΝ következtetéstΝ nemΝ szabadΝ levonnunk,Ν hiszenΝ aΝ

kompozíció hiányos. 

 A zeugmai mozaik egészét nézve megállapítható, hogy az egy sematikus világtérkép, 

pontosabban a Római Birodalom földrajzának allegóriája. Középen helyezkedett el a Mediterrán-

tengerΝPoseidónnal,ΝmígΝkörülötteΝ aΝprovinciákΝ ésΝ azΝ egészetΝ övezőΝvadΝ természetέ1425 Kérdés, 

hogyΝ aΝ büsztökΝ elrendezéseΝ mennyireΝ tükröziΝ hűen az egymáshoz való földrajzi 

elhelyezkedésüketέΝ HasonlóΝ elrendezésΝ korábbanΝ azΝ ostiaiΝ mozaikonΝ isΝ felfedezhetőΝ voltΝ ésΝ aΝ

thysdrusinálΝisΝelképzelhetőέ1426  

 

XXVII.6. Összegzés 

 A csoportos provinciaperszonifikációk fontos új információkkal gazdagítják az egyes 

darabokról is alkotott összképet annak ellenére, hogy a gondolati hátterüket nem sikerült 

pontosan meghatározni. Ez egyrészt a töredékes állapotukból, másrészt a városok, illetve 

provinciákkalΝ nemΝ összeegyeztethetőΝ területek,Ν vidékekΝ megszemélyesítéseivel való 

keveredésbőlΝadódikέΝ 

 Elhelyezésüket tekintve megállapítható, hogy a provinciaperszonifikációk mind a köz- és 

kultikus, mind a személyes szférában jelen voltak. Ilyen szempontból az érmek alkotják a 

legváltozatosabb csoportot, mert azok gyakorlatilagΝbárholΝelőfordulhattakέΝAΝreliefekΝviszontΝaΝ

Hadrianeum esetében forgalmas köztéren voltak felállítva, míg az ephesosi darabok egy oltárt 

díszítettekέΝ AΝ mozaikokΝ teljesenΝ újΝ helyeken,Ν fürdőbenΝ ésΝ magánházban,Ν méghozzáΝ aΝ

hálószobában jelennek meg.  

 A csoportosanΝ megjelenőΝ provinciaperszonifikációkΝ funkciójukΝ szinténΝ elégΝ változatosΝ

képet mutat. Az érmek a leghétköznapibb események során is használhatók voltak, de nem 

zárhatóΝkiΝvalamilyenΝünnepélyesebbΝaktus,ΝállamiΝeseményΝsoránΝbekövetkezőΝpénzosztás sem. 

                                                           
1424 K. Parlasca maga a 24-etΝtartjaΝvalószínűbbnekέΝParlascaΝ1λκ3,Ν2λ1έΝIέΝKriseleitΝsokkalΝóvatosabbanΝfogalmaz,Ν
mertΝszerinteΝcsakΝtalálgatniΝlehetΝaΝbüsztökΝszámátΝilletőenέΝKriseleitΝ1λκη,Ν2λ;ΝKriseleitΝ2ίίί,Νη1έΝ 
1425 Parlasca 1983, 292. 
1426 A köztársaságΝkorbólΝisΝmaradtakΝránkΝírásosΝforrások,ΝamelyekΝaΝföldrajziΝmegjelenítésekΝjelentőségétΝtükrözikέΝ
δέΝHostiliusΝεancinusΝaΝForumΝRomanumonΝhelyezteΝelΝKarthagót,ΝésΝannakΝbevételétΝmegjelenítőΝképétέΝPlinέΝNat. 
Hist. 35, 7, 22-23. Ti. Sempronius Gracchus Kr.e. 174-ben tartott triumphusátΝkövetőenΝεaterΝεatutaΝtemplomábanΝ
Sardinia szigetének ábrázolását és a harcok megjelenítéseit helyezte el. Liv. 41, 28, 8-10. Holliday 2002, 106. 
Östenberg 2009, 193-194. 
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Ebből,Ν illetveΝ anyagiΝ értékükből,Ν címleteikbőlΝ kifolyólagΝ aΝ lehetőΝ legkülönbözőbbΝ szociálisΝ

rétegekhez is eljuthattak, az általuk hordozott üzenetek diffúzióját megnövelve. A statikus 

reliefekΝelsősorbanΝreprezentatívΝcéltΝszolgáltakΝkultikusΝkörnyezetben. Fontos aspektusuk volt a 

dinasztikus propaganda vizuális alátámasztása, amellyel az egész Római Birodalom támogatását 

fejezték ki a császár iránt. A mozaikok ennél összetettebb szereppel rendelkeztek. Az ostiai egy a 

város és Roma számára fontos császáriΝépítkezéstΝörökítΝmegΝegyΝfürdőben,ΝvagyisΝegyΝmindenkiΝ

számáraΝ hozzáférhetőΝ épületbenέΝ EnnekΝ azΝ ellenkezőjeΝ tapasztalhatóΝ aΝ thysdrusiΝ mozaiknál,Ν

amelyik egy luxusépítmény hálószobáját díszítette. Itt tehát a központi propaganda a legintimebb 

szférába is eljutott, ami mindenképpen annak sikerességét és nagyobb szerepét tükrözi. A 

zeugmai padlóról nem maradtak fenn információk arra nézve, hogy milyen funkcióval bíró 

épületbőlΝ kerültΝ előέΝ AΝ mozaikΝ témájábólΝ adódóanΝ egyΝ középületΝ tűnikΝ valószínűbbnekέΝ AΝ

földrajziΝ elhelyezkedésnekΝ megfelelőΝ elrendezésΝ nemΝ zárhatóΝ kiΝ aΝ reliefekΝ esetében,Ν aΝ

mozaikoknálΝviszontΝvalószínűsíthetőέ 
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XXVIII. A provinciaperszonifikációk története és szerepe a 

császárkori propagandában 

 

 

 

 

 A provinciák megszemélyesítését a római hadvezérek hadi sikereinek megjelenítési 

igényeΝhívtaΝéletre,Ν sΝennekΝgyakorlatátΝkésőbbΝaΝcsászárokΝmintΝaΝhadseregΝ legfőbbΝvezetőiΝ isΝ

folytatták. KorábbanΝ márΝ léteztekΝ ugyanΝ ikonográfiaiΝ megoldások,Ν amelyekkelΝ aΝ legyőzöttΝ

népeketΝábrázolták,ΝdeΝidőközben felmerült az egész tartományok megszemélyesítésének igénye 

isέΝEzΝazonbanΝegyΝaΝközpontiΝhatalomΝfelőlΝérkezőΝelemΝvolt,ΝamelynekΝhasználataΝígyΝmindigΝisΝ

összefüggöttΝ különbözőΝ politikaiΝ célokkalέΝ JelenΝ fejezetΝ célja,Ν hogyΝ megvizsgáljaΝ aΝ

provinciaperszonifikációkΝ azΝ időkΝ folyamánΝ megfigyelhetőΝ megjelenését,Ν változásait,Ν

amelyeknekΝpropagandisztikusΝjelentőségetΝlehetΝtulajdonítaniέ1427 UtóbbiraΝelsősorbanΝazΝérmekΝ

alapján lehet következtetni, amelyek különben is a vizsgált anyag gerincét képezik. A pénzeket 

igyekszem, amennyire lehet összevetni az adott korszak éremverésével, hogy világossá váljon, 

mekkora volt benne a provinciaperszonifikációk szerepe. A tartományoknak a hivatalos 

művészetbenΝvalóΝmegszemélyesítéseΝalapjánΝŐΝnagyΝkorszakotΝlehetΝelkülöníteni: 

  

1. Kr.e. 81-71 

2. Kr.e. 40-es évek 

3. σégyΝcsászárΝévétőlΝaΝIIIέΝszázadig 

4. III. század második fele  

 

XXVIII.1.Kr.e. 81-71 

 AΝ provinciaperszonifikációkΝ megjelenéseΝ aΝ fennmaradtΝ emlékekΝ alapjánΝ aΝ későΝ

köztársaság korra, pontosabban Kr.e. 81-ι1ΝközéΝtehetőέΝEkkorΝpusztánΝHispania,ΝSicilia,ΝAfricaΝ

és Gallia tartományok megszemélyesítései találhatók meg. A kezdetek kezdetén azonban Italia 

perszonifikációja játszott fontos szerepet. A Kr.e. 90-88 között dúló polgárháborúban az italiai 

                                                           
1427 A teljesség kedvéért megemlítek olyan perszonifikációkat is, amelyek nem provinciákéi voltak, mint például 
Italia és Armenia, de ábrázolásuk sok szálon kapcsolódott azokhoz. 
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felkelőkΝ általΝ vertΝ pénzekΝ javánΝ ugyanisΝ egyΝ nőiΝ fejΝ láthatóΝ aΝ latinΝ ITAδIAΝ vagyΝ azΝ oszkΝ

VITELIV körirattal.1428 A nagyobb földrajzi egység pénzen való megszemélyesítése és politikai 

célú felhasználása teljesen római gondolkodást tükröz. A Romával való konfliktusban éppen a 

rómaiaktól átvett eszmeiséget és ikonográfiát alkalmazták a szintén római pénzrendszer alapján 

készült érmeken.  

 AzΝelsőΝvalódiΝrómaiΝprovinciaperszonifikáció Kr.e. 81-ben jelent meg és Hispaniát (HIS-

1)ΝábrázoltaέΝAΝkibocsátóΝAέΝPostumiusΝAlbinusΝegyrésztΝutaltΝősére,ΝHispaniaΝrégiΝhelytartójára,Ν

másrésztΝ azΝ előlapnakΝ fontosΝ aktuálpolitikaiΝ üzeneteΝ isΝ volt,Ν mivelΝ akkorΝ sikerültΝ Sullának a 

populares párti Sertoriust Hispaniából átmenetileg elüldöznie.1429 

 Tíz év múlva, Kr.e. 71-benΝ egyszerreΝ kétΝ provinciaperszonifikációΝ tűntΝ fel,Ν SiciliaéΝ ésΝ

Africaé. A SIC-1-esΝ éremképΝ ismétΝ egyΝ aktuálisΝ ésΝ egyΝ aΝ kibocsátóΝ őseΝ általΝ levertΝ korábbiΝ

rabszolgafelkelésre is utal.1430 AfricaΝ elsőΝ megszemélyesítéseΝ (AFR-1) Pompeius Magnus 

nevéhezΝfűződik,ΝakiΝeztΝazΝérmétΝtízΝévvelΝafricaiΝkatonaiΝsikereiΝutánΝveretteέΝεivelΝnemΝvoltakΝ

dicsőΝ felmenői,Ν ígyΝ csakΝ sajátΝ sikereitΝ tudtaΝ hírénekΝ öregbítéséreΝ bevetni,Ν amiΝ aΝ hosszas és 

gondterheltΝ hispaniaiΝ hadjáratotΝ követőenΝ lényegesΝ voltέ1431 Kr.e. 70-ben vert pénzen Italia és 

Roma kézfogása szimbolizálja a 90-88-közöttΝzajlóΝpolgárháborútΝlezáróΝbékeΝmegpecsételődésétΝ

(28. kép).1432 

 AzΝelsőΝprovinciaperszonifikációk,ΝaΝkésőΝköztársaság kori éremverési hagyományoknak 

megfelelően,ΝaΝpolitikaiΝcsatározásokΝeszközeikéntΝszolgáltakέ1433 FunkciójukΝkettősΝvolt:ΝrészbenΝ

aΝdicsőΝősökΝmagasztalásából,ΝrészbenΝazΝaktuálpolitikaiΝésΝhadiΝeseményekreΝvalóΝreflektálásbólΝ

állt.1434 Feltűnő,ΝhogyΝaz ekkor megszemélyesített tartományok mind nyugatiak, ami talán arra 

vezethetőΝ vissza,Ν hogyΝ egyΝ rómaiΝ fogalmat,Ν közigazgatásiΝ egységetΝ akartakΝ kifejezniΝ rómaiΝ

módon, rómaiak számára. AzΝújΝikonográfiaiΝnyelvΝelemeiΝmárΝmegvoltakΝaΝgörögΝművészetben,Ν

ám máshogyanΝ ésΝmásraΝ alkalmazvaέΝHasonló,Ν sőtΝ sokkalΝváltozatosabbΝmegszemélyesítésekΝaΝ

                                                           
1428 CRR 618-624, 626-627, 629, 634, 642; BMCRR II 1-17, 34, 36-40, 43-49, 54; Ostrowski 1990, Italia 1a-c; 
LIMC Italia 2-4, 6; Toynbee 1934, 107-108. AΝtörténelmiΝháttérhezΝbővebbenΝlásdΝChristΝ1λλ3,Ν1ι2-186. 
1429 Christ 1993, 210-211, 234-235; Plut. Sertorius 10-27; Liv. 41, 7, 1-2; Salcedo 1995-1996, 182-183. 
1430 Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy nem a korábbi görög perszonifikációt másolták, de még a triskelest sem 
alkalmazták. Ostrowski 1990, 48. 
1431 RRC 413. o; Christ 1992, 111-113. 
1432 Az italiai városok által kiharcolt jogi engedmények a Kr.e. 70-ben végrehajtott censusszal váltak véglegessé. 
Christ 1993, 249. 
1433 Ostrowski 1990, 46-48. 
1434 RRC 733. o. 



352 

 

görög világban már régebb óta megfoghatók mind irodalmi, mind egyéb forrásokban.1435 

Lényeges különbség, hogy míg a perszonifikációk a görögöknél sokszor mitologikus 

környezethezΝ köthetőenΝ jelentekΝ meg,Ν addigΝ aΝ rómaiaknálΝ ezektőlΝ mentesenέΝ RáadásulΝ aΝ

hellénizmusbanΝaΝvárosokΝésΝnagyobbΝföldrajziΝegységekΝmegszemélyesítéseitΝelsősorbanΝnemΝaΝ

győzelmekΝ szemléltetéséreΝ használtákέ1436 A rómaiak a provinciaperszonifikációkat akkor 

alkalmazták,ΝamikorΝaΝtársadalmiΝelitΝpolitikaiΝversengéseΝikonográfiailagΝisΝkiéleződött,ΝésΝakkorΝ

igyekeztek újabbnál újabb képeket hadrendbe állítani.1437  

 

XXVIII.2. Kr.e. 40-es évek 

 A provinciaperszonifikációk a Kr.e. 40-es években jelentek meg ismét. Kr.e. 48-ban 

Gallia (GAL-1ή1)Ν tűntΝ felΝ CaesarΝ keltákΝ felettiΝ győzelméreΝ emlékeztetveΝ ésΝεassiliaΝ bevételétΝ

ünnepelve.1438 AzΝelőlapΝ tehátΝ sokΝszempontbólΝazΝAFR-1-hez hasonlít, amelyen egy hadvezér 

sajátΝ dicsőΝ tetteitΝ propagáljaέΝ EzΝ nemΝ meglepő,Ν mivelΝ Pompeius,Ν CaesarΝ legnagyobbΝ riválisaΝ

bocsátotta ki, akivel Gallia meghódítója képekben is fel akarta venni a versenyt. Gallia Caesar 

46-ban, a kelták felett tartott triumphusán is megjelent Kr.e. 46-ban.1439 A 

provinciaperszonifikációk tehát már ekkor a hadvezérek propagandisztikus harcának egyik 

elemévé válnak.1440 L. Hostilius Saserna másik érmén egy gall férfi látható, ami a hagyományos 

legyőzöttΝférfi-nőiΝábrázolásokΝfelbomlásánakΝkezdetétΝjelziΝ(ηηέΝkép)έ1441 Érdekes módon Caesar 

híveiΝ azΝ érmekenΝ sokkalΝ változatosabbΝ ésΝ közvetlenebbΝmódonΝ ünneplikΝ azΝ őΝ sikereit,ΝmintΝ aΝ

hadvezér maga.1442  

 Kr.e. 47-46-ban Africa gazdasági potenciálját hirdetőΝéremΝ(AFR-IV/1) készült magában 

a provinciában. Ez talán a kibocsátó I. Jubától való függésével, vagy a Romát sújtó éhínséggel 

állhat összefüggésben.1443 Africához szorosan kapcsolható Hispania megszemélyesítésének 

(HIS-2) újbóli megjelenése Kr.e. 46-ban, ahová Pompeius fiai az afrikai vereség után 

                                                           
1435 Hamdorf 1963, 30-32. 
1436 Smith 1988, 70-71. 
1437 Hölscher 1980, 271-281. 
1438 Caesar Massilia képmását is felvonultatta 46-ban tartott triumphusán, amely a nép felháborodását váltotta ki. 
Östenberg 2009, 212; Cic Phil. 8, 6, 18, Off. 2, 8, 28; App. Civ. 2, 101; Flor. Epit. 2, 13, 88-89. 
1439 Lucanus 3, 76-78. 
1440 δásdΝmégΝaΝprovinciaperszonifikációkΝelőzményeirőlΝszólóΝfejezetetέ 
1441 RRC 448/2; Toynbee 1934, 81; Ostrowski 1990, 146. 
1442 UgyanakkorΝPompeiusΝérempropagandájáraΝsokkalΝjellemzőbbΝvolt,ΝhogyΝbevontaΝmásΝhadvezérétΝis,ΝmintΝ
Caesaréra. RRC 735-737. o. 
1443 Africa terménybeli gazdagságával büszkélkedik, míg a birodalom központja éhezik. Alföldi 1959, 2-4; Garnsey 
1988, 203. 
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menekültekέΝ AzΝ elsőΝ adventus jelenetetΝ ábrázolóΝ hátlapΝ egybenΝ aΝ polgárháborúΝ áttevődésétΝ isΝ

jelképezi az Ibériai-félszigetre, amire további három, római katonát és hispaniai városokat 

ábrázoló éremkép is utal.1444 Kr.e. 42-benΝ AfricánakΝ kétΝ megszemélyesítéseΝ isΝ feltűnikέΝ AΝ

Romában vert pénzek (AFR-II/1) a tartományból visszarendelt legiók Octavianushoz való 

átpártolására utalnak. Az Africában kibocsátott érmeken (AFR-III/1) viszont a tartomány a helyi 

tradíciókra visszavezethetőΝkétΝgerellyelΝ jelenikΝmegέΝAΝdéliΝprovinciaΝháromszoriΝmegjelenéseΝ

ilyenΝrövidΝidőnΝbelülΝjelziΝaΝtartományΝkiemelkedőΝszerepétΝaΝrómaiΝbelpolitikábanέ  

 A Kr.e. 40-esΝ évekΝ provinciaperszonifikációiΝ márΝ nemΝ utalnakΝ aΝ dicsőΝ ősökre,Ν hanemΝ

még inkább a hadvezérek személyes politikai eszközévé váltak.1445 Ezzel együtt elvész olvasatuk 

kettősségeΝ is,Ν tehátΝsokkalΝkendőzetlenebbülΝ fejezikΝkiΝaΝkibocsátóΝcéljátέΝÉrdekesΝmegfigyelni,Ν

hogyΝ aΝ tartományokΝ ábrázolásaΝ milyenΝ eltérőΝ eseményekreΝ utalhatέΝ Gallia esetében például a 

legyőzöttséget,ΝAfricánálΝhűségetΝésΝ lokálisΝ tradíciókat,ΝmígΝHispaniánálΝaΝreménytΝfejeziΝkiέΝAΝ

provinciaperszonifikációkΝ újbóliΝ sorozatosΝ feltűnéseΝ tehátΝ azzalΝ indokolható,Ν hogyΝ aΝ

polgárháborús retorika ikonográfiai eszközeivé váltak. A Kr.e. I. század 

provinciaperszonifikációinak alkalmazásában Pompeius alakja magaslik ki.1446 Ν voltΝ azΝ elsőΝ

nagy római hadvezér, aki igyekezetett az ikonográfia ezen új eszközét a legteljesebb módon 

kihasználni. Erre utal az is, hogy a provinciaperszonifikációkΝ PompeiusΝ követőinekΝ ésΝ fiainakΝ

pénzeinΝ isΝ megjelennekέΝ σemΝ szabadΝ figyelmenΝ kívülΝ hagyniΝ azonbanΝ aΝ legyőzöttΝ népekΝ

képmásaivalΝ díszítettΝ színházátΝ sem,Ν amelyΝ aΝ későbbiΝ korokbanΝ isΝ RomaΝ városképénekΝ fontosΝ

vizuális eleme volt. 

 

XXVIII.3. A négy császárΝévétőlΝaΝIIIέΝszázadig 

 A provinciaperszonifikációk történetében az egyik leglényegesebb momentum a négy 

császár éve volt, amikor több mint 100 éves hiátus után a megszemélyesítések ismét a pénzeken 

jelennekΝ megέΝ Kezdetben,Ν aΝ polgárháborúsΝ időszakΝ vereteinΝ aΝ felkelésbenΝ résztΝ vevőΝ

tartományok, Hispania (HIS-3-Ő)Ν ésΝ GalliaΝ tűnnekΝ fel,Ν egyΝ esetbenΝ együttΝ isΝ (HIS-5=GAL-2). 

εárΝ aΝ kezdetektőlΝ fogvaΝ azΝ éremképekΝ céljaΝ aΝ lokálisΝ öntudatΝ felébresztése,Ν erősítéseΝ voltΝ aΝ

központi zsarnok hatalommal szemben. Ugyanakkor ez nem a Római Birodalomtól való 

elszakadásra, hanem annak reformálására buzdított, mivel a felkelés csak a zsarnok személye, 

                                                           
1444 RRC 470. 
1445 RRC 735-739. o. 
1446 Östenberg 2009, 222. 
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Nero ellen tört ki.1447 Hispania (HIS-6=Gal-3) és Gallia (GAL-4-5) repertoárja Galba hatalomra 

kerülésével újabb hátlapokkal gazdagodik. Eközben Africa saját ellencsászárt kiáltott ki Clodius 

Macer személyében, aki követve a kor új tendenciáját, saját provinciáját helyezte érmeire (AFR-

II/2, III/2). Hispania és Africa megszemélyesítései esetében kimutatható a Kr.e. I. századi 

előképek másolása is.1448 Ráadásul Hispania képét Africában is verették a Clodius Macerral 

szemben álló és Galbával szimpatizáló csoportok. A hatalmi harc tehát nem csak ténylegesen 

folyt,Ν hanemΝ vizuálisΝ síkraΝ isΝ áttevődöttέΝ AΝ provinciaperszonifikációkΝ ésΝ különösen Hispania 

jelentőségétΝtükrözi,ΝhogyΝGalbaΝbukásaΝutánΝVitelliusΝésΝVespasianusΝisΝkibocsátottΝaΝtartományΝ

megszemélyesítésével díszített hátlapokat (HIS-Ő)έΝVitelliusΝelsőΝérmeinΝaΝkatonaság,ΝésΝnemΝaΝ

senatus vagy a római nép játszott fontos szerepet, amibe a militáns provincia tökéletesen 

beleillett.1449 Gallia megszemélyesítése a galliai felkelés érmein is megjelenik (GAL-1/2), ami L. 

Hostilius Saserna érméjének újrainterpretációja. A 68-asΝévΝugyanakkorΝaΝpénzekenΝmegjelenőΝ

provinciaperszonifikációk büsztábrázolásának a végét jelenti.1450 Ha megnézzük a 68-69-es évek 

pénzverését, akkor a köztársaság korhoz hasonlóan a szabadságot (LIBERTATI), Roma 

helyreállításátΝ vagyΝ győzelmétΝ (RτεAΝ REσASCES,Ν RESTITVTAΝ vagyΝ VICTRIX)Ν tükrözőΝ

éremképekΝ tűnnekΝ felέΝ AΝ felkelők tehát a zsarnok megdöntését és a régi eszmények 

visszaállítását hirdetik.1451 Galba hátlapjain a propaganda Libertas, Salus, Roma, Victoria, Bonus 

Eventus alakjaival egészül ki.1452 Különös a CONCORDIA PROVINCIARVM hátlap (57. kép), 

amellyel Galba a többi provinciától saját ügyének támogatását kérte.1453 Emellett a 

provinciaperszonifikációk is nagy szerepet játszottak, de már mint a birodalom teljes jogú tagjai, 

akikΝnemΝtűrikΝtovábbΝazΝalkalmatlanΝszemélyΝáltaliΝvezetésüketέΝFontosΝkiemelni,ΝhogyΝaΝnégyΝ

császár évébenΝelsősorbanΝaΝköztársaságΝkoriΝésΝAugustus-kori érmeket másolják, nem pedig a 

Iulius-Claudius-dinasztiáét.1454  

 

                                                           
1447 Morgan 2006, 18-19. 
1448 HispaniaΝesetébenΝpéldáulΝmegfigyelhetőΝaΝlegkorábbiΝKrέeέΝκ1-ben, majd a Kr.e. 48-ban vert érem másolása is. 
1449 Morgan 2006, 74. 
1450 EzΝfeltehetőenΝazzalΝfüggΝössze,ΝhogyΝettőlΝkezdveΝcsakΝazΝuralkodóΝbüsztjeΝjelenikΝmegΝaΝpénzeken,ΝésΝaΝ
provinciaperszonifikációk és egyéb allegóriák a hátlapra kerülnek. 
1451 RIC I 178-180. o. 
1452 RIC I 196-198. o. 
1453 RIC I2 Galba 35, 49, 104, 117-120, 126, 149, 180-183; Morgan 2006, 21-22. 
1454 A négy császár éve és az Augustus-kor kapcsolatához lásd Morgan 2006, 12-15, 45. 
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 Teljesen más megközelítést mutatnak a Kr.u. 69-benΝ megjelenőΝ IudaeaΝ

megszemélyesítései,Ν amelyekΝ aΝ későbbiΝ korokraΝ nézveΝ nagyΝ jelentőséggelΝ bírnakέΝ AzΝ előzőΝ

provinciaperszonifikációkhoz képest nagy különbség, hogy Iudaea nem rendelkezett ikonográfiai 

előzményekkelέ1455 AΝ tartománybanΝ ráadásulΝ θθΝótaΝdúltΝ azΝ elsőΝ zsidóΝ felkelésέΝAΝ sorsΝ fintora,Ν

hogy Vespasianus a rómaiak ellen lázadó provincia megzabolázásának sikerét meglovagolva 

kaparintotta meg saját magának a trónt. Az ott elért római sikereket már Vitellius is igyekezett 

saját helyzetének stabilizálására felhasználni (IVD-1)έΝσagyobbΝsikerrelΝjártakΝaΝlázadástΝleverőΝ

hadvezér és fia, Vespasianus és Titus, akik öt teljesen új provinciaperszonifikációt alkottak meg 

(IVD-2-6). Vespasianus szintén követte a kor tendenciáját, és saját hatalmi bázisának, illetve 

sikerének tartományát perszonifikálta érmein. Ezek, a Vitellius által is kibocsátott éremmel 

együtt,ΝmindΝaΝgyőzelmiΝművészetbőlΝvezethetőkΝle,ΝvagyisΝazΝeddigiΝgyakorlattólΝteljesenΝeltérőΝ

ikonográfiából. Vespasianus már Romába való megérkezésekor is a Victoria és Virtus Augustit 

hirdette,Ν amikorΝ megvárvaΝ aΝ zsidóΝ felkelésΝ leverésénekΝ hírét,Ν győztesként vonult be az 

Urbsba.1456 EzekΝazΝerényekΝeztΝkövetőenΝaΝcsászárokΝönreprezentációjánakΝmégΝhangsúlyosabbΝ

elemivé váltak. Az igazsághoz hozzátartozik még, hogy Vespasianus homo novusként csak 

iudaeaiΝgyőzelmeitΝtudtaΝfelmutatniέ1457 Az új hátlapok jórészt korábbi elemek, Victoria, Virtus, 

tropaeum ésΝ fogolyΝ ábrázolásainakΝ keveredésébőlΝ jöttekΝ létre,Ν amelyekΝ alkalmazásátΝ aΝ zsidóΝ

felkelés leverése indokolta.1458 Azokhoz képest azonban fontos különbség, hogy itt már elmarad 

aΝ megkötözöttΝ férfi,Ν ésΝ ígyΝ aΝ nőalakΝ márΝ provinciaperszonifikációnakΝ tekinthetőέΝ AΝ császáriΝ

éremverésbenΝ aΝ tartományokΝ megszemélyesítéseiΝ kerültekΝ túlsúlybaΝ aΝ legyőzöttΝ ellenségΝ

ábrázolásaihoz képest. Vespasianus utolsó éveiben Titusszal együtt újra felelevenítette Iudaea 

megszemélyesítéseit, aminekΝ egyértelműenΝ legitimációsΝ céljaiΝ voltak,Ν emlékeztetniΝ igyekeztekΝ

saját virtusukraΝ ésΝ azΝ annakΝ köszönhetőΝ sikerekreΝ ésΝ békéreέΝ TitusΝ halálakorΝ DomitianusΝ isΝ

szükségesnek érezte bátyja teljesítményére utalni, és felépítette a Titus diadalívet a Forum 

                                                           
1455 Itt nem vehetjük figyelembe az aphrodisiasi bázisfeliratot, amelyhez bizonyosan tartozott egy relief is, hiszen 
nemΝtudjukΝmelyikέΝεégΝakkorΝsem,ΝhaΝfeltételezzük,ΝhogyΝRomaΝvárosiΝelőképeketΝvetΝalapul,ΝhiszenΝaztΝsemΝ
ismerjükέΝεásrészrőlΝvalószínűtlen,ΝhogyΝVespasianusΝésΝTitusΝéremképeiΝarraΝnyúlnánakΝvissza,ΝmivelΝazΝ
eddigiektőlΝteljesenΝeltérőΝikonográfiátΝalkalmaznak. 
1456

 Flavius Josephus részletesen leírta Vespasianus és Titus zsidók feletti triuphusát is. Ios. Bell. Iud. 7, 3-7. Lásd 
még Künzl 1988, 14-15. A császár a senatus, a nép és a hadsereg általi elfogadásának rendszeréhez lásd Seelentag 
2004, 17-29. 
1457 Seelentag 2004, 114-115. 
1458 Vesd össze HoughtalinΝ1λλθ,ΝŐλί,ΝakiΝazΝújΝtípusúΝprovinciaperszonifikációkΝfeltűnésétΝazzalΝmagyarázza,ΝhogyΝ
IudaeaΝmegszemélyesítéseinekΝnemΝvoltakΝgörögΝelőzményeiέ 
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Romanumon.1459 Látható tehát, hogy a Flavius-dinasztia propagandájában milyen nagy szerepet 

töltött be a zsidó felkelés leverése és maga Iudaea perszonifikációja.  

 

 Voltaképpen a provinciaperszonifikációk újbóli megjelenése az éremverésben a 

provinciák lázadásánakΝ tudhatóΝ beέΝ AΝ polgárháborúsΝ helyzetΝ későΝ köztársaságkoriΝ analógiájátΝ

kihangsúlyozva a hadvezérek igyekezetek ugyanazokkal a politikai és ikonográfiai módszerekkel 

céltΝ érniέΝ AΝ perszonifikációkΝ mostΝ isΝ aΝ legitimációΝ kétΝ eltérőΝ módjátΝ fejezikΝ ki,Ν egyrészt a 

tartományokΝ támogatását,Ν másrésztΝ azΝ azokΝ legyőzésébőlΝ fakadóΝ dicsőségetέΝ AΝ tartományokΝ

megszemélyesítéseinekΝújbóliΝésΝnagymértékűΝalkalmazásaΝazonbanΝegyΝszámottevőΝprovinciálisΝ

öntudatra is enged következtetni, amelyet a katonák és a lakosság is magáénak érezhetett. Ebben 

GalbaΝalakjánakΝvoltΝaΝlegnagyobbΝszerepe,ΝakiΝigyekezettΝazΝújΝikonográfiaiΝeszközökbenΝrejlőΝ

potenciáltΝaΝlegnagyobbΝmértékbenΝkihasználniέΝAΝpropagandaΝsikerétΝjelzi,ΝhogyΝazΝelkövetkezőΝ

időszakbanΝezΝmaradtΝmérvadó,Νelsősorban a háborúba sodródott provinciák ábrázolásánál. 

 

 Domitianus apjára és bátyjára való féltékenységében, saját katonai sikereket és 

legitimációs alapot keresve meghódította Germaniát.1460 AzΝ eztΝ megörökítőΝ érmekΝ javarésztΝ

IudaeaΝmegszemélyesítéseibőlΝ vezethetőkΝ leέΝ EzΝ láthatóΝ aΝ GER-1-nél, amely a IVD-2/2-nek a 

tropaeum nélküliΝváltozataέΝKülönösenΝszembetűnőΝaΝGER-2-nél és a IVD-5-nél, ahol a pajzsot 

tartó fatörzs egy pálmafa, amely mediterrán és nem északi jellegzetes növény. Új típusként 

jelenik meg a clementia jelenet (GER-3),Ν amelyenΝ DomitianusΝ azΝ előtteΝ térdelőΝ ésΝ fegyvereitΝ

felajánló Germaniának kegyelmez meg. A császár éremverésében Germania perszonifikációja 

Minerva mellett a legfontosabb elem.1461 AΝgermánΝ győzelemΝ propagálásaΝ aΝ λί-es években is 

folytatódottέΝEzzelΝfeltehetőenΝazΝvoltΝaΝcélja,ΝhogyΝemlékeztessenΝsajátΝkorábbiΝkatonaiΝsikereire,Ν

ésΝ eltereljeΝ aΝ népΝ figyelmétΝ aΝ csúfosΝ dákΝ vereségrőlέΝ σépekΝ vagyΝ provinciákΝ díszítettékΝ aΝ

Domitianus által megkezdett, de csak Nerva által felavatott Forum Transitorium attikareliefjeit is 

(74. kép), amelyek legjobb párhuzama az ethné Piroustae domborműΝ AphrodisiasbólΝ (ι3έΝ

kép).1462  

  

                                                           
1459 Künzl 1988, 16-22. 
1460 Seelentag 2004, 115-117. 
1461 RIC II 151. o. 
1462 BővebbenΝlásdΝPannoniaΝbevezetőjétέ 
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 AΝFlaviusokΝalattΝaΝcsászárokΝkatonaiΝerényénekΝésΝgyőzedelmességénekΝhangsúlyozásaΝ

egyre fontosabbá vált, amit propagandájukba jórészt a provinciaperszonifikációk alkalmazásával 

sikeresen építettek be.1463 EzekΝalapjánΝérthető,ΝhogyΝTraianusΝmiértΝnemΝakartΝRomábaΝanélkülΝ

bevonulni,Ν hogyΝ győzelmetΝ felΝ tudottΝ volnaΝ mutatniέΝ δényegesΝ katonaiΝ tapasztalattalΝ nemΝ

rendelkezett, de erre császárként gyorsan szert kellett tennie.1464  

  A Traianus által veretett Germania (GER-4) legkorábbi éremverésének fontos 

elemétΝ képezte,Ν hadiΝ sikerekΝ híjánέΝ AΝ teljesenΝ újszerűen,Ν békésenΝ megjelenőΝ tartományΝ

feltehetőenΝaΝTraianusΝáltalΝottΝvégrehajtottΝreformjaivalΝmagyarázhatóέΝεásrészrőlΝviszontΝutaltΝ

a Pompeius Longinus által Pannoniában a suebi ellen 97-benΝ elértΝ győzelmére,Ν amelyértΝ

Traianus Nervával együtt felvette a Germanicus nevet, és amelynek béketárgyalásait 

személyesen zárta le.1465 Ugyanakkor az érem fontos legitimációs eszköz is volt, mivel a Római 

BirodalomΝegyikΝlegerősebb és Italiához a legközelebb állomásoztatott hadseregének vezéreként 

öltötte fel a császári bíbort.1466 

 Traianus legismertebb tette azonban Dacia elfoglalása volt, amelynek hirdetésére négy 

különbözőΝ provinciaperszonifikációtΝ (DAC-1-4) alkalmazott. Decebalus királyságának 

elfoglalásaΝfeltehetőenΝszinténΝlegitimációsΝcéllalΝtörtént,ΝamelyhezΝürügyetΝaΝDomitianusΝalattΝaΝ

dákokkal kötött megalázó béke kijavítása szolgáltatott.1467 Dacia legkorábbi megszemélyesítése 

(DAC-1) Domitianus Germaniáját másolja (GER-1). Traianusnak eleinte gyorsan szüksége volt a 

győzelménekΝ megünnepléséreΝ szolgálóΝ képekre,Ν amireΝ úgyΝ látszikΝ GermaniaΝ képétΝ találtaΝ

legmegfelelőbbnekέ1468 Traianus csak a második háború idején vezetett be új éremképeket, 

amelyek részben saját GER-4-es hátlapjának átértelmezései (DAC-3), részben új alkotások 

(DAC-2). Ekkoriban azonban nem csak a provinciaperszonifikációk terén ment végbe újítás, 

hanemΝ aΝ dákΝ férfiΝ fogolynakΝ isΝ számosΝ újΝ ábrázolásaΝ jelentΝ megΝ (η2έΝ kép)έΝ εindkettőtΝ nagyΝ

mértékűΝéremkibocsátásainakΝhátlapjairaΝhelyezte,ΝsőtΝaΝDaciaΝlegyőzésévelΝkapcsolatosΝhátlapokΝ

voltak Traianus éremverésében a legnagyobb számban jelen.1469 IttΝ tetőzöttΝ aΝ FlaviusokΝ alattΝ

                                                           
1463 Seelentag 2004, 113-114. 
1464 TraianusΝmeglepőΝmódonΝaΝkétΝGermaniaΝhelytartójakéntΝkerültΝtrónra,ΝamelyreΝcursus honoruma alapján nem 
lett volna alkalmas. Eck 2002, 15-20; Seelentag 2004, 124-129. 
1465 Seelentag 2004, 155-157. 
1466 Eck 2005, 115. 
1467 Ez a római virtus mintaképének,ΝvagyisΝaΝcsászárnakΝlegfőbbΝkötelességeΝvolt Cass. Dio 67, 7. 
1468 Ez ugyanakkor azt jelzi, hogy Domitianus kései, 90-96 közötti kibocsátása elérte célját, és a germánok feletti 
győzelmeΝélénkenΝéltΝaΝköztudatbanέ 
1469 RIC II 238-239. o. 
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megindultΝtendencia,ΝvagyisΝazΝalávetettΝprovinciaΝnőalakbanΝvalóΝmegszemélyesítse,ΝésΝáltalaΝaΝ

győzelem hirdetése. 

 TraianusΝ legnagyobbΝ győzelmétΝ természetesenΝ nemΝ csakΝ érmekenΝ ésΝ játékokkalΝ

ünnepelte, hanem híres forumának megépítésével is. A 112-ben fölavatott épületkomplexumot 

kétoldalról közrefogó porticus attikazónáját színes márványból készült dák foglyok és imagines 

clipeatae díszítették.1470 A tér közepén Traianus lovasszobra állt, ami a Virtus Augusti 

egyértelműΝkihangsúlyozásaέ1471 A forum legismertebb eleme a 40 méter magas Traianus-oszlop, 

vagyis a két dák háború eseményeinek narratív ikonográfiai elbeszélése.1472 A komplexum 

kivitelezése indirekt módon is komoly propagandisztikus hatással bírt, mivel a forumot a dák 

hadizsákmány eladásából finanszírozták.1473 Ez egyrészt az államhoz befolyó pénz révén az 

építkezés költségeit fedezte, másrészt az emberek által megvett dák háborús zsákmány tovább 

erősítetteΝ aΝ propagandaΝ hatásátέΝ AΝ ForumΝ TraianiΝ felavatásaΝ DaciaΝ újfajta,Ν megbékéltΝ

perszonifikációját (DAC-4/1) is magával hozta.1474  

 Traianus 107-ben újraverette Africa Kr.e. 48-ban Scipio által kibocsátott 

megszemélyesítését (AFR-IV/1), aminek céljaΝ feltehetőenΝ RomaΝ történetiΝ fejlődésénekΝ

bemutatása volt. EzenkívülΝ azonbanΝ elképzelhető,Ν hogyΝ azΝ éremképΝ aΝ tartományΝ gazdaságiΝ

szerepére is utalt.1475 108 és 114 között Traianus érmein Arabia bekebelezése is megjelent az 

érmeken (ARA-1), amelyek az optimus princeps további sikerinek és virtusának adnak hangot. 

Az uralkodó így kelet és nyugat meghódítójaként ünnepeltethette magát, mivel irányítása alatt a 

Római Birodalom egyszerre több hadszíntéren is eredményes volt.  

 Traianus 111 elején létrehozta a restitutor ábrázolásokat Italia perszonifikációjával, 

amely típus különösen Hadrianus idejében lesz fontos.1476 A megszemélyesítés a félszigeten 

végrehajtott császári jótéteményeket tükrözi, amelyek fontos szerepet töltöttek be Traianus békés 

                                                           
1470 Seelentag 2004, 308-315, 363-366. Lásd legutóbb az új ásatások eredményeit összefoglalóan Milella 2007, 192-
211. és Meneghini 2009, 117-163. 
1471 Seelentag 2004, 336-348. 
1472 Seelentag 2004, 310, 314, 368-380. 
1473 Ezt csak 113 májusában avatták fel. Seelentag 2004, 366-38; Östenberg 2009, 76. 
1474 Seelentag 2004, 385-386. 
1475 AfricaΝbőségéreΝpénzenΝHadrianusig egyedül a köztársaság kori veret utalt. 
1476

 Italia restitutor típusúΝ ábrázolásaiΝ későbbΝ HadrianusΝ ésΝ εarcusΝ AureliusΝ hátlapjainΝ isΝ megjelenikέΝ RIC II 
Traianus 105-106, 470, 472-473, Hadrianus 328, 956-957, III Marcus Aurelius 1077-1082; Ostrowski 1990, Italia 6, 
10, 12; LIMC Italia 14-16; Toynbee 1934, 109, 111; Méthy 1995, 33-34, 46; Strack 1931, 412-413 Strack 1933, 779; 
Seelentag 2008, 215-216; MIR 14, 349, 352, 366-369; Zahrnt 2007, 205-209; Schmidt-Dick 2011, I.6.1.07. és 09, 
I.6.2.08. 
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politikájában.1477 Ikonográfiailag ugyancsak izgalmas Traianus keleti hadjárata is, melynek során 

ArmeniátΝ személyesítetteΝ megΝ különbözőképpenέ1478 Egyrészt saját DAC-2-es éremképeit 

alkalmazta egy Armenia Minorban vert1479 érmén, a DAC-1-est pedig a Krétán 

kibocsátottakon.1480 εásrésztΝ DomitianusΝ RhenusraΝ lépőΝ hátlapjához1481 nyúlt vissza az 

ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P R REDACTAE pénzénél (97. kép).1482  

 

97. kép: Mesopotamia folyói és Armenia (Traianus Kr.u. 116-117) 

 

 A provinciaperszonifikációk a legnagyobb számban és a 

legsokszínűbbenΝHadrianusΝ uralkodásánakΝ végénΝ ésΝ azΝAntoninusΝ PiusΝ

trónraΝ lépésétΝ követőΝ évekbenΝ jelentekΝ megέΝ HadrianusΝ uralkodásátΝ szinténΝ egyΝ tartományΝ

megszemélyesítésének érmen való megjelenítésével kezdi, ahogy az Nerva kivételével a négy 

császárΝ évétőlΝ megfigyelhetőέΝ 11λ-120-ban jelent meg Britannia perszonifikációja (BRI-1/1), 

amely a szigeten folyó lázadásokra való sikeres reakció megünneplésére született.1483 A hátlap 

megtervezésére Dacia megszemélyesítése nyomta rá bélyegét, ami a traianusi propaganda 

jelentőségétΝbizonyítjaέΝAΝBRI-1/1-es veretek érdekessége, hogy kifejezetten Britannia területén 

ésΝannakΝközelébenΝkerültekΝelő,ΝtehátΝaΝkibocsátásΝcélzottΝpropagandaszereppelΝbírtέΝHadrianusΝ

Italiát 128-132 között pénzein sceptrumot és cornucopiátΝtartó,ΝállóΝnőalakkéntΝábrázoltaέ1484 

 AΝ megszemélyesítésekΝ tömegesΝ megjelenéseΝ egyértelműenΝ HadrianusΝ nagyΝ utazásairaΝ

vezethetőΝ vissza,Ν amelyekΝ soránΝ azΝ egészΝRómaiΝBirodalmatΝ bejártaέΝAΝ provinciasorozatΝ jelzi,Ν

hogy Roma és Italia mellett a tartományok egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a hivatalos 

                                                           
1477 Italia restitutor érmei helyett viszonylag gyorsan megjelentek az alimentatio hátlapok, amelyeken a császár 
szinténΝnőalakotΝsegítΝfelέΝSeelentagΝ2ίίκ,Ν22η-234; Méthy 1995, 25-49; Grainger 2004, 61; Toynbee 1934, 107-
112. 
1478 AΝhadjáratΝhátterébenΝfeltehetőenΝcsak Traianus személyes becsvágya állt. Seelentag 2004, 489-492. 
1479 SNG Aulock 145-146. 
1480 Svoronos 1890, 347/81-82; Ostrowski 1990 Armenia 3; LIMC Armenia 3; Houghtalin 1996, Armenia 1-2. 
1481 RIC II 259, 286, 319, 345, 362, 389. 
1482 Ezt az érmet apró változtatásokkalΝkésőbbΝδuciusΝVerusΝisΝmegismételteΝ1θŐ-ben és 169-ben. RIC II 642; Strack 
1931, 223; Ostrowski 1990, Armenia 7a, 12; LIMC Armenia 1-2; Houghtalin 1996, Armenia 3-4; Gnecchi II, 47-
49/23-24, 34; Szaivert 1986, Augustus/Augusta (Kaiser) 47. 
1483 Zahrnt 2005, 126; SHA Hadrianus 5, 2; 6, 6; Fronto de bello Parthico 2. 
1484 UgyanezΝaΝhátlapΝHadrianusΝprovinciasorozatábanΝisΝfeltűnikΝ13Ő-138 között. RIC II 307, 346, 368; Ostrowski 
1990, Italia 8; LIMC Italia 22; Toynbee 1934, 111; Strack 1933, 305, *24, *62; Schmidt-Dick 2011, IV.5.1.07; 
Seelentag 2008, 234.  
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császári propagandában.1485 A császár hosszú és évekig tartó utazásai bizonyára az átlagember 

számáraΝisΝközismertekΝvoltak,Νkülönösen,ΝamikorΝazΝilletőΝprovinciábanΝtartózkodottέΝHadrianusΝ

uralkodásának végén éremverését leginkább a provinciasorozata foglalja el, tehát az a teljes 

császári propaganda kiemelt eleme volt.1486 EzekΝmellettΝ aΝhátlapokonΝazonbanΝ sokΝkülönbözőΝ

apróbb téma is megjelenik, amelyeknek a provinciasorozathoz való viszonyát a datálás 

pontatlanságaΝnehezítiέΝAzΝéremsorozatbanΝaΝprovinciákΝtehátΝmindigΝpozitívΝszínbenΝtűnnekΝfel,Ν

ellentétben a Flaviusok óta tartó tendenciával. A változás az ikonográfiában is megmutatkozik, 

aholΝ néhányΝ kivételtőlΝ eltekintveΝ teljesenΝ újΝ képekΝ jelennekΝ meg,Ν amelyekΝ aΝ későbbiΝ

provinciaperszonifikációkra inspirálóan hatottak.  

 

AntoninusΝ Pius,Ν HadrianusΝ irántiΝ tiszteletből,Ν uralkodásaΝ elejénΝ követteΝ elődjeΝ vizuálisΝ

propagandáját.1487 Ez részben a 139-ben vert aurum coronarium éremsorozatban mutatkozik 

meg,Ν amelyΝ legitimációsΝ okokraΝ vezethetőΝ visszaέΝ EnnekΝ érdekébenΝ érmeinΝ aΝ provinciákΝ ésΝ

idegenΝ birodalmakΝ behódolását,Ν illetveΝ ajándékokΝ felajánlásátΝ ábrázoltaέΝ AntoninusΝ PiusΝ elsőΝ

événekΝ éremveréseΝ elsősorbanΝ aΝ HadrianusΝ ésΝ hitvese,Ν SabinaΝ előttiΝ tisztelettevés jegyében 

zajlott, amely még Pax gyakori ábrázolásával egészült ki.1488 A 145-ben felavatott Hadrianeumot 

övezőΝ porticus attikareliefjeitΝ ennekΝ megfelelőenΝ provinciaperszonifikációkΝ díszítették,Ν amiΝ aΝ

császári propagandában betöltött nagy szerepüket jelzi.1489 Antoninus Pius 139-144 között 

Italia1490, Britannia (BRI-1/2-5) és Mauretania (MAV-3) megszemélyesítéseit is érmeire 

helyezte. Pontos datálás híján lehetséges, hogy Roma fennállásának 900. évfordulójakor Italia 

perszonifikációja is a megemlékezés részét képezte,Ν aΝ hátlapokonΝ megjelenőΝ különbözőΝ

istenekkel együtt.1491 Antoninus Pius Italia perszonifikációjának kiegészítéséül verethette a 

Tiberist ábrázoló hátlapokat.1492 HódításokraΝ vezethetőΝ visszaΝBritanniaΝmegszemélyesítésénekΝ

                                                           
1485 UgyanakkorΝérdekes,ΝhogyΝezΝcsakΝHadrianusΝuralkodásánakΝvégénΝváltΝjelentőssé,ΝamikorΝútjairólΝmárΝ
visszatért. 
1486 RIC II 327-328. o. 
1487 Hadrianus iránt tanúsítottΝalázatáraΝvezethetőΝvissza,ΝhogyΝistennéΝavattatta,ΝamiértΝmegkaptaΝaΝPiusΝnevetέΝMás 
magyarázatokkal együtt lásd SHA Pius 2, 3-7; 5, 1. 
1488 RIC III 5-6. o. 
1489 Részletesebben lásd a csoportos provinciaperszonifikációkról szóló fejezetet. 
1490

 AzΝéremképetΝkésőbbΝCommodus,ΝSeptimiusΝSeverusΝésΝCaracallaΝisΝújraveretteέΝRIC III Antoninus Pius 73, 85, 
98, 594, 746-747, 789, Commodus 438, 447, 458, IV/1 Septimius Severus 268, Caracalla 132; Ostrowski 1990, 
Italia 11, 13a-b; Strack 1937, 70, 79, 91, 550, 836, 882, 970; LIMC Italia 18-21; Méthy 1995, 34, 40-42; Garzón 
Blanco 1991, 264-265; Schmidt-Dick 2011, V.2.07. 
1491 Toynbee 1934, 113; Ostrowski 1990, 177. O; RIC III 7-8. o. 
1492 RIC III 642-643, 691; Toynbee 1934, 113-115. 
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(BRI-1/2-5) alkalmazása, amely Victoria alakjával együtt nagyon nagy figyelmet kapott az 

éremverésben.1493 Zavargásokkal magyarázható a BRI-1/6-os hátlapok megjelenése 154-155-

ben. Ekkor még Iuppiter Stator, Mars, Victoria és Fides exercituum utal a harcokra, amelyek az 

év éremverésének zömét elfoglalták.1494 Antoninus Pius propagandájában tehát a 

provinciaperszonifikációkΝaΝtiszteletΝmellettΝaΝgyőzelemΝhirdetéséreΝisΝszolgáltakέ 

 

 Marcus Aurelius és Lucius Verus uralkodása alatt nagyon visszaesik a 

provinciaperszonifikációk száma. Egyetlen terület, Armenia megszemélyesítése kap hangsúlyos 

szerepet a keleti hadjárat következtében. Érdekes módon ez az érmek1495 mellett a 

glyptikában1496 és kerámiában1497 isΝmegfigyelhető,ΝamiΝaΝsikeresΝpropagandaΝlecsapódásátΝjelziΝaΝ

különbözőΝ anyagtípusokbanέΝ ÚjΝ képtípusok mellettΝ megfigyelhető,Ν hogyΝ egyesΝ esetekbenΝ

ArmeniaΝ legutóbbiΝ legyőzőjének,Ν TraianusnakΝ győzelmiΝ ikonográfiájábólΝ merítettek (47. 

kép).1498 Itt tehát visszatért a perszonifikációk háborús propagandában betöltött hangsúlyos 

szerepeΝ VictoriávalΝ ésΝ aΝ legyőzöttΝ ellenségek képével együtt.1499 Ezekkel az eseményekkel 

összefüggőΝ ábrázolásokΝ találhatókΝ azΝ ephesosiΝ úgynevezettΝ ParthusΝ emlékművönΝ isέ1500 Ezt 

követőenΝ azonbanΝ hirtelenΝ nagymértékűΝ visszaesésΝ tapasztalhatóΝ aΝ földrajziΝ területekΝ ésΝ

provinciák perszonifikációinak alkalmazásában. Marcus Aurelius 171-172-ben Domitianus egyik 

Germania érmét (GER-3)ΝismételteΝmeg,ΝvagyisΝazét,ΝakiΝlegutoljáraΝjelentősΝgyőzelmetΝaratottΝaΝ

germánokΝfelettέΝAΝkövetkezőΝévbenΝTraianusΝItaliaΝrestitutor típusának változata jelent meg, ez 

is a markomann háborúkkal kapcsolatban.1501 A germánok feletti sikert jelképezi a 171-174 

között kibocsátott GER-6-osΝ hátlapέΝ EzekbenΝ azΝ évekbenΝ nemΝ meglepőΝ módonΝ aΝ háborúsΝ

tematika kapta a legnagyobb hangsúlyt az éremverésben. Germania perszonifikációja mellett 

gyakoribbΝésΝfontosabbΝaΝlegyőzöttΝgermánok,ΝVictoriaΝ(λκέΝkép),ΝRomaΝésΝεarsΝábrázolásaέ1502 

                                                           
1493

 A háborús eseményekre utal valószínűlegΝaΝHerculetsΝésΝIuppitert,ΝvalamintΝFidesΝésΝδibertasΝábrázolóΝhátlapokΝ
is. RIC III 7-8. o. 
1494 RIC III 11-12. o. 
1495 RIC III 78-86, 121-122, 498-500, 502-509, 526, 890-892, 1360-1361, 1364-1368; Dattari 1901, 3691-3693; 
Ostrowski 1990, Armenia 6a; LIMC Armenia 5; Houghtalin 1996, Armenia 6-10, 12, 20; Szaivert 1986, Belebtes 1, 
4, Victoria 5. 
1496 Ehhez legutóbb Juhász 2013, 45-52. 
1497 Ostrowski 1990, Armenia 10; LIMC Armenia 6; Wuilleumier-Audin 1952, 98/158; Desbat 2011, 21/30. 
1498 Lásd feljebb az ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P R REDACTAE éremnél. 
1499 RIC III 197-202. o. 
1500 Részletesebben lásd a csoportos provinciaperszonifikációkról szóló fejezetet. 
1501 Hivatkozást lásd feljebb. 
1502 RIC III 204-205. o. 
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AzΝelhúzódóΝháborúΝmiattΝazonbanΝaΝprovinciaperszonifikációkΝnagymértékűΝmegjelenítésétőlΝelΝ

kellett tekinteni, mivel azok a csak a lezárult harci események ábrázolására voltak 

alkalmasak.1503  

 
98. kép: Victoria Germanica (Marcus Aurelius Kr.u. 171-172) 

 
 Commodus idejében Africa, Italia és Britannia megszemélyesítése 

található meg, tehát majdnem ugyanazok, mint Antoninus Pius alatt.1504 

BritanniaΝ kétΝ különbözőΝ módonΝ is megjelent. 184 szeptembere és decembere között Fides 

publicát másolva, a barbár betörések kapcsán a római katonák körében kitört lázadások 

megfékezését hirdetve.1505 FeltehetőenΝennekΝmegtorlásáraΝutalΝCommodusΝ1κη-ben kibocsátott 

medalionja, amely a BRI-1/4-es altípust másolta.1506 Ezekben az években az éremverésben a 

leghangsúlyosabban a britanniai események jelentek meg, amelyekre Minerva, Victoria, Pax, 

Roma és Iuppiter alakjai utaltak.1507 Commodus 183-185 között lemásolta Antoninus Pius 

globusonΝülőΝItaliaΝhátlapját,ΝamelyΝaΝbirodalmatΝekkorΝegyszerreΝtöbbΝhelyrőlΝisΝszorongatóΝmór,Ν

dák, brit, germán felkelésekkel szemben utalt Italia világuralmi szerepére.1508 A 191-192-ben 

kibocsátott Africa érem (AFR-V/4) az élelmezési gondok súlyossága miatt 189/190-ben 

Romában kitört lázongások kiváltó okának felszámolását jelzi. A perszonifikáció szerepe 

azonbanΝcsakΝ elenyészőΝ volt,ΝmivelΝ ekkorΝ inkábbΝazΝ addigΝ isΝ szokásosΝ győzelmi- és isteneket, 

allegóriákat ábrázoló érmek a gyakoriak.1509 Commodus tehát a provinciaperszonifikációkat csak 

elvétve,Ν aΝ tartományokbanΝ bekövetkező,Ν azokatΝ érintőΝ fontos,Ν erőszakosΝ eseményekΝ kapcsánΝ

alkalmaztaέΝ UgyanakkorΝ feltűnő,Ν hogyΝ aΝ RómaiΝ BirodalmatΝ súlyosanΝ megrázóΝ markomannΝ

háborúk lezárásának megünneplése vizuálisan lényegében nem történik meg.  

                                                           
1503 Germania korábbi megszemélyesítései Marcus AureliusΝáltalΝazΝelsőΝmarkomannΝháborúkΝutániΝsikerrelΝ
magyarázható,ΝamikorΝaΝcsászárΝmégΝnemΝláttaΝelőre,ΝhogyΝaΝbékeΝnemΝlessΝtartósέΝAΝmásodikΝháborúΝsoránΝazonbanΝ
már jóval óvatosabb érempropaganda folytatott. 
1504 Itt természetesen az aurum coronarium sorozatot nem számítva. Érdekes módon Commodus felvette a Pius 
nevet is, Antoninus Piusra utalva. RIC III 357-358. o. Ezt 183-ban tette ugyanakkor, amikor Italia perszonifikációját 
is újraverette. 
1505 Erre utal a Historia Augusta másik helye is: Appellatus est Commodus etiam Britannicus ab adulatoribus, cum 
Britanni etiam imperatorem contra eum deligere voluerintέΝSHAΝCommodusΝκ,ΝŐέΝPerennisΝfeltehetőenΝezenΝ
zendülés elfojtása következtében lelte halálát. Cass. Dio 73, 9, 1-3. 
1506 Toynbee 1934, 62-63. Lásd még BRI-4. 
1507 RIC III 357-358. o. KözelΝsemΝmeglepőΝtehát,ΝhogyΝebbenΝazΝidőbenΝBritanniaΝmegszemélyesítésévelΝisΝutaltakΝaΝ
szigeten zajló harcokra, aminek korábban Antoninus Pius alatt már volt precedense. 
1508 A hátlapnak azonban lényegesen kisebb szerep jutott, mint Britannia perszonifikációjának. SHA Commodus 13, 
5-6; Cass. Dio 73, 8. 
1509 RIC III 360-361. o. 
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 A Septimius Severus által ábrázolt egyetlen provinciaperszonifikáció Africa, amely 194-

ben és 202-210 között jelent meg. A tartomány egyrészt a birodalom, de különösen Roma 

élelemellátója,Ν ésΝ nemΝ melleslegΝ aΝ császárΝ szülőhelyeΝ isΝ voltέ1510 ElőzőΝ azértΝ volt különösen 

fontos,Ν mivelΝ aΝ szinténΝ gabonábanΝ bővelkedőΝ AegyptosΝ aΝ másikΝ usurpatorhoz, Pescennius 

Nigerhez csatlakozott. Severusnak tehát katonákkal kellett biztosítania Africát, nehogy éhínség 

miatt lázadások törjenek ki.1511 193-ban a militáns hátlapok uralma szinte teljes, de 194-ben már 

váltás tapasztalható. Megjelent az érmeken Hercules és Bacchus, akik Septimius Severus 

szülővárosának,Ν δeptisΝ εagnánakΝ aΝ védőisteneiέΝ AΝ párduccalΝ állóΝ δiberΝ PaterΝ feltűnéseΝ aΝ

hátlapon (99. kép) szintén jól beleillik az afrikai tematikába, ahogy Africa perszonifikációja és 

Saeculum Frugiferum is, amelyek határozottan a termékenységre utalnak. Az érmeken Septimius 

SeverusΝ szülőhelyeΝ mellettΝ aΝ békeΝ játszikΝ jelentősΝ szerepetέ1512 Africa másodszori 

megszemélyesítésének megjelenése összefüggésben állhat Septimius Severus africai 

látogatásával.1513 AΝ császárΝ nemΝ alkalmaztaΝ azΝ őtΝ hatalomraΝ juttatóΝ katonákΝ tartományainakΝ

megszemélyesítéseit,Ν mintΝ ahogyΝ azΝ aΝ négyΝ császárΝ évébenΝ megfigyelhetőΝ voltέΝ AΝ hatalmiΝ

legitimációját biztosító rajnai és dunai legióknak inkább külön hátlappal fejezte ki háláját.1514 

Septimius Severus Caracallával együtt a globusonΝ ülőΝ ItaliátΝ isΝ

megszemélyesítiΝ érmeken,Ν aminekΝ hátterébenΝ feltehetőenΝ császáriΝ

kegyek odaítélése áll.1515 

 

99. kép: Liber Pater (Septimius Severus Kr.u. 194) 

 

XXVIII.4. A III. század második fele 

 A III. században lényegesen kevesebb provinciaperszonifikáció található, amelyek csak 

egyΝ meghatározottΝ időszakbanΝ jelennekΝ meg,Ν deΝ akkorΝ egyszerreΝ többΝ variánssalέΝ EnnekΝ

magyarázataΝ részbenΝabbanΝ rejlik,ΝhogyΝaΝSeverusokΝalattΝ aΝgyőzelmiΝ ikonográfiábanΝaΝ legyűrtΝ
                                                           
1510 RIC IV/1, 67. o. A korai africai éveihez lásd Birley 1971, 20-63. 
1511 Birley 1971, 171; Birley 2005, 179; Le Bohec 2005, 74-75. 
1512 Pax mellett Mars Pacator alakja jelenik meg a hátlapokon. RIC IV/1 65-66. o.  
1513 Méthy 1992, 287; RIC IV/1, 70. o. A látogatáshoz lásd Birley 1971, 216-221. 
1514 A 15 darabból álló sorozatból hiányzik a legio X Gemina. RIC IV/1 65. o. 
1515 A Historia Augusta azonban említi, hogy Septimius Severus halálakor temérdek gabona és olaj állt 
rendelkezésre, amely nem csak Roma, hanem Italia szükségleteit is ki tudta elégíteni. Az élelem felhalmozásához 
elengedhetetlen volt az africai import, ami szerepet játszhatott a déli területek ius Italicumhoz juttatásában. RIC IV/1 
71. O; Schmidt-Dick 2002, 61; SHA Septimius 23, 2; Rowan 2012, 79. 
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ellenfél ábrázolása olyan sematikussá és apróvá válik, hogy annak nemét és attribútumait 

lehetetlenΝpontosanΝmeghatározniέΝAΝszázadΝelsőΝfeléreΝkeltezhetőΝzeugmaiΝmozaikΝvalószínűlegΝ

a Római Birodalom provinciaperszonifikációkból alkotott sematikus térképe volt, amelynek 

közepét a Földközi-tenger foglalta el. Meg kell még említeni a viminaciumi és daciai provinciális 

vereteket,ΝamelyekΝhátlapjaitΝelsősorbanΝaΝtartományΝmegszemélyesítéseiΝ foglaltákΝelΝ(1ίί-101. 

kép).1516 Nem mondható tehát, hogy teljesenΝ eltűntekΝ volnaΝ aΝ császáriΝ propagandából,Ν deΝ

mindenképpen visszaszorultak.  

    
100. kép: Moesia Superior perszonifikációja 101. kép: Dacia perszonifikációja 

  

A központi pénzverésben Traianus Decius alatt Pannonia (PAN-1/3-5, 2-3) és Dacia 

(DAC-6) megszemélyesítéseiΝjelennekΝmegέΝElőbbiΝprovincia,ΝilletveΝazΝottΝállomásozóΝkatonákΝ

jelentettékΝaΝcsászárΝhatalmiΝbázisátέΝÚjdonságΝPannoniaΝmegkettőzéseΝegyesΝhátlapokonΝ(PAσ-

2-3), ami a valós közigazgatási felosztásnak felel meg.1517 További érdekesség Pannonia 

Venusszal való (PAN-1/5) ikonográfiai keverése, amelynek célja a dinasztikus politika 

megteremtéseΝ voltέΝ DaciaΝ perszonifikációjaΝ viszontΝ feltehetőenΝ aΝ betörőΝ karpoktólΝ valóΝ

megszabadításával magyarázható.1518 TraianusΝDeciusΝelsőΝpénzeiΝaΝhagyományosΝtémákatΝölelikΝ

fel, mint a Pax, Victoria és Virtus Augusti1519 EzekΝ mellettΝ teszΝ szertΝ nagyΝ jelentőségreΝ aΝ

Dunavidék hangsúlyozása, amelyet a provinciaperszonifikációkon kívül a GENIVS 

EXERCITVS ILLVRICIANI hátlap is tükröz (102. Kép).1520 Utóbbi típus Pannonia és Dacia 

perszonifikációjávalΝ együttΝ aΝ leggyakrabbanΝ előfordulóΝ veretΝ azΝ éremkincsekbenΝ isέ1521 Ezek 

közülΝ isΝ PannoniaΝ elsőbbségeΝ tűnikΝ ki,Ν mivelΝ azΝ aΝ másikΝ kettővelΝ ellentétbenΝ azΝ antiokhiaiΝ

verdében is készült.1522 

                                                           
1516 BővebbenΝlásdΝεoesiaΝésΝDaciaΝfejezetΝbevezetőjétέ 
1517 Ilyen korábban csak Galba TRES GALLIAE hátlapján volt látható (GAL-5)- 
1518

 Eder 2005, 218, 221. 
1519 RIC IV/3, 114. o. 
1520 RIC IV/3 103-105 
1521 RIC IV/3 117. o. 
1522 RIC IV/3 119. o. 
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 102. kép: GENIVS EXERCITVS ILLVRICIANI (Traianus Decius) 

  

Gallienus Gallia perszonifikációjánál felelevenítette a restitutor típust (GAL-7/2). A 

provinciábanΝfolyóΝzavargásokΝleverésétΝhirdetőΝhátlapotΝfiának,ΝIIέΝValerianusnakΝisΝverték,ΝígyΝ

tehát a dinasztikus politika eleme is volt. Gallienus propagandájában azonban sokkal 

lényegesebbΝ voltΝ aΝ békeΝ ésΝ aΝ győzedelmességΝ hirdetése,Ν különösenΝ aΝ harcoktólΝ folyamatosanΝ

megzavartΝ időszakbanέ1523 Különösen fontos volt a germánok feletti sikerek propagálása 

Victoria, Iuppiter és Virtus hátlapokkal. Ezek mellett Gallienus és apja, I. Valerianus az egész 

földkerekség helyreállítójaként ábrázolták magukat. Gallia perszonifikációja ennek a 

programnak csak egy része volt, amellyel Gallienus saját és fia virtusát, valamint a galliai helyzet 

rendezését hirdette. 

 Gallia perszonifikációja különösen Postumus propagandájában lesz fontos (GAL-7/3-5), 

amelynekΝ kiindulópontjátΝ GallienusΝ érmeiΝ jelentettékέΝ PostumusΝ eztΝ feltehetőenΝ elsősorbanΝ

uralkodása elején legitimációs célokra használta fel. A perszonifikáció ezután azonban veszített 

jelentőségéből,ΝmivelΝVictorinusΝcsakΝmedalionkéntΝveretteΝ(GAδ-7/6).  

 

 Dacia perszonifikációjának újbóli megjelenése Claudius Gothicus és Aurelianus alatt 

(DAC-θή3)Ν feltehetőenΝ aΝ provinciaΝ feladását megelőzőΝ zavargásokkalΝ ésΝ aΝ gótokkalΝ valóΝ

csatározásokkal állhat összefüggésben.1524 Mindkét császárnak Mediolanumban vertek egyedül 

ilyenΝérmet,Ν ígyΝelképzelhető,ΝhogyΝAurelianusΝpusztánΝidőhiánybólΝmásoltaΝClaudiusΝGothicusΝ

veretét. Hatalomra jutásakor hirtelenΝ nagyΝ mennyiségűΝ pénzreΝ voltΝ szükségeΝ aΝ katonákΝ

kifizetésére,ΝésΝsajátΝhatalmánakΝstabilizálására,ΝígyΝnemΝvoltΝidejeΝújΝverőtövekΝkivésetéséreέ1525 

UgyanezΝ feltételezhetőΝ aΝ szinténΝ εediolanumbanΝ vertΝ PannoniaΝ perszonifikációkΝ mögött,Ν

amelyek Quintillus érmének pontos másolatai. Traianus Decius dunai propagandájának harmadik 

                                                           
1523 De Blois 1976, 120-124, 139-1ŐίέΝGallienusΝidejébenΝaΝgyőzelmiΝveretekΝgyakorlatilagΝállandókέΝRICΝVή1Ν33-34. 
o. 
1524 RIC V/1 253. o. 
1525 EzenΝkívülΝnemΝvalószínű,ΝhogyΝAurelianusΝDaciaΝfeladásátΝmegelőzőenΝpontΝeztΝaΝtartománytΝhirdetteΝvolnaΝ
hátlapjain. 
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eleme,ΝazΝ illyricumiΝhadseregΝGeniusaΝ isΝ feltűnikΝAurelianusΝhátlapjain,ΝamelyΝsokkalΝnagyobbΝ

szerepet töltött be propagandájában, mint a provinciaperszonifikációk.1526 

 Pannonia megszemélyesítése utoljára I. Iulianus rövid uralkodása alatt jelent meg (PAN-

3/4), mivel ez a tartomány volt a hatalmi bázisa. Az éremkép alkalmazásában legitimációs cél 

mellettΝfeltehetőenΝaΝTraianusΝDeciusraΝmintΝazΝelsőΝpannoniaiΝcsászárraΝvalóΝutalásΝisΝszerepet 

játszhatott. 

 Britannia perszonifikációi (BRI-4) a III. század végén Carausius usurpatiója során jöttek 

létre. A dextrarum iunctio jelenetet ábrázoló hátlap körirata az Aeneisból vett idézet, amely 

rendkívül különös. Carausius nagyon nagy figyelmet fordított a pénzügyi rendszerére és az 

érmek által hordozott üzenetre, amelyet így célzottan használt fel politikai eszközként.1527 A 

BritanniaΝ perszonifikációjávalΝ kötöttΝ szövetségΝ propagandisztikusΝ értékeΝ meglehetősenΝ nagy,Ν

aholΝ azΝ uralkodóΝ várvaΝ vártΝ jótevőkéntΝ tűnikΝ felΝ rajtaέΝAΝ szokatlanΝ ábrázolásΝ sikertΝ arathatott,Ν

mivel Carausius stabil uralmat építhetett ki magának. Carausius érmein leggyakrabban azonban 

PaxotΝ (1ί3έΝ kép),Ν illetveΝ azΝ ezzelΝ összefüggőΝ allegóriákatΝ (Concordia,Ν Felicitas,Ν Salus)Ν

ábrázolta.1528  Ezen kívül hátlapjain fontos szerepet játszottak a legiós veretek is, amelyek galliai 

és germaniai hadtesteket is megneveztek, így remélve támogatásokat. Britannia utolsó 

megszemélyesítéseΝ aΝ CarausiustΝ legyőzőΝ ConstantinusΝ ChlorusΝmedalionjánΝ találhatóΝ (BRI-5), 

amely egyben az utolsó restitutor típusú provinciaperszonifikáció is. A medalionból adódóan a 

BritanniaΝ visszafoglalásátΝ ábrázolóΝ hátlapnakΝ elsősorbanΝ ünnepiΝ

jelentőségeΝvoltέ 

 

103. kép: PAX AVG (Carausius) 

  

A tetrarchia korától a 310-es évek elejéig Africa perszonifikációi 

jelentek meg. Az AFR-XI/4-esΝ éremképnekΝ lokálisΝ jelentőségeΝ volt,Ν mivelΝ csakΝ KarthagóbanΝ

verték. A hátlap ekkor Africa vagy legalább is a karthagói verde jellegzetességévé vált, mivel 

annak bezárásáig minden uralkodónak és egy usurpatornak is készült. A megszemélyesítés 

elsősorbanΝnemΝazΝaktuálisΝeseményekreΝreflektált,ΝmivelΝmégΝaΝtrónbitorlóΝDomitiusΝAlexanderΝ

portréjával is változatlanul készült. Az ábrázolás hatása azonban a provincián és a kontinensen is 

                                                           
1526 RIC IV/1 110-111, 172-173, 204-205, 222-223, 418. 
1527 CarausiusΝnemΝmeglepőΝmódonΝeleinteΝaΝközpontiΝcsászáriΝvereteketΝmásoltaέΝRICΝVή2ΝŐ3λέΝoέ 
1528 RIC V/2 439-441. o. 
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túlmutatott,ΝmivelΝazΝéremképeketΝegyΝBrigetióbanΝelőkerültΝcsontΝpyxisfedél is másolta. Africa 

utolsóΝ érmekenΝ megjelenőΝ perszonifikációiΝ εaxentiusΝ 31ίΝ végén–311 elején készült ostiai 

vereteinΝ találhatókέΝ AΝ kétΝ különbözőΝ hátlapΝ (AFR-V/5-6) Africa visszaszerzését ábrázolja 

Domitius Alexander usurpatiójaΝ utánέΝ AzΝ aranypénzekΝ azonbanΝ feltehetőenΝ nemΝ töltöttekΝ beΝ

jelentősΝ propagandisztikusΝ szerepetΝ annakΝ ellenére,Ν hogyΝ aΝ győzelemΝ ésΝ azzalΝ együttΝ RomaΝ

gabonaellátásának biztonsága rendkívül fontos volt.  

 

 A IV. századbanΝaΝprovinciaperszonifikációkatΝaΝvárosokΝmegszemélyesítései,ΝelsősorbanΝ

RomaΝésΝConstantinopolisΝkiszorítjákΝaΝcsászáriΝpropagandábólΝésΝaΝművészetbőlΝegyarántέ1529 A 

provinciákΝ ábrázolásainakΝ szerepétΝ aΝ legyőzöttΝ ellenségesΝ területek,Ν

Alemannia és Francia veszik át (104. kép).1530 

 

104. kép: Alemannia (Crispus Kr.u. 319-320) 

 

XXVIII.5. Összegzés 

 AΝ provinciaperszonifikációkΝ időszakosΝ megjelenésükΝ mellettΝ mindvégigΝ erősenΝ

propagandisztikusΝ jelleggelΝ bírtakέΝ AΝ legkorábbiΝ időszakbanΝ azΝ éremkibocsátókΝ mégΝ többszörΝ

dicsőΝőseikreΝemlékeztettek,ΝámΝPompeiusΝezekΝhíjánΝsajátΝteljesítményeitΝhangsúlyoztaΝvelük. A 

vele szemben álló Caesar a propaganda terén is igyekezett felvenni a versenyt, ezáltal a 

tartományok megszemélyesítései a területükön vívott küzdelmekkel együtt egyre nagyobb 

jelentőségreΝ tettekΝ szertέΝ EztΝ követőenΝ azonbanΝ azΝ éremverésbenΝ aΝ Iulius-Claudius-dinasztia 

uralkodása alatt nem jelennek meg. A Nero megbuktatásáért vívott harcban viszont a 

tartományoknak oroszlánrésze volt, ami az ikonográfia terén is megmutatkozott. A köztársaság 

kori analógiák alapján sorra jelentek meg a provinciaperszonifikációk, egymástól függetlenül. A 

bennükΝrejlőΝpropagandisztikusΝpotenciáltΝlegjobbanΝGalbaΝigyekezettΝkiaknázniέΝ 

 AΝ FlaviusokΝ megjelenésévelΝ aΝ tartományokΝ megszemélyesítéseiΝ merőbenΝ újΝ

megközelítésbe kerültek. A Iudaeaban levert felkelés során tanúsított személyes teljesítménye 

biztosítottaΝVespasianusΝszámáraΝaΝkellőΝkatonaiΝtámogatást,ΝamitΝazΝérmeinΝisΝhangsúlyozottέΝ 

                                                           
1529 Ez alól a Notitia Dignitatum képez némileg kivételt, amelyen a többnyire sematikus provinciaperszonifikációk 
másfajta,ΝelsősorbanΝazΝantiokhiaiΝTykhéΝikonográfiájábólΝvezethetőkΝleέΝBühl 1995, 2-4, 254-256; Ostrowski 1990, 
64-65; Christof 2001, 225-226. 
1530 Ezek I. Contantinus 309-313ΝközöttΝAugustaΝTreverorumbanΝvertΝérmeinΝtűnnekΝfelΝelőszörέΝRIC VI 223/823-
824. 
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Másik két lényeges elem, a tropaeum és Victoria szintén rányomták bélyegüket Iudaea 

megszemélyesítéseireέΝ InnentőlΝkezdveΝaΝ legyőzöttΝprovinciaperszonifikációkΝ lesznekΝaΝgyőztesΝ

hadvezérΝ teljesítményénekΝegyikΝ legfontosabbΝ ikonográfiaiΝhírvivőiέΝDomitianusΝésΝTraianusΝ isΝ

ezekΝ alapjánΝ építetteΝ felΝ sajátΝ érempropagandáját,Ν amelyetΝ igyekezetekΝ messzemenőkigΝ

kihasználni. Hadrianus és Antoninus Pius alatt viszont inkább a provinciák békés oldala kerül 

előtérbe,ΝamikorΝezekΝazΝábrázolásokΝvirágkorukatΝélikέΝAΝIIέΝszázadΝmásodikΝfelébenΝláthatóanΝ

redukálódikΝaΝmegszemélyesítettΝtartományokΝszámaέΝAΝközpontiΝéremverésbenΝaΝIIIέΝszázadΝelsőΝ

felében nem is jelennek meg. 

 AΝIIIέΝszázadΝközepétőlΝaztánΝegyesΝcsászárokΝmégisΝvisszanyúlnakΝehhezΝaΝszokáshoz,ΝésΝ

új provinciaperszonifikációkat alkotnak, amelyek minden esetben hadi eseményekhez 

kapcsolódnakέΝ IttΝ tehátΝ megintΝ katonaiΝ sikereketΝ hirdetőΝ művészet részeivé válnak, de nem 

legyőzöttΝtartományokkéntέΝEbbenΝaΝkéseiΝidőszakbanΝcsakΝegyesΝprovinciákΝjelennekΝmegΝrövidΝ

ideig, de egyszerre több variánssal. 

ÖsszességébenΝ tehátΝ elmondható,Ν hogyΝ aΝ provinciaperszonifikációkΝ többΝ különbözőΝ

szerepet töltöttek beΝ aΝ hadvezérekΝ ésΝ császárokΝ propagandájábanέΝ IdőszakosΝ megjelenésükΝ

mindig konkrét eseményekhez kapcsolódott, amelyek közül a leghangsúlyosabbak a katonai 

konfliktusok voltak. 
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XXIX. Összefoglalás 
 
 

 

 DisszertációmbanΝ aΝ rómaiΝ provinciaperszonifikációkΝ összegyűjtését és rendszerezését, 

valamintΝ propagandisztikusΝ szerepükΝ meghatározásátΝ tűztemΝ kiΝ célulέΝ EnnekΝ kereténΝ belülΝ

összesen 240 ábrázolást és 61 variánsukat azonosítottam római tartományok 

megszemélyesítésekéntέΝ DolgozatomΝ elejénΝ fontosΝ voltΝ gyűjtésemΝ kritériumrendszerét 

meghatározni, mivel ez a kutatásban sok problémát vetett fel. A provinciaperszonifikációk csak 

nőalakbanΝmegszemélyesítettΝrómaiΝtartományok,ΝamelyekΝazonosításaΝattribútumokΝésΝfeliratokΝ

segítéségével lehetséges. Az azonosítás és így az összegyűjtöttΝanyagΝkiindulópontjátΝazΝérmekΝ

képezik, ahol a körirat és az attribútumok együttesen jelennek meg. A tartományok 

megszemélyesítései ezeken kívül több más tárgytípusban is megtalálhatók. A római 

provinciaperszonifikációk Kr.e. I. századtól a Kr.u. IV. század elejéig találhatók meg, ami 

dolgozatom számára is a kronologikus keretet jelentette.  

 AΝ provinciaperszonifikációkΝ eredetétΝ tekintveΝ aΝ gondolatiΝ háttérΝ elsősorbanΝ aΝ görögΝ

kultúrkörben gyökerezik, ahol elvont fogalmakat és földrajzi területeket gyakran 

személyesítettek meg. Ezeket a perzsák feletti diadal után egyre gyakrabban alkalmazták, és a 

hellénisztikus uralkodók is beleépítettek önreprezentációjukba, extravagáns pompéjukba. Ez 

jelentette a kapcsolódási pontot a földrajzi megszemélyesítések római átvételéhez.  A pompa 

triumphalis során a hadvezérek egymással vizuálisan is versengve, távoli városok és vidékek 

megszemélyesítéseitΝ sajátΝ nagyságukΝ alátámasztásáraΝ használtákέΝ σemΝ meglepő,Ν hogyΝ aΝ

provinciaperszonifikációk ábrázolására alkalmazott képtípusok részben görög, részben római 

előképekhezΝnyúlnakΝvisszaέ 

 A provinciaperszonifikációk csoportos megjelenése számos új információval járul hozzá 

példáulΝ ezekΝ funkciójátΝ ésΝ felállításánakΝ helyétΝ illetően,Ν ámΝ mégΝ számosΝ kérdésΝ maradtΝ

megválaszolatlan,ΝamelyeketΝremélhetőlegΝazΝelkövetkezendőΝkutatásokΝtisztáznakΝmajdέ 

 AΝ provinciaperszonifikációkΝ időnkéntiΝ megjelenéseΝ ésΝ erősΝ propagandisztikusΝ jellegeΝ

miatt igyekeztem ezeket a császárok vizuális politikai önreprezentációjának kontextusában is 

megvizsgálniέΝ EzΝ alapjánΝ kimutathatóΝ volt,Ν hogyΝ aΝ tartományokΝ megszemélyesítéseiΝ azΝ időkΝ

folyamánΝ eltérőΝ súllyalΝ rendelkeztekέΝ SzámottevőekΝ elsősorbanΝ aΝ RómaiΝ BirodalomΝ

polgárháborúi és hódításai során voltak. Annak hogy a provinciaperszonifikációk 
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krízishelyzetebenΝ jelennekΝ meg,Ν későΝ köztársaságkoriΝ hagyományaiΝ vannak,Ν különösenΝ

PompeiusΝ ésΝ CaesarΝ harcábanΝ jutottakΝ nagyobbΝ szerephezέΝ EztΝ követőenΝ aΝ

provinciaperszonifikációk a négy császár évében váltak különösen fontossá, a birodalom 

különbözőΝ lázadó tartományainak ideológiájában. Galba mellett Vespasianus alakja magasodik 

ki,Ν akikΝ azΝ elkövetkezendőΝ hosszúΝ időszakraΝ meghatároztákΝ aΝ tartományokΝ

megszemélyesítéseinek propagandisztikus szerepét. A Hadrianus alatt tapasztalható csúcspont 

teljesen más ideológiával ruházza fel a provinciaperszonifikációkat, amelyek a Római Birodalom 

részeibőlΝalkotottΝegységetΝfejezikΝkiέΝAΝtartományokΝmegszemélyesítéseiΝaΝIIIέΝszázadΝmásodikΝ

felébenΝnagyonΝhangsúlyosanΝaΝkatonaiΝésΝpolitikaiΝeseményekhezΝkötődnekΝazΝegyesΝcsászárok 

ésΝ hatalmiΝ bázisukΝ szorosΝ kapcsolatátΝ kifejezveέΝ AΝ jövőbenΝ aΝ császárkoriΝ propagandaΝ terénΝ

végzettΝtovábbiΝrészletesΝkutatásokΝremélhetőlegΝújabbΝértékesΝadalékokkalΝszolgálhatnakΝmajdΝaΝ

provinciaperszonifikációkΝműködésiΝelvénekΝfelderítéséhezΝés megértéséhez. 

 A római provinciaperszonifikációk tehát egy rendkívül érdekes, változatos és sok 

lehetőségetΝmagábanΝhordozóΝikonográfiávalΝrendelkeztek,ΝésΝelsősorbanΝaΝcsászáriΝpropagandaΝ

szolgálatában álltak. 
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http://www.acsearch.info/search.html?id=1604654
https://www.beazley.ox.ac.uk/sculpture/styles/votive4.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Tyche#mediaviewer/File:Tyche_Antioch_Vatican_Inv2672.jpg
http://www.acsearch.info/search.html?id=1178705
http://quvucuko.host56.com/the-dying-gaul.php
http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/romulus_warrior.jpg
http://www.acsearch.info/search.html?id=1295182
https://www.flickr.com/photos/roger_ulrich/6782486866/
http://www.acsearch.info/search.html?id=1588594
http://www.acsearch.info/search.html?id=316761
https://www.flickr.com/photos/julio-claudians/6973160168/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Carpentras#mediaviewer/File:Carpentras_-_Arc_Romain_4.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Carpentras#mediaviewer/File:Carpentras_-_Arc_Romain_4.JPG
http://www.acsearch.info/search.html?id=1896203
http://www.acsearch.info/search.html?id=758526
http://www.acsearch.info/search.html?id=1626640
http://www.acsearch.info/search.html?id=875268
http://www.acsearch.info/search.html?id=1742960
http://www.acsearch.info/search.html?id=1804171
http://www.acsearch.info/search.html?id=1500267
http://www.acsearch.info/search.html?id=1995944
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25. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1134414  

26. kép: http://www.skulpturhalle.ch/sammlung/highlights/2006/02/achill_penthesilea.html  

27. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1025437  

28. kép: http://www.acsearch.info/ext_image.html?id=639142  

29. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=759184  

30. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=2013008  

31. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1537954  

32. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=279189 

33. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=973264  

34. kép: http://www.coinproject.com/siteimages/97-77000417.jpg 

35. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1123956  

36. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1390197  

37. kép: http://www.acsearch.info/record.html?id=23690  

38. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=1372089  

39. kép: http://www.trocadero.com/bagot/items/1243008/en1.html  

40. kép: http://www.adrianiteatro.net/pictures-gallery/ 

41. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=604395  

42. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1124001  

43. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1537776  

43. kép: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/boscoreale-treasure 

45. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=372117  

46. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=1537858  

47. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=2013024 47 

48. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=220595 48 

49. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=67991 49 

50. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1200598 50 

51. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=453844 

52. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=713990  

53. kép: http://www.deichstadtweg.de/kelten_und_roemer_in_neuwied_4.htm 
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54. kép: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portonaccio_sarcophagus#mediaviewer/File:Sarcofago_dio_portona

ccio,_12.JPG 

55. kép: 

http://www.coinarchives.com/9ff6f79b9912a32682b24e5005866715/img/kunker/257/image0882

9.jpg 

56. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1370647  

57. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1537866 

58. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=236385  

59. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=57934 

60. kép: 

http://www.vcoins.com/en/stores/sebastian_sondermann/150/product/postumus_antoninianus__v

ictoria_germanica__elmer_317/258343/Default.aspx 

61. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=641406  

62. kép: http://www.otorange.fr/Portals/117/Media/Photos/photos_arc/detail-arc-restaure.jpg 

63. kép: http://www.kelticos.org/gallery/main.php?g2_itemId=226  

64. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=584140 

65. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=498689  

66. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=1780904  

67. kép: Alföldi 1937, Taf. 21/1. 

68. kép: http://de.wikipedia.org/wiki/Laelianus#mediaviewer/File:Aureus_Laelius-RIC_0001.jpg  

69. kép: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gemma_Augustea#mediaviewer/File:Gemma_Augustea.jpg   

70. kép: 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/mw/ft309nb1mw/figures/ft309nb1mw_000

00.jpg  

71. kép: http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=3987  

72. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=58590  

73. kép: Juhász 2012, Abb. 5. 

74. kép: Juhász 2012, Abb. 6.  

75. kép: http://www.acsearch.info/image.html?id=287795  
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http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/mw/ft309nb1mw/figures/ft309nb1mw_00000.jpg
http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=3987
http://www.acsearch.info/search.html?id=58590
http://www.acsearch.info/image.html?id=287795
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76. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1541231  

77. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1411576  

78. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=2141221  

79. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=291971  

80. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1275652  

81. kép: http://www.romancoins.info/VIC-Provinces.html  

82. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=169659 

83. kép: http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN00665/AN00665427_001_l.jpg  

84. kép: http://www.romeartlover.it/Vasi24.html  

85. kép: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bithynia_Hadrianeum_MAN_Napoli_Inv79_n01.jpg  

86. kép: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Armenia_Hadrianeum_MAN_Napoli_Inv79.jpg  

87. kép: http://farm5.static.flickr.com/4041/4362247245_8886e46363_m.jpg  

88. kép: Parisi Presicce 1999, 98/a. 

89. kép: 

http://www.livius.org/a/turkey/ephesus/parthian_monument/ephesus_parthian_monument_vienn

a_1.JPG  

90. http://www.livius.org/a/turkey/harran/harran_wien.JPG  

91. kép: http://ancientrome.ru/art/artwork/sculp/rom/imp/lucius-verus/ephesos-

monument/eph015.jpg 

92. kép: http://www.ostia-antica.org/regio2/5/5-1-a.htm  

93. kép: http://romeartlover.tripod.com/Thysdr12.jpg  

94. kép: Slim 1999, Pl. LXXIX/2. 

95. kép: Slim 1999, Pl. LXXX/2. 

96. kép: Kriseleit 2000, Abb. 58. 

97. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=584162  

98. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=8591  

99. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1495773  

100. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1500252  

101. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1922156  
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http://www.acsearch.info/search.html?id=1922156
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102. kép: 

http://www.vcoins.com/en/stores/roma_numismatics/139/product/trajan_decius_ar_antoninianus

__genivs_exercitvs_illvriciani__scarce/245282/Default.aspx  

103. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=1496202  

104. kép: http://www.acsearch.info/search.html?id=530098  

 

1. ábra: http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Roman_Empire_Map.png  
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http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/File:Roman_Empire_Map.png
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