
KÉZMŰVES SZERSZÁMOKA PANNÓNIA! SÍREMLÉKEKEN

A pannoniai kőemlékek bő anyagot szolgáltatnak ahhoz, 
hogy a provincia egykori lakosságának a helyzetét minden ol
daláról megismerjük. Már eddig is több szempontból vették be
ható vizsgálat tárgyául a köemlékeket s a kutatások a történetre, 
vallásra, kultúrára és a viseletre vonatkozó megbecsülhetetlen ada
tokkal tették világossá azt a képet, melyet a történetírók fukar 
adatai alapján csak homályosan lehetett a provinciáról elképzelni. 
Igen találóan jellemezte Hampel József kőemlékeinket.1 «A mű
alkotás szempontjából értéktelen emlékeknek azonnal megnő fon
tosságuk, ha tisztán úgy becsüljük őket, mint az antik világ, mint 
a provinciális élet hű tükreit, ha felismerjük bennök mintegy élő 
kútfők közvetlenségét. Különösen a domborműves síremlékek ér
demlik meg ily szempontból méltatásunkat, mert nálunk leginkább 
ők adják a fölírások, az írók szövegéhez az illusztrációkat.»

A síremlékek domborműves ábrázolásai alapján rámutatha
tunk a lakosság egykori foglalkozására is. Midőn az elhunyt port- 
raitját örökítették meg a sírkövön, arra törekedtek, hogy társa
dalmi helyzetét és foglalkozását is kifejezésre juttassák. E törek
vés igen régi, vissza lehet vezetnünk a görög földön Archedamus 
kőfaragónak a vari-i grottában lévő síremlékéig.2 így akarták el
érni, hogy a szemlélő azonnal megtudja, mi volt az elhunyt fog
lalkozása. Ezek a jelenetek nem a túl világi életre, hanem az el
hunyt múltjára vonatkoznak.

így Pannóniában a benszülöttek síremlékein gyakoriak a 
kocsiábrázolások és lovas jelenetek, melyek az elhunytak foglal
kozását jelentik. A benszülött nők kezébe gyakran adnak orsót, 
hogy kedves házi foglalkozására emlékeztessenek. Ide kell soroz
nunk a vadászjelen eteket is, melyeknek a síremlékeken való sűrű 
előfordulását a mindennapi élet foglalkozásával hozhatjuk vonat
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kozásba. Az itt táborozó katonák sírkövein az elhunyt hadi- 
felszerelésében jelenik meg, vagy egyedül a fegyvereit ábrázolják. 
Ez utóbbiak is a hadseregben elfoglalt állására vetnek világot.

Egyes síi emlékek a kézművesek és iparosok által űzött mes
terségekről számolnak be. Az idevonatkozó anyag azonban sze
gény. Legelőször az tűnik fel, hogy hiányzanak az olyan ábrázolá
sok, melyek az elhunytakat foglalkozások közben, műhelyükben 
mutatnák be. Ilyen síremlékek pedig gyakoriak Itáliában,3 Dalmá
ciában,4 Galliában5 s ma a római ipar és kézművesség pótolhatatlan 
illusztrációid Ezek helyett csak kézművesszerszámok ábrázolásá
val találkozunk, melyek így a máshol gyakori mühelyábrázoláso- 
kat is helyettesítik.

Síremlékeink ezen domborműves ábrázolásait eddig nem 
méltányolták kellőleg, pedig a lakosság által űzött iparágak s az 
ott alkalmazott technikai felszerelések és eszközök ismeretébe ezek 
megismerése nélkül nem hatolhatunk be. Gazdaságtörténeti szem
pontból is megb^csülendők. A provincia kereskedelmi összekötte
téseire és az idegen importárúk szerepére, mint a kultúrélet fontos 
mozgatóira, már rámutattak az emlékek nyomán az eddigi kuta
tások.7 A belföldi gazdasági és kereskedelmi élet gyors emelkedésé
ről az iparosok és kézművesek síremlékei is tanúskodnak.

Itáliában a köztársaság vége felé fellendülő kereskedelem 
magával hozta a lenézett iparos és kézművesosztály társadalmi 
emelkedését. A síremlékek is mutatják, mint alakult át a köz
szellem, Galliában, a Kr. u. I. század első felétől kezdve terjed el 
a mesterséggel és kereskedéssel összefüggő sírkő-ábrázolások di
vatja.8 Vidéken a különféle kollégiumok révén a kézművesek poli
tikai szerepe megnő ; a legmagasabb tisztségeket is elérik. Dalmá
ciában egy cipész váiosának legelőkelőbb tisztségét, a duumvir-i 
méltóságot is elnyerte. Síremlékén foglalkozását jelentő szerszá
maival, kezében sámfával, bal oldalán pedig vésővel és félhold
alakú cipészkéssel ábrázolták.9 A kézműveseknek kijáró társadalmi 
megbecsülés, nem hiányzott Pannóniában sem ; síremlékeiknek 
mesterségükre utaló ábrázolásai világosan beszélő adatok növekvő 
öntudatuk mellett.

Az elhunytak mesterségét sokszor feltüntették a feliratban 
is. Ennek egy különös formája, midőn a cognomen az elhunyt 
foglalkozását jelenti. A mesterember-szerszámok ábrázolásai is 
elsősorban az elhunyt életében űzött foglalkozásának megjelölé
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sét célozzák. A sírköveken elfoglalt helyük is elárulja, hogy nem a 
díszítési jelleg fontos az ábrázolásaiknál. Műhelyábrázolások he
lyett az elhunyt földi mesterségét legvilágosabban úgy fejezhették 
ki, ha szerszámaival a kezében faragták ki. A szerszámok előfor
dulnak ezenkívül az elhunytak portraitjai alatt elhúzódó keskeny 
képmezöben, elszórva az ábrázolt alak körül, a sírkövek keskeny 
oldalain, a felírást tartalmazó mező alatt, a saikophagokon pedig 
a feliratos mező két oldalán.

A kézművesek és iparosok foglalkozásának ilyen jelzésével 
mindenütt találkozunk a római birodalom területén. Itálián kívül 
az eszközök ábrázolása legnagyobb számban Galliában fordul elő, 
ahol az I. századtól a IV. század végéig állandóan szerepel a sír
emlékeken. Gyakoriak Dalmáciában, kisebb számmal jelennek 
meg Germániában, valamint Raetiában is. Ezen elterjedtségük 
miatt a pannoniai szerszámábrázolásokhoz analógiákat nagy szám
ban találunk. Emlékeink azt mutatják, hogy kiindulási helyük 
Itália volt s onnan jutottak át Pannóniába az I. században Dáliá
val fennálló virágzó kereskedelmi összeköttetés idején. Igen ko
rán meghonosodtak a kelta benszülöttek sírkövein, amint az 
Galliában is megtörtént. Ez azonban nem jogosít fel annak a fel
tevésére, hogy a galliai ábrázolások és a pannoniaiak között szoro
sabb viszony állana fenn.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezen eszközök 
sok esetben nem álltak kapcsolatban az elhunyt foglalkozásával. 
Ezen eltérésekre különösen Patsch10 és Gumerus11 hívták fel a 
figyelmet. A galliai síremlékeken gyakori a kapacs (ascia) és egyéb 
szerszámok ábrázolása akkor is, midőn az elhunyt foglalkozása 
nem volt sem kőfaragó, sem ács. Ilyenkor ezek az emlékművet 
faragó mestereknek a jelvényei s jelentésük, hogy a síremlék új 
és használva nem volt.12 Ugyancsak Galliában a «sub ascia dedica- 
vit» formula mellett az asciát libellával együtt szerepeltetik. Most 
már szimbolikus értelemmel bírnak e szerszámok : a régi kettős 
balta kultuszának utolsó megnyilatkozására magyarázzák.13

Pannóniában is a kőfaragó szerszámok egy pár síremléken 
nem vonatkoznak az elhunyt foglalkozására. Szimbolikus értel
mük azonban nincsen, hanem amint Galliában és Dalmáciában 
gyakori eset : a kőfaragómesterek jelzései.

Mivel a szerszámok ábrázolásai elsősorban gazdaságtörténeti 
szempontból bírnak fontossággal, ajánlatos mesterségek szerint
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való csoportosításuk. A síremlékek stilisztikai sajátságai és chrono- 
logiai vonatkozásai így nem játszanak nagy szerepet. Sok esetben 
nem lehet pontosan megállapítani, hogy az eszközök milyen mes
terséget jelentenek, mivel azonos szerszámok szerepelnek, mint 
majd látni fogjuk az ács-, építész- és köfaragómesterségeknél is.14

Benszülöttek síremlékeinek bemutatásával kezdjük a soro
zatot. Sírköveiken előforduló szerszámok kevés iparágra terjesz
kednek ki. Ezek kapcsolatban állanak a kelta lakosság általános 
foglalkozásával, melyet mint sze
keresek és postások (veredar'fi) 
fejtettek ki a római uralom alatt.15 
Sírköveik legbiztosabb igazolását 
adják, hogy hamar beleélték ma
gukat a rómaiak által teremtett 
új állapotba s a kézművesség is 
hamar terjedt közöttük.

Benszülött kovács sírkövé
nek kell tartanunk egy szent
endrei töredékes emléket az Aquin
cumi Múzeumban.’6 (1. ábra.) A 
sírkőnek csak a baloldala maradt 
meg épen, a jobboldala hiányzik.
Az arcképes mezőből egy idős és 
egy fiatal pannoniai viseletű nő
alak mellképei maradtak meg, a 
hiányzó jobboldalt a mesterember 
foglalta el, akinek foglalkozására 
vonatkoznak a következő keskeny 
mezőben ábrázolt szerszámok. Itt Grabstein von Szentendre. Aquincum , Mus . 

a háromláb s mellette álló férfi
alaktól balra fogó (forceps) és üllő (incus) vannak ábrázolva. 
A megfelelő hiányzó jobboldalon kalapácsot kell elképzelnünk. 
Midőn az elhunyt kovácsok foglalkozását egyedül szerszámaikkal 
fejezik ki a síremlékeken, akkor a kalapács (malleus), fogó és 
üllő elmaradhatatlan darabok, iajtuk kívül fúró (terebra), reszelő 
(scobina) és kapacs (ascia) fordulnak elő.

Egy elhunyt kovács foglalkozása jobban domborodik ki az 
Aquincumi Múzeum egy másik kövén, mely a Bécsi út közelében 
került elő.’7 (2. ábia.) A sírkő csonka, hiányzik a jobb felső sarka.

1. ábra. Sírkő Szentendréről az 
Aquincumi Múzeumban.
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A felső képmezőben ábrázolt alakok közül csak a helyi divat sze
rint öltözött nő alakja teljes. A férfinak a feje hiányzik. Jobb 
kezében kalapács (malleus) van, mellyel a másik kezében tartott 
vasdarabra (?)18 készül ütni. E tárgyak az elhunyt kovács mester
ségét jelzik. A következő keskenyebb mezőben szamárfogatot és 
vele szembe jövő öszvért látunk. E jelenet nem választható el az 
illető foglalkozásától; a szerszámnélküli öszvér, amint egyik első 
lábát felemeli, mindenesetre az elhunyt foglalkozására céloz.

2. ábra. Sir kő Ó-Budáról 
az Aquincumi Múzeumban. 

Grabstein aus Altofen. Aquincum, Museum

Nem hagyhatunk említés 
nélkül egy iggi követ.19 A fel
irat felett fogó, kalapács és üllő 
szerepelnek. A felirattal, mint 
azt már Mommsen is megje
gyezte, nem biztos, hogy össze 
függésben voltak. Mindenesetre 
azonban mesterséget jeleztek, 
vagy az elhunytét, vagy a sír
emlék állítójáét, mint ez utóbbi 
Itáliában gyakran elő is fordul. 
E szerszámoknak a sírkő felső 
lezárásánál való alkalmazására 
több példát hozhatunk fel. 
így szerepelnek C. Satillius C. 
F. Hymnus és feleségének kö
vén a római Museo Nazionale- 
ban,20 valamint Trebellia Mel 
pomene hamvedrén is.21

Kalapácsot olyankor is 
adtak az elhunyt kezébe, mi
dőn nem lehet benne a foglal
kozás jelölését látnunk. Egy

három mellképpel díszített csikvári kövön a férfi és nő között lévő 
kis gyerek kalapácsot ta rt.22 Ez a jelen esetben a gyerekek kezébe 
adott szokásos játékszert (madarat, almát stb.) helyettesíti.

Ó-Budáról került a Nemzeti Múzeumba azon sírkő, melyet 
Sept. Colonus Attusonius öszvérhajtó tiszteletére felesége állítta
to tt.23 A feliratban is feltüntetett foglalkozására (mulio) céloz az 
ormot támasztó oszlopok között a nyolc küllős kerék képe, vala
mint a feliratos mező felett a DM betűk között az ostor (flagellum).
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A pannoniai sírköveken benszülöttek kezében gyakran szerepel az 
ostor. Midőn e sírkövön az ostor mellé a kereket is kiteszik, ezzel 
azt jelezték, hogy az öszvérhajtó szekerek készítésével is foglal
kozott. (3. ábra.)

A sírköveken egyes szerszámokkal az elhunytak építész 
(architectus), ács (faber tignarius) foglalkozására is utaltak.24 Ide 
biztosan csak két oly síremléket sorozhatunk, amelyeken a felirat 
vagy egyéb ábrázolás is céloz e mesterségekre ; egy harmadikról

pedig azt állíthatjuk, hogy a rajta lévő 
szerszámok inkább ács vagy építész, 
mint kőfaragómesterséget jelentettek.

4. ábra. Sírkő az Aquincumi Múzeumban. 
Grabstein im Museum Aquincum.

P. Ael. Provinciális csonka sírkövén a felirat alá egy szinte
zőt (libella) véstek ki.25 Kuzsinszky Bálint, aki az emléket ismer
tette, kapcsolatba hozta az elhunyt foglalkozásával, aki mint ki
szolgált jelvénytartó (exsignifer) vonult nyugalomba. A légiók 
signiferjei a képzettebb emberek közül kerültek ki, akiket az épít 
kezések vezetésénél is fel lehetett használni. A sírkő libellája ilyen 
megbízásainak emlékéül készült. (4. ábra.)

Egy ó-budai csonka sírkőről, melyen ácsszerszámok van
nak, kimutatta Kuzsinszky, hogy egy tartományi helytartó 
testőréé (eques singularis) volt.26 A sírkőből a feliratos mező alatti



4 8 N A G Y  LAJOS

domborműves rész maradt fönn, ahol az elhunyt a Róma városi 
eques singularis Augusti mintájára felszerszámozott lovával együtt 
jelenik meg. Baljában tartja szalaggal átkötött lándzsáját. A lo
vas körül körző (circinus), kapacs27 és ácskapocs domborodnak 
ki. Szerszámoknak az alak körül elszórtan való ábrázolása gyak
ran fordul elő. Itt azt jelenti, hogy az elhunyt csapatában az ács 
vagy építészeti munkákat végezte. Kuzsinszky ennek erősítésére 
felhoz egy Róma városi feliratot, mely az equites singuläres csa
patának építészéről (architectus, C. I. L. VI 3182.) számol be. 
(5. ábra.)

5. ábra. Sírkő-töredék Ó-Budáról az Aquincumi Múzeumban.
Grabsteinbruchstück aus Altofen. Aquincum , Museum.

Mar. Aur. Zosimus Tétényből előkerült sírkövén, melyet el
halt feleségének és napájának, valamint magának és fiának még 
életében állított, a szerszámok szorosan belekapcsolódnak a sír
tábla díszes előlapjába.28 A mellképes mező alatt elhúzódó áldo
zati jelenetet egyik oldalon félkörrel határolt kapacs és körző, a 
másik oldalon hasonlóképpen határolt szögmérő (norma) zárja le. 
Miután a felirat Zosimus foglalkozását nem említi, nem mondhat
juk meg határozottan, hogy a három szerszám mire vonatkozik. 
Ezek lehetnek kőfaragó, ács és építész jelvényei is. Az utóbbi 
kettőt valószínűbbnek tartjuk. Zosimus életében állíttatta sír
emlékét s ez erősíti feltevésünket, hogy a kőfaragó megrendelőjé
nek foglalkozására utalt e szerszámokkal. (6. ábra.)
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Külön csoportot képeznek azok a síremlékek, melyeken kő
faragók (lapidarius, lapicida, marmorarius, quadratarius)29 mes
terségére történik utalás. Ezek vannak Pannóniában a legnagyobb 
számmal képviselve. Midőn a feliratban nem történik utalás a 
foglalkozásra s oly szerszámok szerepelnek, melyek többféle mester
ségnél, az építész-, ács- és kő
faragó munkáknál használha
tók, akkor helyesebb, ha a kő
faragók jelvényeit látjuk e 
domborművesábrázolásokban 
vagy bevésésekben. A köve
ken ábrázolt szerszámok elő
fordulnak a vasleletekben is.
Különösen gazdagnak kell tar-
tanunk kőmegmunkáló szer glrkó Téténybőta Nézeti Múzeumban, 
számokban az Aquincumi G N a t 
Múzeumot.

Ó-Budán a Vörösvári-út 22. sz. ház udvarán áll egy csonka 
sírkő.30 Egyedül a pillérektől határolt mellképeket tartalmazó kép
mező maradt meg. Három felnőtt és két gyermek arcképe dom
borodik ki az előoldalon. Hátlapján és egyik oldallapján szerszámo
kat kapunk : a hátsó oldalon egy különös alakú szögmérőt (norma) ;

7. és 8. ábra. Egy óbudai sírkő két oldala.
Zwei Seiten eines Altofener Grabsteins.

oldallapján kéthegyü kőhasító csákányt, kalapácsot, vésőt (scal- 
prum) és körzőt (circinus). (7. és 8. ábrák). Ezen eszközök a kő
faragó legfontosabb darabjai. A síremlék már különös formája és 
díszítése miatt is elüt a többi pannoniai sírkőtől. Mind a négy ol
dalán tartalmazott faragást. Ily sok eszköz szerepeltetése vilá
gossá tette, hogy az elhunyt a kőfaragómesterséget űzte. Itáliá-

O. M Régészeti Társ. Évkönyve. 4
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ból31 és Galliából32 több sírkövet idézhetünk, melyeken hasonlókép 
jut kifejezésre az egykori mesterség.

A következő kőemlékeken a kőfaragó szerszámok mester
jegyek s nem az elhunytak múltjára vonatkoznak.

Egymás mellett szerepel a kettős hegyben végződő kőhasító 
csákány és kőfaragó kalapács egy sírkőnek hosszában, egyenesen 

levágott bal oldalán.33 (9. ábra). A Victoria-tégla- 
gyár telepéről került az Aquincumi Múzeumba. 
Mivel a mellképes ábrázolásból csak az egyik alak 
bal része maradt fönn s a fölirat sem ad felvilá
gosítást, ezért el kell attól tekintenünk, hogy a 
két szerszámot a halott foglalkozásával hozzuk 
kapcsolatba. A sírkövek oldallapjain megjelenő 
ily szerszám-ábrázolások a kőfaragó bélyegei s 
jelenthették azt is, hogy a sírkő új s rendelésre 
készült.

Ael. Justinusnak a légió I. adiutrix legátusa 
írnokának (librarius) Tatabányáról (Komárom m.) 
származó sírkövén a feliratos mező alatt három 
kőfaragó eszközt ismerünk fel.34 (10. ábra.) A 
kettőshegyű kapocs, véső és kőfaragó kalapács 
nem állott az elhunyt foglalkozásával kapcsolat
ban. Az elhunyt foglalkozását jelezték a felirat
ban is, azonkívül a szerszámok nem tartoznak 
bele a fő képmezőbe ; a felirat alatt üresen ma
radt tért foglalják el, ide pedig csak a kőfaragó 
mester jegyeiként kerültek. Véső és kalapács gyak
ran fordul elő a pannoniai sírköveken, a kapocs 

ritkán. Ezenkívül még egy aquincumi sírkövén alkalmazták mint 
ácsszerszámot. Ismeretes azonban egy ó-keresztény quadratarius 
sírkövéről, ahol hasonlóképen kalapács és vésővel együtt talál
juk.35 Ilyen kapcsokkal erősítették a kőlapokat egymáshoz s ezek
kel zárták le a kősarkophagok tetejét is.36

A feliratos mező alatt üresen hagyott térben diszítéssel 
karöltve szerepel két szerszám L. Val. Longinusnak, a leg. I. adi. 
kiszolgált katonájának (veteranus), sírkövén, amelyet elhunyt 
fiainak és magának még életében állíttatott.37 A kőfaragó a felirat 
alatti mezőt három részre osztotta. A középső szélesebb részbe 
három szőlőt csipkedő madarat (galambokat?) faragott ki, két

9. ábra.
Sírkő Ó-Budáról 
az Aquincumi 
Múzeumban. 

Grabstein aus A lt
ofen. Aquincum, 

Museum.
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oldalt pedig jobbra kapacst, balra egy körzőt vagy fogót mint mes
terségére utaló szerszámokat. A pannoniai sírköveken itt fordul 
elő egyedül, hogy a szerszámok szorosabb kapcsolatban állnak a 
díszítéssel.

Egyes szerszámok ábrázolásai is előfordulnak a síremlékeken. 
Egy iggi sírkövön38 két ascia szerepel, a felirattal nem függnek 
össze s így csak a kőfaragó jelzéseképpen 
foghatók fel.39 Máskép például meg sem 
értenők egy szombathelyi Venus vict(rix) 
fogadalmi emléken40 a felírás alatt lévő 
asciát.

Kőfaragó kalapács és körző előfor
dul egy mitológiai jelenetet ábrázoló 
dombormüvön, mely Ó-Budáról került a 
Nemzeti Múzeumba.41 A jelenet Theseus 
és Minotaurus küzdelmét mutatja, jobbra 
tőlük egy attikai ifjú szemléli a viadalt.
A dekoratív jelleg itt is távol áll az eszkö
zök ábrázolásától. A kőfaragó mester
jegyei. (11. ábra).

Egy aquincumi sarkophagon a fel
iratos mezőn belül jobboldalon kapacs, 
baloldalon szintező (libella) szerepel.42 
(12. ábra.) E két szerszámnak együttes 
előfordulása Galliában a «sub ascia dedi- 
cavit» formulával kapcsolatban nem mes
terségre való utalással függ össze, hanem 
szimbolikus értelemmel bírt. Gallián kívül 
Itáliában43 is szerepelnek s Raetiában sem 
hiányzanak.44 Az utóbbi helyeken, hol a 
s. a. d. formula nem szerepel, nem is je
lenthettek átvitt, vallásos értelmet. Az 
itáliai példányoknál Gumerus az elhunytak foglalkozásával hozta 
őket kapcsolatba, a regensburgi sarkophagnál pedig elfogadjuk 
azon magyarázatot, amely szerint azt jelentette, hogy a koporsó 
új volt s még nem használták.45 Pannóniában a kézművesszerszá
mok egy esetben sem álltak szimbolikus jelentéssel kapcsolatban. 
Mindig megvolt a kapcsolat vagy az elhunyttal, vagy a kőfaragó- 
,val. Jelen esetben a sarkophagot az Antiochiából származó Sex.

i o. ábra. Sírkő Tatabányá
ról a Nemz. Múzeumban.

Grabstein aus Tatabánya. 
Budapest, Ung. Nat. Museum.

4 1
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Pompeius Carpus orvos (medicus) még életében állíttatta magá
nak és szabadosának, Pompeius Marcellusnak. A kapacs és szin
tező nem jelenthették az orvos foglalkozását, ennek jelzésére más 
eszközök ábrázolására lett volna szükség. A regensburgi Reticus-

sarkophag hasonló ábrázó 
lásával megegyezően itt is 
a kőfaragóval hozzuk őket 
kapcsolatba.

Bononius Vitalis sír 
emléke újabb kézműves
iparról számol be.46 (13. 
ábra). A feliratból meg 
tudjuk, hogy az emléket 
M. Aur. Januarius a leg.
I. adi. kiszolgált katonája 
és Aelia Ingenua állíttat
ták az elhunyt férj, Bono 
nius Vitalis emlékéül. A sír
követ Hampel stílustörté
neti szempontból már vizs

gálat alá vette.47 A feliratos mező alatt lévő kis képmező ábrá
zolásaival azonban nem foglalkozott; Schön, a sírkő első ismerte
tője, pedig nem tudta helyesen megmagyarázni a különböző dara
bokat. Ezen kis mezőben ábrázolt szerszámok az elhunyt foglal-

11. ábra. Dombormű Ó-Budáról a Nemz. 
Múzeumban.

Relief aus Altofen. Budapest, Ung. Nat. Museum.

12. ábra. Sarkophag az Aquincumi Múzeumban.
Sarkophag aus dem Museum von Aquincum.

kozására, a cipészmesterségre utalnak. A szerszámok baloldalról 
kezdve a következők : Az első egy kétkarú szögmérő (norma). 
A második szerszám egy cipészár (subula vagy fistula sutoria);48 
alakja a Via Cassia egy sírkövéről49 és egy dalmáciai (Skelamiból
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való) sírkőről50 már ismeretesek voltak. A harmadik egy közön
séges véső (tornus). A negyedik egyenesélű cipészkés (ô íXt), scalp- 
rum).SI Az utána következő tárgy nem más, mint egy kétfülü 
edény, mely szerszámokkal van tele. A hatodik tárgy a cipészek 
különös formájú kése, melynek éle félholdalakú. Ezt a görögben 
xc;ptroti.£Ús vagy topeós-nek nevezték, a latin nyelvben megfelel neki

13. ábra. Sírkő Ó-Szőnyről 
a Nemz. Múzeumban. 

Grabstein von O-Szó'ny. Budapest, 
Ung. Nat. Museum.

14. ábra. Sírkő Sziszekről 
a Zágrábi Múzeumban. 
Grabstein aus Sziszek. Agram, 

Museum.

a culter crepidarius.52 Az utolsó tárgy egy sámfa (forma calcei 
vagy caligaris).53 Ezen szerszámok egy cipész műhelyéből sem 
hiányozhattak. Nem szerepeltetik azonban mindig ily nagy szám
ban a domborműves ábrázolásoknál. Olykor csak a sámfát farag
ják ki, mint azt Rómában C. Julius Heliusnak a Via triumpha- 
lison talált sírkövén látjuk, ahol az elhunyt mellképe felett a 
félköralakú oromban jelenik meg.54 Ennél valamivel többet ábrá-
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zol a Tortonai Múzeum .cipész-sírköve, ahol két sámfán kívül egy 
félholdélü cipészkés és véső van kifaragva.53 A trieri urna oldalán 
egy sámfa, cipészkalapács, kapacs (ascia) és reszelő (scobina) szere
pelnek.56 A Nemzeti Múzeum cipész-sírkövén a sokféle szerszám 
azt mutatja, hogy Bononius Vitalis képzettebb sut or volt s nem 
holmi foltozó varga (sutor cerdo).57

Egy Sziszekről származó sírkővel zárjuk be a sorozatot.58 
(14. ábra). A felirat alatti része, ahol a foglalkozásra utaló szer
számokat faragták ki, csonka. A sírkövet Muc. Corinthia még életé
ben állíttatta patronusának, M. Mucius Hegetornak, aki a coh(ors) 
XXXII. vo(luntariorum) orvosa volt. A szerszámok közül fel
ismerhető egy orvosi csipesz (volsella)59 és egy sebkutató (specil- 
lum) töredékei. A capitoliumi múzeum egy féldombormüves táblá
ján és a Laterani Múzeum egy sírkövén kívül nem tudok rá esetet, 
hogy orvosi szerszámokat magukban ábrázoltak volna.60 Az or
vosokat foglalkozásuk közben sokszor örökítik meg a síremlékeken, 
olykor műszereiket tartalmazó dobozkával együtt, katonaorvoso
kat látunk Traianus oszlopán is.61 A katonaorvosok egyébként a 
polgári betegek gyógyításával is foglalkoztak s ez volt egyik oka 
annak, hogy Hegetor sírkövét a katonai fegyverzeteket és felszere
lési tárgyakat ábrázoló síremlékek sokaságából kiragadtuk és ide 
iktattuk a mesteremberek emlékművei közé.
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