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ΕΜΟΝΑ 

 

1. ⊃πτσι φελιρατ τρεδκε, ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ α ϖ〈ροσφαλ. Ανψαγα: φεηρ µ〈ρϖ〈νψ (α 

ΧΙΛ−βεν τϖεσεν µσζκ∀). ϑοββ σ βαλολδαλα ηι〈νψζικ, α µεγµαραδτ ρσζ 15 εγψττ ταλ〈λτ, 

σσζειλλεσζτηετ∀ τρεδκβ∀λ 〈λλ. Α φελιρατοτ προφιλκερετ σζεγλψεζι. Αζ ρ〈σ γονδοσαν 

κιϖιτελεζεττ σχριπτυρα µονυµενταλισ. � Μ.: 79, σζ.: 83. Βετ!ναγψσ〈γ: αζ 1. σορ 

µαγαστοττ Τ−ϕε 11,5 χµ, α τββι 10−7 χµ. Ρεκονστρυ〈λτ σζλεσσγ: χα. 3,5 µ. �  

Λϕυβλϕαν〈βαν, 1887−βεν ϖζϖεζετκ πτσε κζβεν κερλτ ελ∀ 1 µ µλψρ∀λ αζ ακκορι 

∆ευτσχηερ Πλατζ−ον (µα Ναπολεονοϖ τργ, α Σαλενδροϖα υτχα σαρκ〈ν〈λ). Α λελ∀ηελψ 

κζϖετλεν κζελβεν κερλτεκ φελσζνρε κσ∀ββ α ϖ〈ροσφαλ µαραδϖ〈νψαι ισ. � ∆ατ〈λ〈σ: 

Κρ. υ. 14 υτολσ⌠ ηαρµαδα−15 ελεϕε. � Λϕυβλϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ (λελτ. σζ.: Λ 57). �  Φ. 

 

Α. Μ⇐ΛΛΝΕΡ, ΜΖΚ 15, 1889, 272 σκ, ν. 228. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10768 σ π. 2328.26 (Ηιρσχηφελδ) 

� Α. ς. ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ: Ρµ. Στρα⇓εν υνδ Βεφεστιγυνγεν ιν Κραιν 1894. � Ω. ΣΧΗΜΙ∆, 

ΒΡΓΚ 6, 100. � Β. ΣΑΡΙΑ, ΓΜ∆Σ 11, 1930, 10. � Υ#., ΓΜ∆Σ 18, 37, 134. � Υ#., 

ΓΜ∆Σ 20, 1939, 144. � Υ#., Λαυρ. Αθυ. 1, 1938, 245−255. �  ΑΙϑ 170 α. � ϑ. �Α�ΕΛ, 

Κρονικα (Λϕυβλϕανα) 3, 1955, 111, φνψκππελ. �  Υ#: ςοδνικ πο Εµονι. Λϕυβλϕανα 

1955, Τ. 10. � ϑ. �Α�ΕΛ � Ι. ΩΕΙΛΕΡ, Χϑβ 1963−64, 40 σκκ. � ϑ. �Α�ΕΛ, Ηιστορια 19, 

1970, 122−124. � ΙΛΙυγ 303 + ΙΛΙυγ 304. � Μ. ΗΟΡΣΤΕΡ ππ. 141, 337. Κατ. Ξ 4. � 

ΡΙΜΝΣλοϖ 34. φνψκππελ. � ΖΣ. ΜΡℑς, ΑΑντΗυνγ 41, 2001, 81−98. 

 

[Ιµπ(ερατορ) Χαεσαρ διϖι φ(ιλιυσ)] Αυγυστυ[σ π(οντιφεξ) µ(αξιµυσ)] | [χο(ν)σ(υλ) ΞΙΙΙ 

ιµπ(ερατορ) ΞΞΙ τριβ(υνιχια) ποτεστ(ατε)] ΞΞΞςΙΙ πατε[ρ πατριαε], | [Τι(βεριυσ) Χαεσαρ 

διϖι Αυ]γυστι φ(ιλιυσ) Αυγ[υστυσ] | [π(οντιφεξ) µ(αξιµυσ) χο(ν)σ(υλ) ΙΙ ιµπ(ερατορ)] ςΙ 

τριβ(υνιχια) ποτεστ(ατε) Ξς[Ι] |5 [µυρυµ τυρρεσθ(υε) δ]εδερυντ. 

 

Α Τ µινδ αζ τ σορβαν ηοσσζαββ, µιντ α τββι βετ!. � 2. σορ: α ΞΞςΙΙ φλττ ϖζσζιντεσ 

ϖοναλ, υτ〈να ιντερπυνκχι⌠. � 3. σορ: Φ ελ∀ττ σ υτ〈ν ϖελτ ϖοναλ ιντερπυνχτιο. � 4. σορ: α 

ςΙ σ α Ξς[Ι φελεττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ. Α σζαϖακ κζττ ϖελτ ιντερπυνχτιο. �  Τιβεριυσ ςΙ. σ 

ςΙΙ. ιµπερατορι αχχλαµατι⌠ϕ〈νακ ποντοσ ιδεϕε (Κρ. υ. 11? σ Κρ. υ. 13?) εγψελ∀ρε τελϕεσ 

βιζονψοσσ〈γγαλ νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ, α ςΙΙΙ. Κρ. υ. 16 κσ∀ ∀σζρε εσικ, ϖ. Η. ΓΕΣΧΗΕ, 

Χηιρον 2, 1972, 338−348, Λ. ΣΧΗΥΜΑΧΗΕΡ, Ηιστορια 34, 1985, 216−222, τοϖ〈ββ〈 ∆. 

ΚΙΕΝΑΣΤ, Ρµισχηε Καισερταβελλε. ∆αρµσταδτ, 19962, 78. Α τριβ. ποτ. Ξς[Ι] 
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φιγψελεµβεϖτελϖελ α δατ〈λ〈σ Κρ. υ. 14 υτολσ⌠ ηαρµαδα, 15 ταϖασζα. � 5. σορ: 

�δεδερυντ Ηιρσχηφελδ; µυρυµ ετ τυρρεσ δεδερυντ Πρεµερστειν−Ρυταρ; µυρυµ δεδερυντ 

Χυνζτ σ Σαρια. � Μεγϕεγψζσ: α δατ / δεδιτ φορµυλα αζ Αυγυστυσ− σ Τιβεριυσ−κορι 

πτσι φελιρατοκον σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ χσακ ϖ〈ροσφαλακ φελιραταιν φορδυλ ελ∀, ϖ. ΙΛΓαυλε 263 

(ςιεννε, Γαλλια Ναρβονενσισ): �µ]υροσ πορτασ[θυε] [χολονιαε] δατ, ΧΙΛ ΞΙΙ 3151 

(Νεµαυσυσ, Γαλλια Ναρβονενσισ):  πορτασ µυροσ[θυε] χολ(ονιαε) δατ, ΧΙΛ ΙΙΙ 3117 

(Αρβα, ∆αλµατια): µυρυµ ετ τυρρεσ δεδιτ, ΧΙΛ ΙΙΙ 2907 (Ιαδερ, ∆αλµατια): µυρυµ ετ 

τυρρισ δεδιτ, ΧΙΛ ΞΙ 6218 (Φανυµ Φορτυναε, Ιταλια): µυρυµ δεδιτ.  

 

 

 

1. α Τρεδκ εγψ πτσι φελιρατ αλσ⌠ σζλβ∀λ. Η〈ροµ ολδαλα ηι〈νψζικ, αλυλ προφιλκερετ 

µαραδϖ〈νψα. Ανψαγα σιµα φελλετ! φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. Α βετ!κετ α κ∀φαραγ⌠ γονδοσαν ϖστε 

σ εγψενλετεσεν οσζτοττα ελ. Αζ ρ〈σ: σχριπτυρα µονυµενταλισ. �  Μ: 49, σζ: 74 χµ, ϖ: 

4,5 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 8,5−9 χµ, α µαγαστοττ Τ 10,5 χµ. � Λϕυβλϕαν〈βαν κερλτ ελ∀ 

1911−βεν α Ις. σζ〈µ, ν. �αρανψµ!ϖεσ η〈ζ� δλκελετι σαρκ〈ν〈λ. �  ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 1. 

σζ. ελσ∀ φελε, ϑ. �Α�ΕΛ σζεριντ Κρ. υ. 1. σζ. κζεπε.  � Λϕυβλϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ (λελτ. 

σζ.: Λ 81). � Φ. 

 

Ο. ΧΥΝΤΖ, ϑΑ 7, 1913, 195, ν. 5. � ΑΙϑ 170 β. � ϑ. �Α�ΕΛ, Κρονικα (Λϕυβλϕανα) 3, 

1955, 111−113, φνψκππελ. � ΙΛϑυγ 304. � ΡΙΜΝΣλοϖ 35. φνψκππελ. � ΖΣ. ΜΡℑς, 

ΑΑντΗυνγ 41, 2001, 81−98. 

 

− − − | Χ]αεσαρ [− − − ] | [− − − πο]ντ(ιφεξ) µαξ(ιµυσ) [− − − ] | (ϖαχ.) Μ[− − −]. 

 

Α Ις. σζ. η〈ζ 〈σατ〈σ〈τ ϖγζ∀ Ω. ΣΧΗΜΙ∆, σ αζ ιττ ελ∀κερλτ φελιρατοκατ πυβλικ〈λ⌠ Ο. 

ΧΥΝΤΖ, οπ. χιτ. αζ 1. σ αζ 1α σζ.φελιραττρεδκετ α ταρταλοµ, α βετ!φορµ〈κ σ αζ 

ιντερπυνχτιο ϕελλεγζετεσσγει αλαπϕ〈ν σσζεταρτοζ⌠νακ ϖλτε, 〈µ α βετ!κ µρετνεκ 

ελτρσε µιαττ γψ γονδολτα, ηογψ εγψαζον φελιρατ κτ κλνβζ∀ πλδ〈νψ〈ηοζ ταρτοζ⌠ 

δαραβοκρ⌠λ λεηετ σζ⌠. Α κερετµαραδϖ〈νψοκ προφιλ〈λ〈σ〈νακ ελτρσε εγψρτελµ!εν α 

πλδ〈νψοκ κλνβζ∀σγε µελλεττ σζ⌠λ. ϑ. �Α�ΕΛ α κτ φελιρατ σσζεταρτοζ〈σ〈τ ταγαδϕα, αζ 

1α φελιρατοτ εγψ ακ〈ρµιλψεν µ〈σικ πτσι φελιρατνακ ταρτϕα, ηασονλ⌠κππ ϕαββαν Μ 

�Α�ΕΛ−ΚΟΣ ισ. Λεγϕαββαν ΜΡℑς ΖΣ. ϖισσζατρ Ο. ΧΥΝΤΖ 〈λλ〈σποντϕ〈ηοζ. Αζ αζονοσ 
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παλεογρ〈φιαι ϕεγψεκ αλαπϕ〈ν γψ ϖλι, ηογψ α κτ φελιρατοτ υγψαναζ α κ∀φαραγ⌠, εγψιδ∀βεν 

κσζτεττε. Σζϖεγκ γραµµατικαι σαϕ〈τοσσ〈γαι, µεγβεχσληετ∀ µρετεικ, λελ∀ηελψκ � 

µινδκτ φελιρατ εγψ−εγψ ϖ〈ροσκαπυ κζελβεν κερλτ ελ∀ �, τοϖ〈ββ〈 α ραϖενναι, νµεσ−ι, 

σ φαν⌠ι Αυγυστυσ−κορι ϖ〈ροσφαλακ φελιραταινακ καπυκ φλττι εληελψεζσε αλαπϕ〈ν πεδιγ 

γψ ταρτϕα, ηογψ α κτ φελιρατ αζ εµοναι ϖ〈ροσφαλ φελιρατ〈νακ εγψ−εγψ πλδ〈νψα λεηετεττ, 

µελψεκ κζλ αζ εγψικ, αζ 1. σζ. φελιρατ α κελετι, α µ〈σικ, αζ 1α φελιρατ πεδιγ α δλι 

ϖ〈ροσκαπυ φλ ϖολτ ερεδετιλεγ βεπτϖε.  

 

Α ϖ〈ροσφαλ φελιρατ〈νακ α κτ τρεδκ, αζ 1. σ 1α σζ. φελιεατ αλαπϕ〈ν ρεκονστρυ〈ληατ⌠ 

σζϖεγε: 

 

[Ιµπ(ερατορ) Χαεσαρ ∆ιϖι φ(ιλιυσ)] Αυγυστυ[σ π(οντιφεξ) µ(αξιµυσ)] | [χο(ν)σ(υλ) ΞΙΙΙ 

ιµπ(ερατορ) ΞΞΙ τριβ(υνιχια) ποτεστ(ατε)] ΞΞΞςΙΙ πατ[ερ πατριαε] | [Τι(βεριυσ) Χαεσαρ 

∆ιϖι Αυ]γυστι φ(ιλιυσ) Αυγ(υστυσ) | [π(οντιφεξ) µ(αξιµυσ) χο(ν)σ(υλ) ΙΙ ιµπ(ερατορ)] ςΙ 

τριβ(υνιχια) ποτεστ(ατε) Ξς[Ι] |5 µ[υρυµ τυρρεσθ(υε) δ]εδερυντ. 

 

  

 

2. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Λϕυβλϕανα. � 1. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε, ϖ ϑ. �Α�ΕΛ λοχ. χιτ. � 

Ελϖεσζεττ? 

 

Α Μ⇐ΛΛΝΕΡ: Εµονα 301, 211. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10770. � Επη. Επ. ΙΙ, 812. � ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ: 

Ζγοδοϖινα Εµονε 351. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 2/25. �  ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 

565. 

 

Λ(υχιυσ) Χυρτιυσ | ΙΙΙΙϖιρ [− − −] | ΦΑΒ [− − −] |[− − − ]ΑΝ ΑςΓ 

 

2−4. σορ: [πραεφ(εχτυσ)] | φαβ[ρ(υµ) − − −] |ΑΝ ΑςΓ. Μοµµσεν. �   

Μεγϕεγψζσ α κιεγσζτσηεζ: Αζ ΑΝ υγψαν αζ λετκορ ϕελλσνεκ � αν(νορυµ), ϖιξιτ 

αν(νοσ) / αν(νισ) � βεϖεττ σιγλ〈ϕα, φελιρατυνκον αζονβαν υτ〈να νεµ ϖσζ〈µ κϖετκεζικ. 

Ηα αζ αυγ(υρ) ϖαγψ Αυγ(υσταλισ) κιεγσζτσβ∀λ ινδυλυνκ κι, ελ∀ττε ϖαγψ εγψ µ〈σικ 

τισζτσγνεκ, ϖαγψ εγψ µ〈σικ νϖνεκ κελλεττ 〈λλνια. Ολψαν τισζτσγετ, αµελψ �αν−ρα 

ϖγζ∀δικ, νεηζ λεννε ταλ〈λνι. Α νεϖεκετ ϖισζοντ γψακραν ρϖιδτεττκ, σ γψακραν 
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ταρταλµαζτακ �αν− συφφιξυµοτ. Λατιν γεντιλιχιυµοτ �ανιυσ ϖγζ∀δσσελ ηοζζ〈ϖετ∀λεγεσεν 

500−ατ ισµερνκ, ϖ. ΣΟΛΙΝ � ΣΑΛΟΜΙΕΣ: Ρεπεροτιυµ 244−246. Α γεντιλιχιυµοτ αζονβαν 

τββνψιρε χσακ ακκορ ρϖιδτεττκ, ηα υτ〈να χογνοµεν ισ 〈λλτ, ϖ. κατ. 228: Χαν(ιυσ?) 

Σαβιν[υσ], κατ. 256: Λ(υχιυσ) Σεραν(ιυσ) Σεροτινυσ. Εµιαττ ινκ〈ββ χογνοµενρε κελλ 

γονδολνυνκ. Εζτ υγψαν ρενδσζεριντ τελϕεσ φορµ〈βαν ρτ〈κ, κζισµερτ χογνοµενεκ, ϖαγψ 

κζισµερτ σζεµλψεκ εσετβεν αζονβαν ελ∀φορδυλνακ ρϖιδτεττ κιϖτελεκ, ϖ. κατ. 48: 

Λ(υχιυσ) ςαλ(εριυσ) ςαλεριαν(υσ).Χσυπ〈ν α λατιν νεϖεκ κζττ κζελ κτεζερ ολψατ 

ισµερνκ, µελψνεκ �ανυσ α ϖγζ∀δσε, ϖ. ΣΟΛΙΝ � ΣΑΛΟΜΙΕΣ οπ. χιτ. 455−465. Α 

φελιρατυνκ [− − −]αν(υσ)−ρα τρτν∀ κιεγσζτσε υτ〈ν αζονβαν µ〈ρ νεµ µαραδτ τοϖ〈ββι 

σζαβαδ ηελψνκ. Χσακ γψ λεσζ αζ αυγ(υρ)νακ πραενοµενϕε σ γεντιλιχιυµα ισ, ηα αζ [− − 

−]ιανυσ ελ∀ττι σζϖεγρσζ εδδιγι ολϖασατ〈τ − − − ] | φαβ[ρ(υµ)]−ρ⌠λ − − − ] | Φαβ[ιυσ]−ρα 

µ⌠δοστϕυκ. Α Φαβιυσ νϖ ναγψσζ〈µ ελ∀φορδυλ〈σ〈τ αζ Εµον〈ϖαλ λακοσσ〈γτρτνετι 

σζεµποντβ⌠λ σζοροσ καπχσολατβαν 〈λλ⌠ Αθυιλει〈βαν λδ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 494 σκ. Α νϖ 

Εµονα−κζελι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ λεντεββ α καταλ⌠γυσ 7. σζ. φελιρατ〈τ α 20 κµ−ρε φεκϖ∀ 

Ναυπορτυσβ⌠λ, αηολ εγψ φελσζαβαδτοττ µαγιστερ ϖιχι ϖισελτε (Ναυπορτυσβαν εγψβκντ αζ 

σζακ−ιτ〈λιαιακ ιλλ. αθυιλειαιακ ϕελενλτε κλνσεν ερ∀σ ϖολτ), τοϖ〈ββ〈 αζ Εµον〈ϖαλ 

σζοµσζδοσ ϖ〈ροσ, Νεϖιοδυνυµ Εµονα φελ∀λι ηατ〈ρζ⌠ν〈ϕ〈βαν, αηολ υγψανχσακ εγψ 

φελσζαβαδτοττ ϖισελτε, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3898 (Στι∃να). 

Α τελϕεσ φελιρατ 〈λταλυνκ ϕαϖασολτ ϕ ολϖασατα: Λ(υχιυσ) Χυρτιυσ | ΙΙΙΙϖιρ [− − −] | Φαβ[ιυσ − − 

− ]|αν(υσ) αυγ(υρ). Κρδσ, ηογψαν ρτελµεζηετ∀ α θυαττυορϖιρι φυνκχι⌠ Εµονα εσετβεν. 

Εµονα λν υγψανισ α τββι φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ δυυµϖιρεκ 〈λλτακ. Μιϖελ εζ α φελιρατ 

α χολονια τρτνετνεκ κοραι ιδ∀σζακ〈β⌠λ σζ〈ρµαζικ, εγψικ µαγψαρ〈ζατ αζ λεηετ, ηογψ � 

λεγκσ∀ββ α 2. σζ〈ζαδ ελεϕρε � µεγϖ〈λτοζοττ α χολονια ϖεζετσε. Ιλψεν ϖ〈λτοζ〈σρα 

Ποετοϖιο σ Χαρνυντυµ λν ισ βεκϖετκεζεττ � α µ〈σικ αζ, ηογψ α φελιρατον σζερεπλ∀ 

σζεµλψεκ Εµον〈βαν φελιρατοτ 〈λλτ⌠ αθυιλειαι τισζτσγϖισελ∀κ. Αθυιλεια λν υγψανισ 

θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ. Εζ ελγ κζενφεκϖ∀νεκ τ!νικ, Αθυιλειαι ελλϕ〈ρ⌠κ ηαγψτακ υγψανισ 

επιγρ〈φιαι εµλκετ µαγυκ υτ〈ν Εµον〈βαν, λδ. α καταλ⌠γυσ 18 σζ. φελιρατ〈τ, σ α κτ ϖ〈ροσ 

ϖεζετ∀ρτεγνεκ σσζεφον⌠δ〈σ〈ρα σ π〈ρηυζαµοσ τισζτσγϖισελσρε ισ ισµερνκ πλδ〈τ, 

λδ. α 13 σζ. φελιρατοτ. Α Χυρτιυσ γεντιλιχιυµ υγψανχσακ ελ∀φορδυλ Αθυιλει〈βαν, ϖ. 

ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 489. Α µ〈σικ µαγψαρ〈ζατ τββ βιζονψταλανσ〈γοτ ρεϕτ µαγ〈βαν: ελκπζεληετ∀ 

υγψανισ, ηογψ α χολονια−σζερϖεζσ ιδ∀σζακ〈βαν Εµονα λν ϖαλ⌠βαν θυαττυορϖιρεκ 

〈λλτακ, σ χσακ κσ∀ββ, ταλ〈ν ππεν α θυαεστυρα ν〈λλ⌠ φυνκχι⌠ϖ〈 ϖ〈λ〈σ〈ϖαλ κεζδτκ αζ 

αδµινισζτρ〈χι⌠σ ηιεραρχηια χσχσ〈ν 〈λλ⌠ τισζτγϖισελ∀ π〈ρτ µεγκλνβζτετϖε δυοϖιρι−
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νεκ, αζ ρανγβαν αλαττυκ 〈λλ⌠τ πεδιγ αεδιλεσ−νεκ νεϖεζνι. Εζ νεµ λεννε τελϕεσεν πλδα 

νλκλι α δυναι ταρτοµ〈νψοκ ϖ〈ροσι ϖεζετσβεν: αζ αλαπτ〈σ κρλι ιδ∀ποντβαν 

Απυλυµβαν σ εσετλεγ Ποετοϖι⌠βαν ισ φελβυκκαν εγψ−εγψ ρεϕτλψεσ θυαττυορϖιρ, 

Χαρνυντυµβαν πεδιγ α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈τ κϖετ∀εν ηοσσζαββ ιδ∀ν 〈τ ισ κιµυτατηατ⌠ 

α θυαττυορϖιρι ϖεζετσ, β〈ρ αζ ισ βιζονψοσ, ηογψ µγ α µυνιχιπιυµ ιδ∀σζακ〈βαν οττ ισ 

〈ττρτεκ α δυυµϖιρεκ 〈λταλ τρτν∀ ιρ〈νψτ〈σρα. Ηογψ α κτ λεηετσγεσ µαγψαρ〈ζατ κζλ 

µελψικ α ηελψεσ, εγψελ∀ρε νεµ δντηετ∀ ελ. 

 

 

 

3. Σρολτ〈ρ µσζκ∀β∀λ, α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν. � Λϕυβλϕαν〈βαν κερλτ ελ∀ α 

ρ⌠µαι ϖ〈ροσφαλ δλι ολδαλ〈ν, αζ ν Μιρϕνλ. Α ϖ〈ροσφαλ χαρδο µαξιµυσν〈λ λϖ∀ 

καπυορνψ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα � Μ.: 123, σζ.: 86, ϖ.: 59 χµ. Α φελιρατοσ µεζ∀ 97,5 ξ 60,7 

χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6−4,5 χµ. � Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ ϖγε / 2. σζ〈ζαδ. � Λϕυβλϕανα, Ναροδνι 

Μυζεϕ (λελτ. σζ.: Λ 44). � Φ. 

 

Ο. ΧΥΝΤΖ, ϑβΑ 7, 1913, 213, ν. 19. φιγ. 23. � Ω. ΣΧΗΜΙΕ∆, Λαιβαχηερ Ζειτυνγ 131, 

1912, ν. 204, 1947. � Υ#.,  ϑβΑ 7, 1913, 77−78, ε. � ΑΙϑ 179. � Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ π. 169, ν. 2/39. � Π. ΚΛΕΜΕΝΧ: Ζγοδοϖινα Εµονε 423, φιγ. 75. � ϑ. 

�Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ. 567. �ΡΙΜΝΣλοϖ 45. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) σαχρυµ | Λ(υχιι) Μετελλι(ι?) | Χλε(µεντισ?) ΙΙ ϖιρι | σαχερδ(οτισ  −ϖαγψ �

οταλισ) |5 Βριννιαε | Μαξιµαε χον(ιυγι) | ετ Ηελϖιαε | Σεϖεριναε | σοχρ(υι), |10 Ευτψχηεσ | 

λιβ(ερτυσ) σχ(ριπσιτ). 

 

2. σορ: Μετελλυσ: Α. ΜΧΣΨ, λοχ. χιτ., Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, ΡΙΝΜΣλοϖ π. 202. � Α νοµεν 

γεντιλνεκ µινδκτ φορµ〈ϕα, α Μετελλυσ σ α Μετελλιυσ εγψαρ〈ντ λτεζεττ, ϖ. ΣΟΛΙΝ � 

ΣΑΛΟΜΙΕΣ 293, ϖαλαµιντ 290, 442. Αζ Εµον〈ηοζ κζελι Αθυιλει〈βαν µινδκεττ∀ 

ελ∀φορδυλ. Μετελλιι: ϖ. Α. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια Ροµανα π. 522. Παννονι〈βαν Μετιλιι 

φορµ〈βαν Σαϖαρι〈βαν, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 90/29, Χαρνυντυµβαν Υ∀, 154/37.  

Μετελλυσ: Ινσ. Ιτ Ξ 4, 314, λδ. Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ λοχ. χιτ., τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, Ονοµαστιχον 

ΙΙΙ, 79, 80. � 3. σορ: Ο. ΧΥΝΤΖ σ Ω. ΣΧΗΜΙΕ∆, λοχ. χιτ. ΧΛΕ = χ(εντυριο) λε(γιονισ) ΙΙ. 

Φελολδ〈σι ϕαϖασλατυκ αζονβαν ερ∀λτετεττνεκ τ!νικ. Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ φελϖετεττε 
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αννακ λεηετ∀σγτ, ηογψ Μετελλιυσ Χλεµενσ σαχερδοσ προϖινχιαε Παννονιαε συπεριορισ 

ϖολτ, αµιτ Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ � αζον αζ αλαπον, ηογψ Εµονα νεµ ταρτοζοττ Παννονι〈ηοζ, σ 

εγψβκντ σεµ σζερεπελ α παπι µλτ⌠σ〈γ µελλεττ µεγκλνβζτετ∀ κιεγσζτσ � χ〈φολ, σ 

α δυυµϖιρ σζεµλψβεν εγψ ηελψι παποτ λ〈τ. Εµονα Ιταλι〈ηοζ ϖαλ⌠ χσατολ〈σ〈νακ Κρ. ε. 

238 ελ∀ττι, ϖαλαµικορ α 2. σζ〈ζαδρα ϖαλ⌠σζν!στεττ ιδ∀ποντϕα αζονβαν εγψελ∀ρε µγ 

βιζονψταλαν σ ϖιτατοττ, γψ α φελιρατ 2. σζ〈ζαδι δατ〈λ〈σα εγψελ∀ρε νεµ ζ〈ρϕα κι α Μ⌠χσψ 

φλε ιντερπρετ〈χι⌠τ, ανν〈λ ισ ινκ〈ββ νεµ, µερτ α φελιρατυνκον α φρϕ σ εγψ σζεµλψβεν ϖεϕ 

φυνκχι⌠ινακ σζερεπελτετσε νεµ αζ ∀ χυρσυσ ηονορυµ〈τ ϖολτ ηιϖατοττ βεµυτατνι, ηανεµ 

κζϖετεττ µ⌠δον α κτ εληνψτ ν∀ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈τ ϕελεζτε. Α σαχερδοσι µλτ⌠σ〈γνακ α 

φελιρατον α δυυµϖιρατυσ µελλεττ τεη〈τ µεγκλνβζτετ∀, ρανγϕελζ∀ φυνκχι⌠ϕα ϖολτ, ερρε 

πεδιγ α σαχερδοσ, µιντ γψ!ϕτ∀φογαλοµ � µελψ εγψβκντ ολψαν παπι τισζτσγεκετ φογλαλ 

εγψβε, µιντ α ποντιφεξ, α φλαµεν, αζ αυγυρ, σ εσετλεγ α ηαρυσπεξ, µελψεκ α ϖ〈ροσι 

µλτ⌠σ〈γοκ ηιεραρχηι〈ϕ〈βαν εγψµ〈στ⌠λ ναγψον ισ ελτρ∀ ρανγακ σ πρεσζτιζσ!εκ ϖολτακ � 

νεµ ιγαζ〈ν τ!νικ αλκαλµασνακ. Α παννονιαι ϖαγψ πλ. α δαχιαι ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κ φελιραταιν 

ππεν εζρτ νεµ ισ ϖολτ σζοκ〈σ α νεϖεζεττ παπι µλτ⌠σ〈γοκ ηελψεττ αζ 〈λταλ〈νοσ σαχερδοσ 

µεγϕελλστ ηασζν〈λνι. Α σαχερδοσοκ ε ργι⌠ φελιραταιν ϖαγψ ϖαλαµελψικ ιδεγεν ιστενσγ 

παπϕαι ϖολτακ, ϖ. σαχερδοσ Ιοϖισ ∆ολιχηενι, σαχερδοσ δει Αεσχυλαπιι (ΧΙΛ ΙΙΙ 972, 973, 

Απυλυµ), δε ακκορ αζτ � ηαχσακ α φελιρατ〈λλτ〈σ ηελψε (πλ. αζ ιστεν σζεντλψε) αζ 

εγψρτελµ! ρτελµεζστ νεµ κν〈λτα  � ποντοσαν µεγνεϖεζτκ, ϖαγψ ταρτοµ〈νψι 

φ∀παποκ, σαχερδοτεσ προϖινχιαε, ϖαγψ µ〈σ νϖεν σαχερδοτεσ αραε Αυγυστι ϖολτακ, ακικ 

εσετβεν ελ∀φορδυλ νηα, ηογψ εγψσζερ!εν χσακ σαχερδοσνακ νεϖεζικ ∀κετ. Α ϖ〈ροσι παπι 

τισζτσγεκ εγψβκντ νεµ ισ σζ〈µτοττακ λνψεγεσεν µαγασαββ ρανγνακ, µιντ α 

δυυµϖυρατυσ, ηα τεη〈τ α δυυµϖιρατυσ µελλεττ α φελιρατ〈λλτ⌠ σζκσγεσνεκ ταρτοττα α 

σαχερδοτιυµ µεγϕελλστ, ακκορ αζ αζρτ ϖολτ, µερτ αζ α δυυµϖιρατυσηοζ κπεστ ϖαλαµι 

τββλετετ φεϕεζεττ κι, εζ πεδιγ χσακισ α ταρτοµ〈νψι φ∀παπι φυνκχι⌠ λεηετεττ. Ηογψ εννεκ α 

ϕελλσε α φελιρατυνκον µιρτ νεµ τελϕεσ φορµ〈βαν τρτντ, εγψσζερ! λεηετ α µαγψαρ〈ζατα: 

α σαχερδοσ προϖινχιαε Παννονιαε συπεριορισ τιτυλυσ τελϕεσ ϕελλσε α φελιρατον σζερεπλ∀ 

γενιτιϖυσζοσ σζερκεζετνεκεγψ τοϖ〈ββι, ϕελζ∀σ γενιτιϖυσζοσ σζερκεζεττελ ϖαλ⌠ β∀ϖτστ 

κϖ〈ντα ϖολνα, αµι α φελιρατ σζϖεγτ νεηεζεν 〈τλ〈τηατ⌠ϖ〈 τεττε ϖολνα, νεµ βεσζλϖε 

αρρ⌠λ, ηογψ εγψ ιλψεν ηοσσζ ρανγϕελλσσελ αζ εληνψτακ ηελψεττ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕυκ 

σζεµλψε ϖ〈λτ ϖολνα ερ∀τελϕεσεν ηανγσλψοσσ〈 α φελιρατ σζϖεγβεν, αµι κεγψελετσρτ∀ 

λεηετεττ ϖολνα. Ηασονλ⌠ οκοκ µιαττ ηι〈νψζικ α δυυµϖιρι χµ µελλ∀λ α σζοκ〈σοσ ι(υρε) 

δ(ιχυνδο) κιεγσζτσ ισ. Αναλ⌠γ πλδ〈τ αζ εγψσζερ!στεττ χµµεγαδ〈σρα λδ. Ποετοϖιον〈λ, 
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α 97. σ 98. σζ. φελιρατον. �  7−8. σορ: Βριννια: ιταλικυσ, ϖ. Σχηυλζε 376. Ηελϖιι: ϖ. 

ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 505, σσζεσεν 9 εσετ. Αζ εµοναι Ηελϖιι−ηεζ λδ. µγ Λ. Ηελ(ϖιυσ) 

ςερεχυνδυσ δεχυρι⌠τ, α καταλ⌠γυσ 14. σζ〈µα αλαττ (Ραδοϖλϕιχα, Εµονα τερριτοριυµα), 

τοϖ〈ββ〈 ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 5/1, ϖ. µγ 155 π.: Γψακορι ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν (ΧΙΛ ς π. 

1115), ∆αλµατι〈βαν σ ∆λ−Γαλλι〈βαν (ΧΙΛ ΞΙΙ π. 873). % 11. σορ: σ(επυλχηρυµ) 

χ(υραϖιτ) ΧΥΝΤΖ. 

 

 

 

4. Σρολτ〈ρ σζρκε µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν, φεντ εγψσζερ! ϖολυτ〈σ 

δσζτσσελ. � Μ.: 123,5, σζ.: 72, ϖ.: 23, βετ!ναγψσ〈γ: 5,5−3,5 χµ. � Λϕυβλϕαναβαν 

κερλτ ελ∀, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα: τερµινυσ ποστθυεµ Τραιανυσ (98−

117) − Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. ϑ. �α�ελ α 2. σζ. κζεπρε τεσζι. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ 

Μυσευµ, Λαπιδαριυµ (λελτ. ΙΙΙ 59). � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3846, ϖ π. 1734, 2328, 188. � Μ⇐ΛΛΝΕΡ, Εµονα 42, ν. 8. � ΙΛΣ 2652. � ΑΙϑ 

175. � Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ: ∆ιε Ρανγορδνυνγ 205. � Γ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956, 17. � Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 2/48. � ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 548, 556 σθ. � Υ#., Ειρενε 

5, 1966, π. 124, ν. 97. � Ρ. ΝΟΛΛ: Γριεχηισχηε υνδ λατεινισχηε Ινσχηριφτεν δερ Ωιενερ 

Αντικενσαµµλυνγ. Ωιεν, 19862, π. 73, ν. 298. 

 

Μ(αρχο) Τιτιο Μ(αρχι) φ(ιλιο) | Χλ(αυδια τριβυ) Τι(βεριο) Βαρβιο | Τιτιανο, | δεχυριονι |5 

Εµοναε, | (χεντυριονι) λεγ(ιονισ) ΙΙ Αδιυτριχ(ισ) | ιτεµ λεγ(ιονισ) Ξ Φρετενσ(ισ), | ηαστατο 

ιν χοη(ορτε) Ι | λεγ(ιονισ) ΙΙ Τραιαναε, |10 εξ χορνιχυλαρ(ιο) | πρ(αεφεχτι) πρ(αετοριο). | 

Λαρτια ςερα φιλιο | πιισσιµο λ(οχο) δ(ατο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

1−3. σορ: Τιτιι: α νϖ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, ∆αλµατι〈βαν ελτερϕεδτ. Α παννονιαι Τιτιιηεζ λδ. 

µινδενεκελ∀ττ Σισχι〈τ, Αθυινχυµοτ σ Βριγετι⌠τ, αηολ α ϖ〈ροσι ορδ⌠βαν, σ αζ 

Αυγυσταλισοκ κζττ ισ ϕελεν ϖολτακ. Μ. Τιτιυσ Μ. φ. Χλ. Τι. Βαρβιυσ Τιτιανυσ νεϖε α 

Βαρβιιϖαλ, Αθυιλεια εγψικ ϕελεντ∀σ ϖ〈λλαλκοζ⌠ φαµιλι〈ϕ〈ϖαλ ϖαλ⌠ ροκονσ〈γυκρα υταλ. Α 

Βαρβιι σζερεπηεζ α δυναι ταρτοµ〈νψοκβαν, λδ. ϑ. �Α�ΕΛ, οπ. χιτ. α παννονιαι ϖ〈ροσοκ 

ορδ⌠ϕ〈βαν ϖ. κατ. 38, 105. � 4−5. σορ: α δεχυριο Εµοναε µεγφογαλµαζ〈σ α ϖ〈ροσ 

χολονια ρανγϕα ϕελλσε νλκλ σζοκατλαν Παννονιαι ϖισζονψλατβαν, Εµονα εσετβεν 
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αζονβαν νεµ πλδα νλκλι, λδ. κατ. 4, 7, 13, 19. � 6. σορ: α λεγ. ΙΙ. αδιυτριξ τ〈βορα 

Αθυινχυµβαν ϖολτ. % 7. σορ: α λεγιο Ξ Φρετενσισ 〈λλοµ〈σηελψε Ηιεροσολψµα ϖολτ. Ιδε 

Μ. Τιτιυσ ταλ〈ν ακκορ κερληετεττ, αµικορ α λεγ. ΙΙ αδιυτριξ−ετ κελετρε ϖεζνψελτκ 

Τραιανυσ παρτηυσ η〈βορϕ〈βα. % 8−9. σορ: α λεγιο ΙΙ Τραιανα Αεγψπτυσβαν 〈λλοµ〈σοζοττ. 

% 10. σορ: Μ. Τιτιυσ Τι. Βαρβιυσ Τιτιανυσ α πραεφεχτυσ πραετοριο ϖολτ ιροδαφ∀νκε ελγ 

τεκιντλψεσ ϖολτ αηηοζ, ηογψ σζλ∀ϖ〈ροσ〈βαν νψιλϖ〈νοσ ηελψεν φελ〈λλτοττ εµλκετ καπϕον. 

% 11. σορ: αζ ανψα, Λαρτια ςερα νεϖε ⊃σζακ−Ιτ〈λια µελλεττ ∆αλµατι〈βαν φορδυλ ελ∀ 

γψακραββαν, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, Ονοµαστιχον ΙΙΙ, π. 19, υγψαναββαν α ργι⌠βαν τεη〈τ, αηολ 

α Τιτιυσ νϖ ισ. 

 

 

 

5. Φογαδαλµι ολτ〈ρ κριστ〈λψοσ µσζκ∀β∀λ. Ελλσ∀ ολδαλα ερ∀σεν σρλτ. Ταλπαζατα προφιλ〈λτ. 

% Μ: 72, σζ: 30, ϖ: 25 χµ. � Λϕυβλϕαν〈βαν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀ 

1916−βαν χσατορν〈ζ〈σι µυνκ〈κ σορ〈ν α Νυνσκα υλ. 3. σζ. η〈ζ〈νακ υδϖαρ〈ν. � ∆ατ〈λ〈σ: 

2. σζ〈ζαδ ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. � Α µ〈σοδικ ϖιλ〈γη〈βορ ελ∀ττ ϑ. Β. Πολλαχκ τυλαϕδον〈βαν 

ϖολτ (ϖ. Ηοφιλλερ � Σαρια, ΑΙϑ π. 72). Ελϖεσζεττ? � Φ (ΑΙϑ) αλαπϕ〈ν. 

 

Ω. ΣΧΗΜΙ∆, ΒΡΓΚ 15, 204. � ΑΙϑ 160. 

 

∆εο Μερ|χυριο Α|υγ(υστο) Μ(αρχυσ) [Α]υρ(ελιυσ) Σε[ϖερ]υσ | ς[Ιϖιρ] ϖοτ(υµ) | ποσυιτ 

λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1−3. σορ: αννακ ελλενρε, ηογψ Εµονα φεκϖσε φολψτ〈ν αζ 〈τµεν∀ κερεσκεδελεµνεκ 

φοντοσ 〈λλοµ〈σα ϖολτ, Μερχυριυσνακ εζ αζ εγψετλεν εµλκε α ϖ〈ροσβ⌠λ. Α ϖ〈ροσι 

ϖεζετ∀ρτεγ ταγϕαι 〈λταλ Μερχυριυσνακ σζεντελτ ολτ〈ροκατ λδ. µγ κατ. 205 (Βριγετιο) σ 

314 (Αθυινχυµ, λ.η. Σζεντενδρε) � Μ(αρχυσ) [Α]υρ(ελιυσ Σε[ρεν]υσ: Ω. ΣΧΗΜΙ∆, 

ΗΟΦΙΛΛΕΡ � ΣΑΡΙΑ ΑΙϑ λοχ. χιτ. Αζ 〈λταλυκ Σερενυσρα κιεγσζτεττ χογνοµεν 

µινδενεκελ∀ττ α κελτ〈κ λακτα προϖινχι〈κβαν ελτερϕεδτ, ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ π. 261, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Περσονενναµεν π. 294, αζονβαν µ〈σ κιεγσζτσ, πλ. α Σε[ϖερ]υσ νζετεµ 

σζεριντ σοκκαλ µεγαλαποζοτταββνακ τ!νικ, εννεκ ελ∀φορδυλ〈σ〈ρα α ηελψι, αλιγ ροµανιζ〈λτ 

κελτα−ϖεντ βεννσζλττ λακοσσ〈γ κρβεν Εµονα τερριτοριυµ〈ν υγψανισ � ελλενττβεν α 

Σερενυσσζαλ � τββ πλδ〈τ ισ ισµερνκ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3290 = ΡΙΝΜΣλοϖ 82 (Ιγ: Σεϖερυσ, 
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απϕα Βυιο Βροχχι φ., τοϖ〈ββ〈 Θυινχιο Σεϖερι φ. � ϖαλ⌠σζν!λεγ α 2. σζ〈ζαδβ⌠λ), 3291 = 

ΡΙΝΜΣλοϖ 83 (Ιγ: Χαλϖο Σεϖερι φ. � 2. σζ〈ζαδ). Μ. Αυρελιυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ εββ∀λ, αζ 

Εµον〈τ⌠λ δλρε φελϖ∀ Ιγ−κρνψκι βεννσζλττ λακοσσ〈γβ⌠λ σζ〈ρµαζοττ. Εννεκ α 

λακοσσ〈γνακ α κρβ∀λ εγψβκντ εγψ µ〈σικ σεϖιρ, σ εγψ δεχυριο ισ ισµερτ, ϖ. κατ. 16, 

σ 17. 

 

 

 

6. Σρολτ〈ρ φεηρ σζεµχσσ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. ϑοββ φελσ∀ σαρκα λεφελ, α ϕοββ ολδαλ 

κτηαρµαδ〈ιγ λετρτ. Αζ ερ∀σεν σρλτ φελιρατοσ µεζ∀τ προφιλ〈λτ κερετ φογλαλϕα κρβε, φεντ 

ϖολυτα−δσζτσσελ. Α σζϖεγ τββ ηελψεν µ〈ρ τελϕεσεν λεκοποττ. � Μ.: 110, σζ.: 78, ϖ.: 

26 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 7−5 χµ. % Λϕυβλϕαν〈βαν αζ 1670−εσ ϖεκβεν φεδεζτκ φελ, αζ 

ακκορι Αυερσπεργ−κερτ φαλ〈βα βεφαλαζϖα, α µαι Πρε�ερνοϖα Στ. ηελψν. Α µλτ σζ〈ζαδ 

ϖγν ελϖεσζεττ, µαϕδ α σζνη〈ζζαλ σζεµβενι Λυχκµανν−η〈ζ βοντ〈σακορ ϕρα ελ∀κερλτ. 

� Κρ. υ. 2. σζ. Μ〈σκππεν Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, ΡΙΝΜΣλοϖ π. 210, ακι α φελιρατοτ αζ 1. σζ〈ζαδ 

µ〈σοδικ φελρε δατ〈λϕα � Λϕυβϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ (λελτ. σζ.: Λ  161). � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3851. � Μ⇐ΛΛΝΕΡ, Εµονα, ν. 196. � Β. ΣΑΡΙΑ, ΓΜ∆Σ 14, 1933, 7, ν. 3. � 

ΑΙϑ 180. � ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ: Ζγοδοϖινα Εµονε 423, φιγ. 76. (φοτ⌠). � Ρ. Λο�ατ, &ΖΝ 29, 

1934, Βειλαγε ς, φιγ. 15 (φοτ⌠) � ΡΙΝΜΣλοϖ 48. 

 

∆ιισ Μαν(ιβυσ) [σ(αχρυµ)]. | Λ(υχιο) Πυβλ(ιχιο) Απρο, | λιβ(ερτο) ετ ταβυλ(αριο) | ρει 

πυβλ(ιχαε) Αυγ(υσταλι). |5 Γρατυιτο | ϖιϖυσ φεχ(ιτ) σιβ(ι). 

 

1. σορ: ∆ιισ: α µ〈σοδικ Ι µεγηοσσζαββτϖα. � 2. σορ: Α Πυβλιχιυσ νοµεν γεντιλτ α σερϖι 

πυβλιχι καπτ〈κ φελσζαβαδτ〈συκατ κϖετ∀εν. Κζτυλαϕδονβαν λϖ∀ ραβσζολγ〈κατ τββ 

ϖ〈ροσβ⌠λ ισ ισµερνκ, πλ. Σαϖαρι〈β⌠λ, λδ. α 119. σζ〈µ φελιρατοτ, τοϖ〈ββ〈 α ΡΙΥ 1 122−τ. − 

Αζ Απερ χογνοµεν α κρνψκεν Ιταλι〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν γψακορι, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. 

ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι π. 138, τοϖ〈ββ〈 ΚΑϑΑΝΤΟ, Τηε Λατιν Χογνοµινα 325, αζ υτ⌠ββι 

ταρτοµ〈νψβαν ελσ∀σορβαν α βεννσζλττ λακοσσ〈γ κρβεν, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε 

Περσονενναµεν 152., � 3. σορ: αζ αππαριτορεσ κρβε ταρτοζ⌠ ταβυλαριιηοζ λδ. µγ α 

χιϖιτασ Εραϖισχορυµνακ εγψ ηασονλ⌠ βεοσζτ〈σ τισζτσγϖισελ∀ϕτ α 247. σζ. φελιρατον, ακι 

αζονβαν νεµ λιβερτυσ, ηανεµ εγψ ηαδριανυσι ϕπολγ〈ρ ϖολτ. 
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7. Κτ ολτ〈ρ, ϖαλ⌠σζν!λεγ υγψαναζζαλ α σζϖεγγελ, δε ελτρ∀ βετ!ναγψσ〈γγαλ. Μινδκεττ∀ 

τρεδκβεν µαραδτ φενν, σσζεσεν η〈ροµ δαραββαν. Αζ ελσ∀ α 8. σορ υτ〈ν λετρττ, γψ, 

ηογψ α 9. σορνακ ισ χσακ α µ〈σοδικ φελε ολϖασηατ⌠. Α µ〈σοδικ κ∀νεκ αζ υτολσ⌠ τ σορα 

µαραδτ µεγ, α τετεϕε ηι〈νψζικ. Α σζϖεγβεν αζ 〈τφεδστ α 7−8., ιλλ. α κτ λεγφελσ∀ πεν 

µαραδτ σορ ϕελεντι. �  α) Μ.: 76 χµ, σζ.: οροµζατ 31, τρζσ 29 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 3,5−3 

χµ. Β) Μ.: 29, σζ.: 24, 5 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 2,2−2 χµ. χ) Ταλπαταζατ, µεγµαραδτ 

〈λλαποτ〈βαν νεµ δντηετ∀ ελ, µελψικ. � Λελ∀ηελψε Λϕυβλϕανα, Γραδι�∃ε. Εµονα 

νψυγατι φαλαινακ κρζετβεν κερλτ ελ∀ 1854−βεν. � 1. σζ〈ζαδ, ϖαγψ µγ ινκ〈ββ α 2. 

σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Λϕυβλϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε (λελτ. σζ. Λ 35). � Φ. 

 

Μ⇐ΛΛΝΕΡ: Εµονα 184, 185. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3836 + π. 1734. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 438−439. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 2/50. � ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ ΞΙ (1968) 565. 

� Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 41, 1989, π. 170. � ΡΙΝΜΣλοϖ 9. 

 

∆ιαναε | Αυγ(υσταε) σαχ(ρυµ) | ιµ µεµορ(ιαµ) | Τ(ιτι) ςελλι(ι) Ονεσ(ιµι) |5 ΙΙΙΙΙΙϖιρ(ι) ετ 

| Αυγ(υσταλισ) Εµον(αε) | ΙΙΙΙΙ[Ι] ϖιρ(ι) Αθυιλ(ειαε) | [Α]υγ(υσταλισ) Παρεν(τιι) | [− − − . 

 

− − − ΙΙΙ]ΙΙΙϖιρ(ι)  Αθυιλ(ειαε) | Αυγ(υσταλισ) Παρεντ(ιι) | Ευτψχηυσ ετ | Περιγενεσ λιβ(ερτι). 

 

4. σορ: ςελλιυσ, ελτερϕεδτεββ φορµ〈βαν ςελλειυσ. Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ φιγψελεµρε µλτ⌠αν 

κιτερϕεδτ ρδεκελτσγεκκελ ρενδελκεζεττ  ∆λνψυγατ−Παννονια � Ιστρια � ⊃σζακ−Ιτ〈λια 

τρσγβεν. Φ. ΤΑΣΣΑΥΞ κερεσκεδ∀νεκ ϖλι, ϖ. Ασσισεσ χονοµιθυεσ δεσ αριστοχρατιεσ ετ 

�βουργεοισιεσ� δεσ χιτσ ιστριεννεσ σουσ λε Ηαυτ−Εµπιρε ροµαιν. Ιν: Λα χιττ◊ νελλ� Ιταλιε 

σεττεντριοναλε ιν ετ◊ ροµανα. 1990. Α ςελλιυσ / ςελιυσ νϖαλακ ισ κιζ〈ρ⌠λαγ εββεν α 

τρσγβεν βυκκαν φελ, ππεν εζρτ αζ ισ φελϖετ∀δηετ, ηογψ Ονεσιµυσνακ  ταλ〈ν ϖαλαµι 

κζε ϖολτ Χ. ςελιυσ Ρυφυσηοζ, αζ οσζτατλαν Παννονια Ποετοϖιοβαν σζκελ∀ 

προχυρατορ〈ηοζ, ακι εζτ α τισζτσγτ Κρ. υ. 90−93 κρλ τλτττε βε, δε µ〈ρ εζτ µεγελ∀ζ∀εν 

ισ σζολγ〈λτ Παννονι〈βαν ϖ. − ΑΕ 1903 368 = ΙΛΣ 9200 Ηελιοπολισ, λδ. µγ ∆ΟΒ: 

ςερωαλτυνγ ν. 258, τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ, ΠΡΚ 66, Υ#: ςερωαλτυνγ π. 228, ν. 109.  � Ν+Ε: 
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Ονεσ(ιµι) λιγατυρα. % 5. σορ: ΙΙΙΙΙΙϖιρ: α κζπσ∀ νγψ Ι φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ. α Τ 

φγγ∀λεγεσ σζ〈ρα µεγηοσσζαββτϖα. 

Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ Εµον〈βαν σεϖιρ Αυγυσταλισ, εζζελ σζεµβεν Αθυιλει〈βαν χσακ σεϖιρ, 

Παρετιυµβαν ϖισζοντ χσακ Αυγυσταλισ ϖολτ, αµιβ∀λ Ρ. ∆ΥΤΗΟΨ, Ρεχηερχηεσ 212 αρρα 

κϖετκεζτετ, ηογψ α σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ τεστλετε εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ λτεζεττ, λδ 

µγ υγψανγψ Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, ΡΙΜΝΣλοϖ  π. 139. ϑ. �Α�ΕΛ,  ΑΑρχηΗυνγ 41, 1989, 169 

σκ. Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ εγψττεσ εµοναι, αθυιλειαι σ παρεντιυµι ηιϖαταλϖισελστ φοντοσ 

αδαλκνακ ταρτϕα αζον 〈λλ〈σποντϕα αλ〈τ〈µασζτ〈σ〈ηοζ, ηογψ Εµονα κζιγαζγατ〈σιλαγ 

Ιταλι〈ηοζ ταρτοζοττ. Αζ ιλψεσφαϕτα, τββ ϖ〈ροσβαν τρτν∀ ηιϖαταλϖισελσβ∀λ αζονβαν 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ κϖετκεζικ α ηιϖαταλοκ ηελψνεκ αζονοσ κζιγαζγατ〈σι εγψσγβε ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σα, λδ. πλ. Θ. Χλ(αυδιυσ) Λυχανυσ Α[υγ(υσταλισ)] χολ(ονιαε) Αυγ(υσταε) 

Τρεϖερ(ορυµ) χ(ολονιαε) [Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριαε) εσεττ, κατ.128.  

 

 

 

8. Σρσζτλ τρεδκε, ανψαγα σζρκε µσζκ∀. Χσυπ〈ν α ϕοββ φελσ∀ σαρκα µαραδτ φενν. Α 

προφιλ〈λτ κερετβεν ηελψετ φογλαλ⌠ φελιρατοσ µεζ∀τ φεντ νοριχυµι−παννον τπυσ 

ϖολυταδσζτσ ζ〈ρϕα. � Μ.: 34, σζ.: 41, βετ!ναγψσ〈γ: 4,5−3 χµ. � Λελ∀ηελψε Λϕυβλϕανα, 

αζ εγψκορι ∆⌠µ−τρ, µα Χιριλλ−Μετοδοϖα στ., αηολ 1885−βεν πλετρενοϖ〈λ〈σ κζβεν, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, εγψ η〈ζ φαλ〈β⌠λ κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 1. σζ. ϖγε / 2. σζ. ελσ∀ 

φελε. � Λϕυβϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε (λελτ. σζ. Λ 31). � Φ. 

 

Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ 11, 1887, 77, ν. 21. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10771. � ΑΙϑ 178. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 439. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 2/31. � ΩΑΛΤΖΙΝΓ: 

Χορπορατιονσ ΙΙΙ, νο. 332. � Λ. ∆Ε ΣΑΛςΟ: Εχονοµια πριϖατα ε πυβλιχι σερϖιζι 

νελλ�ιµπερο ροµανο. Ι χορπορα ναϖιχυλαριορυµ. 1992, 629, νο. 15. � ΡΙΝΜΣ 46. 

 

[∆(ισ)] Μ(ανιβυσ) | [− − −] Ιυλι | [− − − Φορ]τυνατι ΙΙΙΙΙΙϖ(ιρι) ετ | [− − − χολ]λ[ε]γι(ι) 

ναϖιχυλαρ(ιορυµ) | [ − − − . 

 

2. σορ: ΙςΛΙ ϖαγψ ινκ〈ββ ΗΕ]ΛςΙΙ? Αζ Ι ταλπ〈ν〈λ α βεµετσζσ ϕοββφελ υγψανισ ελγ 

ηοσσζ αηηοζ, ηογψ ακ〈ρ Λ−νεκ, µγ αζ Λ ταλπα ελγ ρϖιδ αηηοζ, ηογψ ακ〈ρ Ι−νεκ ισ 

ολϖασηασσυκ. Α Ηελϖιυσοκ µινδενεσετρε Εµονα ϖεζετ∀ χσαλ〈δϕαι κζ ταρτοζτακ, ϖ. Κατ. 
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3. σ 14, εγψ Ηελϖιυσ Φορτυνατυσ πεδιγ Αθυιλει〈β⌠λ ισµερτ, ϖ. ΧΙΛ ς 1245. Αζ αθυιλειαι 

Ηελϖιυσοκ ερεδετκετ ιλλετ∀εν Γαλλια φελ µυτατνακ. Γαλλια Ναρβονενσισβεν α ϖιενναι 

Ηελϖιυσοκ ηαϕ⌠ζ〈σι ϖ〈λλαλκοζ⌠κ ϖολτακ, λδ. α 14. σζ. φελιρατηοζ φ!ζττ κοµµεντ〈ρτ. 

Αµεννψιβεν αζ ϕ ολϖασατ ηελψεσ, α Ηελϖιυσοκνακ αζ εδδιγινλ ναγψοββ σζαβ〈σ 

ϖ〈λλαλκοζ〈σ〈ϖαλ κελλ σζ〈µολνυνκ, µελψ αζ Αραρ σ Ρηοδανυσ φολψ⌠ν κϖλ εσετλεγ µ〈σ 

ϖιζεκρε ισ, αζ Αδρι〈ρα σ α Σαϖυσ φολψ⌠ρα ισ κιτερϕεδτ. � 4. σορ: [πατρ(ονι)] εσετλεγ 

[µαγ(ιστρι)] χολ]λ[ε]γι(ι). Χολλεγιυµ ναϖιχυλαριορυµ: Εµονα α Ναυπορτυσ, ϖαγψ µ〈σ 

νϖεν αζ Εµονα φολψ⌠χσκα σ α Σαϖυσ σσζεφολψ〈σ〈ν〈λ φεκδτ, σ α φολψαµι ηαϕ⌠ζ〈σ σ 

κερεσκεδελεµ εγψικ κζποντϕα ϖολτ. 

 

 

 

9. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψλαπ προφιλκερεττελ. Χσακ α ϕοββ ολδαλι φελε µαραδτ φενν, ητ δαραββαν. 

� Μ: 53, σζ: 94 χµ. Βετ!κ: 7−4 χµ. � Λελ∀ηελψε Λϕυβλϕανα, αζ εγψκορι Ηερρενγασσε, 

µα Γοσποσκα Στ. ςζϖεζετκπτσ κζβεν, 55 χµ µλψρ∀λ κερλτ ελ∀ 1889−βεν . � Κρ. 

ε. 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. Μ〈σκππεν Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, ΡΙΝΜΣλοϖ λοχ. χιτ., ακι ΗΙΡΣΧΗΦΕΛ∆ 

(ΧΙΛ) νψοµ〈ν αζ 1. σζ〈ζαδρα δατ〈λϕα. � Λϕυβλϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε. (λελτ. σζ. Λ 

55). � Φ. 

 

Α. Μ⇐ΛΛΝΕΡ, ΜΖΚ 15, 1889, 272.273 χ. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10767 (Ηιρσχηφελδ). � ΑΙϑ 166. � 

Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 438. � ΡΙΝΜΣλοϖ 29. 

 

[− − − σ]αχρυµ (ϖαχ.)| [− − − Ευ]µελυσ Αυγ(υσταλισ) γρατ(υιτο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) | [− − 

−] ∆εξτερ (ϖαχ.) | [− − − δ]εδιχατιονε ειυσ | [− − −]Ν[.]. 

 

2. σορ: Ευ]µελυσ: ΧΙΛ; α ∆∆ φορµυλα φελολδ〈σα δ(ονο) δ(εδιτ) ισ λεηετ. 

 

 

 

Τερριτοριυµ Εµονενσε 

 

 



 13

11. ⊃πτσι φελιρατ. � Λελ∀ηελψε ςρηνικα (Οβερλαιβαχη), α ρ⌠µαι Ναυπορτυσ. Μ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, α Σζεντ Π〈λ πλβ〈νιατεµπλοµ κλσ∀ φαλ〈β⌠λ κερλτ ελ∀. � ∆ατ〈λ〈σ: 

λεγκσ∀ββ α Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ δερεκα. Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ ιν ΡΙΝΜΣλοϖ: Χαεσαρ ϖαγψ 

Οχταϖιανυσ κορ〈ρα τεσζι. � Ελϖεσζεττ. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3776 = Ι2 2285. � ΙΛΣ 4876. � ΙΛΛΡΠ 33. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 1/1. � 

ΡΙΝΜΣλοϖ. π. 119. 

 

Π(υβλιυσ) Πετρονιυσ Π(υβλιι) λ(ιβερτυσ) | Αµπηιο | Χ(αιυσ) Φαβιυσ Χ(αι) λ(ιβερτυσ) | 

Χορβο |5 µαγ(ιστρι) ϖιχι αεδεµ | Αεθυορναε δε ϖι(χι) | σ(εντεντια) φ(αχιενδυµ) 

χοιρ(αϖερυντ). 

 

5. σορ. µαγιστρι ϖιχι−ηεζ λδ. α κϖετκεζ∀ φελιρατοτ. � 6. σορ: Αεθυορνα / Αεχορνα εµοναι 

κυλτυσζ〈ηοζ λδ. µγ α 125. σζ. φελιρατοτ Σαϖαρι〈β⌠λ, τοϖ〈ββ〈 εµοναι ελ∀φορδυλ〈σαι: α ΧΙΛ 

ΙΙΙ 3831 = ΙΛΣ 4875 α = ΡΙΝΜΣλοϖ 4, ΡΙΝΜΣλοϖ 5., ΧΙΛ ΙΙΙ 3832 = ΙΛΣ 4875 = 

ΡΙΝΜΣλοϖ 6. � 7. σορ: χοι(ραϖερυντ): αζ �οι− διφτονγυσ �υ− ηανγγ〈 αλακυλτ, α Κρ. ε. 1. 

σζ〈ζαδ δερεκ〈ν τ!ντ ελ ϖγλεγεσεν, ϖ. Ρ. ΕΓΓΕΡ, Ανζ. δ. √στερρ. Ακαδ. δ. 

Ωισσενσχηαφτεν, πηιλ.−ηιστ. Κλ. 1956, 54. Ναυποτρυσρ⌠λ αζ εδδιγιεκ σορ〈ν γψ ϖλτε α 

κυτατ〈σ, ηογψ Εµονα τερριτοριυµ〈ν φεκδτ. Εγψ νεµργιβεν ελ∀κερλτ, εδδιγ µγ νεµ 

πυβλικ〈λτ ηατ〈ρκ∀ τανσ〈γα σζεριντ αζονβαν ταλ〈ν µγσεµ Εµον〈ηοζ, ηανεµ 

Αθυιλει〈ηοζ ταρτοζοττ. Εζ µγ ρτηετ∀ββ τενν αζ αθυιλειαιακ ερ∀σ ϕελενλττ α 

τελεπλσεν. Ακ〈ρ γψ, ϖαγψ ακ〈ρ γψ ϖολτ αζονβαν, αζ µινδενεσετρε ελγγ 

ϖαλ⌠σζν!τλεννεκ λ〈τσζικ, ηογψ α φεντι µαγιστρι ϖιχι Εµονα ηελψι τισζτσγϖισελ∀ι ϖολτακ. 

Α χολονια αλαπτ〈σ〈ρα υγψανισ µγ α λεγκορ〈ββρα τρτν∀ δατ〈λ〈σ σζεριντ ισ χσακ µαϕδ Κρ. 

ε. 33−ατ κϖετ∀εν, τεη〈τ α φελιρατυνκ κελετκεζσε υτ〈ν κερλτ σορ. Α κρδσ τεη〈τ χσυπ〈ν 

αζ � µελψρε ϖληετ∀εν αζ ϕ ηατ〈ρκ∀ πυβλικ〈λ〈σα υτ〈ν ρϖιδεσεν εγψρτελµ! ϖ〈λασζτ 

καπυνκ � ηογψ Ναυπορτυσ Εµονα τελεπλστρτνετι ελ∀ζµνψε ϖολτ−ε αϖαγψ νεµ. 

 

 

 

12. ⊃πτσι φελιρατ. Ανψαγα: σζρκε µ〈ρϖ〈νψ. Μ.: 49, σζ.: 73, ϖ. 13 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 7−

5,5 χµ. � Λελ∀ηελψε ςρηνικα (Οβερλαιβαχη). Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀: 

Σζεντ Π〈λ πλβ〈νιατεµπλοµ κλσ∀ φαλ〈βαν φεδεζτκ φελ 1507−βεν. Ηοσσζ ιδειγ 
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ελϖεσζεττνεκ ηιττκ, 1993−βαν κερλτ ϕρα ελ∀ α λϕυβλϕαναι ρσεκι παλοτα ρενοϖ〈λ〈σα σορ〈ν. 

� ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ, λεγκσ∀ββ α σζ〈ζαδ κζεπε. Μ. �α�ελ Κοσ ιν ΡΙΝΜΣλοϖ: 

Χαεσαρ ϖαγψ Οχταϖιανυσ κορ〈ρα τεσζι. � Λϕυβλϕανα, α κατολικυσ ρσεκσγ τυλαϕδονα. 

#ρζσι ηελψε: Λϕυβλϕανα,  Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3777 = 10719. � ΙΛΛΡΠ 34. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 1/2. � ΡΙΝΜΣλοϖ ν. 1. 

 

Θ(υιντυσ) Ανναιυσ Θ(υιντι) λ(ιβερτυσ) | Τορραϖιυσ | Μ(αρχυσ) Φυλγινασ Μ(αρχι) λ(ιβερτυσ) 

| Πηιλογενεσ |5 µαγ(ιστρι) ϖιχι δε | ϖιχ(ι) σ(εντεντια) πορτιχ(υµ) φ(αχιενδυµ) 

χοιρ(αϖερυντ). 

 

1. σορ: Ανναιυσ αζ Ανναευσ ϖ〈λτοζατα. � 5. σορ: α µαγιστρι ϖιχι−ηεζ, ιλλ. Ναυπορτυσ σ 

Εµονα ϖισζονψ〈ηοζ λδ. αζ ελ∀ζ∀ φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. � 6. σορ: 

χοιρ(αϖερυντ): αζ −οι διφτονγυσ υτολσ⌠ δατ〈λτ ροττ εµλκε αζ αδοττ σζ⌠ ρ〈σ〈βαν Κρ. ε. 47−

β∀λ σζ〈ρµαζικ, λδ. Ρ. ΕΓΓΕΡ, Ανζ. δ. √στερρ. Ακαδ. δ. Ωισσενσχηαφτεν, πηιλ.−ηιστ. Κλ. 

1956, 54. 

 

 

 

13. Σρκ∀ ζλδεσ µσζκ∀β∀λ. Α προφιλκερετβε φογλαλτ φελιρατοσ µεζ∀ φλττ η〈ροµσζγ, 

βεννε χιπρυσ, ϕοββολδαλ〈ν ∆, βαλ ολδαλ〈ν Μ. Φελλετε, κλνσεν αζ αλσ⌠ φελν ερ∀σεν 

λεµ〈λλοττ. � Μ.: 65, σζ.: 32 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 4 χµ. � Ραδοϖλϕιχ〈τ⌠λ 2 κµ−ρε, α λε�χε−ι 

πλβ〈νιατεµπλοµ νψυγατι φαλ〈βα ϖαν βεφαλαζϖα. � ∆ατ〈λ〈σ: 2. σζ〈ζαδ. � ΑΙϑ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3890 =10780. � Μ⇐ΛΛΝΕΡ, Εµονα ν. 127. �  ΑΙϑ 218 � Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 4/2 + π. 19. �� ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 548, 556, 567. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχυσ) Ο(χλατιυσ) Αϖιτυσ | δ[ε]χ(υριο) Ε(µοναε) ετ Οχλ|ατια Αϖιτα |5 

Ιυστο φιλ(ιο) οβι[το] | αννορ(υµ) Ξς[Ι], | παρε[ντεσ ι]|ν[φελιχισσιµι] | φ[εχερυντ σιβι ετ] |10 

[συισ]. 

 

2. σορ: Αζ Οχλατιυσ νϖ εµοναι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ. Λ. Οχλατιυσ Ταρθυινιενσιστ, α λεγ. 

Ξς Απολλιναρισ ϖετερ〈νϕ〈τ σ λιβερτ〈ϕ〈τ αζ 1. σζ. ελσ∀ φελβ∀λ, ΧΙΛ ΙΙΙ 3845. Α νϖ 



 15

ιταλικυσ, ϖ. Σχηυλζε 151, Μ⌠χσψ: Βεϖλκερυνγ π. 157. � 3. σορ: Μ⌠χσψ Α. η(ιχ) σ(ιτυσ) 

ε(στ) ολϖασατ〈νακ α κορ〈ββι µεγολδ〈σι ϕαϖασλατοκ εγψρτελµ!εν ελλεντµονδανακ. Α 

Μοµµσεν 〈λταλ ϕαϖασολτ δ[ε]χ(υριο) Ε(µοναε), ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 10780 εγψβκντ νεµ ιδεγεν 

α τρσγβεν σζοκ〈σοσ φελιρατσζϖεγεζσι φορµ〈κτ⌠λ, λδ. α κϖετκετ∀ φελιρατοτ, τοϖ〈ββ〈 α  

κατ. 4., 7., σ 9. σζ. φελιρατ〈τ, µελψεκεν α ϖ〈ροσ ρανγϕ〈τ ϕελζ∀ χολονια σζ⌠ κιιρ〈σα 

ηασονλ⌠κππ ελµαραδτ. Χσυπ〈ν εγψετλεν ολψαν φελιρατυνκ ϖαν εγψελ∀ρε Εµον〈β⌠λ, 

µελψεν α ϖ〈ροσ νεϖε µελλεττ αννακ χολονια ρανγϕα ισ σζερεπελ, εγψ ιδεγενβεν, 

Παρεντιυµβαν 〈λλτοττ φελιρατ, λδ. λεντεββ, κατ. 20. � 5. σορτ⌠λ: µ〈ρ αζ ΑΙϑ σζερζ∀ι, ς. 

ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ σ Β. ΣΑΡΙΑ ισ χσακ α ργεββι ολϖασατοκρα τ〈µασζκοδϖα τυδτ〈κ κιεγσζτενι. 

 

 

 

14. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Ραδοϖλϕιχ〈τ⌠λ 2 κµ−ρε. Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, α Σζτ. 

Καρνιολια τεµπλοµ φαλ〈β⌠λ κερλτ ελ∀. � 2. σζ〈ζαδ.  � ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3889. � Α. Μ⌠χσψ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 5/1. 

 

Λ(υχιο) Ηελ(ϖιο) Θυινχτο | Ιυν(ιορι) µενσυµ ΞΙΙΙ | Λ(υχιυσ) Ηελ(ϖιυσ) ςερεχυνδυσ | 

δεχ(υριο) ετ Χορδια Σε|5χυνδα παρ(εντεσ). 

 

1, 3. σορ: αζ εµοναι Ηελϖιυσοκηοζ λδ. φεντεββ Λ. Μετελλυσ Χλεµενσ δυυµϖιρ ανψ⌠σ〈τ, 

Ηελϖια Σεϖεριν〈τ � Κατ. 3.  � , ακι, λε〈νψα γεντιλιχιυµ〈β⌠λ κϖετκεζτετϖε, εγψ Βριννιυσ 

φελεσγε ϖολτ. Αθυιλει〈βαν α Ηελϖιυσ νϖ 9 εσετβεν φορδυλ ελ∀: η〈ρµαν εγψ χσαλ〈δηοζ 

ταρτοζτακ, κεττεν λιβερτυσνακ τ!ννεκ, ϖ. Χαλδερινι 505. Τ〈ρσαδαλµι ηελψζετκρ∀λ σεµµι 

κζελεββιτ νεµ τυδυνκ, Ηελϖια Λ. φ. Γαλλα χογνοµενϕε ϖισζοντ Γαλλια φελ µυτατ, αηολ α 

Ηελϖιι ςιεννα ϖεζετσβεν ϕ〈τσζοττακ σζερεπετ, ϖ. ΧΙΛ ΞΙΙΙ 1918: Λ. Ηελϖιυσ Λ. φιλιυσ 

ςολτιν. Φρυγι, χυρατορ ναυταρυµ βισ ΙΙϖιρ ςιεννενσιυµ, πατρονυσ Ρηοδανιχορυµ ετ 

Αραριχορυµ ν(αυταε), υγψαν∀ ΧΙΛ ΞΙΙΙ 2220, τοϖ〈ββ〈 χσαλ〈δϕα εγψ µ〈σικ ταγϕα: ΑΕ 

1975, 61366 = ΑΕ 1976, 44565, Λ. Ηελϖιυσ ςιχτορινυσ ναυτα Αραριχι. Αζ υτ⌠ββι φελεσγε, 

Ροµανια Σεχυνδιλλα εγψ λυγδυνυµι σεϖιρ χσαλ〈δϕ〈β⌠λ σζ〈ρµαζοττ. Α ϖιενναι Ηελϖιι τεη〈τ 

ηαϕ⌠ζ〈σι ϖ〈λλαλκοζ⌠κ ϖολτακ, φελιραταικ α Σανε σ α Ρηνε φοργαλµ〈βαν ϖαλ⌠ 

ρδεκελτσγεικρ∀λ τυδ⌠στανακ, ϖ. Λ. ΩΙΕΡΣΧΗΟΩΣΚΙ: Φρεµδε ιν Γαλλιεν � �Γαλλιερ� ιν 

Φρεµδε 320 σκ. Χολλεγιυµ ναυταρυµ Εµον〈βαν ισ µ!κδττ. Τισζτσγϖισελ∀ϕε νεϖνεκ 
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ολϖασατ〈τ αζ εδδιγι Ιυλιυσρ⌠λ ακ〈ρ Ηελϖιυσρα ισ µ⌠δοστηατϕυκ, ϖ. κατ. 8. Φιγψελεµρε 

µλτ⌠ αζ ισ, ηογψ µινδ αζ εµοναι, µινδ αζ αθυιλειαι, µινδ πεδιγ α ϖιενναι Ηελϖιι α 

Λυχιυσ πραενοµεντ ϖισελικ. Ταλ〈ν α ϖιενναι Ηελϖιι ηαϕ⌠ζ〈σι ϖ〈λλαλκοζ〈σα α Ρηοδανυσ σ 

αζ Αραρ φολψ⌠κν〈λ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ τερλετρε τερϕεδτ κι? 

 

 

 

15. Σρολτ〈ρ σττσζρκε µσζκ∀β∀λ. Α φελιρατοσ µεζ∀τ κτ ολδαλον σιµα οσζλοπ ηατ〈ρολϕα, 

α µεζ∀ φλττι η〈ροµσζγβεν κοσζορ, α η〈ροµσζγ φελεττι σαρκοκβαν εγψ−εγψ δελφιν. � 

Μρετει: Μ⇐ΛΛΝΕΡ: 115, ΑΙϑ µ〈ρ χσακ 98 ξ 61, βετ!κ ναγψσ〈γα: 6−2,5 χµ. � Σποδνϕε 

Γαµελϕνε (= Υντερ−Γαµλινγ, Λϕυβλϕαναι κερλετ) τεµπλοµ〈νακ δλι φαλ〈βαν βεφαλαζϖα. 

� Κρ. υ. 1. σζ. ϖγε � 2. σζ. ελσ∀ φελε. � ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3893. � ΙΛΣ 7235α. � Μ⇐ΛΛΝΕΡ, Εµονα, νο. 100. � ΑΙϑ 209. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, 

ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 439. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Λ(υχιο) Χαεσερνιο | Πριµιτιϖο | ΙΙΙΙΙϖ(ιρο) (σιχ!) ετ δεχ(υριαλι) 

χολ(λεγιι) φαβ(ρυµ) |5 ετ Ολλιαε Πριµιλλαε | χονιυγι ειυσ | λεγ(ατισ) εξ τεσταµεντ(ισ) 

εορ(υµ) | δεχ(υριισ) ΙΙΙΙ χολλ(εγιι) φαβρ(υµ) υτι ροσασ Χαρναρ(ιισ) |10 δυχαντ (δεναριισ) 

ΧΧ |  Λ(υχιυσ) Χαεσερνιυσ | Πριµιτιϖοσ | παρεντιβ(υσ). 

 

2. σορ: α Χαεσερνιι−ηεζ λδ. α καταλ⌠γυσ 15. σζ. φελιρατ〈ηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. � 4. 

σορ: α σεϖιρ ρ〈σα τϖεσεν τ φγγ∀λεγεσ ηαστ〈ϖαλ; Λ+ Λ λιγ〈λϖα, α µ〈σοδικ Λ παρϖα: 

χολλ(εγιι). � Ιντερπυκχι⌠ αζ 1., 2., 4., 6., 8., 9., 10. σορ σζαϖαι κζττ µινδενττ, τοϖ〈ββ〈 

α 7. σορ υτολσ⌠ κτ σζαϖα κζττ. 

 

 

 

16. Σρολτ〈ρ, ανψαγα σττσζρκε µσζκ∀. Η〈ροµ ολδαλα βεµλψτϖε, εγψφορµ〈ν 

κιαλακτοττ προφιλ〈λτ κερετβεν, βαλ ολδαλ〈ν καντηαροσ σζ∀λ∀ινδ〈ϖαλ, ϕοββ ολδαλ〈ν δελφιν. % 

Μ.: 100, σζ.: 67,5, ϖ.: 54, βετ!κ: 5,3−4, 6,5 χµ. % Λϕυβλϕαν〈βαν, αζ ν. Νµετ η〈ζβαν 

(∆ευτσχηεσ Ηαυσ) ταλ〈λτ〈κ. Μλλνερ κζλσε, µελψ σζεριντ κορ〈ββαν Ιγ−εν α τεµπλοµ 
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πρεσβιτεριυµ〈νακ δλι ολδαλ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα, τϖεσ. � ∆ατ〈λ〈σ: 1. σζ. µ〈σοδικ / 2. σζ. 

ελσ∀ φελε. % Λϕυβϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε (λελτ. σζ.: Λ 128). � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3850 + π. 1734. � Μ⇐ΛΛΝΕΡ, Εµονα, ν. 9. % ΑΙϑ 177. % Α. ΜΧΣΨ, 

ΑΑντΗυνγ 4, 1956, 223. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 439. % Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 2/17. % ϑ. �Α�ΕΛ: Χαεσερνιι 57−58, ν.18, 42. % ΖΑΧΧΑΡΙΑ: Τεστιµονιανζε 

114, ν. 58. % ΡΙΜΝΣλοϖ 47. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) σ(αχρυµ) | Τ(ιτυσ) Χαεσερνιυσ | Τ(ιτι) λ(ιβερτυσ) | Ιανυαριυσ |5 ΙΙΙΙΙΙϖιρ | 

ϖιϖ(υσ) φεχ(ιτ) | σιβι ετ συισ | η(οχ) µ(ονυµεντυµ) η(ερεδεµ) ν(ον) σ(εθυετυρ). 

 

2. σορ: Ν+Ι: Χαεσερνιυσ, λιγατυρα. � Αζ αθυιλειαι Χαεσερνιι−νεκ α Βοροστψ〈νκ∀τ σ α 

Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσοκ κερεσκεδελµβεν ερ∀σ ρδεκελτσγει ϖολτακ, λιβερτυσαικ εζεκνεκ α 

ϖ〈ροσοκνακ σεϖιρ− σ Αυγυσταλισ τεστλετειβεν, σ εζεκ λεσζ〈ρµαζοττϕαι α µυνιχιπ〈λισ 

ϖεζετ∀ρτεγβεν µινδενττ κιµυτατηατ⌠κ. Εµοναι ελ∀φορδυλ〈συκηοζ λδ. 10. σ 15. σζ. 

φελιρατοτ, τοϖ〈ββ〈 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 2/53, 4/1 (Λε�χε), µ〈σ παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν: 

73/2 Σαλλ〈βαν (Ζαλαϖ〈ρ), 91/1 Σαϖαρι〈βαν, 186/11 Αθυινχυµβαν, 216/5 Σοπιαναε−βαν. 

Ελτερϕεδσκηζ σ γαζδασ〈γι−τ〈ρσαδαλµι ϖεζετ∀σζερεπκηζ ϖ. ϑ. �Α�ΕΛ οπ. χιτ. % 4. 

σορ: α λατιν Ιανυαριυσ χογνοµεν µινδενττ ελτερϕεδτ, ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν 

Χογνοµινα 218, τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, π. 189 σκ. Εµοναι, βεννσζλττ 

κρνψεζετβεν ϖαλ⌠ ελ∀φορδυλ〈σα α Ιαν− τϖ! κελτα νεϖεκκελ ϖαλ⌠ ρσζλεγεσ 

εγψβεχσενγσϖελ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ϖαλ⌠σζν!λεγ εζεκετ ϖ〈λτοττα φελ α λατινοστοττ 

νϖφορµ〈βαν.ϖ. Α. ΜΧΣΨ, οπ χιτ. π. 176. % 5. σορ: α κζπσ∀ νγψ Ι φλττ ϖζσζιντεσ 

ϖοναλ. 

 

 

 

17. Σζοβορβ〈ζισ, εσετλεγ σρολτ〈ρ σττσζρκε µσζκ∀β∀λ, τετεϕε σρλτ, αλϕα λετρτ. Α 

φελιρατοσ µεζ∀τ φεντ σζιµµετρικυσαν κικπζεττ ν. νοριχυµι−παννον ϖολυτα ηατ〈ρολϕα, α 

µεζ∀ αλσ⌠ ρσζε σζιντε τελϕεσεν λεκοποττ. % Μ: 91,5, σζ: 60,5−52, αζ ερεδετι ϖασταγσ〈γα 

ισµερετλεν, χσυπ〈ν µιντεγψ 40 χµ−εσ φελλεττ τρτκ λε α κιεµελσκορ. Βετ!ναγψσ〈γ 3−

2,5 χµ. % Λελ∀ηελψε Ιγ, αηολ α σζιντε τελϕεσεν ρ⌠µαι φελιρατοσ κϖεκβ∀λ πλτ Σζεντ−

Γψργψ κ〈πολνα αλαπζατ〈βα ϖολτ σαροκκ∀κντ βεφαλαζϖα 1876−ιγ, εκκορ εµελτκ κι ιννεν, 
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σ κερλτ εγψιδ∀ρε α κζελι Σοννεγγρε. % ∆ατ〈λ〈σ: 2. σζ〈ζαδ. % Λϕυβλϕανα, Ναροδνι 

Μυζεϕ Σλοϖενιϕε (λελτ. σζ.: Λ 120). � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10738, π. 2328, 26. % Α. Μ⇐ΛΛΝΕΡ, ΜΖΚ 4, 1878, ΛΞΞΞςΙΙ. % Υ#: Εµονα. 

206, ν. 7. % Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ ΑΕΜ 5, 1881, 125. % ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ−ΡΥΤΑΡ: 

Ρµισχηε Στρασσεν 37. % ΑΙϑ 127. % Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 17/1, α λελ∀ηελψ ν〈λα 

τϖεσεν Σοννεγγ. % ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ, Ζγοδοϖινα Εµονε. Ιν: Ζγοδοϖινα Λϕυβλϕανε Ι. 

Λϕυβλϕανα, 1955, 351 σ α 115. ϕεγψζ., 359, 205. ϕεγψζ. % Φ. ΛΟΧΗΝΕΡ−Η⇐ΤΤΕΝΒΑΧΗ, 

Σιτυλα 8, 1965, 35. % Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, Βϑ 169, 1969, 196−197, ν. 1. % ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ 

Συππλ. ΞΙ 567. % ΡΙΝΜΣλοϖ 79. 

 

Χ(αιυσ) Βασσιδιυσ Χ(αι) φ(ιλιυσ) Χλ(αυδια τριβυ) | Σεχυνδυσ αεδ(ιλισ) ι(υρε) δ(ιχυνδο) | 

βισ, θ(υαεστορ) π(εχυνιαε) π(υβλιχαε) ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) πατρ(ονυσ) | χολλ(εγιι) 

δενδρο<φ=πη>ο(ρυµ) (σιχ!) |5  πραεφεχτυσ ετ | πατρονυσ χολλ(εγιι) | χεντοναριορυµ | ΙΙϖιρ 

ι(υρε) δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλισ). 

 

1. σορ: Βασσιδιυσ: εζ α νϖ εγψετλεν ελ∀φορδυλ〈σα. ΛΟΧΗΝΕΡ−Η⇐ΤΤΕΝΒΑΧΗ 19 α λατιν 

Βασσυσ δεριϖ〈χι⌠ϕ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζζα. ΣΧΗΥΛΖΕ: Ειγενναµεν 41, 427 λεηετσγεσνεκ ταρτϕα 

α νϖ ϖεντ ερεδεττ, αµι αλαπϕ〈ν Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: ΡΙΝΜΣλοϖ π. 263. Βασσιδιυστ ηελψι 

βεννσζλττνεκ ϖλι; Εµονα Χλαυδια τριβυσ〈τ λδ. µγ κατ. 4., τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8735 

(Νοϖιµαγυσ), ΧΙΛ ΙΙΙ 3838 = ΑΙϑ 152, ΧΙΛ ΙΙΙ 3569 (ς〈χ),  ΧΙΛ ςΙ 2504 (Ροµα). ! 2. 

σορ: Ν+∆: λιγατυρα, Σεχυνδυσ; Α Σεχυνδυσ νϖ Ιγεν α ηελψι περεγρινυσ λακοσσ〈γ 

νϖαδ〈σ〈βαν ισ ελ∀φορδυλ, ϖ. ΡΙΜΝΣλοϖ 80, 84: Τερτια Σεχυνδι φιλια, τοϖ〈ββ〈 Μ. 

ΛΟςΕΝϑΑΚ Ας 48, 1997, 68, ν. 4, φιγ. 8. (Λη. Σταϕε, Ιγ µελλεττ): Αχινορ[ι] Σεχυνδυσ, 

Βολερια(ϖ)υσ; αεδ(ιλισ) ι(υρε) δ(ιχυνδο): α τιτυλυστ εββεν α φορµ〈βαν χσυπ〈ν η〈ροµ 

ϖολσχυσ ερεδετ! ιτ〈λιαι ϖ〈ροσ, Φυνδι, Φορµιαε σ Αρπινυµ αεδιλισει ϖισελτκ αζτ κϖετ∀εν, 

ηογψ Κρ. ε, 188−βαν ελνψερτκ α µυνιχιπιυµι ρανγοτ, σ λκρε εγψ−εγψ η〈ροµ αεδιλισβ∀λ 

〈λλ⌠ τεστλετ κερλτ, ϖ. Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ: Σταδτ υνδ Σταατ ιµ ρµισχηεν Ιταλιεν 57 σκκ. 

Εζεκβεν α ϖ〈ροσοκβαν τεη〈τ αζ αεδιλισεκ α λεγφ∀ββ µαγιστρατυσοκ ϖολτακ, γψ ρτηετ∀, 

ηογψ ∀κετ ιλλεττε µεγ α ιυρισδιχτιο. Εµονα εσετβεν αζονβαν, µελψνεκ λν δυοϖιρι 

ι(υρε) δ(διχυνδο) 〈λλτακ, νεµ ερρ∀λ ϖαν σζ⌠. ςαλ⌠σζν!, ηογψ α σζοκατλαν 

µεγφογαλµαζ〈σσαλ νεµ ισ αζ αεδιλισ βρσ〈γολ〈σι ϕογκρρε υταλτ α φελιρατ 

µεγσζϖεγεζ∀ϕε, αζ υγψανισ νεµ ταρτοζοττ α ιυρισδιχτιο φογαλµ〈βα. Σοηα ιλψεν ϕελλεγ! 
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εγψνι ρτελµεζσ, ϖαγψ �τϖεσζτσ� εγψβκντ νεµ ισ φορδυλ ελ∀ α φελιρατοκον. Σοκκαλ 

ϖαλ⌠σζν!ββ, ηογψ α µι αεδιλισ ιυρε διχυνδ⌠νκ εσετβεν εγψ ολψαν αεδιλισι φυνκχι⌠ρ⌠λ 

ϖαν σζ⌠, αµελψετ α τεργεστει ορδο δεχυριονυµ εγψικ φεννµαραδτ ηατ〈ροζατα εµλτ, 

µελψνεκ βετλτσε ρϖν α Τεργεστηεζ αττριβυ〈λτ Χαρνι σ Χαταλι ελ∀κελ∀ι ελνψερτκ α 

ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ, σ βεκερλτεκ α τεργεστει ορδοβα, ϖ. ΧΙΛ ς 532 = Η. ∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ 

6680. Εζτ λ〈τσζικ αλ〈τ〈µασζτανι αζ ισ, ηογψ α σζ⌠βανφοργ⌠ τισζτσγετ Χ. Βασσιδιυσ 

Σεχυνδυσ χυρσυσ ηονορυµ〈νακ ελσ∀ 〈λλοµ〈σακντ εµλτικ, µεγελ∀ζϖε α θυαεστυρ〈τ, 

ηολοττ εγψ νορµ〈λισ µυνιχιπ〈λισ καρριερβεν α σορρενδ ππεν φορδτοττ ϖολτ. Α φεντι 

αεδ(ιλισ) ι(υρε) δ(ιχυνδο) τισζτσγνεκ ιλψεν ρτελµεζσ µελλεττ σζ⌠λ αζ ισ, ηογψ α 

τισζτσγετ εµλτ∀ φελιρατ λελ∀ηελψε, αζ Εµον〈τ⌠λ 10 κµ−ρε δλρε φελϖ∀ Ιγ, αζ εµοναι 

ιταλικυσ λακοσσ〈γ σζοµσζδσ〈γ〈βαν λ∀ βεννσζλττ νπ, α Χαταρι σζ〈λλ〈στερλετνεκ 

εγψελ∀ρε ισµερετλεν νεϖ! κζποντϕα ϖολτ. Α Χαταρι πεδιγ α τεργεστει Χαταλι σζακι 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν λτεκ, σ α κυτατ〈σ γψ ταρτϕα, ηογψ α ρ〈νκηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ νεϖκ 

κλνβζ∀σγε ελλενρε � µελψ εγψβκντ ελρ〈σ κϖετκεζµνψε ισ λεηετ � εγψαζον 

νπρ∀λ ϖαν σζ⌠. ϑ⌠λ βελειλλικ εββε α κπβε Χ. Βασσιδιυσ Σεχυνδυσ νεϖε αλαπϕ〈ν 

φελττελεζηετ∀ βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σα, λδ. φεντεββ Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, τοϖ〈ββ〈 αζ ισ, ηογψ 

Ιγεν � αηολ εγψβκντ α σζ⌠βανφοργ⌠ βεννσζλττ τελεπλσ µ〈ρ Εµονα αλαπτ〈σ〈τ 

µεγελ∀ζ∀εν ισ λτεζεττ � τοϖ〈ββι εµοναι τισζτσγϖισελ∀κ φελιρατα ισ ελ∀κερλτ, ακικ Χ. 

Βασσιδιυσ Σεχυνδυσηοζ ηασονλ⌠αν σζιντν σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠κ α ηελψι λακοσσ〈γγαλ, 

ϖ. κατ. 16, 18, σ αζ ϕ κιεγσζτσι ϕαϖασλατ αλαπϕ〈ν εσετλεγ µγ εγψ Εµον〈βαν φελιρατοτ 

η〈τραηαγψ⌠ σεϖιρνεκ ισ κζε λεηετ α τελεπλσηεζ, ϖ. κατ. 5 . Χ. Βασσιδιυσ Σεχυνδυσ 

τεη〈τ µιντ αεδιλισ ιυρε διχυνδο µινδεν βιζοννψαλ νεµ αζ εµοναι χολονια, ηανεµ αζ 

Εµον〈ηοζ αττριβυ〈λτ Χαρνι ϖεζετ∀ τισζτσγϖισελ∀ϕε λεηετεττ. Εββλι µιν∀σγβεν α σαϕ〈τ 

νπε ταγϕαιϖαλ σζεµβεν τρϖνψσζερ!εν ιλλεττε µεγ α ιυρισδιχτιο ϕογα. Α  λεγφ∀ββ φυνκχι⌠ 

εγψβκντ α τισζτσγε ιτερατι⌠ϕ〈τ ισ κννψεββεν µαγψαρ〈ζζα. Εζτ κϖετ∀εν κερλτ αζ 

εµοναι ορδ⌠βα (α δεχυριονατυσ εµλτσε, αµι µαγ〈τ⌠λ ρτετ∀δικ µαγασρα ϖελ∀ 

π〈λψαφυτ〈σα σορ〈ν, εγψβκντ ηι〈νψζικ α φελιρατ〈ρ⌠λ), σ α θυαεστυρ〈ϖαλ κεζδϖε νψερτε ελ 

σορρα α χολονια τισζτσγειτ. 

 

 

 

18. Σρολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. ! Λελ∀ηελψε Σοννεγγ, αηολ µ〈σοδλαγοσ φεληαζν〈λ〈σβ⌠λ 

κερλτ ελ∀. % 1. σζ. ϖγε−2. σζ〈ζαδ. % Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 10739. ! Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 17/2. ! Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 

439, + 40. ϕεγψζετ. 

 

− − − Ι]ΙΙΙΙΙϖ[ιρ − − −  | ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ) σιβ[ι ετ] | Θυιντι<α>ε [− − −] χο <ι=ν>ιυγ[ι] |5 

αν(νορυµ) Λς ετ [− − − ] | ετ Χ(αιυσ) Βυι[− − − ] | ελια Βυι[− − −] | ςαλεριυ[σ − − − . 

 

3. σορ: Ν+Τ: λιγατυρα, Θυιντι<α>ε. ! 5. σορ: Α+Ν: λιγατυρα, ανν(ορυµ), Ε+Τ: ετ, 

λιγαρυρα. ! Ε+Τ: ετ λιγατυρα. ! 6−7. σορ: Βυιο: Μαρια Σααλ (Καριντηια) κιϖτελϖελ χσακ 

αζ Εµον〈τ⌠λ δλρε λ∀ βεννσζλττεκ κρβενφορδυλ ελ∀, οττ ϖισζοντ σζ〈µοσ εσετβεν, ϖ. 

Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 167. Μιϖελ µινδ αζ ιλλψρ, α ϖεντ σ α κελτα νϖαδ〈σβαν 

ϖαννακ κζελ αζονοσ ηανγζ〈σ νεϖεκ, νψελϖι µεγηατ〈ροζ〈σ〈ρα εγψµ〈στ⌠λ ελτρ∀ 

ϕαϖασλατοκ σζλεττεκ, ϖ. ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙΙ, Ι 73, ακι α κελτα Βοιυσ−σζαλ ηοζζα σσζεφγγσβε, ϑ. 

ΥΝΤΕΡΜΑΝΝ ♣ 27 πεδιγ α ϖεντ Βυχτορ−ραλ. Αζ ελλενττεκ 〈τηιδαλ〈σ〈ρα Φ. ΛΟΧΗΝΕΡ−

Η⇐ΤΤΕΝΒΑΧΗ 21 σκκ, α νψελϖι βυκτατ⌠κατ κικερλ∀ κοµπροµισσζυµοσ κελετ−αλπεσι 

µεγηατ〈ροζ〈στ ϕαϖασλϕα. ! Φελιρατυνκον ελ∀σζρ φορδυλ ελ∀ α νϖ νοµεν γεντιλεκντ Α 

σρκϖεκ µεγσζϖεγεζσνεκ λογικ〈ϕα σζεριντ αζ ισµερετλεν νεϖ! σεϖιρ νεϖτ [Χ(αιυσ) 

Βυι− − −]νακ ρεκονστρυ〈ληατϕυκ, σ ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ αζ ιλλετ∀τ Χ. Βυιιυσνακ ηϖτ〈κ, 

λδ.εηηεζ α ν∀ι Βυια φορµ〈τ, ΧΙΛ ΙΙΙ 10745. Α βεννσζλττ νϖβ∀λ τρτν∀ γεντιλιχιυµ 

κπζσ α λατιν ϕογ νπεσσγρε ϕελλεµζ∀, γψ α (µινδεν βιζοννψαλ) Εµον〈βαν 

σεϖιρατυσσαλ ρενδελκεζ∀, κϖετκεζσκππ ρ⌠µαι πολγ〈ρ Χ. Βυι[− − −] νϖϖισελσε � α 

φεντεββι, 18. σζ. φελιρατν〈λ τ〈ργψαλτακον τλ � τοϖ〈ββι αδαλκ αζ Εµον〈τ⌠λ δλρε, Ιγ 

κρνψκν λ∀ Χαταρι λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈ρα σ αζ εµοναι χολονι〈ηοζ ϖαλ⌠ αττριβυτι⌠ϕ〈ρα, λδ.  

  

 

 

Εξτρα φινεσ χολονιαε 

 

 

19. Σρσζτλ ϖαγψ ολτ〈ρ µσζκ∀β∀λ. Α προφιλ〈λτ κερετβε φογλαλτ φελιρατοσ µεζ∀ φελλετε 

ερ∀σεν λεµ〈λλοττ, α σζϖεγ µ〈σοδικ φελτ µ〈ρ αζ ΑΙϑ σζερζ∀ι σεµ τυδτ〈κ ελολϖασνι. % Μ: 

120, σζ.: 85 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 8 χµ. ! Λελ∀ηελψε Τρεβνϕε, ϑεζερο, αηολ α Σζεντ Πτερ 
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τεµπλοµ φαλ〈βα βεφαλαζϖα, φλιγ α φλδβεν ταλ〈λτ〈κ. % Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ, ϖ. �Α�ΕΛ, λοχ. 

χιτ. � Ολϖασατ: ΑΙϑ αλαπϕ〈ν. 

 

Β. ΣΑΡΙΑ, ΓΜ∆Σ 14, 1933, π. 17, ν. 25. % ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ−ΡΥΤΑΡ. Ρµ. Στρασσεν 26. % 

ΑΕ 1934, 75. % ΑΙϑ 237. % ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ: Ζγοδοϖινα Εµονε. Ιν: Ζγοδοϖινα Λϕυβϕανε. 

Λϕυβϕανα, 1955, 360, 208. ϕεγψζ. % ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 548, 567. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Χ(αιο) Αυρελ(ιο) Φιρµινο | δεχ(υριονι) Ιυλ(ιαε) Εµοναε | θυι [ϖιξ(ιτ) 

αν(νοσ) ... ]ΞΞΙΙΙ[...]|5 ΛΞΙ[? − − −] | Χ(αιο) ςερα[τιο?.. | Ι[..]Ι[− − −]| [....]Ν [....]Ι[− − − . 

 

2. σορ: Α γενσ Αυρελια φολψτ〈ν αζ Αυρελιυσ νοµεν µινδ Ιτ〈λι〈βαν, µινδ α προϖινχι〈κβαν 

σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ, ϖισελ∀ι � α πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ⌠ Μ. Αυρελιυσ σ Χαραχαλλα 

ρϖν � τλνψοµ⌠ρσζτ βεννσζλττ ερεδετ!εκ. Χ. Αυρελ. Φιρµυσ αζονβαν νεµ α Μαρχυσ 

πραενοµεντ ϖισελι, εζρτ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ ιτ〈λιαι Αυρελιι−τ∀λ σζ〈ρµαζικ. % 6. σορ: ΣΑΡΙΑ 

λοχ. χιτ.: ςΙ ΡΑΙΙ ////; ΑΙϑ: ςΙΡΑΙ//////, κιεγσζτσι ϕαϖασλατυκ ςερανιο. Ελϖιλεγ µινδκτ 

γεντιλιχιυµ λεηετσγεσ, εµοναι ελ∀φορδυλ〈σα µιαττ αζονβαν ινκ〈ββ ςερατιυσ, ϖ. ΧΙΛ ςΙ 

32520 = ∆ΟΒ 58α Χ. ςερατιυσ, πραετορι〈νυσ Εµον〈β⌠λ Κρ. υ. 144−β∀λ, λδ. µγ Α. 

ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ, Υ#: Νοµενχλατορ π. 306. Α τοϖ〈ββι κιεγσζτσ ταλ〈ν  Φ]Ι[ρµ]Ι[ν −

− −. Α ςερατιυσ νοµεν µινδενεκελ∀ττ Γαλλια Ναρβονενσισβεν, οττ ισ µινδενεκελ∀ττ αζ 

Αρεχοµιχι, αζαζ Νεµαυσυσ (Νµεσ) τερριτοριυµ〈ν φορδυλ ελ∀, λδ. λεγϕαββαν Χ. ςερατιυσ 

ςενι(ι) φ. (Πιυσ) νεµργ ελ∀κερλτ φελιρατ〈τ Μοντπελλιερ κρνψκρ∀λ, ΑΕ 1982, 692. 

Ιροδαλοµ: Α. ςΙΛΛΑΡΕΤ, Λεσ ςερατιι δε Ναρβονναισε. Ιν: ΡΕΑ 95, 1993, 487−532. Χ. 

ςερατιυσ νεϖε αλαπϕ〈ν τλϖε κελτα σζ〈ρµαζ〈σ, ϖαγψ νψυγατι, ϖαγψ εσετλεγ ηελψι. � Α 

Φιρµυσ χογνοµεν µινδεν κτσγετ κιζ〈ρ⌠αν λατιν, Εµον〈βαν νπσζερ! αζονβαν α 

βεννσζλττ λακοσσ〈γ κρβεν ισ, ϖ. Φ. ΛΟΧΗΝΕΡ−Η⇐ΤΤΕΝΒΑΧΗ π. 25. 

 

 

 

20. Β〈ζισ. % Λελ∀ηελψε Παρεντιυµ (Ιταλια, Ξ ρεγ.). ! Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ϖγε−3. σζ〈ζαδ 

ελεϕε, ϖ. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: ΙΙτ Ξ 2 π. 6, τοϖ〈ββ〈 ΒΑΡΒΙΕΡΙ: Λ�αλβο σενατοριο 102, ν. 435. � 

Ολϖασατ: ΙΙταλ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ς 331. ! ΙΙταλ Ξ/2 8. ! ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια Ροµανα π. 538. ! ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 574. ! ΠΙΡ ΙΙΙ 92, ν. 679. ! Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΦΗ 130. 

 

Χ. Πραεχελ|λιο Γ(αι) φιλι(ο) Παπ(ιρια τριβυ) | Αυγυρινο ςετ|τιο Φεστο Χρισ|5πινιανο ςιβιο| 

ςερο Χασσιανο | χ(λαρισσιµο) ι(υϖενι) τριυµϖιρο χα|πιταλι τριβ(υνο) λεγ(ιονισ) ςΙΙ | 

γ{α}εµιναε πατρονο σπ|10λενδιδισσιµαε χολ(ονιαρυµ) | Αθυιλ(ειενσιυµ) ετ 

Παρεντιν|ορυµ) Οπιτεργινορ(υµ) Ηεµονενσ(ιυµ) ορδο ετ | πλε<π=β>σ (σιχ!) 

Παρεντ(ινορυµ) αερ(ε) χολλ(ατο) λ(οχο) δ(ατο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

8−9. σορ: Χ. Πραεχελλιυσ Αυγυρινυσ α λεγ. ςΙΙ γεµινα τριβυνυσ λατιχλαϖιυσα Ηισπανι〈βαν 

Χ. Πραεχελλιυσ Αυγυρινυσ σζλ∀ϖ〈ροσα Οπιτεργιυµ ϖαγψ Βελλυνυµ λεηετεττ, λδ. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ 

λοχ. χιτ. Καρριερϕτ α 2. σζ〈ζαδ ϖγν σ α 3. σζ. ελεϕν αβσζολϖ〈λτα, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, λοχ. 

χιτ. 

 

 

 

 

ΝΕςΙΟ∆ΥΝΥΜ / ΜΥΝΙΧΙΠΙΥΜ ΛΑΤΟΒΙΧΟΡΥΜ 

 

 

Χιϖεσ Λατοβιχι: λδ. Σισχι〈ν〈λ, κατ. 52.  

 

 

21. Ολτ〈ρ. % Λελ∀ηελψ: ςελ. Μαλενχε, Γυρκφελδ, α κατηολικυσ παρ⌠κια πλετβε 

βεπτϖε. % Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3921. 

 

Ινϖιχτο | δεο | Χηαριτο | Νεϖιοδ(υνενσιυµ) |5 συµµ(αρυµ). 
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22. Κισ οσζλοπ. % ∆ρνοϖο, αζ ⌠κορι Νεϖιοδυνυµ ροµϕαι κζττ ταλ〈λτ〈κ. % 2. σζ〈ζαδ 

ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3919. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 16/1. % Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ−ΚΡ√ΛΛ, 

ΕΣ 9, 1972, π. 125, Νρ. 356. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | ετ Γενιο | µυνιχιπι(ι) | Φλ(αϖιι) Νεϖιοδ(υνενσιυµ) |5 σαχρυµ | 

Λ(υχιυσ) Ποµπειυσ | Ινγενυσ β(ενεφιχιαριυσ) | χο(ν)σ(υλαρισ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) 

µ(εριτο). 

 

4. σορ: εζ αζ εγψετλεν φελιρατυνκ, αµελψ Νεϖιοδυνυµ Φλαϖιυσι αλαπτ〈σ〈ρα υταλ. 

 

 

 

23. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψλαπ. Α φελιρατοσ µεζ∀τ προφιλκερετ φογϕα κρβε, βεννε κισσ ϕοββρα 

χσσζϖα, µαϕδνεµ κζπεν, εγψ κρ αλακ, σεκλψ βεµλψτσ, µελψετ α µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σ σορ〈ν αλακτοττακ κι, σ µελψ α µεζ∀ σζλεσσγτ µιντεγψ η〈ροµνεγψεδ 

ρσζβεν, α µαγασσ〈γ〈τ α 4−11 σοριγ φογλαλϕα ελ. Α βεµλψτσ ηελψν α φελιρατ σζϖεγε 

µεγσεµµισλτ. Α µλψεδσ κζεπν ϕαββ κισ κρ, σ κρλττε νγψ, εγψµ〈σσαλ 90−90 

φοκοσ σζγετ βεζ〈ρ⌠, ϖιρ〈γσζιροµσζερ!εν εληελψεζκεδ∀ οϖ〈λισ λψυκ, αζ εγψµ〈σσαλ 

σζεµβεν〈λλ⌠κ φγγ∀λεγεσ ιλλ. ϖζσζιντεσ εληελψεζκεδσβεν. % Μ.: 94, σζ.: 64, ϖ.: 13 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ 5,5−3 χµ. % Λελ∀ηελψε ςελικε Μαλενχε, Γροβλε−φλε µεζ∀, αηολ 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. Εγψ σρ φεδ∀λαπϕακντ ηασζν〈λτ〈κ. % ∆ατ〈λ〈σ: 

Ηαδριανυσ κορα. % Λϕυβϕανα, Ναροδνι Μυζεϕ Σλοϖενιϕε (Λελτ. σζ.: Λ 29). % Φ. 

 

Α Μ⇐ΛΛΝΕΡ, ΜΖΚ 4, 1878, ΞΧ. % Υ#: Εµονα 253. % ΧΙΛ ΙΙΙ 3925 + π. 1738. % 

ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ−ΡΥΤΑΡ: Ρµ. Στρασσεν 31. % ΙΛΣ 1408. % ΑΙϑ 246. % Β. ΣΑΡΙΑ, ΡΕ 16, 

1935, 638. % Η.−Γ. ΠΦΛΑΥΜ: Χαρριρεσ Ι, 280−281, ν. 115. % Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ: 

Ρανγορδνυνγ 19672 207. % Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 209, 45/4. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−28. % ΡΙΝΜΣλοϖ 128 (α ργεββι ιροδαλοµµαλ). 

 

Τ(ιτο) Εππιο Τ(ιτι) φ(ιλιο) | Θυιρ(ινα τριβυ) Λατινο | ΙΙϖιρο ιυρ(ε) διχ(υνδο) | µυνιχ(ιπιι) 

Λατοβ(ιχορυµ) |5 προχ(υρατορι) ιµ[π(ερατορισ) Χαεσ]αρισ | Τραιαν[ι Ηαδρια]νι | 
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[Αυγ(υστι)] | αδ χ[ενσυσ α]χχ[ιπιενδ(οσ)] | [− − −] |10 [− − −]ς | [....]Ι[.]Χ[− − −]Μ | [..]Μ 

προχ(υρατορι) ΙΙΙΙ π(υβλιχορυµ) Αφρ(ιχαε) | π(υβλιχε) δ(εχρετο ) δ(εχυριονυµ). 

 

 

1. σορ: α Τ σ αζ Ε κζττ ιντερπυνκχι⌠. − Εππιι Νεϖιοδυνυµβαν: Τ. Εππιυσ Ρυφινυσ, ΧΙΛ 

ΙΙΙ 3923 = 10801, ακινεκ Σιλϖανυσ−ολτ〈ρα Γραδι�∃ν, ςελικε Μαλενχε κζελβεν κερλτ 

ελ∀, δατ〈λ〈σα: 2. σζ〈ζαδ. Α κτ Εππιυσ εγψαζον χσαλ〈δ ταγϕα λεηετεττ. ΜΧΣΨ σζειντ δλ−

γαλλιαι ερεδετ!εκ ϖολτακ, ϖ. Βεϖλκερυνγ 209, 45/5, ϖαλαµιντ Παννονια ανδ Υππερ 

Μοεσια 136, νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι αζονβαν σζακ−ιτ〈λιαι, σ φ∀λεγ νεµ α ηελψι, βεννσζλττ 

σζ〈ρµαζ〈συκ σεµ, α νϖ υγψανισ κελτ〈κ λακτα τερλετεκεν, ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, Γαλλι〈βαν, 

Νοριχυµβαν σ Παννονι〈βαν φορδυλ ελ∀, Νοριχυµβαν Εππαευσ φορµ〈βαν ισ. Εγψ Εππιυσ 

Χαρνυντυµβαν α 118−119 υτ〈ν οττ 〈λλοµ〈σοζ⌠ ΞΙΙΙΙ γεµινα τυβιχενϕε ϖολτ, λδ. ΧΙΛ ΙΙΙ 

11121. Αζ Εππιυσ γεντιλιχιυµοτ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ Επο / Εππο βεννσζλττ νϖβ∀λ 

κπεζτκ, µελψ εδδιγ χσακ Εµονα σ Νεϖιοδυνυµ κρνψκρ∀λ ισµερτ, ονναν ϖισζοντ 6 

αλκαλοµµαλ ισ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, π. 120 σκ. λδ. µγ ϖ. Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: 

ΡΙΝΜΣλοϖ. π. 362. % 2−3. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. % 5. σορ: αζ ελσ∀ κτ σζ⌠ 

κζττ ιντερπυνκχι⌠% 6−7. σορ. Τραιαν[ι Ηαδρια]νι | [Αυγ(υστι)] ΜΟΜΜΣΕΝ (ΧΙΛ), 

ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ−ΡΥΤΑΡ, Σαρια. Τραιαν[ι Αυγ(υστι) πατ]ρ[ισ]σ | [πατριαε]. Τραιαν[ι Αυγ(υστι) 

πατ]ρ[ι]σ | [πατριαε] Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, ΡΙΝΜΣλοϖ, λοχ. χιτ. % 11. σορ: Μ σ Π κζττ 

ιντερπυκχι⌠. % 12. σορ: αζ εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυνκχι⌠. 

 

 

 

24. Μσζκ∀τ〈βλα ϕοββ αλσ⌠ σαρκα. % Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀ Μοκριχν. � 

∆ατ〈λ〈σα: ϖαλ⌠σζν!λεγ Τραιανυσ αλαττ, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, οπ. χιτ. % Φοτ⌠ σ ΑΛΦ√Λ∆Ψ 

Γ⊃ΖΑ λοχ. χιτ. κορρεκχι⌠ϕα αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10804 (∆οµασζεωσκι). % Τ. ΚΝΕΖ � Π. ΠΕΤΡΥ � Σ. �ΚΑΛΕΡ: Μυνιχιπιυµ 

Φλαϖιυµ Λατοβιχορυµ Νεϖιοδυνυµ. Λϕυβλϕανα 1961, π. 21. φοτ⌠.% Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΦΗ ππ. 

24−26, Αββ. 1.  

 



 25

− − − λεγ(ατο) Αυγ(υστι) πρ(ο) πρ(αετορε) αδ | χενσυσ] αχχιπιενδ[οσ προϖιν|χιαε 

Γε]ρµ(ανιαε) ινφερ(ιορισ) λεγ(ατο) Αυγ(υστι) πρ(ο) πρ(αετορε) | [προϖιν]χ(ιαε) 

Ηισ(πανιαε) Ξςϖιρ(ο) σ(αχρισ) φ(αχιυνδισ). Λατοβιχι | [πυβλι]χε πατρονο δ(αντ) δ(εδιχαντ). 

 Α σζαϖακ σ εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυχτιο. % 4. σορ: Ι παρϖα α Χ−βεν: Λατοβιχι % 5. 

σορ: Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ σζεριντ αζ ισµερετλεν νεϖ! σενατορ ϖαλαµιλψεν τισζτσγετ, ϖαγψ τισζτι 

ποσζτοτ κελλεττ ηογψ βετλτσν Παννονι〈βαν, υγψανισ εζ σζολγ〈ληατοττ ινδτκυλ ϖ〈ροσι 

πατρονυσσ〈 ϖαλ⌠ µεγϖ〈λασζτ〈σ〈ηοζ. Α λεγϖαλ⌠σζν!ββνεκ α λεγιοπαρανχσνοκι ποσζτ εγψ 

ολψαν λεγι⌠ν〈λ, αµελψ Νεϖιοδυνυµ κζελβεν 〈λλοµ〈σοζοττ. Ιλψεν ϖολτ α λεγ. ΞΙΙΙ 

γεµινα, µελψνεκ  Κρ. υ. 100 ελ∀ττ Ποετοϖι⌠βαν ϖολτ α τ〈βορα. Α χενσυσ λεβονψολτ〈σ〈ρα 

Γερµανια ινφεριορβαν, µελψρε αζ ισµερετλεν νεϖ! σενατορτ ϖαλαµικορ α παννονιαι 

µεγβζατ〈σα υτ〈ν νεϖεζτκ κι, Τραιανυσ αλαττ, 107 σ 113 κζττ κερλτ σορ, ϖ. ΦΗ π. 25. 

 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ςΑΡΧΙΑΝΟΡΥΜ 

 

 

Χιϖεσ ςαρχιανι: λδ. λεντεββ Σισχι〈ν〈λ, κατ. 52. 

ςαρχιανυσ µιντ χογνοµεν: ΧΙΛ ΞςΙ 4, ισµερετλεν λελ∀ηελψ! κατοναι διπλοµα, Κρ. υ. 60., 

Ιαντυµαρυσ Ανδεδυνισ φ. ςαρχιανυσ εθ χοη. ΙΙ. Ηισπ.  

 

 

Εξτρα φινεσ 

 

 

25. Μ〈ρϖ〈νψ σρτ〈βλα. % Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα, αζ Εθυιτεσ σινγυλαρεσ τ〈βορα. % Μ.: 

67, σζ.: 

53, ϖ.: 11 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 1,2−2,4 χµ. % ∆ατ〈λ〈σ: 197 υτ〈ν, εγψ µ〈σικ, υγψανιττ 

ελ∀κερλτ, Ηερχυλεσ ινϖιχτυσνακ δεδικ〈λτ, 197 ϕυν. 9−ρε κελτεζεττ ολτ〈ρ αλαπϕ〈ν, µελψετ 

Φλαϖιυσ Ρεσπεχτυσ σ Σεϖερινυσ ςιταλισ εγψ ηαρµαδικ τ〈ρσυκκαλ εγψττ κζσεν 〈λλτοττ, 

ϖ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ λοχ. χιτ, τοϖ〈ββ〈 οπ. χιτ., ν. 55. % Ν〈πολψ, Μυσεο Ναζιοναλε. � Ολϖασατ: Μ. 

ΣΠΕΙ∆ΕΛ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ςΙ 3257. % ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 121. % Μ. Π. ΣΠΕΙ∆ΕΛ, ν. 605, φοτ⌠. 

 

Πψρρη[ι] χασυλα || ∆(ισ) Μ(ανιβυσ) Φλαϖιο Ρεσπεχτο τ(υρµα) Οπ|τατι ν(ατιονε) ςαρχιανυσ 

ϖιξιτ | ανν(ισ) ΞΛς διεβ(υσ) ς µιλ(ιταϖιτ) ανν(ισ) | ΞΞΙΙΙΙ ποσυερυντ ηερεδεσ |5 ειυσ 

τιτυλυµ µαρµορευµ | Απυλειυσ Σερενυσ | Σεϖερινυσ ςιτ[αλισ − − − . 

 

Α βεϖσεττ σζϖεγ σζ〈µοσ, ρτελµετλενλ εληελψεζεττ πυνκτυ〈χι⌠τ ταρταλµαζ. 

1. σορ: χασυλα �σρηελψ�, ϖ. Γ. ΧΑΜΟ∆ΕΧΑ Πετρονιυσν〈λ ταλ〈λτ π〈ρηυζαµ〈τ (111, 5), 

ηιϖατκοζ〈σ ΣΠΕΙ∆ΕΛνλ, λοχ. χιτ.  

 

 

 

26. Σρκ∀. Τερεϕε χσονκα. ! Λελ∀ηελψε Ηυµαχ φαλυ (Μοσταρ), αζ ⌠κορι Βιγεστε 

∆αλµατι〈βαν.. % Μ.: 84, σζ.: 50, ϖ.: 21 χµ. ! ∆ατ〈λ〈σα: 1/2. σζ〈ζαδ. % Ολϖασατ: Βετζ 

σ αζ ΙΛϑυγ αλαπϕ〈ν. 

 

 Α. ΒΕΤΖ, ϑ√ΑΙ 36, 1946, Ββλ. 68, ν. 2. ! ΑΕ 1950, 110. ! ΙΛϑυγ 1, 116. ! ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 195. 

 

[− − −]| εθυ(ιτι) χ(ο)η(ορτισ) ΙΙΙ | Αλπιν<α>ε, δοµο | ςαρχιανυσ, αν(νορυµ) |5 ΞΞΞςΙΙΙ 

στιπ(ενδιορυµ) ΞΙΙΙ | τ(εσταµεντο) φ(ιερι) ι(υσσιτ) η(ερεσ) π(οσυιτ) η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ). 

 

3. σορ: α χοηορσ ΙΙΙ Αλπινορυµ εθυιτατα, φελιρατοκον γψακραν χοηορσ ΙΙΙ Αλπινα αζ 1−2. 

σζ〈ζαδβαν ∆αλµατι〈βαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. ΩΑΓΝΕΡ: ∆ισλοκατιον 85., σ µαϕδ χσακ α 3. 

σζ〈ζαδβαν κερλτ α Χαρνυντυµ µελλεττι Θυαδρατα (Βαρ〈τφλδπυσζτα) τ〈βορ〈βα, ϖ. Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν π. 51.  

 

 

 

27. Σρκ∀. ! Λελ∀ηελψε Βαλιϕινα Γλαϖιχα, α ρ⌠µαι κορι Μυνιχιπιυµ Μαγνυµ 

∆αλµατι〈βαν. ! ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 1 σζ. µ〈σοδικ φελε, δε µγ 74 ελ∀ττ. Αζ αλα Χλαυδια α 

µαι Γαρδυνν〈λ, αζ εγψκορι µυνιχιπιυµ Μαγνυµ κζελβεν υγψανισ α Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ 
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αλαττι φελ〈λλτ〈σ〈τ κϖετ∀ ιδ∀σζακβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, εγψ Κρ. υ. 74−βεν κιαδοττ κατοναι 

διπλοµα αζονβαν µ〈ρ α γερµανιαι ηαδσερεγ αλακυλαται κζττ νεϖεζι µεγ, ϖ. λδ. Γ. Μ. 

ΒΕΡΣΑΝΕΤΤΙ, Βυλλετινο δελ Μυσεο δελλ�ιµπερο Ροµανο 12, 1941, 48 (αζ αλα Χλαυδια 

νοϖα δοκυµεντυµαι), τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑρχηΗυνγ 14, 1962, 262. σκ. ! Α ΧΙΛ σ 

∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 9796. ! Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 210, 52/2. ! ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 221.  

 

ςερχαιυσ Με[δι | φ(ιλιυσ)] εθυεσ | αλα νοϖα Χ[λ]αυ|δια [ − − − ] | δοµο ςαρχια|νυσ 

αννο(ρυµ) [− − −] | στυπενδιορ(υµ) Ξ[..] | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) ποσυιτ Μαξ|ιµυσ Ρεγιι 

[φ(ιλιυσ)]. 

 

1. σορ: ςερχαιυσ: κελτα βεννσζλττ. Α νεϖε καπχσολατβαν 〈λλ α ςαρχιανυσ τρζσνϖϖελ ισ, 

σ µινδενεκελ∀ττ Νοριχυµβαν ελτερϕεδτ, αµι α ςαρχιανινακ α νοριχυµι τρζσεκκελ ϖαλ⌠ 

ροκονσ〈γ〈τ µυτατϕα, ϖ. ΗΟΛ∆ΕΡ, ΙΙΙ, 182. Μεδυσ: υγψανχσακ κελτα νϖ, ϖ. ΗΟΛ∆ΕΡ, ΙΙ, 

524 σκκ. 

 

 

 

 

ΑΝ∆ΑΥΤΟΝΙΑ 

 

 

29. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. % 1. σζ〈ζαδ ϖγε. % Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ % Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3679. % ΚΡΑΦΤ ν. 686. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 51/3. % ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΡ 2−3, 

1961−62, ν. 2. % ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ (1970) 71. % Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ηιλφστρυππεν 216.  

 

Τ(ιτυσ) Φ(λαϖιυσ) Βονιο Θυ(ι)ρι(να) | Ανδαυτονια | εθυεσ αλαε | Φροντονιαναε, |5 τυρ(µα) 

Ινγενυι | αν(νορυµ) ΞΞΞΙΙΙΙ, στιπ(ενδιορυµ) ΞςΙ | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ).  Χαµπανυσ | εθυεσ 

αλ(α)ε ειυ<ν=σ>δε(µ) (σιχ!) ηερεσ. | τ(ιτυλυµ) µ(εµοριαε) π(οσυιτ). 
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1 σορ: ς+Ι+Ρ: Θυιρ(ινα) λιγατυρα. �� 2. σορ: Α+Ν: Ανδαυτονια λιγατυρα. % 4. σορ: Α+Ν: 

Φροντονιαναε λιγατυρα. % 7. σορ: Α+Ν: Χαµπανυσ λιγατυρα. Τ. Φλ. Βονιο αζ αλα Ι. 

Τυνγρορυµ Φροντονιανα κατον〈ϕα λεηετεττ. Αζ αλακυλατοτ ςεσπασιανυσ υραλκοδ〈σα ελεϕν 

ϖεζνψελτκ Παννονι〈βα, αηολ κβ. 80−ιγ Αθυινχυµβαν, µαϕδ αζτ κϖετ∀εν 

Χαρνυντυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ. 89−90 κρλ κερλτ Χαµπον〈βα, αζ εζτ κϖετ∀ εσετλεγεσ 

ιντερχισαι 〈λλοµ〈σηελψε αζονβαν µ〈ρ ϖιτατοττ. Αζ αλακυλατοτ 118/119 τ〈ϕ〈ν ∆αχια 

Πορολισσενσισβε ϖεζνψελτκ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, οπ. χιτ. π. 26, τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ, ΡΙΥ 5, π. 

11. Τ. Φλ. Βονιο σζολγ〈λατι ιδεϕε λετελτε ελ∀ττ ηαλτ µεγ. Ανδαυτονιαι πολγ〈ρσ〈γα 

ϖαλ⌠σζν!ϖ τεσζι, ηογψ ε ϖ〈ροσ κρνψκρ∀λ σοροζτ〈κ βε αζ ακκορ µ〈ρ Παννονι〈βαν 

〈λλοµ〈σοζ⌠ αλ〈βα. Σρεµλκε Αθυινχυµβ⌠λ, ϖαγψ αννακ κρνψκρ∀λ κερληετεττ α 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµβα, εζ πεδιγ, τεκιντετβε ϖϖε α 16 σζολγ〈λατι ϖτ, χσακισ αζ αλα 

χαµποναι 〈λλοµ〈σοζ〈σ〈ηοζ κτηετ∀. Ηαλ〈λα τεη〈τ 89/90−96 κζττ κϖετκεζεττ βε, 

κατοναι σζολγ〈λατ〈τ εννεκ µεγφελελ∀εν 74/75−81 κζττ κεζδτε. Πολγ〈ρϕογ〈τ σζολγ〈λατι 

ιδεϕε αλαττ κιτντετσκππεν καπτα. Ερρε α ςεσπασιανυσ σ Τιτυσ αλαττι βκεϖεκ κεϖεσεββ 

αλκαλµατ κν〈λτακ, ανν〈λ τββετ α ∆οµιτιανυσ αλαττι δ〈κ η〈βορκ. 

 

 

 

30. Σρσζτλ, ανψαγα µσζκ∀. Τετεϕε, αλϕα λετρτ. Α φ∀ κπµεζ∀βεν η〈ζασπ〈ρ µελλκπε, 

αζ 〈βρ〈ζολ〈σνακ χσακ αζ αλϕα µαραδτ µεγ. Αζ αλαττα λϖ∀ κπµεζ∀βεν βαλρα ναγψ κερεκ 

παϕζσοτ ταρτ⌠ κατονα 〈λλ⌠ αλακϕα, α κατον〈ϖαλ σζεµβεν, α ϕοββολδαλον λ⌠. % Μ.: 108, σζ.: 

93, ϖ.: 23 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6−5 χµ. % Λελ∀ηελψε Σζ∀νψ. % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. 

% Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. % Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4316 = 10970. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο ν. 33, Τ. ΞΙΙ, 2 % Υ#, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 339, 91/8. %  ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ (1970), 71. % ΡΙΥ 538. % Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 292, ν. 461. 

                                                                                                                                                                     

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Αυρελ(ιυσ) ςινδεξ Ανδ|αυτονια εθ(υεσ) χοη(ορτισ)  Ι | Τηραχ(υµ), 

αν(νορυµ) ΞΞΞΞς, Αυ|5ρελια Αµµα (ϖαχ.) ||ΠΦ[− − −]Σαβι| − − − . 
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Α σζαϖακ σ εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυνκχι⌠, µελψ απρ⌠ η〈ροµσζγλετ! βεµετσζσ. % 2. 

σορ: Αυρελιυσ ςινδεξ ϕελλεγτελεν κατονανεϖετ ϖισελ. % 3−4. σορ: α χοηορσ Ι Τηραχυµ 

εθυιτατα χιϖιυµ Ροµανορυµ Τραιανυσ παρτηυσ η〈βορϕα ϖαγψ Ηαδριανυσ υραλκοδ〈σ〈νακ 

ελσ∀ ϖειβεν κερλτ Γερµανι〈β⌠λ Παννονια συπεριορβα, σ α 3. σζ〈ζαδ κζεπιγ ιττ ισ 

µαραδτ. Τ〈βορηελψε Αδ Στατυασ (ℑχσ−ςασπυσζτα) ϖολτ, ϖ.  Λ#ΡΙΝΧΖ, οπ. χιτ. 42. % 5. 

σορ: Αµµα: κελτ〈κ λακτα τερλετεκεν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον 

Ι, π.95 σκ. ςαλ⌠σζν!λεγ Αυρελια Αµµα ισ α Νεϖιοδυνυµ−κρνψκι κελτα λακοσσ〈γβ⌠λ 

σζ〈ρµαζοττ. Αυρελιυσ νεϖκ  ςινδεξ αυξιλιαρισ σζολγ〈λατα σ α φελιρατ 3. σζ〈ζαδι δατ〈λ〈σα 

µιαττ ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ χαραχαλλαι πολγ〈ρϕογοτ ϕελεντ. Εζ αρρα ισ φιγψελµεζτετ, ηογψ α 

φλαϖιυσι Ανδαυτονια τερλετν µγ α 3. σζ〈ζαδ ελεϕν ισ λτεκ περεγρινυσ ϖαγψ λατιν 

ϕογ〈λλ〈σακ. 

 

 

 

31. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψλαπ, α βαλ ολδαλα σρλτ, αλσ⌠ σαρκ〈β⌠λ κισ δαραβ λετρττ. Α φελιρατ 

φλττ αεδιχυλ〈βαν ∆ιανα 〈λλ, αζ αεδιχυλα φλττι σαρκοκβαν εγψ−εγψ δοµβορµ!ϖεσ 

µελλκπ. % Μ.: 89,5, σζ.: 63, ϖ.: 13 χµ. % Α κ∀ α 18. σ 19. σζ〈ζαδβαν α Ζ〈γρ〈β−

κρνψκι τελεπλσεκεν τββ ηελψεν ισ φελβυκκαντ. Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν, ϖαλαηολ 

Σ∃ιταρϕεϖο κρνψκν λεηετ. Α σορσ〈ηοζ λδ. λεντεββ ϑ. Βρυν�µιδ λοχ. χιτ. �� ∆ατ〈λ〈σ: 2−3. 

σζ〈ζαδ. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4008. % Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ 9, 1885, 253. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ Νσ. 8, 

1905, 65−67, ν. 125. % ΙΛΣ 3746. % ΑΙϑ 474. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

177/5. % ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ (1970), 71. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−1. 

 

[∆(εαε)] Νεµ(εσι) ρεγ(ιναε) Αυγ(υσταε) σαχ(ρυµ) | [Χ(αιυσ)?] Ιυλ(ιυσ) ςιχτορινυσ 

ϖετ(ερανυσ) | [δεχ(υριο)?] µυν(ιχιπιι) Ανδ(αυτονιενσιυµ) χυµ συισ | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) 

λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Α σζαϖακ ιλλ. εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυνκχι⌠, η〈ροµσζγλετ! ϖαγψ ς φορµ〈ϕ βεµετσζσ. 

2. σορ: Ιυλιυσ ςιχτορινυσ: ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈β⌠λ, ∆λ−Γαλλι〈β⌠λ Ηισπανι〈β⌠λ, ∆αλµατι〈β⌠λ 

σζ〈ρµαζηατ, αηολ Χαεσαρ σ Αυγυστυσ αλαττ πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σοκ σ 
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ϖετερ〈ντελεπτσεκ ϖολτακ. Α Σζ〈ϖα ϖλγψνεκ λακοσσ〈γ〈β⌠λ µ〈ρ Αυγυστυσ αλαττ ισ 

σοροζτακ κατον〈και, γψ ακ〈ρ βεννσζλττ ερεδετ! ισ λεηετ. �  λιγατυρα ςΕΤ. % 3. σορ: Α 

ΧΙΛ κιεγσζτσε [χ(ιϖισ)] µυν(ιχιπιι)−ρε νεµ φελττλενλ ταλ〈λ⌠, νεµ ϖολτ ρτελµε υγψανισ 

αννακ, ηογψ  ϖαλακι α σαϕ〈τ ϖ〈ροσ〈βαν α ηελψι πολγ〈ρ µιϖολτ〈τ ηανγσλψοζζα. Ιλψεν 

φελιρατοτ Παννονι〈β⌠λ νεµ ισ ισµερνκ. Α ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσοκ λακ⌠ινακ ηελψι ϖαγψ 

ιδεγεν ιλλετ∀σγε εγψβκντ α νεϖκ τριβυσ ελεµβ∀λ ισ κιδερλτ. Αζ εµβερεκ ελσ∀σορβαν 

αζ ιδεγενβεν 〈λλτοττ φελιρατοκον ϕελλτκ µεγ πολγ〈ρϕογι ιλλετ∀σγκετ, λδ. α χιϖεσ 

Αγριππινενσεσ Τρανσαλπινι (ΧΙΛ ΙΙΙ 10548 = ΑΕ 1944, 90, Αθυινχυµ), α χιϖεσ Σισχ(ιανι) 

ετ ςαρχιαν(ι) ετ Λατοβιχι (λδ. λεντεββ, ν. 42) ϖαγψ α χιϖεσ Πε[το]ϖιονενσι[σ] (σιχ! � ΧΙΛ ς 

4371 = ΙΛΣ 2065 = ∆ΟΒ 48, Βριξια) πλδ〈ϕ〈τ. Α φελιρατµεγσζϖεγεζσι σζοκ〈σοκ 

αλαπϕ〈ν σοκκαλ ϖαλ⌠σζν!ββνακ λ〈τσζικ, ηογψ Ιυλιυσ ςιχτορινυσ Ανδαυτονι〈νακ 

ϖαλαµιλψεν τισζτσγϖισελ∀ϕε, ϖαγψ Αυγυσταλισα ϖολτ. ςετερ〈ν λϖν ινκ〈ββ αζ ελ∀ββι 

ϖαλ⌠σζν!. 

 

 

 

32. Αζ ελ∀ζ∀, 31. σζ. µ〈ρϖ〈νψλαπ η〈τολδαλα Α φελιρατ εγψσζερ! κερετβεν. Εζ ϖολτ αζ 

ερεδετι φελιρατ, αµινεκ λ〈τϖ〈νψ〈τ κσ∀ββ νεµ ταρτοττ〈κ κϖ〈νατοσνακ. Η〈τολδαλ〈ρα 

∆ιαν〈νακ σζ⌠λ⌠ δεδικ〈χι⌠ κερλτ, ασ α κ∀λαποτ � α πατρονυσνακ σζ⌠λ⌠ δεδικ〈χι⌠τ τακαρϖα 

αζ ιστενν∀ σζεντλψνεκ φαλ〈βαν ργζτεττκ % Ποντοσ λελ∀ηελψε ισµερετλεν, ϖαλαηολ 

Σ∃ιταρϕεϖο κρνψκν λεηετεττ. % Μ.: 89,5, σζ.: 63, ϖ.: 13 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4−1,5 χµ. % 

Τερµινυσ ποστ θυεµ: 86 ταϖασζα, αµικορ Μοεσια κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Λ. Φυνισυλανυσ 

ςεττονιανυσ Μοεσια συπεριορ ελσ∀ ηελψταρτ⌠ϕα λεττ, ϖ. ∆ΟΒ: ςερωαλτυνγ 35 σκκ. Εββεν 

α µιν∀σγβεν ϖεττ ρσζτ ∆οµιτιανυσ δ〈κ η〈βορϕ〈βαν, σ εκκορ σζερεζτε α φελσορολτ 

κιτντετσει εγψ ρσζτ. Α φελιρατυνκ µγ νεµ εµλτι α σενατορ αφριχαι προχονσυλατυσ〈τ, 

ϖ. ΧΙΛ ΞΙ 571 = ΑΕ 1946, 205 (Φορυµ Ποπιλιι), γψ µινδεν βιζοννψαλ µγ αζτ 

µεγελ∀ζ∀εν, αζαζ 90 (εσετλεγ 93/94) ελ∀ττ κσζλτ. 

 

ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 7. % ΧΙΛ ΙΙΙ 4013. % ΙΛΣ 1015. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 8, 

1905, 67−68, νο. 125. % ΑΙϑ 479. % ℑ. ∆ΟΒ: ςερωαλτυνγ 23. % Φ. 

 

Λ(υχιο) Φυνισυλ〈νο | Λ(υχιι) φ(ιλιο) Ανι(ενσι τριβυ) ςεττονι〈νο |5 τριβ(υνο) µιλ(ιτυµ) 

λεγ(ιονισ) ςΙ ςιχτ(ριχισ) θυαεσ|τ⌠ρι προϖινχια Σιχιλια | τριβ(υνο) πλβ(ισ) πραετ(ορι) 
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λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) ΙΙΙΙ | Σχψτηιχ(αε) πραεφ(εχτο) αερ〈ρι Σατυρ|νι χυρατ⌠ρι ϖιαε Αµιλιαε 

χο(ν)σ(υλι) | ςΙΙ ϖιρ(ο) επυλ⌠νυµ) λεγ(ατο) προ πρ(αετορε) | πρ⌠ϖινχ(ιαε) ∆ελµατιαε ιτεµ 

προ|10ϖινχ(ιαε) Παννονιαε ιτεµ Μοεσιαε | συπεριορισ δονατο αβ | [[ιµπ(ερατορε) 

∆οµιτιανο Αυγ(υστο) Γερµανι|χο]] βελλο ∆αχιχο χορονισ ΙΙΙΙ | µυραλι ϖαλλ〈ρι χλασσιχα 

αυρεα |15 ηαστισ πυρισ ΙΙΙΙ ϖεξ(ιλ)λισ ΙΙΙΙ | πατρονο | δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

Α σζαϖακ κζττ ιντερπυνχτιο. % 11. σορ ϖγε � 13. σορ ελεϕε: ∆οµιτιανυσ νεϖε µλψεν 

κιϖσϖε. % 16. σορ: πατρονο: Ανδαυτονια φλαϖιυσι αλαπτ〈σ ϖ〈ροσ, γψ ∆οµιτιανυσ 

παννονιαι ηελψταρτ⌠ϕ〈νακ  ϖ〈ροσι πατρονυσι σζερεπε ακ〈ρ α χιϖιτασ ςαρχιανορυµ 

µυνιχιπιυµι ρανγρα τρτν∀ εµελσβεν ϖαλ⌠ κζρεµ!κδσϖελ ισ σσζεφγγσβε 

ηοζηατ⌠. Παννονιαι ηελψταρτ⌠σ〈γα κζϖετλενλ µεγελ∀ζτε α µοεσιαιτ, εµλτστ λδ. εγψ 

84. σζεπτ. 3−ρα, ϖ. ΧΙΛ ΞςΙ 30, σ εγψ 85 σζεπτ. 5−ρε, ϖ, ΧΙΛ ΞςΙ 31, δατ〈λτ κατοναι 

διπλοµ〈ν. Μινδκτ διπλοµ〈τ εγψβκντ εγψ−εγψ ολψαν κατονα σζ〈µ〈ρα 〈λλτοττ〈κ κι, ακι 

Ανδαυτονι〈ηοζ κζελ εσ∀ τερλετρ∀λ σζ〈ρµαζοττ. Α παννονιαι αυξιλι〈ρισ αλακυλατοκβαν 

τεη〈τ µ〈ρ εκκορ σζολγ〈λτακ ηελψβεν σοροζοττ βεννσζλττεκ, α µ〈σοδικ ελβοχσ〈ϕτ〈σρα 

ρ〈αδ〈συλ εγψ ηελψι γερµ〈ν η〈βορ σικερεσ λεζ〈ρ〈σ〈τ κϖετ∀εν κερλτ σορ, γψ ναγψον ισ 

ρτηετ∀ λεννε, ηα α χσ〈σζ〈ρ απϕα γψακορλατ〈τ κϖετϖε � λδ. Σισχια, Σιρµιυµ, σ εσετλεγ 

Μαρσονια αλαπτ〈σ〈τ � α πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σσαλ εγψιδεϕ!λεγ νκορµ〈νψζατι κερετετ ισ 

βιζτοστοττ ϖολνα α ϕογοκ γψακορλ〈σ〈ρα α ϖετερ〈νϕαι σζ〈µ〈ρα. 

 

 

 

33. Β〈ζισ, φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ, φελιρατοσ µεζ∀ϕε προφιλ〈λτ κερετβεν. ϑοββ φελσ∀ σαρκ〈ν〈λ α 

κερετ σζλεσ κλσ∀ περεµε σρλτ. Βαλ αλσ⌠ σαρκα λετρτ, δε ηι〈νψταλανυλ µεγϖαν.% Μ: 

116, σζ.: 64, ϖ: 42, βετ!ναγψσ〈γ: 7−6,5 χµ. % Λελ∀ηελψε Στενϕεϖεχ, Ζ〈γρ〈βτ⌠λ 6 κµ−ρε 

νψυγατρα, αηολ αζ ϕ κατηολικυσ τεµπλοµ πτσεκορ ταλ〈λτ〈κ 1758−βαν. % ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 

250. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 2. % ΧΙΛ ΙΙΙ 4010, ϖ. π. 1746. % ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 9, 

1906/7 [1907] 142, ν. 279, φοτ⌠. % ΑΙϑ 477. %  ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ 

(1970), 71. 
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Ιµπ(ερατορι) Χαεσ(αρι) | Χ(αιο) Μεσσιο | Θυιντο Τρα|ιανο ∆εχιο |5 π(ιο) φ(ελιχι) 

Αυγ(υστο)  π(οντιφιχι) µ(αξιµο) τρ(ιβυνιχια) | ποτ(εστατε) χο(ν)σ(υλι) ιτερ(υµ) | π(ατρι) 

π(ατριαε) ρεσπ(υβλιχα) Αν|δαυτ(ονενσιυµ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

Ηελψενκντ ιντερπυνχτιο. % 1. σορ: Ι λονγα. % 3. σορ: α σορ ϖγν Α παρϖα. � 4. σορ: Χ σ 

Ο κζττ Ι παρϖα: ∆εχιο. % 5. σορ: Α+ς: Αυγ(υστο, Τ+Ρ: τρ(ιβυνιχια) λιγατυρα. % 6. σορ: 

Τ+Ε+Ρ: ιτερ(υµ) λιγατυρα. % 7−8. σορ: ρεσπ(υβλιχα) Ανδαυτ(ονενσιυµ): αζ ανδαυτονιαιακ 

κζσσγτ ϕελεντεττε. Ηασονλ⌠ µεγσζϖεγεζσ! φελιρατοκκαλ α 3. σζ〈ζαδ δερεκ〈ρ⌠λ � αζ 

εκκορτ〈ϕτ υραλκοδ⌠ χσ〈σζ〈ροκ σ χσ〈σζ〈ρνκ σζ〈µ〈ρα  δεδικ〈λϖα � µ〈σ παννονιαι 

ϖ〈ροσοκβαν ισ ταλ〈λκοζυνκ, ϖ. κατ. 57, 58, 59 Ρ(εσ) π(υβλιχα) Ιασορυµ, ΧΙΛ ΙΙΙ 205 ρ(εσ) 

π(υβλιχα) Βασσιανενσιυµ, κατ. 34 ρ(εσ)π(υβλιχα) Ανδ(αυτονενσιυµ), κατ. 36 ρεσπυβλ(ιχα) 

Σισχιανορυµ, στβ., δε νεµχσακ οττ, ηανεµ πλ. ∆αχι〈βαν ισ, ϖ. ΑΕ 1944, 40 ρεσπ(υβλιχα) 

χολ(ονιαε) [Ναποχενσιυµ], ΧΙΛ ΙΙΙ 37∗ = ΑΕ 1950, 17 ρεσπ(υβλιχα) χολ(ονιαε) 

Ναπ(οχενσιυµ), Ν. Γυδεα ΑΜΠ 13, 1989 π. 764, νρ. 18. ρεσ πυβλιχα µυνιχ(ιπιι) 

Σεπτ(ιµιι) Πορολ(ισσενσιυµ). Εννεκ αλαπϕ〈ν βιζονψοσνακ λ〈τσζικ, ηογψ εζεκ α φελιρατοκ 

φελσ∀ββ υταστ〈σρα, κζποντιλαγ ελ∀ρτ σαβλονσζϖεγγελ κσζλτεκ. 

 

 

 

34. Νγψσζγλετεσ φεηρ µ〈ρϖ〈νψλαπ κτ δαραββαν; α τρσ α βαλ αλσ⌠ σαρκ〈τ⌠λ 〈τλ⌠σαν 

φλφελ α ϕοββ ολδαλνακ αλυλρ⌠λ ϖϖε µιντεγψ εγψηαρµαδ〈ιγ ηζ⌠δικ. % Μ.: 116, σζ.: 

65,5, ϖ.: 22, βετ!ναγψσ〈γ 7−65 χµ. % Λελ∀ηελψε Σ∃ιταρϕεϖο, αηολ α πλβ〈νια 1768−ασ 

ρενοϖ〈λ〈σακορ κερλτ ελ∀. % ∆ατ〈λ〈σ: 249−251. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 2. % ΧΙΛ ΙΙΙ 4011 + π. 1746. % ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ Ν. Σ. 9, 

1906/7 [1907] 144, ν. 280, φοτ⌠. % ΑΙϑ 478. % ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ 

(1970), 71.  

 

Ηερεννι|αε Ετρυσ|χιλλαε Αυγ(υσταε) | µατρι χαστ(ρορυµ) |5 χονιυγι | δ(οµινι) ν(οστρι) 

∆εχι(ι) π(ιι) φ(ελιχισ) | Αυγ(υστι) ρ(εσ)π(υβλιχα) Ανδ(αυτονενσιυµ). 

 

7. σορ: ) ρ(εσ)π(υβλιχα) Ανδ(αυτονενσιυµ): Λδ. αζ ελ∀ζ∀, 33. σζ. φελιρατ 7−8. σορ〈ηοζ 

φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 
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ΧΙςΙΤΑΣ ΧΟΛΑΠΙΑΝΟΡΥΜ 

 

 

35. Εγψ φελιρατ η〈ροµ σσζεταρτοζ⌠ τρεδκε. % Βααλβεκβεν, αζ αντικ Ηλιοπολισ 

τερλετν κερλτεκ ελ∀ 1900−1901 φολψαµ〈ν. % Τερµινυσ ποστ θυεµ α φελιρατυνκ 

〈λλτ〈σ〈ηοζ 77/78, υγψανισ Λ. Αντονιυσ Νασονακ α φελιρατον υτολσ⌠κντ εµλτεττ, 

προχυρατορι τισζτσγτ Ποντυσ− Βιτηψνι〈βαν 77/78−βαν εγψ τοϖ〈ββι φελιρατ, ϖαλαµιντ 

µρφλδκϖεκ σ πνζεκ ισ δοκυµεντ〈λϕ〈κ (ΧΙΛ ΙΙΙ 6693 = ΙΛΣ 253; ΧΙΛ ΙΙΙ 141833, λδ. 

τοϖ〈ββ〈 ΠΦΛΑΥΜ 86). % Ολϖασατ: ∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 14387 φφ + 14387 φφφ + 14387 κ. % ΙΛΣ 9199. % ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ: Λεγιο. ΡΕ ΞΙΙ 

(1924/25) 1408, 1713, 1725, 1726. % Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, Πηιλολογυσ 66, 161−164. % 

Β. ∆ΟΒΣΟΝ, ΑΝΡΩ ΙΙ. 1 (1974), 400, 36. ϕεγψζ., 4018, 113. ϕεγψζ. % ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 580. � Β. ∆ΟΒΣΟΝ, Βϑ 37, 203−204, ν. 75. % ΙΓΛΣψρ ςΙ, 2781. % Η−Γ. 

ΠΦΛΑΥΜ: Χαρρ. Ι, 85 σκκ., ν. 36., ΙΙΙ 963. % ΠΙΡ2 Ι 165, ν. Α 854. % Π. ΛΕςΕΑΥ, 

Αντιθυιτσ Αφριχαινεσ 7, 1973, π. 182. % Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, Στυδια Ηελλενιστιχα 22, 1975, ππ. 

27−28, ν. 7. % Υ#.: ΠΜΕ, Α−139. % ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ Ι 316−317, ν. 202. 

 

[Λ(υχιο)] Αντονιο Μ(αρχι) φ(ιλιο) Φαβ(ια τριβυ) | Νασονι [(χεντυριονι) λε]γ(ιονισ) ΙΙΙ 

Χψρεναιχαε | [(χεντυριονι) λε]γ(ιονισ) ΞΙΙΙ γεµιναε | [ηονορατ]ο αλβατα δεχυρσιονε αβ 

ιµπ(ερατορε) [πραεφ(εχτο)] χιϖιτατισ Χολαπ{η}ιανορυµ |5 [πριµι]πιλο λεγ(ιονισ) ΞΙΙΙ 

γεµ(ιναε) τριβ(υνο) λεγ(ιονισ) Ι Ιταλιχ(αε) | [τριβ(υνο) χοη(ορτισ)] ΙΙΙΙ ϖιγιλυµ τριβ(υνο) 

χοη(ορτισ) Ξς υρβαν(αε) | [τριβ(υνο) χοη(ορτισ)] ΞΙ υρβαν(αε) τριβ(υνο) χοη(ορτισ) ΙΞ 

πραε[τ(οριαε) | δονατο] αβ ιµπερατορ[ε Νερονε χο[ρον(α) | [ϖαλλα]ρι χορονα αυ[ρεα] 

ϖεξιλλισ |10 [δυοβ]υσ ηα[στισ πυρισ] δυ[α]βυσ | [πριµιπιλο βισ λε]γ(ιονισ) ΞΙς γεµ(ιναε) | 

[τριβ(υνο) χοη(ορτισ)] Ι πραετ(οριαε) ετ πρα[επ]οσιτο συπρα [ϖετερα]νοσ Ροµαε 

µ[ο]ραντιυµ | [πλυριυ]µ εξερχιτυυµ προχ(υρατορι) Αυγ(υστι) | [Πο]ντο ετ Β[ιτηψνι]αε |15 

[.. Α]υρελ[ιυσ − − −] ια| [− − − . 
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2. σορ: α λεγ. ΙΙΙ Χψρεναιχα αζ 1. σζ〈ζαδβαν Εγψιπτοµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ. % 3. σορ: α λεγιο 

ΞΙΙΙ γεµινα τ〈βορηελψε Ποετοϖι⌠βαν ϖολτ, αηολ Λ. Αντονιυσ Νασο µινδεν βιζοννψαλ 

ηοσσζαββ ιδειγ σζολγ〈λτ. % 4. σορ: Ποετοϖιοβαν κερλτ α χεντυρι⌠κ µαγασαββ οσζτ〈λψ〈βα, 

σ ιττενι χεντυρι⌠ι βεοσζτ〈σ〈ηοζ καπχσολ⌠δοττ α Χολαπιανι τρζσνεκ φελγψελετε, α 

πραεφεχτυρα χιϖιτατισ Χολαπιανορυµ ισ. % 5. σορ: Υγψανχσακ Ποετοϖι⌠βαν λπτεττκ ελ∀ α 

λεγµαγασαββ χεντυρι⌠ι ρανγφοκοζατβα, µαϕδ µ〈ρ λοϖαγι ρανγβαν, τριβυνυσ λεγιονισ−κντ 

ηελψεζτκ 〈τ Μοεσι〈βα, αζ ϕονναν σζερϖεζ∀δ∀ λεγ. Ι Ιταλιχα−ηοζ. Εζ αζ ελσ∀ τββ 

κεϖσβ βιζτοσαν δατ〈ληατ⌠ µοζζανατ Λ. Αντονιυσ Νασο καρριερϕβεν, α λεγιο φελ〈λλτ〈σα 

υγψανισ Νερο υραλκοδ〈σ〈νακ ϖγε φελρε, 66−67 κρλρε τεηετ∀, ϖ. ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 

317 τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. % 7. σορ: Τριβυνυσ χοηορτισ ΙΞ πραετοριαε ϖαγψ Νερο 

ϖγναπϕαιβαν, ϖαγψ µ〈ρ Γαλβα αλαττ λεττ, σ νεµ Οτηο αλαττ, αηογψαν αζτ ΦΙΤΖ: ςερωαλτυγ 

317 ϖλι, λδ. Ταχ., ηιστ. 1, 20, αηολ α σζερζ∀ ρανγϕα µεγϕελλσϖελ σζεµλψ σζεριντ ισ 

εµλτι Λ. Αντονιυσ Νασο−τ Γαλβα υτολσ⌠, 69. ϕανυ〈ρι ιντζκεδσεινεκ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν, 

αµικορ ισ α πραετοριανυσοκτ⌠λ ελβοχσ〈ϕτοττ〈κ. % 11. σορ: Οτηο ηϖεκντ ϖεττκ ϖισσζα α 

ηαδσερεγβε (πριµυσ πιλυσ βισ). % 12. σορ: τριβυνυσ χοηορτισ Ι πραετοριαε µ〈ρ 

ςεσπασιανυσ πολγ〈ρη〈βορσ σερεγβεν λεττ. % 13−14. σορ: λδ. φεντεββ. α δατ〈λ〈σν〈λ. 

Α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ α Χολαπιανι Νερο υραλκοδ〈σα αλαττ, ηοζζ〈ϖετ∀λεγεσεν α 60−ασ 

ϖεκ ελσ∀ φελβεν α ποετοϖι⌠ι λεγιο εγψικ τισζτϕνεκ, εγψ πραεφεχτυσ χιϖιτατισνακ αζ 

ελλεν∀ρζσε αλαττ 〈λλτακ. 

 

 

 

ΣΙΣΧΙΑ 

 

Σεπτιµια Σισχια: ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8035 (Ρ⌠µα). 

 

 

36. Β〈ζισ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. % Μ.: 115,5, σζ.: 68,5, ϖ.: 67,5, βετ!ναγψσ〈γ: 6,5−6 χµ. % 

Σισακον, α Σζεντ Θυιρινυσ κ〈πολνα αλαπϕαινακ 〈σ〈σακορ κερλτ ελ∀ α 18. σζ µ〈σοδικ 

φελβεν; σοκ〈ιγ α κ〈πολνα κλσ∀ σζακι φαλ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα. % Κρ. υ. 202. 〈πρ. 9−15 

ελ∀ττ. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. %  Φ. 
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ΚΕΝΝΕΡ, ΜΖΚ 17, 1872, ΧΞΞΞΙΙΙ. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ Νσ. 9, 1906/7 [1907] 141−

142, ν. 278. φοτ⌠. % ΧΙΛ ΙΙΙ 3968 = 10850. % ΑΙϑ 560. 

 

Φυλϖιαε | Πλαυτιλλαε | Αυγ(υσταε), | σπονσαε |5 ιµπ(ερατορισ) Αντονινι | Αυγ(υστι) | 

ρεσπυβλ(ιχα) | Σισχιανορυµ. 

 

Πυβλια Φυλϖια Πλαυτιλλα, Χ. Φυλϖιυσ Πλαυτιανυσ πραεφεχτυσ πραετοριο λε〈νψα Χαραχαλλα 

ϕεγψεσε, 202. 〈πρ. 9−15 υτ〈ν πεδιγ α φελεσγε ϖολτ, ϖ. Α. ΣΤΕΙΝ, ΡΕ ςΙΙ, 1 (1910) 285 

σκκ, Νρ. 117; ΠΙΡ2 Φ 564, τοϖ〈ββ〈 ΚΙΕΝΑΣΤ: Ρµισχηε Καισερταβελλε 165. % 7−8. σορ: 

λδ. α κατ. 33. σζ〈µ φελιρατ〈νακ 7−8. σορ〈ηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 

 

 

 

37. λοµχσ∀ φελιρατα. % Λελ∀ηελψε Σζισζεκ. % 2. σζ. ϖγε−3. σζ〈ζαδ. % Ζ〈γρ〈β, 

Νεµζετι Μζευµ % Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10857. %  Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 330, ν. 29/49. 

 

Χολ(ονιαε) Σισ(χιανορυµ) Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Σερ(ενυσ?) φ(εχιτ). 

 

Χσ〈σζ〈ρνοµενϕβ∀λ τλϖε α φελιρατ〈λλτ⌠ ακ〈ρ σισχιαι βεννσζλττεκ λεσζ〈ρµαζοττϕα ισ 

λεηετεττ. Χογνοµενϕνεκ φελολδ〈σ〈ηοζ: α Σερενυσ γψακορι α κελτ〈κ λακτα τερλετεκεν, ϖ. 

Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 261, Σισχια−κρνψκι ελ∀φορδυλ〈σ〈τ λδ. ΑΙϑ 522 

(Τοπυσκο): Σερενυσ σ Σερενα, ακικ εγψταγ νεϖεικ αλαπϕ〈ν τλϖε ϖαλ⌠σζν!λεγ 

βεννσζλττεκ ϖολτακ. Τοϖ〈ββι λεηετσγεσ κιεγσζτσ α Σερυσ, ϖ. ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙ, 1525, α 

νϖ δλ−παννονιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ. ΧΙΛ ΞΙΙΙ 7582, τοϖ〈ββ〈 Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 

π. 190. 

 

 

 

38. ⊃πλετφελιρατ−τρεδκ σζρκε µσζκ∀β∀λ, κτ δαραββαν. % Μ.: 51,5, σζ.: 114, ϖ.: 30 

χµ, βετ!ναγψσ〈γ 17−14 χµ. � Λελ∀ηελψ: Σισχια. Αζ ν. �ρ⌠µαι πινχε� 〈σατ〈σαι σορ〈ν 

κερλτ ελ∀1868−βαν. Υγψανερρ∀λ α λελ∀ηελψρ∀λ αζ εζτ κϖετ∀ φλ ϖσζ〈ζαδ σορ〈ν µγ 
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τοϖ〈ββι κιλενχ, αζ ελ∀ββιϖελ αζονοσ ανψαγβ⌠λ, αζονοσ βετ!ναγψσ〈γγαλ ϖσεττ, δε νεµ 

εγψµ〈σηοζ ταρτοζ⌠ πλετφελιρατ−τρεδκ κερλτ ελ∀, αµελψεκ κλνβζ∀ πλετεκεν 

〈λληαττακ, δε µινδεν βιζοννψαλ αζονοσ ιδ∀βεν κελετκεζτεκ. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. % 

Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ  � ΑΙϑ σ ΑΕ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10856 α. % ΑΙϑ 561 χ.  

 

− − −]αµ Χ(αιυσ) Τιτι[υσ − − − | − − − ] φλαµεν [− − − . 

 

1. σορ: Α Χαιυσ πραενοµεν σ α Τιτιυσ γεντιλιχιυµ αζ υγψανερρ∀λ α λελ∀ηελψρ∀λ ελ∀κερλτ 

τοϖ〈ββι τρεδκεκεν ισ ρεκονστρυ〈ληατ⌠, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 10856 γ = ΑΙϑ 561 ε: − − −Τ]ιτιυ[σ − − 

− ] | [− − −µ]αχελ[λυµ − − − , ϖαλαµιντ  ΧΙΛ ΙΙΙ 10856 φ  σ η  = ΑΙϑ 561 δ, αζ υτ⌠ββι 

ολϖασατα σζεριντ − − −] Χαι φιλι Θυ[ιρινα − − −] | [− − − τυσ ιν θυ[− − − . ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 

9, 1906/7 εγψ τοϖ〈ββι τρεδκ σζϖεγτ, λδ. ΑΙϑ 561 α − − −]ρ  Προ[− − −]|[− − − βασι]λιχαµ 

[− − − ,  αζ υγψανιττ ταλ〈λτ  ΧΙΛ ΙΙΙ 3968 α = ΑΙϑ 559 σζ φελιρατ (εζ υτ⌠ββι δατ〈λ〈σα Κρ. υ. 

124) αλαπϕ〈ν  ...Λ(υχιυσ?) Τιτιυσ ... φ(ιλιυσ) Θυι]ρ(ινα) Προ[χυλυσ...−ρα εγσζτεττ κι. 

Υγψανερρ∀λ α λελ∀ηελψρ∀λ κερλτ ελ∀, σ ηασονλ⌠κππ πτσι φελιραττρεδκ � ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 

10836 = ΑΙϑ 562: − − −υσ] Χ(αι) φ(ιλιυσ) Θυιρ(ινα) [− − −| − − −]υσιορυµ ετ [− − − . 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 6476 = 10856. % ΑΙϑ 561 = 562. % ΑΕ 1987, 820 ρεκονστρυκχι⌠σ ϕαϖασλατα: 

 

Ιν [ηονορεµ ετ] µεµ[ορι]αµ Χ(αι) Τιτι [Λ(υχιι) φιλ(ιι) Θυιρ(ινα) − − − πατ]ρισ [ετ Χ(αι) 

Τιτι] Χ(αι) φιλι(ι) Θυ[ιρινα Μα]τερν[ινι] φρατ[ρισ Λ(υχιυσ) Τ]ιτιυ[σ Χ(αι) φ(ιλιυσ) Θυι]ρ(ινα) 

Πρ[οχυλυσ − − −]ψρε[− − −] | [− − −] πον[τιφ(εξ)] φλαµεν [ΙΙϖιρ ΙΙϖιρ θυινθ(υενναλισ?) εθυο 

π]υβλι[χο αδλεχ]τυσ ιν θυ[ινθυε δεχ]υριασ [πορτ]ιχυµ [µ]αχελ[λυµ βασι]λιχαµ [− − − . 

 

1. σορ: Τιτιυσ: α νϖ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν ελτερϕεδτ. Τιτιι τββ παννονιαι ϖ〈ροσ 

δεχυριο−τεστλετβεν ισ ελ∀φορδυλνακ, γψ Εµον〈βαν εγψ Βαρβιυσ αδοπτ〈λτϕα, 

Αθυινχυµβαν κατ. 289, 358, 361 (ϖαλ⌠σζν!λεγ υγψαναζ α σζεµλψ) σ Σιρµιυµβαν κατ. 

391. Αυγυσταλισοκατ κζτκ Βριγετι⌠βαν κατ 221, Σισχι〈βαν κατ. 51 (υγψαν∀ εγψιδεϕ!λεγ 

Σαρµιζεγετυσ〈βαν ισ τισζτσγετ ϖισελτ) σ Χαρνυντυµβαν κατ. 167. ισµερνκ. Α σισχιαι 

Τιτιι κιϖτελεσ γαζδαγσ〈γ〈τ σ τ〈ρσαδαλµι βεφολψ〈σ〈τ Τιτιυσ Πρ[οχυλυσ] λοϖαγρενδβε ϖαλ⌠ 

βεκερλσε, σ α ρ⌠µαϖ〈ροσι βρ⌠ι τεστλετβε, α θυινθυε δεχυριαε−βα ϖαλ⌠ βεϖ〈λασζτ〈σα 
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µελλεττ αζ απϕα σ φιϖρε εµλκρε 〈λταλα πττετεττ κζπλετεκ τπυσαι ισ ϕελζικ. Α 

µαχελλυµ, α βασιλιχα, α πορτιχυσ (µελψνεκ α ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ ϕελεν εσετβεν νεµ τυδϕυκ, 

ρενδσζεριντ αζονβαν α φορυµ κζπλετειτ ϖεζτε) µινδεν ϖ〈ροσνακ α λεγφοντοσαββ, σ 

εγψβεν α λεγναγψοββ µρετ!, κζποντι εληελψεζκεδσ! πτµνψει ϖολτακ. Α δεχυριο 

ϕ⌠ττεµνψει ρϖν εγψτταλ α σισχιαι ϖ〈ροσκζποντ αρχυλατ〈τ ισ µεγηατ〈ροζτα. 

Φιγψελεµρε µλτ⌠ αζ ισ, ηογψ µινδ α µαχελλυµ, α ϖ〈σ〈ρχσαρνοκ, µινδ πεδιγ α βασιλιχα � 

α βρ〈σκοδ〈σ δε εγψβεν αζ ζλετκτσεκ σζντερε, α µαι τ∀ζσδε ∀σε � α γαζδασ〈γι λετ 

κζποντϕα ϖολτ. ϑελεντ∀σγκετ κλνσεν κιεµελι, ηογψ Σισχια α Σζ〈ϖα−µεντι, Ιταλι〈τ α 

∆υν〈ϖαλ σσζεκτ∀, σ α ∆αλµατια βελσεϕτ ⊃σζακκαλ σσζεκτ∀ κερεσκεδελεµ 

µετσζσποντϕ〈βαν φεκδτ. Α µαχελλυµ σ α βασιλιχα µεγπττετσε (ϖαγψ ρενοϖ〈λ〈σα) 

Τιτιυσ Πρ[οχυλυσ] ρτκρενδϕτ σ µοτιϖ〈χι⌠ιτ ισ τκρζι. Χ. Τιτιυσ Αγατηοπυσ, αζ 

Αυγυσταλισ (κατ. 51) ϖαλ⌠σζν!λεγ α χσαλ〈δ λιβερτυσα ϖολτ. Α σισχιαιϖαλ εγψιδεϕ! 

σαρµιζεγετυσαι Αυγυσταλιτ〈σα α Σζ〈ϖα−παρτι ϖ〈ροσβαν β〈ζισσαλ βρ⌠ Τιτιι κιτερϕεδτ, 

ταρτοµ〈νψι ηατ〈ροκον 〈τνψλ⌠ ζλετι ρδεκελτσγειτ ϕελζικ. � Θυιρινα τριβυσ: Σισχια 

τριβυσα. Α ϖ〈ροσι ϖεζετ∀ ρτεγειηεζ ταρτοζ⌠ σζεµλψεκ φελιραταιν εζ αζ εγψετλεν ϕελλσε α 

Χονστιτυτιο Αντονινιαν〈τ µεγελ∀ζ∀ ιδ∀β∀λ. Μ〈σικ ελ∀φορδυλ〈σ〈τ λδ. α 47. σζ. φελιρατον 

Κρ.υ. 238−β⌠λ απα σ φια νεϖβεν. 

 

 

 

40. Ολτ〈ρ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Τετεϕν κρκρσ βεµλψτσ ϖαλαµιλψεν κιεγσζτσ, πλ. 

σζοβορ σζ〈µ〈ρα. Α φελιρατοσ µεζ∀ σ α κτ ολδαλον λϖ∀ ρελιεφδσζτσ εγψφορµα προφιλ〈λτ 

κερετβεν, α βαλολδαλι, ηοσσζ ρυη〈σ αλακ τελϕεσεν λεκοποττ, χσακ κρϖοναλαιβαν 

ρεκονστρυ〈ληατ⌠, α ϕοββολδαλι, ρϖιδεββ ρυη〈σ φρφιαλακ ϕοββ κεζβεν 〈λδοζατι τ〈λατ, βαλ 

κεζβεν κενδ∀τ ταρτ. Α κελτεζσ φεντ, α π〈ρκ〈νψον ταλ〈ληατ⌠. % Μ.: 99,5, σζ.: 39, ϖ.: 

35,5, βετ!ναγψσ〈γ 4,5−2,5 χµ. % Λελ∀ηελψε Σισακ. % 3. σζ〈ζαδ. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι 

Μζευµ � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10836. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ νσ. 9, 1906/7 [1907] 86−88, ν. 197, φοτ⌠. % ΑΙϑ 

528. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,29/38. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−

69. 
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Ιδιβ(υσ) Αυγ(υστισ) | Ηερχυλι | Γ(αιυσ) Ινγενυι|υσ Γ(αι) φιλ(ιυσ) Θυιρ(ινα τριβυ) |5 

Ρυφινιανυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Σ(επτιµιαε) Σ(ισχιανορυµ) | αυγ(υρ) θυαεστ(ορ) | ρ(ει) 

π(υχλιχαε) πραεφ(εχτυσ) χ(ολλεγιι) χ(εντοναριορυµ) | ετ Ινγενυι|α Ρυφινα |10 χυµ συισ 

δ(εδερυντ) δ(εδιχαϖερυντ). 

 

1−2. σορ: Αυγυστυσ ιδυσ〈ν α ρ⌠µαιακ τββ ιστεντ ισ ννεπελτεκ, τββεκ κζττ Ηερχυλεσ 

ςιχτορτ ισ, ϖ. Η. Η. ΣΧΥΛΛΑΡ∆: Ρµισχηε Φεστε π. 244. Ηερχυλεσνεκ σζεντελτ τοϖ〈ββι 

ολτ〈ροκ: κατ.123 (Σαϖαρια, 3. σζ.), κατ. 185 (Χαρνυντυµ 2. σζ.) % 3. σορ: αζ Ινγενυιυσ 

γεντιλιχιυµ αζ Ινγενυυσ χογνοµενβ∀λ σζ〈ρµαζικ, 〈µ αννακ σζλεσκρ! ελτερϕεδτσγϖελ 

σζεµβεν ινκ〈ββ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψσζερ!εν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ π. 

194. % 6. σορ: Χολονια Σεπτιµια Σισχιανορυµ: κατ. 41, 44, 49 (Σεπτιµια Αυγυστα). 

 

 

 

41. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε Σζισζεκ. % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. % Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3976. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 29/21. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−70. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) [ ετ µεµοριαε?] | Χ(αι) Υρβιχι(ι) Φιρµι [δ]ε[χ(υριονισ)] | χολ(ονιαε) 

Σεπτ(ιµιαε) Σισχ[ι]ανορ(υµ) | Υρβ(ιχια) Χονδ(ιτα) ϖιξιτ [ανν(ισ) − − − . 

 

2. σορ: Υρβιχιυσ: αζ Υρβιχυσ χογνοµενβ∀λ, µελψ µινδενττ γψακορι, κλνσκππ 

Ιταλι〈βαν σ α κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν. Εγψ Υρβιχυσ νεϖ! ϖ〈ροσι ραβσζολγα ππεν 

Σισχι〈βαν ηαγψοττ φελιρατοτ µαγα υτ〈ν λδ. λεντεββ. κατ. 45. Αζ Υρβιχυσ νϖηεζ, ιλλ. αννακ 

δεριϖ〈χι⌠ιηοζ λδ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 311, Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε 

Περσονενναµεν 316. Αζ Υρβιχιυσ νοµεν γεντιλε ριτκα, Παννονι〈βαν χσακ α φεντι 

φελιρατον φορδυλ ελ∀, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 320.! 4. σορ: Α Χονδ. κεζδετ! 

χογνοµεν κιεγσζτσηεζ ϖ. Ω. ΣΧΗΥΛΖΕ 350, τοϖ〈ββ〈 Η. ΣΟΛΙΝ � Α. ΣΑΛΟΜΙΕΣ: 

Ρεπερτοριυµ 317. ! 3. σορ: Χολονια Σεπτιµια Σισχιανορυµ: κατ. 40, 44, 49 (Σεπτιµια 

Αυγυστα). 
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42. Σρκ∀τρεδκ. % Λελ∀ηελψε Σζισζεκ. % Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ? 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3979. % Λ ΒΑΡΚΧΖΙ: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 29/23. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−73. 

 

− − −] Φ. Π. ΡΕΛ Μαρχιανο φλαµ(ινι) [− − −]| πραεφ(εχτο) αν(νορυµ) ΞΞ[− − −] | ΑςςΑΕ 

Μαξιµι[ναε? − − − . 

 

Α ΧΙΛ α σζαϖακ κζζζ ιντερπυνκχι⌠τ ϕελλ. % 1. σορ: Ρελ− κεζδετ! νοµεννεκ α φεντι 

φελιρατον κϖλ χσακ εγψ ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ισµερϕκ νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβ⌠λ, Γαλλια 

Ναρβονενσισβ∀λ, ηασονλ⌠κππ ρϖιδτεττ φορµ〈βαν, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 242. 

Νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ χογνοµενβ∀λ κπεζτκ, αζονβαν ιλψετ ισ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσ 

ελ∀φορδυλ〈σβαν ισµερνκ, α Ρελατυστ σ α Ρελλεχτυστ, αζ ελ∀ββινεκ 1−1 εσεττ Ιταλι〈β⌠λ σ 

Ηισπανι〈β⌠λ, αζ υτ⌠ββινακ εγψ ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ∆αχι〈β⌠λ, ϖ. ΜΧΣΨ, υο. Εζεκ λατιν 

νεϖεκ, α ρϖιδτσ αζονβαν ϖαλαµιλψεν βεννσζλττ νεϖετ ισ τακαρηατ. Α φελιρατρ⌠λ σαϕνοσ 

α ΧΙΛ σεµ κζλ ελεγενδ∀ ινφορµ〈χι⌠τ. Νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ αζ ολϖασατ νεµ ηελψεσ: αζ Φ 

ταλ〈ν εγψ Ε σ εγψ Τ λιγ〈λϖα, α Π. ΡΕΛ πεδιγ µινδεν βιζοννψαλ Π(υβλιο) Αελ(ιο), εννεκ 

µεγφελελ∀εν α τρεδκ ελσ∀ µεγµαραδτ σορα − − −] ετ Π(υβλιο) Αελ(ιο) Μαρχιανο φλαµ(ινι) 

[− − −  ισ λεηετεττ. % 2. σορ: πραεφ(εχτο): α φελιρατοκον, κλνσεν ηα α χυρσυσ ηονορυµ 

εγψεσ 〈λλοµ〈σαιτ σορολϕ〈κ φελ, ποντοσαν ϕελλνι σζοκτ〈κ, ηογψ µιλψεν πραεφεχτυρ〈ρ⌠λ ϖαν 

σζ⌠. Μιϖελ α φελιρατυνκον εγψ ιγεν µαγασ ρανγ ϖ〈ροσι ελ∀κελ∀, εγψ φλαµεν σζερεπελ, α 

λεηετ∀σγεκ µρλεγελσνλ α πραεφεχτυσ χολλεγιι µελλεττ α πραεφεχτυσ ι(υρε) δ(ιχυνδο) 

µλτ⌠σ〈γα ισ σζ〈µτ〈σβα ϕηετ. % 3. σορ: ΑςςΑ / ΑςΑ: ν∀ι χογνοµενκντ κελτ〈κ λακτα 

τερλετεν, Παννονι〈βαν α φεντι εσετεν κϖλ µγ η〈ροµσζορ φορδυλ ελ∀, ϖ. πλ. ΡΙΥ 893 

(Σζεντενδρε) Αϖα Μαγιµαρι φ. Φρφινϖκντ Αϖϖο, Αϖϖυσ φορµ〈βαν ισ ελ∀φορδυλ, λδ. Λ. 

ΒΑΡΝΑΒℑΣ � Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι. 253. %  Μαρχιανυσ εσετβεν ϖαλ⌠σζν!στηετ∀, 

Αϖϖα εσετβεν βιζτοσ, ηογψ βεννσζλττ ϖολτ. Αζ υτ⌠ββι νϖϖισελσε � βεννσζλττ 

νϖβ∀λ ϖεττ γεντιλιχιυµ � α λατιν ϕογακ νϖαδ〈σ〈ρα ϕελλεµζ∀. Υγψανεζ Ρελ(− − −) 

Μαρχιανυσ εσετβεν ισ ελκπζεληετ∀. 
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43. Ολτ〈ρ. % Λελ∀ηελψε Σζισζεκ % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. �Ολϖασατ: ΧΙΛ 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3961. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445, + 72. ϕεγψζετ. 

 

Σ(ιλϖανο) Αυγ(υστο) | ΦΑςΙΑΝΙ|ΙςΣ Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) | Σισχ(ιανορυµ) χυµ σ[υ]|ισ 

ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Α σζαϖακ ιλλ. εγψεσ σιγλα κζτττ ιντερπυνκχι⌠. % 1−3. σορ: ΤΗ. ΜΟΜΜΣΕΝ ϕαϖασλατα 

σζεριντ (ΧΙΛ) Σ(ιλϖανο) Αυγ(υστο) [σαχρυµ Τ.] Αυ[ρ(ελιυσ)] Ανι[χετ]υσ (?). Λεηετ εσετλεγ 

Τ. Αυ[ρ(ελιυσ)] Αν[ν]ιυσ ισ, λδ. αζ ιλλψρ Ανιυσ, ϖαγψ Ανναιυσ−Ανναευσ χογνοµεν 

ϖαρι〈χι⌠κατ, εζ εσετβεν αζ ιλλετ∀ βεννσζλττ. Α νϖηεζ ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: 

Περσονενναµεν 58. % Σιλϖανυσ Αυγυστυσνακ σζ⌠λ⌠ τοϖ〈ββι δεδικ〈χι⌠κ: κατ. 78 

(Ποετοϖιο, 2. σζ. ϖγε � 3. σζ.) 139 (Σχαρβαντια, 2. σζ.). 

 

 

 

44. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε Σζισζεκ, α Βιροφφ−φλε σζ∀λ∀. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ϖγε / υ. 3. 

σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3973. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445, + 73. ϕεγψζετ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Μυλϖιο Ναρχισσο αν(νορυµ) ΛΞ ετ Μ(αρχο) | Μυλϖ(ιο) 

Ναρχισσιανο αν(νορυµ) ΞΞςΙ Αυγ(υσταλι) χολ(ονιαε) Σεπτ(ιµιαε) Σισχ(ιανορυµ) | Μυλϖια 

Ρυ[φιν]α µαριτο ε[τ] φιλ(ιο) καρισσιµ(ο) ϖ(ιϖα) φ(εχιτ). 

 

Α σζαϖακ ιλλ. εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυκχι⌠. ! 2. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. ! Μυλϖιι: Α 

φρϕ σ α φελεσγ εγψαζον πατρονυσ λιβερτυσαι, ϖαγψ α φελεσγ α φρϕ λιβερτ〈ϕα. Α Μυλϖιυσ  

γεντιλιχιυµ ιταλικυσ, ϖ: Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον 3 π. 90, παννονιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ 

λδ. µγ ΑΕ 1934 265: Μυλϖιυσ ςιχτορ, α λεγ. ΞΙΙΙΙ γεµινα σιγνιφερϕε Χαρνυντυµβαν α 

Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ φελβεν. 
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45. Σρκ∀. ! Λελ∀ηελψε Σζισζεκ. ! 2. σζ〈ζαδ ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3974. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 37, 1. ϕεγψζ. % Λ. Βαρκ⌠χζι: ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 29/19. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Ποντιο Λυπο Αυγ(υσταλι) χολ(ονιαε) | Σισχ(ιαε) σχριβαε µυνιχ(ιπιι) 

Φαυστινιαν(ι) | Ποντια ςιχτορινα σορορ |5 ετ ∆οµιτ(ιυσ) Χρεσχενσ α. δ. ε. 

 

Ποντιι: α νϖ ιγεν ελτερϕεδτ Ιταλι〈βαν δε α προϖινχι〈κβαν ισ, Ω. ΣΧΗΥΛΖΕ 212, τοϖ〈ββ〈 

Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 229. Παννονι〈βαν,  µιντ αηογψαν ∆αλµατι〈βαν ισ � εζ 

υτ⌠ββιηοζ Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 112 � ,  ταλ〈ν ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σακ ϖολτακ, λδ. α 

νϖ εµοναι ελ∀φορδυλ〈σ〈τ, ΧΙΛ ςΙ 32520 (Κρ. υ. 143−144−β∀λ εγψ πραετοριανυσ κατονα). 

Παννονιαι ελτερϕεδσηεζ λδ. µγ Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 158; Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 302. % 3. σορ: τοϖ〈ββι σχριβ〈κ α παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν: κατ. 60 

(Μυνιχιπιυµ Ιασορυµ),120 (Σαϖαρια, νεµ βιζτοσ, ηογψ ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ∀), 189 

(Μυρσελλα), 191 (Μογετιανα) 267−9 (Αθυινχυµ υγψαναζ α σζεµλψ). � Α µυνιχιπιυµ 

Φαυστινιανυµ εδδιγ νεµ αζονοστοττ τελεπλσ. Α κυτατ〈σ γψ ταρτϕα, ηογψ α Σισχι〈τ⌠λ 

κελετρε φεκϖ∀ Οσεριατεσ χιϖιτασ〈β⌠λ, ϖαγψ ε χιϖιτασ τερριτοριυµ〈νακ εγψ ρσζβ∀λ 

σζερϖεζτκ µεγ, ϖ. ςΥΛΠΕ: Ιλλιρι, 159, ΓΡΑΦ, Παννονιεν, 49, Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 

26; Υ#.: Αρχη ⊃ρτ. 91 (1964) 16, ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 37, π. 24. Φαυστινιανυµ 

τοϖ〈ββι εµλτστ λδ. α κατ. 54. σζ. φελιρατ〈ν.% 5. σορ: αζ Α. ∆. Ε. σιγλα φελολδ〈σα ισ 

βιζονψταλαν. Ηοζζ〈ταρτοζ⌠τ, ϖαγψ τισζτσγετ εγψαρ〈ντ ϕελληετεττ, δε ζ〈ρ⌠φορµυλα ισ 

λεηετεττ. Α: α(µιχυσ?) ϖαγψ εσετλεγ α(ϖυνχυλυσ?). Μ〈σ µεγολδ〈σ: α(µιχο) δ(ιγνισσιµο) 

(ετ) φ(ρατρι)?   

 

 

 

46. Ρελιεφ, ανψαγα σζρκε ηοµοκκ∀. % Μ.: 50 χµ, σζ.: 25, ϖ.: 13 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 3−2 

χµ. % Λελ∀ηελψε: Σισχια. % Κρ. υ. 2. σζ. ϖγε−3. σζ. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3977. % ΑΙϑ 556. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 29/22. 
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Υρβιχυσ | Σισχι|ανο|ρυµ. 

 

4. σορ: ς+Μ: λιγατυρα. % Υρβιχυσ ϖ〈ροσι τυλαϕδονβαν λϖ∀ ραβσζολγα λεηετεττ. Ιλψενεκετ 

Σαϖαρι〈β⌠λ ισ ισµερνκ, ϖ. κατ 119, τοϖ〈ββ〈 ΡΙΥ 1, 22 χολ. ΙΙ,14, ς,23. Α νεϖε �βεσζλ∀ 

νϖ�, χογνοµενκντ σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ, δε ϖισζονψλαγ ριτκα ϖολτ α ραβσζολγ〈κ 

κρβεν, ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 311. Σισχι〈βαν α 3. σζ〈ζαδβαν εγψ 

δεχυριο αζ Υρβιχυσβ⌠λ κπζεττ Υρβιχιυσ νοµεν γεντιλτ ϖισελτε. Κζελεββι καπχσολατ 

αζονβαν α κτ σζεµλψ κζττ νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ. 

 

 

 

47. Ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν, µελψ α κ∀ φελσ∀ σζλν σ 

ϕοββολδαλι σαροκρσζν ερ∀σεν λεµ〈λλοττ. % Μ.: 106, σζ.: 61, ϖ.: 54, βετ!ναγψσ〈γ: 4,5 

χµ. % Λελ∀ηελψε ∆εγοϕ, α Κυλπα µεδρε. % Κρ. υ. 238. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ 

(ΑΙϑ). � ς. ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ ⊃Σ Β. ΣΑΡΙΑ ολϖασατα αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3936 = 10820 % Ε. ΚΑΛΙΝΚΑ − Α. ΣΩΟΒΟ∆Α, ΑΕΜ 13, 1890, π. 15, ν. 1. % ΙΛΣ 

7116. % ΑΙϑ 500. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 25/1. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−67, ΠΣ−68, ΠΣ−72. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | νυνδιναριο | προ σαλυτε | ιµπ(ερατορισ) Γορδιανι Αυγ(υστι) |5 

Γ(αιυσ) ∆(οµιτιυσ?) Θ(υιρινα τριβυ) ςιχτορινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Σισχ(ιαε) 

ΙΙϖιρα(λισ) | εθ(υεσ) Ροµ(ανυσ) σαχ(ερδοσ) π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) συπ(εριορισ) | ετ 

Γ(αιυσ) ∆(οµιτιυσ?) ςιχτορινιανυσ | φιλ(ιυσ) δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Σισχ(ιαε) εθ(υεσ) 

Ρ(οµανυσ) |10 ετ Λ[υχ]ιλια Λυχιλλα | χονιυξ σαχερδοτ(αλισ) | Πιο ετ Προχυλο χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

Α σζαϖακ σ εγψεσ σιγλα κζττ ιντερπυνκχι⌠. % 3. σορ: Τ+Ε: σαλυτε λιγατυρα. % 4. σορ: 

Α+ς λιγατυρα. % 6. σορ: α ΙΙ φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ. % 5., 8. σορ: α ∆(οµιτιυσ?) 

γεντιλιχιυµ σισχιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ. µινδενεκελ∀ττ αζ ΑΙϑ 557. σζ. ⌠λοµτ〈βλ〈ϕ〈τ, µελψ 

υγψανχσακ α Κυλπα µεδρβ∀λ κερλτ ελ∀, σ µελψεν τββ νϖ, κζτκ Γ. ∆οµετιυσ 

Σεχυνδυσ σ Λυχχιλλιυσ ςαλλενσ ισ σζερεπελ, ακικ ταλ〈ν φελµεν∀ι λεηεττεκ α φελιρατυνκατ 

〈λλτ⌠ ∆οµιτιυσοκνακ σ Λυχιλια Λυχιλλ〈νακ.λδ. φεντεββ κατ. 45, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ΙΙΙ  15180: 

Λ. ∆οµιτιυσ Χονστιτυτυσ µ . Α ∆οµιτιυσ χογνοµεν µινδενττ ελτερϕεδτ, ∆αλµατι〈βαν πλ. 



 43

µελψνεκ λακοσσ〈γα Σισχι〈ϖαλ σζοροσαββ καπχσολατβαν 〈λλτ, α βεννσζλττ φλοττακατον〈κ 

κζττ ισ, ακικ α νεϖετ α σζολγ〈λατβα ϖαλ⌠ βελπσκκορ ϖεττκ φελ, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: 

Περσονενναµεν 82. Α Λυχιλλα χογνοµεν µινδενττ ελτερϕεδτ, κλνσεν Ιταλι〈βαν σ α 

κελτα ταρτοµ〈νψοκβα, ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ 173, α Λυχιλιυσ γεντιλιχιυµ αζονβαν ριτκα, λδ. πλ. α 

δαλµατιαι Σαλον〈βαν, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, οπ. χιτ. 233. % 8. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. % 12. 

σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα.  

 

 

 

Εξτρα φινεσ Σισχιαε: 

 

 

48. Ολτ〈ρ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ, η〈ροµ ολδαλα µεγµυνκ〈λτ. Π〈ρκ〈νψζατα σ αβαχυσα 

προφιλ〈λτ, αζ αβαχυσ〈ν σιµα σαροκακροτριονοκ. Η〈ροµ δαραβρα τρττ, α δαραβοκ αζονβαν 

ηι〈νψταλανυλ σσζειλλεσζτηετ∀κ. % Μ.: 144, σζ.: 73 ϖ.: 50 χµ, βετ!κ 9−5,5 χµ. % 

Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ, Κ〈λϖ〈ριαδοµβ (µα Σζεντ Ιστϖ〈ν παρκ), α ρ⌠µαι σζνη〈ζ ϖαγψ 

αµπηιτηεατρυµ φελττελεζεττ ηελψε. % ∆ατ〈λ〈σα: 106−193/211, µιελ∀ττ Σισχια χολονια 

ελνψερτε α Σεπτιµια ϕελζ∀τ. % Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. % Α. 

 

Ν. ΦΕΤΤΙΧΗ, ΟΜΡΤ⊃ 1, 1924, 58 σκκ. % Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, ςΣζ 1962 ΙΙ, 85. % Υ#: Σαϖαρια 

τοπογρ〈φι〈ϕα π. 26, 51, 248. ϕεγψζ. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15/16, 1964/65, 142. % Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 90/47. % Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): 

Στεινδενκµλερ 38., φοτ⌠ ν. 29. % ΑΕ 1972, 389. % ΡΙΥ 1, 20. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−71. % Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 25, ν. 22. 

 

Νεµεσι | Αυγ(υσταε) σαχ(ρυµ) | Λ(υχιυσ) ςαλ(εριυσ) ςαλεριαν(υσ) | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Φλ(αϖιαε) Σισχ(ιαε) |5 ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) φλαµεν | διϖι Χλ(αυδιι) ΙΙϖιρ  

θ(υιν)θ(υενναλισ) | σαχ(ερδοσ) π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) σ(υπεριορισ) εξ ϖοτ(ο). 

 

Α σζαϖακ κζττ απρ⌠ ϖ αλακ ιντερπυνκχι⌠. % 5. σορ: α ΙΙ φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ. Μ+Ε: 

φλαµεν λιγατυρα. % 6. σορ: α ΙΙ σ α ΘΘ φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ, α κτ Θ φλττ κλν〈λλ⌠. 

% Λ. ςαλεριυσ ςαλεριανυσ ταλ〈ν αζ απϕα ϖολτ αζ αζονοσ νεϖ! ρ⌠µαι λοϖαγνακ, ακινεκ 

κατοναι π〈λψαφυτ〈σα α 170−180−ασ ϖεκβεν α χοηορσ ς Χαλλαχορυµ πραεφεχτυσακντ, σ α 
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χοηορσ Ι Ηεµεσενορυµ τριβυνυσακν Παννονια συπεριορβαν ιλλ. ινφεριορβαν κεζδ∀δττ, 

µαϕδ εγψ σορ προχυρατορι ποσζτοτ τλτττ βε, ϖ. Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ ς 43. ρσζλετεσ 

ιροδαλοµµαλ. Α ποετοϖιοι ςαλεριιϖελ (Κατ. 70, 71, 72, 73, 79, 80, 97, 98) ϖαλ⌠ ροκονσ〈γ 

φελϖετστ λδ. υοττ. 

 

 

 

49. Νγψσζγλετ! β〈ζισ % Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Περιντβεν (µελψετ µ〈ρα µ〈ρ 

Σζοµβατηελψηεζ χσατολτακ), Μαρτινκοϖιχσ Φερενχ η〈ζ〈βαν 〈λλτ. % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ % 

Ελϖεσζεττ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4193. % ΣΧΗΟΕΝςΙΣΝΕΡ, Αντ. Σαβ. π. 52. ταβ. 9. % ΒΥΟΧΖ Τ.: Σαϖαρια 

τοπογρ〈φι〈ϕα. 94, 701. ϕεγψζ. % Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ 

ν. 60. % ΡΙΥ 1, 133. 

 

Χολονια | Σεπτιµια | Σισχια | Αυγυστα. 

 

Α ταρτοµ〈νψι γψ!λσεν σ α ηοζζ〈 ταρτοζ⌠ ννεπσγεκεν α ϖ〈ροσοκ ηιϖαταλοσαν ισ 

κπϖεσελτεττκ µαγυκατ. Α σζϖεγ αλαπϕ〈ν νψλϖ〈νϖαλ⌠νακ λ〈τσζικ, ηογψ α β〈ζισ σ α 

ηοζζ〈 ταρτοζ⌠ σζοβορ αζ αρεα σαχρα κοµπλεξυµ〈ηοζ ταρτοζοττ. Αζτ, ηογψ εγψσζερ!εν 

χσακ α ϖ〈ροσ αϕ〈νδκα ϖολτ−ε, µελψνεκ ελσ∀σορβαν δσζτ∀ φυνκχι⌠ϕα ϖολτ, ϖαγψ 

ϖαλαµιλψεν σζερεπετ ισ ϕ〈τσζοττ α γψ!λσ σ α ϕ〈τκοκ σορ〈ν, νεµ τυδϕυκ ελδντενι. Α 

φεντιηεζ ηασονλ⌠ β〈ζισοκατ µ〈σ ϖ〈ροσοκ ισ 〈λλτοττακ, ϖ. κατ. 146 (Σχαρβαντια). % 

Χολονια Σεπτιµια Σισχια: λδ. µγ κατ. 40, 41, 44. Χολονια Σεπτοµια Σισχια Αυγυστα χσακ 

εζεν α φελιρατον. 

 

 

 

50. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε ∆αλµατια, κζελεββρ∀λ ισµερετλεν. � ∆ατ〈λ〈σ: 2. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3166. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 262. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 52, 327. %  

Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 



 45

Αυρ(ελιο) ςιχτορι|νο χιϖ(ι) Σισχ(ιανο) λιβρ(αριο) | Μαχρινυσ ετ Μα|τυρινυσ χ(ιϖι) ετ 

χολλ(εγαε) | β(ενε) µ(ερεντι) π(οσυερυντ). 

 

1. σορ: Αυρελιυσ ςιχτορινυσ βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σ. Χσ〈σζ〈ρνοµεντ ϖισελ, 

κϖετλεζσκππ ρ⌠µαι πολγ〈ρ ϖολτ. Κολλγ〈ι, Μαχρινυσ σ Ματυρινυσ β〈ρ λατιν νεϖ!εκ, 

ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 244 σ 301, α νεϖκ εγψταγ περεγρινυσ νϖ, 

µελψεκ ηανγζ〈σα α κελτα Μαγ−, Ματ− κεζδετ! νεϖεκρε, ϖαγψισ α ϖισελ∀ικ σζ〈ρµαζ〈σ〈ρα 

εµλκεζτετ. Αυρελιυσ ςιχτορβαν, Μαχρινυσβαν σ Ματυρινυσβαν αζ ισ κζσ, ηογψ 

µινδνψ〈ϕαν Σισχιαι πολγ〈ρτ〈ρσακ, αµι χσακ εγψετλεν εσετβεν κπζεληετ∀ ελ: ηα Σισχια 

λατιν ϕογ χολονια ϖολτ, σ Μαχρινυσ, ϖαλαµιντ Ματυρινυσ λατιν ϕογ〈λλ〈σακ ϖολτακ. Α 

ϖ〈ροσ ϕογ〈λλ〈σα, αζ εγψν πολγ〈ρϕογι ηελψζετε σ α ηελψι πολγ〈ρϕογ κζττι 

σζεφγγσεκηεζ λδ. Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: Ρµισχηε Κολονισατιον 1236 (29). Α λατιν ϕογακ 

〈τµενετι 〈λλαποτοτ τκρζ∀, α ρ⌠µαι τπυσ (τρια νοµινα), σ α περεγρινυσ τπυσ 

(εγψταγ) νϖαδ〈σ κζττι ινγαδοζ〈σ〈ηοζ λδ.Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Ηιλφστρυππεν 105 σκκ. 

 

 

 

51. Ολτ〈ρ. % Λελ∀ηελψε ς〈ρηελψ, αζ ⌠κορι Σαρµιζεγετυσα. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. % 

Σαρµιζεγετυσα, Μζευµ % Α. 

 

ΒℑΝ ϑ.: Αρχη. ⊃ρτ. 32, 1912, 405. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 438. % ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 556. % Ι∆Ρ ΙΙΙ/2, 180. 

 

[Α]εσχυλαπιο | [ε]τ Ηψγιαε | Αυγυστισ | Χ(αιυσ) Τιτιυσ Αγα|5τηοπυσ Αυγ(υσταλισ) | 

χολ(ονιαρυµ) Σισχιαε ετ | Σαρµ(ισεγετυσαε) εξ ϖοτο. 

 

4. σορ: Α Τιτιι ερεδετηεζ σ ελτερϕεδσηεζ λδ α 38. σζ. φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 

Τοϖ〈ββι ελ∀φορδυλ〈συκ α παννονιαι ϖ〈ροσοκ ϖεζετ∀ ρτεγειβεν: Εµονα: κατ. 4, 

Αθυινχυµ: κατ. 262, 289, 358, 361. Βριγετιο:  

 

 

 



 46

52. Ολτ〈ρ. % Λελ∀ηελψε Σαµαρια. % Α ϖεξιλλατιο Ηαδριανυσ υραλκοδ〈σα αλαττ α ζσιδ⌠ 

φελκελσ ελφοϕτ〈σ〈βαν ϖεττ ρσζτ, ϖ. Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Αρχη. ⊃ρτ 1946−48, 280 σκκ. % Β. 

ΣΑΡΙΑ ΡΕ 15 (1955) 365. � Ολϖασατ: αζ ΑΕ σ ∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

ΑΕ 1909, 235. = 1938, 13. % ΣΑΞΕΡ: ςεξιλλατιονεν 60 σκ, ν. 118. % ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 219. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | µιλ(ιτεσ) ϖεξιλ(λατιονισ) | χοη(ορτιυµ) Πα(ννονιαε) 

συπ(εριορισ) | χιϖεσ Σισχ(ιανι) | ετ ςαρχιαν(ι) | ετ Λατοβιχι σαχρυµ φεχερυντ. 

 

4. σορ: χιϖεσ Σισχ(ιανι): λδ. µγ αζ 50. σζ〈µ, 2. σζ. ϖγρ∀λ � 3. σζ〈ζαδ λεγελεϕρ∀λ 

σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατν〈λ, µελψετ Σισχια λατιν ϕογ〈λλ〈σα µελλεττ σζ⌠λ⌠ βιζονψτκκντ 

ρτελµεζτνκ. Αζ ηογψ α σισχιαι πολγ〈ροκ αυξιλι〈ρισ αλακυλατβαν, χοηορσβαν σζολγ〈λτακ, 

τοϖ〈ββι αδαλκ α χολονια λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈ηοζ. Α Σισχια λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν 

ελµονδοττακατ ε φελιρατ αλαπϕ〈ν � µιϖελ εννεκ τανσ〈γα σζεριντ α ςαρχιανι, σ α Λατοβιχι 

α χιϖεσ Σισχιανιϖαλ αζονοσ ϕογ〈λλ〈σακ ϖολτακ, ε κτ νπρε ισ κιτερϕεσζτηετϕκ. Τοϖ〈ββι 

τισζτ〈ζ〈σρα ϖ〈ρ αζονβαν, ηογψ µιλψεν ϖολτ α λατιν ϕογ ςαρχιανι ιλλετϖε Λατοβιχι ϖισζονψα 

α τρζσ τερλετν αλαπτοττ, φελιρατυνκ κελετκεζσε ιδ∀ποντϕ〈βαν µ〈ρ λτεζ∀ ανδαυτονιαι ιλλ. 

νεϖιοδυνυµι µυνιχιπιυµηοζ: Λατιν ϕογ〈λλ〈σ τρζσκντ εγψ ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσηοζ 

ϖολτακ−ε αττριβυ〈λϖα � µικντ α λατιν Χαρνι Εµον〈ηοζ, ϖ. φεντεββ, κατ. 17, ϖαγψ µαγυκ 

αλκοττακ εγψ−εγψ µυνιχιπ〈λισ κζσσγετ, µελψνεκ Ανδαυτονια, ιλλ. Νεϖιοδυνυµ χσυπ〈ν 

α τελεπλσκζποντϕα ϖολτ. Α ςαρχιανι σ Λατοβιχι σεγδχσαπατοκβαν ϖαλ⌠ σζολγ〈λατ〈ρα 

µ〈ρ Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ ισ φεληϖτα α φιγψελµετ, ∀ αζονβαν α περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σ σ α ρ⌠µαι 

ϕογ αλτερνατϖ〈ϕ〈βαν γονδολκοδοττ. Αζτ ηογψ α φεντι χιϖεσ νεµ α χιϖιτασ περεγρινα ταγϕαι 

ϖολτακ, µ〈ρ ∀ ισ τββ µιντ ϖαλ⌠σζν!νεκ ταρτοττα, 〈λλ〈σποντϕα σζεριντ υγψανισ α 

σζ⌠βανφοργ⌠ χιϖιτασ περεγριν〈κ α Φλαϖιυσ κορβαν µεγσζ!ντεκ λτεζνι, ϖ. Βεϖλκερυνγ π. 

24.  

 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΟΣΕΡΙΑΤΙΥΜ 
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53. Μρφλδκ∀. % Λελ∀ηελψε Σαλοναε. % ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 18 ϕυν. 26−19. ϕυν. 25, λδ. 

λεντεββ. % Φ 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3198β = 3201 = 10156β = 10159 % ΙΛΣ 263. % Μ. ΑΒΡΑΜΙ∋, ςΑΗ∆ 49, 1926−

27, τ. 2, 151. % Α ΒΥ∆ΡΟςΙΧΗ, ςΑΗ∆ 56−59, 1954−57, τ. 2, 91. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 247−256. % ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 581. % ΑΕ 1964, 12. % Α. 

ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1, 263. % ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ π. 76, ν. 16. 

 

[Τι(βεριυσ) Χ]αεσαρ δ[ι]ϖι Αυγυστι φ(ιλιυσ) | [Αυ]γυστυσ ιµπ(ερατορ) ποντιφ(εξ) µαξ(ιµυσ) 

| τριβ(υνιχια) ποτεστ(ατε) ΞΞΙ χο(ν)σ(υλ) ΙΙΙ | ϖιαµ α Σαλονισ αδ Ηε[δυµ χ]αστελ(λυµ) |5 

∆αεσιτιατιυµ περ µι[λλια πασσ]υυµ | ΧΛςΙ µυνιτ | ετ ιδεµ ϖιαµ αδ Βατη[ινυµ φλυ]µεν | 

θυοδ διϖιδιτ Βρευ[χ]οσ Οσεριατιβυσ | α Σαλονισ µυνιτ περ [µιλλι]α πασσυυµ | ΧΛςΙΙΙ |10 

[ετ ιδεµ ϖιαµ − − −] | µυνιτ αδ ιµυµ µοντεµ ∆ιτιονυµ | Υλχιρυµ περ µιλλια πασσυυµ | α 

Σαλονισ ΛΞΞςΙΙ∆ | Π(υβλιο) ∆ολαβελλα λεγ(ατο) προ |15 πρ(αετορε). 

 

3. σορ: Τιβεριυσ χοσ. ΙΙΙ Κρ. υ. 18 ϕαν. 1−31 κζττ, χοσ. ΙΙΙΙ Κρ. υ. 21. ϕαν. 1−τ∀λ.; τριβ. ποτ. 

ΞΞΙ: 18 ϕυν. 26 � 19. ϕυν. 25. κζττ. 19. ϕυν. 26−τ⌠λ µ〈ρ. τριβ. ποτ. ΞΞΙΙ, ϖ. ΚΙΕΝΑΣΤ: 

Ρµισχηε Καισερταβελλε 78. % 14−15. σορ: Π. Χορνελιυσ ∆ολαβελλα λεγατυσι µ!κδσε 

Τιβεριυσ χσ〈σζ〈ρ φι〈νακ, ∆ρυσυσνακ α µ〈σοδικ, 17 σ 20 κζ δατ〈λτ ιλλψριχυµι 

προχονσυλι µεγβζατ〈σ〈ϖαλ 〈λλτ σσζεφγγσβεν. Εκκορ µγ νεµ τρτντ µεγ Ιλλψριχυµ 

ϖγλεγεσ κεττοσζτ〈σα, ∆ολαβελλα, ηατ〈σκρε α φελιρατυνκ τανσ〈γα σζεριντ υγψανισ εγσζ 

Ιλλψριχυµρα κιτερϕεδτ: αζ 〈λταλα ιρ〈νψτοττ τπτσεκ κτ ολψαν τρζσετ (Βρευχι, Οσεριατεσ) 

ισ ριντεττεκ, αµελψεκ µαϕδ, Ιλλψριχυµ κεττοσζτ〈σα υτ〈ν αζ σζακι ταρτοµ〈νψηοζ, 

Παννονι〈ηοζ φογνακ ταρτοζνι, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, λοχ. χιτ., ηασονλ⌠κππ ϑ. ΦΙΤΖ: 

ςερωαλτυνγ 78. % 7. σορ: Βατηινυσ φλυµεν: µα α Βοσνα φολψ⌠. % 8. σορ: α Βρευχι ιλλψρ 

νπ, α Σζ〈ϖα µεντν αζ Οσεριατεσ κελετι σζοµσζδαι ϖολτακ. Α φεντι φελιρατ τανσ〈γα 

σζεριντ α Βατηινυσ φολψ⌠ ϖ〈λασζτοττα ∀κετ ελ εγψµ〈στ⌠λ, ϖ. Πλιν., ν. η. 3,147. �  

Οσεριατεσ: α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν, α Βρευχιτ⌠λ νψυγατρα, Σισχι〈τ⌠λ κελετρε λτεκ, ϖ. Πλιν., ν. 

η. 3,148., τοϖ〈ββ〈 Α. ΓΡΑΦ, Παννονιεν, 16,25; Ε. ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ, ΡΕ ΞςΙΙ, 1936, 1580;  

Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ. 26; Υ#.: ΡΕ ΙΞ Συππλ. 587; Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 248. 
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ΦΑΥΣΤΙΝΙΑΝΥΜ 

 

Λδ. µγ κατ. 45.: Ποντιυσ Λυπυσ αυγ. χολ. Σισχ. σχριβα µυνιχ. Φαυστ.  

 

 

54. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψ Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. % Κρ. υ. 3. σζ. % Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ ∆ΟΒ ℑ. 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ςΙ 2494/α. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 37.  

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) Ιυλιυσ Ν(ερο?) | µιλ(εσ) χοη(ορτισ) ΙΙΙ πρ(αετοριαε) | (χεντυρια) ςιχτορισ | 

ϖιξ(ιτ) αν(νισ) ΞΞΞςΙ |5 µιλ(ιταϖιτ) αν(νισ) ΞΙΙΙ | οριυνδυσ ιν | Παννονια συπε|ριορε πεδε 

| Φαυστινιανο |10 Αυρ(ελιυσ) ∆ασσ(ιυσ) | ε[τ] Ιυλιυσ | ςαλεριανυσ | ηερ(ε)δ(εσ) β(ενε) 

µ(ερεντι) φ(ε)χ(ε)ρ(υντ). 

 

1., 11. σορ: α Ιυλιι � αζ αυξιλι〈ρισ, σ φ∀λεγ α φλοττασζολγ〈λατ µιαττ � ϖισζονψλαγ ελτερϕεδτεκ 

α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν. % 10. σορ: Αυρελιυσ ∆ασσ(ιυσ) βεννσζλττ, τιπικυσ ιλλψρ νεϖετ ϖισελ, 

ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ 37 σκ., Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 171. 

 

 

 

55. Σρκ∀. Τετεϕε φλκρϖεσ λεζ〈ρ〈σ, α ϖγεκεν µασζκακροτριονοκ, α φλκρβεν ηαλοττι 

λακοµα ϕελενετε � αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σρεµλκει οροµζατ〈νακ εγψικ τιπικυσ 

κικπζσε. Α φελιρατοσ µεζ∀ κερετ νλκλι, α σζϖεγ φλττ 〈βρ〈ζολ〈σ: κρ αλακ παϕζσοτ 

ταρτ⌠ σζ〈ρνψασ γενιυσοκ, α παϕζσον αζ εληνψτ µελλκπε. Α κ∀ σζϖεγ αλαττι ρσζε λετρτ. 

Αζ ϕκορβαν α βετ!κετ ϕραηζτ〈κ, ιλλ. φεστεττκ, σ εζ νηνψ ηελψεν σζϖεγροµλ〈σηοζ 

ϖεζετεττ. % Μ: 60, σζ. 47 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 2,5 χµ. % Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα. % Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ δερεκα � µ〈σοδικ φελε. % ςατικαν, Γαλλερια Λαπιδαρια (Λελτ. σζ. 7022). .% 

Ολϖασατ Σπειδελ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ςΙ 3241. % ℑ. ∆ΟΒ 98. % Μ. Π. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 606, φοτ⌠ 
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∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Χανδιδιο ςαλεντινο εθυιτι νυµερι | σινγ(υλαριυµ) νατιον(ε) 

Πανν(ονιο), [χ]ιϖι Φαυστι<νι>ανο | χαστρισ πριοριβυσ, τυρµα Μαξιµι, |5 στιπ(ενδιορυµ) 

ΞΙΙ θυι ϖιξιτ ανν(οσ) ΞΞΞΙΙ. Αρριυσ | Λατιανυσ µιλ(εσ) χοη(ορτισ) ΙΙΙΙ πρ(αετοριαε) ετ 

Φλαϖιυσ ςι|ταλισ µιλ(εσ) χοη(ορτισ) Ξ πρ(αετοριαε) ηερεδεσ αµιχο | βενε µερεντι 

µεµοριαµ φεχερυντ. 

  

2. σορ: Χανδιδιυσ: Α Χανδιδυσ χογνοµενβ∀λ δεριϖ〈λτ〈κ, Γαλλια Βελγιχ〈τ λεσζ〈µτϖα χσακ 

νη〈νψ ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ισµερϕκ. Παννονι〈βαν � Χανδιδιυσ ςαλεντινυσ µελλεττ, ακι υγψαν 

νεµ ιττ ηαγψοττ η〈τρα εµλκετ, δε ιννεν σζ〈ρµαζοττ � µγ εγψ εσετνκ ϖαν, υγψανχσακ α 

3. σζ〈ζαδβ⌠λ. Α νεϖετ α λεγιο ΞΙΙΙΙ γεµινα εγψικ βενεφιχιαριυσα ϖισελτε ακι α Πραετοριυµ 

Λατοβιχορυµ (Τρεβνϕε) µελλεττ τελϕεστεττ σζολγ〈λατοτ. Α νϖηεζ: Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ονοµαστιχον ΙΙ 30. 

 

 

 

 

ΜΥΝΙΧΙΠΙΥΜ ΙΑΣΟΡΥΜ = ΑΘΥΑΕ ΒΑΛΙΣΑΕ 

 

 

57. Λελ∀ηελψε ∆αρυϖ〈ρ. % ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 3. σζ. κζεπε, ϖ Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 

30. % ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4000. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 30 σκ. 

 

∆ιϖο | Χοµµο|δο Ρεσ πυ|βλιχα Ια|σορυµ.  

 

Α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. 

Α 3. σζ〈ζαδ δερεκα τ〈ϕ〈ν υραλκοδ⌠ χσ〈σζ〈ροκ (σ χσ〈σζ〈ρνκ) τισζτελετρε σοροζατβαν 

〈λλτανακ ηαονλ⌠ φελιρατοκατ α παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν, ϖ. κατ. 33, 34, 36, 58. Α 

Παννονι〈ν κϖλι πλδ〈κατ λαδ. α κατ. 33. σζ. φελιρατ〈ηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκνλ. Α ρεσ 

πυβλιχα Ιασορυµ αλαττ µινδεν βιζοννψαλ α Ιασι τελϕεσ τ〈ρσαδαλµ〈τ ρτεττκ, τεη〈τ αζ 

αλαχσονψαββ στ〈τυσζ χσκκεντ ϕογακατ ισ, σ νεµ χσακ α πολγ〈ροκ αλκοττα σζ!κεββ 

κζσσγετ, λδ. αζ υγψανεββε α σοροζατβα ταρτοζ⌠ δαχιαι φελιρατοκ ρεσ πυβλιχα 
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µυνιχιπιι� ρεσ πυβλιχα χολονιαε� µεγφογαλµαζ〈σ〈τ α κατ. 33. σζ φελιρατ〈ηοζ φ!ζττ 

µεγϕεγψζσεκνλ. 

 

 

 

58. Σ〈ργ〈σ µσζκ∀λαπ προφιλ〈λτ κερετβεν, µελψετ αλυλ σ φελλ α µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σ 

σορ〈ν λεϖστεκ; η〈ροµ δαραβρα τρττ. % Μ.: 80, σζ.: 147, ϖ.: 22 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 8,5 

χµ. % Λελ∀ηελψε ∆αρυϖ〈ρ. % ∆ατ〈λ〈σ: 238/244. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ Νσ. 11, 1910/11, 124, ν. 746. % ΑΙϑ 586. 

 

Ιµπ(ερατορι) Χαεσ(αρι) Μ(αρχο) Αντ(ονινο) | Γορδιανο Πιο | Φελιχι Αυγ(υστο) | Ρ(εσ) 

π(υβλιχα) Ιασ(ορυµ). 

 

4. σορ: Ρ(εσ) π(υβλιχα) Ιασ(ορυµ): λδ. αζ ελ∀ζ∀, 57. σζ., ιλλ. α 33. σζ〈µ φελιρατηοζ φ!ζττ 

µεγϕεγψζσεκετ. 

 

 

 

59. Ηοµοκκ∀ β〈ζισ. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν; α βαλολδαλ〈τ, µιδ∀ν α 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σ σορ〈ν πτ∀ανψαγκντ ηασζνοστοττ〈κ, λεϖστκ. % Μ.: 123, σζ.: 

48, ϖ.: 57, βετ!ναγψσ〈γ 7,5 χµ. % Λελ∀ηελψε ∆αρυϖ〈ρ, αηολ α ρ⌠µαι κορι ϖ〈ροσφαλ 

〈σατ〈σα σορ〈ν κερλτ ελ∀. % 241. µ〈ϕ. υτ〈ν, ϖαλ⌠σζν!λεγ 244 ελ∀ττ. ΙΙΙ. Γορδιανυσ 

φελεσγνεκ σορσ〈ρ⌠λ α η〈ζασσ〈γκτσε, σ αυγυστ〈ϖ〈 εµελσε υτ〈ν σεµµιτ σεµ τυδυνκ. 

% Φ. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ Νσ. 11, 1910/11, 126, ν. 747. % ΑΙϑ 587. 

 

Σαβινι|αε Τραν|θυιλλι|ναε | Αυγ(υσταε) | Ρ(εσ) π(υβλιχα) Ιασ(ορυµ). 

 

1−5. σορ: Σαβινια Τρανθυιλλινα, Χ. Φυριυσ Σαβινιυσ Αθυιλα Τιµεσιτηευσ πραεφεχτυσ 

πραετοριο λε〈νψα. Η〈ζασσ〈γοτ ΙΙΙ Γορδιανυσσζαλ 241 µ〈ϕυσ〈βαν κτττ, ϖ. Ξ. ΛΟΡΙΟΤ, 

ΑΝΡΩ ΙΙ, 2, 738, τελϕεσ νεϖε: Φυρια Σαβινια Τρανθυιλλινα Αυγυστα, ϖ. ΠΙΡ2 Φ 587; Α. 
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ΣΤΕΙΝ, ΡΕ ςΙΙ, 1 (1910) 370 σκκ, Νρ. 98., ϕαββαν ∆. ΚΙΕΝΑΣΤ: Ρµισχηε Καισερταβελλε 

197. % Ρ(εσ) π(υβλιχα) Ιασ(ορυµ): λδ. α κατ. 57., τοϖ〈ββ〈. 33. σζ〈µ φελιρατ〈ηοζ φ!ζττ 

µεγϕεγψζσεκετ. 

 

 

 

60. Σρολτ〈ρ. % ∆αρυϖ〈ρ, 1930. % Μ.: 152, σζ.: 86, ϖ.: 70 χµ. % ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 2. σζ. 

κζεπε, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, λοχ. χιτ.. % Ζαγρεβ, Αρηεολο�κι Μυζεϕ. % Φ. σ ΑΛΦ√Λ∆Ψ 

ολϖασατα σζεριντ: 

 

Γϑ. ΣΖΑΒ, Ναροδνα Σταρινα 28, 1934, 79 σθθ. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Επιγραπηιχα 26, 1964, 

95. % Υ#., Αρχη⊃ρτ 91, 1964, 218. % Υ#., Σιτυλα 8, 1965, 107 σθ. % ΑΕ 1964, 11. % 

Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1978, 1132. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−26. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Π(υβλιο) Αελ(ιο) Π(υβλι) φ(ιλιο) | Αελιανο σχρι|βαε δεχ(υριονι) ΙΙΙΙϖιρ(ο) 

|5 µ(υνιχιπιι) Ιασορυµ | αν(νορυµ) ΞΛς Αελ(ιυσ) | Λαελιανυσ | πατρι πιισσιµο | 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

Π. Αελ. Π. φ. Αελιανυσ: ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογα Ηαδριανυστ⌠λ σζ〈ρµαζικ, ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ 

ηελψι βεννσζλττ. % 4. σορ: τοϖ〈ββι σχριβ〈κ α παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν: κατ 45 

(Μυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ), κατ. 60 (Μυνιχιπιυµ Ιασορυµ),120 (Σαϖαρια, νεµ βιζτοσ, 

ηογψ ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ∀), 189 (Μυρσελλα), 191 (Μογετιανα) 267−9 (Αθυινχυµ, 

υγψαναζ α σζεµλψ). Π. Αελιυσ Π.φ. Αελιανυσ καρριερϕβεν αζ α ρενδκϖλι, ηογψ α 

σχριβατυσ ηονορκντ ϕελενικ µεγ. Ηασονλ⌠ ϕελενσγ α δαχιαι Απυλυµβαν ισ ελ∀φορδυλ, ϖ. 

ΑΕ 1976, 561, σ∀τ, βιζονψοσ µρτκιγ ιδε ταρτοζικ α µυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ ισ, αηολ 

εγψ σισχιαι Αυγυσταλισ τλτττε βε α φυνκχι⌠τ, τεη〈τ ιττ ισ ολψαν σζεµλψ, ακι αζ 

αππαριτορεσ, α ηιϖαταλσζολγ〈κ κατεγ⌠ρι〈ϕ〈βα σορολτ σχριβ〈κηοζ κπεστ µαγασαββ 

τ〈ρσαδαλµι ρανγνακ σζ〈µτοττ. Α ϕελενσγ οκα ϖαλ⌠σζν!λεγ ϖ〈ροσονκντ ελτρ∀ λεηετεττ: 

σσζεφγγηετεττ α κζλετι σζερεπλσρε π〈λψ〈ζ⌠κ µαγασ σζ〈µ〈ϖαλ, αµι σζκσγσζερ!εν 

µαγα υτ〈ν ϖοντα α κισεββ φυνκχι⌠κ φελρτκελ∀δστ � ερρε γονδοληατυνκ Απυλυµβαν � 

δε ελ∀ιδζηεττε α ηελψζετετ α ϖ〈ροσι τ〈ρσαδαλοµ αλσ⌠ββ τ〈ρσαδαλµι ρτεγει µ!ϖελτσγνεκ 

ηι〈νψοσσ〈γα, µινδενεκελ∀ττ α λατιν νψελϖ! ρ〈σβελι αδµινισζτρ〈χι⌠βαν ϖαλ⌠ ϕ〈ρατλανσ〈γα 

ισ, ερρε γψανακοδηατυνκ ελσ∀σορβαν α βεννσζλττ χιϖιτασοκβ⌠λ κιαλακτοττ µυνιχιπιυµ 
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Ιασορυµ ϖαγψ Φαυστινιανυµ εσετβεν. Α κρδσηεζ λδ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. οπ. χιτ., Α. ΜΧΣΨ, 

Αρχη.⊃ρτ 9, 1964, 16−17, τοϖ〈ββ〈 Λ. ΒΑΛΛΑ, ΑΧ∆ 15, 1979, 67−70. � Ι+Ρ λιγατυρ〈βαν: 

(θυαττυορ)ϖιρ(ο). % 5. σορ: ς+Μ λιγ〈λϖα: Ιασορυµ. % 8. σορ: Ι+Μ λιγατυρα: πιισσιµο. 

 

 

 

Τερριτοριυµ: 

 

 

61. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ. Τετεϕε ερ∀σεν λεµ〈λλοττ, ϕοββολδαλα, αλσ⌠ ρσζε λετρτ. Α σζϖεγ 

σοραιτ ελ∀ραϕζολτ〈κ, α βετ!κβεν ϖρσ φεστκ µαραδϖ〈νψαι λ〈τηατ⌠κ. % Λελ∀ηελψε 

ςαρα�δινσκε Τοπλιχε. % Μ.: 67, σζ.: 47,5, ϖ.: 26 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 5 χµ. % Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10891 % ΑΙϑ 464. % Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 1, 1879, 41, ν. 4. % Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, 

ΑΕΜ 3, 1879, 164, 2. % Ι. ΒΟϑΝΙ&Ι∋, ΑΕΜ 3, 1879, 176. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ΝΣ 9, 

1906/7, 119−120, ν. 243., φοτ⌠ 119. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 263, ν. 

33/7. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−27. 

 

Νψµπηισ | σαλυταριβ(υσ) | Αυγ(υστισ) σα[χ(ρυµ)] | Ιυλ(ιυσ) Μαξιµυ[σ] | δεχ(υριο) 

µυνι[χ(ιπιι)] | [− − − . 

 

Α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. % 1−3. σορ: Νψµπηαε σαλυταρεσ: α φελιρατ λελ∀ηελψε, 

ςαρα�δινσκε Τοπλιχε, α ρ⌠µαι κορι Αθυαε Ιασαε φρδ∀ηελψ ϖολτ, γψ ρτηετ∀ α νψµπη〈κ 

ιττενι κυλτυσζα. % 4. σορ: Ιυλιυσ: Α Σζ〈ϖα σ ∆ρ〈ϖα ϖλγψβ∀λ µ〈ρ Αυγυστυσ αλαττ 

σοροζτακ αζ αυξιλι〈κβα σ α φλοττ〈βα, γψηογψ αζ ιττ φελβυκκαν⌠ Ιυλιι βεννσζλττεκ 

λεσζ〈ρµαζοτται ισ λεηετνεκ.  

 

 

 

Εξτρα φινεσ µυνιχιπιι: 
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62. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. % ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελεϕε, α Σεπτιµιυσ 

Σεϖερυσ 〈λταλ πττετεττ χαστρα νοϖα εµλτσε µιαττ, α δατ〈λ〈σ εσετλεγεσ ποντοστ〈σ〈τ λδ. 

λεντεββ. % Ελϖεσζεττ. % Ολϖασατ: ΣΠΕΙ∆ΕΛ αλαπϕ〈ν.  

 

ΧΙΛ ςΙ 3297. % ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 115. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Επιγραπηιχα 26, 1964, 

107 σκ. % Μ. Π. ΣΠΕΙ∆ΕΛ ν. 657. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Υλπιυσ Χοχχειυσ εθ(υεσ) σ(ινγυλαρισ) δ(οµινι) ν(οστρι) | χαστρισ νοϖ(ισ) 

τ(υρµα) Καστι εξ Παν(νονια) συπ(εριορε) νατυσ αδ Αθυασ Βαλιζασ |5 παγο Ιοϖιστα ϖιχ(ο) 

Χοχ[ο]νετιβυσ στιπ(ενδιορυµ) ΞΙΙ ανν(νορυµ) ΞΞΞ | [ςι]χτορ | φρατερ ετ Ιυλ(ιυσ) 

Προχ[υλυσ] | [ηε]ρ(ε)δ(εσ) φεχερυ[ντ]. 

 

2. σορ: Υλπιυσ Χοχχειυσ φυρχσα, κτ ρ⌠µαι γεντιλιχιυµβ⌠λ 〈λλ⌠ νεϖετ ϖισελ, α Χοχχειυσ ιττ 

νψλϖ〈ν χογνοµενκντ, ϖαλαµελψικ Χοχ(χ)− τϖ! κελτα σζεµλψνϖ, ϖ. Χοχυσ, Χοχατε 

λατιν ϖ〈λτοζατακντ φυνκχιον〈λ. Α Χοχχειυσ χογνοµεν παννονιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ. 

µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 1435920 (Βρυχκ αν δερ Λειτηα, 1. σζ.): Ιυνια Χοχχει〈τ, ακι φλιγ κελτα 

βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 229, 136/8. % 6. σορ: Α 

Χοχχονετεσ ηελψσγνϖβεν, µελψετ λεηετ, ηογψ αζ οττ λακ⌠ κελτα γενσ υτ〈ν νεϖεζτεκ γψ, 

υγψανχσακ α Χοχχ−τ∀ σζερεπελ. Λοκαλιζ〈λ〈σα, Ανον. Ραϖ. Ις, 19, π. 57, 2, 11. (Σχηνετζ): 

α Μυρσα−Ποετοϖιο τσζακασζον α 14 κζτεσ 〈λλοµ〈σ κζλ α 8., Λεντυλισ σ Σιροτε κζττ. 

Αζ Ιτιν. Αντ. 130−131 χσακ α κτ σζοµσζδοσ 〈λλοµ〈στ αδϕα µεγ, φορδτοττ � ϖαλ⌠σζν!λεγ 

α ηελψεσ, ϖ. Ιτιν. Βυρδιγ. 562, 2−5 � σορρενδβεν, Ποετοϖι⌠τ⌠λ Λεντυλισ 70 µ. π., Σιροτα 

101 µ. π., α Σιροτα−Μυρσα κζττι τ〈ϖολσ〈γ 68 µ. π., εζεκ σζεριντ α φαλυτ α ∆ρ〈ϖα µεντν, 

α µαι Πτυϕτ⌠λ σζ〈µτοττ χχα 127±10 κµ−ρε κερεσηετϕκ. Αζ Ιτιν Βυρδιγ. 562, 4 σζεριντ 

Χοχχονισ µυτατιο Ποετοϖι⌠τ⌠λ 92 µ. π−ρα = 136 κµ−ρε, Μυρσ〈τ⌠λ 75 µπ.−ρα = 111 κµ−ρε 

φεκδτ, εζ α ηελψ α µαι Βαρχσ κρνψκν, αζ 〈τελλενβεν λϖ∀ παρτον κερεσενδ∀. Α παγυσ 

Ιοϖιστα Ιοϖια κρζετϖελ αζονοσ. Ιοϖια λοκαλιζ〈λ〈σα: Ιτιν. Αντ. 130, 2: Ποετοϖι⌠τ⌠λ 38 µ. 

π., Ιτιν. Βυρδιγ. 561, 10: 40 µ. π. = 54,5−59 κµ, αζαζ α µαι ςρβανοϖεχ � ςυκοϖεχ τ〈ϕ〈ν, 

α Μυρα τορκολατ〈νακ κζελβεν φεκδτ. Αζ Ιτινεραριυµ Βυρδιγαλενσε σζεριντ Ιοϖια µ〈ρ 

ν〈λλ⌠ ϖ〈ροσι ρανγ τελεπλσ, χιϖιτασ. %  8. σορ: α µ〈σοδικ ρκσ, Ιυλιυσ Προχυλυσ 

ϖαλ⌠σζν!λεγ αζονοσ Χ. Ιυλιυσ Προχυλυσσαλ, ακινεκ α κτνψελϖ! σρκϖε κτ χσ〈σζ〈ρτ 

εµλτ, σ γψ 197−202−ρε ϖαγψ 211−ρε, εσετλεγ 217−218−ρα δατ〈ληατ⌠. Α φελιρατ τανσ〈γα 

σζεριντ ∀ υγψανχσακ παννονιαι ϖολτ, ϖ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ, ι. η, τοϖ〈ββ〈 π. 371, ν. 688α. 
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63. Κ∀τ〈βλα βαλ αλσ⌠ φελε. % βυδ〈ν κερλτ ελ∀, κζϖετλενλ α τ〈βορ φαλα ελ∀ττ, αζ ν. 

Ηατη〈ζ ηελψν. % ∆ατ〈λ〈σα: 156 ϕυν. 8 ϖαγψ ϕυλ. 10. % Φ. 

 

Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Βπ. Ργ 8, 1904, 167 σκκ. % Υ#.: Αθυινχυµ 219 σκ, ν. 242. % Α. ς. 

∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, √ϑη 7, 1904, Βειβλ. 12 σκκ. % Ε. ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, Αρχη. ⊃ρτ 1927, 286. % 

ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ.1940, 225, ν. 3. % Ρ. ΕΓΓΕΡ: Βεµερκυνγεν 207−208. 

 

χιϖεσ Ι[ασι εξ πρ(οϖινχια) Π(αννονια) σ(υπεριορε) θ(υι) | µιλιτ(αϖερυντ) ιν λε[γ(ιονε) ΙΙ 

αδιυτ(ριχε) π(ια) φ(ιδελε)] συβ Ιαλλ(ιο) Βα[σσο λεγ(ατο)] Αυγ(υστι) πρ(ο) πρ(αετορε) ε[τ 

Αππιο Χλ(αυδιο)] Μαρτιαλε [λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) σ(υπρα) σ(χριπταε)] θυοδ ηο(νεστα) 

µ[ισ(σιονε) µισ(σι) συντ]. Μ(αρχυσ) Υλπιυσ Θυιετυσ ετ [�.. µαγ(ιστρι)] δεδ(ιχατυµ) (αντε 

διεµ) ςΙ ιδ(υσ) Ιυ[.ιασ Σιλϖανο] ετ Αυγυρινο [χο(ν)σ(υλιβυσ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖερυντ) 

λ(ιβεντεσ) µ(εριτο)]. 

 

1−2. σορ: Εγγερ σζεριντ χιϖεσ Β[οι... Μιϖελ λεγι⌠β⌠λ βοχσ〈ϕτοττ〈κ ελ ∀κετ, α χιϖεσ Ιασι 

ρ⌠µαι πολγ〈ροκ ϖολτακ. 

 

 

 

   

ΠΟΕΤΟςΙΟ 

 

 

65. Ολτ〈ρ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ, Σχηλοσσβεργ, 1841. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. % Πτυϕ, ϖ〈ροσι 

µζευµ. % ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4018. % ΑΙϑ 285. % Α. Μ⌠χσψ: Βεϖλκερυνγ 64/39. 

 

Ι(οϖι) δεπυσλ(ορι) | Χ(αιυσ) Πετρονιυσ | Χηρψσεροσ | εξ ϖισυ | λ(οχο) δ(ατο) δ(εχρετο)  

δ(εχυριονυµ). 
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1. σορ: Ιυππιτερ ∆επυλσορ κυλτυσζ〈ηοζ λδ µγ λεντεββ κατ. 84, τοϖ〈ββ〈 ΑΙϑ 156 (Εµονα).  

 

 

 

66. Σρσζτλ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ. % Μ.: 282, σζ.: 95, ϖ.: 24 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ 7,5−6 χµ. % 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε % Ποετοϖιο, πλβ〈νια. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4057. % ΣΧΗΟΒΕΡ, Γραβστεινε 41, ν. 84. % ΑΒΡΑΜΙ∋: Ποετοϖιο 140, ν. 130. % 

ΑΙϑ 373. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 64/3. 

 

Χ(αιυσ) Χορνελιυσ Χ(αι) φ(ιλιυσ) | Ποµ(πτινα) ∆ερτ(ονα) ςερυσ | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΙΙ 

αδι(υτριχισ) | δεδυχτ(υσ) χ(ολονιαµ) Υ(λπιαµ) Τ(ραιαναµ) Π(οετοϖιονενσεµ) |5 

µισσιον(ε) αγρ(αρια) ΙΙ | µιλιτ(αϖιτ) β(ενεφιχιαριυσ) χο(ν)σ(υλαρισ) | αννορ(υµ) Λ η(ιχ) 

σ(ιτυσ) ε(στ) | τεστ(αµεντο) φιερ(ι) ιυσ(σιτ) |  ηερεσ |10 Χ(αιυσ) Βιλλιενιυσ ςιταλισ | 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

2. σορ: ∆ερτονα: χολονια χιϖιυµ Ροµανορυµ ⊃σζακ−Ιταλι〈βαν, Λιγυρι〈βαν, Οχταϖιυσνυσ/ 

Αυγυστυσ αλαπτ〈σα, ϖ. Πλιν. ν. η. 3, 49; ΧΙΛ ςΙ 1636, τοϖ〈ββ〈 ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις 

525, ΜΟΜΜΣΕΝ, ΧΙΛ ς π. 831. % Α µισσιο αγραρια σεχυνδα ϖαλ⌠σζν!λεγ σζοροσαν 

Ποετοϖι⌠ρα ϖονατκοζικ, χσακ ιττ ϖαν υγψανισ ρτελµε α µ〈σοδικ αλκαλοµ ελσ∀τ∀λ ϖαλ⌠ 

µεγκλνβζτετσνεκ. Ηα αζ εγσζ ταρτοµ〈νψρα, ϖαγψ αζ εγσζ ηαδσερεγρε κιτερϕεδ∀ 

ελϕ〈ρ〈στ ϕελλνε, ακκορ εηηεζ µ〈σ τ〈µποντοτ κελλενε αδνι: πλ. η〈βορτ, αµελψ υτ〈ν α 

ϖετερ〈ντελεπτσρε σορ κερλτ, ϖαγψ α χσ〈σζ〈ρ νεϖτ, ακι φογανατοστοττα. % 10. σορ: 

Βιλλιενιυσ: ιταλικυσ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 279, α νϖ Αθυιλει〈βαν ισ ελ∀φορδυλ, ϖ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 

669, Παννονι〈βαν: Βιλλιενια ∆ονατα, ΧΙΛ ΙΙΙ 14066 (Σαϖαρια, 2. σζ. ελεϕε). 

 

 

 

67. Σρσζτλ, ανψαγα µ〈ρϖ〈νψ. % Μ.: 168, σζ.: 88, ϖ.: 10 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ 8,3−3,8 χµ. 

% Λελ∀ηελψε Πτυϕ, µινοριτ〈κ τεµπλοµα. Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. % Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ. % Πτυϕ, υο. (ΑΙϑ) % Φ. 
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ΑΒΡΑΜΙ∋, ∀ΖΝ 26, 1931, 191 σκκ., ν. 13. % ΑΕ 1934, 226. % ΑΙϑ 374. % Α ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 64/1. 

 

Λ(υχιυσ) Φα[ν]νι[υ]σ Λ(υχι) φ(ιλιυσ) | Χλ(αυδια τριβυ) Θυαδρατυσ | οπτι[ο] λεγ(ιονισ) Ι 

Αδ(ιυτριχισ) | π(ιαε) φ(ιδελισ) µισσι[ο]ν[ε] | νυµµα[ρια µισσυσ] | π[− − −] | ανν(ορυµ) [− − −

] | λιβερ[τυσ − − −] | Υρβαν[νυσ? − − −] | Ιυστ[− − −]ΙΡ[− − −] | Ι [.]Α [− − −] | Πριµιτι(ϖ)υσ 

λιβ(ερτυσ) φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

Φαννιυσ: ιταλικυσ σζ〈ρµαζ〈σ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 266, Ποετοϖιοβαν λδ. µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 14065: 

Φαννιυσ Φλορεντινυσ µιλ. λεγ. ΞΙΙΙΙ γ(εµιναε) α 2. σζ. ϖγρ∀λ, 3. σζ. ελεϕρ∀λ. 

 

 

 

68. Σρσζτλ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. % Μ.: 107, σζ.: 73, ϖ.: 12 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6−4 

χµ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ, Σποδνϕα Ηαϕδινα. % Μαριβορ, Μζευµ. % Φ. 

 

ΡΑΚ, ϑβΑ 3, 1909, 168 σκκ. % ΙΛΣ 9085. % ΣΧΗΟΒΕΡ: Γραβστεινε 41, ν. 83. % ΑΙϑ 

375. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 64/2. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Λ(υχιυσ) Γαργιλιυσ Λ(υχι) φ(ιλιυσ) | Θυιρινα Φελιξ | [Τ]αχαπισ 

ϖε(τερανυσ) λεγ(ιονισ) Ι Αδ(ιυτριχισ) π(ιαε) φ(ιδελισ) | µισσυσ µισσιονε | νυµµαρια 

ανν(ορυµ) Λ | Λ(υχιυσ) Σ(.) Λ[− − − . 

 

4. σορ: Ταχαπαε: χολονια Αφριχ〈βαν, α µαι Γαβεσνλ, ϖ. Ταβ. Πευτ., Γεογρ. Ραϖ. 5, 5. 

ΧΙΛ ςΙΙΙ π. 8; Συππλ. π. 1150, κϖλ εσεττ α λεγ. Ι Αδιυτριξ τοβορζ⌠τερλετν 

 

 

 

69. Σρσζτλ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. % Μ.:169, σζ.: 54, ϖ.: 20 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 5,5−4,3 

χµ. % Λελ∀ηελψε Ποετοϖιο, Σποδνϕα Ηαϕδινα. % Πτυϕ, Καστλψµζευµ. % Φ. 

 

ΛΥΣΧΗΙΝ, ΜΖΚ ΙΙΙ Φ. 7, 1908, 252. % ΑΒΡΑΜΙ∋, Ποετοϖιο ν. 200. % ΣΧΗΟΒΕΡ, 

Γραβστεινε ν. 22. % ΑΙϑ 379. 
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Α(υλυσ) Ποστυµιυσ | Σπ(υρι) φ(ιλιυσ) Σενεχα | δοµ(ο)  Παρµα | ϖετερ(ανυσ) µισσι(χιυσ) |5 

λεγ(ιονισ) ΞΙ αν(νορυµ) ΞΞΧς | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | Ποστυµια Ιυ|χυνδα ετ Πριµιγενιυσ |10 

ποσιερυντ (σιχ !) | λιβερτι. 

 

1. σορ: Ποστυµιυσ: νεϖε ιταλικυσ. Παννονι〈βαν µ〈συττ: Σαϖαρι〈βαν Π. Ποστυµιι, 2. σζ, εγψ 

λιβερτυσ (ΧΙΛ ΙΙΙ 4206) σ εγψ πραετοριανυσ (ΧΙΛ ςΙ 32515); Ποστυµιυσ Χασσιανυσ Κρ. υ. 

188, (ΧΙΛ ΙΙΙ 4150); Αθυινχυµβαν εγψ χεντυριο (ΧΙΛ ΙΙΙ 143499. % 3. σορ: Παρµα: 

χολονια χιϖιυµ Ροµανορυµ. Κρ. ε. 183−βαν αλαπτοττ〈κ, ϖ. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις 521, ν. 

23. Λιϖ. 39, 55. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΧΙΛ ΞΙ π. 188. Αυγυστυσ ϕρααλαπτοττα: χολονια Ιυλια 

Αυγυστα ΧΙΛ ΞΙ 1059; Πλιν. ν. η. 3, 115; ϖ. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις 537:  

 

 

 

70. Ολτ〈ρ. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. Ταλπαζατ〈ν σζεµβεν η〈ροµ ροζεττα, φλττε σζλεσ π〈ρκ〈νψζατ. 

Φεντ σζλεσ π〈ρκ〈νψζατ, φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν, φεντ ϖολυτ〈σ δσζτσσελ. % Μ.: 

103, σζ.: 71, ϖ.: 37, βετ!ναγψσ〈γ 3−2,5 χµ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ, Τψρ�εϖ τργ. % ∆ατ〈λ〈σ: 2. 

σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. % Πτυϕ, Μζευµ. % Φ. 

 

Β. ΣΑΡΙΑ, ∀ΖΝ 28, 1933, 124 σκ, ν. 1. % ΑΙϑ 288. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 64/55. % 

Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15/16, 1964/65, 138, ν. 3. % Λ. ΜΡΟΖΕςΙΧΖ: Αρψστοκταχϕα ΠΣ−40. 

 

Λιβερο ετ Λιβεραε | σαχρυµ | Λ(υχιυσ) ςαλεριυσ ςερυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε ) 

Ποετ(οϖιονενσισ) |5 πραεφ(εχτυσ) φαβρ(υµ) θυαεστ(ορ) | αεδιλ(ισ) ποντιφ(εξ) | ΙΙϖιρ ι(υρε) 

δ(ιχυνδο). 

 

Α ποετοϖιοι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 71, 72, 73, 79, 80, 97, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48, 

 

 

 

71. Σρκ∀ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Α κ∀ ελλσ∀ ολδαλα τββ µεζ∀β∀λ 〈λλ: α φ∀µεζ∀βεν λαντον 

ϕ〈τσζ⌠ Ορπηευσ λ〈τηατ⌠ αζ 〈λλατοκ κζτ (ϕοββρα οροσζλ〈ν, βικα, σζαρϖασ, ελεφ〈ντ, ρ⌠κα, 
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µαϕοµ σ κτ µαδ〈ρ, βαλρα ϖαδκαν, φαρκασ, π〈ρδυχ, τεϖε, κγψ⌠ σ ιττ ισ κτ µαδ〈ρ). 

Φλττε κεσκενψ σζ〈ρνψασοκατ 〈βρ〈ζολ⌠ φρζ ϖαν, αζ οροµζατβαν α ηαλοττ Αδονιστ 

γψ〈σζολ⌠ Απηροδιτ /ςενυσ, αζ οροµζατ σαρκαιβαν φ〈κλψ〈σ Ερ⌠σοκ, α φελιρατ αλαττ Ορπηευσ 

αζ αλϖιλ〈γβαν α λαντϕ〈τκ〈τ ηαλλγατ⌠ ιστενπ〈ρ, Ηαδσ /Πλυτο σ Περσεπηον /Προσερπινα 

ελ∀ττ. Α προφιλ〈λτ κερετβε φογλαλτ φελιρατοσ µεζ∀ φλττ κεσκενψ, ϖαδ〈σζϕελενετετ 〈βρ〈ζολ⌠ 

φρζ λ〈τηατ⌠: κζπεν βικα µεδϖϖελ, βαλρα γαζελλα, ϕοββρα ϖαδσζαµαρατ λδζ∀ οροσζλ〈ν, 

α σρτ〈βλα κεσκενψ ολδαλαιν τ〈νχολ⌠ αλακοκ.  Α σζϖεγ α µ〈σοδλαγοσ φεληεσζν〈λ〈σ σορ〈ν − 

α κ∀ πελλενγρκντ σζολγ〈λτ − σζιντε τελϕεσεν λεκοποττ, χσακ φοσζλ〈νψοκβαν ραγαδηατ⌠ 

µεγ. % Μ.: 500, σζ.: 182, ϖ.: 39 χµ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ. Σλοϖεν. Τργ (Φ∀τρ) ιν σιτυ. % 

Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ φελε. % Αλφλδψ Γζα (Σιτυλα 8) ολϖασατα αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4069 =10870. % Α. ΣΧΗΟΒΕΡ, Γραβστεινε 65−66, ν. 141. %  Υ#.: Ρµερζειτ 

127−128, 143−144, Ταφ. ΞςΙ, Αββ. 53, 53 α. % Μ. ΑΒΡΑΜΙ∋: Ποετοϖιο 135−138, ν. 147. 

% ΑΙϑ 389. % Γ. ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Αρχη. ⊃ρτ. 77, 1950, 72, ν. 1. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 

1964−1965, 138, ν. 2. % Υ#, Σιτυλα 8, 1965, 99 σκκ. ν. 1. % ΑΕ 1966 299. % Λ. 

ΜΡΟΖΕςΙΧΖ: Αρψστοκταχϕα ΠΣ−41. 

 

Μ(αρχο) ς[αλ]ερ[ι]ο Χ(αι) φ(ιλιο) | Π[απ(ιρια τριβυ)? ςερο?] δεχ(υριονι) | [χ(ολονιαε) 

Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσιυµ) ΙΙϖ]ιρ(ο) ι(υρε) δ(ιχυνδο)| 

[.......]Τ[.]|[......]ΡΟ|[......]∴ ΑΝ|[.......]∴ |[....]Σ[....]|[....]Ε[.]ςΕΡςΣ | − − − . 

 

Αζ 1. σ 3. σορβαν ιντερπυνκχι⌠ νψοµα. % Α ποετοϖιοι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 72, 73, 

79, 80, 97, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ 

Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48,  

 

 

 

72. Ολτ〈ρτρεδκ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Χσακ α βαλολδαλι φελε µαραδτ µεγ. Γαζδαγον 

προφιλ〈λτ καζεττ〈σ ταλαπζατον κερετβεν εληελψεζεττ φελιρατοσ µεζ∀, φλττε ϖολυτα−δσζτσ. 

% Λελ∀ηελψε: Πτυϕ, Σχηλοσσβεργ, 1852. % Μ.: 123, σζ.: 28, ϖ.: 42 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 3−

2,5 χµ. % Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ φελε. % Α πτυϕι ϖ〈ροσκαπυ κελετι ολδαλ〈ν. % Ολϖασατ: 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4028 (σαϕτ⌠ηιβα µιαττ τϖεσεν 4027). % ΑΙϑ 280. % ΑΕ 1950, 145. % ΑΕ 1966 

296. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Σιτυλα 8, 1965, 101−104. ν. 2. % Υ#., Ας 15−16, 1964−65, 138, ν. 

4. % ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Θυαττυορϖιρι 322, 7. ϕεγψζ. % Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 64/54. % 

Λ. ΜΡΟΖΕςΙΧΖ: Αρψστοκταχϕα ΠΣ−39. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) [µ(αξιµο) δ(επυλσορι)] | Χ(αιυσ) ςαλ[εριυσ Μ(αρχι ?) φ(ιλιυσ)] | 

Σχρι[βονιανυσ] | δεχ(υριο) [χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσιυµ)] |5 [− − −]| 

εθ(υο) π(υβλιχο) πρ[αεφ(εχτυσ) φαβρυµ] | ΙΙΙΙϖι[ρ ι(υρε) διχ(υνδο)] | θ(υιν)θ(υενναλισ) 

ΙΙϖι[ρ ιυρ(ε) διχ(υνδο) θ(υιν)θ(υενναλισ)] | ϖοτυµ [σολϖιτ] |  λ(ιβενσ) [µ(εριτο)] . 

 

Αζ 1., 2., 6., 7., 8. σορβαν ιντερπυκχι⌠. % 7. σορ: ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. σζεριντ ΙΙΙΙϖι[ρ αεδ(ιλιχιαε) 

ποτ(εστατισ)] | θ(υιν)θ(υενναλισ), αζονβαν αζ 〈λταλυνκ ισµερτ πλδ〈κ σζεριντ α θυαττυορϖιρι 

τεστλετνεκ χσακ α κτ ρανγιδ∀σ ταγϕα, α θυαττυοιρϖιρι ιυρε διχυνδο λ〈ττα ελ α ϖ〈ροσι 

χενσορι, αζαζ θυινθυενναλισι τεενδ∀κετ, αζ αεδιλισι ηατ〈σκρρελ φελρυη〈ζοττακ νεµ, ϖ. 

Λεξ Ιυλ. Μυν. 83., τοϖ〈ββ〈 ΛΙΕΒΕΝΑΜ, Στδτεϖερωαλτυνγ 255 + 2. ϕεγψζετ ρσζλετεσ 

ιροδαλοµµαλ. % Α ποετοϖιοι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 73, 79, 80, 97, 98. σζ. 

φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ 

Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48, Α τοϖ〈ββι ποετοϖιαι λοϖαγοκατ λδ. α 74, 84, 97−98. σζ. 

φελιρατοκον. 

 

 

 

73. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψ φογαδαλµι ολτ〈ρ προφιλ〈λτ ταλαπζατταλ. Α µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σ 

σορ〈ν τετεϕτ λεϖ〈γτ〈κ, α φελιρατοσ µεζ∀βε φγγ∀λεγεσεν µλψ ϖ〈ϕατοτ ϖστεκ. Σζϖεγε 

ερ∀σεν σρλτ.  Λελ∀ηελψε Πτυϕ, αηολ ϖζϖεζετκ〈ροκ 〈σ〈σα κζβεν α Πανορ〈µα τον κερλτ 

ελ∀. % Μ.: 95, σζ.: 34, ϖ.: 25 χµ, α βετ!κ ναγψσ〈γα: 2,5 χµ. % ∆ατ〈λ〈σα: 2. σζ〈ζαδ. % 

Πτυϕ, Καστλψµζευµ (1938), κσ∀ββ Ποκραϕινσκι Μυζεϕ. % Φ. 

 

ΑΒΡΑΜΙ∋, Ποετοϖιο 133, ν. 204. % ΑΙϑ 279. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−65, π. 

138, ν. 6. % Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 64/42. % Λ. ΜΡΟΖΕςΙΧΖ: Αρψστοκταχϕα ΠΣ−

37. 
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[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ] | [προ σ]αλυ[τε] | − − − | − − − Ι |5 ς[α]λερ[ι(ι)] | − − − | Μ ....Ι.... | 

δ[εχ(υριονισ)] χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσισ) | α[εδι]λι[σ θ(υαεστορισ)] 

|10 πρ[αε]φ(εχτι) πρ[ο] | ΙΙ[ϖιρισ] ι(υρε) δ(ιχυνδο) | Λ(υχιυσ) ς[αλ(εριυσ) ςερ?]υσ ετ | 

Σ[αλ]ϖια | [− − −]ιανα |15 π[αρ]εντεσ | [ϖ(οτυµ)] σ(ολϖερυντ). 

 

Α νεϖεκ κιεγσζτσε βιζονψταλαν. 

5−7. σορ: ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. κιεγσζτσι ϕαϖασλατα Μαξι]µ[ιαν]ι. % 12. σορ: ΣΑΡΙΑν〈λ Ιυ[λι]υσ 

ετ, γψ αζονβαν αζ απα σ φια γεντιλιχιυµα νεµ εγψεζικ, σ αζ ελ∀ββινεκ α χογνοµενϕε ισ 

ηι〈νψζικ. % 14. σορ: [?Ιυλ]ιανα ΑΙϑ; [Θυιντ]ιανα ΜΧΣΨ, λδ. υγψανχσακ Ποετοϖι⌠β⌠λ 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4079: Σαλϖια Θυ[ιν]τιανα. 

Α ποετοϖιοι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 72, 79, 80, 97, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48, 111, 

113, 115. 

 

 

 

74. Σζαρκοφ〈γ τρεδκε µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Α Νοριχυµρα σ Παννονι〈ρα ϕελλεµζ∀ τπυσβα 

ταρτοζικ. % Μ.: 46, σζ.: 194, µ.: 119, βετ!ναγψσ〈γ 5−4,3 χµ. % Λελ∀ηελψε Πτυϕ, ςι∃αϖα. 

Χσατορν〈ζ〈σι µυνκ〈κ σορ〈ν κερλτ ελ∀ 1977−βεν. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ κζεπε. % Φ. 

 

Μ. �Α�ΕΛ−ΚΟΣ, ΖΠΕ 95, 1993, ππ 236−240, πηοτο. % ΑΕ 1993 1285. 

 

− − − ] | [Π(υβλιυσ)] Αελιυσ Μαρινυσ δ[εχ(υριο) χολ(ονιαε) Ποετοϖ(ιονενσισ)] | εθ(υο) 

πυβλ(ιχο) πραεφ(εχτυσ) χοη(ορτισ) ΙΙ Ηισπανορυµ ετ | Π(υβλιυσ) Αελιυσ Μαρχιανυσ 

δεχ(υριο) χολ(ονιαε) ειυσδεµ | εθ(υο) πυβλ(ιχο) πραεφ(εχτυσ) χοη(ορτισ) Ι Γερµανορυµ | 

παρεντιβυσ πιεντισσιµισ. 

 

3. σορ: χοηορσ ΙΙ Ηισπανορυµ ϖαγψ α χοηορσ ΙΙ Ηισπανορυµ σχυτατα Χψρεναιχα−ϖαλ 

αζονοσ � εννεκ 〈λλοµ〈σηελψε Ρεσχυλυµ ϖολτ ∆αχια Πορολισσενσιβεν �,  ϖαγψ α χοηορσ ΙΙ 

Ηισπανορυµ εθυιτατα π(ια) φ(ιδελισ)−σζελ. Εζ υτ⌠ββι 〈λλοµ〈σηελψε α Φλαϖιυσοκ κορ〈τ⌠λ 

κεζδϖε Γερµανια συπεριορβαν ϖολτ, 121/22−ιγ Ωιµπφενβεν, αζυτ〈ν Στοχκσταδτβαν µγ 

Αντονινυσ Πιυσ αλαττ ισ, ϖ. Ε. ΣΤΕΙΝ: Βεαµτεν 194 σκκ. � 5. σορ: α χοηορσ Ι 

Γερµανορυµ: α 2. σζ. κζεπν υγψανχσακ Γερµανια συπεριορβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ταλ〈ν 
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121/22−τ∀λ Ωιµπφενβεν, αηολ ππεν α χοηορσ ΙΙ Ηισπανορυµ εθυιτατ〈τ ϖ〈λτοττα φελ. 

Ιννεν ϖαλαµικορ 148 σ 161 κζττ ϑαγστηαυσενβε ηελψεζτκ 〈τ, αηονναν µγ 221−β∀λ ισ 

ϖαν φελιρατυνκ. Α χσαπατ λν α 3. σζ〈ζαδβαν µ〈ρ τριβυνυσοκ 〈λλτακ, ϖ. Α. ΣΤΕΙΝ: 

Βεαµτεν, 193, γψ α φελιρατ βιζτοσαν α 2. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ. 

Α σζαρκοφ〈γτρεδκ ελ∀κερλσϖελ τοϖ〈ββ ν∀ττ α λοϖαγρενδ! Π. Αελιι Μαρχιανι σζ〈µα. Α 

µι ποετοϖι⌠ι λοϖαγυνκ νψλϖ〈νϖαλ⌠αν νεµ αζονοσ σεµ αζ Εβυραχυµβαν (Βριταννια) 

ελ∀κερλτ φελιρατρ⌠λ ισµερτ Π. Αελ. Μαρχιανυσσζαλ (ΧΙΛ ςΙΙ 237 = ΙΛΣ 3598 = ΡΙΒ 649), 

ακι πραεφεχτυσ χοηορτισ (φελττελεζσεκ σζεριντ πραεφ. χοη. Ι Αυγ. Βραχαρυµ) ϖολτ, σ ακιτ 

Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ Α 43 εγψ αζονοσ νεϖ! ναποχαι δεχυρι⌠ϖαλ (ϖ. ΑΕ 1966, 310 = 

ΑΡ∆ΕςΑΝ 462) ηοζ σσζεφγγσβε, σεµ πεδιγ Π. Αελιυσ Π. φιλ. Παλ. Μαρχιανυσσζαλ, ϖ. 

ΧΙΛ ςΙΙΙ 9358 = ΙΛΣ 7238, Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ Α 44, αζ υτ⌠ββι Παλατινα τριβυσα υγψανισ 

κιζ〈ρϕα εζτ. % Α τοϖ〈ββι ποετοϖιαι λοϖαγοκατ λδ. α 72, 84, 97−98. σζ. φελιρατοκον.  

 

 

 

75. Ολτ〈ρ � Ποετοϖιο. � 2. σζ〈ζαδ. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4022. �  Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 64/29. � Ε. ΩΕΒΕΡ: ∆ιε ρµερζειτλιχηεν 

Ινσχηριφτεν δερ Στειερµαρκ. Γραζ, 1969, 387. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−33. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Χ(αιυσ) Χλοδιυσ | Αϖιτυσ | δεχ(υριο) χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) 

Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσισ) |5 ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: Χλοδιι: γψακοριακ ⊃σζακ−Ιταλι〈βαν. Παννονι〈βαν ελσ∀σορβαν αζ Εµονα−Σισχια−

Ποετοϖιο ηατ〈ρολτα τρσγβεν φορδυλνακ ελ∀, αζ εγψικ Εµοναι χσαλ〈δ Αθυιλειαι 

〈ττελεπλ∀, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3838. Εγψ ρσζκ κατονα. � 3. σορ: Αϖιτυσ: α χογνοµεν α κελτ〈κ 

λακτα ταρτοµ〈νψοκβαν κιυγρ⌠αν γψακορι, µ〈συττ χσακ νη〈νψ εσετβεν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι, 231 σκ.  

 

 

 

76. Κισ φογαδαλµι ολτ〈ρ, φελσ∀ ρσζε α φελιρατ ελεϕϖελ εγψττ ηι〈νψζικ. � Λελ∀ηελψε Πτυϕ. 

� Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ ΑΒΡΑΜΙ∋,  αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4067. � ΑΒΡΑΜΙ∋, Ποετοϖιο, 150, ν. 182, Αββ. 106. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε 

Βεϖλκερυνγ 64/23. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−29. 

 

− − − ] προ σαλυτε Τ(ιτι)? Αελ(ιι)] | [Π]α[τ]ρινι | δεχ(υριονι) χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) 

Π(οετοϖιονενσιυµ) | Τ(ιτυσ) Αελιυσ Χελερ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) ειυσδ(εµ) |5 φρατερ ετ 

Θ(υιντυσ) Γερ|µανιυσ ςαλενσ. 

 

3−4. σορ: Α Τ. Αελιι ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογυκατ Αντονινυσ Πιυστ⌠λ καπτ〈κ.   ςαλ⌠σζν!λεγ           

ποετοϖι⌠ι βεννσζλττεκ λεηεττεκ. � 5. σορ: εγψ Γερµανιυσ ςαλενσετ ισµερνκ 

Ιντερχισ〈β⌠λ α 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελβ∀λ, ϖ. Ιντερχισα Ι, 19 = Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 355, 

ακι α χοη. (µιλλ.) Ηεµεσ. κατον〈ϕα ϖολτ, σ νεµ γψ τ!νικ, ηογψ κζε λεννε α ποετοϖι⌠ι 

Τ. Αελιιηεζ.  

 

 

 

77. Σρκ∀τρεδκ. � Μ.: 106, σζ.: 76, ϖ.: 17 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 7−6 χµ. � Λελ∀ηελψε 

Πτυϕ. Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ φελε. � Ποετοϖιο, 

ϖ〈ροστορονψ. (ΑΙϑ). % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4068. � Α. ΡΑΚ, ϑΑ 3, 1909 (1910) 172−173, φιγ. 7. � Α. ΣΧΗΟΒΕΡ: 

Γραβστεινε 36, ν. 67. � ΑΒΡΑΜΙ∋: Ποετοϖιο π. 142, ν. 151. � ΑΙϑ 388. � Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 64/34. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−34. � Ολϖασατ: φνψκπ αλαπϕ〈ν. 

 

Χ(αιο) Ιυλιο Μαγν[ο] | δεχ(υριονι) χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσισ) 

αν(νορυµ) [− − −] | ετ Υλπ(ιαε) Ματερν[αε]| αν(νορυν) Λ |5 Ιυλια Μαγνα | [−] | Χ[αι?− − − . 

 

1. σορ: Ι+Λ: λιγ〈λϖα. Χ. Ιυλιυσ Μαγνυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ σζακιτ〈λιαι ερεδετ! λεηετεττ, β〈ρ 

Ποετοϖιο κρνψκι βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σα σεµ ζ〈ρηατ⌠ κι. Χογνοµενϕε α κελτα 

νεϖεκβεν γψακορι Μαγ− τ∀ϖελ ισ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠. � 4. σορ: Υλπιι: Ποετοϖιο 

κρνψκν νεµ ϖολτ αυξιλι〈ρισ τ〈βορ, αηονναν ιδεγεν ερεδετ! Υλπιι α ϖ〈ροσβα 

τελεπδηεττεκ ϖολνα, γψ ϖαλ⌠σζν!λεγ κρνψκβελι ροµανιζ〈λτ βεννσζλττεκ. Ματερνα: α 

χογνοµεν α νψυγατι, κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν ελτερϕεδτ. Παννονι〈βαν α 2. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ 
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ϖτιζεδειτ∀λ ϖ〈λικ γψακοριββ〈, αµικορ α ηελψι λακοσσ〈γ α φελιρατοκον ναγψοββ 

τµεγεκβεν µεγϕελενικ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 181. Ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ ηελψι 

βεννσζλττ. 

 

 

 

78. Ολτ〈ρτρεδκ, χσακ α ϕοββολδαλι φελε µαραδτ µεγ. Μοµµσεν αζονοσνακ ταρτοττα α 

ΚΝΑΒΛ 〈λταλ πυβλικ〈λτ χρε�νϕεϖεχ−ι φελιρατταλ (Στειερµ. Μιττη. 1859, 87) σ ελτρ∀ 

ολϖασατκντ αδτα µεγ ∀κετ, ΑΒΡΑΜΙ∋, οπ. χιτ. χ〈φολϕα αζονοσσ〈γυκατ. � Λελ∀ηελψ: 

Ποετοϖιο. � ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 180 υτ〈ν. � Ολϖασατ: ΑΒΡΑΜΙ∋ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 5302. � ΑΒΡΑΜΙ∋, ∀ΖΝ (Μαριβορ) 28, 1933, ππ. 131−133.  

 

[Σιλϖαν]ο Αυγ(υστο) | [σαχρ(υµ)] Μ(αρχυσ) Μεσσ(ιυσ) | [− − −] ΙΙϖιρ ι(υρε) | [δ(ιχυνδο) 

θ(υιν)θ(υενναλισ)?] προ σαλ(υτε) | [... Σπ]εχταταε |  [ετ φιλ(ιορυµ)] εορυµ | − − − ε]τ 

Σεθυ[εντισ | − − − . 

 

2. σορ: Μ. Μεσσιυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ απϕα ϖολτ Μ. Μεσσιυσ Μεσσορνακ, ακι κτ Αυγυστυσ 

αλαττ (ταλ〈ν α Σεϖερυσ κορβαν?) Παννονια συπεριορ χεντεναριυσ ρανγ προχυρατορα τισζττ 

τλτττε βε Ποετοϖιοβαν, ϖ. ΑΕ 1920 64 = ΑΙϑ 265 (Ποετοϖιο): Αεσχυλαπιο Αυγ. 

σαχρυµ.| Μ. Μεσσιυσ Μεσσορ [προχ.] | Αυγγ. νν. εξ ϖοτο ποσυιτ. Α νϖηεζ λδ. µγ 

Μεσσια Φλορ〈τ Χαρνυντυµβαν, ϑ. ΒΟΡΤΛΙΚ, ΡΛ√ 16, 1926, ν. 41. 

 

 

 

79. Φελιρατοσ εδνψτρεδκ, τερρα σιγιλλατ〈ηοζ ηασονλ⌠, σζ∀λ∀ινδ〈κκαλ. φρτκκελ σ 

λεϖελεκκελ δσζτεττ. 

 

ΑΒΡΑΜΙ∋, Ποετοϖιο. π. 192, νο. 263. 

 

− − − ςαλ?]εριυσ Μ[αξιµιανυσ?] | δ(ονο) δ(ατ). 
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Α ποετοϖιοι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 72, 73, 80, 97, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48, 

 

 

 

80. Αϕτ⌠ φλττι κερεσζτπιλλρ, ϖεσ κικπζσ!. Μινδκτ ολδαλ〈ν φελιρατ ϖαν, α κ∀ φορµ〈ϕ〈τ 

κϖετ∀ κερετβεν. Α η〈τολδαλον ταλ〈ληατ⌠ φελιρατ βαλ σζλε σρλτ. % Μ.: 68, σζ.: 110, ϖ.: 

34 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 3−3,5 χµ. � Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Α 18. σζ〈ζαδβαν α 

δοµινικ〈νυσοκ κολοστορ〈βαν ϖολτ φελ〈λλτϖα.� 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Πτυϕ, α ϖ〈ροσ 

τορνψ〈νακ φελϕ〈ρατα φλττ βεφαλαζϖα (1938). � Φ. σ ΑΛΦ√Λ∆Ψ ολϖασατα αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4038. � ΙΛΣ 7120. � Μ. ΑΒΡΑΜΙ∋: Ποετοϖιο 146, ν. 170. � ς. ΣΚΡΑΒΑΡ, 

ϑ√ΑΙ 19−20, 1919, Βειβλ. 289−290. � ΑΙϑ 287. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ 13. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 38/57. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−65, π. 139, 143, ν. 10. 

� Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ 832 σκ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−38. � Φνψκπ 

αλαπϕ〈ν. 

 

Χ(αιυσ) ςαλ(εριυσ) Τεττιυσ Φυσχυσ δεχ(υριο) | χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) 

Π(οετοϖιονενσισ) θ(υαεστορ) αεδιλ(ισ) πραεφ(εχτυσ) φαβρ(υµ) | ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) 

αυγυρ | λοχα χολλεγ(ιο) µαγνο Λαρυµ |5 ετ ιµαγινυµ δοµινι ν(οστρι) | Χαεσ(αρισ) οβ 

ηονορ(εµ) | τριβ(υνατυσ) π(εχυνια) σ(υα) φ(εχιτ). || [Χ(αιυσ) ςα]λ(εριυσ) Τεττιυσ Φυσχυσ 

δεχ(υριο) | [χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε)] Π(οετοϖιονενσισ) θ(υαεστορ) αεδιλ(ισ) 

πραεφ(εχτυσ) φαβρ(υµ) | [ΙΙ]ϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) αυγυρ | [λοχ]α χολλεγιο µαγνο Λαρυµ |5 

[ετ ι]µαγινυµ δοµινι ν(οστρι) Χαεσαρισ | [οβ η]ονορεµ τριβυνατυσ | [πε]χ(υνια) συα 

φεχιτ. 

 

4. σορ: α λοχα αλαττ ϖαλ⌠σζν!λεγ σρηελψεκετ ρτηεττεκ, ϖ. ΣΚΡΑΒΑΡ, οπ. χιτ., τοϖ〈ββ〈 ς. 

ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ � Β. ΣΑΡΙΑ, ΑΙϑ λοχ. χιτ. � 7. σορ: τριβυνατυσ: Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, λοχ. χιτ. ελϖετι α 

τριβυνατυσ λεγιονισ λεηετ∀σγτ, σ εννεκ µεγφελελ∀εν Χ. ςαλ. Τεττιυσ Φυσχυστ νεµ ισ 

ϖεσζι φελ α µιλιτια εθυεστρισ αβσζολϖ〈λ⌠ι κζ, αζονβαν α τριβυνατυσ σεµ ϖ〈ροσι, σεµ 

πεδιγ χολλεγιυµι τισζτσγκντ νεµ ισµερτ, αζ υτ⌠ββιηοζ ϖ. ΡΟΨ∆ΕΝ: Μαγιστρατεσ 12 

σκ. Κατοναι τισζτσγκντ κεζελι µ〈ρ α ΧΙΛ ΙΙΙ Συππλ. Ινδεξ. π. 2507 ισ. � Α ποετοϖι⌠ι 
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ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 72, 73, 79, 97, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 

15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 48. 

 

 

 

81. Μ〈ρϖ〈νψ ολτ〈ρ, τετεϕε χσονκα. � Μ.: 51, σζ.: 31, ϖ.: 15,5. Βετ!ναγψσ〈γ 2 χµ. � 

Λελ∀ηελψε: Πτυϕ, Οκολι�κα λϕυδσκα �ολα.� Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Πτυϕ, Ποκραϕινσκι Μυζεϕ. 

% Φ. 

 

Β. ΣΑΡΙΑ, ϑ√ΑΙ 36, 1946, Ββλ. 61, ν. 14. � Ρ. ΒΡΑΤΑΝΙ∋, Ας 2, 1951, 11, φοτ⌠. � Α.ετ 

ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛΙυγ 1963, 341. 

 

[− − −] | Αυγ(υστο ϖαγψ �υσταε) σαχρ(υµ) | Χ(αιυσ) Νοϖελλιυ[σ] | ςιταλισ Αυγ(υσταλισ) |5 

χολ(ονιαε) Ποετ(οϖιονενσιυµ) χυµ | ςαλερια | Σατονια χονι|υγε | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) 

µ(εριτο). 

 

2. σορ: α Νοϖελλιυσ γεντιλιχιυµ ιταλικυσ, µινδενεκελ∀ττ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν ελτερϕεδτ, ϖ. Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙΙ, 105. � 7. σορ: Σατονια: ταλ〈ν α ζσιδ⌠ γαβονα!ρµρτκ, α 

σατον ελνεϖεζσβ∀λ, αµι ςαλερια κελετι ερεδετρε υταλνα. Ηα κζε ϖολτ α Ποετοϖιο 

ϖεζετσβεν σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ ςαλεριιηεζ, λεγφελϕεββ α λιβερτ〈ϕυκ λεηετεττ. 

 

 

 

82. Φελιραττρεδκ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Λελ∀ηελψε Ποετοϖιο. � Πτυϕ, 

Γιµν〈ζιυµ (ΧΙΛ) % Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10882. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 438. 

 

Χ(αιυσ) Χαλ[πυρνιυσ] | Ευτ[ψχηυσ] | Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) [− − −] | ετ Χαλ[πυρνια − − − . 

 

Α Χαλπυρνιυσ νοµεν Ιτ〈λι〈ν κϖλ Ηισπανι〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν ισ ερ∀σεν ελτερϕεδτ, ϖ. 

Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, 25. Γργ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν αζ Αυγυσταλισ ϖαλ⌠σζν!λεγ 

φελσζαβαδτοττ ϖολτ. 
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83. Μ〈ρϖ〈νψλαπ. Α φελιρατοσ µεζ∀ 3. σ 4. σορα κζττ κετττρτ. � Μ.: 91,5, σζ.: 44,5, ϖ.: 

11 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 2−4 χµ. � Λελ∀ηελψε Ποετοϖιο, 3. Μιτηραευµ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ 

µ〈σοδικ φελε /3. σζ〈ζαδ. � Λϕυβλϕανα, Ζγορν. Βρεγ, 3. Μιτηραευµ (ΑΙϑ) % Φ. 

 

Β. ΣΑΡΙΑ, Βλττερ ζυρ Γεσχηιχητε υνδ Ηειµατκυνδε δερ Αλπενλνδερ Ις, 1913, 426. � 

ΑΒΡΑΜΙ∋: Ποετοϖιο 187, ν. 246. � ΑΙϑ 312. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 45. � 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 38/61. 

 

Σ(ολι) ι(νϖιχτο) Μ(ιτηραε) | Σεξ(τυσ) ςιβ(ιυσ) Ηερµεσ Αυγ(υσταλισ) | χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) 

Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσισ) σιγν(υµ) αργεντ(ευµ) | χυµ βασε συα δ(ονο) δ(εδιτ) |5 χυµ 

συισ πατρε | προσ(εδεντε) Λ(υχιο) ςερνασιο | Ηεραχλιδα. 

 

2. σορ: Α ςιβιι νεϖτ Ποετοϖι⌠βαν εγψ τοϖ〈ββι φελιρατ ισ ∀ρζι, ϖ. ΑΙϑ 402: ςιβια 

Μαρχελλινα, ακι ταλ〈ν αζ εµοναι Μ. ςιβιυσ Μαρχελλυσ λε〈νψα ϖολτ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3840. 

Εµον〈βαν µγ τοϖ〈ββι ςιβιι ισ κιµυτατηατ⌠κ. Α νϖ νεµ χσυπ〈ν ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν (ϖ. 

πλ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 568 σκ: 33 εσετ), ηανεµ ∆αλµατι〈βαν σ Κελετεν ισ ελτερϕεδτ. Α 

ποετοϖιοι ςιβιι εσετβεν αζονβαν ινκ〈ββ ιταλικυσοκ φελσζαβαδτοττϕ〈ρα κελλ γονδολνυνκ, σ 

δοµινυσκντ αζ οσζτατλαν Παννονια δυχεναριυσ προχυρατοραι, Χ. ςιβιυσ Μαξιµυσ, 

(Στατιυσ, Σιλϖαε 4, πραεφ. 1, 17; 4, 7, 13−14) σ Λ. ςιβιυσ Λεντυλυσ (ΑΕ 1913, 143α−β 

τοϖ〈ββ〈 1924 81 � Επηεσοσ) ισ σζ〈µτ〈σβα ϕηετνεκ, ακικ Κρ. υ. 93−βαν σ αζ αζτ κϖετ∀ 

ϖεκβεν, ιλλ. 104 σ 106 κζττ ϖισελτκ ε τισζτσγκετ, σ µιντ ιλψενεκ, Ποετοϖι⌠βαν 

σζκελτεκ, ϖ. ℑ. ∆ΟΒ: ςερωαλτυνγ 259, 260, ΦΙΤΖ ϑ., ΠΡΚ 66. �  6. σορ: ςερνασιο: 

ΣΧΗΥΛΖΕ 144, 412, ΣΟΛΙΝ � ΣΑΛΟΜΙΕΣ: Ρεπεροριυµ 203, ταλ〈ν α ϖερνα σζ⌠β⌠λ, 

ΒΑΡΚΧΖΙΝℑΛ, λοχ. χιτ. τϖεσεν ςερµασιο. Φελσζαβαδτοττ.  

 

 

 

84. Ολτ〈ρ � Λελ∀ηελψε Πτυϕ. � 2. σζ〈ζαδ ϖγε − 3. σζ〈ζαδ. % Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4033. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 263, 38/19. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−31. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | δεπυλσορ(ι) | Αυ[ρ(ελιυσ)] Χειον|υσ δ(εχυριο) χ(ολονιαε) 

Ποε[τ(οϖιενσιυµ)] |5 σαχερδοταλ(ισ) ε[τ] | ϖ(ιρ) ε(γρεγιυσ) προ σαλυτε | [σ]υα [ετ] 

Σπεχιατιαε | Αισιαε υξορισ | [σ]υορυµθυε |10 οµνιυµ | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) [λ(ιβενσ)] 

µ(εριτο). 

 

1−2. σορ: Ιυππιτερ οπτιµυσ µαξιµυσ δεπυλσορ κυλτυσζ〈τ λδ µγ Εµον〈βαν, ΑΙϑ 156 = 

ΡΙΝΜΣλοϖ 16. Α κυλτυσζηοζ λεγϕαββαν Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, �Α 45, 1995µ 371 σκκ. �  4. 

σορ: δ(εχυριο) χ(ολονιαε) Ποε[τ(οϖιενσιυµ)], ϖ. ν. 42, 59. Α ΧΙΛ−βεν κζλτ φελολδ〈σ: 

δ[ε]χ(υριο) Ποε[τ(οϖιενσιυµ)], αζονβαν αζ ελ∀ββι µεγολδ〈σ ϖαλ⌠σζν!ββ, µιϖελ 

Ποετοϖιοβαν α τισζτσγϖισελ∀κ αζ σσζεσ 〈λταλυνκ εδδιγ ισµερτ φελιρατον α ϖ〈ροσ νεϖε 

µελλεττ α χολονια ρανγοτ ισ ϕελλτκ. �  7. σορ: Σπεχιατια: χσακ ιττ φορδυλ ελ∀. 

Α τοϖ〈ββι ποετοϖιοι λοϖαγοκατ λδ. α 72, 74, 97−98. σζ. φελιρατοκον. Εγψ τοϖ〈ββι Αυρελιυσ 

Ποετοϖιο ορδοϕ〈βαν, Μαξιµινυσ, Αυρ. Χειονυσ ροκονα ϖολτ, λδ α 92. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

85. Ολτ〈ρτρεδκ. � Λελ∀ηελψε Πτυϕ, αηολ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, α ϖ〈ρ φαλ〈β⌠λ 

κερλτ ελ∀ φελσ∀ Πτυϕβαν. � ∆ατ〈λ〈σα: 180 υτ〈ν. % Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4050. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 38/62. 

 

− − − Μα]νσυετυσ | [δ]εχ(υριο) χ(ολονιαε) Υ(λπιαε) Τ(ραιαναε) Π(οετοϖιονενσιυµ) | 

[ϖ(οτυµ)] σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο) | [λ(οχο)] δ(ατο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

 

 

86. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψ ολτ〈ρτρεδκ, βαλολδαλ〈ν µιντεγψ εγψηαρµαδα λετρτ. Α τετεϕν 

ρελιεφδσζτσ: χσεχσεµ∀τ τ〈πλ〈λ⌠ λ∀ ν∀, ϕοββρα µελλεττε 〈λλ⌠, κτ κεζβεν καγψλ⌠τ ταρτ⌠ 

ν∀αλακ. Ερ∀σεν λεκοποττ. � Μ.: 53, σζ.: 32, βετ!κ 3 χµ. � Λελ∀ηελψε Πτυϕ. Α ϖ〈ροσ 

τορνψ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα. � Κρ. υ. 2. σζ. µ〈σοδικ φελε. Α χονσυλοκ ηιϖαταλι ϖε εννλ 
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κζελεββρ∀λ νεµ µεγηατ〈ροζηατ⌠, ϖ. Α. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Ι φαστι χοσολαρι π. 66, σ π. 241. � 

Μαριβορ, ϖ〈ροσι µζευµ (ΑΙϑ). % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4052, 4053. � Κ. ςΙΓΑΝ∆, ϑ√ΑΙ 18, 1915, Ββλ. 207, ν. 11., φοτ⌠. � Μ. 

ΑΒΡΑΜΙ∋, Ποετοϖιο 148, ν. 175. � ΑΙϑ 328. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 64/24. 

 

[Νυτρ(ιχιβυσ)  Αυ]γ(υστισ) σαχρ(υµ) π<ρ>ο σαλυ|[τε − − − Αελ(ιαε)? Σεχυ]νδινεσ Αελι(ι) | [− 

− − ετ Σε]χυνδινυσ δεχ(υριο εσετλεγ �υριονεσ?) Ι[Ι|ϖιρ( ϖαγψ −ι?) ι(υρε) δ(ιχυνδο) − − − 

Χεν]σοριν(ο) ετ Υρσ[ο χο(ν)σ(υλιβυσ)] . 

 

1. σορ. ς. ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ σ Β. ΣΑΡΙΑ κιεγσζτσε [Νυτριχιβυσ Αυ]γ.−ρα, τεκιντετϖε ϖϖε αζ 

ολτ〈ρ ηι〈νψζ⌠ βαλ φελνεκ τερϕεδελµτ, α ραϕτα λϖ∀ 〈βρ〈ζολ〈σ ταρταλµ〈τ σ α Ποετοϖι⌠βαν 

ϕ⌠λ µεγραγαδηατ⌠ Νυτριχεσ κυλτυσζ〈τ, ϖαλ⌠σζν!νεκ τ!νικ, ϖ. ΑΙϑ, οπ. χιτ. � 2. σορ: 

Σεχυνδινεσ �  α γργ γενιτιϖυσ γργ ϖαγψ οριεντ〈λισ σζ〈ρµαζ〈σρα υταλ, ϖ Μ⌠χσψ, λοχ. 

χιτ. � 3−4. σορ: δεχ(υριονεσ) Ι[Ι|ϖιρι ι(υρε) δ(ιχυνδο) ισ λεηετσγεσ. 

 

 

 

87. Μ〈ρϖ〈νψτ〈βλα, ϖαλαµιλψεν πτµνψηεζ ταρτοζοττ. � Μρετει 46 ξ 39 ξ 8−10, 

βετ!ναγψσ〈γ 4,5−3,6 χµ. � Λελ∀ηελψε Πτυϕ, αηολ 1964−βεν, α ϖ〈ρ σζακι φαλ〈νακ 

λεοµλ〈σακορ κερλτ ελ∀. Α λελ∀ηελψ κζϖετλεν κζελβεν 1936−βαν εγψ υγψανερρε αζ ϖρε 

δατ〈λτ φελιραττρεδκ κερλτ ελ∀, µελψ εγψ πλετ ηελψρε〈λλτ〈σ〈τ εµλτι, ϖ ΑΙϑ 347. � 

∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 243. % Φ. 

 

Ι. ΜΙΚΛ−ΧΥΡΚ, ςαρστϖο σποµενικοϖ 9, 1962−64, 195. � Υ#., Ας 18, 1967 193 σθ. � Α. 

∆ΕΓΡΑΣΣΙ, Ατηεναευµ 46, 1968, 141, φοτ⌠. � Β. ΣΑΡΙΑ, ∀ΖΝ Νς 5, 1969, 141 σκ. � 

Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1978, 1135. 

 

Λοχα Φο[ρτυναε προ] | συο ρεδιτ[υ δεδιτ] | Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Εξσυπ[ερατυσ χυµ] | 

ςιχτοριν[ο φιλιο] Αρριανο [ετ Παπο χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

Β. Σαρια ολϖασατα σζεριντ: 
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Λοχα Φο[ρνιχατα συµπτυ] | συο ρεδιν[τεγραϖερυντ] | Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Εξσυπ[ερατυσ ετ] | 

ςιχτοριν[υσ αεδιλεσ] Αρριανο [ετ Παπο χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

 

 

88. Η〈ροµ σσζεταρτοζ⌠ τρεδκ. � Λελ∀ηελψε α 2. σζ. Μιτηραευµ. � 3. σζ〈ζαδ. ! 

Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 151849 � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 38/35.  

 

[∆(εο) Ι(νϖιχτο)] Μ(ιτηραε) Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Ρεστυτυσ, ΙΙΙΙΙΙϖ[ιρ Αυγ(υσταλισ) | 

[χο]λ(ονιαε) Π(οετοϖιενσισ) πρ(ο) σε [ε]τ συ[ι]σ οµ[νιβυσ]. 

 

1. σορ: α ΙΙΙΙΙΙϖιρ νγψ κζπσ∀ ϕελε φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ.  

 

 

 

Τερριτοριυµ Ποετοϖιονενσε 

 

 

89. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Πτυϕ, ςι∃οϖα (= Ωειτσχηαχη). % Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4070. 

 

[δεχ(υριο)? χ]ολ(ονιαε) Ποετ(οϖιονενσιυµ) | − − − [δεχ(υριο)? χ]ολ(ονιαε) Χλ(αυδιαε) 

Σαϖ(αριενσιυµ) | − − − ςΧΦΤ | − − −. 

 

3. σορ. Α νγψ βετ!νεκ χσακ α φελσ∀ ρσζε τ〈τσζικ, αζ Φ ακ〈ρ Ε ισ λεηετ. 
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90. Ολτ〈ρ µσζκ∀β∀λ. Φελσ∀ ρσζε ηι〈νψζικ. � Μ.: 69, σζ.: 56, ϖ.: 19, βετ!ναγψσ〈γ: 4,9−3 

χµ. � Λελ∀ηελψε Σποδνϕα Ηαϕδινα φαλυ, Πτυϕτ⌠λ 3 κµ−ρε νψυγατρα, 150 µ−ρε αζ 1. σζ. 

Μιτηραευµτ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 3. σζ. ελσ∀ φελε. � Πτυϕ, Ποκραϕινσκι Μυζεϕ. � Φ. 

 

Β. ΣΑΡΙΑ, ϑ√ΑΙ 36, 1946, Ββλ. 41, 2. � Ρ. ΒΡΑΤΑΝΙ∋, Ας 2, 1951, 9. σκ., φνψκ. � Α. 

ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛΙυγ 1963, 352. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 38/47. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Σιτυλα 8, 1965, 105−106, νο 4. � ΑΕ 1966 297. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−44. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | ∆ο]λιχ[ηενο] | [.] Οχτ(αϖιυσ) Ινγεν| υ[υ]σ οβ ηον[ο]|5ρε[µ] 

πρ(α)εφεχτυ|ρ(α)ε δ(ονο) δ(εδιτ). 

 

5. σορ: α φελιρατ〈λλτ⌠ πραεφεχτυσ προ ΙΙϖιρισ, ϖαγψ εσετλεγ πραεφεχτυσ χολλεγιι φαβρυµ λεττ, 

ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, οπ. χιτ. 106. Αζ υτ⌠ββι υγψαν νεµ ταρτοζοττ αζ ϖεσ µαγιστρατυσοκ 

κζ, µελψεκ ηαγψοµ〈νψοσαν ηονορεσνεκ σζ〈µτοττακ, υγψανακκορ, α φελιρατοκ τανσ〈γα 

σζεριντ µινδιγ εγψ−εγψ δυυµϖιραλισ τλτττε βε, ακιτ ϖαλ⌠σζν!λεγ α ϖ〈ροσι ταν〈χσ 

νεϖεζεττ κι, σ νεµ α χολλεγιυµ ταγσ〈γα ϖ〈λασζτοττ. ⊆γψ πραεφεχτυρα φαβρυµ ϖγσ∀ σορον 

α µυνιχιπ〈λισ χυρσυσ ηονορυµ ρσζε ϖολτ. Α κτφαϕτα πραεφεχτυρ〈τ εγψαζον καρριερεν 

βελλ λδ. α κϖετκεζ∀ (74. σζ.) φελιρατον. � 2. σορ: Οχταϖιυσ: Ιταλικυσ νϖ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ονοµαστιχον 110. 

 

 

 

91. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Κλενοϖνικ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. % Α ΧΙΛ 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4111. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 34/1. ∆. ΓΑΒΛΕΡ, ν. 15. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−36. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) δεπ(υλσορι) | Χ(αιυσ) Τιβεριν(υσ) | Φαϖεντινυσ | δεχ(υριο) 

χολ(ονιαε) Ποετ(οϖιενσιυµ) |5 πρ(α)εφ(εχτυσ) φαβρυµ | θυ(α)εστορ πρ(α)εφ(εχτυσ) | προ 

ΙΙϖιρισ | προ σαλυτε συα | συορυµθ(υε) οµνιυµ. 
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1. σορ: Ιυππιτερ δεπυλσορ Ποετοϖιο−κρνψκι κυλτυσζ〈ηοζ λεγϕαββαν Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, �Α 

45, 1995µ 371 σκκ. � 2−3. σορ: Τιβερινυσ Φαϖεντινυσηοζ: εγψ δεχ. ο[(ρν) � Αθυ]ινχι 

φελιρατ〈ν εµλτεττ, Τιβερ. Φαϖεντι[− − − νεϖ! σζεµλψ Ποετοϖι⌠β⌠λ (318. σζ. φελιρατ, ΧΙΛ ΙΙΙ 

15186). Λεηετ, ηογψ αζονοσακ, ϖαγψ εγψαζον χσαλ〈δ ταγϕαι.  

 

 

 

92. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψ ολτ〈ρ φελσ∀ φελε. Μινδκτ ολδαλα ισ σρλτ. Α φελιρατοσ µεζ∀ φελεττ 

ϖολυτα δσζτσ. � 1600 τ〈ϕ〈ν µγ εγσζ ϖολτ α κ∀, α κεττφ!ρσζελσε υτ〈ν, α µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβαν αζ αλσ⌠, α φελιρατ 7−11 σορ〈τ ταρταλµαζ⌠ φελε ελϖεσζεττ. � Μ.: 52, σζ.: 34−

29, ϖ.: 32, βετ!ναγψσ〈γ: 4 χµ. � Λελ∀ηελψε Κρι�οϖλϕαν, Σζεντ Βορβ〈λα 

πλβ〈νιατεµπλοµ. � Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � 1913−τ⌠λ Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4108. � Ε. ΚΑΛΙΝΚΑ − Α ΣΩΟΒΟ∆Α, ΑΕΜ 13, 1890, π. 14, ν. 3. � ΑΙϑ 449. � 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 263, 37/1. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−

32. 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) χυλ(µιναλι) | Μ(αρχυσ) Αυρε[λ(ιυσ)] | Μαξιµινυσ δε[χ(υριο)] | 

[χ]ολ(ονιαε) Ποετ(οϖιονενσισ) ηο[ν]|ορε ΙΙ ϖιρ(ι) θ(υιν)[θ(υενναλισ)] |5 [ε]ξ χυρατ(ορε) 

σαχε[ρ|δ]οσ προϖινχι|[α]ε Παννονιαε συπερι(ορισ) | προ σαλυτε συα ετ | Αυρελ(ιαε) 

Μαρχελλ[ι]|10ναε χονιυγισ συ|ορυµθυε οµνιυµ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

7−11 σορ: α ΧΙΛ σζερζ∀ϕνεκ εγψ φεννµαραδτ µ〈σολατ αλαπϕ〈ν τρτν∀ ρεκονστρυκχι⌠ϕα. 

Τοϖ〈ββι Αυρελιι Ποετοϖιο ορδοϕ〈βαν: 84. σζ. φελιρατ. 

 

 

 

93. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Σταρ�ε (= Αλτενδορφ), Πτυϕτ⌠λ 16 κµ−ρε σζακνψυγατρα, α 

∆ρ〈ϖα ϕοββπαρτϕ〈ν. � 2−3. σζ〈ζαδ. � Γραζ, Μυσευµ. ! Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4100. 

 

− − − ]υνι[− − − | − − −] χολ(ονιαε) Πο[ετ(οϖιονενσισ) − − − | − − − ]ταϖι[− − − | − − −] φιλ(ιο) [− − −  . 
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94. Τρεδκ, µινδ α νγψ σαρκα χσονκα. � Λελ∀ηελψ: Νεδελϕα (α ∆ρ〈ϖα µεντν, Πτυϕτ⌠λ 

20 κµ−ρε κελετρε, Σζλοϖνια). � 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. ! Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4107. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑΗυνγ 6, 1958, 438. 

 

− − −] Εγνατ[− − − | − − −]ο ςαλεντινι φιλ(ιο) [− − − ]|ο Χειυσ Μαξιµυσ Αυγ(υσταλισ) 

χο[λ(ονιαε) | χονλιβερτυσ ετ περπετυα[− − − | ετ σιβι ετ Αεµιλο Λυχιδαε | χονιυγι ετ 

ςαλεντιναε | ετ Μαξιµαε ετ ςιταλι ετ | ςερινο ετ Μαξιµιανο ετ | [Λ]υχιδαε ετ Λυχ[ιλλαε?] | 

χονλιβερτισ | [ιν] φρ(οντε) π(εδεσ) ΞΞΞΞς π(ολλιχεσ?) Ξ[− − −| − − −]Ο ιν αγ[ρο − − −  . 

 

Χειι: Αθυιλεια: ΧΙΛ ς 917.− Αυρελιυσ Χειονυσ, σ ϖιρ εγρεγιυσ µινδεν βιζοννψαλ α 

γαζδαγ λιβερτυσ, Χειυσ Μαξιµυσ λεσζ〈ρµαζοττϕα ϖολτ, λδ. φεντεββ α 84. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ χολονιαε: 

 

 

95. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψλαπ, ϖαλ⌠σζν!λεγ πτσι φελιρατ. Η〈ροµ δαραββα τρττ, ηι〈νψζ⌠ 

ηαρµαδικ δαραβϕα, α ϕοββ ολδαλι σζλε κιπ⌠τολϖα. � Μ.: 62, σζ.: 290 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 8−

6,5 χµ. � Λελ∀ηελψε ςαρα�δινσκε Τοπλιχε (Ηορϖ〈τορσζ〈γ), α ρ⌠µαικορι Αθυαε Ιασαε. � 

Κρ. υ. 161−169. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4117. � ΑΙϑ 461. � Ω. ΡΕΙ∆ΙΝΓΕΡ: ∆ιε Σταττηαλτερ δερ υνγετειλτεν Παννονιεν 

υνδ Οβερπαννονιενσ. Βονν, 1956, 83. � Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛΙυγ 1963, 357. 

 

Νψµπηισ Αυγ(υστισ) σαχρ(υµ) | ρεσ πυβλιχα Ποετ(οϖιονενσισ) µανδαντε | Λ(υχιο) Τυλλιο 

Τυσχο λεγ(ατο) Αυγγ(υστορυµ) πρ(ο) πρ(αετορε) | χυραντε Τ(ιτο) [Γ]εµ(ι)νιο Ρυφινο 

προχ(υρατορε) Αυγγ(υστορυµ). 
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96. Μ〈ρϖ〈νψ β〈ζισ. � Λελ∀ηελψε ςαρα�δινσκε Τοπλιχε (Ηορϖ〈τορσζ〈γ), α ρ⌠µαι Αθυαε 

Ιασαε. � Φ. 

 

Β. ςΙΚΙ∋ � Μ. ΓΟΡΕΝΧ, Αρηεολο�κι Πρεγλεδ 9, 1967, 103. � Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛΙυγ 

1978, 1168. 

 

Ιυνονι | Ρεγιναε | αδθ(υε) | Φορτυναε |5 δ(ονυµ) δ(ενερυντ) | Ποετ(οϖιονενσεσ) 

πυβ(λιχε). 

 

 

 

97. Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Ζανα (α ρ⌠µαι ∆ιανα ςετερανορυµ). � ∆ατ〈λ〈σ: 180 υτ〈ν. Μ. 

ςαλεριυσ Μαξιµιανυσ α µιλιτια εθυεστριστ Αντονινυσ Πιυσ υραλκοδ〈σ〈νακ υτολσ⌠ ϖειβεν 

κεζδτε. Ποετοϖι⌠ι ποντιφεξι µλτ⌠σ〈γα αζ εζτ µεγελ∀ζ∀, ϖαγψ µγ ϖαλ⌠σζν!ββεν α 

παρτηυσ η〈βορβ⌠λ ϖαλ⌠ ϖισσζατρττ κϖετ∀, δε αζ αδλεχτι⌠ϕ〈τ µεγελ∀ζ∀ ιδ∀ρε, 166 σ 

169/170 κζ εσηετεττ. % Φ σ Η.−Γ ΠΦΛΑΥΜ ολϖασατα αλαπϕ〈ν. 

 

Η.−Γ ΠΦΛΑΥΜ, Λιβψχα 3, 1955, 134−154. � ΑΕ 1956 124. � ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 

156 α = 536, τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. � ϑ. ∆ΟΒΙΑ�, ΛΦ 80, 1957, 179 σκκ. � Ρ. ΗΟ�ΕΚ, 

ΣΠΦΦΒΥ, ρ. Αρχη−Κλ. 8, 1959, 84−92. � Τ. ΝΑΓΨ, Αχτα οφ τηε Φιφτη Ιντερν. Χονγρ. οφ 

Γρεεκ ανδ Λατιν Επιγραπηψ (1967). Χαµβριδγε 1971, 417−423. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Σιτυλα 

14/15 (1974) 199−215. = Υ∀: Ρµισχηε Ηεερεσγεσχηιχητε, 326−348. � ΠΙΡ ΙΙΙ 361, ν. 

79. � ∆ΕςΙϑςΕΡ, ς 23. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−42, ΠΣ−43. 

 

Μ(αρχο) ςαλεριο Μαξιµιανο Μ(αρχι) ςαλερι(ι) Μαξιµιανι θυινθ(υενναλισ) 

σ[αχ(ερδοταλισ)] φ(ιλιο) | ποντ(ιφιχι) χολ(ονιαε) Ποετοϖιενσ(ιυµ) εθυο πυβλιχο) πραεφ(εχτο) 

χοη(ορτισ) Ι Τηραχ(υµ) τριβ(υνο) χοη(ορτισ) Ι (Η)αµ(ιορυµ) | χιϖιυµ Ρ(οµανορυµ) 

πραεπ(οσιτο) οραε γεντιυµ Ποντι Πολεµονιανι δον(ισ) δον(ατο) βελ|λο Π{η}αρτ<η>ιχο 

αλλεχτ(ο) αβ ιµπ(ερατορε) Μ(αρχο) Αντονινο Αυγ(υστο) ετ µισσο ιν προχινχτυ |5 

Γερµανιχ(αε) εξπεδ(ιτιονισ) αδ δεδυχενδ(α) περ ∆ανυϖιυµ θυαε ιν αννοναµ 

Παννο(νιαε) | υτριυσθ(υε) εξερχιτ(υυµ) δεναϖιγαρεντ πραεποσ(ιτο) ϖεξιλλατιον(υµ) 
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χλασ(σιυµ) πραετορ(ιαρυµ) | Μισενατισ ιτεµ Ραϖεννατισ ιτεµ χλασ(σισ) Βριταν(ν)ιχ(αε) 

ιτεµ εθυιτ(υµ) Αφρορ(υµ) ετ Μαυρορ(υµ) | ελεχτορ(υµ) αδ χυραµ εξπλορατιονισ 

Παννονιαε πραεφ(εχτο) αλ(αε) Ι Αρϖαχορ(υµ) ιν προχινχ|τυ Γερµανιχο αβ ιµπ(ερατορε) 

Αντονινο Αυγ(υστο) χοραµ λαυδατο ετ εθυο ετ πηαλερισ |10 ετ αρµισ δονατο θυοδ µανυ 

συα δυχεµ Ναρισταρυµ ςαλαονεµ | ιντερεµισσετ ετ ιν εαδε(µ) αλα θυαρταε µιλιτιαε 

ηονορ(εµ) αδεπτο πραεφ(εχτο) αλ(αε) χονταρ(ιορυµ) δον(ισ) δον(ατο) βελλο Γερ(µανιχο) 

Σαρ(µατιχο) πραεπ(οσιτο) εθυιτιβ(υσ) γεντ(ιυµ) Μαρχοµαννορ(υµ) Ναριστ(αρυµ) | 

Θυαδορ(υµ) αδ ϖινδιχταµ Οριενταλισ µοτυσ περγεντιυµ ηονορ(ε) χεντεναριαε διγ|νιτατισ 

αυχτο σαλαριο αδεπτυσ (σιχ!) προχυρατιονεµ Μοεσιαε ινφεριορισ | εοδεµ ιν τεµπορε 

πραεποσιτο ϖεξιλλατιονιβυσ ετ ατ δετραηεν|15δαµ Βρισεορυµ λατρονυµ µανυµ ιν χονφινιο 

Μαχεδον(ιαε) ετ Τηραχ(ιαε) | αβ ιµπ(ερατορε) µισσο προχ(υρατορι) Μοεσιαε συπερ(ιορισ) 

προχ(υρατορι) προϖ(ινχιαε) ∆αχιαε Πορολισ|σενσισ α σαχρατισσιµισ ιµπ(ερατοριβυσ) ιν 

αµπλισσιµυµ ορδινεµ ιντερ πραε|τοριοσ αλλεχτο ετ µοξ λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) Ι αδιυτ(ριχισ) 

ιτεµ λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) ΙΙ αδιυ(τριχισ) πραεπ(οσιτο) ϖεξιλ(λατιονυµ) | Λευγαριχιονε 

ηιεµαντιυµ ιτεµ λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) ς Μαχ(εδονιχαε) ιτεµ λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) Ι Ιταλιχ(αε) 

ιτεµ λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) |20 ΞΙΙΙ γεµ(ιναε) ιτεµ λεγ(ατο) Αυγ(υστι) πρ(ο) πρ(αετορε) 

[[λεγ(ιονισ) ΙΙΙ Αυγ(υσταε)]] δον(ισ) δον(ατο) α νοβιλισσιµο | [[πρινχιπε Μ(αρχο) Αυρελιο 

Χοµµοδο Αυγ(υστο)]] εξπεδιτιονε σεχυνδα Γερ(µανιχα) σπλενδιδισσιµυσ ορδο 

∆ιαν[ενσιυµ ςετεραν(οροµ)] αερε χονλατο.  

 

1. σορ: Ο σ Μ (2−3. σζ⌠), Ι σ Μ, τοϖ〈ββ〈 Θ σ Σ κζττ ιντερπυνχτιο. � 2. σορ: Λ σ Π, Σ 

σ Ε, Π σ Π, Φ σ Χ, Η σ Ι, Ι σ ΤΗ, Χ σ ΤΡ, Β σ Χ, Η σ Ι, Ι σ ΑΜ κζττ 

ιντερπυνχτιο. Ι: (πριµαε) Τ: Τηραχυµ φγγ∀λεγεσ σζ〈ρυκ α σορ φλ µεγηοσσζαββτϖα. � 

ΤΗ: Τηραχυµ, ΤΡ: τριβ(υνο), ΑΜ: (Η)αµ(ιορυµ) λιγατυρα. � 3. σορ: µινδεν σζ⌠ κζττ 

ιντερπυνχτιο. � Ι: ποντι, Πολεµονιανι αζ ελ∀ττκ λϖ∀ βετ! φγγ∀λεγεσ σζ〈ρ〈ν 

µεγηοσσζαββτϖα. � ς+Μ: γεντιυµ, Τ+Ι: ποντι, Ν+Ι, Α+Ν+Ι: Πολεµονιανι λιγατυρα. � 

4. σορ: Ι: ιµπ., Τ: ετ, Τ: προχινχτυ, τοϖ〈ββ〈 αζ Ι: Ν+Ι, σ Ι+Ν λιγατυτ〈κβαν φγγ∀λεγεσ 

σζ〈ρα α σορ φλ µεγηοσσζαββτϖα. � Ν+Ι: Αντονινο, Α+ς: Αυγ(υστο), Ι+Ν: ιν, Ι+Ν: 

προχινχτυ. � ΠΗΑΡΤ (σιχ!) ΠΑΡΤΗ(ιχο) ηελψεττ. � 5. σορ: Ι: ∆ανυϖιυµ, τοϖ〈ββ〈 αζ Ν+Ι 

σ αζ Ι+Ν λιγατυρ〈βαν α σορ φλ µεγηοσσζαββτϖα. � Μ+Α, Ι+Χ: Γερµανιχ(αε), Ν+∆: 

δεδυχενδ(α), Α+Ν,ς+Μ: ∆ανυϖιυµ, ς+Α: θυαε, Ι+Ν: ιν, Α+Ν, Α+Μ: αννοναµ, Α+Ν: 

Παννο(νιαε) λιγατυρα. � 6. σορ: Μινδεν σζ⌠ κζττ ιντερπυνχτιο. �Τ: υτριυσθ(υε), Τ: 

πραετορ(ιαρυµ) φγγ∀λεγεσ σζ〈ρα α σορ φλ µεγηοσσζαββτϖα. �  Τ+Ρ: υτριυσθ(υε), Α+ς: 
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δεναϖιγαρεντ, Τ+Ι, ς+Μ: ϖεξιλλατιονυµ λιγατυρα. � 7. σορ: Τ: Βριταν(ν)ιχ(αε) 

µεγηοσσζαββτοττ σζ〈ρραλ. � Τ+Ι: Μισενατισ, Α+ς: Ραϖεννατισ, Ι+Τ: ιτεµ, Μ+Α+ς: 

Μαυρορ(υµ). � 8. σορ: Τ: ελεχτορ(υµ), τοϖ〈ββ〈 αζ Ι α Τ+Ι, Ν+Ι, Ι+Ν λιγατυρ〈κβαν α σορ 

φλ ηοσσζαββτοττ σζ〈ρραλ. � Α+Μ: χυραµ, Τ+Ι, Ν+Ι: εξπλορατιονισ, Α+Ν: Παννονιαε, 

ς+Α: Αρϖαχορ(υµ), Ι+Ν: προχινχ(τυ) λιγατυρα. 

Α ποετοϖι⌠ι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 72, 73, 79, 80, 98. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδ⌠ϕ〈βαν: 48, 

Α τοϖ〈ββι ποετοϖι⌠ι λοϖαγοκατ λδ. α 72, 74, 84, σ α 98. σζ. φελιρατοκον. 

 

 

 

98. Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Λελ∀ηελψε Ζανα (αζ ⌠κορι ∆ιανα ςετερανορυµ). � Ολϖασατ: 

∆οβ⌠ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ςΙΙΙ 4600. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 571. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−42, 

ΠΣ−43. 

 

Μ(αρχο) ςαλεριο Μαξι|µιανο Μ(αρχι) ςαλερι(ι) | Μαξιµιανι θ(υιν)θ(υενναλισ) | 

σαχερδοταλισ φιλ(ιο) |5 ποντιφ(ιχι) χολ(ονιαε) | Π(ο)ετοϖιονενσιυµ | λεγ(ατο) Αυγ(υστι) πρ(ο) 

πρ(αετορε) χ(λαρισσιοµο) ϖ(ιρο) | χο(ν)σ(υλι) δεσ(ιγνατο) ιννοχεντ(ισσιµο) | πραεσιδι 

πατρονο |10 Αθυιλι Ρεστυτυσ φλ(αµεν) π(ερ)π(ετυυσ) αεδιλ(ισ) ΙΙϖιρ{υ} ΙΙϖιρ θυινθ(υενναλισ) 

πραεφ(εχτυσ) ι(υρε) δ(ιχυνδο) προ | ΙΙϖιρισ ετ Μαρχια|νυσ αυγυρ αεδιλ(ισ) ΙΙϖιρ{υ} συα 

πεχ(υνια) φεχ(ερυντ) ιδεµ(θυε) δεδιχ(αϖερυντ). 

 

Λδ. αζ ελ∀ζ∀ φελιρατοτ, µελψετ εννλ κορ〈ββαν, µγ Μ. ςαλεριυσ Μαξιµιανυσ χονσυλσ〈γρα 

ϖαλ⌠ ϕελλστ µεγελ∀ζ∀ ιδ∀βεν 〈λλτοττακ. Μ. ςαλεριυσ Μαξιµιανυσ χυρσυσ ηονορυµ〈ηοζ 

λδ µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 13439 = ΙΛΣ 9122 = ΙΣλοϖ 2. = ∆ΟΒ 156 β = 537, ολτ〈ρ, λελ∀ηελψε 

Τρεν∃ιν, δατ〈λ〈σα179/180 τελε: ςιχτοριαε | Αυγυστορυ(µ) | εξερχιτυσ χυι Λαυ|γαριχιονε 

σεδιτ µιλ(ιτεσ) |5 λ(εγιονισ) ΙΙ ∆ΧΧΧΛς | [Μ(αρχυσ) ςαλ(εριυσ) Μαξιµι]αν(υ)σ λεγ(ατυσ) 

λεγ(ιονισ) ΙΙ αδ(ιυτριχισ) χυρ(αϖιτ). 

Α ποετοϖι⌠ι ςαλεριιηεζ λδ. µγ α 70, 71, 72, 73, 79, 80, 97. σζ. φελιρατοκατ, τοϖ〈ββ〈 Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Ας 15−16, 1964−1965, λοχ. χιτ. ςαλεριι Σισχια σ Σαϖαρια ορδ⌠ϕ〈βαν: 48, 

Α τοϖ〈ββι ποετοϖι⌠ι λοϖαγοκατ λδ. α 72, 74, 84, σ α 97. σζ. φελιρατοκον. 
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99. Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Λελ∀ηελψε Τυρνυ Μ(γυρελε. � Κρ. υ. 161/169, ∆αχια η〈ροµ 

ρσζρε οσζτ〈σα ελ∀ττ. � Βυκαρεστ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 753 = 7429. � Η. ∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ 1465. � ℑ. ∆ΟΒ 557. � Υ#: Πυβλιχυµ 

πορτοριυµ 183, ν. 98. � ΠΙΡ2 Ις 246. � Α. ΣΤΕΙΝ: Ριττερστανδ 189, 3. � Υ#: ΡΕ Ξ 

(1916) 542, ν. 170., α κορ〈ββι ιροδαλοµµαλ. � ς. ΓΕΡΟς: Ροµανιζµατ ΙΙ, 93−94. � ϑ. 

ΦΙΤΖ, ΠΡΚ 68. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ, Εοσ 70, 1982, 309 σκκ, 317, 118. ϕεγψζ. � Υ#: 

Αρψστοκραχϕα ΜΙ−16. � Ε. ΣΖΑΒ, ΗΠΣ 1, 182, 202, ν. 14. 

 

[Τ(ιτο)] Ιυλ(ιο) Χαπιτονι χ(ονδυχτορι) π(ορτοριι) π(υβλιχι) Ιλλψριχ(ι) | [ε]τ ρ(ιπαε) 

Τ(ηραχιαε) οµνιβ(υσ) ηονοριβ(υσ) αβ ορδ(ινε) | [χολ(ονιαε)] Φλ(αϖιαε) Σιρµιατιυµ 

ηονορατο ετ | [σεν]τεντιαε διχυνδαε ιτεµ σαχερδοταλιβ(υσ) |  αβ ορδινε χολ(ονιαε) 

Υλπ(ιαε) Οεσχ(ενσιυµ) ετ στατυαµ αερε χο(λλατο) | δεχρετισ ιαµ πριδεµ αβ εοδεµ ορδινε 

| ορναµεντισ ΙΙϖιραλ(ιβυσ) ιτεµ δεχυριονα|λιβ(υσ) ορναµεντισ ηονορατο αβ ορδινιβ(υσ) | 

χολονιαρ(υµ) Υλπιαε Ποετοϖιονενσισ |5 εξ Παννονια συπεριορε Υλπ(ιαε) Ρατιαρ(ιαε) | εξ 

Μοεσια συπεριορε Τραιαναε Σαρµι|ζεγετηυσενσιυµ εξ ∆αχια συπεριορε | ιτεµ 

ΙΙϖιραλιβ(υσ) αβ ορδινε µυνιχιπι | Ροµυλενσιυµ βυλευταε χιϖιτατισ | Ποντιχαε 

Τοµιτανορυµ πατρονο | Αυγ(υσταλιυµ) χολ(ονιαε) Υλπ(ιαε) Οεσχ(ενσιυµ) | ορδο 

χολ(ονιαε) Οεσχ(ενσιυµ) στατυαµ αερε |  χολλατο χυµ ορναµεντισ σαχερ|δοταλιβ(υσ) εξ 

δεχρετο ετ ορναµεντ(ισ) | ΙΙϖιραλ(ιβυσ) ιαµ πριδεµ ηονορατο | οβ ειυσ εργα σε µεριτα. 

Ηονορε | χοντεντυσ ιµπενδιυµ ρεµισιτ. | Λ(οχυσ) δ(ατυσ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

Τ. Ιυλ. Χαπιτο ϖ〈µβρλ∀ι τεϖκενψσγηεζ λδ. µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 751, π. 992, 7434. � ΙΛΣ 1855 

(Νικοπολισ, Κρ. υ. 161/8). 

 

 

 

100. Μ〈ρϖ〈νψ ολτ〈ρ. � Μ.: 98,5, σζ.: 55 χµ. � Λελ∀ηελψε Χανοσσα κζελβεν α ςιλλα 

Γρασσανι. � Κρ. υ. 1. σζ. ϖγε. 
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ΧΙΛ ΞΙ 1016. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 178 = 244 χ. � Ολϖασατ: ∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Αυρελ(ια) Ιυστινα | χονιυσ (σιχ) Φλαϖι(ι) Αν|τονιανι χυµ θυο |5 ϖιξιτ 

αννοσ ΞΞςΙ µ(ενσεσ) | ΙΙΙ σορορ Αυρελι(ι) ςιν|χεντι εξ πρ(α)εποσιτισ | ϖιρι ορνατι λεγιονισ 

| Ξ γεµιν(α)ε ϖιξιτ |10 αννοσ ΞΞΞςΙΙ µ(ενσεσ) ςΙΙΙ χιϖεσ Ποεταϖιονενσισ ο(βιτα?) 

Φλαϖιυσ Αντο|νιανυσ χονγυιγι (σιχ) | µεµοριαµ φαχι|ενδυµ χυραϖιτ. 

 

Α λεγ. Ξ γεµινα 62 σ 68 κζττ 〈λλοµ〈σοζοττ Παννονι〈βαν, αµικορ α κελετρε ϖεζνψελτ 

Ξς Απολλιναριστ ηελψεττεστεττε, ϖ. Ταχ. ηιστ. 1, 16, σ 5, 16, τοϖ〈ββ〈 Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Μιλιτρινσχηριφτεν Ν. 9−27, 

 

 

 

100α. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Βριξια. � Ολϖασατ: ∆οβ⌠ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ς 4371. � ΙΛΣ 2065. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 48 

 

Ιυλιι Φεστι | µιλιτισ χοη(ορτισ) ΙΙ | πραετοριαε | σιγνιφερι [�]α [�]ϖαλι[�] | µιλιταϖιτ 

αν(νισ) | ΞΙΙ προµοτυ[σ] | ςΙΙ χιϖεσ Πε[το]ϖιονενσι[σ] | Αυρ(ελιυσ) Ιυστι[νυσ] | φρατρι 

β(ενε) µ(ερεντι) φ(εχιτ) | δεφυνχτυσ ιν βελλο | βαρβαριχο. 

 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΠΟΕΤΟςΙΟΝΕΝΣΙΣ (?) 

 

 

Εξτρα φινεσ 

 

101. Μ〈ρϖ〈νψτ〈βλα. � Λελ∀ηελψ Σενα Χαλλιχα, Ιταλια. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ, 

µ〈ρ α ΧΙΛ−βεν ισ 18. σζ〈ζαδι λερ〈σ αλαπϕ〈ν αδτ〈κ µεγ. 

 

ΧΙΛ ςΙ 32804 α. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 114. � ΣΠΕΙ∆ΕΛ, ∆ενκµλερ 651. 
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[∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | − − − Λονγινιο − − − | − − − εθ(υιτι) σινγ(υλαρι) Αυγ(υστι) ν(οστρι) | 

τυ]ρ(µα) Θυιντι ϖιξ(ιτ) αν(νοσ) ΞΞΞΙΙΙ [µιλ(ιταϖιτ)] |5 αν(νοσ) Ξ οριυνδ(ο) εξ προϖινχια | 

Παννονια συπεριορε χι|ϖιτατε Ποεταβιονενσε (σιχ!) | Λονγινια Χλεµεντινα | φιλια ηερεσ 

πατρι ετ |10 Λονγ(ινιυσ) Πατερνιανυσ | φρατερ ετ σ(ε)χ(υνδυσ) η(ε)ρ(εσ) |10 β(ενε) µ(ερεντι) 

φ(αχιενδυµ) χ(υ)ρ(αϖερυντ). 

 

 

 

 

 

ΗΑΛΙΧΑΝΥΜ 

 

 

Εξτρα φινεσ µυνιχιπιι 

 

 

102. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ. � Μ.: 69, η.: 202, σζ. 86 χµ. � 1910−βεν κερλτ ελ∀ βυδ〈ν, 

αζ ακκορι ςικτ⌠ρια−τγλαγψ〈ρ τερλετν φολψτατοττ 〈σατ〈σ σορ〈ν. � ∆ατ〈λ〈σα: 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ 

ϖτιζεδει, ϖ. Σοπρονι, οπ. χιτ. 93. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ (Λσζ.: 64.10.7). � 

Φ. 

 

Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ: Αθυινχυµ. ν. 288. � ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., ΦΑ 30, 1979, 91−98. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Ιυλιαε Σεχυνδιναε Θ(υιντι) | Ιυλι(ι) Σεχυνδι φιλιαε δο(µο) µυνιχιπι(ο) 

Αλιχ(ανο) ανν(ορυµ) ΞΛ | Αυρ(ελιυσ) ςιχτορ ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΙΙ αδ(ιυτριχισ) εξ | 

στρ(ατορε) χο(ν)σ(υλαρισ) χονιυγι καρισσι|µαε φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 
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ΣΑΛΛΑ 

 

Σαλλα εµλτσε µγ: ΧΙΛ ΙΙΙ 4321, λελ∀ηελψε Σζ∀νψ, Χ. Ιυλ. Χ. [φι]λ. Λυπερχυσ δοµο Σαλα 

ϖετ. εξ δεχ. αλαε ΙΙΙ Τηραχυµ, υνοκ〈ϕα Χ. Ιυλιυσ Χανδιδιανυσ, βφ. λεγ. Ι αδι., Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ. 

 

 

103. Ολτ〈ρ αλσ⌠ ρσζε, ϖαλ⌠σζν!λεγ Ιυππιτερ ολτ〈ρ, ϖ. Φ. ΡΕ∆# αζ αλ〈ββ ιδζεττ ηελψεν. 

Ανψαγα σ〈ργ〈σ ηοµοκκ∀. � Ζαλαλϖ∀ν, αζ 1984−εσ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν, α παρ⌠κια κερτϕβεν 

κερλτ ελ∀, νεµ αζ ερεδετι φεληασζν〈λ〈σι ηελψν, 2. σζ. ελεϕε � 4. σζ〈ζαδ ελεϕε κζ 

δατ〈ληατ⌠ ρτεγβ∀λ. � Μ.: 44, σζ.: 39, ϖ.: 21 χµ. � Ζαλαλϖ∀, Μζευµ. 

 

Φ. ΡΕ∆#, ΧΣΙΡ Υνγαρν ςΙΙΙ, ν. 4, φοτ⌠. 

 

[− − −] | Ταυρυσ [σε]|ξϖ(ιρ) µ(υνιχιπιι) Σαλλ(αε) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) [λ(ιβενσ) µ(εριτο)]. 

 

1−2. σορ: ΡΕ∆# Φ. σζεριντ: Τ(ιτυσ) Αυρυσ [..] | Ξϖ(ιρ) µ(υνιχιπιι) Σαλ(λαε) Ι?. Α κϖν ϕ⌠λ 

κιϖεηετ∀ Ξϖ φελολδ〈σ〈ρα 〈λταλα αϕ〈νλοττ δεχεµϖιρ νεµ φογαδηατ⌠ ελ, µερτ Παννονια, ιλλ. α 

δυναι ταρτοµ〈νψοκ ϖ〈ροσαιβαν ιλψεν τισζτσγετ σεµ α ρενδεσ, σεµ α ρενδκϖλι 

µαγιστρατυσοκ κζττ νεµ ισµερνκ. Α ϖ〈ροσοκ λν µινδιγ ϖαγψ ΙΙϖιρι ϖαγψ ΙΙΙΙϖιρι 

〈λλτακ. Α Φ. ΡΕ∆# 〈λταλ ισ λεηετσγεσνεκ ταρτοττ Ταυρυσ χογνοµενηεζ λδ. Η. ΣΟΛΙΝ � Ο. 

ΣΑΛΟΜΙΕΣ: Ρεπερτοριυµ π. 41., Παννονι〈βαν Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 192, τοϖ〈ββ〈 

64/18 (α Σαλλ〈ϖαλ σζοµσζδοσ Ποετοϖι⌠β⌠λ), 116/1 (Σανκτ Μαργαρετηεν αµ Μοοσ), Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π.325, σ ν. 26/2, 102/7, 178/1, 4. � 1. σορ: Α+ς 

λιγ〈λϖα. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ 

 

104.  Μινερϖα σζοβορ µ〈ρϖ〈νψ β〈ζισα. � Μ.: 135, σζ.: 85, ϖ.: 45 χµ. � Λελ∀ηελψε: 

ςαρα�δινσκε Τοπλιχε, α ρ⌠µαι Αθυαε Ιασαε. � ∆ατ〈λ〈σ: 2. σζ〈ζαδ ελεϕε, ϖ. Μ. ΓΟΡΕΝΧ 

� Β. ςΙΚΙ∋, λοχ. χιτ., ΜΧΣΨ Α. σζεριντ, λοχ. χιτ. Μαρχυσ Αυρελιυσ αλαττ. � Φ. 
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ΙΛΙυγ 1169. � Μ. ΓΟΡΕΝΧ. − Β. ςΙΚΙ∋, Αϑ 16, 1979, π. 39, φιγ. 8. � ΑΕ 1979, 468. �  

Α. ΜΧΣΨ, ΡΙΥ 2 π. 13. � Υ#., Σαϖαρια 16, 1982 [1983], 309−312. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−50. 

 

Μινερϖαµ | Αυγ(υσταµ) | Λ(υχιυσ) Χλ(αυδιυσ) Τι(βεριι) φ(ιλιυσ) Θυιρινα (τριβυ) | 

Μοδερατυσ |5 δεχ(υριο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σαϖαρια(ε) | δεχ(υριο) µυνιχιπι(ι) | Αε(λιι) 

Σαλλαε, σαχερδοτ(αλισ) | αραε Αυγ(υστι) ε(ξ) θ(υινθυε) δεχυρ(ιισ) | ποσυιτ. 

 

 

 

 

ΣΑςΑΡΙΑ 

 

 

105. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψολτ〈ρ. Φελσ∀ σ αλσ⌠ ρσζε λετρττ, α φελιρατοσ µεζ∀ ϕοββολδαλα σρλτ. 

� Μ.: 55, σζ.: 30, ϖ.: 18 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 4−3 χµ. � Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ, Τηκλψ 

υτχα (ργεββεν Ηοσσζ υτχα = ΧΙΛ ΙΙΙ: Γαρτεν Στρασσε), αζ Ισευµ σζοµσζδσ〈γα. � 1. 

σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε, εσετλεγ α 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � 

Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4156. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ π. 89−90, ν. 40., φοτ⌠: 

30. � Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαπ. Σαϖ. 42. �  ΒΥΟΧΖ Τ.: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα, 86. � Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 90/8. � Κ. ςΙΣΚΨ, 98. � Κℑ∆ℑΡ Ζ. − ΒΑΛΛΑ Λ.: Σαϖαρια 10. 

� Ω. ΩΕΣΣΕΤΖΚΨ, ΑΑρχηΗυνγ 11, 1959, 270 σκκ. � ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ Τ.: Α σζοµβατηελψι 

Ισισ−σζεντλψ. Βυδαπεστ, 1960, 6, 25. � ΡΙΥ 1, 14. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−

45. 

 

Ισιδι Αυ[γ(υσταε)] | σαχρ(υµ) | Τι(βεριυσ) Βαρβιυ[σ] | Τι(βεριι) φιλ(ιυσ) ςε[λ(ινα τριβυ)] |5 

ςαλεν[σ] | δεχ(υριο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σ[αϖ(αριενσιυµ)] | θυαεστ[ορ] | [Ι]Ιϖιρ ι(υρε) 

δι[χ(υνδο)] | [π]οντι[φεξ |10 − − − . 
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Βαρβιι: ερεδετιλεγ αθυιλειαι φαµιλια, λδ. α φελιρατ〈λλτ⌠ Τι. Βαρβιυσ ςαλενσ ςελινα τριβυσ〈τ 

ισ. Λιβερτυσαικ τεϖκενψσγε φολψτ〈ν τερϕεδτ ελ νεϖκ µινδενεκελ∀ττ Νοριχυµβαν, 

κεϖσβ Νψυγατ Παννονι〈βαν. Αθυιλειαι σζερεπκηζ ϖ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 467 σκ. 

Ελτερϕεδσκηοζ, γαζδασ〈γι σζερεπκηζ λδ. ϑ. �Α�ΕΛ, Ειρενε 5, 1966, 117−137. Α 

Παννονι〈βαν ϕελεντ∀σεββ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ Τιτιιϖελ ϖαλ⌠ ροκονσ〈γυκηοζ λδ. Μ. Τιτιυσ Μ. φ. 

Χλ. Τι. Βαρβιυσ Τιτιανυσ εµοναι δεχυρι⌠τ, κατ. 4. Βαρβιι Σαϖαρι〈βαν: α ϖετερανι δεδυχτιτιι 

κζττ α νοριχυµι Ιυϖαϖυµβ⌠λ, λδ. α 131. σζ〈µ φελιρατοτ. 

 

 

 

106. Μσζκ∀ β〈ζισ.  Μινδ α νγψ ολδαλ〈ν προφιλ〈λτ κερετβε φογλαλτ µεζ∀.  Φελσ∀ ρσζε σ 

α βαλ ολδαλι σζλε λεντ λετρττ. � Μ.: 85, σζ.: 65, ϖ.: 67, βετ!ναγψσ〈γ: 7−5,5 χµ. � 

Λελ∀ηελψε: Σζοµβατηελψ, πσπκι παλοτα. � ∆ατ〈λ〈σ: 1. σζ〈ζαδ. µ〈σοδικ φελε − 2. 

σζ〈ζαδ. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4169. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαπ. Σαϖ. 35. � Κ. ςΙΣΚΨ 88. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ, ν. 58, Βιλδ 46. � ΡΙΥ 1, 33. � Τ. ΒΥΟΧΖ: 

Λαπιδαριυµ π. 29, ν. 35. 

 

− − − ]| Αυγ(υστο ϖαγψ −υσταε) σαχ(ρυµ) | Τι(βεριυσ) Χλαυδ(ιυσ) | Τ<ο=υ>νγρορ(υµ) 

λιβ(ερτυσ) | Ευτψχηυσ | Αυγ(υσταλισ). 

 

3. σορ: Τογορ(υµ) ΜΧΣΨ − ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ λοχ. χιτ., ΡΙΥ. Α 

τββεσ σζ〈µ φορµ〈ηοζ λδ. µγ Ευτψχηεσ Απυλειο[ρ(υµ σερϖυσ)], ∆ιονψσιυσ ςιµιο[ρ(υµ 

σερϖυσ)], ΧΙΛ ΙΙΙ 4150. Μιϖελ εγψ χσαλ〈δον βελλ αζ αζονοσ χογνοµεν λεγφελϕεββ απα−φι 

ϖισζονψλατ〈βαν κπζεληετ∀ ελ, γψ τ!νικ ηογψ εζεκ α ραβσζολγ〈κ νεµ εγψεσ σζεµλψεκ, 

ηανεµ τεστλετεκ τυλαϕδον〈βαν ϖολτακ. Ηα αλαποσαββαν µεγϖιζσγ〈λϕυκ α κϖετ, νεµ 

χσυπ〈ν εγψ Ο+Ρ λιγατυρ〈τ ταλ〈λυνκ ραϕτα. Αζ ελσ∀ Ο−βαν εγψ Ν, α µ〈σοδικβαν ερ∀σεν 

λεκοπϖα εγψ Ρ ισ ταλ〈λτατ⌠, εγψττ: Τ+Ο+Ν+Γ+Ρ: Τονγρορ(υµ), ϖαγψισ 

Τ<ο=υ>νγρορ(υµ). � Ι+Β: λιβ(ερτυσ) λιγατυρα. � 4. σορ: Χ+Η: Ευτψχηυσ λιγατυρα.  

 

 

 



 82

107. Σρκ∀ τρεδκ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. Α βαλ ολδαλα 1,5−4 βετ! σζλεσσγβεν 

ηι〈νψζικ, α σζϖεγτ αζονβαν κορ〈ββαν τββεν ισ φελϕεγψεζτκ, γψ αζ µινδεν νεηζσγ 

νλκλ ρεκονστρυ〈ληατ⌠. Α βετ!κ, κλνσεν α 3. σορτ⌠λ ερ∀σεν λεκοπτακ. Α φελιρατοσ 

µεζ∀κερετπροφιλϕ〈τ α µεζ∀ϖελ σζιντβε χσισζολτ〈κ. � Μ.: 69, σζ.: 85, ϖ.: 7, βετ!ναγψσ〈γ: 

8,1−3,2 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζοµβατηελψ. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 1 σζ〈ζαδ ϖγε, 2. σζ〈ζαδ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4194. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι.: Λαπ. Σαϖ. 41. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 90/29. �  

ΒΑΛΛΑ Λ., Αντ. Ταν. 9, 1962, 89. � Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, ςΣζ 1964, 105 σκ. � Κ. ςΙΣΚΨ 91. � 

Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ ν. 139. � ΡΙΥ 1, 61. � Τ. ΒΥΟΧΖ: 

Λαπιδαριυµ π.47, ν. 71. 

 

[Θ(υιντυσ)] Μυλλιυσ Σεξ(τι) φ(ιλιυσ) | [Χλα(υδια τριβυ)] Φλορεντινυσ | [αν(νορυµ)] ϖ(ιϖυσ) 

φ(εχιτ) σιβι ετ Χαενατι (σιχ!) | [Ι|υστ]αε χον(ιυγι) αν(νορυµ) ετ Θ(υιντο) Μυλλιο | 

[Μαρ]χελλο σεϖιρ(ο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριενσιυµ) αν(νορυµ) ΞΞ | [ετ Μ]υλλιαε 

Μαρχελλιναε φιλ(ιο ετ) νεπ(οτι).  

 

1. σορ: Μυλλιι: χσακ Παννονι〈βαν. ςαλ⌠σζν!λεγ α Μυλιυσ νϖβ∀λ, λδ. ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, 

ΧΙΛ ς 1129, ΣΧΗΥΛΖΕ 424, ελ∀φορδυλ〈σα σσζεφγγηετ α ϖεντ Μολλοϖαλ, ϖ. ΧΙΛ ς 

2974 (Παδυα), ΥΝΤΕΡΜΑΝΝ 57. � 2. σορ: Τ+Ι: Φλορεντινυσ λιγατυρα. � 3. σορ: Β+Ι: σιβι, 

Ε+Τ: ετ, Α+Ε, Τ+Ι: Χαενατι λιγατυρα. �  4. σορ: Α+Ε: [Ι]υσταε, Α+Ν: ανν(ορυµ), Λ+Ι: 

Μυλλιο λιγατυρα. � 5. σορ: Α+Ν: ανν(ορυµ) λιγατυρα. � 6. σορ: Ε+Τ: ετ, Α+Ε: Μυλλιαε, 

Ι+Λ, Α+Ε: Μαρχελλιναε, Φ+Ι: φιλιαε λιγατυρα.  

 

 

 

107α. Ολτ〈ρ. Ανψαγα σζεµχσσ µσζκ∀. Βαλ φελσ∀ σ βαλ αλσ⌠ σαρκα ερ∀σεν σρλτ. � 

Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ. � Μ.: 90, σζ.: 63, ϖ.: 42. Βετ!ναγψσ〈γ, 6,5−3 χµ. � 1. σζ〈ζαδ 

ϖγε / 2. σζ〈ζαδ. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

Αρχη. ⊃ρτ 1940, 46. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι.: Λαπ. Σαϖ. 20. � ΑΕ 1947, 26. � Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, 

ςΣζ 1963, ΙΙ, 92. � Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ ν. 14. (Βιλδ. 

14.) � ΡΙΥ 1, 99 + Αββ. ΞΞΞςΙΙΙ. 
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Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | [ετ] Γενιο χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριενσιυµ) | Τ(ιτυσ) 

Φλ(αϖιυσ) ςιταλισ | ετ Βρυττιυσ | [ςα]λενσ β(ενεφιχιαριι) χο(ν)σ(υλαρεσ) |5 [ϖ(οτυµ)] 

σ(ολϖερυντ) λ(ιβεντεσ) µ(εριτο). 

 

4. σορ: βενεφιχιαριι: Σαϖαρια µελλεττ βενεφιχιαριυσ 〈λλοµ〈σ µ!κδττ, ϖ. ΡΙΥ 5, 6, 11, α 

λεγιο Ξ γεµινα κατον〈ι, αζ υτ⌠ββι δατ〈λ〈σα Κρ. υ. 208. Α τοϖ〈ββι φελιρατοκον α κατον〈κ 

νεµ ϕελλικ µεγ λεγι⌠ϕυκατ.  

 

 

 

108. Τιτυλυσ ηονοραριυσ, ανψαγα µ〈ρϖ〈νψ. � Λελ∀ηελψε: Σζοµβατηελψ, Σζεντ Μ〈ρτον 

δοµινικ〈νυσ τεµπλοµ, αηολ αζ ολτ〈ρ λπχσ∀ϕεκντ ηασζν〈λτ〈κ. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 103−

111. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4178 = 10919. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ 77. � ΡΙΥ 1, 

45. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−56. 

 

[Ιµπ(ερατορι) Χα]εσαρι | [διϖι Ν]ερϖαε | [φ(ιλιο) Ν]ερϖαε | [Τραιαν]ο Αυγυστ(ο) 

|5[Γερµαν]ιχ(ο) ∆αχιχ(ο) | [ποντιφ(ιχι)] µαξιµ(ο) | [τριβυνιχια]ε ποτεστατισ | [− − − 

χ]ο(ν)σ(υλι) ς πατρι π(ατριαε) | [ποντ(ιφιχεσ) α]υγυρ(εσ) σαχερ|[δοτα]λ(εσ) εξ χολονια | 

[Σ]αϖαρια. 

 

6. σορ: Τραιανυσ α ∆αχιχυσ χογνοµεντ 102 ∀σζν νψερτε ελ, τδικ χονσυλατυσ〈τ 103 ϕαν. 

1−13 κζττ τλτττε βε, ηατοδσζορ χονσυλ 112 ϕαν. 1−ν λεττ, ϖ. ΚΙΕΝΑΣΤ: Ρµισχηε 

Καισερταβελλε 123.  � Παννονια κεττοσζτ〈σ〈τ κϖετ∀εν κερλτ σορ α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ 

ταρτοµ〈νψι κζποντϕ〈νακ µεγτερεµτσρε. Παννονια συπεριορβαν α κζποντ Σαϖαρια λεττ. 

Α Τραιανυσνακ δεδικ〈λτ φελιρατ ϖαλ⌠σζν!λεγ εζζελ αζ εσεµννψελ φγγ σσζε. 

 

 

 

109. Σρσζτλ αλσ⌠ φελε. Ανψαγα κριστ〈λψοσ µσζκ∀. Α φελιρατοσ µεζ∀τ ϕοββρ⌠λ σ βαλρ⌠λ 

εγψ−εγψ φλ οσζλοπ φογτα κζρε, δε χσακ α βαλολδαλι µαραδτ µεγ. Αζ οσζλοποτ αλυλ 
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εγψµ〈σβ⌠λ τοβοζσζερ!εν κιβοµλ⌠ σζλεσ λεϖελεκ λελικ κρβε η〈ροµ εγψµ〈σ φλττι 

σορβαν, µαϕδ εζεκβ∀λ ϖεσσζ∀ τεκερεδικ κρβε φελφελ, σ!ρ! χσιγαϖοναλβαν � γψακορι 

ολδαλλεζ〈ρ〈σα εζ α 2. σζ〈ζαδι − 2.3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα κρλι σαϖαριαι σρεµλκεκνεκ, ϖ. 

Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ, οπ. χιτ. ν. 109, 110, 116, 119, 121, 127, 134, 135, λδ. µγ 

ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ.: Α ρ⌠µαι κ#φαραγ〈σ 34, 35, 37. κπ. Α τρσϖοναλ βαλρ⌠λ ϕοββρα σ φελλρ∀λ 

λεφελ 〈τλ⌠σαν, νγψ σορτ ριντϖε ηαλαδ, γψ, ηογψ α φελιρατ φελσ∀ σοραι ηι〈νψζνακ, µγ αζ 

υτολσ⌠ η〈ροµ σορ ναγψϕ〈β⌠λ τελϕεσ. � Μ.: 113, σζ.: 79, ϖ.: 12 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ 6−4,5 χµ. 

� Λελ∀ηελψ: Σζοµβατηελψ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � 

Α. 

 

Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ: Λαπ. Σαϖ. 26. � Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, ςΣζ 1962, Ι, 100. � ΑΕ 1965, 296. � Α. 

ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ 124. � ΡΙΥ 1, 118, Βιλδ 107. 

 

− − −] | ΕΞ[− − −] | ∆ΕΙ[− − −  πραεφ(εχτυσ)? ϖαγψ πατρον(υσ)?]  | χολλεγι[ι − − −] | φαβρορυµ 

(σιχ!) [ετ] | χεντοναρ[ι]ορ[υµ] | φαχιενδυµ χυρ(αϖιτ) | εξ σ(εστερτιισ) ν(υµµυµ) | (µιλλε) [− 

− − . 

 

 

  

110.  Κριστ〈λψοσ µσζκ∀τ〈βλα προφιλ〈λτ κερετβεν. Χσακ α ϕοββ ολδαλ〈νακ τρεδκε µαραδτ 

φενν. �— Μ.: 85, σζ.: 50, ϖ.: 8, βετ!ναγψσ〈γ: 7−5,7 χµ. � Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ, αζ 

εγψκορι Ηοσσζ υ. 102−103, α κσ∀ββ φελτ〈ρτ Ισευµ τερλετε. � 2 / 3. σζ〈ζαδ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ (Λελτ. σζ.: 67.10.93). � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4170. � Ε. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, Κλιο 1, 1901. �  ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι., Λαπ. Σαϖ. 20. � 

ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη⊃ρτ. 1940, 197. � Π. ΒΥΟΧΖ Τ.: Α σζοµβατηελψι Σαϖαρια Μζευµ 

κ#τ〈ρα. (6). Σζοµβατηελψ, 1963, 79−80, (Σαϖαρια Μζευµ Κζλεµνψει, 24). � Υ#., 

Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα 86, 613. ϕεγψζ. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Λιστψ Φιλολογιχκ 88, 1965. � Λ. 

ΒΑΛΛΑ, ΑΧ∆ 2, 1966, � ΑΕ 1966, 286. � Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (εδ.): 

Στεινδενκµλερ 80, Βιλδ 63. � ΡΙΥ 1, 71. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 34, ν. 42. 

 

[− − − δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Χ(λαυδιαε)] Σ(αϖαριενσιυµ?), δεχ(υριο) | [χολ(ονιαε) 

Σεπτ(ιµιαε), − ϖαγψ µυν(ιχιπιι) Αελ(ιι)] Καρν(υντενσιυµ) | [χυρ(ατορ) ρ(ει) π]υβλιχ(αε), 
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ϖαγψ | [εθυο π]υβλιχ(ο), | [σαχ(ερδοσ) αρ]αε Αυγ(υστορυµ) |5 [προϖινχ]ιαε Π(αννονιαε) 

σ(υπεριορισ). 

 

 

 

111. Κριστ〈λψοσ µσζκ∀β∀λ κσζλτ σρκ∀λαπ. Α 18. σζ〈ζαδβαν µγ τββεν εγσζβεν 

λ〈ττ〈κ, α ΧΙΛ σσζε〈λλτ〈σακορ αζονβαν µ〈ρ χσακ α ϕοββ αλσ⌠ σαρκ〈νακ χσακ εγψ κισ 

δαραβϕα ϖολτ µεγ. Α ΧΙΛ µεγϕελενσε ⌠τα εννεκ φελσ∀ ρσζε ισ λετρττ, γψ µα µ〈ρ α 3. 

σ 4. σορ ϖγε σεµ ολϖασηατ⌠. Α φελιρατ τελϕεσ σζϖεγε τββ λερ〈σβαν ισ φεννµαραδτ. � 

Μ.: 31,5, σζ.: 28,5, ϖ.: 7,5. Βετ!ναγψσ〈γ: 3−2,5 χµ. � Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ, 

Αλκοτµ〈νψ υ. 1. � 2. σζ. µ〈σοδικ φελε. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΣΧΗΟΕΝΩΙΕΣΝΕΡ, 58−59. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4191 � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 90/1. � Τ. Π. 

ΒΥΟΧΖ, ςΣζ 1962, ΙΙΙ, 104. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ 156, φοτ⌠ 

139. � ΡΙΥ 1, 66. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−52. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 

55, ν. 92. 

  

[Λ(υχιυσ) ςαλ(εριυσ) Λ(υχιι) φιλ(ιυσ) Χλ(αυδια τριβυ) Χενσ|ορινυσ δεχ(υριο) χ(ολονιαε) 

Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριενσιυµ, ιτεµ | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) Ι αδ(ιυτριχισ), εξ β(ενε)φ(ιχιαριο) 

χ]ο(ν)σ(υλαρισ)], | [αν(νορυµ) ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ) σ(ιβι) ετ Φλαϖιαε] Ινσε|5[θυεντιναε χονι(υγι) 

αν(νορυµ) Λ]Ξ, ετ ςαλ|[εριισ Χενσορινι]ανο αν(νορυµ) | [Φλορεντινο αν(νορυµ)] 

ςενεριο | [αν(νορυµ) ςετερανο αν(νορυµ)] ετ Χεν|[σορινιλλαε] αν(νορυµ) φιλι]ισ 

ιτεµθ(υε) |10 [λιβ(ερτισ) λιβ(ερταβυσθυε) σ]υισ φιλι(ι)σ. 

 

2. σορ: ∆Ε, ΤΕ λιγ〈λϖα. � 3. σορ: ΕΤ λιγ〈λϖα. � 4. σορ: ΑΝ, ΕΤ λιγ〈λϖα. � 5. σορ: ςΕ, ΤΙ, 

ΝΙ, ΑΝ, ΕΤ λιγ〈λϖα. � 6. σορ: ΙΙ, ΑΝ λιγ〈λϖα. � 7. σορ: ΤΙ, ΑΝ, ΡΙ λιγ〈λϖα. � 8. σορ: ΑΝ, 

ΤΕ, ΑΝ, ΤΕ λιγ〈λϖα. � 9. σορ: ΑΕ, ΑΝ, ΡΕ λιγ〈λϖα. � Τοϖ〈ββι ςαλεριι Σαϖαρια 

ορδοϕ〈βαν: 113, 115. Φλαϖια Ινσεθυεντινα σζ〈ρµαζηατ α Σζ〈ϖα ϖλγψβ∀λ ϖαγψ α 

σζοµσζδοσ Σχαρβαντι〈β⌠λ, αηολ α Φλαϖιυσ δινασζτια χσ〈σζ〈ραι ϖ〈ροσοκατ αλαπτοττακ. 
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112.  ⊃πτσι φελιρατ τρεδκε εγψ ναγψοββ, σ κτ κισεββ δαραββαν, κριστ〈λψοσ 

µσζκ∀β∀λ. Α ΡΙΥ χσακ α ναγψοββατ ρϕα λε. � Μ.: 47, σζ.: 57, ϖ.: 10 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 

5−3,2 χµ. � Σζοµβατηελψ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. Αζ Αλκοτµ〈νψ υ. 16. σζ. αλαττι 

η〈ζ καπυϕ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα, ϖασταγ µσζρτεγ αλαττ. � 2. σζ〈ζαδ ϖγε − 3. σζ〈ζαδ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΛΙΠΠ Γ.: Αρχη. ⊃ρτ. 14, 1894, 298. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10917. � ΒΑΛΛΑ Λ., Α ∆εβρεχενι Κοσσυτη 

Λαϕοσ Τυδοµ〈νψεγψετεµ Τρτνελµι Ιντζετνεκ ⊃ϖκνψϖε / Ανναλεσ Ινστιτυτι Ηιστοριχι 

Υνιϖερσιτατισ Σχιεντιαρυµ ∆εβρεχενιενσισ δε Λυδοϖιχο Κοσσυτη νοµιναταε 1, 1962, 28, 

38. � Π. ΒΥΟΧΖ, Τ, ςΣζ 1963, Ι, 80. � Υ∀.: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα, π. 39, ν. 16. � Α. 

ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ ν. 8, π. 30. � ΓΑΒΛΕΡ ∆., ν. 26. � ΡΙΥ 1, 

41. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 35, ν. 44. 

 

Α[ − − − | [− − − Υλ]πιυσ Θυιρ[ινυσ?] | [− − −]σ αρχυµ αετο[µα? ετ] | [− − − πορτ?]αµ ϖαλϖισ ετ 

χο[λυµνισ − − − . 

 

2. σορ.: Α Π βετ! βιζονψταλαν, λεηετ Ρ ισ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ λοχ. χιτ. Θυιν[− − − . � 3. 

σορ: ΒΑΛΛΑ Λ. κιεγσζτ∀ ϕαϖασλατα [Μ. Υλ]πιυσ Θυιρ[ινυσ? δεχ? χ. ] Σ(αϖαριενσιυµ). � Α 

Θυιρινυσ χογνοµεν σζ⌠ρϖ〈νψοσαν µινδενττ ελ∀φορδυλ αζ ευρ⌠παι λατιν νψελϖ! 

ταρτοµ〈νψοκβαν, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ π. 239.  

 

 

 

113. ⊃πτσι φελιρατ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ, εγψσζερ! προφιλκερετβεν. � Μ.: 85,5, σζ.: 171, ϖ.: 

15 χµ. Βετ!µρετ: 1−3. σορ 7, 4−5. σορ 6,5, 6−7. σορ 6 χµ. � Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ 

κερλτ ελ∀ α Κ∀σζεγι υτχα 1481. ηρσζ αλαττ, κσ∀ββ αζ ν Μικοσ−η〈ζβα (Ηολλ〈ν υ. 1) ϖολτ 

βεφαλαζϖα. � ∆ατ〈λ〈σα: 2. σζ. ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΛΙΠΠ ς., Αρχη. ⊃ρτ. 8, 1874, 80−92. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4183. � Η. ∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ 7117. � ΒΥΟΧΖ 

Τ.: Α Σζοµβατηελψι Σαϖαρια Μζευµ κ#τ〈ρα. 2.  Α Σαϖαρια Μζευµ Κζλεµνψει 15, 

1961, 85−86, φοτ⌠ 86. � Υ#.: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα π. 24. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 58/4. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ ν. 24. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ 

ν. 7, Βιλδ 9. � ΤΤΗ Ε., Αρχη. ⊃ρτ. 98, 1971, 162, 228. ϕ. � ΤΤΗ Ι., Αρχη. ⊃ρτ. 100, 
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1973, 251. � ΡΙΥ 1, 39. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−54, ΠΣ−59. � Τ. ΒΥΟΧΖ: 

Λαπιδαριυµ π. 35, ν. 43. 

 

Τ(ιτυσ) Χνοριυσ Σαβινιανυσ | εξ πραεφ(εχτο) αλαε Χονταριο|ρυµ ϖ(ιρ) ε(γρεγιυσ) ετ 

Λ(υχιυσ) ςαλ(εριυσ) ςερυσ δεχ(υριο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σαϖαρ(ιενσιυµ) σαχ[ε]ρδοταλισ 

| π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) σ(υπεριορισ) χρψπταµ ϖι ιγνισ | εξυσταµ συµπτιβυσ συισ | 

ρεφεχερυντ. 

 

Χνοριυσ: Γνοριυσκντ Βελγιχ〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν, χογνοµεν φορµ〈βαν Γνοριµυσκντ 

⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον 168.  Τ . Χνοριυσ Σαβινιανυσ 

αζ αλα Ι Υλπια χονταριορυµ µιλλιαρια χιϖιυµ Ροµανορυµ πραεφεχτυσα ϖολτ. Α χσαπατ, 

µελψετ Τραιανυσ 〈λλτοττ φελ αζ υραλκοδ〈σα κεζδετν, α δ〈κ η〈βορκατ κϖετ∀εν 

Αρραβον〈βα κερλτ, σ µγ α 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελβεν ισ οττ 〈λλοµ〈σοζοττ. ςεξιλλατι⌠ι εζιδ∀ 

αλαττ σζ〈µοσ η〈βορβαν ϖεττεκ ρσζτ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 18. Αζ αλακυλατ 

ϕελλεγβ∀λ κϖετκεζικ, ηογψ Χνοριυσ Σαβινιανυσ πραεφεχτυρ〈ϕα µ〈ρ α µιλιτια εθυεστρισ 

νεγψεδικ φοκα, α θυαρτα µιλιτια ϖολτ. Ελ∀ζ∀ βεοσζτ〈σαιρ⌠λ αζονβαν σεµµιτ σεµ τυδυνκ. 

Λδ. ∆ΕςΙϑςΕΡ: ΠΜΕ Χ 211. � ςαλεριι Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν: 111, 115. σζ. φελιρατ. 

 

 

 

114. Μ〈ρϖ〈νψ σρτ〈βλα, εγψ ναγψοββ σρεµλκ ρσζε. Ηοσσζαντι ιρ〈νψβαν κζπτ〈ϕον 

κετττρτ. Α τρσ µεντν 1−2 βετ!νψι ηι〈νψ ισ ϖαν. Αζ ερ∀σεν λεκοποττ φελιρατοσ µεζ∀τ 

εγψσζερ! προφιλ〈λτ κερετ ϖεσζι κρλ. Α σζϖεγ αλσ⌠ φελε µ〈ρ νεµ ολϖασηατ⌠. � Μινδκτ 

δαραβ λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ, αζ εγψικ α Πετ∀φι υ. 18, α µ〈σικ κζελεββρ∀λ ισµερετλεν. 

� Μ.: 72,5,  σζ.: 85, ϖ.: 10 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4,5−2,5 χµ. � Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι.: Λαπ. Σαϖ. 41. � Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, ςΣζ 1964, 277 σκκ. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ ν. 144. � ΡΙΥ 1, 52.  

 

Χ(αιυσ) Χαλπ(υρνιυσ) Σεχυ[ν]δινυσ | σεξϖιρ χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριενσιυµ) 

[ϖ(ιϖυσ)] φ(εχιτ) σ(ιβι) ετ Αντ(ονιαε) | Βονον[ιαε? α]νν(ορυµ) ΛΞ ετ | Χ[(αιο) Χαλπ(υρνιο 

− − −] φιλ(ιο) αν(νορυµ) ετ Ιυλ(ιαε) |5 Υρσιν[αε] νυρυ[ι ετ] Χαλπ(υρνιυσ) Π[ο]τεν|τινυσ ετ [− 



 88

− − Α]ϖε|ντινα [− − −]Λ | − − − | − − − Π]ο|10τεντι [− − − | − − − ετ − − − | ετ Χαλπ(υρνιυσ) 

[Α]ϖε[ν]τ[− − −]Τ | νεποτ[ι] ειυσ. 

 

Χαλπυρνιυσ: α νϖ ιταλικυσ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 138, αζονβαν ιτ〈λια µελλεττ Ηισπανι〈βαν σ 

∆αλµατι〈βαν ισ ιγεν ελτερϕεδτ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, π. 25 σκ. Αντονια: 

µινδενττ, Κελετεν σ Νψυγατον εγψαρ〈ντ γψακορι νϖ, Παννονι〈β⌠λ εδδιγ 57 

ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ισµερϕκ, ϖ. Λ#ΡΙΝΧΖ � ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι, 131 σκκ. Α χσαλ〈δβαν 

ηασζν〈λτ χογνοµενεκ ινκ〈ββ ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σρα υταλνακ. 

 

 

 

115. Ηοµοκκ∀ολτ〈ρ. Α ταλπαζατα σ αζ αβαχυσα ταγολτ. Α σζϖεγ 5−6. σορα µεντν 

κετττρττ. � Μ.: 113, σζ.: 57, ϖ.: 36. Βετ!µρετ 6−4 χµ. � 2. σζ. ϖγε / 3. σζ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια µζευµ. � Α. 

 

Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ 11, 1887, 73, ν. 5. � Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΑΕΜ 

16, 1893, 29. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10911. � Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ: Λαπ. Σαϖ. 33. � Π. ΒΥΟΧΖ Τ: Α 

σζοµβατηελψι Σαϖαρια Μζευµ κ#τ〈ρα. 9. Σζοµβατηελψ, 1964. 279−280. �  Α. ΜΧΣΨ − 

Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ 37, Βιλδ 28. � ΡΙΥ 1, 21. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 58/27. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−53. � Τ. ΒΥΟΧΖ: 

Λαπιδαριυµ π. 26, ν. 24.  

 

Νεµ(εσι) Αυγ(υσταε) σαχ(ρυµ) | ςαλερ(ιυσ) Υρσυσ | ϖιρ σαχερδ(οταλισ) | οµνιβυσ | 

ηονοριβυσ | φυνχτυσ | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) µ(εριτο) | ςαλεριυσ Φι(ρ)µιν(υσ) | 

αντεστισ πατρονο. 

 

1. σορ: Ας, 2. σορ: ΑΛ, ΕΡ, 5. σορ: ΙΒ λιγατυρ〈βαν. � 2. σορ: Τοϖ〈ββι ςαλεριι Σαϖαρια 

ορδοϕ〈βαν: 111, 113. � 8. σορ: ΑΤ  λιγ〈λϖα, α πατρονυσ νεϖε αλαπϕ〈ν α ΧΙΛ [Σ]ατριυσ 

ολϖασατα ηελψεττ α ςαλεριυσ σοκκαλ ϖαλ⌠σζν!ββ, ϖ. ΜΧΣΨ Α., ΡΙΥ 1, π. 32, τοϖ〈ββ〈 Α. 

ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ, λοχ. χιτ..9. σορ: ΑΝΤ, ΑΤ λιγ〈λϖα. 
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116. Ολτ〈ρ, τετεϕε λετρττ. Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, αζ ακκορι πιαχτρι 

(Σζεντη〈ροµσ〈γ τρ, µαϕδ Κζτ〈ρσασ〈γ τρ, µα Φ∀ τρ) κ〈πολνα αλαπζατ〈β⌠λ κερλτ ελ∀ αζ 

1817−εσ τ!ζϖσζκορ. � ∆ατ〈λ〈σα: 193−211. ΦΙΤΖ ϑ. Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ 202−εσ παννονιαι 

λ〈τογατ〈σ〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε. � Ελϖεσζεττ. Α ΜΧΣΨ ολϖασατα σζεριντ, 

Στεινδενκµλερ. λοχ. χιτ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4179. � Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ ν. 78. � ΦΙΤΖ ϑ., 

Αρχη.⊃ρτ. 85, 1958, 160. � Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 11, 1959, 246. � ΡΙΥ 1, 46. � Λ. 

Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−55. 

 

[ προ σαλυτε | ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) Λ(υχιι) Σεπτιµιι Σεϖερι − − − ] ΑΒΝ | [Αρα]β(ιχι) 

Αδια[β(ενιχι)] | [ετ τοτιυσ] δοµυσ διϖιν(α)ε | [− − −] ςινδιχισ ΙςΝ Θ | Φ ΜΑΡΧΙΑ ΛςΓς | 

αεδιλ(ισ) ΙΙϖιρ. 

 

1−2. σορ. Αζ αβν(εποσ) σζ⌠ ηοσσζ χσ〈σζ〈ρι φιλιατιο−τ ϕελεζ. Αζ υτ〈να ηι〈νψζ⌠ χσ〈σζ〈ρνϖ 

αζτ ισ εγψρτελµ!ϖ τεσζι, ηογψ α κ∀ ϕοββολδαλ〈νακ τββ µιντ α φελε ηι〈νψζικ. Α φελιρατ 

ελεϕνεκ ναγψϕ〈β⌠λ λεηετσγεσ κιεγσζτσε: [ προ σαλυτε ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) διϖι 

Μαρχι Αντονινι Γερµανιχι | Σαρµατιχι φ(ιλιι), διϖι Αντονινι νεπ(οτισ), διϖι Ηαδριανι 

προν(εποτισ), | διϖι Τραιανι αβν(εποτισ), Λ(υχιι) Σεπτιµιι Σεϖερι Πιι, Περτιναχισ Αυγ(υστι) 

| [Αρα]β(ιχι) Αδια[β(ενιχι) ποντιφιχισ παρτηιχισ µαξιµι ετ τοτιυσ] δοµυσ διϖιν(α)ε � 

 

 

 

117. Ολτ〈ρτρεδκ. � Α ϖ〈ροση〈ζα πτστ µεγελ∀ζ∀ 〈σατ〈σ σορ〈ν κερλτ ελ∀ 

Σζοµβατηελψεν. Α βετ!κϖ〈ϕατοκ ϖρσσελ σζνεζϖε. � 2/3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α.  

 

ΤΤΗ Ι., Σαϖαρια 17−18, 1983−84, 139−153. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 35, ν. 45. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) δεπυ]λσορι [ετ Γενιο | χολ(ονιαε) Σαϖαριε]νσιυµ ΠΟ[− − −| − − −

]Α θυαµ ΛΟ[− − − | − − −]ιανυσ δε[χ(υριο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σ(αϖαριενσιεµ) ΙΙϖιρ | 

ι(υρε) δ(ιχυνδο) πραεφ(εχτυσ) χολλ(εγιι) χ]εντον[αριορυµ − − − | − − − ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) 



 90

θ(υιν)θ(υενναλισ) ετ [σαχερδοσ π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) σ(υπεριορισ)? εσετλεγ φλαµεν − − 

− . 

 

 

ΤΤΗ Ι. ολϖασατα: [Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ∆επυ]λσορι π[ρο σαλυτε | Σαϖαριε]νσιυµ 

πο[ρτιχυµ | ? χυµ εξεδρ]α θυαµ Λ(υχιυσ) Ο[χταϖιυσ Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) | Φαυστιν]ιανυσ 

δεχ(υριο) [χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) Σαϖ(αριενσιυµ) πραεφ(εχτυσ) ϖαγψ πατρ(ονυσ) ΙΙϖιρ 

ι(υρε) δ(ιχυνδο) ΙΙϖιρ θ(υιν)]θ(υενναλισ) φλ(αµεν) ϖαγψ �αµ(ιχυσ) χολονιαε ϖαγψ διϖι 

Χλαυδ(ιι)]− − − . 

 

Οχταϖιι: α νϖ Ιτ〈λι〈ν κϖλ α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβαν ισ γψακορι. Α ∆υναϖιδκεν 

Παννονι〈τ⌠λ κελετρε σζ⌠ρϖ〈νψοσαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον 110, 

Παννονι〈βαν ισ ελσ∀σορβαν νψυγατον, λδ. Α, ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 157; Λ.ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 302. 

 

 

 

118.  Μσζκ∀τ〈βλα. Αλσ⌠ ρσζε λετρττ.  Λελ∀ηελψε: Σζοµβατηελψ, Αλκοτµ〈νψ τ, 1682. 

σζ. τελεκ. Α Ροµκερτβεν, α 17. σζ. τ µεντν ταλ〈ληατ⌠ η〈ζβ⌠λ, ρ⌠µαιν〈λ κσ∀ββι 

ρτεγβ∀λ. � Μ.: 35, σζ.: 29, ϖ.: 5 χµ. � 2−3. σζ. � ∆ατ〈λ〈σ: αζ �αε− διφτονγυσ ϖυλγ〈ρισ ε 

ρ〈σα µιαττ 2/3. σζ〈ζαδ. � Μα: Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ, Ροµκερτ. � Α. 

 

ΑΕ 1944 [1945] 132. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι.: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα. Αχτα Σαϖαριενσια Ι. 

Σζοµβατηελψ, 1943, 62. � Αρχη. ⊃ρτ. 88, 1961, 289. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα, 

π. 24., 36. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ, ν. 2. � ΡΙΥ 1, 70. 

 

Νοµινα χανδιδατ(ορυµ) | Θ(υιντισ) Λυξ(ιισ) Ιυστινο πρ(α)εφ(εχτο) Φιρµο αεδιλ(ε) | 

Χαεσ(ιυσ) ςαλε(νσ) ς[− − − . 

 

1. σορ: ΜΧΣΨ Α. σζεριντ α χανδιδατι ϖ〈ροσι ϖαγψ χολλεγιυµι τισζτσγρε ϕελλτεκ εγψαρ〈ντ 

λεηεττεκ, ϖ. Στεινδενκµλερ, λοχ. χιτ. Α χανδιδατι υτ⌠ββι φαϕτ〈ϕ〈ρα Σαϖαρι〈β⌠λ ισ 

ισµερνκ πλδ〈τ, ϖ. Γενιο χανδιδατορυµ ςεν(ερισ) ςιχτ(ριχισ), λδ. α κϖετκεζ∀, 119. 

σζ〈µ φελιρατοτ. Α φεντι φελιρατον επονψµυσκντ µεγνεϖεζεττ ελλϕ〈ρ⌠κ αζονβαν ναγψ 
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ϖαλ⌠σζν!σγγελ ϖ〈ροσι, σ νεµ χολλεγιυµι τισζτσγϖισελ∀κ ϖολτακ. Α λεγφ∀ββ χολλεγιυµι 

τισζτσγϖισελ∀κ υγψανισ � α ϖ〈ροσι δυοϖιρι αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα − α µαγιστρι, ϖαγψ α µαγιστρι 

θυινθυενναλεσ ϖολτακ, σ εννεκ µεγφελελ∀εν εγψ χολλεγιυµι φελιρατον επονψµυσκντ 

ελϖιλεγ νεκικ κελλενε σζερεπελνικ. Α πραεφεχτυρα ιλψεν σζερεπβεν ϖαλ⌠ φελβυκκαν〈σ〈νακ 

λεηετ∀σγτ υγψαν νεµ τυδϕυκ τελϕεσεν κιζ〈ρνι, ηισζεν α τ!ζολτ⌠παρανχσνοκσ〈γ − β〈ρ 

υγψανχσακ νεµ χολλεγιυµι, ηανεµ ϖ〈ροσι φυνκχι⌠ ϖολτ � α χολλεγιυµ φαβρυµ−ηοζ σ α 

χολλεγιυµ χεντοναριορυµ−ηοζ καπχσολ⌠δοττ. Πραεφεχτιτ εζεν κϖλ µγ α χολλεγιυµ 

ιυϖεντυτισν〈λ ισ ισµερνκ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4045 � Ποετοϖιο, ϖαλ⌠σζν! αζονβαν, ηογψ αζ 

ελ∀ββιεκ µιντ〈ϕ〈ρα, εζ εσετβεν ισ φελλρ∀λ κινεϖεζεττ παρανχσνοκρ⌠λ ϖολτ σζ⌠. Αζ αεδιλισι 

φυνκχι⌠ φελιρατυνκον ϖαλ⌠ σζερεπλσε αζονβαν βεσζ!κτι αζ ρτελµεζσι λεηετ∀σγεκετ, εζ 

υγψανισ αλαπϖετ∀εν µυνιχιπ〈λισ τισζτσγκντ φορδυλ ελ∀, σ χσακ σπεχι〈λισ εσετεκβεν 

ϖαννακ χολλεγιυµι π〈ρηυζαµαι, πλ. α  χολλεγιυµ ιυϖεντυτισν〈λ � ϖ. Ιυϖαϖυµ, ΧΙΛ ΙΙΙ 

5678, ϖαγψ εγψεσ κυλτικυσ εγψεσλετεκνλ, ϖ. χολλεγιυµ Σιλϖανι � Πηιλιππι, ΧΙΛ ΙΙΙ 633. 

Πραεφεχτιτ σ αεδιλεστ εγψττ χσακ α ϖ〈ροσι τισζτσγεκνλ ϖαγψ α χολλεγιυµ ιυϖεντυτισν〈λ 

ισµερνκ. Σαϖαρι〈β⌠λ εγψελ∀ρε νινχσ αδατυνκ ιλψεν χολλεγιυµ µ!κδσρε, α λεηετ∀σγτ 

αζονβαν νεµ τυδϕυκ κιζ〈ρνι, γψ α φελιρατυνκον σζερεπλ! χανδιδατι ισ λεηετνεκ ϖγσ∀ 

σορον � β〈ρ χσεκλψ α ϖαλ⌠σζν!σγε � εγψ φελττελεζηετ∀ χολλεγιυµ ιυϖεντυτισ 

τισζτσγειρε π〈λψ〈ζ⌠κ. Α κρδσηεζ λδ. ΡΟΨ∆ΕΝ, ΗΑΛΣΕΨ Λ: Τηε Μαγιστρατεσ οφ τηε 

Ροµαν Προφεσσιοναλ Χολλεγια 12 σκκ. � Α φελιρατυνκον σζερεπλ∀ Θ. Λυξιυσ Ιυστινυσ 

αµεννψιβεν ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ∀ ϖολτ,  πραεφεχτυσ ι(υρε) δ(ιχυνδο) προ δυυµϖιρισ ϖολτ, 

τεη〈τ ολψαν τισζτσγϖισελ∀, ακι α δυοϖιρι τ〈ϖολλτε ιδεϕν, ϖαγψ α πολγ〈ρµεστερι φυνκχι⌠ρα 

µεγϖ〈λασζτοττ χσ〈σζ〈ρ ηελψεττ τλτττε βε φυνκχι⌠ϕ〈τ. Α ηιϖαλαλρα π〈λψ〈ζ⌠κ 

αλκαλµασσ〈γ〈νακ µεγϖιζσγ〈λ〈σα, σ αζ αλκαλµασ ϕελλτεκ, α χανδιδατι µεγνεϖεζσε, α 

ρ⌠µαϖ〈ροσι χονσυλοκ αναλ⌠γι〈ϕ〈ρα, α δυοϖιρι ιυρε διχυνδο, ϖαγψ αζ ∀κετ ηελψεττεστ∀ 

πραεφεχτι  ηατ〈σκρε ϖολτ, ϖ. Λεξ. Μαλαχ. χ. 51. Φελιρατυνκον ϖαλ⌠σζν!λεγ αζρτ σζερεπελ 

α πραεφεχτυσ µελλεττ αζ εγψικ αεδιλισ, µερτ α πραεφεχτυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ πραεφεχτυσ ιυρε 

διχυνδο σινε χολλεγα � α δυυµϖιρι µλτ⌠σ〈γρα µεγϖ〈λασζτοττ χσ〈σζ〈ρ ηελψεττεσε λεηετεττ. 

Α φελιρατυνκον σζερεπλ∀ πραεφεχτυσνακ αζ αεδιλισ νεϖε αλαπϕ〈ν τλϖε α φια, ϖαγψ α 

τεστϖρε ϖολτ. � Λυξιι: ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ Αθυιλεια 517, εγψ λιβερτα. 
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119. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ. Π〈ρκ〈νψα σ ταλπαζατα προφιλ〈λτ. Αβαχυσ〈ν σαροκακροτριονοκ, 

κζτκ ροζεττα. Α βετ!κβεν ϖρσ φεστκνψοµοκ. � Μ.: 85, σζ.: 34,5, ϖ.: 32 χµ, 

βετ!ναγψσ〈γ: 6,7−3 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζοµβατηελψ. � ∆ατ〈λ〈σα: 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4152. � ΙΛΣ 7159. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ, ν. 

45, Βιλδ 35 τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. � ΡΙΥ 1, 87. � Α. 

 

Γενιο | χανδιδατ(ορυµ) | ςεν(ερισ) ςιχτ(ριχισ) | ∆απηνυσ |5 χολ(ονιαε) Σαϖ(αριενσιυµ 

σερϖυσ) ϖιλ(ιχυσ) | καλ(ενδαριι) Σεπτιµι|[α]νι σαχ(ερδοτε) Π(υβλιο) Αελ(ιο) | [Σ]αβιανο 

δ(ονυµ) δ(εδιτ). 

 

5. σορ: κζσγι ραβσζολγ〈κατ λδ. µγ ΡΙΥ 1, 22, Κρ. υ. 188−β⌠λ: ςαλεντινυσ χολ(ονορυµ) 

σερϖυσ, Σεχυνδινυσ χολ(χολονορυµ σερϖυσ), τοϖ〈ββ〈 Σελευχυσ χολονορ(υµ σερϖυσ) . � 6. 

σορ: α καλενδαριυµ Σεπτιµιανυµοτ ϖαλαµιλψεν αλαπτϖ〈νψνακ ταρτϕ〈κ, µελψετ Σεπτιµιυσ 

Σεϖερυσ α ϖ〈ροσ ϕαϖ〈ρα τεττ, ϖ. Στεινδενκµλερ 91. 

 

 

 

120. Φελιρατοσ ρελιεφτρεδκ κριστ〈λψοσ µσζκ∀β∀λ. Φλκβεν εγψ ολδαλνζετβ∀λ 〈βρ〈ζολτ 

φεκϖ∀ οροσζλ〈ν. ϑοββ µελλσ∀ λ〈β〈ν νψυγϖ⌠ φεϕε βαλ− η〈τσ⌠ λ〈βα ϕοββφελ∀λ. Α φελιρατ α 

φλκε φελσ∀ σ αλσ⌠ περεµν. � Μ.: 15, Σζ.: 22, ϖ.: 5,5 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 1,7−1,9 χµ. � 

Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 

 

Φ. ΡΜΕΡ � Ε. ∆ΕΣϑΑΡ∆ΙΝΣ: Α Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ ρ⌠µει φελιρατοσ εµλκει. 

Βυδαπεστ, 1973, 381. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4195. � Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: 

Στεινδενκµλερ ν. 85., φοτ⌠ 68. � ΡΙΥ 1, 96. 

 

− − −]ΧΑ ΛΕ[− − − // − − −] σχριβα ΟΡΙ[− − − . 
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Αγερ Σαϖαριενσισ 

 

 

122. Σρκ∀λαπ κριστ〈λψοσ µσζκ∀β∀λ, νψολχ δαραβρα τρϖε. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ 

κερετβεν, ηελψενκντ ηι〈νψοσ, φλττε εγψσζερ! τψµπανονδσζτσ, βεννε Μεδυζαφεϕ, 

µελψετ µινδκτ ολδαλρ⌠λ εγψ−εγψ φελεµελκεδ∀ κγψ⌠ κερετεζ, φαρκυκ α τψµπανον σαρκ〈ιγ 

ρ. Α τψµπανον φελεττι η〈ροµσζγεκβεν εγψ−εγψ δελφιν, φλττκ, α σαροκβαν εγψ−εγψ 

ροζεττα. � Μ.: 174, σζ.: 82, ϖ.: 27 χµ. Βετ!κ: 9,5 �4,1 χµ. � Λελ∀ηελψε Ονδ⌠δ, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα: 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Σζοµβατηελψ, 

Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΗΟΡςℑΤΗ Τ. Α., ΑννΣαβ 3, 1929, 98, ν. 5. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α.: Γλι Στυδι Ροµανι νελ Μονδο 

2, 1935, 278. � Υ#., Αρχη⊃ρτ. 1943, 80, Νρ. 3. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ Ι.: Λαπ. Σαϖ. 38 σκκ. � 

Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 89/1. � Υ#., Αρχη. ⊃ρτ. 83, 1956, 146. � Υ#., ΑΑντΗυνγ 

4, 1956, 235 � Κ. ςΙΣΚΨ 87. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ ν. 96, 

Βιλδ 79. � ΑΕ 1972, 414. � ΡΙΥ 1, 145. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 44, ν. 62.  

 

Λ(υχιυσ) Ναεϖιυσ Τερ(τιι) | φ(ιλιυσ) Ρυφυσ Μεδι(ολανο) | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) Ξς 

Απολ(λιναρισ) | δεδυχτ(υσ) χ(ολονιαµ) Χ(λαυδιαµ) Σ(αϖαριενσιυµ) αν(νορυµ) ΛΞΞς | 

η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | ετ Ναεϖι[αε Λυ]χιδαε | χονιυγι συαε τ(ιτυλυµ) φ(ιερι) ι(υσσιτ) | Λ(υχιυσ) 

Ναεϖιυσ Σιλϖανυσ | λιβ(ερτυσ?) φαχ(ιενδυµ) χυρ(αϖιτ) | λ(οχυσ) µ(ονυµεντι) θ(υο)θ(υε) | 

ϖ(ερσυσ) [π(εδεσ)] ΞΞ. 

 

Ναεϖιυσ: ιταλικυσ, δε ∆αλµατι〈βαν ισ γψακορι. Τοϖ〈ββι Ναεϖιι Παννονι〈βαν: ΧΙΛ ΙΙΙ 

3927 = ΑΙϑ 251 (Νεϖιοδυνυµ) Ναεϖια, Λ. φ. Ινγενυα εγψ βενεφιχιαριυσ κατονα 

ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα. Λυχιδα Ναεϖιυσνακ α λιβερτ〈ϕα, ϖαγψ α λιβερτυσα λε〈νψα ϖολτ. 

 

 

 

123. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ τετεϕε σ ταλπαζατα. Κζπσ∀ ρσζε � ϕοββφελ∀λ ερ∀τελϕεσεββεν � 

ηι〈νψζικ, ταλπαζατα προφιλ〈λτ, α σζϖεγ υτολσ⌠ σορα α ταλπαζατον. Αβαχυσ〈ν 

σαροκακροτριονοκ κζττ ϖιρ〈γδσζτσ νψοµα. � Μ.: 33 (φελσ∀ δαραβ) ιλλ. 31 (αλσ⌠ 

δαραβ), 41, 24,5 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 2,5 − 5,5 � 2 � 2,5. � Ονδ⌠δον κερλτ ελ∀ 
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µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα: 3. σζ〈ζαδ. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. 

� Α. 

 

Τ. Α. ΗΟΡςℑΤΗ, Ανν. Σαβ. 3, 1929, 97, ν. 3. � ΒΥΟΧΖ Τ., ςΣζ 1963, 1. σζ., 76. � Υ∀: 

Α Σαϖαρια Μζευµ κ∀τ〈ρα. 6. Σζοµβατηελψ, 1963. Π. 76. � Στεινδενκµλερ ν. 30, Βιλδ 

23. � ΑΕ 1972, 409. � ΡΙΥ 1, 136, Αββ. ΛΙ. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−51. � 

Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 28, ν. 30. 

 

Φελσ∀ δαραβ: 

 

Ηερχυλι Ις|[.? Α[− − − . 

 

Αλσ⌠ δαραβ: 

 

 [− − −] | δεχυριο χ[ολ(ονιαε)] | Χλαυδ(ιαε) Σαϖαρ(ιενσιυµ) αεδ(ιλισ) | εξ ϖοτο ϖ(οτυµ) 

σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: α 2. σζ⌠ εσετβεν α ΡΙΥ σζερζ∀ι � αζ αλσ⌠ τρεδκ 3. σορ〈βαν ϖαλ⌠βαν ϕ⌠λ 

µεγφιγψεληετ∀ ηανψαγ βετ!κτσεκ αλαπϕ〈ν � εγψ ροσσζυλ καπχσολτ λιγατυρ〈ρα ισ 

γονδολτακ, σ εββ∀λ κιινδυλϖα αζ ινϖ(ιχτο) ολϖασατ λεηετ∀σγτ ισ φελϖετεττκ. � 2. σορ: Αζ 

ελσ∀ σορ 1. σ 2., λιγατυρ〈τ αλκοτ⌠ βετ!ϕε αλαττ εσετλεγεσεν κιϖεηετ∀ πιχινψ ϖµαραδϖ〈νψ, 

µελψετ α φελιρατ εδδιγι ολϖασ⌠ι εγψ εσετλεγεσ Χ φελσ∀ ρσζνεκ γονδολτακ, ινκ〈ββ σρλσ, 

σ νεµ φελττλενλ βετ!µαραδϖ〈νψ. Αζ ελσ∀ σορ 2. σ 3. βετ!ϕε αλαττ εγψ Α βετ! 

µαραδϖ〈νψα βιζτοσαν µεγ〈λλαπτηατ⌠ (φελσ∀ χσχσα, κζπσ∀, ϖζσζιντεσ 〈τηζ〈σα ϕ⌠λ 

κιϖεηετ∀). Εζτ κϖετι αζ ελσ∀ σορ 4., Χ βετ!ϕε αλαττ, εγψ βετ!σζ〈ρ φελσ∀ κεζδεµνψε, 

αµελψ λεφελ ινκ〈ββ ϕοββρα ταρτ, µιντσεµ φγγ∀λεγεσεν, σ ερεδετιλεγ ταλ〈ν εγψ ς λεηετεττ. 

Αζ Α σ αζ εσετλεγεσ ς κζττ υτ⌠ββι ναγψϕ〈β⌠λ α σορ κζεπν ηελψεζκεδεττ ελ. � 3. σορ: 

νεµ αζονοσ αζ ολτ〈ρ αλσ⌠ δαραβϕ〈νακ φελσ∀ ρσζν µεγ〈λλαπτηατ⌠ ελσ∀ σορραλ, µελψ α 

τρσ σζγε, σ α φελλετ κοπ〈σα φολψτ〈ν τελϕεσεν ολϖασηατατλαν 
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124. Μσζκ∀ολτ〈ρ. Φελε µαγασσ〈γ〈ν〈λ κτ δαραβρα τρττ. Φελσ∀ ρσζε σ ταλπαζατα 

προφιλ〈λτ, τετεϕν εγψσζερ! ακροτριον. � Μ.:70, σζ.: 34, ϖ.: 15 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 3 � 4 � 

3 χµ. � Λελ∀ηελψε: Ονδ⌠δ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ: εγψ (ϖαλ⌠σζν!λεγ µγ ρ⌠µαι 

κορι) κτ βελσ∀ βλσεκντ ηασζν〈λτ〈κ � ∆ατ〈λ〈σα 3. σζ〈ζαδ α ϖ. σ. λ. λ. µ. ζ〈ρ⌠φορµυλα 

αλαπϕ〈ν. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Α. 

 

ΗΟΡςℑΤΗ Τ. Α, Ανν. Σαβ. 3, 1929, 97, ν. 4. � ΒΥΟΧΖ Τ., ςΣζ 1961, 3. σζ., 82. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 57/3. � ΑΕ 1965, 294. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ): Στεινδενκµλερ ν. 26, Βιλδ 22. � ΡΙΥ 1, 139, Αββ. ΛΙΙ. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−48. � Τ. ΒΥΟΧΖ: Λαπιδαριυµ π. 28, ν. 32. 

 

Μ(ερχυριο) Α(υγυστο) σ(αχρυµ) | Γ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Μαξιµ|υσ δεχ(υριο) χο|λ(ονιαε) 

Χλ(αυδιαε) Σαϖαρ(ιενσιυµ) αε|διλιχιυ(σ) ετ | πρ(α)εφ(εχτυσ) χολλ(εγιι) | φαβρ(υµ) (ετ) 

χεντ(οναριορυµ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) µ(εριτο). 

 

 

 

125. Φογαδαλµι τ〈βλα. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψ, α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν. � Λελ∀ηελψε: 

Ονδ⌠δ. � Μ.: 69, σζ.: 43, ϖ.:11 χµ, βετ!κ: 3,5 χµ. � ∆ατ〈λ〈σα: 1/2. σζ〈ζαδ. � 

Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. 

 

Α. ΗΟΡςℑΤΗ, Ανν. Σαβ. 3, 1929, 96 σκκ. � Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Γλι Στυδι Ροµανι νελ Μονδο 

2, 1935, 275 σκκ. � Υ∀., Σζ〈ζαδοκ 70, 1936, 37 σκ. � Υ∀., Αρχη. ⊃ρτ. 1943, 79. � Β. 

ΣΑΡΙΑ, Παννονια 1, 1935, 175. � ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαπ. Σαϖ. 20. � Υ#., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 

30. � Α. ΜΧΣΨ � Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγ): Στεινδενκµλερ ν. 70. 

 

Αεχορναε | Αυγ(υσταε) σαχ(υµ) | Εµονιενσεσ | θυι |5 χονσιστυντ | φινιβυσ | Σαϖαρ(ιαε) | 

ϖ(οτυµ) σ(ολϖερυντ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

 

 

126. Σρκ∀ ηοµοκκ∀β∀λ, αλϕα ηι〈νψζικ. Φελσ∀ φελτ ϖζσζιντεσ λεζ〈ρ〈σ κοριντηοσι 

οσζλοποκ κερετεζικ, κζττκ, κοσζορϖαλ ϖεζεττ µεδαιλλονβαν, παλµεττ〈σ η〈ττρ ελ∀ττ, 



 96

τογ〈σ φρφι µελλκπε. Α φεντι σαρκοκβαν εγψ−εγψ δελφιν, αζ αλσ⌠κβαν α κοσζορ 

µεγκτ∀σζαλαγϕα. � Μ.: 127, σζ.: 83, ϖ.: 28. Βετ!κ: 7−3,4 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆οζµατ, αζ 

ιττενι τεµπλοµβα ϖολτ βεφαλαζϖα. � Κρ. υ. 1. σζ. µ〈σοδικ φελε. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια 

Μζευµ. � Α. 

 

ς. ΛΙΠΠ, ςΡΕ⊃ϑ 2, 1874, 83, ΛςΙΙ, ν. 24. � Κ. ΚℑΡΠℑΤΙ, ςΡΕ⊃ϑ 19−20, 1892, 50. � 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4189 = 10921. � Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Γλι Στυδι Ροµανι νελ Μονδο 2, 1935, 278. � 

Υ#, Αρχη. ⊃ρτ. 1943, 72, ν. 7. � Ζ. Κℑ∆ℑΡ � Λ. ΒΑΛΛΑ: Σαϖαρια 7. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε 

Βεϖλκερυνγ 218, ν. 88/1. � Π. ΒΥΟΧΖ Τ., ςΣζ 1961, 3. σζ., 81. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ ν. 95, Βιλδ. 78. � ΡΙΥ 1, 149. � Τ. ΒΥΟΧΖ: 

Λαπιδαριυµ π. 43, ν. 61. 

 

Π(υβλιυσ) Μαεχιυσ Π(υβλιι) φ(ιλιυσ) | Σαβινυσ | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) Ξς  

Απολ(λιναρισ) | δοµ(ο) Σεργ(ια) δεδυ[χτ]υσ |5 ανν(ορυµ) ΛΞ η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) 

τ(εσταµεντο) φ(ιερι) ι(υσσιτ) αρβιτρα(τυ) | Μ[− − − ∆]οµιτ[ι]ανι Θ(υιντι) Χα[− − −]ο | [− − −] 

αεδ[ιλιυµ?− − −]. 

 

1. σορ: Μαεχιυσ: ιταλικυσ, σζ〈ρµαζ〈σι ηελψτ αζονβαν λεφελεϕτεττκ α σρεµλκρ∀λ. �  3. 

σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠; Τ: λιτερα λονγα; Λ+Ο: Απολ(λλιναρισ) λιγατυρα. � Α 6−

7. σορ ολϖασατα βιζονψταλαν. ΜΧΣΨ: Στεινδενκµλερ: Θ(υιντι) ΜΙ..ανι Θ ΧΑ −−−| −−− αεδ 

−−−. 

 

 

 

127. Σρκ∀τρεδκ. � Λελ∀ηελψε: #ρισζεντµ〈ρτον. � 1−2. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: ΒΑΡΒ 

αλαπϕ〈ν. 

  

ΧΙΛ ΙΙΙ 552535. � Α. ΒΑΡΒ, ΒυργΗβλ, 1, 1932, 79, ν. 90. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ π. 35, 36. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−

46. 

 

Χ(αιυσ) Βροχ[ιµαριυσ?] | δ(εχυριο) χ(ολονιαε) Χλ(αυδιαε) [Σ(αϖαριενσιυµ)] | ϖιϖ(υ)σ 

φεχ(ιτ) [σιβι ετ − − −] Σαξι ετ ΑΙ[− − −] | αν(νορυµ) Ξ [− − − . 
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Στεινδενκµλερ: Βρογ[ιµαριυσ?] �  εζ αζονβαν χσακ χογνοµενκντ, Βρογιµαρυσκντ 

φορδυλ ελ∀, 4 εσετβεν Παννονι〈βαν, 1 εσετβεν Νοριχυµβαν, ϖ. Βρογιµαρα φιλια 

(Μαηρενβεργ ΧΙΛ ΙΙΙ 5101), α νϖ ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ Β. Λ#ΡΙΝΧΖ − Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον 

Ι, 23. Κελτα νϖ, µιντ α Βριγ− / Βροχ−, Βρογ− τϖ! νεϖεκ σζιντε κιϖτελ νλκλ, εννεκ 

µεγφελελ∀εν Χ. Βροχ[ιµαριυσ?] ροµανιζ〈λτ βεννσζλττ ϖολτ. 

 

 

 

128. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Σχηλεινινγ (Σζαλονακ).  � 2. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ 

αλαπϕ〈ν.     

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4153. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 98/2. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 438. 

 

Γενιυµ χ(ολονιαε) [Χ(λαυδιαε) Σαϖαριαε] | χυµ συο τεµ[πλο] | Θ(υιντυσ) Χλ(αυδιυσ) 

Λυχανυσ Α[υγ(υσταλισ)] | χολ(ονιαε) Αυγ(υσταε) Τρεϖερ(ορυµ) χ(ολονιαε) [Χ(λαυδιαε) 

Σ(αϖαριαε) ετ] |5 Θ(υιντυσ) Χλ(αυδιυσ) Σεχυνδυσ Αυγ(υσταλισ) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) 

[Σ(αϖαριαε) δ(αντ) δ(εδιχαντ)]. 

 

χολονια Αυγυστα Τρεϖερορυµ (Γαλλια Βελγιχα, µα Τριερ): α Τρεϖερι τρζσνεκ ϖαλαµικορ 

αζ 1. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν λεττ χολονι〈ϕα, ϖ. ΑΕ 1970, 321, αζονβαν α χιϖιτασ Τρεϖερορυµ 

µελλεττε µγ α 2. σζ〈ζαδ κζεπν ισ λτεζεττ. Α Γενιυµ χολονιαε−νεκ ϖαγψ Γενιυµ 

µυνιχιπιινεκ λεγαλ〈ββ εγψ ολτ〈ρτ 〈λλτανι ελτερϕεδτ κερεσκεδ∀ σζοκ〈σ ϖολτ, ϖ. ΑΕ 1994, 

1279. Ι. Ο. Μ. | ετ Γενιο | Μυνιχιπιι | Τυνγ(ρορυµ) | Χατ(ιυσ) ∆ρουσυσ | σαλ(ινατορ)? 

Μεν(απιορυµ?) | ϖ. σ. λ. µ.  

 

 

 

129. Τρεδκ. � Σζαλονακ. � 2 / 3. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4154. 

 

− − − ] | χολονιαε Χλ(αυδιαε) Σαϖαρ(ιενσιυµ) | [�.]Μ τεσταµεντ|[− − − . 
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1. σορ: ς+Α+Ε: Σαϖαρ(ιενσιυµ) λιγατυρα. � 2. σορ: Τ+Α, Μ+Ε, Ν+Τ: τεσταµεντ[− − − 

λιγατυρα. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Σαϖαριαε 

 

 

131. Σρκ∀. � Πετρονελλ, Σχηττκαστεν. � Κρ. υ. 1. σζ. µ〈σοδικ φελε. � Ολϖασατ: 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. κορρεκχι⌠ϕα αλαπϕ〈ν: 

 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ, 4461. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ ππ. 50, 84, τοϖ〈ββ〈 π. 235, ν. 154/20. � ΑΕ 

1966, 288. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΛΦ 88, 1965, 264−271, ν. 21. 

 

 

Λ(υχιυσ)  Βαρβι[υσ  ...φ(ιλιυσ)] | Χλα(υδια  τριβυ)  Χον[στιτυ]|τυσ Ιυ(ϖ)α(ϖ)ο  ϖ[ετ(ερανυσ)  

λεγ(ιονισ)] | Ξς Απ(ολλιναρισ)  δεδ[υχτιχιυσ] |5 ανν(ισ)  ΛΞ  η(ιχ)  σ(ιτυσ)  [ε(στ),  ποσυιτ] | 

Θ(υιντυσ)  Βαρβιυ[σ... | ....]. 

 

3−4. σορ: Αζ εληυνψτ ϖετερανυσ σζ〈ρµαζ〈σι ηελψεκντ µεγϕελλτ νοριχυµι ϖ〈ροσ, Ιυϖαϖυµ 

νεµ ϕηετ σζ〈µτ〈σβα α δεδυχτιο σζνηελψεκντ, µερτ Χλαυδιυσ αλαττ ιττ εγψ µ〈ρ µεγλϖ∀ 

τελεπλστ εµελτεκ µυνιχιπιυµι ρανγρα, ϖ. ΚΕΥΝΕ, ΡΕ Ξ, 1349 σκκ. Α δεδυχτιοσ 

χολονια, µελψετ α λεγ. Ξς Απολλιναρισ ϖετερ〈νϕαιϖαλ αλαπτοττακ, Σαϖαρια λεηετεττ, ϖ. Ε. 

ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, ΡΕ ΞΙΙ, 1253, τοϖ〈ββ〈 Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ π. 235. Σαϖαρια α Χλαυδιυσ 

κορι αλαπτ〈σ〈τ κϖετ∀ ϖτιζεδεκβεν � µινδεν βιζοννψαλ µγ Λ. Βαρβιυσ ηαλ〈λακορ ισ − α 

λεγιο 〈λλοµ〈σηελψηεζ λεγκζελεββ εσ∀ ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσ ϖολτ, µελψνεκ λακοσσ〈γα αζ ϕ? 

λεγι⌠σ β〈ζισσαλ, Χαρνυντυµµαλ, α Βοροστψ〈ντ ρϖν, ιγεν ιντενζϖ καπχσολατβαν 〈λλτ, ϖ. 

(�/ � = ΧΙΛ ΙΙΙ 11223, τοϖ〈ββι πλδ〈κατ λδ. Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Αρχη. ⊃ρτ, 1943, 71 σκ., ιλλ. Α. 

ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 37, α 146. ϕεγψζεττελ. Α λεγ. Ξς. Απολλιναρισρ⌠λ κορ〈ββαν γψ 

ταρτοττα α κυτατ〈σ, ηογψ µ〈ρ Κρ. υ. 6−τ⌠λ Χαρνυντυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, 

ΡΕ ΞΙΙ, 1748 σκ. Αζ αζ⌠τα φολψτατοττ 〈σατ〈σοκ αζονβαν εγψελ∀ρε κιζ〈ρνι λ〈τσζανακ αζτ, 
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ηογψ Χλαυδιυσ ελ∀ττ Χαρνυντυµβα κερλτ ϖολνα, ϖ. ΓΡ⇐ΝΕΩΑΛ∆, Α√ΑΩΩ 116, 1979, 2 

σκκ. Α λεγιο Τιβεριυσ−κορι εσετλεγεσ σαϖαριαι 〈λλοµ〈σοζ〈σ〈ηοζ ϖ. ΤΤΗ Ε., ΑΤ 24, 1977, 

196, 26. ϕεγψζ, ϕαββαν ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 119 σκ.). Λ. Βαρβιυσ µαγα ισ καπχσολατβαν 

µαραδτ εγψκορι λεγι⌠ϕ〈ϖαλ: ιττ ρτε α ηαλ〈λ, σ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα (χσαλ〈δταγϕα, λιβερτυσα?) α 

κατοναι τ〈βορ µελλεττι ϖιχυσβαν τεµεττε ελ.  

 

 

 

132. Ηοµοκκ∀ σρολτ〈ρ, εγψ µονυµεντ〈λισ σρεµλκ ρσζε. Α φελιρατοσ µεζ∀τ σζ∀λ∀ινδα 

κερετεζι. Ναγψϕ〈β⌠λ α κζεπν ηοσσζαντι ιρ〈νψβαν κετττρττ, γψ, ηογψ α τρσ µεντν 

ϖγιγ 1−2 βετ! ελ ισ τ!ντ. � Μ.: 180, σζ.: 120, ϖ.: 30 χµ. Βετ!κ: 21−8,5 χµ. � 

Πετρονελλβεν (Χαρνυντυµ, πολγ〈ρϖ〈ροσ) αζ εγψκορι ρ⌠µαι φ∀ττ⌠λ βαλρα, α ∆υνα φελ εσ∀ 

ρσζεν, εγψ παρασζτη〈ζ υδϖαρ〈βαν κερλτ ελ∀ 1886−βαν. � Α ΧΣΙΡ αζ 1. σζ〈ζαδ ελσ∀ 

φελρε δατ〈λϕα, α φελιρατ κελετκεζσε αζονβαν ινκ〈ββ α 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελρε τεηετ∀. � 

Κι〈λλτ〈σι ηελψε κορ〈ββαν Σχηλοσσ Τραυν, µαϕδ 1964−68−τ⌠λ Λαπιδαριυµ, Πετρονελλ, 

ϕελενλεγ Βαδ ∆ευτσχη−Αλτενβυργ, Αρχηολογισχηεσ Μυσευµ Χαρνυντινυµ (Λσζ.: 4370) 

� Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11223. � Ε. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΒςΧ 1887−1888, 44−45, ν. 13. � Υ#, ΑΕΜ 12, 1888, 

173−174, ν. 13. � Μ.−Λ. ΚΡ⇐ΓΕΡ, ΧΣΙΡ √στερρειχη Ι. 4, 499. � Α. ΒΕΤΖ, √ϑη 29, 

1935, Βειβλ. 307, ν. 13. � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 153/40. � Α. ΟΒΕΡΜΑΨΡ: 

Ρµερσταδτ Χαρνυντυµ. Ωιεν, 1967, 185. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Φρειλιχητµυσευµ 

Χαρνυντυµ. Λαπιδαριυµ. Ωιεν, 1979, 15−16, Νρ. 31. � Υ#.: Μιλιτρινσχηριφτεν 108, 

Ταφ. 11. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−49. � Ω. ϑΟΒΣΤ, Χϑβ 1993/94 (1995) 234 

σκ., Αββ. 19, 20. � Υ#: Χϑβ 1995 (1996) 126. � Γ. ΚΡΕΜΕΡ, Χϑβ 1997 (1998), 83−97, 

φακσζιµ., φοτ⌠. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Χ(αι) φιλ(ιυσ) ςολ(τινια τριβυ) | Λυχο ςοχοντιορυµ | 

ςερανυσ ϖετ(ερανυσ) |5 λεγ(ιονισ) ΞΙΙ[Ι]Ι γ(εµιναε) δ(εχυριο) χ(ολονιαε) Χ(λαυδιαε) 

Σ(αϖαριενσιυµ) | αν(νορυµ) ΛΞ[..?] η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | τ(εσταµεντο) [φ(ιερι)] ι(υσσιτ) | 

ςαλ(εριυσ) ςιταλισ | µυνιχεπσ ετ ηερ(εσ) |10 φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 
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3. σορ: Λυχυσ ςοχοντιορυµ α ςοχοντινι ϖ〈ροσα Γαλλια Ναρβονενσισβεν. Υγψανιννεν 

σζ〈ρµαζοττ α λεγ. ΞΙΙΙΙ γεµινα εγψικ εληνψτ κατον〈ϕα ισ, ϖ. ϑ. ΒΟΡΤΛΙΚ, ΡΛ√ 16, 1926, 

16, ν. 3, ιλλ. ΑΕ 1929 ν. 196. Σζϖεγφορµυλ〈ικ (α ϕελλεγζετεσ νϖαδ〈σ, α η. σ. ε. ε. φ. φ. χ. 

ζ〈ρ⌠φυρµυλα, τοϖ〈ββ〈, ηογψ ϖαλαµεννψιεν α ΞΙΙΙΙ γεµινα κατον〈ι, σ α τββι φελιρατον α 

λεγιο Μ(αρτια) ϖ(ιχτριξ) ϕελζ∀ϕε) αζονοσσ〈γα αλαπϕ〈ν µινδκεττ∀ϕκ φελιρατα α χαρνυντυµι 

σρφειρατοκνακ εγψ ϕ⌠λ ελκλνλ∀ χσοπορτϕ〈βα ταρτοζικ, µελψεκ ναγψϕ〈β⌠λ εγψιδ∀βεν 

κσζληεττεκ. Α. Βετζ εζεκετ α φελιρατοκατ αζ 1. σζ. ϖγρε � 2. σζ. ελεϕρε δατ〈λϕα, ϖ. 

ΡΛ√ 18, 1937, 78 σκκ, ϕαββαν Φ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. π. 77. � 9 σορ: α µυνιχεπσ ϕελεντηετι 

α Ηαδριανυσ αλαττ λτεσλτ χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ πολγ〈ρ〈τ, σοκκαλ ϖαλ⌠σζν!ββ αζονβαν, 

ηογψ εζ εσετβεν εγψσζερ!εν κατονατ〈ρσ. 

 

 

 

133. Ιτ〈λιαι τπυσ τυµυλυσ φελιρατ 9 σσζεταρτοζ⌠νακ λ〈τσζ⌠ τρεδκε, µελψεκ αζ ερεδετι 

φελιρατ ϕοββ φελσ∀ ρσζτ αλκοτϕ〈κ. � Λελ∀ηελψε Νεµεσϖ〈µοσ � Βαλ〈χαπυσζτα, Λικασ−

δοµβ. � 2. σζ . � ςεσζπρµ, Λαχζκ⌠ ∆εζσ∀ Μζευµ. 

 

Σ. ΠΑΛℑΓΨΙ, Βαλ. Κζλ. 5, 1997, 19, Αββ. 10, ν. 3. 

 

− − − ] Απρι(λισ?) | [ − − − δεχ(υριο) χ]ολ(ονιαε) Χλ(αυδιαε) Σ(αϖαριενσιυµ) | [− − − οµνιβυσ? 

ηονοριβυσ?] φυνχτ|[υσ? − − − ιν Χα]ρν[υντο? | [− − − . 

 

3. σορ: Παλ〈γψιν〈λ δε]φυνχτ[υσ ιν Χα]ρν[υντο. Εββ∀λ αζ ολϖασατβ⌠λ αζ ισ κϖετκεζικ, ηογψ 

α τυµυλυσ χσυπ〈ν ϕελκπεσ σρεµλκε λεννε α δεχυριονακ. Αζ 〈λταλαµ ϕαϖασολτ κιεγσζτσ 

σζεριντ αζ εληνψτ κιϖτελεσ, 〈µ α παννονιαι ϖισζονψλατβαν εγψ〈λταλ〈ν νεµ πλδα νλκλι 

καρριερτ αβσζολϖ〈λτ. Εγψ ιλψεν χυρσυσ ηονορυµ εγψβκντ τελϕεσ µρτκβεν βελειλλικ αββα 

α κπβε, αµιτ αζ εληνψτρ⌠λ τββ−κεϖσβ βιζτοσαν 〈λλατηατυνκ: φλδβιρτοκα ϖολτ 

Μογετιανα µυνιχιπιυµ τερλετν, µελψνεκ κζποντϕα α βαλ〈χαι ϖιλλα ϖολτ, σ φλδβιρτοκα, 

ϖαγψ ινγατλανϕα κελλεττ, ηογψ λεγψεσ Σαϖαρια τερλετν ισ, αµι αζ ∀ οττανι ηιϖαταλϖισελστ 

µεγαλαποζτα. Α βαλ〈χαι ϖιλλα µρετε, σ φνψ!ζ∀ κιϖιτελεζσε, σ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠ 

ρεπρεζεντατϖ µαυζ⌠λευµ ταρτοµ〈νψι σζιντεν ισ κιεµελκεδ∀ γαζδαγσ〈γρ⌠λ 〈ρυλκοδνακ. 

Αµεννψιβεν ηελψτ〈λλ⌠, ηογψ Μογετιανα µυνιχιπιυµ〈τ α χιϖιτασ Αζαλιορυµβ⌠λ ηοζτ〈κ 

λτρε (Λδ. ⊃ρτεκεζσ), εββ∀λ αζ ισ κϖετκεζικ, ηογψ Μογετιαν〈τ 214−βεν Χαραχαλλα 
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ηατ〈ρµ⌠δοστ〈σα σορ〈ν Παννονια ινφεριορηοζ χσατολτ〈κ. Εββ∀λ ϖισζοντ αζ ισ κϖετκεζικ, 

ηογψ α βαλ〈χαι δεχυρι⌠νκ φελιρατα � τεκιντεττελ Παννονια συπεριορ ϖ〈ροσαιβαν ϖισελτ 

τισζτσγειρε � µγ α 2. σζ〈ζσδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ. 

 

 

 

134. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Βιλινια (Αθυιλεια). � Κρ. υ. 1−2. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: ΧΙΛ σ 

∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ς 1011. � ∆ΟΒ 570. � Α. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 573. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 

6, 1958, 438. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 58/43. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−58. 

 

− − − Μ(αρχυσ)? Στα]τινιυσ Τροπηιµυσ Αυγ(υσταλισ) | [ορν(αµεντισ) δεχ(υριοναλιβυσ)? 

χο]λ(ονιαε) Σαϖαρ(ιενσιυµ) ορν(ατυσ) δεχ(ρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

Α νϖκιεγσζτσηεζ: αζ Αθυιλει〈β⌠λ φεννµαραδτ γεντιλιχιυµοκ κζλ αζ εγψ εσετβεν 

ελ∀φορδυλ⌠ Αϖερτινιυσσζαλ (ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 465, ΧΙΛ ς 1108), σ α βιζονψταλαν φελολδ〈σ 

Παετιτ[ινιυσ]−σζαλ (υο. 529, ΧΙΛ ΙΛ ς 1327) σζεµβεν νεµχσακ α γψακορισ〈γα, α 

λελ∀ηελψεκ ρσζβενι αζονοσσ〈γα, ηανεµ αζ αζονοσ τ〈ρσαδαλµι ρτεγ µιαττ ισ, αµελψβε α 

νϖ ϖισελ∀ι βελεταρτοζτακ, α Στατινιυσ (υο. 548, Βελιγνα ) ϕηετ σζ〈µτ〈σβα. Α νϖ 

σσζεσεν νγψ εσετβεν φορδυλ ελ∀, ϖισελ∀ι εγψαζον χσαλ〈δβα ταρτοζ⌠νακ τ!ννεκ: Μ. 

Στατινιυσ ∆ορυσ η〈ζαστ〈ρσα Φρυτιχια Τηψµελε ϖολτ. Εγψ Φρυτιχιυσ � ροκον, ϖαγψ πατρονυσ 

� ΙΙΙΙϖιρ ι. δ. θθ. ϖολτ Αθυιλει〈βαν. Στατινια Στρατεγισ φια Χ. Πλενιυσ Στρατο σεϖιρ ϖολτ 

Αθυιλει〈βαν (ΧΙΛ ς 1007), Στατινια Τηψµελε φια (ΧΙΛ ς 965, λελ∀ηελψ Βελιγνα), Λ. 

Αχεστιυσ, Λ. λ. Σατυρνινυσ, ςΙϖιρ ϖολτ Αθυιλει〈βαν. Υγψανερρ∀λ α λελ∀ηελψτ∀λ λδ µγ: 

Στατινια Μ. λ. Πηαενυσ〈τ. Α Στατινιι Αθυιλει〈βαν εγψ ϖαλ⌠σζν!λεγ γργ ερεδετ! λιβερτυσ 

χσαλ〈δ ϖολτ, µελψ ηασονλ⌠αν γαζδαγ λιβερτυσ χσαλ〈δοκκαλ 〈λλτ ροκονσ〈γβαν, σ εζεκ ρϖν 

Αθυιλεια εγψεσ ϖεζετ∀ χσαλ〈δϕαιϖαλ ισ καπχσολατα ϖολτ. 
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135. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε: Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. Α σζϖεγε 

κζιρατβαν µαραδτ φενν, τββ ηελψεν ζαϖαροσαν. � ΣΠΕΙ∆ΕΛ ολϖασατα αλαπϕ〈ν, µελψετ α 

ΧΙΛ νψοµ〈ν κσζτεττ. 

 

ΧΙΛ ςΙ 3300. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 38/104. � Υ#.: ΡΕ 601. � ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 107. � Μ. Π. ΣΠΕΙ∆ΕΛ ν. 658.  

 

Υλπιυσ [Ι]αν[υ]αριυσ εθ(υεσ) σ(ινγυλαρισ) [τ(υρµα)] Πρισχι | καστ(ρισ) πριορι(βυσ) θυι ϖιξιτ 

αννισ | ΞΞςΙΙΙΙ µιλ(ιταϖιτ) αννισ ςΙΙΙΙ νατιο|νε Παννονιαε (σιχ!) συπεριορε, Χ(λαυδια) 

Σα|5ϖαρι[α] ϖιχο ςολευχι[ο]νισ ετ Οχ|ταϖιυσ ∆ιγνυσ εθ(υεσ) σ(ινγυλαρισ) Σ | χ[α]σ[τρισ] 

π(ριοριβυσ) ΗΕ| ετ Αυρ(ελια) Νοϖανα χο<ν>ιυξ ΚΑ.ΣΙΙ.Χ.ΗΙΙ | ηερεδεσ β(ενε) µερεντι 

ποσυερυντ. 

 

4. σορ: α ΧΙΛ−βεν χ(ιϖισ) Σαϖαριενσισ. � 5. σορ: α φαλυ νεϖε µ〈σ φορρ〈σοκβ⌠λ νεµ ισµερτ, 

τοπογρ〈φιαιλαγ νεµ αζονοστοττ. � 7. σορ: ϖαλ⌠σζν!λεγ ΗΕ(ρεσ), ϖ. ∆ΟΒ, λοχ. χιτ. 

8. σορ: ∆ΟΒ ολϖασατα χο(ν)ιυξ κα(ρισσιµα) Σ[ε]χ(υνδα) ηε(ρεσ). � ϖαλ⌠σζν!νεκ λ〈τσζικ. 

 

 

 

136. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Ρυιµελ (Γερµανια ινφεριορ) � ςαλ⌠σζν!λεγ 2. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8772. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 219, ν. 90/10. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 

569. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−47. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ ∆οβ⌠ αλαπϕ〈ν.  

 

Τ(ιτυσ) Χαεσιυσ Τ(ιτι) [φ(ιλιυσ)] | Χλ(αυδια τριβυ) Ιυσ[τι]αν[υσ] | δεχ(υριο) χο(λονιαε) 

Σ(αϖαριενσιυµ) θυαε[στορ] | ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) ιτεµ ΙΙ[ϖιρ] | ι(υρε) δ(ιχυνδο) 

θυινθ(ενναλισ) φλαµ(εν) ανν(ορυµ) | σιβι ετ φιλ(ιο? −ιαε? �ιισ?) πιισσιµ(ο? �αε? �ισ?) ετ 

χο(νιυγι) | καρισσ(ιµαε) ετ πιισσ(ιµαε). 

 

Χαεσιυσ: Ιτ〈λι〈βαν, α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβαν σ ∆αλµατι〈βαν γψακορι νϖ. Παννονι〈βαν 

α Βοροστψ〈ντ µεντν φορδυλ ελ∀. Σαϖαρι〈βαν ΧΙΛ 4150: ηαταν, κζτκ εγψ Χαεσιυσ 

Ιυστυσ, ακιϖελ Ιυστιανυσ κζϖετλεν σσζεφγγσβε ισ ηοζηατ⌠, σ εγψ ςαλεντινυσ 

Χαεσ(ιορυµ), Κρ. υ. 188. Χαρνυντυµ: 4395, Τατα: 4278. Α κελετεββρε φεκϖ∀ 
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ταρτοµ〈νψοκβαν ριτκα, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 59. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, 

20. 

 

 

 

 

ΣΧΑΡΒΑΝΤΙΑ 

 

 

137. Μ〈ρϖ〈νψ σρτ〈βλα. Α φ∀ κπµεζ∀τ αλυλ−φελλ ακαντηυσζφρζ, κτολδαλτ σπιρ〈λισαν 

φελφυτ⌠ ινδ〈κκαλ δσζτεττ κοριντηοσζι οσζλοπ ηατ〈ρολϕα. Α µεζ∀βεν βαλ ολδαλι ιρ〈νψβαν 

λπτετ∀ λοϖασ. Α σζτλ τψµπανονναλ ζ〈ρ⌠δικ, βεννε κτ βεφελ φορδυλ⌠ µαδ〈ρ κζτ 

µεδυσαφεϕ. Α τψµπανον κτ ολδαλ〈ν εγψ−εγψ κιφελ φορδυλ⌠ οροσζλ〈ν, καρµαικ κζττ 

κοσφεϕ. Α ταλπαζατν〈λ λϖ∀ µ〈σοδικ κπµεζ∀βεν κτ γενιυσ γψµλχσγιρλανδοτ ταρτ. Α 

φ!ζρ φλττ κτ κακασ κζττ εγψ µαδ〈ρ, αλαττα κτ κεχσκεβακ κζττ ροζεττα, α γενιυσοκ 

µγττ εγψ−εγψ γµ, χσ∀ρκβεν κγψ⌠. Α ϕοββ αλσ⌠ σαρκα λετρτ. �� Μ.: 256,5, σζ.: 87,5, 

ϖ.: 28 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 9,5−3,5 χµ. � Λελ∀ηελψε Σοπρον, Σζχηενψι−τρ. Α Ποσταπαλοτα 

πτσνλ κερλτ ελ∀. � ∆ατ〈λ〈σα: 1. σζ〈ζαδ. � Λισζτ Φερενχ Μζευµ, Σοπρον. — Α. 

 

Λ. ΒΕΛΛΑ, Αρχη⊃ρτ 31, 1911, 272−275. � ΑΕ 1912 [1913], 8. = 1913 [1914], 57. � Γ. 

ΦΙΝΑΛΨ, ϑΑΙ 1912. ΒΒλ., Αρχηολογισχηερ Ανζειγερ 1911, 543, ν. 57. � Α. ΣΧΗΟΒΕΡ: 

Γραβστεινε 65, ν. 140, Αββ. 66. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ.: Αρχη. ⊃ρτ. 77, 1950, 73. � ΒΥΡΓΕΡ Α., 

Αρχη. ⊃ρτ. 83, 1956, 195. � ΧΣΑΤΚΑΙ Ε.  � ∆ΕΡΧΣ⊃ΝΨΙ ∆.: Σοπρον σ κρνψκε 

µ∃εµλκει. Βυδαπεστ, 1956, 24. � ΓΑΒΛΕΡ ∆., Αρραβονα 11, 1969, 27−29, ν. 21. � Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιεΒεϖλκερυνγ π. 225 σ 111/20. � Υ#.: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια 74 + 

Πλατε 11α. � ΡΙΥ 1, 195. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−62. 

 

Χ(αιυσ) Σεξτιλιυσ | Σενεχιο | δεχ(υριο) Σχαρβαντιαε | ανν(ορυµ) ΞΞς |5 Σεξτιλια Πριµα 

αν(νορυµ) ΞΞΞ | Σεξτιλια ςερα αν(νορυµ) ΞςΙ | Κανια Τ(ιτι) λιβ(ερτα) Υρβανα | 

ανν(ορυµ) ΛΞ η(ιχ) σ(ιτι) σ(υντ) | Σεξ(τυσ) Σεξτιλιυσ |10 Σεξ(τι) φ(ιλιυσ) Λεµ(ονια τριβυ) 

Νεποσ | φιλι(ι)σ ετ υξορι ετ σιβι | ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ). 

 

3. σορ: Τ+Ι λιγατυρα: Σχαρβαντιαε 
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138. Ηοµοκκ∀ σρσζτλ, τετεϕε λετρτ. � Μ.: 230, σζ.: 72, ϖ.: 24 χµ. Βετ!κ: 6,5−2 χµ. � 

Λελ∀ηελψε Σοπρον, Σζχηενψι τρ. Α ποσταπλετ πτσεκορ κερλτ ελ∀ 1911−βεν. � 

∆ατ〈λ〈σα: 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Λισζτ Φερενχ Μζευµ, Σοπρον. — Α. 

 

Λ. ΒΕΛΛΑ, Αρχη. ⊃ρτ. 31, 1911, 366. � ΑΕ 1914, 6. � ΝΑΓΨ Λ. ιν: Βυδαπεστ αζ 

⌠κορβαν. Ι/2, 568. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 111/8. � ΡΙΥ 1, 185, Αββ. ΛΞΞΞ−

ΛΞΞΞΙ. 

 

− − − Χ]οτονιυσ | Γ(αι) φ(ιλιυσ) Πολ(λια τριβυ) Χαµ|πανυσ ϖετ(ερανυσ) | λεγ(ιονισ) Ξς 

Απολ(λιναρισ) | 5µαγιστερ λυδ(ορυµ) | αν(νορυµ) ΛΞΞςΙΙ | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | Χοτον(ια) 

Πριµα | λ(ιβερτα) χονιυγι ετ |10 σιβι ϖιϖα φεχιτ | Φορτυνατυσ Τορθ|[υατυσ ετ] Σερϖατυσ φιλιι | 

χυρ[α]ϖερ[υντ] | [− − −]| ερυντ θυαε µελιορα Ι[..]ΜΣΕ[− − −]ΡΟΣ| ϖιξι σερϖατε µε σεχυρυσ 

θυοθυε | νυνχ χοντεγορ ηιχ τυµυλο. 

 

9. σορ: α Λ(ιβερτα)−ρα ϖαλ⌠ κιεγσζτσε α φελεσγ νεϖε αλαπϕ〈ν κζενφεκϖ∀νεκ τ!νικ. 

11. σορ: Αζ Σ σ α Τ κζττ, α Τ βαλολδαλι ϖζσζιντεσ σζ〈ρ〈ρα εγψ φλ βετ!µαγασσ〈γνψι ΕΤ 

ϖαν λιγατυρα φορµ〈ϕ〈βαν φελφγγεσζτϖε. Γψενγν υγψαν δε κιϖεηετ∀ αζ Ρ φελσ∀ ρσζϖελ 

λιγατυρ〈τ αλκοτ⌠ Θ, αµελψ αζ ελνψλ⌠ φαρκινχ〈ϕ〈ϖαλ α µαγα τελϕεσ κραλακ µρετβεν µ〈ρ 

νεηεζεν φρτ ϖολνα ελ α σορβαν. Αζ Ρ φερδε σζ〈ρ〈τ α κ∀µετσζ∀ α σορ ϖγν µαραδ⌠ κζελ 

βετ!νψι ρεσ ηελψ κιτλτσε χλϕ〈β⌠λ εγψ φλβετ!νψιρε µεγηοσσζαββτοττα. � 12. σορ. Α 

φελιρατρ⌠λ κσζλτ διγιτ〈λισ φνψκπεν ϖκονψαν σεϕλενεκ α ςΑΤςΣ νψοµαι: α µετσζ∀ α ς−

τ α κερετεν ηελψεζτε ελ. Αζ Σ υτ〈ν εγψ φγγ∀λεγεσ βετ!σζ〈ρ ϖεηετ∀ κι, µελψνεκ φεϕε κτ 

ιρνψβαν κισζκεσεδικ, κζενφεκϖ∀νεκ τ!νικ, ηογψ εγψ Τ εγψ Ε−ϖελ λιγ〈λϖα. Α Σ(ερϖατυσ)  

νϖ α βετ!µαραδϖ〈νψοκβ⌠λ ρεκονστρυ〈ληατ⌠. Α ΦΙ διγιτ〈λισ φελϖτελεν ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠, αζ 

υτ〈να κϖετκεζ∀ Λ ναγψον γψενγν, α κτ τοϖ〈ββι ι µ〈ρ ηατ〈ροζοτταββαν. � 14. σορ. Ηα 

ϖολτ, αζ ερ∀σ κορροζι⌠ µιαττ µ〈ρ νεµ ολϖασηατ⌠. Χοτονιι: ιταλικυσοκ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 79. � 

Α λυδι αλαττ λυδι πυβλιχι, λυδι χιρχενσεσ ϖαγψ λυδι πυβλιχι ρτενδ∀κ. α γλαδι〈τορι ϕ〈τκοκ 

νεϖε µυνερα γλαδιατορια ϖολτ, ϖ. Τερτ., σπεχτ. 12. 
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139. Ηοµοκκ∀ τ〈βλα προφιλ〈λτ κερετβεν, ϕοββ φελσ∀ σαρκα λεκοποττ ιλλ. λετρτ. Α 

βετ!ϖ〈ϕατοκβαν πιροσ φεστκ νψοµαι. � Μ.: 101, σζ.: 104, ϖ.: 30 χµ, βετ!κ: 6,5−5 χµ. � 

1858−βαν κερλτ ελ∀ Σοπρονβαν χσατορν〈ζ〈σι µυνκ〈κ σορ〈ν.� ∆ατ〈λ〈σα: 2. σζ〈ζαδ. � 

Λισζτ Φερενχ Μζευµ, Σοπρον. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4243. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 61/6. � ΓΑΒΛΕΡ ∆. 27. − ΦΑΡΚΑΣ 

Ζ.,  ΑΧ∆ 8, 1972, 95−100. � ΑΕ 1972, 436. � ΡΙΥ 1, 174, Αββ. ΛΞΞΙ. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−61. 

 

Σιλϖανο Αυγ(υστο) σαχ(ρυµ) | Τιβ(εριυσ) Ιυλ(ιυσ) Θυιντιλι|ανυσ δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) | 

Φλ(αϖιι) Σχαρβ(αντιαε) θυαεσ(τορ) |5 π(εχυνιαε) π(υβλιχαε) αεδιλισ ΙΙϖιρ | ι(υρε) δ(ιχυνδο) 

<οβ ηονορεµ> αυγυρατυσ | ατ πριστιναµ | σπεχιεµ  ρεστιτυ(ιτ). 

 

2. σορ: Τ+Ι λιγατυρα: Θυιντιλιανυσ. � Εγψ τοϖ〈ββι Τι. Ιυλιυσνακ Σοπρον κζελβεν, 

Ωαλβερσδοφρ⌠λ (Βορβολψα) κερλτ ελ∀ α σρκϖε. Ρ⌠λα ϕελενλεγ αζτ ταρτϕα α κυτατ〈σ, ηογψ 

µιϖελ αζ αλα Σχυβυλορυµβαν σζολγ〈λτ 50 ϖετ, νεµ Τιβεριυσ αλαττ, ηανεµ χσακ κσ∀ββ 

46−49 κζττ κερληετεττ α χσαπατ〈ϖαλ Μοεσι〈β⌠λ Γορσιυµβα, ϖ. Αρχη. ⊃ρτ. 25, 1905, 

418 = ΑΕ 1909, 198. = ΙΛΣ 9137, τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν π. 23, ν. 23. Αζ αλα 

Μοεσι〈βα ϖεζνψλστ µεγελ∀ζ∀εν αζονβαν Κρ. υ. 15−ιγ Ιλλψριχυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. 

ΒΕΝΕ�: Αυξιλια Ροµανα π., Τι Ιυλιυσ Ρυφυστ µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ σοροζηαττ〈κ 

Σχαρβαντια κρνψκν ισ, εζ εγψβκντ ινδοκολν〈 ισ Σχαρβαντι〈βαν ϖαλ⌠ λετελεπεδστ .  

Σχαρβαντια σ Τιβεριυσ χσ〈σζ〈ρ καπχσολατ〈ηοζ λδ. αζ οππιδυµ Σχαρβαντια Ιυλια 

µεγνεϖεζστ, Πλιν. ν. η. 3,146. 

 

 

 

140. Εγψ τββ ρσζρε τρτ ναγψ µ〈ρϖ〈νψτ〈βλα εγψετλεν φεννµαραδτ δαραβϕα. Λελ∀ηελψε: Α 

ργι Ταν〈χση〈ζ αλαπζατα, αηονναν εγψττ κερλτ ελ∀ α 65. σζ. φελιρατταλ. � Μ.: 37, σζ.: 27, 

ϖ.: 5 χµ. Βετ!κ: 6 χµ. � Κρ. υ. 2/3. σζ〈ζαδ. � Λισζτ Φερενχ Μζευµ, Σοπρον. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 1435513. � ΡΙΥ 1, 180, Αββ. ΛΞΞςΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−63. 
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− − −]λλ[− − −] | [− − −] οβ η[ονορεµ | ΙΙϖιρ?]|ατυ[σ − − −] | [− − −]λ(οχυσ) [δ(ατυσ) δ(εχρετο) 

δ(εχυριονυµ)]. 

 

Τοϖ〈ββ εγσζτηετ∀ α ΧΙΛ λερ〈σα αλαπϕ〈ν, µελψ α κ∀νεκ αζ ακκορ µγ µεγλϖ∀ τοϖ〈ββι 

δαραβϕαι αλαπϕ〈ν κσζλτ: � 1. σορ: − − −]ΑΛΛΙ[ − − −. � 2. σορ: ΟΒ ΗΟΝ [ορεµ, ΧΙΛ; 

ΙΙϖιρ]ατυ|[υσ� λδ. λεντεββ, α κϖετκεζ∀, 141. σζ.  φελιρατοτ. Α κιεγσζτσ αζονβαν 

αυγυρ]|ατυ[σ ισ λεηετ, λδ. αζ ελ∀ζ∀, 139. σζ. φελιρατοτ. � 3. σορ: − − −]ΑΤςΣ•∆[−−−, ΧΙΛ. � 

4. σορ: Λ•∆ [δ. δ.], ΧΙΛ. 

 

 

 

141. Μ〈ρϖ〈νψτ〈βλα αλσ⌠ φελε κτ δαραββα τρϖε. Α φελιρατ προφιλ〈λτ κερετβεν. Λελ∀ηελψε 

Σοπρον, α ργι Ταν〈χση〈ζ φυνδαµεντυµ〈β⌠λ κερλτ ελ∀ α µλτ σζ〈ζαδ ϖγν, εγψττ α 64. 

σζ. φελιρατταλ. Μ.: 50, σζ.: 140, ϖ.: 8 χµ, βετ!κ: 7−6 χµ. � 2−3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα. � Λισζτ 

Φερενχ Μζευµ, Σοπρον. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 14355.12 � ΡΙΥ 1, 179, Αββ. ΛΞΞςΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−64. 

 

− − −] δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Φλ(αϖιι)]  Σχαρβ(αντιενσιυµ) θυαεστορ αεδ(ιλισ) | οβ ηονορεµ 

ΙΙϖιρατυσ | γρατυιτυµ δ(ονυµ) δ(εδιτ). 

 

 

 

Αγερ Σχαρβαντιενσισ 

 

 

143. Μ〈ρϖ〈νψ σρτ〈βλα ϕοββ αλσ⌠ νεγψεδε. Α φελιρατοσ µεζ∀τ κτ ολδαλρ⌠λ κζρεφογ⌠ 

λεϖλπιλασζτερεκ κζλ α ϕοββολδαλι µαραδτ µεγ. Α λ〈βαζατον, α ϕοββ αλσ⌠ σαροκβαν εγψ 

φα λ〈τηατ⌠, τρζσε κρ κγψ⌠ τεκερεδικ, η〈τταλ α φ〈νακ εγψ ν∀αλακ 〈λλ, ϕοββκεζτ σζ〈ϕ〈ηοζ 

εµελι.  Α σζ〈ζαδ ελεϕν κερλτ ελ∀ Ηεγψκ∀ν. � Μ.: 232, σζ.: 80, ϖ.: 26 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ: 8−6 χµ. � Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ. κζεπε, µ〈σοδικ φελε. � Λισζτ Φερενχ 

Μζευµ, Σοπρον. � Α. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4250. � Λ. ΒΕΛΛΑ, Αρχη. ⊃ρτ. 31, 1911, 368. � ΣΧΗΟΒΕΡ, 174. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ., 

ΑντΗυνγ 3, 1949, 83. � Υ#., Αρχη. ⊃ρτ. 77, 1950, 73, 79. � ΑΕ 1958, 254. � Ρ. 

ΕΓΓΕΡ, ςϕεσνικ ζα αρηεολογιϕυ ι ηιστοριϕυ δαλµατινσκυ 56−57, 129−135. � ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ., 

Αρχη. ⊃ρτ. 88, 1961, 23−31. � ΒΑΛΛΑ Λ., Αντ. Ταν. 1962, 90. � ΑΕ 1962, 39. � 

ΓΑΒΛΕΡ ∆., Αρραβονα 11, 1969, 45, ν. 40. � ΡΙΥ 1, 222, Αββ. ΧΙς. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−57, ΠΣ−66. 

 

[Μ(αρχο) Χανιο [.] φ(ιλιο) | − − −] |[Αυγ]υσταλι Χλα(υδια) |[Σαϖα]ρια πριµο | [δεχυρ]ιον(ι) 

Σχαρβαν(τια) |5 [. Χανι]υσ Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Πραεσενσ | [. Χανι]υσ Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Λυχανυσ 

| [πα]ρεντι. 

 

Χανιι: Αθυιλειαιακ, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, οπ. χιτ., τοϖ〈ββ〈 ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 476. 

 

 

 

144. Σρσζτλ. Α φελιρατοσ µεζ∀ φλττ ρελιεφ, µελψνεκ χσακ αζ αλσ⌠ ρσζε µαραδτ µεγ: 

Ηερακλσ ϖισσζαηοζζα Αλκεστιστ αζ αλϖιλ〈γβ⌠λ. Α ϕελενετ αζτ α πιλλανατοτ ρκτεττε µεγ, 

µιδ∀ν Ηερεκλσ Ηερµσ ϖεζετσϖελ ππεν 〈τλπι αζ αλϖ⌠ Κερβεροστ. Α φελιρατοσ µεζ∀τ 

λεϖλµοτϖυµοκκαλ δσζτεττ κερετ ϖεσζι κρλ, α µεζ∀ ϕοββ ολδαλα ερ∀σεν σρλτ. � 

Λελ∀ηελψε: Νευσιεδλ αµ Σεε, 1914. Σχηοβερ τϖεσεν Αδ Φλεξυµοτ ϕελλι µεγ 

λελ∀ηελψκντ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ κζεπε / µ〈σοδικ φελε. � Μοσονµαγψαρ⌠ϖ〈ρ, Ηανσ〈γ 

Μζευµ (Λελτ. σζ.: 68, 1, 6 (1−3). � Α. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ: Ρµερφυνδε ϖον Εισενσταδτ, 88−90, Νρ. 30, Αββ. 67. � ΣΧΗΟΒΕΡ: 

Γραβστεινε 48−49, ν. 103. � Α. ΒΑΡΒ, ΜΒΗΝς 5, 1931, 28, ν. 20, Ταφ. 1−2. � ΜΧΣΨ, 

Βεϖλκερυνγ 133/1. � Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛι√ 19, 1949, 101. � Ε. ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ � Α. 

ΣΕΡΑΧΣΙΝ, ΡΛι√ 18, 1937, 107 = ΒςΧ 1934−37 (1937). � ϑ. ΡΙΤΤΣΤΕΥΕΡ: Νευσιεδλ αµ 

Σεε, 1949, 8−16. � Γ. ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Αρχη. ⊃ρτ. 37, 1950, 73, 17, 1. � ϑ. ΛΟΡΒΕΡΣΒΕΧΚ, 

ΒΗΒλ 37, 1975, 1, 36. � ΧΣΙΡ √Στερρειχη Ι/3, ν. 161. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. π. 69, ν. 

115. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−60.  

 

∆(ισ) [Μ(ανιβυσ)] | Π(υβλιο) Αε[λ(ιο) �| αν(νορυµ)] ΛΞςΙ | ����.. | ετ Α[ελ(ιαε)?] 

Ιυ(σταε)? α[ν(νορυµ) �] |5 παρεντι[βυσ σ]υισ | ετ Π(υβλιο) Αελ(ιο) | Σ[ε?ϖερο] φιλιο | συο 
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[αν(νορυµ) �] |  Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Σεϖ[ερυσ δεχ(υριο)?] |µ(υνιχιπιι) Φλα(ϖιι) 

Σχ[αρβαντινι)] φα[χι]|10υνδυµ [χυραϖιτ]. 

 

2. σορ: Κυβιτσχηεκ σζεριντ Λυ(παε) ισ λεηετσγεσ. � 5. σορ: Κυβιτσχηεκ: παρεντιβυσ 

δυλχισ(σιµισ). � 6. σορ: Κυβιτσχηεκ: Σεχυνδο. � 7. σορ: Κυβιτσχηεκ φελολδ〈σα: 

µ(υνιχιπιι) Φλ(αϖιι) Χ(αρν.), τϖεσ, µερτ Χαρνυντυµ µυνιχιπιυµ Αελιυµ ϖολτ. 

Α λελ∀ηελψ, Νευσιεδλ αµ Σεε α κελτα Βοιι 〈λταλ λακοττ ϖιδκ ϖολτ. Α φελιρατον σζερεπλ∀ Π. 

Αελιι ροµανιζ〈λτ βενσσζλττεκ λεηεττεκ, ϖ. Α. Μ⌠χσψ, οπ. χιτ. 

 

 

 

145. Σρκ∀τρεδκ, λελ∀ηελψε αζ εγψκορι Ηαρκα, µα Μαγψαρφαλϖα. � Ελϖεσζεττ, σζϖεγε, 

µελψνεκ λεϕεγψζσε µ〈ρ αζ ελ∀ζ∀ σζ〈ζαδοκβαν σεµ ϖολτ προβλµαµεντεσ, τββ λερ〈σβαν 

ισ φεννµαραδτ, εζεκετ ΣΧΗΟΕΝςΙΣΝΕΡ λοχ. χιτ. κζλι. � 1. σζ. ϖγε / 2. σζ〈ζαδ. � 

Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ α ΡΙΥ αλαπϕ〈ν. 

 

ΣΧΗΟΕΝςΙΣΝΕΡ, Αντ. Σαβ. π. 51, ταβ. ΙΞ. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4249. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 

107/1. � ΡΙΥ 1, 224. 

 

Λ(υχιυσ) Φ(λαϖιυσ) Φορτυνατυσ [σε]ϖι[ρ] | Αυγυσ[τ(αλισ)] µ(υνιχιπιι) Σχαρβ(αντιαε) | ΝΑ[− 

− −] | [ετ − − −]ΜΟΝ ανν(ορυµ) ΞΞΞς. 

 

1. σορ: Α Φλαϖιυσ νοµεν Φ−φελ ϖαλ⌠ ρϖιδτσε ελ∀φορδυλ α Σχαρβαντια κζελβεν λ∀ Βοιι 

κρβεν, δε µ〈συττ ισ, ϖ.: Τ. Φ(λαϖιυσ) Βιτυριξ, ΡΛ√ 18, 119, ν. 36 Μαννερσδορφβ⌠λ, σ 

Αριοµανυσ Τ. Φ(λαϖιι) Σαµιονισ σερϖυσ Νευσιεδλερ αµ Σεε−ρ∀λ. Αζ ρ〈σϖαρι〈χι⌠κηοζ λδ. 

Β. Λ∀ρινχζ: Ονοµαστιχον ΙΙ, π. 146.  Α Λ. πραενοµεν αζονβαν νεµ ιλλικ ηοζζ〈, 

Σχαρβαντι〈β⌠λ σ τερριτοριυµ〈ρ⌠λ, ιλλ. α χιϖιτασ Βοιορυµ τερλετρ∀λ χσακ Τ(ιτι) Φλαϖιι−τ 

ισµερνκ. Ταλ〈ν φελσζαβαδτοττ, σ νεµ ϕπολγ〈ρ λεηετεττ, εζτ αζ αυγυσταλισι µλτ⌠σ〈γα 

αλαπϕ〈ν ισ γψαντηατϕυκ. Α σζϖεγ λεϕεγψζσνεκ βιζονψταλανσ〈γαι µιαττ εγψβκντ  α − − 

− ] Λ(υχιι) φ(ιλιυσ) Φορτυνατυσ−ρα τρτν∀ φελολδ〈σ λεηετ∀σ∀γτ σεµ ζ〈ρηατϕυκ κι. � 3−4. 

σορ: Σχηοενϖισνερ λοχ. χιτ. ΝΑΙ − − ΙΞ − − ς. ΕΤ ΣΑΝ − − − | ΕΤ Μ − − Ε − − Λ • Μον − − ΑΝΝ 

• ΞΞΞς • 
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Εξτρα φινεσ Σχαρβαντιαε 

 

147. Νγψσζγλετ! β〈ζισ � Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Περιντβεν (µελψετ µ〈ρα µ〈ρ 

Σζοµβατηελψηεζ χσατολτακ), Μαρτινκοϖιχσ Φερενχ η〈ζ〈βαν 〈λλτ. � Σεϖερυσ κορ, µιϖελ αζ 

Αυγυστυµ / Αυγυστα ϕελζ∀ α ϖ〈ροσοκ νεϖβεν α Σεϖερυσ κορβαν φορδυλ ελ∀. � Ελϖεσζεττ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4192. � ΣΧΗΟΕΝςΙΣΝΕΡ, Αντ Σαβ. π. 12, 51. ταβ. 9., ν. 1. � ΒΥΟΧΖ Τ.: Σαϖαρια 

τοπογρ〈φι〈ϕα. 94, 701. ϕεγψζ. � Α. ΜΧΣΨ − Τ. ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ (Ηγγ.): Στεινδενκµλερ ν. 

61. � ΡΙΥ 1, 134. 

 

Μυνιχιπιυµ | Φλαϖιυµ | Αυγ(υστυµ) | Σχαρβαντ(ια). 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΒΟΙΟΡΥΜ 

 

 

148. Σρκ∀λαπ, τρεδκεκβ∀λ ϕρα σσζε〈λλτϖα. Ανψαγα δυρϖα σζεµχσσ µ〈ρϖ〈νψ. � Μ.: 

72, σζ.: 89, ϖ.: 10 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6−9,5 χµ. � Χαρνυντυµτ⌠λ δλρε 12 κµ−ρε, α 

Παρνδορφ σ Βρυχκνευδορφ κζττ φεκϖ∀ ρ⌠µαι ϖιλλα (Βρυχκνευδορφ, 472−474. σζ. τελεκ) 

〈σατασακορ κερλτ ελ∀ 1950−βεν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. Εγψ φ!τ∀χσατορνα 

φεδ∀κϖεκντ ηασζν〈λτ〈κ α ϖιλλα φ∀πλετβεν. � Κρ. υ. 2. σζ. ελεϕε. � Εισενσταδτ, 

Λανδεσµυσευµ. � Φ.  

 

Β. ΣΑΡΙΑ, ΒΗβλ 13, 1951, 64 σκ. � Υ#, Ηιστορια 1, 1950, 449, 459. � ΑΕ 1951, 64. � 

Α. ΣΧΗΟΒΕΡ: Ρµερζειτ2, π. 21. � Α. ΜΧΣΨ, Ηιστορια 6, 1957, 488 σκκ. � Υ#.: 

Βεϖλκερυνγ 31, 46 σκκ, 107, 229, τοϖ〈ββ〈 140/1. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ4 88, 

118, 270. � Ε ΤΗΟΜΑΣ, Ρµισχηε ςιλλεν 189 σκ. � Φ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. ν. π. 103−104, 

ν. 157. 

 

Μ(αρχυσ) Χοχ[χ]ειυσ | Χαυπιανυσ πρ(ινχεπσ) | χ(ιϖιτατισ) Β(οιορυµ) ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ) σιβι ετ 

| Χοχχειαε ∆αγο|ϖασσαε χονιυγι |5 αννο[ρ]υµ Λς. 
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2. σορ: Σαρι〈ν〈λ, οπ. χιτ. πρ(αεφεχτυσ), Μ⌠χσψν〈λ πρ(αεποσιτυσ), ϖ. Ηιστορια 1, 1950, 488. 

Α πραεφεχτυσ χιϖιτατισ φυνκχι⌠ϕ〈τ α ηαδσερεγ τισζτϕει τλτττκ βε, α κατοναι σζολγ〈λατρα 

ϖαλ⌠ υταλ〈σ αζονβαν ηι〈νψζικ α φελιρατρ⌠λ. Λεγϖαλ⌠σζν!ββ, ηογψ Μ. Χοχχειυσ πραεφεχτυσ 

χιϖιτατισ, εγψ βοιυσ φεϕεδελεµ ϖολτ. Α η〈ζασπ〈ρ Νερϖ〈τ⌠λ νψερτ πολγ〈ρϕογα σ κελτα 

χογνοµενϕε ελσ∀ γενερ〈χι⌠σ ρ⌠µαι πολγ〈ροκρα υταλ. Α φελτ〈ρ⌠ ργσζ σ α κσ∀ββι κυτατ〈σ 

ισ ∀τ ταρτϕα α ϖιλλα πττετ∀ϕνεκ σ τυλαϕδονοσ〈νακ. 

 

 

 

149.  Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Λελ∀ηελψε Φερµο, α ρ⌠µαι Φιρµυµ Πιχενυµ. � 1. σζ. 

µ〈σοδικ φελε, 2. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Ολϖασατ: Α ΧΙΛ σ ∆οβ⌠ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΞ 5363. � ΙΛΣ 2737. � ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 578.Β. � Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 

396. �  ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ ς 124. �  ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 268, ν. 141. 

 

Λ(υχιο) ςολχαχιο Θ(υιντι) φ(ιλιο) | ςελ(ινα τριβυ) Πριµο | πραεφ(εχτο) χοη(ορτισ) Ι 

Νοριχορ(υµ) | ιν Παννον(ια)  πραεφ(εχτο) ριπαε |5 ∆ανυϖι(ι) ετ χιϖιτατιυµ | δυαρ(υµ) 

Βοιορ(υµ) ετ Αζαλιορ(υµ) | τριβ(υνο) µιλ(ιτυµ) λεγ(ιονισ) ς | Μαχεδονιχαε ιν | Μοεσια, 

πραεφ(εχτο) αλαε Ι |10 Παννονιορ(υµ) ιν Αφριχα | ΙΙϖιρο θυινθ(υενναλι) | φλαµινι διϖορυµ | 

οµνιυµ Φ(ιρµι) Π(ιχενι) | εξ τεσταµεντο ειυσ | 15 ποσιτα. | Μ(αρχο) Αχχιο Σενεχα, [?] 

Μανλιο Πλαντα ΙΙϖιρ(ισ) θυινθ(υενναλιβυσ) λ(οχο) δατ(ο) δεχ(ρετο) δεχ(υριονυµ). 

 

 

 

150. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. � ∆ατ〈λ〈σ: 193 υτ〈ν, ϖ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ, οπ. χιτ. 285, 

356. � Ελϖεσζεττ, λερ〈σα κζιρατβαν ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ ρ〈νκ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ ολϖασατα αλαπϕ〈ν. 

                    

ΧΙΛ ςΙ 3308. � ΙΛΣ 2210. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 120. � ΣΠΕΙ∆ΕΛ, ν. 659.  

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Υλπι Τιτι εθ(υιτισ) σινγ(υλαρισ) Αυγ(υστι) ν(οστρι) | τυρ(µα) Εµεριτι 

νατ(ιονε) Βοιυσ ϖιξ(ιτ) | ανν(οσ)  ΞΞΞς µιλ(ιταϖιτ) αν(νοσ) ΞςΙ αλ|5λεχτ(υσ) εξ αλα Ι 

Τηρ(αχυµ) εξ Πανν(ονια) | συπ(εριορε) Υλπιυσ Φελιχιο πατ(ερ) ετ | ηερ(εσ) ετ Σεπτιµ(ιυσ) 
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Προϖινχια|λισ ετ Μαρχελλινυσ ςερυσ | ηερ(εδεσ) β(ενε) µ(ερεντι) φ(εχερυντ) χυραντ(ε) 

Χ(αιο) Χεστιο |10 Σεϖερο ϖετ(ερανο) Αυγ(υστι) ν(οστρι) | οπταµυσ χυνχτι σιτ τιβι τερρα 

λεϖισ. 

 

5. σορ: αζ αλα Ι. Τηραχυµ ϖαλ⌠σζν!λεγ Χαρνυντυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ: 

∆ασ Αυξιλιατκαστελλ ϖον Χαρνυντυµ. Ωιεν, 1986, ν. 31, Ταφ. 12. γψ Υλπιυσ Τιτυστ α 

ηελψβλι βοιυσ λακοσσ〈γβ⌠λ σοροζτ〈κ. 

 

 

 

 

ΧΑΡΝΥΝΤΥΜ 

 

 

Χαναβαε 

 

 

152. Μσζκ∀τ〈βλα, σζ〈µοσ δαραβρα τρϖε. � Βαδ ∆ευτσχη−Αλτενβυργ, Πφαφφενβεργ, 

Ιυππιτερ Οπτιµυσ Μαξιµυσ σζεντλψε. � Κρ. υ. 159 α κορ〈ββι 172−εσ δατ〈λ〈σ ηελψεττ. 

Υγψανεζεν α ϖλεµνψεν Ο. ΣΑΛΟΜΙΕΣ, Αχτροσ 24, 1990, 107−112. � Φ.  

 

ΑΕ 1971, 1309. � ΑΕ 1982, 778, 132−134, νρ. 1. � ΑΕ 1991, 1309. � Ι. ΠΙΣΟ, Τψχηε 6, 

1991, 132−134. νρ. 1. φαχσιµ. 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) | [προ σαλυτε] Ιµ[π(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) Τ(ιτι) Αελι(ι)] | 

Αν[τον]ιν[ι] Αυγ(υστι) [Πιι]| ετ Μ(αρχι) [Α]υρελ(ιι) |5 Χα[εσ(αρισ) | χ(ιϖεσ) Ρ(οµανι) 

χονσ(ιστεντεσ) Χ[αρν(υντι)] | ιντρα λε[υ]γ(αµ)  | Χ(αιυσ) Ποµπον(ιυσ) Σα[τ]υρν[ι]ν[υσ] | 

Χ(αιυσ) Σ[α]τυρνιν(ιυσ) Χανδι[δυσ] | Π(υβλιυσ) [− − −] ςα>[εριανυσ?] | [.] Αν[ν(ιυσ)? 

Π>]αχιδυσ | [µαγ]ιστρι µοντ[ι]σ |[Θ(υι)ντιλλο ετ [Πρισχο χ]ο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

12. σορ: Πλαυτιυσ Θυιντιλλυσ ετ Μ. Στατιυσ Πρισχυσ., Αντονινυσ Αυγυστυσ  σ Μαρχυσ 

Αυρελιυσ Χαεσαρ. 
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153. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψ Βαδ ∆ευτσχη Αλτενβυργ, Πφαφφενβεργ, Ιυππιτερ Οπτιµυσ Μαξιµυσ 

σζεντλψε. � Κρ. υ. 166. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Φ. 

 

ΑΕ 1982, 777. � ΑΕ 1984, 721. � Ι. ΠΙΣΟ, Τψχηε 6, 1991, 134−136. ν. 2. φαχσιµ. � ΑΕ 

1991, 1310.   

  

[Ι(οϖι) ο(πτιµο)] µ(αξιµο) | [πρ]ο [σα]λυτε Ιµπ(ερατορυµ) | Αυγυ[στορυ]µ | Μ(αρχι) 

Αυρ[ελ(ιι) Α]ν[τ]ονινι |5 Αυγ(υστι) [Αρµ(ενιαχι) Π]αρτ(ηιχι) Μαξ(ιµι) | ετ Λ(υχιι) 

Α[υ]ρ(ελιι) ςε[ρι Α]υγ(υστι) Αρµ(ενιαχι) | Πα[ρτ(ηιχι)] Μα[ξ(ιµι)  χ(ιϖεσ) Ρ(οµανι)] 

χον|σισ[τ]εντ(εσ) Κα[ρ]νυν[τι] | ιντρα λευγαµ  π[ρ(ιµαµ)?] |10 Μ(αρχυσ) Ιυ[λ(ιυσ)] Σεργ(ια 

τριβυ) [Σ]εχυ[ν|δι]νυσ ετ Χ(αιυσ) Ιυ[λ(ιυσ) Σεργ(ια τριβυ) | − − −]ιν[υσ] δ[εχ(υριονεσ) 

µ(υνιχιπιι) Κ(αρνυντι)? ετ − − −]νυ[σ − − −] | µαγι[στρι] µο[ντισ | Π]υδε[ντε ετ Π]ολλιο[νε 

χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

14. σορ: Θ. Σερϖιλιυσ Πυδενσ σ Λ. Φυφιδιυσ Πολλιο χονσυλσ〈γα ιδεϕν. 

 

 

 

154. Ολτ〈ρ. � Βαδ ∆ευτσχη Αλτενβυργ, Πφαφφενβεργ, Ιυππιτερ Οπτιµυσ Μαξιµυσ 

σζεντλψε. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Φ. 

 

ΑΕ 1991, 1311. � ΧΙΛ ΙΙΙ 14358,10. � Ι. ΠΙΣΟ, Τψχηε 6, 1991, 136−137. ν. 3. φαχσιµ. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | προ σαλ(υτε) Ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) | Μ(αρχι) Αυρ(ελιι) 

Α]ντον]ινι | Αυγ(υστι) Αρ]µ(ενιαχι) Παρτ(ηιχι) [Μαξ(ιµι) |5 χ(ιϖεσ) Ρ(οµανι)] 

χον]σιστ(εντεσ) Χ[αρν(υντι) | ιντρα]  λευγα[µ  πρ(ιµαµ)? − − −]. 

 

 

 

Μυνιχιπιυµ, κσ∀ββ χολονια Χαρνυντενσιυµ 
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Α µυνιχιπιυµ δεχυριοιηοζ λδ µγ φεντεββ, ν. 153. 

 

 

155. Μσζκ∀ολτ〈ρ, ερ∀σεν σρλτ. � Μ.: 67, σζ.: 31, ϖ.: 27 χµ. Βετ!κ 5 χµ. � 1923−βαν 

κερλτ ελ∀ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ α χαρνυντυµι αµπηιτηεατρυµ αρν〈ϕ〈νακ δλι 

βεϕ〈ρατ〈ν〈λ. Ερεδετιλεγ αζ αµπηιτηεατρυµ Νεµεσισ σζεντλψβεν 〈λληατοττ. � ∆ατ〈λ〈σα: 

2. σζ〈ζαδ. � Πετρονελλ, Σχηλο⇓ Τραυν. � Α.  

 

Ρ. ΕΓΓΕΡ, ΡΛ√ 16, 1926, 126 σκκ, ν. 60. � Υ#., ΒςΧ 1923−25 (1926) 126. � ΑΕ 1929 

227. � Φ. ΜΙΛΤΝΕΡ: Αµπηιτηεατερ5 16, Αββ. 8. � Γ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956 (1957) 15. � 

Η. ΚΕΝΝΕΡ, √ϑη 43, 1956−58, 70. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α: Χαρνυντυµ, 185. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. 

Επ.  41−42, Νρ. 61. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 297.  

 

Ν(εµεσι) Φ(ορτυναε) [Κ(αρνυντιναε)] | µυν(ιχιπεσ) Κ(αρνυντινι) | λ(ιβεντεσ) µ(εριτο). 

 

  

 

156. Σρκ∀τρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. Χσυπ〈ν α φελσ∀ ρσζβ∀λ µαραδτ µεγ εγψ δαραβ, 

εννεκ ισ σρλτ α ϕοββ σζλε. � Μ.: 76, σζ.: 55, ϖ.: 10 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 6−4 χµ. � 

Λελ∀ηελψε Πετρονελλ. � Κρ. υ. 2. σζ. µ〈σοδικ φελε. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ (Ινϖ.−Νρ. 

261). � Α. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΑΕΜ 15, 1892, 200. � ΧΙΛ ΙΙΙ 5507, + π. 1770. � ΧΣΙΡ √στερρειχη 

1.4, ν. 478. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ, Μυσευµ Χαρνυντινυµ π. 71. � Υ#.: Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 32. 

 

∆(ισ) [Μ(ανιβυσ)] | Αυρελιο Εξ|περτο αν(νορυµ) ςΙ | Αυρελισ | Βασσυσ δ(εχυριο) 

µ(υνιχιπιι) ετ Αυρελι[α − − − . 

 

5. σορ: ςορβεχκ φελοδ〈σι ϕαϖασλατα δ(εϖοταε) µ(εµοριαε), ϖ. Ζιϖιλινσχριφτεν, λοχ. χιτ., α 

χσαλ〈δταγοκ φελσορολ〈σ〈βα αζονβαν ϕοββαν ιλλικ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠κ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈νακ, 

ιλλ. φογλαλκοζ〈σ〈νακ µεγϕελλσε.   
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157. Κϖ〈δερκ∀. � Λελ∀ηελψε α πολγ〈ρϖ〈ροσ αµπηιτηε〈τρυµα, αηολ 1929/30−βαν ταλ〈λτ〈κ. 

� Ολδαληοσσζα 66 χµ, α βετ!κ ναγψσ〈γα 8 χµ. � 2. σζ〈ζαδ. � Πετρονελλ, Σχηλο⇓ Τραυν. 

 

Φ. ΜΙΛΤΝΕΡ, ΡΛ√ 17, 1933 35 σκκ. 13. κπ. = ΒςΧ 1926−33 (1934) υο. � ΑΕ 1934, 

264. � Φ. ΜΙΛΤΝΕΡ, Αµπηιτηεατερ5 20 σκ. � Α. ΒΕΤΖ, √Ρς 23, 43. ϕεγψζ.. � Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 242, 156/43. � Υ#, ΡΕ Συππλ. 9, 1962, 600. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, 

Χαρνυντυµ4 281, 13. ϕεγψζ. � Φ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. 11−12, ν. 13. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 355. � Α. 

 

Λοχα | παγι | Αελενι. 

 

Α παγυσ−βεοσζτ〈σηοζ λδ. µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 22. 

 

 

 

158. Κ∀λαπ προφιλκερετβεν. Α βετ!κβεν ϖρσ φεστκ νψοµαι λ〈τηατ⌠κ. � Α πολγ〈ρϖ〈ροσ 

αµπηιτηεατρυµ〈βαν κελλτ ελ∀ 1929/30−βαν. � Μ.: 54, σζ.: 90 χµ. Βετ!κ: 6,5 χµ. � 

∆ατ〈λ〈σ: 2. σζ〈ζαδ, ϖ. α 6/3 σζ. φελιρατταλ, αζ αµπηιτηεατρυµ πτσι φελιρατ〈ϖαλ. � 

Πετρονελλ, Σχηο⇓ Τραυν. � Α. 

 

Ω ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, Ανζ. Ωιεν 1933, 50. � Φ. ΜΙΛΤΝΕΡ, ΡΛ√ 17, 1933, 35 σκκ, 12. κπ. = 

ΒςΧ 1926−33 (1934) υο. � ΑΕ 1934, 263. � Φ. ΜΙΛΤΝΕΡ, Αµπηιτηεατερ5 20 σκ., 13. 

κπ. � Γ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956 (1957) 15. � Α. ΒΕΤΖ, √Ρς 23, 45. ϕεγψζ. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 438. � ΦΡ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. 10−11, ν. 12. � Ε. 

ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ4, 125, 282, 14. ϕεγψζ. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 354. 

 

Λοχα | Αυγυσταλ|ιυµ µ(υνιχιπιι) Α(ελιι) Κ(αρνυντενσιυµ). 
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159. Μσζκ∀ βλοκ. � ∆ευτσχη−Αλτενβυργβαν κερλτ ελ∀, νη〈νψ λπσρε νψυγατι 

ιρ〈νψβαν αζ Αµπηιτηεατρυµ σζακι καπυϕ〈τ⌠λ, α καπυ φελτ〈ρ〈σα κζβεν. � Μ.: 88, σζ.: 

34, ϖ.: 80 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 12 χµ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. 

 

Ε. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΑΕΜ 12, 1888, 167, ν. 2. � Υ#., ΒςΧ 1887−88, 38. Λ. ν. 2. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

11253. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ � Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, Φηρερ6 π. 125−126. � Λ. ΚΛΙΜΑ � Η. 

ςΕΤΤΕΡΣ, ΡΛ√ 20, 1953, 60. Ταφ. 4. Βειλ. 2. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ 594, Α. 27. 

ΚΑΝ∆ΛΕΡ, ΑΝΡΩ 663. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ, Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 348. � Α. 

 

ΙΙΙΙϖιρ[ι]. 

 

 

 

160. ⊃πλετφελιρατ, αζ Ι. σζ. αµπηιτηεατρυµ πτσι φελιρατα. Κετττρτ. � Μ.: 78,5, σζ.: 85 

+ 76 = 161 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 8 χµ. ? � ∆ευτσχη−Αλτενβυργβαν, α λεγι⌠στ〈βορ 

ρετεντυρ〈ϕ〈νακ 〈σατ〈σα σορ〈ν, κτ δαραββαν ταλ〈λτ〈κ µεγ, εγψµ〈στ⌠λ νεµ µεσσζε, α 

ηψποχαυστυµ φεδ∀λαπϕαικντ. Α βετ!ϖ〈ϕατοκβαν νη〈νψ ηελψεν µγ λ〈τηατ⌠κ αζ εγψκορι 

φεστκ νψοµαι. � ∆ατ〈λ〈σ: Αντονινυσ Πιυσ κορα. �  Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 14359,2. � Ε. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΡΛ√ 2, 1901, 154−157, ν. 11., Τεξτφιγ. 48. = ΒςΧ 

1899 [1900] 154, ν. 11, Τεξτφιγ. 48. � Μ. ς. ΓΡΟΒΛΕΡ, ΡΛ√ 2, 1901, π. 50. � ΑΕ 

1901, 247.; 1934, 17. � ΙΛΣ 7121. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ � Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, Φηρερ6 π. 

55, ν. 35., π. 129. � Α. ΣΧΗΟΒΕΡ, ∆ιε Ρµερζειτ 112. � Λ. ΚΛΙΜΑ − Η. ςΕΤΤΕΡΣ, ΡΛ√ 

20, 1953, 59. � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 156/19. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ, π. 22, 25, ν. 37. 

� Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ.4 123, 282. � Α. ΟΒΕΡΜΑΨΡ, Ρµερσταδτ Χαρνυντυµ. 

Ωιεν, 1967, 69−70. � Α. ΝΕΥΜΑΝΝ, ϑ√ΑΙ 51, 1976−77, 142−143. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, 

ΑΝΡΩ 589. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 65. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−

7. 

 

Χ(αιυσ) ∆οµιτιυσ Ζµαραγδυσ | δοµο Αντιοχηια δεχ(υριο) | µυνιχιπι(ι) Αελ(ι) Χαρνυντι | 

[α]µπηιτηεατρυµ ιµπενσ[α] |5[συα] σολο πυβλιχο φεχ(ιτ). 
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161. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ. � Μ.: 62, σζ.: 30,5, ϖ.: 21−23 χµ. � Α κατοναι τ〈βορ τερλετν, α 

ϖια θυιντα−ν  κερλτ ελ∀ 1902−βεν φολψτατοττ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν α ΞΞΞΙΙ.σζ. πλετ ελ∀ττ. � 

∆ατ〈λ〈σα: 178. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Α. 

 

Ε. ΒΟΡΜΑΝ, ΡΛ√ 5, 1904, 127−131, 64. κπ = ΒςΧ 1902 (1904) 127−131. � ΑΕ 1905, 

236. � Α. ΜΧΣΨ: Παννονια. ΡΕ Συππλ. 9, 1962, 561, 734. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α: 

Χαρνυντυµ.4 128, 189, 281, 14. ϕεγψζ. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 337, ν. 

78/81. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. π. 57, ν. 96. � Α. ΟΒΕΡΜΑΨΕΡ, Ρµερσταδτ Χαρνυντυµ. 

Ωιεν − Μνχηεν, 1967, 48. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν 99. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−15, ΠΣ−16. 

 

Βοναε | ςαλετυδιν(ι) | Α(υλι) Ιυλι(ι) Σεϖε(ρι) | Σαλλ(υστιυσ?  −υϖιυσ? ϖαγψ −ιυσ?) 

Ο[πτ]|5ατυσ ετ | Υλπ(ιυσ) Σεν[ε]|χιο οβ | ηονορ(εµ) | αεδ[ι]λ[ιτ]α[τισ] |10 δ(ονυµ) δ(αντ) | 

Ορφιτο ετ Ρυφο | [χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

3. σορ: Α. Ιυλιυσ Σεϖερυστ α κυτατ〈σ 178−βαν σ αζ αζτ µεγελ∀ζ∀ ϖεκβεν α λεγ. ΞΙΙΙΙ 

γεµινα λεγατυσ〈νακ ταρτϕα, ϖ. ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 617 σκ, ν. 348. � 6. σορ: 

Χαρνυντυµβ⌠λ ισµερτ εγψ Υλπ(ιυσ) Σενεχιο νεϖ! δ(υπλιχαριυσ), ϖ ΧΙΛ ΙΙΙ 11180, 

ϖαλαµιντ ςΟΡΒΕΧΚ: Μιλιτρινσχηριφτεν 50, αζ α φελιρατ αζονβαν, αµελψ εµλτι, α νϖλιστ〈ν 

σζερεπλ∀ Αυρελιυσ σ Σεπτιµιυσ µιαττ κσ∀ββι, 3. σζ〈ζαδι.  ΦΙΤΖ ϑ. λοχ. χιτ. αββ⌠λ α 

µεγγονδολ〈σβ⌠λ, ηογψ α λεγιοπαρανχσνοκνακ η〈λ〈σακ α ηιϖαταλυκρτ, α χαναβαε 

τισζτσγϖισελ∀ινεκ ταρτϕα ∀κετ, νεµ ϖαλ⌠σζν! αζονβαν, ηογψ α νγψ µαγιστρι−ν κϖλ α 

χαναβαε−νακ τοϖ〈ββι τισζτσγϖισελ∀ι ισ λεττεκ ϖολνα. 

 

 

 

162. Κ∀λαπ τρεδκε, µινδ α νγψ ολδαλ〈τ λεϖ〈γτ〈κ. � Μ.: 89, σζ.: 22−26 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ 10 χµ. � 1904−βεν κερλτ ελ∀ α κατοναι τ〈βορ τερλετν, αηολ 

πτ∀ανψαγκντ ηασζν〈λτ〈κ.� Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � ςΟΡΒΕΧΚ 

ολϖασατα σζεριντ. 
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Ε. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΡΛ√ 7, 1906, 137−. Αββ. 73 = ΒςΧ 1904−1905 [1906] 95, Αββ. 51. � Ε. 

ςΟΡΒΕΧΚ: Μιλιτρινσχηριφτεν 327. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. π. 12, ν. 15. 

 

ςορβεχκ ολϖασατα σζεριντ, λοχ. χιτ.: 

 

− − − Χ(αιυσ) Ιυ[λιυσ − − − | − − − ] ϖετ[υστατε − − − | − − −] Ε [ − − − | − − − Χα]ρν[υντι − − − . 

 

Λεηετσγεσ α φελιρατνακ µ〈σ ολϖασατα ισ: 

− − −] Χ(αιυσ) Ιυ[λιυσ − − − | − − − ] ϖετ(ερανυσ) − − −| − − − δ]ε[χ(υριο) ϖαγψ µυν(ιχιπιι) 

Αελ(ιι), ϖαγψ χολ(ονιαε) Σεπτ(ιµιαε) Χα]ρν[υντι − − − . 

 

 

 

163. Μσζκ∀λαπ, ϖαλ⌠σζν!λεγ πτσι φελιρατ. 1913/14−βεν κερλτ ελ∀, α πολγ〈ρϖ〈ροσ 

αµπηιτηεατρυµ〈νακ κζελβεν α Κσµαχηερωειδε−ν. � Μ.: 26, σζ.: 40, ϖ.: 13 χµ. � 

∆ατ〈λ〈σ: 209. � Πετρονελλ, Σχηλο⇓ Τραυν. � Α. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, Ρµερζειτ, 17. � Ω. ΚΥΒΙΣΧΗΕΚ � Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ: Φηρερ6 21, ν. 

173. � Ρ. ΕΓΓΕΡ, ΡΛ√ 16, 1926 117−118. ν. 49, Αββ. 41. = ΒςΧ 1923/25 (1926), 117 

σκ. � ΑΕ 1929, 218. � Γ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956 (1957) 15 σκ. � Ε ΣΩΟΒΟ∆Α: Χαρνυντυµ4 

128, 281, 14. ϕεγψζ. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 336, ν. 78/78. � ΦΡ. ΗΙΛ∆: 

Συππλ. Επ. ν. 9 τοϖ〈ββι, κζιρατοσ σζακιροδαλοµµαλ. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ, ν. 38. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−8, ΠΣ−9. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Λ(υχιυσ) Λαµπ(ονιυσ) Σεϖε|ρυσ ετ Λ(υχιυσ) Λαµπ(ονιυσ) 

Χανδιδια|[ν]υσ δεχ(υριονεσ) χολ(ονιαε) Σεπτ(ιµιαε) Κ(αρνυντι) | [θ]αεαεστ(ορεσ) 

φαχ(ιενδυµ) χυρα|5[ϖε]ρυντ Ποµπε|[ιαν]ο ετ Αϖιτο χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

1. σορ: Μ+Π: Λαµπονιυσ, ς+Ε: Σεϖερυσ λιγ〈λϖα. � 2. σορ: Ε+Τ: ετ, Μ+Π: Λαµπ(ονιυσ), 

Α+Ν+∆: Χανδιδια[ν]υσ λιγ〈λϖα. Λαµπονιι Παννονι〈βαν Σαϖαρι〈βαν ισµερτεκ, ϖ. ΧΙΛ 

ΙΙΙ 4150,4 = Στεινδενκµλερ 1 (Λαµπον(ιυσ) ςερινυσ σ Λαµπον(ιυσ) ςερυσ, αζ υτ⌠ββι 

ιµµυνισ, Κρ. υ. 188−β⌠λ), ιταλικυσοκ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 358, σ ΧΙΛ ς 2116, λδ. τοϖ〈ββ〈 

ΒΑΛΛΑ, ΑΥ∆ σερ. ηιστ. 1, 1962, 24; ΒΑΡΚΧΖΙ, Ποπυλατιον 58/24 σ π. 301. � 3−4. σορ: 
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∆+Ε: δεχ(υριονεσ), Α+Ε: [θ]αεστ(ορεσ) λιγ〈λϖα. Α φελιρατον α τββεσ σζ〈µοτ νεµ ϕελζικ, 

α φελολδ〈σ ελϖιλεγ δεχ(υριο) σ θυαεστ(ορ) ισ λεηετ, σ εζ εσετβεν α µ〈σοδικ σζεµλψρε 

ϖονατκοζικ, ϖ. ΕΓΓΕΡ, οπ. χιτ. 117. � 5−6. σορ: Μ+Π: Ποµπε[ιαν]ο, Ε+Τ: ετ λιγ〈λϖα. 

 

 

 

164. Β〈ζισ. Ανψαγα σζρκε ηοµοκοσ µσζκ∀. Κτ κεσκενψεββικ ολδαλ〈ν δοµβορµ!ϖεσ 

〈βρ〈ζολ〈σ. Α φελιρατοσ ολδαλτ⌠λ βαλραεσ∀ν σζ〈ρνψασ ςιχτορια, ακι α ϕοββ κεζβεν κοσζορτ, 

α βαλβαν π〈λµα〈γατ ταρτ. Α ϕοββολδαλον Μαρσ, φεϕν σισακ. Κπενψε βαλ ϖ〈λλ〈ν 

σσζεφογϖα, ϕοββ ϖ〈λλ〈ν 〈τ η〈τραϖετϖε, ρεδ∀ι ελλ λαζ〈ν, µελλκζπιγ οµλανακ, εγψβκντ 

µεζτελεν. Φελεµελτ κεζβεν δ〈ρδ〈τ ταρτ, λεενγεδεττ βαλϕ〈ϖαλ φλδρε βοχσ〈ϕτοττ οϖ〈λισ 

παϕζσοτ φογ. Α ταλαπζατον εγψκορον εγψ γενιυσ σζοβρα 〈λλτ, α χσαπολ〈σ νψοµα µγ µα ισ 

λ〈τηατ⌠. Σζ〈µοσ ηελψεν σρλτ. � Μ.: 157, σζ.: 79,5, ϖ.: 58 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 7−3,5−5 

χµ., α βετ!κβεν ϖρσ φεστκ µαραδϖ〈νψαι. � 1960−βαν κερλτ ελ∀ α χαρνυντυµι 

πολγ〈ρϖ〈ροσβ⌠λ, αζ ν. Παλαστρυινε τερλετν. � ∆ατ〈λ〈σα: 219. αυγ. 23. � Μυσευµ 

Χαρνυντινυµ. � Α. 

 

Α. ΒΕΤΖ, Χϑβ 1960 [1962] 29−35. � Υ#, Χϑβ 1961/62 [1963] 86−87. �  Υ#., ΦΑ 17, 

1962, 6827. �  Υ#., ΦΑ 18−19, 1963−64, 10939. � Η.−Γ. ΚΟΛΒΕ, Χϑβ 1963/64, 48−54, 

Πλ. ΙΙ � ΙΙΙ. � ΑΕ 1966, 286. � ΑΕ 1968, 422. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ.4 123, Ταφ. 

ΞΞΞΙΞ, 1. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΥΗ 37, 1966, 168−171. � Λ. ΒΑΛΛΑ, ΑΧ∆ 2, 1966, 89−99. 

� Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. 24−27, ν. 34. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Λιστψ Φιλολογιχκ, 88, 1965, 265−

267, ν. 3. � Υ#, ΖΠΕ 51, 1983, 230−236 = ιν: Ρµισχηε Ηεερεσγεσχηιχητε. Αµστερδαµ, 

1987, 229−236. � Ε. ∆ΙΕΖ, Χορολλα µεµοριαε Ε. Σωοβοδα δεδιχατα 108, Ανµ. 20. � 

Ε. ςΟΡΒΕΧΚ, Μιλιτρινσχηριφτεν 25, ν. 33. � ΧΣΙΡ √στερρειχη Ι. 3, ν. 152. � ∆ΕςΙϑςΕΡ, 

Φ 105. � Λ. Μροζεωιχζ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−10, ΠΣ−51α. 

 

Γενιυµ | προ σαλ(υτε) Ιµπ(ερατορισ) [[Χαεσ(αρισ) Μ(αρχι) Αυρ(ελιι) | Αντονινι Π(ιι) 

Φ(ελιχισ) Αυγυστι]] | [.]λφ(ιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Φαυστινιανυσ |5 [δ]εχ(υριο) χ(ολονιαε) 

Χ(λαυδιαε) Α(υγυσταε) Σ(αϖαριαε) ετ χ(ολονιαε) Σ(επτιµιαε) Α(υρελιαε) Α(ντονινιαναε) 

Κ(αρνυντι) εθ(υο) | [π]υβ[λ(ιχο)] σαχερδοταλισ | π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) σ(υπεριορισ) 

τριβ(υνυσ) µιλ(ιτυµ) λεγ(ιονισ) | ΞΙΙΙ γ(εµιναε) Αντ(ονινιαναε) τριβ(υνυσ) | χοη(ορτισ) ΙΙ 
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Ματτιαχορ(υµ) |10 (µιλλιαριαε) εθ(υιταταε) πραεφ (εχτυσ) αλαε | [Ι]Ι Σεπτ(ιµιαε) Συρορυµ) 

(µιλλιαριαε) | [χ]ολλ(εγιο) φαβρ(υµ) Καρν(υντενσιυµ) δ(ονο) δ(εδιτ). 

 

Η〈τολδαλα: 

 

∆εδ(ιχατυµ) Ιµπ(ερατορε) [[Αντονινο Αυγ(υστο)]] (ιτερυµ) ετ Σαχερδοτε χο(ν)σ(υλιβυσ) | 

(αντε διεµ) Ξ Καλ(ενδασ) Σεπτ(εµβρεσ) | αγεντε πραεφ(εχτο) Τ(ιτο) Αελ(ιο) Χονσταντ(ινο 

ϖαγψ �ιο, εσετλεγ −ε) |5 µαγ(ιστρισ) χολλ(εγιι) | Αελ(ιο) Ηερχυλανο ετ Υλπ(ιο) Μαρχ[ελ]λινο. 

 

4. σορ: % 7−8. σορ: α λεγιο ΞΙΙΙ Γεµινα 〈λλοµ〈σηελψε Απυλυµ ϖολτ, ϖ. Ε. Ριττερλινγ, ΡΕ 

ΞΙΙ (1925) 1717. % 9−10. σορ: α χοηορσ ΙΙ Ματτιαχορυµ Μοεσια ινφεριορβαν 

〈λλοµ〈σοζοττ, κζελεββι τ〈βορηελψε βιζονψταλαν. ϖ. Ω. ΩΑΓΝΕΡ: ∆ισλοκατιον 165; ϑ. 

ΒΕΝΕ�: Αυξιλια Ροµανα 99 σκ Α χσαπατ χοηορσ µιλλιαρια ϖαλαµικορ 144 σ 198 κζττ 

λεττ. % 11. σορ: αζ αλα ΙΙ Σεπτιµια Συρορυµ ταλ〈ν σζιντν Μοεσια ινφεριορβαν 

〈λλοµ〈σοζοττ, σεµµι κζελεββιτ νεµ τυδυνκ ρ⌠λα, ϖ. ϑ. ΒΕΝΕ�, λοχ. χιτ. % Η〈τολδαλ, 2. 

σορ: αυγ. 23−〈ν ςολχαναλια ννεπε ϖολτ, ϖ. Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, οπ. χιτ. 

 

 

 

165. Μ〈ρϖ〈νψ σρτ〈βλα. ϑοββ ολδαλα λετρτ.� ∆ευτσχη−Αλτενβυργ = Χαρνυντυµ, ς. σζ. 

πλετ. � Μ.: 54,5, σζ.: 107, ϖ.: 10−11 χµ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Μυσευµ 

Χαρνυντινυµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 143593 + π. 2328193 � Ε. ΒΟΡΜΑΝΝ, ΡΛ√ 2, 1901, 157−158, ν. 12. Τεξτφιγ. 49. 

� Υ#., ΒςΧ 1899 [1900] 157−158. Τεξτφιγ. 49. � ΑΕ 1901 248. � ΙΛΣ 7122. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 336, 78/80. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ 604, Α. 73. � Ε. 

ςΟΡΒΕΧΚ, Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 178. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−12.  

 

Χ(αιο) ςαλλιο Χ(αι) φ(ιλιο) Σεργ(ια) Σχριβ[ονιανο] | δεχ(υριονι) χ(ολονιαε) Σ(επτιµιαε) 

Αυρ(ελιαε) Αντ(ονινιαναε) Καρν(υντι) εθ(υιτι) Ρ(οµανο) α[δλεχτο] | ιν ς δεχ(υριασ) ιντερ 

σελεχτ(οσ) φλαµ(ινι) ο[µνιβυσ] | ηονοριβ(υσ) περφυνχτο | ςαλλια Χενσορινα πατρι 

πιι[σσιµο]. 

 



 120

ςαλλιυσ: ριτκα γεντιλιχιυµ, Ιτ〈λι〈βαν σ α νψυγατι κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν νη〈νψ εσετβεν 

φορδυλ ελ∀. Αζ υτ⌠ββιακβαν α ςαλλο (Γαλλια Ναρβονενσισ, Λυγδυνενσισ), ςαλυσ 

(Ναρβονενσισ), ςαλλυσ, ςαλλυα (Βελγιχα) κελτα νεϖεκκελ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε, ϖ. Β. 

Λ#ρινχζ: Ονοµαστιχον Ις, 146. Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈ν, α βοιυσοκ κρβεν εζτ α νεϖετ 

ςαλλιο φορµ〈βαν ηασζν〈λτ〈κ, ϖ. Μ[αυ]σσαινο ςαλλιονισ φ(ιλιυσ) εγψ Νευσιεδλερ αµ Σεε 

κζελβεν ταλ〈λτ, Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδρα δατ〈ληατ⌠ σρεµλκεν, Η. ΩΑΛΤΕΡ, ΒΗΒλ 20, 1958, 

166 σκκ = ΗΙΛ∆, ΣΕ 213. 

 

 

 

166. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. Α φελσ∀ ρσζε λεπυσζτυλτ. � Μ.: 80, σζ.: 63, ϖ.: 59 χµ. � 1949−βεν 

κερλτ ελ∀ Πετρονελλβεν. � Κρ. υ. 232. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Φ. 

 

Ε. ςΟΡΒΕΧΚ, Χϑβ 1955 (1956) 24, ν. 2. � ΑΕ 1956, 47. � Γ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956 (1957) 

15. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445. � Α. ΒΕΤΖ, Χϑβ 1960 (1962) 33, 32. 

ϕεγψζ.. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α: Χαρνυντυµ4, 282, 14. ϕεγψζ. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. 45, ν. 68. 

 

[Προ σαλ(υτε) ετ | ρεδι]τυ | Ευδεµι | αυγγυστα[λισ] (σιχ!) |5 χολ(ονιαε) | 

Χαρνυ<ν>τε<ν>σιυ[µ] (σιχ!) | Υλπια Σεχλα | Ευδεµιλλα εξ ϖο[το] | Λυπο ετ Μαξιµο 

χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2−4 σορ: | ρεδι]τυ | Ευδεµι | αυγγυστα[λισ] (σιχ!). � 7−8. σορ: µινδεν βιζοννψαλ Υλπια(ε), 

Σεχλα (ετ) Ευδεµιλλα. Αζ ελ∀ββι χογνοµενϕε Σαεχυλαρισ, Σεχυλαρισ, Σεχλαρισ φορµ〈βαν 

ριτκ〈ν υγψαν, δε βιροδαλοµσζερτε µινδενττ ελ∀φορδυλ, ϖ, Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν 

Χογνοµινα π.220, λεγγψακοριββ ∆αλµατι〈βαν, λδ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν π. 286. 

Ευδεµυσ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠ι νεϖβ∀λ τλϖε Υλπιυσ λεηετεττ, σ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ απϕα, εσετλεγ α 

φιϖρε ϖολτ α κτ ν∀νεκ, ϖ. αζτ αζ ελτερϕεδτ νϖαδ〈σι σζοκ〈στ, µελψ σζεριντ α χσαλ〈δβαν αζ 

ελσ∀ φι χογνοµενϕτ αζ απα, σ αζ ελσ∀ λ〈νψτ αζ ανψα νεϖβ∀λ δεριϖ〈λτ〈κ, µγ α µ〈σοδικ 

φι ιλλ. λ〈νψ εσετβεν φορδτοττ ϖολτ α ηελψζετ,. 
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167.  Μ〈ρϖ〈νψοσζλοπ. Τετεϕε λετρτ. � Λελ∀ηελψε Πετρονελλ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � 

Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11139. � ΑΕΜ 10, 1886, π. 25. � ΙΛΣ 4285. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 445. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 337. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ, Μυσευµ 

Χαρνυντινυµ π. 37. � Υ#.: Ζιϖιλινσχηριφτεν, ν. 154.  

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) Η(ελιοπολιτανο) | ςενερι | ϖιχτριχι | Μ(αρχυσ) Τιτιυσ |5 

Ηελιοδορυσ | Αυγ(υσταλισ? εσετλεγ  �υρ?) χολ(ονιαε) | Καρ(νυντενσιυµ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) | 

σαχερδοτιβ(υσ) ςιβιο | Χρεσχεντε ετ Ηερεν(νιο) |10 Νιγριανο. 

 

6. σορ: γργ χογνοµενϕε µιαττ, µελψ α φελσζαβαδατοττακ νϖϖισελσρε ϕελλεµζ∀, 

ναγψοββ α ϖαλ⌠σζν!σγε, ηογψ Αυγυσταλισ ϖολτ. 

 

 

 

168.  Ολτ〈ρ, ερ∀σεν σρλτ. � Λελ∀ηελψε Χαρνυντυµ, α Τραυν καστλψ κερτϕε. � Κρ. υ. 

243. δεχ. 25. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ, Ινϖ. ΙΙΙ 93 (Λ). � Α., ΑΛΦ√Λ∆Ψ 

κορρεκχι⌠ϕα σζεριντ.. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4496. = 11096. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 337. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, 

ΛΦ 88, 1965, 264−271, νρ. 4. � ΑΕ 1966, 285. � Ρ. Νολλ 356. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Ζιϖιλινσχηριφτεν ν. 56.  

 

Αελ(ιυσ) ςερισσιµυσ, | πρ(α)ε(φεχτυσ) χο(λλεγιι), θ(υιν)θ(υενναλε) σχ(η)ο|λ(α)ε ςαρι[αν]ο, 

ιν | ηονορεµ χολ[λ]εγι(ι) ποσυιτ | Αρριανο | ετ Παπο χο(ν)σ(υλιβυσ) | ςΙΙΙ Καλ(ενδασ) 

Ιανυα|ριασ. 

 

1. σορ: Χλ(αυδιυσ) ςερισσιµυσ ΧΙΛ, ςΟΡΒΕΧΚ. � 2−3. σορ: ΡΕ • ΧΟΟΘ • ΣΧΟ|Ε ςΑΡΝΙΟ 

ΧΙΛ. � ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. ρτελµεζσε σζεριντ ιττ α σχηολα = χολλεγιυµ µαγιστερ 

θυινθυενναλισα αλαπϕ〈ν τρτν∀ δατ〈λ〈σρ⌠λ ϖαν σζ⌠. 
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169. Ολτ〈ρκ∀. � Λελ∀ηελψε Πετρονελλ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � 

Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4447. � ΙΛΣ 3300. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 9. 337. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ 594, Ανµ. 31. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Μυσευµ Χαρνυντινυµ. Καταλογ. Ωιεν, 1979, 26, Αββ. Τ. Ξς. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Ζιϖιλινσχηριφτεν, ν. 125. 

 

ςολχανο | Αυγ(υστο) | Μ(αρχυσ) Μυχιυσ | Φροντινυσ |5 ετ Λ(υχιυσ) ςαλερ(ιυσ) Χψριλλυσ | 

Αυγυσταλ(εσ) | χυρατορ(εσ) τηερµαρυµ.  

 

Α ςολχανυσνακ τρτν∀ ολτ〈ρ〈λλτ〈σ α χυρατορεσ τηερµαρυµ εγψικ ρσζφελαδατ〈ϖαλ, α 

χαλεφαχτιοϖαλ 〈λλτ κζϖετλεν σσζεφγγσβεν. 

 

 

 

169α. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Χαρνυντυµ. � Κρ. υ. 195. � Ελϖεσζεττ. Σζϖεγε Π. ϖ. Λαµασ 

1795−β∀λ σζ〈ρµαζ⌠ λερ〈σ〈βαν µαραδτ φενν. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4407. � √ϑη 29, 1935, Βειβλ. 306/210. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α: Χαρνυντυµ 280 σκ. � 

Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ ΙΙ. 6, 593. � ςΟΡΒΕΧΚ: Μιλιτρινσχηριφτεν 103. 

 

Ι(οϖι) Ο(πτιµο) Μ(αξιµο) | προ σαλ(υτε) ιµπ(ερατορισ) | Σερϖιλιυσ Εµ[ε]|ριτυσ µιλ(εσ) 

λεγ(ιονισ) |5ΞΙΙΙΙ γ(εµιναε) ϖιχο Γα[λ]|λορυµ δ(ατ) δ(εδιχατ) α|ραµ Σχαπ(υλα) Τερτ[υλ]|λο 

Τινειο Χλεµ(εντε) χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

Α ϖιχυσ Γαλλορυµ−οτ ΣΩΟΒΟ∆Α, σ αζ ∀ νψοµ〈ν ΣΤΙΓΛΙΤΖ Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈ρα 

λοκαλιζ〈λϕα. ςΟΡΒΕΧΚ, οπ. χιτ. π. 146 Γαλλι〈βα (ποντοσαββαν Φρανχιαορσζ〈γβα) ηελψεζι. 

Ιλψεν νεϖ! ϖιχυστ αζονβαν Γαλλι〈βαν νεµ ισµερνκ � νεϖε αλαπϕ〈ν οττ εγψ ιλψεν 

εγψβκντ νεµ ισ ϖ〈ρηατ⌠. Μιϖελ α φελιρατ〈λλτ⌠ αζτ α ϖ〈ροστ, µελψνεκ τερριτοριυµ〈ν α φαλυ 

φεκδτ, νεµ αδτα µεγ, αζ ϖαλ⌠βαν ϖαγψ Χαρνυντυµ λεηετ, ϖαγψ πεδιγ νεµ ϖολτ ιλψεν 

ϖ〈ροσ, µερτ α φαλυ εγψ κατοναι τερλετεν φεκϖ∀ αυξιλιαρισ ϖιχυσ ϖολτ. Ιττ µινδενεκελ∀ττ α 
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Παννονι〈βαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ χοηορσ ΙΙ Γαλλορυµ Παννονιχα, ϖαγψ α χοηορσ ς Γαλλορυµ 

τ〈βορφαλυϕ〈ρα γονδοληατυνκ. Αζ ελ∀ββι ιννεν µεντ Τραιανυσ δ〈κ η〈βορϕ〈βα, σ α 

η〈βορτ κϖετ∀εν οττ ισ µαραδτ. Παννονιαι τ〈βορηελψτ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ισµερϕκ. Αζ 

υτ⌠ββιτ 84 ελ∀ττ ϖεζνψελτκ Παννονι〈βα, σ Σιρµιυµ κρνψκν 〈λλοµ〈σοζοττ 

µινδαδδιγ, αµγ υγψανχσακ ελ νεµ ϖεζνψελτκ α δ〈κ η〈βορβα. Ηα ονναν εγψ〈λταλ〈ν 

ϖισσζατρτ κορ〈ββι σζολγ〈λατι ηελψρε, νεµ σοκ〈ιγ µαραδτ οττ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ηιλφστρυππεν 34 σκ. Πλδακντ αρρα, ηογψ εγψ φαλυ αζ οττ 〈λλοµ〈σοζ⌠ σεγδχσαπατ υτ〈ν 

καπτα α νεϖτ λδ. α παννονιαι ηατ〈ρ κζελβεν φεκϖ∀ νοριχυµι φαλυ, Χοµµαγενα (Τυλλν) 

εσεττ, µελψνεκ ηελψ∀ρσγε, αζ αλα Ι Χοµµαγενορυµ ϖολτ, ϖ. Ε. ΚΑΤΣΧΗΤΗΑΛΕΡ, ΜΖΚ 

1906, 311 σκ., τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Νοριχυµ π. 257. 

 

 

Τερριτοριυµ Χαρνυντενσε 

 

Λδ. µγ: ν. 95, Σαϖαρια 

 

 

 

170. Ρελιεφτρεδκ. � Μ.: 32, σζ.: 64, ϖ.: 11 χµ. � Λελ∀ηελψε Νευδρφελ (= 

Κιρ〈λψηιδα), Βρυχκ αν δερ Λειτηα µελλεττ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μοσονµαγψαρ⌠ϖ〈ρ, 

Μζευµ. � Φ. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΜΖΚ ΙΙΙ Φ. 2, 1903, 257, Ανµ. 1. Φιγ. 66 α. � Α. ΒΑΡΒ, ΜΒΗΝς 5, 

1931, 27, ν. 13. � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 229, 137/1. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. 139−

140, ν. 205. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−14. 

 

− − − αε]δ(ιλισ) θυαε[στορ − − − | − − − ] ετ Μαγια ς[− − − | − − − χονιυξ φεχε]ρυντ σιβ[ι ϖιϖισ | ετ 

− − − ετ − − −]σσιο Ο[− − − . 
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171. ςοτϖφελιρατ, ανψαγα µσζκ∀. � Λελ∀ηελψε Στιξ−Νευσιεδλ. � Μ.: 27, Σζ.: 146, ϖ.: 

40 χµ. � 2/3 σζ. φορδυλ⌠ϕα. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ, Μιτηρενηαλλε (λελτ. σζ.: 

Ι. 254). � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4539. � ΧΥΜΟΝΤ ν. 379. � ςΕΡΜΑΣΕΡΕΝ 208 σκ, ν. 1658, 1659. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 445. � ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 11, 1959, 245. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964µ 72/4. � ΧΣΙΡ √στερρειχη Ι, 3, ν. 166. � Ρ. ΝΟΛΛ π. 

78, ν. 321.  

 

∆(εο) ιν(ϖιχτο) Μ(ιτηραε) σ(αχρυµ) προ σ(αλυτε) Αυγ(υστορυµ) ν(οστρορυµ) Λ(υχιι) 

Σεπ(τιµιι) | ςαλεριυσ ετ ςαλεριανυσ σεξ(ϖιρι) χολ(ονιαε) Κ(αρνυντενσιυµ) | ϖ(οτυµ) 

σ(ολϖερυντ) λ(ιβεντεσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: Ι+Ν+ς: ινϖιχτο. � 2. σορ: ς+Α, Ρ+Ι: ςαλεριυσ, Ε+Τ: ετ, ς+Α, Ρ+Ι, Α+Ν+ς: 

ςαλεριανυσ. � Α φελιρατ 〈λλτ⌠ιτ λδ. λεντεββ α 172. σζ. φελιρατον. 

 

 

 

172. Ολτ〈ρ. � Στιξ−Νευσιεδλ, Μιτηραευµ. � Μ.: 93, σζ.: 60, ϖ.: 45 χµ. � Κρ. υ. 2/3. σζ. 

φορδυλ⌠ϕα κρλ. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ, Μιτηρενηαλλε (Λελτ. σζ.: ΙΙΙ. 81). 

� Α. 

 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4540. � ΧΥΜΟΝΤ π. 148, ν. 381. � ςΕΡΜΑΣΕΡΕΝ 209, ν. 1661. � ϑ. ΦΙΤΖ, 

ΑΑρχηΗυνγ 11, 1959, 245. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 72/3.  

 

Ινϖιχ(το) δεο σ(αχρυµ) | προ σ(αλυτε) ιµπ(ερατορισ) Λ(υχιι) Σεπ(τιµιι) | ςαλεριυσ ετ 

ςα|λεριανυσ τεµπ(λυµ) |5 ϖετυστ(ατε) χονλ(απσυµ) | ινπ(ενδιο) συο ρεστ(ιτυερυντ). 

 

Υγψανεζεκετ α φελιρατ〈λλτ⌠κατ λδ. αζ ελ∀ζ∀ φελιρατον. � 2. σορ: Ι+Μ+Π: ιµπ(ερατορισ), 

Ε+Π: Σεπ(τιµιι) λιγατυρα. � 3−4. σορ: ς+Α, Ε+Ρ+Ι: ςαλεριυσ, Ε+Τ: ετ, ς+Α, Ε+Ρ+Ι, 

Α+Ν: ςαλεριανυσ, Τ+Ε, Μ+Π: τεµπ(λυµ) λιγατυρα. � 5. σορ: Ε+Τ: ϖετυστ(ατε) λιγατυρα. 

� 6. σορ: Ι+Ν+Π: ινπ(ενδιο) λιγατυρα. � Α. φελιρατ 〈λλατ⌠ιτ λδ. α 172. αζ. φελιρατον ισ. 
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173. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Μαργαρετηεν αµ Μοοσ, Ενζερσδορφ αν δερ Φισχηα 

κζελβεν. Α πλβ〈νιατεµπλοµ κλσ∀ φαλ〈νακ ρενοϖ〈λ〈σακορ κερλτ ελ∀ 1996−βαν. � Μ. 

34, σζ.: 63 χµ. Βετ!κ: 7 χµ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Μαργαρετηεν αµ Μοοσ ροµ〈ν κορι 

τεµπλοµα. � Φ. 

 

Μ. ΗΥΒΕΡ � Γ. ΠΙΧΗΛΕΡ, Χϑβ 1997, 117−118, φοτ⌠. � Υ#Κ, Φ√ 35, 1996, 501. � ΑΕ 

1997, 1256. 

 

− δεχ(υριο) | µ]υν(ιχιπιι) Αελ(ιι) [Χαρ(νυντι)? πραεφ(εχτυσ) | φαβ]ρυµ αεδιλ(ισ) [ΙΙ | ϖιρ 

ι(υρε) ] δ(ιχυνδο?) αυγυ[ρ?− − − ?] | − − − . 

 

4. σορ: Αυγυ[στ − − − ?] ΗΥΒΕΡ � ΠΙΧΗΛΕΡ. Α ρενδεσ µαγιστραρυσοκηοζ αζονβαν ρανγβαν 

εγψρτελµ!εν αζ αυγυρ ιλλικ. 

 

 

 

174. Φελιρατοσ τ〈βλα φελσ∀ ρσζε. Ανψαγα ηοµοκκ∀. Η〈ροµ δαραβρα τρτ. Α φελιρατοτ κερετ 

σζεγλψεζι. � Μ.: 39,5, σζ.: 44, ϖ.: 29,5 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6 χµ. � Μαννερσδορφβαν, 

1932 ϕνιυσ〈βαν ταλ〈λτ〈κ α χεµεντγψ〈ρβαν, α 294/2 σ 5137. σζ〈µ αλαττ νψιλϖ〈νταρτοττ 

τελκεν, εγψ οσζλοπφ∀ϖελ σ εγψ β〈ζισσαλ, µελψεκκελ εγψττ, µινδεν βιζοννψαλ εγψ 

σρπτµνψ ρσζε ϖολτ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Ωιεν, Ν. Λανδεσµυσευµ. � Φ. 

 

Α. ΣΕΡΑΧΣΙΝ, Φ√ 1, 1930−34, 175. � Ε ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ � Α. ΣΕΡΑΧΣΙΝ, ΡΛ√ 18, 1937, π. 

121−123, ν. 38, Αββ. 62−64. � Υ#, ΒςΧ 1934−37 (1937), υο. � ΑΕ 1938, 167. � Γ. 

ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 143. � Μ. ΠΑςΑΝ: Παννονια Συπεριορ 421, 9. ϕεγψζ. � Γ. 

ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956 (1957) 15. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ, 228, 134/2. � Ε. 

ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ4 281, 14. ϕεγψζ. � Φ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. 191, ν. 273. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−17. 
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Π(υβλιο) ςε(διο?) Αθυιλινο | θυ(αεστορι) µ(υνιχιπιι) Αε[λ(ιι)] Κ(αρνυντι) αν(νορυµ) Λ ε[τ 

− − −| − − − Φ Τ αν(νορυµ) Ι Ι | − − −. 

 

1. σορ.: Α νϖ κιεγσζτσε εγψ µ〈σικ, εγψ βιζονψοσ Π. ςεδιυσ Π. φ. Φαβ. Γερµανυσ 〈λταλ 

〈λλτοττ χαρνυντυµι φελιρατ αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν!νεκ τ!νικ, ϖ. ΕΓΓΕΡ, Φεστσχηριφτ Χαρνυντυµ 

1885−1935, 23 σκκ, Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ. Π(υβλιι) ςεδιι−τ λδ µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 13326 = ΑΙϑ 59 αζ 

υγψανχσακ α Βοροστψ〈ντ µεντν φεκϖ∀ Χελει〈β⌠λ αζ 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβ∀λ. 

2. σορ: Α+Ν: λιγατυρα αν(νορυµ). 

 

 

 

175. Ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. � Λελ∀ηελψε Αυ αµ Λειτηαβεργε, µαρηαλεγελ∀, 1677/1. 

παρχελλα, αηολ 1937−βεν κερλτ ελ∀. � 3. σζ〈ζαδ. � Βχσ, Ν Λανδεσµυσευµ. � Φ.  

 

Α. ΣΕΡΑΧΣΙΝ, Φ√ 2, 1935−38, 239 σκκ. � Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 13. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 335, ν. 66/1. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. π. 59−60, ν. 99. 

� Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−3. 

 

Λ Ι (?) Μ |  Α(υρελιυσ?) ∆ιγ|νυσ δ(εχυριο) χ(ολονιαε) Κ(αρνυντενσιυµ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) 

λ(ιβενσ) |5 µ(εριτο) 

 

 

 

176. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ, µελψετ νγψ τρεδκβ∀λ ιλλεσζτεττεκ σσζε. Α βετ!κ µλψεδσειβεν 

ϖρσ φεστκµαραδϖ〈νψοκ. � Μ.: 82 σζ.: 37 ϖ.: 27 χµ. Φελιρατοσ µεζ∀ 44 ξ 31 χµ.� 

Εισενσταδτ κζελβεν, αζ ν. Γλβεσχκερ ρ⌠µαι ροµϕαιν〈λ ταλ〈λτ〈κ. � 2. σζ. ϖγε / 3. 

σζ〈ζαδ. � Εισενσταδτ, Λανδεσµυσευµ. � Φ., ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. κορρεκχι⌠ϕα σζεριντ. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ: Ρµερφυνδε 79−80, ν. 16, Αββ. 54−55. � Α. ΒΑΡΒ, ΜΒΗΝς 5, 1931, 

50, ν. 31. � Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 31. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

63/3. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΛΦ 88, 1965, 270−271, ν. 8. � ΑΕ 1966, 290. � Ε. ΤΗΟΜΑΣ: 

Ρµισχηε ςιλλεν 141, 146, φιγ. 76, Αββ. Ταφ. ΧΙ. � Φ. ΗΙΛ∆: Συππλ. Επ. π. 16−17, ν. 20. 

� Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−13. 
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∆[ι]αναε | [Αυ]γ(υσταε) σα(χρυµ) | [− − − Χ]υσπ|ιαν[υσ δυ]|5υµ[ϖ]ιρ Χ|αρ[ν]υ(ν)τ|εσιυµ. 

 

3−4. σορ: Κυβιτσχηεκνλ [Τ. Φλ(αϖιυσ)] Σεια[νυσ] � 4−5. σορ: ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ κιεγσζτσε α 

σρλτ ηελψεκ µρετε σζεµποντϕ〈β⌠λ µεγφελελ∀, α δυυµϖιρ−τ α φελιρατοκον αζονβαν 

ινκ〈ββ ΙΙϖιρ−νεκ ρτ〈κ, σ κρδσ αζ ισ, ηογψαν ρτελµεζηετ∀ εββεν α φορµ〈βαν α φελιρατ 

Χαρνυντυµ θυαττυορϖιρ−αλκοτµ〈νψα σζεµποντϕ〈β⌠λ? 

 

 

 

177. Μρφλδκ∀τρεδκ. � Βυργενλανδβαν, Οσλιπτ⌠λ (Αυσζτρια, Βυργενλανδ) νψυγατρα 

κερλτ ελ∀ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Μαγασσ〈γα 26, 〈τµρ∀ϕε 52 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 

9 χµ. � Εισενσταδτ, Λανδεσµυσευµ. � Φ.   

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, Ρµερφυνδε 72, ν. 11., Αββ. 48. � Α ΒΑΡΒ, ΒΗΒΛ 1−2, 1932/33, 80, 

ν. 98. � Α ΓΡΑΦ, Γεογραπηιε 76. � Ε ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ � Α. ΣΕΡΑΧΣΙΝ, ΡΛ√ 18, 1937, 107 

σκκ = ΒςΧ 1934−37 (1937) υο. � Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 108, 201, Ανµ. 88. � Φ. 

ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. 3, ν. 3. 

 

− − − ] | αβ Κ(αρνυντο). 

  

Α λελ∀ηελψ αρρ⌠λ τανσκοδικ, ηογψ Εισενσταδτ ισ Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈ηοζ ταρτοζοττ., 

ϖ. ΣΧΗΑΥΕΡ, Ω.: ∆ασ Σταδτγεβιετ. 320. 

 

 

 

178. Ολτ〈ρ, ανψαγα φεηρ µσζκ∀.  Βαλ ολδαλ〈ν Φορτυνα 〈λλ ηοσσζ ρυη〈βαν, βαλϕ〈βαν 

ταρτϕα α β∀σγσζαρυτ. Αζ ολτ〈ρ ϕοββολδαλ〈ν α ϖ〈ροσ γενιυσα, φεϕν φαλκορονα, βαλϕ〈βαν νεκι 

ισ β∀σγσζαρυ, ϕοββϕ〈βαν πατερα, µελψβ∀λ ππεν 〈λδοζατοτ µυτατ βε. � 1736−βαν α 

ηαινβυργι ϖ〈ροσφαλβ⌠λ κερλτ ελ∀. � Μ.: 122, 68, σζ.: 47, ϖ.: 42 χµ. Βετ!κ: 5−3 χµ. � 

178. σζεπτ. 1. � Μυσευµ Χαρνυντινυµ. � Α. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4495. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ � Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ: Φηρερ δυρχη Χαρνυντυµ 64, ν. 

84. � Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ Συππλ. 9, 1962, 561, 713, 746. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 336, 78/79. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α, Χαρνυντυµ 123, 127, 381, Ανµ. 14. � ΧΣΙΡ 

√στερριχη Ι, 3, 22, ν. 193. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ 589, Ανµ. 14. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−6. 

 

Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Τ(ιτι) φι[λ(ιυσ)] | Σεργ(ια τριβυ) Προβυσ | δεχ(υριο) µυνιχ(ιπιι) | 

Χαρ(νυντενσιυµ) εξ ς δεχ(υριισ) | οβ ηονορεµ | αυγυρατυσ | Τ(ιτι) Φλ(αϖι) Προβι φιλ(ιι) | 

συι δεχυρ(ιονισ) µυνιχ(ιπιι) ειυσδ(εµ) | εθυο πυβλ(ιχο) | δ(ονυµ) δ(ατ) | λ(οχο) δ(ατο) 

δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) || Ορφιτο ετ Ρυφο χο(ν)σ(υλιβυσ) κ(αλενδισ) Σεπτ(εµβριβυσ). 

 

 

 

179. Ολτ〈ρκ∀, ανψαγα ηοµοκκ∀. Α βετ!ϖ〈ϕατοκβαν ϖρσ φεστκ νψοµαι. � Μ.: 82, σζ.: 

43, ϖ.: 46 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 6−7 χµ. � Φερτ∀ρ〈κοσον, αζ 1866−βαν φελτ〈ρτ Μιτηρασ−

βαρλανγ βεϕ〈ρατ〈ν〈λ ταλ〈λτ〈κ. � 3. σζ〈ζαδ. � Σοπρον, Λισζτ Φερενχ Μζευµ. � Α. 

 

ΠΑΥΡ, Πεστι Ναπλ⌠ 1866. σζεπτ. 12. � ΚΕΝΝΕΡ, Φ., ΜΖΚ 12, 1867, 119−132. � Μ.: 82, 

σζ.: 43, ϖ.: 46 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 6−7 χµ. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4236. π− 1754. � ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, 

ΑΕΜ 11, 1867, 82. % Ν. ΜΑΣΣΑΛΣΚΨ, Βυλλετινο δελ Μυσεο δελλ�Ιµπεριο Ροµανο 12, 

1941, 162. � ΑΕ 1948 78. � ςΕΡΜΑΣΕΡΕΝ: ΧΙΜΡΜ 1637. � ΡΙΥ 1, 229, Αββ. ΧςΙΙ. 

� Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 62/3. � ΤΤΗ Ι., ΣΣζ 25, 1971, 214−232. ν. 3. 

9. κπ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−2. 

 

∆(εο) Σ(ολι) Ι(νϖιχτο) Μ(ιτηραε) | Λ(υχιυσ) Αϖιτ(ιυσ?) Μα|τυρυσ δεχ(υριο) | χολ(ονιαε) 

Καρν(υντι!) |5 ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Αϖιτιυσ: Νοµεν γεντιλεκντ ριτκα, κτ δαλµατιαι εσεττ∀λ ελτεκιντϖε � αζ εγψικ 

Παννονι〈β⌠λ σζ〈ρµαζοττ κατονα, α µ〈σικ νψυγατι βεϖ〈νδορλ⌠ �  χσακ α κελτα 

ταρτοµ〈νψοκβαν φορδυλ ελ∀. Α κελτ〈κ κρβεν ρενδκϖλ νπσζερ! � Νοριχυµβαν 39, 

Παννονι〈βαν 36 εσετβεν ελ∀φορδυλ⌠ − Αϖιτυσ χογνοµενβ∀λ δεριϖ〈λτ〈κ, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: 

Περσονενναµεν 64, τοϖ〈ββι ελ∀φορδυλ〈σαιτ λδ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ − Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι, 

231. 
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180. Σζαρκοφ〈γτρεδκ, αζ ελ∀ολδαλ φελιρατοσ ρσζε, αζ ισ χσονκ〈ν. Ανψαγα µσζκ∀. � 

Μ.: 62,  σζ.:152, ϖ.: 22 χµ.  � Λελ∀ηελψε Λειτηαπροδερσδορφ (Βυργενλανδ) κζελβεν. � 

Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ, Λαπιδαριυµ, Ινϖ. ΙΙΙ 

1204. � Φ.  

 

Ω. ΚΥΒΙΤΧΗΕΚ, ϑ√ΑΙ 3, 1900, Βειβλ. π. 3. � Αρχη. ⊃ρτ 17, 1897, 285. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

1435519. � Λ. Βαρκ⌠χζι, ΑΑρχΗυνγ 16, 1964, 69/1. � Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 

67.� Ρ. Νολλ 327. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−65. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) || [− − − ]| αεδιλ(ισ) ετ Αυρελια | ςα[λ?]λα ϖιϖι σιβ(ι) ετ | Αυ[ρ]ελι<α>ε 

Φλορεντι|ν<α>ε ανν(ορυµ) ΞΞΞς η(ιχ) σ(ιταε) π(αρεντεσ) φ(ιλιαε) π(ιεντισσιµαε) 

φ(εχερυντ). 

 

 

 

181. Σρκ∀λαπ. Α φελιρατ ταβυλα ανσατα−ν, α κτ ανσαε−βαν ροζεττα. � Λελ∀ηελψε 

Μυτηµαννσδορφ (Ωιενερ Νευσταδτ µελλεττ). � Μ.: 74, σζ.: 198, ϖ.: 11−7 χµ. � Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Μυτηµαννσδορφ, αζ οττανι τεµπλοµβα βεφαλαζϖα. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4554. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΜΖΚ 4, 1905, 141. � Ε. Πολασχηεκ, ΡΕ 17, 1936, 

982. � Ε. ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ − Α ΣΕΡΑΧΣΙΝ, ΡΛ√ 18, 1937, 107. � Υ#., ΒςΧ 1934−37, υο. � 

Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 19, 1949, 97. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 122/1. � Υ#., ΡΕ 

Συππλ. 9, 1962, 602, 714. � ΧΣΙΡ √στερρειχη Ι, 5, ν. 28. � Ε. ΣΩΟΒΟ∆Α: Χαρνυντυµ 

127. � Α. ΝΕΥΜΑΝΝ, ΡΛ√ 24, 1968, π. 15. � Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ 589. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−11. 

 

Μ(αρχυσ) Υλπιυσ Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) ςερυσ | δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Α(ελιι) Κ(αρνυντενσιυµ) | 

ΙΙΙΙ ϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) ετ | Αελια Π(υβλιι) φιλ(ια) Λυχιλλα ϖ(ιϖι) σ(ιβι) ετ Μ(αρχο) Υλ|πιο 

Υλπιανο φιλ(ιο) αν(νορυµ) ς η(ιχ) σ(ιτο) φ(εχερυντ). 
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Αζ Υλπιι Χαρνυντυµβαν λεηεττεκ αυξιλιαρισ σζολγ〈λατ τϕ〈ν πολγ〈ρϕογοτ νψερτ 

βεννσζλττεκ ισ, λδ. α βοιυσ Νερτοµαρυσ ρσζρε Τραιανυσ 〈λταλ κιβοχσ〈ϕτοττ, 114. σζεπτ. 

1−ρε κελτεζεττ κατοναι διπλοµ〈τ , ΧΙΛ ΞςΙ 61. 

 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Χαρνυντι 

 

 

182. Μσζκ∀φελιρατ−τρεδκ. � Μ.: 35, σζ.: 46 χµ. � Λελ∀ηελψε α ∆υνα βαλ παρτϕ〈ν 

φεκϖ∀ Βισκυπιχε (= Ποζσονψπσπκι), Σζλοϖ〈κια, αζ οττανι 13. σζ〈ζαδι τεµπλοµβα 

βεφαλαζϖα.� 2. Σζ〈ζαδ. � Βισκυπιχε. � Φ. 

 

Π. Π⇐ΣΠ√ΚΙ ΝΑΓΨ, Ζβορνικ Φιλοζοφιχκψ Φακυλτψ Υνιϖερζιτψ Κοµενσκηο 21, 1970, 

Ηιστοριχα 159−160, ν. 9. � Υ∀: Πσπκι µεζ#ϖ〈ροσ τρτνετε. Βρατισλαϖα 1968. � 

Ηο�εκ π. 84−86, ν. 37, φοτ⌠ 85.− 

  

− − −] ΙΙΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) [− − − | − − − π]ραεφ(εχτυσ) φαβρυ[µ − − −| − − − ΙΙΙΙϖιρ 

αεδ]ιλιχι(ι)σ π(οτεστατιβυσ) ΙΙ[− − −. 

 

 

 

183. Μ〈ρϖ〈νψτ〈βλα. � Μ.: 124, σζ.: 91, ϖ.: 14,5 χµ. Φελιρατοσ µεζ∀: µ: 98, σζ.: 65, 

βετ!ναγψσ〈γ 3,3−3,5 χµ. � Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν, 1450 κρλ α βχσι εγψετεµ 

πλετβε φαλαζτ〈κ βε, α Σζεντ Ιγν〈χ σζεµιν〈ριυµ 〈τριυµ〈βαν � ∆ατ〈λ〈σα: 193−217. � 

Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ (Ινϖ. ΙΙΙ.83). 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4567. � Α. ΝΕΥΜΑΝΝ, ϑςΓΣΩ 17/18, 1961/62, 17−18., ν. 32. � ΝΟΛΛ 96, ν. 

307. � ΒΕΤΖ 296, ν. 62. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 77/21. � ϑ. ΦΙΤΖ, 

ΑΑντΗυν 9, 1961, 159−207. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ, ν. 32. � Φ. ΗΙΛ∆, ΣΕ 218 σκ. � Ε. 

ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν 325. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−4. 
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Π(υβλιο) Χλαυδιο Παλλαντι | Ηονορατ(ο) Ρεπεντινο | αδλεχτο | ιντερ τριβυνιχιοσ |5 λεγ(ατο 

πρ(ο) πρ(αετορε) προϖινχιαε | Αφριχαε, πραετορι, | λεγ(ατο) πρ(ο) πρ(αετορε) προϖινχιαε | 

Ασιαε λεγ(ατο) Αυγ(υστι) λεγ(ιονισ) Ξ γ(εµιναε) | Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Μαγνυσ δεχ(υριο) 

χολ(ονιαε) |10 Καρν(υντενσιυµ) εθυο πυβλιχο | εξ ς δεχυρ(ιισ) | διγνισσιµο | λ(οχυσ) 

δ(ατυσ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

1 σορ: Π. Χλαυδιυσ Παλλασ Ηονορατυσ Ρεπεντινυσ, µιυτ〈ν τριβυνυσι ρανγβαν φελϖτελτ 

νψερτ α σενατυσβα, Αφριχα προχονσυλϕα µελλεττ ϖολτ λεγατυσ, µαϕδ αζ εζτ κϖετ∀ πραετυρα 

υτ〈ν Ασια προϖινχια προχονσυλϕ〈νακ ϖολτ λεγατυσα. Εζτ κϖεττε α κζϖετλεν χσ〈σζ〈ρι 

σζολγ〈λατ α ϖινδοβοναι λεγιο Ξ γεµινα παρανχσνοκι ποσζτϕ〈βαν. Αζ υτ⌠ββι 

µεγβζατ〈σ〈ηοζ κτ ιδ∀ποντ ϕηετ σζ〈µτ〈σβα: ϖαγψ 194−197, ϖαγψ εγψ 212 υτ〈νι, ϖ. 

ΠΙΡ2 Χ 950, ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, Λεγιο 1687, ϑ. ΦΙΤΖ: ∆ιε ςερωαλτυνγ 1060 σκ, ν. 692.  Χ. 

Ιυλιυσ Μαγνυσ δεχυριο φελιρατ〈λλτ〈σα εζεν ιδ∀κ ϖαλαµελψικρε δατ〈ληατ⌠. 

 

 

 

184. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ. Η〈ζτετ∀ αλακ φεδελτ η〈ροµ ακροτριον δσζτι, α κζπσ∀βεν 

εγψ η〈ζασπ〈ρ µελλκπε, α κτ σζλσ∀βεν εγψ−εγψ κιφελ τεκιντ∀ µασζκ. Α σρλ〈δ〈ν κτ 

ολδαλτ εγψ−εγψ φλκε, βεννκ εγψ−εγψ κατονα 〈λλ⌠ αλακϕα. Α φελιρατοσ µεζ∀ ταβυλα 

ανσατ〈ν. Α ∆ σ Μ βετ! α φεδλ περεµν. � Μ. 36, η.: 234, σζ.: 116 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 

9,1−4,4 χµ. � Λελ∀ηελψε Σζ∀νψ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Η⌠δµεζ∀ϖ〈σ〈ρηελψ, 

Γιµν〈ζιυµ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11019. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 123. � Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 273, 

91/15. � ΡΙΥ 2, 529, Αββ. ΧΛςΙΙΙ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Αυρ(ελιο) Εµεριτο δοµ(ο) Σεργια Καρ|νυντο | (χεντυριο) 

λεγ(ιονισ) Ι αδ(ιυτριχισ) Αυρελια(ε) Μαξιµιν(α)ε | φιλιαε Αελια Φαυστινα υξορ | ηερεδεσ | 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖερυντ). 
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185. Φελιραττρεδκ, ανψαγα ηοµοκκ∀. Ερ∀σεν σρλτ. � Λελ∀ηελψε ϖαλ⌠σζν!λεγ 

Φενκπυσζτα. � Μ.: 45, σζ.: 31, ϖ.: 26 χµ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Κεσζτηελψ, Φεστετιχσ 

καστλψ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4125. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ � Ε. ΛΟΕΩΨ, ΑΕΜ 3, 1879, 160. ν. 1. 

 

Ηερχυλι Αυ[γ(υστο) | [ − − − ] Σαβιν[ι]α|[ν]υσ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) | [χ]υρ(ατορ) ρ(ει) 

π(υβλιχαε) Χ(αρνυντενσιυµ?) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο).  

 

3. σορ: Χ βετ!ϖελ κεζδ∀δ∀ ϖ〈ροσνϖ χσακ εγψ ϖαν Παννονια συπεριορβαν, Χαρνυντυµ. Α 

λελ∀ηελψκντ σζ〈µονταρτοττ Κεσζτηελψ � Φενκπυσζτα ελσ∀σορβαν Μογετιανα 

τερριτοριυµακντ ϕηετ σζ〈µτ〈σβα. Α Μογετιανα τερριτοριυµ〈ν λ∀ ελιτ χαρνυντυµι 

καπχσολαταιηοζ λδ. α 116. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

186. Ταλαπζατ. Ανψαγα µ〈ρϖ〈νψ. � Λελ∀ηελψε Πισα, Ολασζορσζ〈γ, α ρ⌠µαι Πισαυρυµ. � 

Κρ. υ. 180−192. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ ∆οβ⌠ αλαπϕ〈ν 

 

ΧΙΛ ΞΙ 6358. �  ΙΛΣ 6654. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 438. � ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 567. � ΦΟΡΒΙΣ 312. 

 

Λ(υχιο) Απυλειο | Βρασιδαε | ηαβεντι ΙΙΙΙ λιβ(ερορυµ) ιυσ | δατ(υµ) αβ ιµπ(ερατορε) [[− − − 

|5 − − −]] Αυγ(υστο) | ςΙϖιρ(ο) Αυγ(υσταλι), ορναµεντ(ισ) | δεχυριοναλ(ιβυσ) ηονορ(ατο) | ετ 

Αυγ(υσταλι) µυν(ιχιπιι) Αελ(ιι) Καρν(υντενσιυµ) | χολλεγ(ιυµ) φαβρ(υµ) |10 πατρονο ετ 

θυινθ(υενναλι) | οβ εξιµιαµ ειυσ εργα | σε λιβεραλιτατεµ | χυιυσ δεδιχατιονε χυµ | 

χολλεγα σινγυλισ (σεστερτιυµ) ν(υµµυµ) Λ |15 αδιεχτο πανε ετ ϖιν(ο) δεδ(ερυντ) | λ(οχυσ) 

δ(ατυσ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

3. σορ: α ιυσ θυαττυορ λιβερορυµ ταρταλµ〈τ φελσζαβαδτοττ ν∀κρε ϖονατκοζ⌠αν ισµερϕκ: 

πατρονυσυκ ηαταλµα αλ⌠λ σζαβαδτοττα φελ, ιλλ. α πατρ⌠νυσυκκαλ σζεµβενι κτελεζεττσγεικ 

αλ⌠λ µεντεστεττε ∀κετ, ϖ. Γαιυσ 3, 44, τοϖ〈ββ〈 Υλπιανυσ 29, 3. Φελτεηετ∀εν α 
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φελσζαβαδτοττ φρφιακρα ϖονατκοζ⌠αν ισ υγψανεζ λεηετεττ α κιϖ〈λτσ〈γ ταρταλµα. � 4−5. σορ: 

ϖαλ⌠σζν!λεγ Χοµµοδυσ νεϖε ϖαν κιϖακαρϖα. 

 

 

 

 

 

 

 

ςΙΝ∆ΟΒΟΝΑ 

 

187.  Ολτ〈ρ. � 1544−βεν κερλτ ελ∀ Βχσβεν (Λαζιυσ, Χοδ. ςινδ. 8457, 33, 7844, 23). � 

Α παντεισζτικυσ δεδικ〈χι⌠, σ α ϖ. σ. λ. λ. µ. ζ〈ρ⌠φορµυλα αλαπϕ〈ν εγψαρ〈ντ α 3. σζ〈ζαδρα 

δατ〈ληατ⌠. �  Α 18. σζ〈ζαδ ϖγν µ〈ρ ηι〈βα κερεστκ, ελϖεσζεττ. Α σζϖεγε Ω. ΛΑΖΙΥΣ 

λερ〈σ〈βαν µαραδτ φενν 1544−β∀λ. Αζ εγψεδλι βιζονψτκα λεννε ςινδοβονα ϖ〈ροσι 

ϕογ〈λλ〈σ〈νακ, εζρτ σοκαν ναγψον κριτικυσαν κεζελικ. � ΤΗ. ΜΟΜΜΣΕΝ ϕαϖτοττ ολϖασατα 

σζεριντ, ϖ. ΧΙΛ λοχ. χιτ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4557. � ΑΕ 1966, 282. � Α. ΝΕΥΜΑΝΝ, ϑβ δ. ςερεινεσ φ. Γεσχηιχητε δ. Σταδτ 

Ωιεν 17/18, 1961/62, 14, ν. 22. � Υ#: ςινδοβονα. Ωιεν, 1972, 47−48. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 77/23 + 267. � Ο. ΗΑΡΛ: ςινδοβονα. ∆ασ ρµισχηε 

Ωιεν. Ωιεν � Ηαµβυργ, 1979, 140, σκ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−74. 

 

∆εορ(υµ) προσπ|εριτατι Γ(αιυσ) Μα|ρχ(ιυσ) Μαρχιαν|υσ δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) | 

ςινδ(οβοναε) [θ]υαεσ[τ(ορ)] | αεδιλ(ισ) ΙΙϖιρ ι(υρε) [δ(ιχυνδο)] | πραεφ(εχτυσ) χο[λλ(εγιι)] | 

φαβρυµ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) µ(εριτο). 

 

ΗΑΡΛ, λοχ. χιτ. σζεριντ α καρριερ ολψ εσζµνψιεν τκλετεσ βιζονψτκ ςινδοβονα ϖ〈ροσι 

ϕογ〈λλ〈σ〈ρα, ηογψ α φελιρατοτ ναγψον κριτικυσαν κελλ κεζελννκ. Α σζϖεγ εγψ 

ϖονατκοζ〈σβαν τνψλεγ φυρχσα: αζ ιστενεκνεκ σζ⌠λ⌠ δεδικ〈χι⌠ν υγψανισ � λεγαλ〈ββισ 

παννονιαι ϖισζονψλατβαν � α φελιρατ〈λλτ⌠κ νεµ σζοκτ〈κ α τελϕεσ χυρσυσ ηονορυµυκατ 

κζλνι. Μινδαζον〈λταλ α µ〈σολατ εγψβκντ ολψαν ηιβ〈κατ ταρταλµαζ, αµελψεκ αρρα 

ϖαλλανακ, ηογψ α µ〈σολ⌠ νεµ µινδενττ ρτεττε, ηογψ µιτ µ〈σολ � ϖ. 2. σορ: 
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ΕΡΙΤΑΤΙΓ.ΜΑΡ., 5. σορ: ςΙΝ∆Ο.ςΑΤΕΣ, 7−8. σορ: ΧΟΗ. | ΦΑΒΙ. � γψηογψ α 

ηαµιστ〈σ, ιλλ. α σζ〈νδκοσ βιζονψτκκρε〈λ〈σ λεηετ∀σγτ ελϖετηετϕκ 

 

 

 

188. Οσζλοπ ταλπαζατα, ανψαγα ηοµοκοσ µσζκ∀. � Μ.: 36 χµ. � Κρ. υ. 2/3. σζ〈ζαδ. � 

Βχσβεν ταλ〈λτ〈κ 1906−βαν, α Βρανδστττε−Ωιλδπρετµαρκτ σαρκ〈ν. � Ωιεν, Ηιστορισχηεσ 

Μυσευµ δερ Σταδτ Ωιεν. � Φ. 

 

Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΜΖΚ ΙΙΙ Φ., 5, 1906, 217 σκ., Φιγ. 78/79. � Α. ΝΕΥΜΑΝΝ, ϑςΓΣ τΩ 

17−18, 1961/62 29, ν. 5α. � Φ. ΗΙΛ∆, Συππλ. Επ. 271, ν. 427. 

 

− − −Ι]Ιϖ(ιρ) θ(υιν)θ(υενναλισ) | [φ(αχιενδυµ)] χ(υραϖιτ). 

 

 

 

 

ΜΥΡΣΕΛΛΑ � Παννονια συπεριορ 

 

 

189. Ολτ〈ρ. � Μ.: 66, σζ.: 140, ϖ.: 13 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ, 7,1−5 χµ. � Λελ∀ηελψε 

Λοϖ〈σζπατονα, ςιχσεπυσζτα. Κσ∀αντικ τγλασρ φεδελεκντ κερλτ ελ∀ 1792−βεν. � Κρ. υ. 

2. σζ〈ζαδ δερεκα � µ〈σοδικ φελε. � Τιηανψι Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4267. � ∆ΑΞ Μ. � ⊃ΡΙ Μ. � ΜΙΤΗΑΨ Σ. � ΠΑΛℑΓΨΙ ΣΖ. � ΤΟΡΜΑ Ι: ςεσζπρµ 

µεγψε ργσζετι τοπογρ〈φι〈ϕα. Α π〈παι σ ζιρχι ϕ〈ρ〈σ. Βυδαπεστ, 1972, 144, ν. 43/6. � 

ΡΙΥ 2, 372, Αββ. ΛΞΙ.  

 

Χλ(αυδιο) Γαλονιο αν(νορυµ) ΞΞς σχρι|β(αε) Μυρσελ(λαε) ηιχ σιτυσ εστ | ετ Χλαυδιο 

Νιγρινο ανν(ορυµ) | ΛΞΞΞς ετ Υλπ(ιαε) Φινιταε αν(νορυµ) ΛΞ |5 Χλαυδ(ια) Γαλλονια οβ 

µεµορ(ιαµ) | φρατρισ ετ παρεντιβυσ φ(αχιενδυµ)χ(υραϖιτ). 
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1. σορ: Λ σ Χ, Ο σ Α κζττ ιντερπυνκχι⌠. �  2. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. � α 

φελιρατ〈λλτ⌠κ νεµ ϕελζικ Μυρσελλα µυνιχιπιυµι ρανγϕ〈τ, νεµ δντηετ∀ ελ, ηογψ χσακ 

ελφελεϕτεττκ, ϖαγψ α κζσσγ α φελιρατ〈λλτ〈σ ιδ∀ποντϕ〈βαν ϖαλ⌠βαν µγ νεµ 

ρενδελκεζεττ µγ ϖελε. Υλπια Φινιτα τραιανυσι πολγ〈ρϕογ〈β⌠λ σ λετκορ〈β⌠λ τλϖε α 

σρεµλκ λεγκορ〈ββαν � ηα φελττελεζζκ, ηογψ απϕα αυξιλιαρισ ϖετερ〈νκντ Τραιανυσ 

υραλκοδ〈σ〈νακ µ〈ρ α κεζδετν πολγ〈ρϕογοτ καποττ, σ λε〈νψα εκκορ µ〈ρ 20 ϖ κρλ ϖολτ � 

Κρ. υ. 140 κρλ κσζληετεττ. � 3−6− σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Μυρσελλαε 

 

190. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Πετρονελλ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Πετρονελλ, Σχηττκαστεν. 

 

Α. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 1, 1879, 100−101. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4490. � Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 53. 

� Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 78/85. � ςΟΡΒΕΧΚ: Ζιϖιλινσχηριφτεν 107. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−23, ΠΣ−24. 

 

Μ(αρχο) [Ι]υλ(ιο) Χανδιδια|νο εθ(υιτι) Ρ(οµανο) αν(νορυµ) ΞΙΙΙ | ετ Ιυλιαε Μαχρ|αε 

ανν(ορυµ) ΞΙΙΙ Γ(αιυσ) Ι(υλιυσ) Προ|χυλυσ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) | Μυρσ(ελενσιυµ) νεποτι 

ετ | [νεπτι? ϖαγψ νεποτιλλαε?]. 

 

2. σορ: Α+Ν: αν(νορυµ) λιγατυρα. � 3. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. � 4. σορ: Α+Ν: ανν(ορυµ), 

Π+Ο: Προ|χυλυσ λιγατυρα. � 6. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. 

Α 13 ϖεσ ρ⌠µαι λοϖαγ υνοκα εγψ κισϖ〈ροσ δεχυριοϕα εσετβεν ιγενχσακ φιγψελεµρε 

µλτ⌠. Α Κρ. υ. 166−ρα δατ〈λτ 153. σζ. χαρνυντυµι φελιρατον  υγψανχσακ εγψττ σζερεπελ 

εγψ Μ. Ιυλιυσ σ εγψ Χ. Ιυλιυσ. Εγψιδεϕ!λεγ α µυνιχιπιυµ δεχυριοι σ α χαναβαε 

µαγιστερει ϖολτακ. Σεργια τριβυσυκ αλαπϕ〈ν α χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ πολγ〈ραι ϖολτακ.  

 

 

 

ΜΟΓΕΤΙΑΝΑ 
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Τερριτοριυµ 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15188,4 � Μογετιανα µιντ οριγο. 

 

 

191. Σρσζτλ, ανψαγα ηοµοκκ∀. � Λελ∀ηελψε Κκκτ, κατηολικυσ τεµπλοµ, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Μ.: 170, σζ.: 72, ϖ.: 18 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ 10−4,5 χµ. � 

Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Κεσζτηελψ, Βαλατονι Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4137. = 10900. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β.: Α Βαλατον κρνψκνεκ αρχηαεολ⌠γι〈ϕα. Ιν: 

Α Βαλατον τυδοµ〈νψοσ τανυλµ〈νψιζ〈σ〈νακ ερεδµνψει, ΙΙΙ: Ι/2. Βυδαπεστ, 1920, 140. � 

Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 81/3. � ΡΙΥ 2, 328, Αββ. ΞΞΞΙΙ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Π(?) ∆υβι[υσ?] | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | αν(νορυµ) ΛΞΞ Π(?) |5 

[∆υ?]βι[αν?]υσ σ(χριβα?) µ(υνιχιπιι?) | Μ(ογεντιαναε?) αν(νορυµ) ΛΞΞΞ | [φ(ρατρι)] 

χ(αρισσιµο) π(οσυιτ).  

 

2. σορ: α  Π(�) ϖαλ⌠σζν!λεγ α φελιρατον σζερεπλ∀ σζεµλψεκ γεντιλιχιυµα, ϖ. α ΡΙΥ 

σζερζ∀ιτ. Εγψ Π−ϖελ κεζδ∀δ∀ γεντιλιχιυµ ϕελλσεκορ α γψακορι Π(υβλιυσ) πραενοµεννελ 

ϖαλ⌠ σσζετϖεσζτηετ∀σγ κιζ〈ρ〈σα µιαττ µινδενκππεν εγψρτελµ!ββ, τββ βετ!β∀λ 〈λλ⌠ 

ρϖιδτστ ϖ〈ρν〈νκ α φελιρατον σζερεπλ∀ σζεµλψεκ µ〈σοδικκντ µεγαδοττ νϖελεµε, 

µελψ ϖαγψ αζονοσ, ϖαγψ αζ εγψικ α µ〈σικ δεριϖ〈χι⌠ϕα, αζονβαν νεµ γεντιλιχιυµνακ, 

ηανεµ χογνοµεννεκ τ!νικ. Αζ αζονοστ〈σ α σρεµλκ κρνψεζετβεν νψλϖ〈ν νεµ 

οκοζοττ γονδοτ: αζ εληνψτ σρεµλκε α χσαλ〈δι βιρτοκον 〈λληατοττ � α Βαλατον φελϖιδκεν, 

αηολ α φελιρατ λελ∀ηελψε, Κκκτ φεκσζικ, ϖιλλ〈κ εγσζ σορ〈τ ισµερϕκ �,  γψ αζ 〈λλτ⌠ νεµ 

ταρτοττα σζκσγεσνεκ α νεµζετσγνϖ ποντοσαββ µεγαδ〈σ〈τ. Ηασονλ⌠κππ εγψ βετ!ϖελ 

ρϖιδτεττ γεντιλιχιυµηοζ λδ. Γ(αιυσ) ∆(?) Θ(υιρινα τριβυ) ςιχτορινυσ σισχιαι δεχυριο 

φελιρατ〈τ (30. σζ.), ακι ρ⌠µαι λοϖαγκντ σ ταρτοµ〈νψι φ∀παπκντ κζισµερτ σζεµλψ ϖολτ. 

� 6. σορ: αζ Μ βιζονψταλαν, λεηετ Ν ισ, ϖ. Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ � Α. ΜΧΣΨ: ΡΙΥ 2, π. 52. � 

7. σορ: νϖαζονοσσ〈γ εσετν  [φαχιενδυµ)] χ(υραϖιτ) π(ατρι). 
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Εξτρα φινεσ Μογετιαναε 

 

 

192. Σρτ〈βλα. � Λελ∀ηελψε Βιλλεγπυσζτα, Σζ∀νψ µελλεττ. � 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � 

Ελϖεσζεττ. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4338 = 11043. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 78, Ταφ. ΞΞΞΙ, 5. �  Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 172/1. � ΡΙΥ 3, 697. ��Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−19. 

 

Π(υβλιο) Αελ(ιο) Π(υβλι) φ(ιλιο) δεχ(υριονι) µ(υνιχιπιι) Μογε(τιαναε) | Ρυφινιανο ςΙϖιρο 

(σιχ!) θ(υιν)θ(υενναλι) | α[νν(ορυµ)] ΞΞΙΙΞ ετ Αελιαε θ(υονδαµ?) Χαν| [ . . . .]  θυαε 

ϖ(ιξιτ) ανν(οσ) ΞΞΙΙΙ δ(ιεσ) ΞΙ | Χ(αιυσ) Ογελ[− − −] χονιυγι πιεν|τισσιµαε ετ Π(υβλιο) 

Αελ(ιο) Π(υβλι) φ(ιλιο) [− − −] |[− − − ] | [− − −] σεπυλ[χρυµ − − −] | [− − −] | Ρυφ[ι?]νυσ φρατρεσ ετ 

ηε|ρεδεσ παρεντιβυσ καρισσι|µισ(!) | φ(αχιενδυµ) χ(υραϖερυντ). 

 

2. σορ: ηελψεσεν Ιςϖιρο θυινθυενναλι. � 3. σορ: Α+Ε κτσζερ: Αελιαε λιγατυρα. � 6. σορ: 

Α+Ε: πιεν|τισσιµαε λιγατυρα. 

 

 

 

193. Φογαδαλµι ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 35,5, σζ.: 38, ϖ.: 35 χµ. � Βιλλεγπυσζτα σ 

ℑχσ κζττ, αζ 〈χσι ερδ∀βεν, α ∆υνα κζελβεν, αζ ν. Βυµ−Βυµ κτ µελλεττ, αηολ αζ Αδ 

Μυρεσ νεϖ! ρ⌠µαι χαστελλυµ ταλ〈ληατ⌠. κερλτ ελ∀, ρ⌠µαι φαλτρµελκκελ εγψττ. Τετεϕε σ 

αλϕα εγψαρ〈ντ ηι〈νψζικ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Κοµ〈ρνο, Ποδυναϕσκ Μυζευµ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη. ⊃ρτ. 10, 1890, 2−4, ν. 4. � Υ#, ΑΕΜ 14, 1891, 83, ν. 88. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

10993. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 162. Ταφ. ΞΞΞΙ 5. � ϑ. &Ε�ΚΑ � Ρ. ΗΟ�ΕΚ, 32−33, ν. 

9. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 172/1. � ΡΙΥ 3, 642, Αββ. ςΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΣ−19. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο)] | ετ Ιυνονι ρεγ(ιναε) | προ σαλυτε | Αελ(ιι) Ρυφινιανι | 

δεχ(υριονισ) µ(υνιχιπιι) Μογετ(ιανενσιυµ) | Αελ(ιυσ) Ρυφινυσ | [− − −. 
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5. σορ: Μ+Ο λιγατυρα: Μογετ(αεναε). 

 

 

 

194. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ. Φεδ∀λαπϕ〈τ δοµβορµ!ϖεσ 〈βρ〈ζολ〈σοκ δσζτικ: κζπεν σζ 

εληνψτ µελλκπε, ϕοββ σ βαλ σαρκ〈ν εγψ−εγψ σζνη〈ζι µασζκ. Α φελιρατοσ µεζ∀τ 

κτολδαλτ Α ∆. Μ. ρϖιδτστ α φεδλ περεµρε, αζ 〈βρ〈ζολ〈σοκ κζ ϖστκ. � Μ.: 78, η.: 

210, σζ.: 93 χµ, φελιρατοσ µεζ∀ 57 ξ 72−77 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 3,8−4, α φεδ∀λαπον 7−9 χµ. 

� Λελ∀ηελψε Αλµ〈σφζιτ∀. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Κοµ〈ροµ, Ποδυναϕσκ Μυζευµ. � 

Φ. 

 

Α. ΜΙΛΧΗ, ΚΜΕ 12, 1906, 76. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 114, Πλ. ΞΞςΙΙΙ, 1 (φοτ⌠). � 

Υ#., Ποπυλατιον 91/7. � ϑ. &Ε�ΚΑ � Ρ. ΗΟ�ΕΚ, 84−85, νο. 33, φοτ⌠. � ΡΙΥ 3. 707, Αββ. 

Λ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−20. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | µεµοριαε Αυρελιαε ςαλεριαε | θυαε ϖιξιτ ανν(οσ) ΞΞ Αυρ(ελιυσ) | 

ςαλεριανυσ ϖετ(ερανυσ) εξ δεχ(υριονε) | αλαε δεχ(υριο µ(υνιχιπιι) Μ(ογετιαναε) ετ Αελια 

Ιυσ|τα παρεντεσ  φιλιαε δυλ(χισσιµαε) φεχερυντ αδι|υϖαντε ∆οµιτιανο | οπτ(ιονε) σπει 

φρατρε. 

 

1−4. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. � 1. σορ: Μ+Ε κτσζερ: µεµοριαε, ς+Ρ: 

Αυρελιαε, Ρ+Ι, Α+Ε: ςαλεριαε. � 2. σορ: Α+Ε: θυαε, Ι+Τ: ϖιξιτ λιγατυρα. � 5. σορ: Σ σ 

Φ κζττ ιντερπυνκχι⌠. ς+Λ: δυλ|χισσιµαε λιγατυρα.  � 7. σορ: Ε σ ∆ κζττ 

ιντερπυνκχι⌠, σορ ϖγν Ο: λιττερα παρϖα. 

 

 

 

195. Ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 116, σζ.: 56, ϖ.: 46 χµ. Βετ!κ: 5,7−4,1 χµ. � 

Χσ〈σζ〈ρ. Κσ∀ρ⌠µαι σρβ⌠λ κερλτ ελ∀, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � 3. σζ〈ζαδ. � 

Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 151881. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αρχη. ⊃ρτ. 22, 1902, 36. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 

190, Ταφ. ΞΞΞΙΙ, τ. 1. � Υ#.: Ποπυλατιον, 88/3. � ΡΙΥ 3, 657., Αββ. ΞςΙΙ. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−21. 

 

Τερραε | µατρι γενε|τριχι Χ(αιυσ) Χασσιυσ | Καρινυσ(!) δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) | 

Μογ(εντιαναε) ΙΙΙΙϖιρ φλαµ(εν) | προ σε συισθ(υε) οµνι|βυσ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) 

µ(εριτο). 

 

2. σορ: Ι σ Γ κζττ ιντερπυνκχι⌠. � 3. σορ: Ι αζ Σ φλττ λιγ〈λϖα: Χασσιυσ � 4. σορ: Σ σ 

∆, Χ σ Μ κζττ ιντερπυνκχι⌠ � ∆+Ε: δεχ(υριο), Μ+ς: µυν(ιχιπιυµ) λιγατυρα. � 5. 

σορ.: Γ σ Ι, Ι σ ς κζττ ιντερπυνκχι⌠ � Α+Μ: φλαµ(εν). � 6. σορ: Ο σ Σ, Ε σ Σ, Θ σ 

Ο κζττ ιντρπυνκχι⌠. � 7. σορ: Σ σ ς σ Λ σ Μ κζττ ιντερπυνκχι⌠. 

 

 

195α. Σρολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Χσ〈σζ〈ρ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15188,4. 

 

∆(ισ) µ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Αυρ(ελιο) Αελια Μο|γ(ετιανα) ςερατιο β(ενε)φ(ιχιαριο) | 

τριβ(υνι) λεγ(ιονισ) Ι αδι(υτριχισ) |5 στιπ(ενδιορυµ) ΞΞςΙΙ, Γ(αιυσ) | Ιυλ(ιυσ) Συρυσ 

β(ενε)φ(ιχιαριυσ) | πρ<α>εφ(εχτι) λεγ(ιονισ) ειυσδ(εµ) | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Ονερατυσ | 

βενε µερε<ν>τι |10 ποσυερυντ. 

 

2. σορ: Α+ς: Αυρ(ελιο), Ε+Λ+Ι: Αελια λιγατυρα. � 3. σορ: Τ+Ι: ςερατιο λιγατυρα. � Τ+Ρ, 

Ι+Β: τριβυνι, Λ+Ε: λεγ(ιονισ), ∆+Ι: αδι(υτριχισ) λιγατυρα. Ι φλττ ϖζσζιντεσ ϖοναλ. � 

Ι+Π: στιπ(ενδιορυµ) λιγατυρα. � 6. σορ: Ρ+Υ: Συρυσ λιγατυρα. � 7. σορ: Ρ+Α: 

πραεφ(εχτυσ) Λ+Ε+Γ: λεγ(ιονισ), Ε+Ι: ειυσδ(εµ) � Α+Υ: Αυρ(ελιυσ) λιγατυρα. 
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196. Μσζκ∀ σρσζτλ. � Λελ∀ηελψε Τοκοδ. Κσ∀ρ⌠µαι ερ∀δβ∀λ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Μ.: 244, σζ.: 102, ϖ.: 29 χµ. � Βετ!ναγψσ〈γ 7−5,2 χµ. � Κρ. υ. 2−

3. σζ〈ζαδ. � Τοκοδ, κσ∀ρ⌠µαι ερ∀δ, αζ εγψικ καπυτορονψβα βεφαλαζϖα. � Φ. 

 

ΡΙΥ 3, 763, Αββ. ΞΧΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−25. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | ετ περπετυ(α)ε σεχ|υριτατι Αελιαε ςιτα|λιν(α)ε χονιυγι | ινχοµπαραβιλι |5 

θυ(α)ε ϖιξιτ αννο|σ ΞΞΞΙΙΙ µενσεσ ς δι|εσ ΞςΙΙΙΙ Συριαχ<ι>υσ Σ|εχυ{ι}νδινυσ δεχ(υριο) 

| µ(υνιχιπιι) Μ(ογετιαναε) θυαττορϖιρυ|10σ (σιχ!) µαριτυσ φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

10. σορ: Α µυνιχιπιυµ ελϖιλεγ α Μογετιανα−ϖαλ σζακ φελ∀λ σζοµσζδοσ Μυρσελλα ισ 

λεηετ. Μυρσελλα αλκοτµ〈νψ〈ρ⌠λ αζονβαν εγψελ∀ρε σεµµι κζελεββιτ νεµ τυδυνκ, 

Μογετιαν〈τ ϖισζοντ βιζτοσ, ηογψ θυαττυορϖιρεκ ιρ〈νψτοττ〈κ, εζρτ εζτ α φελιρατοτ εγψελ∀ρε 

Μογετιανα φορρ〈σανψαγ〈ηοζ σορολϕυκ. � Συριαχυσ = Σψριαχυσ: χογνοµενκντ µινδενττ 

ελτερϕεδτ, ϖ. ΠΑΠΕ 1463, νοµενκντ νεµ ηασζν〈λϕ〈κ. Α Συρ− τ⌠ αζονβαν µινδ α κελτα, 

µινδ αζ ιλλψρ νϖαδ〈σβαν ελ∀φορδυλ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον Ις 101 σκ. 

 

 

 

197. Σζαρκοφ〈γ, µελψετ εγψ νεµ ηοζζ〈 ταρτοζ⌠ φεδλλελ ταλ〈λτακ. Α φελιρατοσ µεζ∀τ 

ηυλλ〈µοσ ϖοναλ ηατ〈ρολϕα. Κτ ολδαλ〈ν φλκε, βεννε εγψ−εγψ βεφελ νζ∀, π〈σζτορβοτϕ〈ρα 

κνψκλ∀ Αττψσ. � Μρετει: Μ.: 90, η.: 232, σζ.: 116 χµ, α φεδλ µαγασσ〈γα 46 χµ. � 

1899−βεν ταλ〈λτ〈κ βυδ〈ν, αζ ακκορι Βχσι τ 102. σζ. αλαττ, α ηεγψολδαλβαν. � Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. � Αθυινχυµι Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15166. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ.Ργ. 7, 1900, 38−40, νο. 28, φοτ⌠ 39. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/177, π. 277. � ∆ι⌠σδι Γψ., ΑΤ � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−22. 

 

Λ(υχιο) Σεπτ(ιµιο) Φυσχο σχ(η)ολεστιχο | θ(υι) ϖιξιτ ανν(ισ) ΞςΙΙΙ | µενσ(ιβυσ) ςΙΙΙΙ 

διεβ(υσ) ΞΙΙΙΙ |  Λ(υχιυσ) Σεπτ(ιµιυσ) Φυσχινυσ δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) |5 Μογε(τιαναε) 

Ιυλια Μαξιµιλλα | παρεντεσ  φιλιο καρισσιµο | µεµορι(αε) δυλχισσιµ(α)ε. 
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ΧΙςΙΤΑΣ ΑΖΑΛΙΟΡΥΜ 

 

 

198. Μσζκ∀ σρσζτλ. � Μ.: 103, σζ.: 68, ϖ.: 16 χµ. � Βετ!κ: 9−5,8 χµ. � Λελ∀ηελψε 

Εσζτεργοµ, ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ ν. Σζαµ〈ρηεγψ. � 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε−2. σζ〈ζαδ. � 

Εσζτεργοµ, Βαλασσα Β〈λιντ Μζευµ. (Λελτ. σζ. 67.15.1.) � Α. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Κλεβερσβεργ−Εµλκκνψϖ. Βυδαπεστ 1925, 114. � Γ. ΦΙΝℑΛΨ, 

Παννονια 2, 1936, 265. � ΑΕ 1937, 138. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 304. � ΡΙΥ 3, 790, 

Αββ. ΧΞΙΙ.  

 

Σολϖα | Ιυχυνδι | πριν(χιπισ) Αζαλι(ορυµ) φ(ιλια) | ανν(ορυµ) ΙΙΞ | πατερ ποσ(υ)ιτ. 

 

Α σζαϖακ κζττ η〈ροµσζγ αλακ ιντερπυνκχι⌠.  

 

 

 

199. Μσζκ∀ σρολτ〈ρ. Αλσ⌠ ρσζε ηι〈νψζικ. � Μ.: 156, σζ.: 83,5, ϖ.: 27, 5 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ: 6−10,2 χµ. � 1989−βεν κερλτ ελ∀ Εσζτεργοµβαν α Β〈νοµ νεϖ! 

ϖ〈ροσρσζβεν (εγψκορον δ!λ∀ ϖολτ) φελτ〈ρτ κσ∀ρ⌠µαι τεµετ∀ 221−εσ σρϕ〈β⌠λ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Φλαϖιυσοκ κορα. � Εσζτεργοµ, Βαλασσα Β〈λιντ Μζευµ. � Φ. 

 

Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Μ. Η. ΚΕΛΕΜΕΝ, Κλιο 79, 1997, 180−181, ν. 2, Αββ. 4. � ΑΕ 1997, 1261. 

� Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν ν. 139. 

 

∆ισ Μανιβ(υσ) σαχρυµ. || Ασπερ, | εθ(υεσ) αλαε | Ηισπ(ανορυµ) Ι Αυριαν(αε) |5 Ιυχυνδο 

Ταλαλ|νι φ(ιλιο), [[πρινχιπι]] χιϖ(ιτατισ) Αζαλιορ|υµ, πατρι ϖιϖο ετ | [− − −. 

 

1. σορ: Ι+Β λιγατυρ〈βαν: Μανιβυσ. � 3−4. σορ: αζ αλα Ηισπ. Αυριανα τ〈βορα 

Αθυινχυµβαν ϖολτ, αηοϖ〈 α χσαπατ ςεσπασιανυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ελεϕν κερλτ 

Νοριχυµβ⌠λ. 107−βεν αζ 〈λλοµ〈σηελψε µ〈ρ Ραετι〈βαν ϖολτ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Μ. Η. 
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ΚΕΛΕΜΕΝ, οπ. χιτ. � 6. σορ: τρλσ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζρτ, µερτ α ηαλ〈λακορ Ιυχυνδυσ Ταλαλνι 

φιλιυσ µ〈ρ νεµ πρινχεπσ, ηανεµ πραεφεχτυσ χιϖιτατισ ϖολτ, ϖ Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Μ. Η. 

ΚΕΛΕΜΕΝ, οπ. χιτ., 180, 20. ϕεγψζ., Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ µαγψαρ〈ζατ〈ρα, ιλλ. Α ΜΧΣΨ, Ηιστορια 

6, 1957, 488−498 = ΙΛϑυγ 280−ρα ηιϖατκοζϖα. 

 

 

 

201. Μσζκ∀ σρτ〈βλα. � Λελ∀ηελψε Ηυρβανοϖο (Σζλοϖ〈κια, = γψαλλα), Αβαδοµβ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4353. � ΡΙΥ ΙΙΙ, 740. 

 

[∆(ισ)] Μ(ανιβυσ) | Χ(αιο) Αρ[ρ]υντ(ιο) ςινιδιχιο οχτ|[ − − − Σ − − − ςΝς ΣΙ ΝΝ | ∆[− − −

]ΝΟ. 

 

Αζ ΙΠΣΣ ϕ ολϖασατα σζεριντ: 

 

[∆(ισ)] Μ(ανιβυσ) | Χ(αιο) Αρ[ρ]υντ(ιο) ςιν{ι}διχι θ(υονδαµ) θ(υαεστορι?) χ(ιϖιτατισ?) Τ | 

Σ[− − −]ςΝς ΣΙ ΝΝ|∆[− −− ]ΝΟ[− − −. 

 

2. σορ: Ν + Τ: λιγατυρα, Αρ[ρ]υντ(ιο) λιγατυρα. � Χ. Αρρυντιυσ ςινδεξ νεϖε αλαπϕ〈ν ελγγ 

κτσγεσ, ηογψ εγψ χιϖιτασ περεγρινα τισζτσγϖισελ∀ϕε λεττ ϖολνα.  

 

 

 

ΒΡΙΓΕΤΙΟ 

 

 

Α χαναβαε 

 

 

203. Σρσζτλ, ανψαγα µσζκ∀. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβε φογλαλτ, ϕοββρ⌠λ σ 

βαλρ⌠λ ηυλλ〈µοσ βοροστψ〈νινδ〈ϖαλ δσζτεττ οσζλοπ ϖεσζι κρλ. Φλττε κπµεζ∀: 

κοριντηοσζι οσζλοποκ κζ ηελψεζεττ κοσζορ, βεννε ροζεττα, µελψνεκ µεγκτ∀σζαλαγϕα 
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ϖγει α ϕοββ σ βαλ σαροκιγ ρνεκ, οττ χσιγαϖοναλβαν βεφελ χσαϖαροδνακ. Α κπµεζ∀ 

φλττ τψµπανονοσ λεζ〈ρ〈σ, α τψµπανονβαν κτ βεφελ φορδυλ⌠ γαλαµβ κζττ Μεδυζαφεϕ. 

Α τψµπανον φελεττι η〈ροµσζγεκβεν εγψ−εγψ σζεµβεν〈λλ⌠, φλ π〈ϖα, σ εγψ−εγψ 

π〈λµαλεϖλ. � Μ.: 227, σζ.: 90, ϖ.: 31, βετ!µρετ: 6,2−3,1. � Λελ∀ηελψε: α 

λεγι⌠στ〈βορτ⌠λ νψυγατρα, εγψ κσ∀αντικ σρβ⌠λ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ. � Κλαπκα Γψργψ Μζευµ, Κοµ〈ροµ. 

 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 5. � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 164/16. � ΡΙΥ 2, 596, Αββ. 

ΧΛΞΞΞΙΞ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−81. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Λ(υχιο) ςαλ(εριο) Λ(υχι) φιλ(ιο) | Παλατ(ινα τριβυ) Ρυφο | ϖετ(ερανο) 

λεγ(ιονισ) Ι (αδιυτριχισ) δεχ(υριονι) Βρ(ιγετιονενσιυµ) |5 θυαεσ(τορι) ετ µαγ(ιστρο) 

ανν(ορυµ) | ΛΞΞ ετ Αν[ι]µαε(?) χονιυγ(ι) ειιυ(σ) (σιχ!) | Λ(υχιι) ςαλ(εριι) Λς[− − − ετ −−−

]ανυσ | ηερεδ[εσ − − − ] | φ(αχιενδυµ) [χ(υραϖερυντ)]. 

 

3. σορ: Παλατινα τριβυσ: ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σρα υταλ. Α Βριγετι⌠ηοζ λεγκζελεββι ϖ〈ροσ, 

µελψνεκ πολγ〈ραι εββε α τριβυσβα ταρτοζτακ, Αθυιλεια ϖολτ. � 4−5. σορ. α µυνιχιπιυµι 

ρανγ ηι〈νψα α ϖ〈ροσνϖ µελλ∀λ, τοϖ〈ββ〈 α µαγιστερι τισζτσγ α χαναβαε−ρα υταλ. � 7. σορ. 

Βαρκ⌠χζι σζεριντ Ις[. 

 

 

 

204. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Σζενδ, νεµ µεσσζε αζ Ιγµ〈νδ µελλεττ φεκϖ∀ τ⌠τ⌠λ, Βριγετιοτ⌠λ 

δλρε. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 3, 1863, 160. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4355. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 196. � 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4355. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−77α. 

 

Βοναε | Φορτυναε | Μ(αρχυσ) Σεπτιµιυσ | ςαλεντινυσ | δεχ(υριο) Βριγ(ετιονισ) | εξ ϖοτο. 

 

5. σορ: α ϖ〈ροσ νεϖε µελλ∀λ ηι〈νψζικ α ρανγϕ〈νακ µεγϕελλσε. Μ. Σεπτιµιυσ ςαλεντινυσ 

ϖαλ⌠σζν!λεγ µγ α χαναβαε δεχυρι⌠ϕα ϖολτ, λδ. α κϖετκεζ∀, 206. αζ. φελιρατοτ. 
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205. Μσζκ∀ ολτ〈ρ, η〈ροµ ολδαλα µεγµυνκ〈λτ. Αζ αβαχυσ〈ν α σαροκακροτριονοκ κζττ 

τψµπανον ταλ〈ληατ⌠. Α σζϖεγ υτολσ⌠ σορ〈τ α ταλπαζατ π〈ρκ〈νψ〈ρα ϖστκ. � Μ.: 40, σζ.: 

34, βετ!ναγψσ〈γ: 4−3,5 χµ. Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Νεµζετι 

Μζευµ, Βρατισλαϖα. � Φ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 10, 1890, 154, ν. 21. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4298. � Α. ΜΙΛΧΗ, ΚΜΕ 

12, 1906, 72. � ς. ΟΝ∆ΡΥΧΗ, 28. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 195, Ταφ. ΞΞΞ, 1. � Α. 

ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 164/12. � ϑ. &Ε�ΚΑ � Ρ. ΗΟ�ΕΚ 15. � ΡΙΥ 2, 442. Αββ. 

ΧΞΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−80. 

 

Μερχυριο | σαχρυµ | εξ  ϖισο (σιχ!) Μ(αρχυσ) ς|αλ(ειρυσ) Μαρινυσ | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) 

Ι αδ(ιυτριχισ) | Π(ιαε) Φ(ιδελισ) εξ σιγν(ιφερο) | δεχ(υριο) Βρι(γετιονισ) θυι | µαγιστρατ | 

ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Τοϖ〈ββι ςαλεριι Βριγετιο ϖεζετ∀ ρτεγβεν: Χ. ςαλ. Σεροτινυσ, α µυνιχιπιυµ δεχυρι⌠ϕα, 

κατ. 208. 

 

 

 

Μυνιχιπιυµ Βριγετιονενσιυµ 

 

 

206. Β〈ζισ. � Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. � Τερµινυσ ποστ θυεµ: 198 ϕανυ〈ρϕα, α χσ〈σζ〈ρ 

Παρτηιχυσ µαξιµυσ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν, τερµινυσ αντε θυεµ: 211 φεβρ. 4−ε, α χσ〈σζ〈ρ 

ηαλ〈λα. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4309. � Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 87. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 238. � ΡΙΥ 2, 501.  

 

Ιµπ(ερατορι) Χαεσαρ(ι) | Λ(υχιο) Σεπτιµιο | Σεϖερο Πιο |Περτιναχι |5 Αυγ(υστο) Αραβιχ(ο) 

| Αδιαβενιχ(ο) | Παρτηιχο | µαξιµο | Βριγ(ετιονενσεσ) πυβλιχε |10 δ(εχρετο) 

δ(εχυριονυµ). 
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207. Μσζκ∀τ〈βλα. � σζ∀νψβεν, α λεγι⌠στ〈βορτ⌠λ δλρε, εγψ κσ∀αντικ σρβ⌠λ κερλτ ελ∀ 

1958−βαν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Μ.: 67, σζ.: 136, ϖ.: 21, Βετ!ναγψσ〈γ 9,5−8,3 

χµ. � 3. σζ〈ζαδ � Κοµ〈ροµ, Κλαπκα Γψργψ Μζευµ. � Α. 

 

ΡΙΥ 2, 394, Αββ. ΛΞΞςΙΙ. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Βριγαετιονε(νσε)σ (σιχ!) | πυβλιχε δεδ(ερυντ). 

 

2. σορ: Ο παρϖα, Ν+Ε λιγατυρα, Σ παρϖα. � 3. σορ: η〈ροµσζγ αλακ ιντερπυνκχι⌠. 

 

 

 

208. Φελιρατοσ µσζκ∀τ〈βλα, ϖαλ⌠σζν!λεγ εγψ σρεµλκ ρσζε. � Λελ∀ηελψε: α 

λεγι⌠στ〈βορτ⌠λ νψυγατρα. Εγψ κσ∀αντικ σρβ⌠λ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � 

Μ. 79, σζ.: 210, ϖ.: 13 χµ., βετ!ναγψσ〈γ 9−5 χµ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Κοµ〈ροµ, 

Κλαπκα Γψργψ Μζευµ. � Α. 

 

ΡΙΥ 2, 601. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−82. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Γ(αιο) ςαλ(εριο) Σεροτινο δεχ(υριονι) | µυν(ιχιπιι) Βριγ(ετιονενσιυµ) 

ανν(ορυµ) [Λ]ΙΞ | Υλπια Σαβινα χονιυξ | φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

3. σορ: Ν+Ν: ανν(ορυµ) λιγατυρα. � 4. σορ: Ν+Ι+ς: χονιυξ. � Τοϖ〈ββι ςαλεριι Βριγετιο 

ϖεζετ∀ ρτεγβεν: Μ. ςαλ. Μαρινυσ, α χαναβαε ελλϕ〈ρ⌠ϕα, κατ. 205. Υλπια Σαβινα 

σζ〈µβαϕηετ∀ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ι Βριγετι⌠βαν: κατ. 211 Υλπιυσ Σεϖερυσ δ(εχυριο), Θ. Υλπιυσ 

Φελιξ Αυγυσταλισ, κατ. 223, 225, 226, 236, τοϖ〈ββ〈 Π. Αελ. Τραιανυσ ναγψανψϕα, Υλπια 

Μαρτινα, κατ. 215. 
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209.  Μσζκ∀ τ〈βλα, µινδεγψικ ολδαλ〈ν λετρτ. � Λελ∀ηελψε Βριγετιο. Α ∆ολιχηενυσ 

σζεντλψβεν, εγψ κσ∀ρ⌠µαι σρβ⌠λ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � 3. σζ〈ζαδ 

ελσ∀ φελε. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΛℑΝΓ Ν., Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 167. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 230, Πλ. ΞΛςΙΙ, 3. � Ι. ΤΤΗ, 

ΑΧ∆ 7, 1971, 92. � ΑΕ 1971, 319. � ΝΑΓΨ Τ., Αρχη. ⊃ρτ. 103, 1976, 143. � ΡΙΥ 2, 

504, Αββ. ΧΞΛςΙΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−77. 

 

− − − | δεχ(υριο)] µυν[ιχ(ιπιι)] | [Β]ριγ(ετιονισ) α µι[λι]|[τ]ι(ι)σ θυι ε[ξ ϖ|οτ(ο) τεµπλυ[µ | 

α] φυνδεµε[ν|τ]ισ εξτρ[υξιτ. 

 

Α σζαϖακ κζττ η〈ροµσζγ φορµ〈ϕ ιντερπυνκχι⌠. �  3−4. σορ: ΝΑΓΨ Τ., λοχ. χιτ. 

αλαπϕ〈ν. Αζ α µιλιτιισ κιφεϕεζσ αζ εθυιτεσ Ροµανι κατοναι σζολγ〈λατ〈νακ ϕελλσρε α 

Σεϖερυσ−κορβαν βυκκαν φελ. 

 

 

 

210. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. Φελσ∀ ρσζε α βαλφελ∀λ, ταλπαζατα α ϕοββ ολδαλον σρλτ. Η〈ροµ ολδαλα 

προφιλ〈λτ, αβαχυσ〈ν δσζτσ, σ σαροκακροτριον νψοµαι. � Μ.: 103, σζ.: 56, ϖ.: 32 χµ. 

Βετ!κ: 7,3−5,6 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. � 3. σζ〈ζαδ. � Η⌠δµεζ∀ϖ〈σ〈ρηελψ, 

Γιµν〈ζιυµ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4294. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 133, Πλ. ΞΞΞΙΙΙ, 2. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 274, 91/85. � ΡΙΥ 2, 415, Αββ. ΞΧΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−75. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Χ(αιυσ) Μαρχιυσ | ςερυσ | δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) 

Βριγ(ετιονενσιυµ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Α σζαϖακ σ εγψεσ σιγλα κζττ η〈ροµσζγ αλακ ιντερπυνκχι⌠, αζ υτολσ⌠ σορ ελ∀ττ 

βοροστψ〈νλεϖλ. � 2. σορ: Μαρχιυσ: ιταλικυσ νϖ, Παννονι〈νακ ελσ∀σορβαν α νψυγατι σ 

δλι ρσζν ελτερϕεδτ, ϖ. Α. Μ⌠χσψ: Βεϖλκρυνγ 156. Μαρχιι Βριγετι⌠βαν: Π. Μαρχιυσ Π. 

φιλιυσ Σεξτιανυσ | Επηεσο, κατ. 241. � 4. σορ: Ι+Ρ λιγατυρα 
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211. Ολτ〈ρ, ερ∀σεν σρλτ. � Λελ∀ηελψε σζ∀νψ. � 2−3. σζ〈ζαδ? � Α ΧΙΛ σζεριντ 

Η⌠δµεζ∀ϖ〈σ〈ρηελψτ, αζ οττανι ρεφορµ〈τυσ γιµν〈ζιυµβαν 〈λλτ, αζ⌠τα ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10989. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 154. � ΡΙΥ 2, 425. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−78. 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Υλπι(υσ) | Σεϖε(ρυσ) | δ(εχυριο) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) | 

[µ(εριτο)]. 

 

4. σορ: µιϖελ α δ(εχυριο) µελλεττ νινχσ κζελεββι µεγηατ〈ροζ〈σ, τυρµα παρανχσνοκρα σ 

ϖ〈ροσι ταν〈χσταγρα εγψαρ〈ντ γονδοληατυνκ. Υλπιυσ Σεϖερυσον κϖλ τοϖ〈ββι Υλπιι−τ α 

βριγετι⌠ι δεχυρι⌠κ κρβεν εγψελ∀ρε νεµ ισµερνκ, εγψ Υλπια ϖολτ ϖισζοντ Π. Αελ. 

Τραιανυσ δεχυριο ναγψανψϕα, σ Τ. Φλ. Χρισπινυσ δεχ. µυν. Βριγ. εθ. πυβ. ανψϕα ϖ. κατ. 

215 σ 237 λεντεββ, τοϖ〈ββ〈 ϕελεντ∀σ αλακϕα ϖολτ α ϖ〈ροσνακ Θ. Υλπιυσ Φελιξ Αυγυσταλισ 

ισ, ακι α Σεϖερυσ−κορ ελσ∀ φελβ∀λ τββ εµλκετ ισ ηαγψοττ µαγα υτ〈ν, ϖ. Κατ. 223, 225, 

226, 236.  

 

 

 

212. Ηοµοκκ∀β∀λ κσζλτ σζαρκοφ〈γ ελλσ∀ ολδαλα, µελψ ϕοββφελ∀λ µιντεγψ εγψηαρµαδ 

ρσζβεν λετρτ. Α φελιρατοσ µεζ∀ προφιλ〈λτ κερετβεν, εννεκ βαλολδαλ〈ν, κισσ βεµλψτεττ 

η〈ττρβ∀λ κιεµελκεδϖε µεζτελεν γενιυσ; βαλ καρϕ〈τ µαγασβα εµελι, ϕοββϕ〈βαν π〈λµα〈γατ 

ταρτ. � Μ.: 86, η.: 170 σζ.: 22, βετ!µρετ: 9,5 � 8,5 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. � 3. 

σζ〈ζαδ. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ, Λαπιδαριυµ (Λελτ. σζ.. ΙΙΙ, 107). � Α. 

 

ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 6, 1866, 154, ν. 4. � ΧΙΛ ΙΙΙ 4334 = 11044. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

Βριγετιο ν. 79. � Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 91/83. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 452, Ανµ. 118. � ΡΙΥ, 2, 603, Αββ. ΧΞΧΙς. � Ρ. ΝΟΛΛ
2 92, ν. 391. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−83, 84. 
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∆(ισ) [Μ(ανιβυσ)] | Χ(αιο) ςινδονιο [− − − δεχ(υριονι)] | µυν(ιχιπιι) Βριγ(ετιονισ)  

ΙΙϖι[ρ(ο) ετ Χ(αιο) ςινδον]|ιο Μαργο δεχ(υριονι) [µυν(ιχιπιι) σ(υπρα) σ(χριπτι) φιλ(ιο?) 

Χ(αιυσ) ςινδ(ονιυσ)] | Σεχυνδ(υ)σ Αυγ(υσταλισ) λι[β(ερτυσ) − − −]. 

 

Α σζαϖακ κζττ η〈ροµσζγ αλακ ιντερπυνκχι⌠. � 2. σορ: ςινδονιυσ: ριτκα σζεµνψνϖ, 

Ιτ〈λι〈βαν, Βελγιχ〈βαν, Αθυιτανι〈βαν 1−1, Νοριχυµβαν κτ εσετβεν φορδυλ ελ∀. 

Παννονι〈βαν χσακ εζεν α φελιρατον βυκκαν φελ. Α ςινδο, αµελψβ∀λ σζ〈ρµαζικ, 

υγψανχχσακ α κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν φορδυλ ελ∀ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν, σ υγψανιττ ηελψνεϖεκβεν ισ 

φελβυκκαν, ϖ. ςινδοβονα, ςινδονισσα, ϖαγψ αζ Αθυινχυµ τερριτοριυµ〈ν φεκϖ∀ ϖιχυσ 

ςινδονιανυσ. Αζ υτ⌠ββι κζϖετλενλ α ςινδονιυσ σζεµλψνϖβ∀λ κπζεττ. Α 

σζεµλψνεϖεκ ελ∀φορδυλ〈σ〈ηοζ λδ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 313. Φιγψελεµρε µλτ⌠, 

ηογψ εγψ Χ. ςινδονιυσ Συχχεσσυσ α βοροστψ〈ντ µεντι νοριχυµι Χελει〈βαν υγψανχσακ α 

µυνιχιπ〈λισ ϖεζετ∀ρτεγβε ταρτοζοττ, ϖ. ΙΛϑυγ 375 (�εµπετερ, Κρ. υ. 1. σζ. κζεπε). Α 

ςινδονιυσ νϖηεζ τρτνετι−ονοµαστικαι 〈ττεκιντστ αδ ϑ. �Α�ΕΛ, �Α 5, 1955, 127 σκκ. �  

Χ. ςινδονιυσ αζ ιλλψρ τρζσ τερλετν κελετκεζεττ τελεπλσεν µινδενκππεν βεϖ〈νδορλ⌠, 

ϖαγψ βεϖ〈νδορλ⌠κ λεσζ〈ρµαζοττϕα ϖολτ. Εζ αζ εγψετλεν φελιρατυνκ εγψελ∀ρε, µελψ 

Βριγετι⌠βαν εγψ δεχυριο χσαλ〈δ τββ γενερ〈χι⌠ν 〈τ ϖαλ⌠ λτεζστ βιζονψτϕα,  

 

 

 

213. Σρκ∀τρεδκ, µινδεγψικ ολδαλ〈ν χσονκα. � Μ.: 80, σζ.: 45, ϖ.: 52, βετ!ναγψσ〈γ: 6−

4,6 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. � Κρ. υ. 3. σζ. ελσ∀ φελε. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ. � Φ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΑΕΜ 14, 82. � Γ. ΣΧΗ√Ν � Ρ. ΩΕΙΣΣΗ⊗ΜΠΛ, ΑΕΜ 10, 1896, 109, ν. 4. � 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11046. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 43, Πλ. Ξς,3. � Υ#.: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

91/162. � ΡΙΥ 2, 605, Αββ. ΧΞΧςΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−76. 

 

[∆(ισ) Μ(ανιβυσ)  − − − | − − − ]ιλλαε[− − −] | [− − −]ατ Θυιαετυ[σ − − −] | [− − −]ΡΕ Φ[. . .]  

χονι[υγι] | [ετ σι]βι [ϖι]ϖυσ φ[εχιτ ετ − − −] |5 [− − −] δεχ(υριονι?) µυ[ν(ιχιπιι) 

[Βριγ(ετιονενσιυµ)] | [φιλιο πι]ισσι[µο − − −. 
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214. Σρσζτλ. Αλυλ−φελλ λε ϖαν τρϖε, αζ ερεδετιλεγ κιδοµβοροδ⌠, ϕοββ σ βαλολδαλι 

κερετµαραδϖ〈νψτ α φελιρατοσ µεζ∀ϖελ σζιντβεχσισζολτ〈κ. � Μ.: 81, σζ.: 90, ϖ.: 26 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ 5,2−4,7 χµ. � Λελ∀ηελψε Σζ∀νψ. � 3. σζ〈ζαδ ϖγε. � Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ, Βυδαπεστ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4335. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 52, Πλ. ΞςΙΙΙ, 1. � Υ#.: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

91/84, + π. 324. � ΡΙΥ 2, 604, Αββ. ΧΞΧς. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−67. 

 

[ς]ινιχιαε Ροµυλαε | δυλχισσιµ(α)ε αδθυε | πιεντισσιµ(α)ε [[χο�]] | χονιυγι θυ<α>ε 

ϖιξιτ |5 αννοσ ΞΞςΙΙΙ σεπ(τεµ?) δ(ιεσ) | ετ Αννιο Πρινχιπιο | φιλιο χαρισσιµο θυι | ϖιξιτ 

αννισ  δυο|βυσ δ(ιεβυσ) ΞΞΞ |10Αννιυσ Σπεραντιυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Βριγ(ετιονισ) 

µεµορι|αµ φεχιτ. 

 

Α 3. σορ ϖγν ϕ⌠λ λ〈τηατ⌠ τρλσ, εννεκ ελλενρε α ΧΟ � µελψ ταλ〈ν ΧΟΝΙ, ϖαγψισ 

τϖεσζτσ λεηετεττ �  ϕ⌠λ κιϖεηετ∀. � 5. σορ: κορ〈ββι ολϖασατοκβαν ΣΕ∆, γψ τ!νικ 

αζονβαν, µιντηα αζ Ε−ϖελ εγψ Π λιγατυρ〈τ αλκοτνα: σεπ(τεµ). � 8−9. σορ ϖγν: 

βοροστψ〈νλεϖλ. � Αννιυσ: ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν γψακορι νοµεν, Παννονια ινφεριορβαν α 3. 

σζ〈ζαδβαν οριεντ〈λισοκ ισ ϖισεληεττκ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 151. Α ςινιχιι 

µινδενεκελ∀ττ Γαλλια Ναρβονενσισβεν φορδυλνακ ελ∀, σ ιντενζϖ ιτ〈λιαι καπχσολαταικ 

ϖαννακ. Λ. ΩΙΕΡΣΧΗΟΩΣΚΙ: Φρεµδε ιν Γαλλιεν � �Γαλλιερ� ιν δερ Φρεµδε 161 σκ. αζ 

αλλοβροξοκ Ιτ〈λιαι. ιλλ. ρ⌠µαϖ〈ροσι βορεξπορτϕ〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε ∀κετ, σ ∀ ηϖϕα 

φελ α φιγψελµετ σαϕ〈τοσ χογνοµενϕκρε (Λατινυσ, Χαµπανυσ, Νολα, Ιονιχυσ, Χαππαδοξ), 

µελψ νπεκ, ϖ〈ροσοκ σ ργι⌠κ νεϖβ∀λ κπζεττ. ςινιχια Ροµυλ〈τ χογνοµενϕε 

υγψανεηηεζ α κρηζ κτι. Αζτ ηογψ ϖαλ⌠βαν εγψαζον φαµιλια ταγϕαιρ⌠λ, ιλλ. 

αλκαλµαζοτταιρ⌠λ ϖαν−ε σζ⌠, µελψ εγψ κιτερϕεδτ ηατ⌠κρ! � Γαλλια � Ιτ〈λια, Ραϕνα � ∆υνα−

µεντι �  τ〈ϖολσ〈γι κερεσκεδελεµβεν ϖολτ ρδκελτ, εγψελ∀ρε µγ νεµ δντηετ∀ ελ. 

 

 

 

215. Σζαρκοφ〈γ, ανψαγα µσζκ∀. Φεδελε ηι〈νψζικ. Α φελιρατ ν. ταβυλα ανσατα−ν 

ταλ〈ληατ⌠. Αζ ανσα−κτ⌠λ ϕοββτα σ βαλρα κιαλακτοττ φλκβεν εγψ−εγψ φ〈κλψ〈σ γενιυσ. � 
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Μ.: 71, σζ.: 210, ϖ.: 88, βετ!ναγψσ〈γ: 4,5 χµ. � Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

� Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4336 = 11044. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 119. � ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 91/90. � ΡΙΥ 2, 588. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−66. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Υλπιαε Μαρτιναε αν(νορυµ) ΛΞΞΞ | Π(υβιυσ) Αελ(ιυσ) Τραιανυσ 

δεχ(υριο) | µυν(ιχιπιι) Βριγ(ετιονισ) αϖιαε | πιισσιµ(α)ε φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

2. σορ: ς+Λ, Α+Ε: Υλπιαε, Α+Ε: Μαρτιναε, Α+Ν: αν(νορυµ), Ξ: ΞΞΞ λιγατυρα. � 3. σορ: 

∆+Ε: δεχ(υριο) λιγατυρα. � 4. σορ: Μ+ς: µυν(ιχιπιι) λιγατυρα. � 5. σορ: Ι παρϖα. � 

Τοϖ〈ββι Υλπιι Βριγετιο ϖεζετ∀ρτεγβεν: Κατ. 211, 223, 225, 226, 236. 

 

 

 

216. Σζαρκοφ〈γ, ανψαγα µσζκ∀.  Η〈ζτετ∀φορµ〈ϕ φεδελν ακροτριονοκ, κζπεν εγψ 

λε〈νψφεϕ, σζλεν κιφελ τεκιντ∀ µασζκοκ. Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ ολδαλ〈ν λϖ∀ φλκκβεν 

εγψ−εγψ µεζτελεν φρφιαλακ. Μινδκεττ∀ ϖαλαµιλψεν κτκλµνψι, α κοπ〈σ µιαττ µα µ〈ρ 

αζονοστηατατλαν τ〈ργψατ ταρτ α κεζβεν. � Μ.: 51, σζ.: 119, ϖ.: 58 χµ. � Λελ∀ηελψε: 

Σζ∀νψ, αζ ορσζ〈γττ⌠λ δλρε, α χαναβαε τερλετν, α Γψρκψεκ καστλψ〈νακ παρκϕα. � Κρ. 

υ. 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. � Φ. 

 

Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 132. Πλ. ΞςΙ. 5. � ΑΕ 1944, 117. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: 

Βριγετιο 102, Πλ. ΞΞΙΙ, 3. � Υ#: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 91/84. � ΡΙΥ 2, 521, Αββ. 

ΧΛΙΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−68. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) || Αυρελιαε Αντιοχ<η>ιαε | θυαε ϖιξιτ αννυµ |  Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) 

Αντιοχ<η>ιανυσ |5 δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) Βριγ(ετιονισ) ετ Ιυνια | Λυχιλλα παρεντεσ φιλ|ιαε 

δυλχισσιµαε φ(αχιενδυµ) χ(υραϖερυντ). 

 

2. σορ: Α+ς: Αυρελιαε, Ν+Τ, Α+Ε: Αντιοχ<η>ιαε λιγ〈λϖα. � 4. σορ: Α+ς: Αυρ(ελιυσ), 

Ν+Τ: Αντιοχ<η>ιανυσ λιγατυρα. Μ. Αυρ. Αντιοχηιανυσ ϖαγψ αζονοσ λεηετεττ α 232. σζ. 

φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, ϖαγψ � α χογνοµεν χσαλ〈δον βελλι ρκλ∀δσε, σ αζ ελτρ∀ νεϖ! 
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η〈ζαστ〈ρσακ µιαττ � απα−φι καπχσολατ ϖολτ κζτκ. Χογνοµενϕε σζεριντ � α µ〈σικ κτ 

βριγετι⌠ι Αυρελιυσ νεϖετ ϖισελ∀ δεχυρι⌠ηοζ ηασονλ⌠αν, ϖ. κατ. 217, 238  � κελετι 

σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ. Σζλ∀ϖ〈ροσα, µελψρε χογνοµενϕε κζϖετλενλ ισ υταλ, νεµ αζ Οροντεσ−

µεντι, ηανεµ µινδεν βιζοννψαλ α χοµµαγνι Αντιοχηεια λεηετεττ, λδ. δεχυριο−τ〈ρσα, 

Αυρελιυσ Πολιδευχυσ ηασονλ⌠κππ χοµµαγνι ∆υλχα (= ∆ολιχηε) οριγ⌠ϕ〈τ. Α 232. 

σζ〈µ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ Αυρ. Αντιοχηιανυσ ανψ⌠σα υγψανχσακ εγψ Αυρελια ϖολτ, σ ταλ〈ν αζ 

Αυρελιινεκ υγψανεζεν κρβ∀λ σζ〈ρµαζοττ. � 5. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. Ιυνια: α νϖ 

Ιτ〈λι〈βαν σ α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβαν ελτερϕεδτ. Παννονι〈τ⌠λ κελετρε � ∆αχι〈βαν, 

Μοεσι〈βαν �  µ〈ρ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙΙ 208. 

Ιυνιι Βριγετιο κρνψκν εγψ ϖαλ⌠σζν!λεγ Εσζτεργοµβαν ελ∀κερλτ φελιρατον φορδυλνακ 

ελ∀ ελ∀, ϖ. ΡΙΥ 788. Ιυνια Λυχιλλα χογνοµενϕε α µ〈σικ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ Αντιοχηιανυσ 

απ⌠σ〈νακ, Μοδιασιυσνακ α Λυχιυσ χογνοµενϕϖελ ισ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠, σ εννεκ 

αλαπϕ〈ν εσετλεγ µγ α Ιυνιι σ Μοδιασιι κζϖετλεν ροκονσ〈γα ισ φελϖετηετ∀, α Λυχιυσ 

χογνοµεν κλνβζ∀ δεριϖ〈χι⌠ι αζονβαν µ〈σ βριγετι⌠ι, ϖαγψ Βριγετιο−κρνψκι 

χσαλ〈δοκ κρβεν ισ νπσζερ!εκ ϖολτακ, γψ εζ α ροκονσ〈γ νεµ βιζονψτηατ⌠, ϖ. ΡΙΥ 

Ρεγιστερβανδ π. 53. � 7. σορ: Α+Ε: φιλιαε λιγατυρα. 

 

 

 

217. Σζαρκοφ〈γ ελλσ∀ ολδαλ〈νακ κτ σσζεταρτοζ⌠ δαραβϕα. Ανψαγα µσζκ∀. � 

ςαλ⌠σζν!λεγ Βριγετι⌠β⌠λ σζ〈ρµαζικ, κζελεββι λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Α. Μιλχη 

Γψ!ϕτεµνψβε ταρτοζοττ, κσ∀ββ α Κοµ〈ροµι ελ∀ττ 〈λλτ. � Μ.: 51, σζ.: 97, ϖ.: 18 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ 5 χµ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Κοµ〈ροµ, Κλαπκα Γψργψ 

Μζευµ. � Α. 

 

Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, Ρµισχη−Γερµανισχηεσ Κορρεσπονδενζβλαττ 3, 1910, 85. � ΑΕ 

1911, 222. � ϑ. ∆ΟΒΙΑ�, Μυσε Βελγε 25, 1921, 109. � Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαυρ Αθυ. ΙΙ, 

141. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 93, Πλ. ΞΙΞ,3. � Υ#, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 91/86. � 

ΑΕ 1944, 125. � ΡΙΥ 2, 533, Αββ. ΧΛΙΞ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−69. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Αυρ(ελιο) Πολιδευχο δεχ(υριονι) | µυν(ιχιπιι) 

Βρεγ(ετιονενσιυµ) (σιχ!) εξ ρεγιον(ε) | ∆υλχα (σιχ?) ϖιχο Χαλαν θυι | ϖιξ(ιτ) αν(νοσ) 

ΞΞΞΞς Μαρ(χυσ) Αυρ(ελιυσ) |5 Μαριν[υσ? − − − φε]χιτ. 
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2. σορ: Χ+Ο: Πολιδευχο, ∆+Ε: δεχ(υριονι) λιγατυρα. � Πολιδευκσ αζονοσ Πολλυξ−σζαλ. Α 

τεστϖρπ〈ρ, Καστ⌠ρ σ Πολλυξ κυλτυσζα α χοµµαγνβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ Ιυππιτερ ∆ολιχηενυσ−

κυλτυσζ κσρ∀ϕε ϖολτ. � 3. σορ: Ρ+Ε: Βρεγ(ετιονισ), Ρ+Ε: ρεγιον(ε). � 4. σορ: ∆υλχα = 

∆ολιχηε, ηελψ Χοµµαγνβεν, αηονναν α δυναι ταρτοµ〈νψοκβαν ελτερϕεδτ ϑυππιτερ 

∆ολιχηενυσ κυλτυσζα ερεδ. � Α+Ν: Χαλαν λιγατυρα. 

 

 

 

218. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ ελλσ∀ ολδαλα. � Μ.: 93, σζ.: 199, ϖ.: 22, βετ!ναγψσ〈γ 7−6,8 χµ. 

� Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ, κζελεββρ∀λ ισµερετλεν. � 3. σζ〈ζαδ. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ 

Μυσευµ, Λαπιδαριυµ (Λελτ. σζ.: ΙΙΙ 108). 

  

ΧΙΛ ΙΙΙ 4323. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 110, Ταφ. 26/2. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 452. � Υ#: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 91/43. � ΝΟΛΛ π. 91, ν. 389. � ΡΙΥ 2, 572. 

Αββ. ΧΛΞΞςΙΙ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | ετ µεµοριαε Χ(αι) | Πετρονι(ι) Νυνδινι | Αυγυσταλισ µυν(ιχιπιι) 

Βριγ(ετιονενσιυµ) Λ(υχιυσ) Σεπτ(ιµιυσ) Πετρο|νιυσ χ(υστοσ) α(ρµορυµ) αϖονχυλο (σιχ!) | 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

2−7. σορ: Η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � 3. σορ: Ν+Ι: Νυνδινι λιγαρυρα. � Λ. 

Σεπτιµιυσ Πετρονιυσ, ϖαγψ ϖαλαµελψικ φελµεν∀ϕε πολγ〈ρϕογα Σεπτιµιυσ Σεϖερυστ⌠λ 

σζ〈ρµαζοττ. Χογνοµενϕτ ανψϕα νεϖε υτ〈ν καπτα, αµι α µ〈σοδσζλττ φικ εσετβεν ϖολτ 

ρενδσζεριντ σζοκ〈σβαν. Πετρονιυσ: ιταλικυσ νϖ. ςισελ∀ι αζ 1−2. σζ〈ζαδβαν Παννονι〈βαν 

ναγψοββ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀, σ νµελψ εσετβεν αθυιλειαι καπχσολαταικ ϖαννακ. Α 3. 

σζ〈ζαδβαν α νϖ Παννονι〈βαν µ〈ρ ριτκ〈ν φορδυλ ελ∀, ϖ. Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 320., τοϖ〈ββ〈 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 157 σκ. Αθυιλει〈βαν α Πετρονιι α ϖ〈ροσ 

ϖεζετ∀ρτεγβε ταρτοζνακ � εγψ Χ. Πετρονιυσ θυαττυορϖιρ (Χαλδερινι 531, ν. 2), εγψ 

τοϖ〈ββι πεδιγ σεϖιρ ετ Αυγυσταλισ ϖολτ (Χαλδερινι 532, ν. 19) ϖολτ, εγψ τοϖ〈ββι, Μαρχυσ 

πραενοµεντ ϖισελ∀ λιβερτυσ υγψανχσακ σεϖιρ ϖολτ � σ ρσζβεν εζεκ λιβερτυσαι µιαττ ισ, 

ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀. Α νϖ παννονιαι ελτερϕεδσε ρσζβεν εζεκ γαζδασ〈γι 
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τεϖκενψσγϖελ, ρσζβεν κατονι σζολγ〈λατυκκαλ 〈λλτ σσζεφγγσβεν.� Χ. Πετρονιυσ 

Νυνδινυσ Αυγυσταλισ µ〈σικ φελιρατ〈τ λδ. λεντεββ, κατ. 220. 

 

 

 

219. Σρσζτλ, ανψαγα µσζκ∀. Αλυλ−φελλ χσονκα. Αζ ολδαλτ φλοσζλοποκκαλ, αλυλ 

βοροστψ〈νφρζζελ κερετεζεττ κπµεζ∀βεν φρϕ, φελεσγ, σ εγψ γψερµεκ µελλκπε. Α 

κπµεζ∀ αλαττι ρσζ τυχατνψι δαραβρα τρτ. Α φελιρατοτ ολδαλτ υγψανχσακ φλοσζλοποκ 

φογϕ〈κ κζρε. � Μ.: 172, σζ.: 87, ϖ.: 12 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 4,2 χµ. � Λελ∀ηελψε: 

Σζκεσφεηρϖ〈ρ. Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, α κιρ〈λψι βαζιλικα ροµϕαιβ⌠λ κερλτ ελ∀ α 

18. σζ〈ζαδβαν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ ( Λελτ. σζ.: 

Ρ. ∆. 193.). 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3355. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 23, ςΙΙΙ, τ. 3. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ. ΑΑντΗυνγ 16, 

1958, 452. � ΡΙΥ 6 1509. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). | Χ(αιυσ) ∆ιγνιυσ Σεχυνδιαν[υσ] | νατιονε Ραετ(υσ) ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ) σιβι 

ετ Αυρ[ελ(ιαε) | ∆εχχιαε χονιυγ(ι) ετ µυνιχ[ιπι] | πιισσιµαε ετ φεµιναε ραρισσιµ[αε] | αχ 

πυδιχισσιµαε χυιυσ µορτεµ | δολενσ περ αβσεντιαµ µει χοντι|γισσε περ χυλπαµ 

χυραντιυµ χο[ν]θυε|ρορ ϖιξ(ιτ), αν(νισ) ΞΞςΙΙΙ µ(ενσιβυσ) Ξ [δ]ιεβ(υσ) ΞΞΙΙΙ ετ | Χ(αιο) 

∆ιγνιο ∆εχορατο φιλ(ιο) ϖ[ιξ(ιτ) αν(νισ) ..]ΙΙ µ(ενσιβυσ) ςΙΙΙΙ,| διεβ(υσ) ΞςΙΙ, ιτεµ 

ϖιϖ[εντι]βυσ | ∆ιγν[ι]αε ∆εχοραταε ετ Αυρελ(ιαε)| Σεχυνδιναε φιλιαβυσ | Αυγ(υσταλισ) 

µ(υνιχιπιι) Βριγ(ετιονισ).  

 

∆ιγνιυσ: Νοµενκντ ριτκα, Βελγιχ〈βαν 3, Παννονι〈βαν 3 εσετβεν (α φεντι φελιτρατον) 

φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ, 100. Α γψακοριββ ∆ιγνυσ χογνοµενβ∀λ, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ πσευδογεντιλιχιυµκντ α φελιρατ〈λλτ⌠ ηαζ〈ϕ〈βαν κελετκεζεττ. � 12−13. σορ: 

Αυρελια Σεχυνδινα ανψϕα υτ〈ν καπτα α νεϖτ, αµι αζτ ϕελζι, ηογψ ∀, ϖαλ⌠σζν!λεγ µγ α 

σζλ∀κ η〈ζασσ〈γκτσε ελ∀τττ σζλετεττ, τρϖνψτελεν γψερεκ ϖολτ. 
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220. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ. ∨ν. βαροκκ µοτϖυµµαλ κερετεζεττ φελιρατοσ µεζ∀, τ∀λε βαλρα σ 

ϕοββρα ϖζσζιντεσ λεζ〈ρ〈σ φλκβεν εγψ−εγψ φ〈κλψ〈τ ταρτ⌠ σζ〈ρνψασ γενιυσ. � Μ.: 72, 

σζ.: 217, ϖ.: 96, βετ!ναγψσ〈γ 6,5−6 χµ. � Λελ∀ηελψ: σζ∀νψ, α λεγι⌠στ〈βορτ⌠λ δλρε, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � 3. σζ〈ζαδ. � Κλαπκα Γψργψ Μζευµ, Κοµ〈ροµ. � 

Α. 

 

Μ. ΚΑΝΟΖΣΑΨ, Αρχη. ⊃ρτ. 88, 1961, 261 σκκ. � ΑΕ 1962, 43. � ΡΙΥ 2, 573.   

 

Πετρονιαε Σεϖεριναε | ιννοχεντισσιµ(α)ε πυελλαε | θυ(α)ε ϖιξιτ α(ννοσ) ΞΙΙΙ | Χ(αιυσ) 

Πετρ(ονιυσ) Νυδινυσ Αυγ(υσταλισ) µυν(ιχιπιι) | Βριγ(ετιονισ) πατερ φιλιαε δυλχισ|σιµαε 

φαχιενδυµ χυραϖιτ. 

 

2−6. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. �  Χ. Πετρονιυσ Νυνδινυσ Αυγυσταλισ µ〈σικ 

φελιρατ〈τ λδ. λεντεββ, κατ. 218. 

 

 

 

221. Σζαρκοφ〈γ, ανψαγα ηοµοκκ∀. Φεδελε ηι〈νψζικ. Ερ∀σεν λεκοποττ, αλιγ ολϖασηατ⌠. � 

Μ.: 88, σζ.: 214, ϖ.: 92. Βετ!ναγψσ〈γ 6−5 χµ. � Λελ∀ηελψε σζ∀νψ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

� Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Α. 

 

Ρ. ΦΡ√ΛΙΧΗ, ΑΕΜ 14, 82. � ΧΙΛ ΙΙΙ 11045. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α, Βπ. αζ ⌠κορβαν. 744. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 109. α, β., τ. ΞΞςΙ, 1. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ. ΑΑντΗυνγ 16, 1958, 452. 

� ΡΙΥ 2, 587, Αββ. ΧΛΞΞΞς. 

 

Μεµορια[ε Τ]ιτι(ι) θ(υονδαµ) | ∆οµνινι σιϖε Π|ασσερισ νεγο|τιαντι σπλενδ|ιδο θυι ϖιξι|τ 

αννισ ΞΞςΙ | ιντερφεχτ|ο α βαρβαρι|σ Τ[ι]τιυσ || Ιν µ[εµο]ριαµ Τ[ι]τ[ι(ι)] Υρσινια|νι θυι 

[ϖιξιτ] ανν(οσ) ΞςΙΙΙ Τιτ|ιυσ ∆οµνινυσ Αυγυστ(αλισ) | µυνιχιπι(ι) Βρ[ι]γ(ετιονισ) φιλιο 

πιεν|τισσιµο φαχ[ι]ενδυµ | χυραϖ[ι]τ. || ∆οµνινυ[σ] | πατερ ινφελιξ | φιλιορυµ [ι]ν | ηοχ 

σαρχο|φαγο δυο | χορπορα | ποσυιτ. 

 

6. σορ: Ξ+Ξ: ΞΞςΙ λιγατυρα. � Τιτιυσ: α νϖ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν ελτερϕεδτ. 

Τιτιι τββ παννονιαι ϖ〈ροσ δεχυριο−τεστλετβεν ισ ελ∀φορδυλνακ, γψ Εµον〈βαν (εγψ 
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Βαρβιυσ αδοπτ〈λτϕα, κατ. 4), Σισχι〈βαν (κατ. 38), Αθυινχυµβαν (κατ. 289, 358, 361 

ϖαλ⌠σζν!λεγ υγψαναζ α σζεµλψ) σ Σιρµιυµβαν (κατ. 391). Αυγυσταλισοκατ κζτκ 

Βριγετι⌠ν κϖλ Σισχι〈βαν (κατ. 51, υγψαν∀ εγψιδεϕ!λεγ Σαρµιζεγετυσ〈βαν ισ) σ 

Χαρνυντυµβαν (κατ. 167) ταλ〈λυνκ.  

 

 

 

222. Μσζκ∀σζαρκοφ〈γ. � Λελ∀ηελψε Σζ∀νψ, α λεγιοτ〈βορτ⌠λ δλρε. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

� Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Α. 

 

Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 123. � ΑΕ 1944, 108. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο π. 29, ν. 

92, τ. ΞΙΞ, 2. � Υ#: ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 91/97. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ. ΑΑντΗυνγ 16, 

1958, 452. � ΡΙΥ 2, 516. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | µεµοριαε Τ(ιτι) Ατονι(ι) | Φορτυνατι Αυγ(υσταλισ) µ(υνιχιπιι) | 

Β(ριγετιονισ) θ(υι) ϖ(ιξιτ) αν(νοσ) ΞΞΞΞς Ιυλια |5 Φιλετε(!) χονιυγι | πιεντισσιµο 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

2. σορ: Ατονιυσ: Σχηυλζε 68. Ινκ〈ββ Αττονιυσ φορµ〈βαν, α νψυγατι, κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν, 

δε ελ∀φορδυλ Νοριχυµβαν σ Παννονι〈βαν ισ. Εγψ Λ. Αττονιυσ Αδναµατυσ αεδιλιχ. Τευρν. 

ϖολτ. � ΧΙΛ 5569 = ΙΒΡ 9 (Τραυενχηιεµσεε, δε ϖαλ⌠σζν!λεγ Βερναυβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ελ. 

ΚΕΛΛΝΕΡ, ΒςΒλ 24, 1959, 153. 2. σζ〈ζαδ.) Αζ Αττο / Αττυ κελτα νϖβ∀λ σζ〈ρµαζικ, µελψ 

πλ. Υλχισια Χαστρ〈ν  σ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ τερλετν τββστρ ισ ελ∀φορδυλ. κελτα 

βεννσζλττ ερεδετ!, Βριγετι⌠βαν ιδεγεν. � 5. σορ: Πηιλετυσ: Παπε 1619, κλνσεν 

φελσζαβαδτοττακ κρβεν γψακορι. 

 

 

 

223. Μσζκ∀τ〈βλα. � Λελ∀ηελψε σζ∀νψ. Α λεγι⌠στ〈βορτ⌠λ νεµ µεσσζε, α κσ∀αντικ 

τεµετ∀βεν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � Μ.: 80, σζ.: 70, ϖ.: 10 χµ. 

Βετ∀ναγψσ〈γ: 4,5−2 χµ. � 217. ϕνιυσ ϖαγψ νοϖεµβερ 5. � Τατα, Κυνψ ∆οµοκοσ 

Μζευµ. � Φ. 

 



 156

Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 124. � ΑΕ 1944, 110. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 226., τ. 

ΞΛςΙ, 4. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 452. � ΡΙΥ 2, 377. 

  

Απολλινι ετ Ηψγιαε | Θ(υιντυσ) Υλπ(ιυσ) Φελιξ Αυγ(υσταλισ) µ(υνιχιπιι) | Βριγ(ετιονισ) 

πορτιχυµ | α πορτισ ΙΙ αδ φον|5τεµ Σαλυτισ α | σολο ινπενδι(ι)σ | συισ φεχιτ ετ | αδ επυλασ 

πριϖιλεγ(ιο) χολλεγ(ιι) χεντον(αριορυµ) | ηαβερι ιυσσιτ πραεφ(εχτο) Ιυλ(ιο) Σαβινο |10 

θ(υιν)θ(υενναλε) Πρ(α)εσεντε ετ Εξτριχ(ατο) χο(ν)σ(υλιβυσ) Νονι(σ) Νο(ϖεµβριβυσ). 

 

Η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � 1. σορ: Ε+Τ: ετ, Α+Ε: Ηψγιαε λιγατυρα. � Λ+Π: 

Υλπ(ιυσ) Α+ς(Αυγ(υσταλισ) λιγατυρα. � 4. σορ ϖγε: Ν παρϖα. � 6. σορ: Ν+∆: ινπενδι(ι)σ 

8. σορ: Λ λονγα: επυλασ, πριϖιλεγ(ιο). � Ι λονγα: Ιυλ(ιο). � 10. σορ Ν+Ι: νονι(σ) λιγατυρα. 

2. σορ: Θ. Υλπιυσ Φελιξ αζονοσ α 225., 226. σ 236. σζ. φελιρατοκον µεγνεϖεζεττ 

σζεµλλψελ. Α Κοµ〈ροµβαν ∀ρζττ, νεκι τυλαϕδοντοττ φελιρατοτ, µιϖελ εγψρσζτ α ραϕτα 

σζερεπλ∀ σζεµλψ χογνοµενϕε ηι〈νψζικ, µ〈σρσζτ α φελιρατ κατοναι ϖονατκοζ〈σ, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ νεµ ∀ 〈λλτοττα. � Α δεδικ〈χι⌠, σ Θ. Υλπιυσ Φελιξνεκ εγψ µ〈σικ, 205−ρε 

δατ〈λτ φελιρατα αλαπϕ〈ν, µελψ εγψ Απολλονακ σ Ηψγι〈νακ σζεντελτ τεµπλοµ πτστ 

ρκτι µεγ (λδ. α 203. σζ. φελιρατοτ), βιζονψοσ, ηογψ εζ α φελιρατ υγψανεννεκ α 

τεµπλοµνακ α 217−βεν τρτντ β∀ϖτσρ∀λ σζ⌠λ. 

 

 

 

224. ςοτϖτ〈βλα, ανψαγα µσζκ∀. Α κπµεζ∀βεν α βικα η〈τ〈ν 〈λλ⌠ Ιυππιτερ ∆ολιχηενυσ. 

� Λελ∀ηελψε: Σζ∀νψ. Α χαναβαε τερλετν λϖ∀ ∆ολιχηενυµβαν κερλτ ελ∀ 1899−βεν. � 

Μ.: 160, σζ.: 80, ϖ.: 12, ιλλ. 18 χµ, βε!κ: 3 χµ. � ϑ⌠και Μζευµ, Κοµ〈ροµ. � 3. 

σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. α ϖ. σ. λ. λ. µ. φορµυλα µιαττ. � Α. 

 

ℑ. ΜΙΛΧΗ, ΚΜΕ 1900, 31. � ΓΨ. ΑΛΑΠΙ, ΚϑΕ 2, 1914, 122 σθθ. � ΑΕ 1923, 58. % ϑ. 

&Ε�ΚΑ � Ρ. ΗΟ�ΕΚ, 43, ν. 13. � ϑ. ∆ΟΒΙΑ�, Μυσε Βελγε, 26, 1922, 119. � Υ#., Σψρια 

6, 1925, 263. � ΑΕ 1923, 58. � ς. ΟΝ∆ΡΟΥΧΗ, ΛΡ 44, ν. 25. � Φ. ΛℑΝΓ, Λαυρ. Αθυ. 

ΙΙ, 169. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 61, ν. 209. � Π. ΜΕΡΛΑΤ, Ρπερτοιρε 83, ν. 83. �  

ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: ΑΑρχηΗΥνγ 16, 1964, 91/91. � Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ 710, 738. � Ζ. Κℑ∆ℑΡ: 

∆ιε Κυλτε 44. � ΡΙΥ 2, 435. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−73. 
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Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ∆(ολιχηενο) | ∆οµιτιυσ Τιτυσ δεχ(υριο) | Σελευ(χια ? �χιαε ?) 

Ζευγµ(α)ε προ σαλυτε | συα ετ συορυµ οµ(νιυµ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) 

µ(εριτο) 

 

Α σζαϖακ κζττ η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � 2−3. σορ: Μ⌠χσψ Α. δ(εχυριο) 

µυνιχιπιι Βριγετιονισ, (δοµο) | Σελευχια Ζευγµ(α)ε−κντ ρτελµεζι, ϖ. ΡΙΥ 2, π. 342. 

Εµελλεττ ρϖκντ αζ ισ φεληοζηατ⌠, ηογψ Βριγετιο ϖεζετ∀ ρτεγβεν ϕελεντ∀σ σζ〈µβαν 

ϖολτακ σζριαι σζ〈ρµαζ〈σακ ισ. Α δεχ(υριο χαναβενσιυµ)−ρα τρτν∀ κιεγσζτσ σεµ α ϖ. 

σ. λ . λ. φορµυλα κσ∀ι ηασζν〈λατα µιαττ,  κεϖσβ τ!νικ ϖαλ⌠σζν!νεκ. Α χαναβαε 

κιφεϕεζστ εγψβκντ φελιρατοκον νεµ ηασζν〈λτ〈κ.∆οµιτιυσ Τιτυσ ελϖιλεγ κατονα, δεχυριο 

τυρµαε ισ λεηετεττ. ��������� � ��� ��� ���������: Οσηροενβεν, αζ Ευπηρατεσ 

βαλπαρτϕ〈ν, Σαµοσατ〈τ⌠λ νεµ µεσσζε, ϖ. Στραβ. ΞςΙ 749. � Τ+Ε: σαλυτε λιγατυρα. � 4. 

σορ: Α+Ε: συαε ετ λιγατυρα. � ∆οµιτιι: Παννονι〈ναν ϖαλ⌠σζν!λεγ Σισχια 

ϖεζετ∀ρτεγβεν ισ, ϖ. κατ. 47, εγψ Π. ∆οµιτιυσ Φλαχχυσ πεδιγ α σζοµσζδοσ 

ταρτοµ〈νψβαν, Ιυϖαϖυµ δυυµϖιρϕε ϖολτ, λδ. ΧΙΛ ΙΙΙ 11777 = ΙΛΣ 4854 (Χηιεµινγ, Κρ. υ. 

209). 

 

 

 

225. Μ〈ρϖ〈νψ τ〈βλα, ϕοββ ολδαλα λετρτ. �  Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. � Μ.: 60, σζ.: 49, ϖ.: 9 

χµ., βετ!ναγψσ〈γ 3,8−2,4 χµ. � Κρ. υ. 220. � Ωιεν, Κυνστηιστορισχηεσ Μυσευµ.. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11042. � Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ, Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 125. � ΑΕ 1944, 110. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: 

Βριγετιο 227, ΞΛςΙΙ. τ. 1. � ΡΙΥ 2, 503, Αββ. ΧΞΛςΙΙ. 

 

Σχ(η)ολα χολλ[εγι(ι) χεντ(οραριορυµ)] | εµπτα εξ πεχυν[ια θυαµ ϖι]|ϖοσ δεδερατ 

Θ(υιντυσ) Υλπ(ιυσ) Φ[ελιξ? π(ατρονυσ) χολλ(εγιι) χε]|ντ(οναριορυµ) πατερ αδ ροσαλια(σ) 

α[ννυα? χελεβρανδα)] |5 ιτεµθυε αδ σεπυλχ[ηρυµ − − −]| α σολο ινπενδιο [ειυσ 

φαχ(ιενδυµ?)] | ετ χολλεγιο [δεδ(ιχατα?)] | [[[Ιµπ(ερατορε) Αντονιν]ο [Αυ]γ(υστο)ΙΙΙ]]] / 

ετ Χοµ(α)ζοντε χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

1. σορ: Α%Χ: ιντερπυνχτιο. � 2. σορ: Α%Ε: ιντερπυνχτιο. � 3. σορ: Σ%∆, Τ%Θ%ς: 

ιντερπυνχτιο. − ∆+Ε: δεδερατ, Λ+Π: Υλπ(ιυσ) λιγατυρα. � Θ. Υλπιυσ Φελιξ αζονοσ α 223. σ 
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α 226. σ 236. σζ. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. Α φελιρατοτ κορ〈ββι ολϖασ⌠ι (Παυλοϖιχσ, ΡΙΥ) 

πρ(αεφεχτυσ) χ(ολλεγιι)−ρε εγσζτεττκ κι, εζ αζονβαν σζιντε βιζονψοσ, ηογψ νεµ ηελψεσ. 

Θ. Υλπ. Φελιξρ∀λ υγψανισ α 223. σ 236. σζ. φελιρατα αλαπϕ〈ν τυδϕυκ, ηογψ Αυγυσταλισ ϖολτ, 

µ〈ρπεδιγ αζ Αυγυσταλισοκ νεµ ταρτοζτακ αββα α τ〈ρσαδαλµι κρβε, αηονναν α πραεφεχτι 

χολλεγιι κικερλτεκ, γψ α ηελψεσ κιεγσζτσ χσακισ π(ατρονυσ) χ(ολλεγιι) λεηετ. � 4. σορ: 

Τ%Π, Ρ%Α, ∆%Ρ, Α%Α: ιντερπυνχτιο. � Ν+Τ: χεντ(οναριοριµ), Τ+Ε: πατερ Α+Λ +Ι: ροσαλια 

λιγατυρα. � 5. σορ: Ε%Α, ∆%Σ: ιντερπυχτιο, Τ+Ε: ιτεµ, ς+Λ: σεπυλχ[ηρυµ λιγατυρα. � 6. 

σορ: Τ%Χ, Ο%[: ιντερπυνχτιο. � 7. σορ:  ΕΤ%Χ � 9. σορ: ΕΤ%Χ 

 

 

 

226. ⊃πλετφελιρατ, ερ∀σεν σρλτ. � Λελ∀ηελψε ϖαλ⌠σζν!λεγ Σζ∀νψ. � Κελετκεζσε: 

Σεϖερυσ κορ, λδ. Θ. Υλπ. Φελιξ τοϖ〈ββι, δατ〈λτ φεκλιραταιτ, κατ. 223, 225, 236. � Ολϖασατ: 

Α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10972. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 232. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 452.  

 

[τεµπλυµ Απολλινισ] Γραν[νι χυµ χο]|λυµν[ισ ετ πορτιχι]|βυσ συι[σ α Θ(υιντο) Υλπ(ιο)] | 

Φελιχε [Αυγ(υσταλι) ετ χυλ]|τορε λοχι [ρεστιτυτυµ?]. 

 

 

 

227. Μσζκ∀ολτ〈ρ. Τετεϕε, βαλ ολδαλα σ αζ αλϕα λετρτ. � Μ.: 75, σζ.: 40, ϖ.: 27 χµ. 

Βετ!ναγψσ〈γ: 3,7−3,2 χµ. � Σζ∀νψ, ποντοσ λελ∀ηελψε ισµερετλεν.� 3. σζ〈ζαδ, 211/217 

υτ〈ν. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 11007. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 220α. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ. ΑΑντΗυνγ 16, 1958, 

452. �  ϑ. Μ. ςΕΡΜΑΣΕΡΕΝ, ΧΙΜΡΜ ΙΙ, 1732. � ΡΙΥ 2, 450, Αββ. ΧΞςΙΙΙ. 

 

Ι(νϖιχτο)] δ(εο) Μ(ιτηραε) | [Μ]ασυιννι|[υσ] Αµιχυσ | [Α]υγυσταλισ | µυν(ιχιπιι) 

Βριγ(ετιονισ) Αν|[τ]ονινιανι | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 
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1. σορ: ∆•Μ• : ιντερπυχτιο. � 2. σορ ϖγν ιντερπυχτιο. � 3. σορ: Α ελ∀ττ, σορ ϖγν 

ιντερπυνχτιο. � 5. σορ: Ν•Β, Γ•Α: ιντερπυχτιο. Αζ Ν α σορ ϖγν φελε µρετ!, αζ ελ∀ττε 

〈λλ⌠ Α βετ! φελσ∀ φελνλ. � 7. σορ: ς•Σ•Λ•Μ• : ιντερπυνχτιο. � Μασυιννιυσ Αµιχυσ: α 

νεϖηεζ σ σζ〈ρµαζ〈σ〈ηοζ λδ. λεντεββ α µ〈σικ φελιρατ〈τ, κατ. 227α. 

 

 

 

227α. Σρσζτλ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ. 190, σζ.: 75, ϖ.: 22 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 5,3−3,6 χµ. 

� Σζ∀νψβεν α λεγιοτ〈βορτ⌠λ δλρε κερλτ ελ∀ 1953−βαν εγψ κσ∀ρ⌠µαι σρβ⌠λ, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Κοµ〈ροµ, Κλαπκα Γψργψ Μζευµ. � Α. 

 

ΤΤΗ Ι., Αρχη. ⊃ρτ. 99, 1972, 224 σκκ. � ΑΕ 1971, 320. � ΡΙΥ 2, 511. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). | Πιεντισσιµαε | παρεντιβυσ | συισ Αµιχιαε |5 ∆ιγνιολαε | Λ(υχιυσ) 

Μασυιννιυσ | Αµιχυσ φιλιαε | καρισσιµαε φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

2. σορ: Α+Ε: πιεντισσιµαε λιγατυρα. � 4. σορ: Σ•Α: ιντερπυνχτιο. � 6. σορ: Λ• Μ: 

ιντερπυνχτιο. 7. σορ: Σ•Φ: ιντερπυνχτιο. � 8. σορ: Α+Ε: καρισσιµαε λιγατυρα, ΑΕ•Φ•Χ: 

ιντερπυνχτιο. � Μασυιννιυσ: α νοµεν κελτα ερεδετ!, 1−2 εσετβεν ελ∀φορδυλ ⊃σζακ−

Ιτ〈λι〈βαν, Γαλλια Ναρβονενσισβεν, χογνοµενκντ Μασυιννυσ φορµ〈βαν 1−1 εσετβεν 

⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν σ Βελγιχ〈βαν. Ροκον αλακϕα α Μασυννυσ Νοριχυµβ⌠λ, α Μασυο 

Βελγιχ〈β⌠λ. Παννονι〈β⌠λ εγψ Μασυια νεϖ! περεγρινυσ ν∀τ ισµερνκ Υλχισια Χαστρ〈β⌠λ 

(ΡΙΥ 3, 911), α χιϖιτασ Αζαλιορυµ σ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ ηατ〈ρϖιδκρ∀λ. Α 

νϖελ∀φορδυλ〈σηοζ λδ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον, ϖολ. ΙΙΙ, 64. Λ. Μασυιννιυσ Αµιχυσ 

νεϖε ελσ∀ λ〈τ〈σρα σζαβ〈λψοσ ρ⌠µαι τρια νοµιν〈νακ τ!νικ, Αµιχια ∆ιγνιολ〈 αζονβαν α 

γαλλιαι σ γερµανιαι προϖινχι〈κβαν � ρ⌠µαι πολγ〈ροκ σ λατινοκ κρβεν εγψαρ〈ντ � 

ελτερϕεδτ νϖαδ〈σι σζοκ〈στ τκρζι: ϖαν εγψ νεϖε � ∆ιγνιολα � σ ϖαν εγψ απϕα αζ απϕα 

χογνοµενϕβ∀λ κπζεττ πσευδογεντιλιχιυµα. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν αζ ισ ϖαλ⌠σζν!, ηογψ αζ 

απα Μασυιννιυσ νεϖε ισ α Μασυιννυσβ⌠λ κπζεττ πσευδογεντιλιχιυµ ϖολτ εγψκορον. Α 

νϖαδ〈σι σζοκ〈σηοζ λδ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Λατοµυσ 25, 1966, 44 σκκ, τοϖ〈ββ〈 Ε. ΦΡΑΕΝΚΕΛ, 

ΡΕ ΞςΙ 1670. � Λ. Μασυιννιυσ Αµιχυσ µ〈σικ φελιρατ〈τ λδ. φεντεββ, κατ. 227. Α 

∆ιγνιολα α ∆ιγνιυσβ⌠λ κπζεττ, αµι ταλ〈ν ανψαι 〈γον εγψ µ〈σικ βριγετιοι Αυγυσταλισσζαλ, 

α Ραετι〈β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ Χ. ∆ιγνιυσ Σεχυνδιανυσσζαλ ϖαλ⌠ ροκονσ〈γρα υταληατ, ϖ. κατ. 219. 
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228. Μσζκ∀ολτ〈ρ. Βαλ, (β) ολδαλα ελϖεσζεττ. � Λελ∀ηελψε ϖαλ⌠σζν!λεγ Σζ∀νψ. Α 

κοµ〈ροµι ταν〈χση〈ζ ελ∀ττ 〈λλτ. � Μ.: 48, σζ.: 42, ϖ.: 37,5 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ, 3,3−1,7 χµ. 

� 3. σζ〈ζαδ. � Κοµ〈ροµ, Κλαπκα Γψργψ Μζευµ (α, χ).  

 

Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ: Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 134. � ΑΕ 1944, 119. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 177. � 

Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ. ΑΑντΗυνγ 16, 1958, 452. � ΡΙΥ 2, 457, Αββ ΧΞΞΙ α, χ.  

 

α) [∆]εο Σ(ιλϖανο) σ(ιλϖεστρι?) σ(αχρυµ) | [χ]ολλεγιυσ (!) | [ο]πιφιχερυµ (!) | ϖ(οτυµ) 

σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) λ(αετυσ) µ(εριτο) |5 [χυ]λινα(µ?) χολλεγι(ι) | [− − −]σ Ρυφυσ Αυγ(υσταλισ) 

πα|[τρο]νυσ µα[γιστερ − − −. 

  

β) Αυρ(ελιυσ) Φορ[τ . .] | (Α)ελ(ιυσ) Γρεγορ[ιυσ] | (Α)ελ(ιυσ) Βασσυ[σ] | Ιυλ(ιυσ) Αµανδ[υσ] 

| Σεπ(τιµιυσ) Σεχυνδι[νυσ] | Αυρ(ελιυσ) Σεχυνδι[νυσ] | Ρυτ(ιλιυσ) Σεχυνδι[νυσ] | (Α)ελ(ιυσ) 

(Α)ελια[νυσ] 

 

χ) Σεπ(τιµιυσ) Φιρµυσ | Αελ(ιυσ) Αγιλισ | Χαν(ιυσ?) Σαβιν[υσ] | Αυρ(ελιυσ) Φελιξ 

ι[µ(µυνισ?)] | Σεπ(τιµιυσ) Σεχυνδυ[σ] | Φλα(ϖιυσ) Σαλϖιανυσ θ(υαεστορ) | Αυρ(ελιυσ) 

Πριµιτι(ϖ)υσ /(Α)ελ(ιυσ) ςιταλισ | Χαρ(− − − ) Τιλια | Φλα(ϖιυσ) Φελιξ αρ(χαριυσ) | − − − 

[Σ]υπερατυσ δ(εχυριο?) | [− − − . 

 

α) 2. σορ: ηελψεσεν χολλεγιυµ. � 3. σορ: οπιφιχυµ. � 6−7. σορ: Μ⌠χσψ Α. α ΡΙΥ−βαν α 

πα|(τρονυσ) | − − − ιυσ µα(γιστερ) | − − − ολϖασατοτ ισ λεηετσγεσνεκ ταρτϕα, αζονβαν α 6. σορ 

σζτηζοττ, σζλεσ βετ!ιϖελ σζ〈µολϖα α µιντεγψ νγψβετ!νψι ηελψρε α χογνοµεν ηι〈νψζ⌠ 

ρσζε ελ νεηεζεν φρνε ελ α γεντιλιχιυµ.  

 

 

 

229. Σζαρκοφ〈γ? � Λελ∀ηελψε Σζ∀νψ, αηολ αζ ν. �Ηορδ⌠σκττψ〈ν〈λ� µαρηαιτατ⌠κντ 

ηασζν〈λτ〈κ. � 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4330. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 121. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 452. 

� ΡΙΥ 2, 548. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | <ετ µεµοριαε> Χυσι(ι) Χαλλιστιονισ θ(υονδαµ) Αυγ(υσταλισ) 

µ(υνιχιπιι) Β(ριγετιονισ) µαριτι |5 ετ Αυρελι(ι) Χλαυδιανι θ(υονδαµ) φιλιι 

[ι]ν[φε]|[λιχ]ισσιµορυµ θ(υι) ϖιξιτ αν(νοσ) ΞΞΙΙΙ | Αυρελια Χλαυδιλλα χονιυγ[ι] | χαρισσιµο 

ετ φιλιο | φαχιενδυµ χυραϖιτ. 

 

1−2. σορ: α φελιρατ σζϖεγε αζ εληνψτακ νεϖνεκ σ τιτυλυσαινακ κϖετκεζετεσεν ηασζν〈λτ 

γενιτιϖυσα µιαττ κιεγσζτστ κϖ〈ν. Α σζϖεγ ηιβ〈σ µ〈σολατοκβαν µαραδτ φενν, γψ νεµ 

κιζ〈ρτ, ηογψ α µ〈σολ⌠κ νεµ ϖεττκ σζρε α ∆Μ δεδικ〈χι⌠ υτ〈ν α βριγετι⌠ι φελιρατοκον 

εγψβκντ νεµ ριτκα (ετ) µεµοριαε φορµυλ〈τ, ϖ. ΡΙΥ 2, 558 (= ΧΙΛ ΙΙΙ 4342), ΡΙΥ 2, 

564, 572 (= ΧΙΛ ΙΙΙ 4323), 582, 587 (= ΧΙΛ ΙΙΙ 11045), στβ. � Χυσιυσ: νη〈νψ 

ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ισµερϕκ: Ιταλι〈β⌠λ, ∆αλµατι〈β⌠λ � ιττ χσακ ιτ〈λιαι κιϖ〈νδορλ⌠κ − . 

Παννονι〈βαν εζτ αζ εγψ εσετ φορδυλ ελ∀, ισµερτ ϖισζοντ αζ ιττενι κελτασ〈γ κρβεν α Χυσο, 

αµελψβ∀λ α νοµεντ δεριϖ〈λτ〈κ. Κτ γαλλιαι ελ∀φορδυλ〈στ⌠λ ελτεκιντϖε υγψανεζτ ρϖνψεσ α 

Χαλλιστιο χογνοµενρε ισ. Α Χαλλιστυσ ϖισζοντ, µελψβ∀λ δεριϖ〈λτ〈κ, γψακορι α 

φελσζαβαδτοττακ κρβεν. ς. ΣΧΗΥΛΖΕ 78; Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ 89, σ 24, 

τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 80. σ 169. � 4. σορ: Αυρελια Χλαυδιλλα φια νεµ 

χσυπ〈ν α νοµενϕτ, ηανεµ α χογνοµενϕτ ισ αζ ανψϕα υτ〈ν καπτα, γψ µινδεν βιζοννψαλ 

η〈ζασσ〈γον κϖλ σζλετεττ. 

 

 

 

200. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βριγετιο ροµϕαι. � 2. σζ. µ〈σοδικ φελε / 3. σζ〈ζαδ. � 

Ελϖεσζεττ. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

  

ΧΙΛ ΙΙΙ 4292. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 151. � ΡΙΥ 2, 405. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) σ(αχρυµ) | Αυρελ(ιι) ςεγα|βιυσ ετ ςαλεντισ (σιχ!) | πρινχιπισ 

(σιχ!). 
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4. σορ: πρινχιπ<ι=ε>σ. Α  πρινχιπεσ χιϖιτατισ Αζαλιορυµ−κντ ϖαλ⌠ ρτελµεζσκ α κσ∀ι 

δατ〈λ〈σ µιαττ νεµ τ!νικ ϖαλ⌠σζν!νεκ. 

 

 

 

Τερριτοριυµ Βριγετιονισ 

 

 

230. Σζαρκοφ〈γ. � Σζ∀νψ κζελβεν, Κοµ〈ροµβαν ταλ〈λτ〈κ 1978−βαν. � Μ.: 80, η.: 

215, σζ.: 95 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ: 10−4 χµ. � ∆ατ〈λ〈σα: 205 υτ〈ν, ϖ. Βριγετιο µυνιχιπιυµ 

ρανγϕ〈τ. � Φ. 

 

Λ#ΡΙΝΧΖ Β. � ΣΖℑΜΑ∆ Ε.: Κοµ〈ροµ−Εσζτεργοµ Μεγψει Μζευµοκ Κζλεµνψει 5, 

1992 [1997] 261−272, φοτ⌠. � ΑΕ 1997, 1267. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Αεµιλ(ιο) Αυρελιανο θ(υονδαµ) | µιλ(ιτι) λεγ(ιονισ) Ι 

Αδ(ιυτριχισ) Π(ιαε) Φ(ιδελισ) εξ αδι(υτορε) οφφιχ|ι{χ}ι χορνιχυλ(αριι) λεγατι 

στ|ιπ(ενδιορυµ) ΞΙΙΙ θυι ϖιξιτ αν(νισ) ΞΞΞΙ Μ(αρχυσ) Αεµ(ιλιυσ) Φορτυνατυσ Αυγ(υσταλισ) 

| µ(υνιχιπιι) Βριγ(ετιονισ) ετ Αυρελια Χανδιδ|α παρεντεσ φ(αχιενδυµ) χ(υραϖερυντ). 

 

Αεµιλιυσ: Ιτ〈λια µελλεττ Ηισπανι〈βαν, Γαλλι〈βαν σ ∆αλµατι〈βαν σ!ρ!σδικ αζ 

ελ∀φορδυλ〈σα. Παννονια Γαλλια Βελγιχ〈ϖαλ εγψττ µγ α σ!ρ! ελ∀φορδυλ〈σ 

περεµτερλετνεκ τεκιντηετ∀. Νοριχυµβαν σ Παννονι〈τ⌠λ κελετρε  ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 454, Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Ειγενναµεν 55; ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 150; ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 300. 

 

 

 

231. Σρσζτλ τρεδκε. Ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 95, σζ.: 62, ϖ.: 30 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4,4 

χµ. � Λελ∀ηελψε Κισιγµ〈νδ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ.. � 2. σζ〈ζαδ � Κοµ〈ροµ, 

Κλαπκα Γψργψ Μζευµ. � Φ. 
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 Ι. ΠΑΥΛΟςΙΧΣ: Παννονια 2. 1936, 240. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 35. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε 

Βεϖλκερυνγ 164/3. � ΡΙΥ 3, 651, Αββ. ΞΙΙΙ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−79.  

 

− − −]ι Εξ|[τριχατι?] δεχ(υριονισ) | [− − − Βρ]ιγ(ετιονισ) χ(υρατορισ) χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ) | 

[− − −]σ φιλ(ιυσ) ετ η(ερεσ) | [µονυµ(εντυµ)] µαγνυµ | φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

ΡΙΥ: δεχ(υριονισ) | [µυν(ιχιπιι) Βρ]ιγ(ετιονισ), Α. ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 3, 1953, 184: 

δεχ(υριονισ) | [χαναβ(ενσιυµ) Βρ]ιγ(ετιονισ). �  Α χαναβαε−νακ χυρατορα νεµ λεηετεττ, 

µερτ α τ〈βορϖ〈ροσοκ λν µαγιστρι 〈λλτακ, λδ. φεντεββ, κατ. 203, 205. Χ(υρατορ) χ(ιϖιυµ) 

Ρ(οµανορυµ) α περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σ ϖ〈ροσοκβαν σζερϖεζ∀δ∀ χονϖεντυσ χ(ιϖιυµ) 

Ρ(οµανορυµ) λν 〈λλτ, ϖαγψισ α µι εσετνκβεν α ρ⌠µαι πολγ〈ροκνακ α χιϖιτασ Αζαλιορυµ 

τερλετν λτρεϕττ σζερϖεζετρε, ιλλετϖε αννακ τισζτσγϖισελ∀ϕρε κελλ γονδολνυνκ. Εννεκ 

α σζερϖεζετνεκ α κζποντϕα α κατοναι ιγαζγατ〈σ αλαττ 〈λλ⌠ χαναβαε−ν κϖλ, α βριγετιοι 

χιϖιλ τελεπλσεν κερεσενδ∀. ∆εχυριο εγψβκντ αζ εληνψτ β〈ρηολ λεηετεττ: α χονϖεντυσ 

σζερϖεζετβεν, α χαναβαε−βαν, ϖγσ∀ σορον αζονβαν α µυνιχιπιυµ λν ισ, γψ ελϖιλεγ 

β〈ρµελψικ κιεγσζτσ ελκπζεληετ∀. Αζ ελσ∀ εσετβεν εγψαζον κζσσγεν βελλι 

εγψιδεϕ! ταν〈χσταγσ〈γρ⌠λ σ τισζτσγϖισελσρ∀λ, α µ〈σοδικβαν κτ σζοµσζδοσ 

σζερϖεζετβεν ϖαλ⌠ π〈ρηυζαµοσ φυνκχι⌠ϖ〈λλαλ〈σρ⌠λ, α ηαρµαδικβαν πεδιγ α 

µυνιχιπιυµβαν ιλλ. εγψικ ϕογελ∀δϕβεν ϖαλ⌠ εγψµ〈συτ〈νι φυνκχι⌠ϖ〈λλαλ〈σρ⌠λ λεννε σζ⌠.  

Εξ[τριχατυσ]: α κιεγσζτσ τελϕεσεν βιζονψταλαν. � 5. σορ: Μ+Α: Μαγνυµ λιγατυρα. 

 

 

 

232. Σρσζτλ. � Τατα, α ϖ〈ρ µελλεττ. � 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. � Ολϖασατ: α ΡΙΥ 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4281. � ΑΕ 1944, 117. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 64. � Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 91/88. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 452. � ΡΙΥ 3, 693. 

  

Μοδιασιο Λυχιο ετ Αυρελιαε | ςαλεντιναε σοχρισ πιεντισ|σιµισ ετ Μοδιασιαε Λυχιαε | 

χονιυγι καρισσιµαε (σιχ!) θυαε |5 ϖιξιτ ανν(οσ) ΞΞς Αυρελ(ιυσ) | Αντηιοχ(η)ιαν(υσ) 

[δεχ(υριο)] µυν(ιχιπιι) | Βριγ(ετιονενσιυµ) φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 
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1. σορ: Μοδιασιυσ: χσακ εζεν σ φελιρατον φορδυλ ελ∀. � 6. σορ: ΜΟΜΜΣΕΝ κιεγσζτσι 

ϕαϖασλατα [Αυγ(υσταλισ)], σζεριντε υγψανισ α [δεχ(υριο)] νεµ ιλλικ εγψ γργ χογνοµεννελ 

βρ⌠ εµβερηεζ. Βριγετιο µυνιχιπ〈λισ αρισζτοκρ〈χι〈ϕ〈βαν αζονβαν α γργ νεϖετ ϖισελ∀ 

κελετιεκ ϕελεντ∀σ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ, σ Η⇐ΒΝΕΡ κορ〈ββι, [δεχ(υριο)]−ρα τρτν∀ 

κιεγσζτσνεκ ηελψεσσγτ εγψ µ〈σικ, κσ∀ββ ελ∀κερλτ φελιρατ ισ µεγερ∀στι, µελψετ 

εγψ Μ. Αυρ. Αντιοχ(η)ιανυσ δεχυριο 〈λλτοττ, λδ. φεντεββ, α 216. σζ. φελιρατοτ. Α κτ 

αζονοσνεϖ! σζεµλψ ϖαγψ αζονοσ ϖολτ, ϖαγψ απα σ φια λεηετεττ. Α χσαλ〈δηοζ λδ. α µ〈σικ 

φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ! 

 

 

 

233. Σρτ〈βλα, ανψαγα µσζκ∀. Βαλολδαλα λετρτ. Α βεµλψτσσελ κιαλακτοττ φελιρατοσ 

µεζ∀ σζλεσ προφιλ〈λτ κερετβεν. � Λελ∀ηελψε Τατα, α Λ〈τ⌠ηεγψ κελετι λεϕτ∀ϕε, κσ∀ββ α 

γιµν〈ζιυµ φαλ〈βα ϖολτ βεφαλαζϖα. � 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. �  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4322 = 11027. � Χ. ΠΑΤΣΧΗ, Στρενα ςυλιχιανα, 231. � ΑΕ 1925, 134. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 45. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑρχηΗυνγ 6, 1958, 452. � ΡΙΥ 3, 692, Αββ. 

ΞΛΙΙ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχο) Ιυλ(ιο) Προχυλο | ϖετ(ερανο) λεγ(ιονισ) Ι αδ(ιυτριχισ), 

µιλ(ιταϖιτ) αν(νοσ) | ΞΞςΙ, χορνι(χυλαριο) τριβ(υνι) αν(νοσ) |5 ΞςΙ, ϖιξιτ αν(νοσ) ΛΞΞΞ. 

Ιυλ(ιυσ) | [Π]ριµιο Αυγ(υσταλισ) µ(υνιχιπιι) Βριγ(ετιονισ), | [ε]τ Ιυλ(ιυσ) Ευτψχηεσ | 

[λι]βερτι ετ ηερεδεσ | [ετ] Γελλια Θυιντιλια |10 [χο]νιυξ βενε µερε(ν)τ(ι) | [φα]χ(ιενδυµ) 

χυρ(αϖερυντ). 

 

6. σορ: Ρ+Ι: Βριγ(ετιο) λιγατυρα. � 7. σορ: Ψ λονγα. � 8. σορ: ∆+Ε: ηερεδεσ λιγατυρα. � 

9. σορ: Τ+Ι: Θυιντιλια λιγατυρα. � 9. σ 10 σορ κζττ α σορ ϖγν βεσζρϖα: ΕΤ. 

 

 

 

234. Β〈ζισ, ανψαγα λικαχσοσ σζρκε µσζκ∀. Α σζϖεγετ προφιλκερετ ϖεσζι κρλ. Αζ 1−2 

σορτ φελλετεσεν κιτρλτκ. � Μ.: 125 σζ.: 76, ϖ.: 54, βετ!ναγψσ〈γ: 8−6 χµ. � Κρνψν 

κερλτ ελ∀, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, α κσ∀ρ⌠µαι ερ∀δτµνψ φαλ〈β⌠λ. Α µ〈σοδλαγοσ 
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φεληασζν〈λ〈σ ελ∀ττ α φελιρατοσ µεζ∀τ ερ∀σεν µεγκαλαπ〈χσολτ〈κ, ηογψ α φαλ κτ∀ανψαγα 

ϕοββαν µεγφογϕα. � ∆ατ〈λ〈σα: 220 ϖγε/221 ελεϕε � 222 µ〈ρχ. 11. � Κρνψε, πλεβ〈νια. 

� Φ. 

 

Α. ΡΑ∆ΝΤΙ, Λαυρ. Αθυ. ΙΙ, 84−87, 98−101. � ΑΕ 1944, 104. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Βριγετιο 

240. � ΡΙΥ 3, 674, Αββ. ΞΞΞΙΙ. 

 

[[Ιυλ(ιαε)]] Αθ[[υιλι]]αε | Σεϖερ[[αε]] σανχ|τισσιµαε Αυγ(υσταε) | µατρι χαστρο|5ρυµ 

σενατυσ | αχ πατριαε | ορδο | µυν(ιχιπιι) Β[ρι]γ(ετιονενσιυµ). 

 

Η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � 1−2 σορ: Α κιϖακαρτ νϖ α βετ!µαραδϖ〈νψοκβ⌠λ 

ρεκονστρυ〈ληατ⌠. Α δαµνατιο µεµοριαε−τ ε φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ Ελαγαβαλυσ χσ〈σζ〈ρ 

φελεσγϖελ σζεµβεν ισ ρϖνψεστεττκ. � 2−3. σορ: Α+Ν, Α+ Ε: σανχτισσιµαε λιγατυρα. 

� 4. σορ ϖγν Ο παρϖα.  

 

 

 

236. Μσζκ∀τ〈βλα, ϕοββ σ βαλολδαλα χσονκα. � Λελ∀ηελψε Εσζτεργοµ. Α ϖ〈ρηεγψεν α 

Βαζιλικα πτσεκορ κερλτ ελ∀. � Μ.: 42, σζ.: 48, ϖ.: 18 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 6,5−3,6 χµ. � 

Κρ. υ. 205. Εζ α φελιρατ α λεγκορ〈ββι δατ〈λτ δοκυµεντυµ Βριγετιο µυνιχιπιυµ 

ϕογ〈λλ〈σ〈ρα. � Εσζτεργοµ, Βαλασσα Β〈λιντ Μζευµ (Ινϖ. 67.16.1). � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3649. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο 226. ΞΛςΙ, τ. 4. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 452. � ΡΙΥ 3, 773. Αββ. ΞΧςΙΙΙ. 

 

[Απολλινι ετ Η]ψγιαε σαν[χτισ|σιµισ] Θ(υιντυσ) Υλπιυσ [Φελιξ | Αυγ(υσταλισ) µυν(ιχιπιι) 

Β]ρεγ(ετιονισ) τεµπ[λυµ | ιµπενσισ σ]υισ φεχιτ [Ιµπ(ερατοριβυσ) |5 Αυρ(ελιο) Αντο]νινο 

Αυγ(υστο) ΙΙ ετ Σεπτ(ιµιο) [Γετα χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

1. σορ: Ψ λονγα, Ε σ Σ κζττ βοροστψ〈νλεϖλ φορµ〈ϕ σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελ. � 2−5. σορ: 

η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � 5. σορ: Ν+Ι+Α+Ν: [Αντο]νινιανο, Α+ς: 

Αυγ(υστο), Ε+Τ: ετ λιγατυρα. � Θ. Υλπιυσ Φελιξ τοϖ〈ββι φελιραταιτ λδ. φεντεββ, 223., 225., 
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226., α σζ⌠βανφοργ⌠ Απολλο σ Ηψγια τεµπλοµ β∀ϖτστ λδ. α 217−ρε δατ〈λτ 223. σζ. 

φελιρατον. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ µυνιχιπιι 

 

 

237. Σζαρκοφ〈γ. Φεδελε αντικ χσερπτετ∀τ υτ〈νοζ, βε ϖαν τρϖε. Α φελιρατ ταβυλα ανσατ〈ν 

ϖαν εληελψεζϖε. � Λελ∀ηελψε βυδα., αζ ν. Ρακτ〈ρρτ. � Μ.: 235, σζ.: 115 χµ. � 3. 

σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη. ⊃ρτ. 11, 1891, 236. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10534. ��  ΗΑΜΠΕΛ ϑ., ΒπΡγ 3, 1891, 

53, ν. 10. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/176, π. 272. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−74. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Χρισπινι | δεχ(υριονι) µυν(ιχιπιι) Βριγ(ετιονισ) εθ(υο) 

πυβ(λιχο) | ετ Υλπ(ιαε) Γεµελλιναε | µατρισ ειυσ |5 Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Ευτψχηεσ | λιβερτυσ ετ 

ηερεσ. 

 

1 σορ: Α ∆. Μ. φορµυλα αζ ελσ∀ σορ ελεϕν σ ϖγν. � 3. σορ: Υλπιι Βριγετιο ϖεζετ∀ 

ρτεγβεν: κατ. 211 (δεχυριο), Θ. Υλπιυσ Φελιξ αυγ. µυν. Βριγ.: 223, 225, 226, 236 

τοϖ〈ββ〈 Υλπια Μαρτινα, Π. Αελ. Τραιανυσ δεχ. µυν. Βριγ ναγψανψϕα, κατ. 115. � 6. σορ: 

Η+Ε: ηερεσ λιγατυρα. 

 

 

 

238. Σζαρκοφ〈γ. Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ ολδαλ〈ν λϖ∀ φλκκβεν εγψ−εγψ βεφελ φορδυλ⌠, 

φ〈κλψ〈ρα τ〈µασζκοδ⌠ σζ〈ρνψασ γενιυσ. � Μ.:219, σζ.: 97,5, ϖ.: 68,5, α φελιρατοσ µεζ∀ 

117 ξ 43 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 5,3 � 4,5 χµ. � Α βυδαϖ〈ρι Βολδογασσζονψ τεµπλοµ δλι 

ηαϕ⌠ϕα εγψικ πιλλρνεκ αλαπζατ〈βα βεφαλαζϖα ταλ〈λτ〈κ. ςαλ⌠σζν!λεγ σζ∀νψβ⌠λ ηυρχολτ〈κ 

ελ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ, Βυδαπεστ (Φρλιχη). 
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ϑ. ΗΑΜΠΕΛ, ΑΕΜ 2, 1878, 71 ψ. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 131, ν. 35. � ΡΜΕΡ 

Φ., Αρχη. Κζλ. 11, 1877, 32−33. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10533. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 105/175, π. 272. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−70. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Ιυλ(ιαε) Λαετιλλαε Μαρχ(υσ) Αυρ(ελιυσ) | Τηαεγενεσ δεχ(υριο) 

µ(υνιχιπιι) Βρεγετι|ονε<ν>σιυµ (σιχ!) χονιυγι χαρισ|σιµ(α)ε φαχιενδυµ χυραϖιτ. 

 

 

 

239. Σρκ∀ κτ σσζειλλ∀ τρεδκε, ανψαγυκ µσζκ∀. Αλυλ σ φελλ προφιλκερετ 

µαραδϖ〈νψα. � Λελ∀ηελψ Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Παυρ Ιστϖ〈ν η〈ζα. � Μ.: 93, σζ.: 46, ϖ.: 26, 

βετ!ναγψσ〈γ 7 χµ. � 3. σζ〈ζαδ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ. � Α. 

 

Ε. ΜΑΙΟΝΙΧΑ − Ρ. ΣΧΗΝΕΙ∆ΕΡ, ΑΕΜ 1, 1877, 167. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10338. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: 

Βριγετιο 77. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−72. � ΡΙΥ 6, 1508. 

 

[∆(ισ)] Μανιβυσ | [Τι(βεριο)] Χλ(αυδιο) Αϖεδιο [δ(εχυριονι)? | µ]υν(ιχιπιι) Βριγ[ετ(ιονισ) 

| θ]υι ϖιξιτ αν[ν(οσ) Λ? |5 Αε]λια Γεµελ[λα] | χο(ν)]ιυγι πιεν[τισ|σι]µο φ(αχιενδυµ 

χ(υραϖιτ). 

 

2. σορ: [Τι(βεριι)] ΧΙΛ; Χλ(αυδιο) Αϖεδιο Φιτζ α ΡΙΥ 6−βαν. ς+Ε: Αϖεδιο λιγατυρα. � 

Αελιι Βριγετιο ϖεζετ∀ρτεγβεν: Π. Αελιυσ Τραιανυσ δεχυριο κατ. 215. 

 

 

  

240. Μσζκ∀ ολτ〈ρτρεδκ. � Μ.: 88, σζ.: 53,5. Βετ!ναγψσ〈γ: 5,5−3,8 χµ. � Βριγετι⌠β⌠λ 

ηυρχολτ〈κ ελ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀ Γψ∀ρττ, α σζκεσεγψη〈ζβα ϖολτ 

βεφαλαζϖα. �∆ατ〈λ〈σα: α 3. σζ〈ζαδ: Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ σ Χαραχαλλα κζσ υραλκοδ〈σα 

αλαττ, 209−11 κζττ, ϖαγψ ∆ιοχλετιανυσ αλαττ, 286 〈πρ. 1−305. Αζ υτ⌠ββι δατ〈λ〈σ αζρτ 

νεµ ϖαλ⌠σζν!, µερτ Βριγετιο α 3. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν, ϖαλ⌠σζν!, ηογψ χσακ α σζ〈ζαδ ϖγε 

φελ χολονια ρανγρα εµελκεδεττ, ϖ. φεντεββ, κατ. 214. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 4388. = 11082. � Α. Β√ΡΖΣ√ΝΨΙ, Αρχη. ⊃ρτ. 27, 1907, 42. � ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ., 

Αρραβονα 7, 1965, 128. � Υ#, Επιγραπηιχα 26, 1964, 91−94. � ΑΕ 1965, 33. � ΡΙΥ 1, 

245, Αββ. ΧΞς. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−71. 

 

Η[ερχ]υ[λι] | Αυγ(υστορυµ δυορυµ) Γεν(ιο) | [χ]ολλ(εγιι) ιυϖεν|[τ]υτισ Χαεσον(ιυσ) | 

[Τερ]τιυσ [δε]χ(υριο) µ(υνιχιπιι) Βριγ(ετιονισ) | [πα]τρονο Γεµ[ινιο?] | [Ε]πιγονο. 

 

2. σορ: Α+ς κτσζερ, Γ+ς: Αυγυστορυµ λιγατυρα. � 4. σορ: ς+Ρ: ιυϖεν[τ]υτισ λιγατυρα. 

Χαεσονιυσ: α Χαεσο χογνοµενβ∀λ; εζ υτ⌠ββι Παννονι〈βαν: Σζεντενδρε (Υλχισια χαστρα) 

Αρχη. ⊃ρτ. 1943, 89, ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 176/19: ςεροδυβενα Χεσονισ φ. 30, Μαιυσ 

Χυχι φ. � 5. σορ Α. Β√ΡΖΣ√ΝΨΙ σζεριντ, λδ. φεντεββ. 

 

 

 

241. Μσζκ∀ β〈ζισ. Κτ ολδαλ〈ν φελιρατ προφιλκερετβεν. � Κρ. υ. 207. � Γψ∀ρβεν α 

σζκεσεγψη〈ζβα ϖαν βεφαλαζϖα.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4364 = 11082. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 241. � ΡΙΥ 1, 249, Αββ. ΧΞςΙΙΙ. 

 

ςιχτοριαε | Αυγγ(υστορυµ) νν(οστρορυµ) | ετ λεγ(ιονισ) Ι | αδι(υτριχισ) Π(ιαε) Φ(ιδελισ) |5 

Αντονινιαναε | Π(υβλιυσ) Μαρχιυσ | Π(υβλι) φιλιυσ | Σεξτιανυσ | Επηεσο |10 π(εχυνια) 

π(υβλιχα) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) || δεδιχαντε | Εγνατιο | ςιχτορε | λεγ(ατο) 

Αυγγ(υστορυµ) |5 πρ(ο) πρ(αετορε) | ετ Χλ(αυδιο) | Πισονε | λεγατο | λεγ(ιονισ) |10 (αντε 

διεµ) ς Ιδυσ | Ιυνιασ | Απρο ετ | Μαξιµο | χο(ν)σ(υλιβυσ) 

 

α.) 1. σορ: Α+Ε λιγ〈λϖα: ςιχτοριαε.  � 2. σορ: Ν+Ν λιγ〈λϖα. � 5. σορ Α+Ε λιγ〈λϖα. 6. σορ: 

Μαρχιι Βριγετι⌠βαν: Χ. Μαρχιυσ ςερυσ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Βριγ(ετιονενσιυµ, κατ. 110. 

� 8. σορ: ς+Σ λιγ〈λϖα. 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΕΡΑςΙΣΧΟΡΥΜ 
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242. Σρσζτλ τρεδκε. � Λελ∀ηελψε Πετρονελλ. � Κρ. υ. 1. σζ. 80−ασ ϖει. � 

Χαρνυντυµ, Σχηλο⇓ Τραυν. � Φ. 

 

ΧΙΛ 6485 = 11104. � Α. ΒΕΤΖ, ΡΛ√ 18, 1937, 74. � √ϑη 1935, Βειβλ. 321/416. � 

ΚΡΑΦΤ: Ρεκρυτιερυνγεν 684. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 155/3. � Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: 

Μιλιτρινσχηριφτεν 285. 

 

Νεχχα [− − − ]| εθ(υεσ) αλα[ε Τυ]|νγρο[ρυµ τυ]|ρµα ςι − − −]|5 χιϖισ Ε[ραϖ(ισχυσ) − − −]. 

 

Νεχχα: εββεν α φορµ〈βαν α νϖ µ〈συττ ισµερετλεν, Νεχ−, Νεγ− τϖ! νεϖεκ ϖισζοντ κελτα 

ταρτοµ〈νψοκβαν φορδυλνακ ελ∀, ϖ. ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙ 696; Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 199, Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙΙ 97, α ηασονλ⌠ κπζσ! νεϖεκ, πλ. Αχχα, Βυχχα, Σιχχα, Τυχχα, 

Σενεχα, στβ. υγψανχσακ κελτ〈κ. � 2−3. σορ: αζ αλα Ι Τυνγρορυµ Φροντονιανα 

ςεσπασιανυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ελεϕν κερλτ Αθυινχυµβα. Κρ. υ. 80 κρλ Χαρνυντυµβα 

ϖεζνψελτκ 〈τ, αηονναν νη〈νψ ϖ µλϖα κορ〈ββι 〈λλοµ〈σηελψε κζελβε, Χαµπον〈βα 

ηελψεζτκ ϖισσζα, , ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 26. � 5. σορ: (Η)ε[δυυσ?] ΜΧΣΨ, 

(Ηα)ε[δυυσ] ςΟΡΒΕΧΚ. � χιϖισ Ε[ραϖ(ισχυσ) − − −] Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, ιν ΓΨ. Ν⊃ΜΕΤΗ (Ηγ.): 

Γεδενκσχηριφτ Ι. Ηαην. ΑΥΒ, Σεχτιο ηιστοριχα 26, 1993, 86, Ανµ. 107.: α χσαπατ 

χαρνυντυµιτ µεγελ∀ζ∀ αθυινχυµι 〈λλοµ〈σηελψε µιαττ, τοϖ〈ββ〈 αµιαττ, ηογψ 

η〈τραηαγψοττ φελιρατοκ τανσ〈γα σζεριντ αζ αλ〈τ ηελψβεν, παννονιαι τρζσεκβ∀λ, τββεκ 

κζττ αζ Εραϖισχιβ⌠λ εγσζτεττκ κι, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν ν. 214, 216, σοκκαλ 

ϖαλ⌠σζν!ββνεκ τ!νικ. � Α χιϖιτασ Εραϖισχα µεγϕελλσε α χσαπατνακ νεϖετ αδ⌠ Τυνγριτ⌠λ 

ϖαλ⌠ ντυδατοσ µεγκλνβζτετσ ϕελε. 

 

 

 

243. Σρκ∀τρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. Α φελιρατ βαλ φελσ∀ σαρκα µαραδτ µεγ, αζ αλσ⌠ ρσζε 

1873−βαν, α µζευµβα τρτν∀ σζ〈λλτ〈σκορ ελϖεσζεττ. � Μ.: 69, σζ.: 56, ϖ.: 19, 

βετ!ναγψσ〈γ 6,5 χµ. � Λελ∀ηελψε Τ〈ρνοκ, Ιζϖορι δ!λ∀, α Σ⌠σκτ φελ ϖεζετ∀ τ 

κζελβεν. � Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: Ρ∆ 

386). � Α. 
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ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 6, 1866, 183. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3379 = 10358. � ΡΜΕΡ � ∆ΕΣϑΑΡ∆ΙΝΣ 

386. � ΜΡΤ ςΙΙ, 30/6 λη. � Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 196/1. � ΡΙΥ 6 1345. 

 

ςιατορ [ − − − ] | ςιβιυσ α[ν(νορυµ) − − − ] | Σιλ[α]νυσ [αν(νορυµ) ΙΙ | Σεϖερυσ αν(νι) Ι |5 

Παυλινι πρινχ(ι)π(ισ) | φ(ιλιι) η(ιχ) σ(ιτι) σ(υντ), πατερ | τ(ιτυλυµ) µ(εµοριαε) π(οσυιτ)]. 

 

1−2. σορ: η〈ροµσζγλετ! σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ. � ςιατορ, ςιβιυσ, Σιλανυσ: κελτα 

ταρτοµ〈νψοκβαν, αζ ∀σλακοσσ〈γ κρβεν ελτερϕεδτ νεϖεκ, Α. ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙΙ 274, τοϖ〈ββ〈 Α. 

ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 190 σ 196. � Παυλινυσ: α Παυλ− τ∀β∀λ κπζεττ νεϖεκ ⊃σζακ−

Ιτ〈λι〈βαν, Ηισπανι〈βαν, α γαλλια ταρτοµ〈νψοκβαν, τεη〈τ υγψανχσακ α κελτ〈κ λακτα 

τερλετεκεν ελτερϕεδτεκ, σζ〈µοττεϖ∀ αζονβαν αζ ελ∀φορδυλ〈συκ � ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ ⊃σζακ−

ιτ〈λιαι κιϖ〈νδορλ⌠κ µιαττ � ∆αλµατι〈βαν ισ. Παννονι〈βαν υγψανχσακ ϕελεντ∀σεββ σζ〈µβαν 

φορδυλνακ ελ∀. Παυλινυσ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ πρινχεπσ−ε λεηετεττ. � 3−7. σορ: ΡΜΕΡ � 

∆ΕΣϑΑΡ∆ΙΝΣ σ α ΧΙΛ κιεγσζτσε. 

 

 

 

244. Μσζκ∀ σρκ∀λαπ. Α κπµεζ∀βεν κοσζορ, βεννε ροζεττα, α βαλ σ α ϕοββ φελσ∀ 

σαροκβαν υγψανχσακ ροζεττα. Α φελιρατοσ µεζ∀ εγψσζερ! λχκερετβεν. � Μ. 141, σζ.: 76, 

ϖ.: 20 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 7,5−5 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆ι⌠σδ, α Σιδονια ηεγψεν λϖ∀ 

ηοµοκβ〈νψα, αηολ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ, εγψ κσ∀αντικ σρ φεδελεκντ κερλτ ελ∀. 

� Κρ. υ. 1−2. σζ〈ζαδ � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 67.41.1). � Α. 

 

Α. ΜΧΣΨ, ΦΑ 21, 1970, 59. � ΑΕ 1969−1970, 493. � ΜΡΤ ςΙΙ, 7/7 λη. � ΡΙΥ 6, 

1347. 

 

Αλοριξ | Βασσι φ(ιλιυσ) δεχυ|ριο Εραϖ|ισχυσ, ανν(ορυµ) | 5 ΞΞΞς η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ). | Φ(ιλιο) 

π(ατερ) π(οσυιτ). 

 

Σζ⌠ελϖ〈λασζτ⌠ ϕελεκ: κιχσι η〈ροµσζγ αλακ βεϖσσεκ. � 1. σορ: Αλοριξ: εζ α νοµεν 

εγψεδλι ελ∀φορδυλ〈σα. Α ηασονλ⌠ κπζσ! νεϖεκ, ϖ. Αλλεϖοριξ (Γαλλια Ναρβονενσισ ΧΙΛ 

ΞΙΙ 3396), ςερχινγετοριξ (Χαεσ., β. Γ.) κελτ〈κ. Βασσυσ: ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν σ α κελτα 

ταρτοµ〈νψοκβαν α λεγγψακοριββ, Παννονι〈βαν κλνσεν κεδϖελτ νϖ. Α Βασσ− τ∀β∀λ 
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κπζεττ νεϖεκ κελτ〈κ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 45, τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. ΡΕ∆#: 

Ονοµαστιχον Ι, 273 σκκ. � 2. σορ:  Ι σ Φ, τοϖ〈ββ〈 Φ σ ∆ κζττ ιντερπυνχτιο. � 3. σορ: 

Ο σ Ε κζττ ιντερπυνχτιο. � 4. σορ: Σ σ Α κζττ ιντερπυνχτιο. � 5. σορ: ς σ Η κζττ 

ιντερπυνχτιο. � 6. σορ: Φ σ Π σ Π κζττ ιντερπυνχτιο;  φ(ιλιυσ) π(ατρι) π(ιισσιµο), ϖαγψ 

φ(ιλιυσ) π(ατρι) π(οσυιτ) εγψαρ〈ντ λεηετ, λδ. Μ⌠χσψ. 

 

 

 

245. Σρκ∀τρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 123, σζ.: 76, ϖ.: 15 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 4 χµ. � 

Λελ∀ηελψ ∆υναπεντελε, Ηαυσερ σζ∀λ∀, 1909, αηοϖ〈 Αθυινχυµβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ελ. � Κρ. υ. 

1. σζ. ϖγε, 2. σζ〈ζαδ. � Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 33/1919,4). � Α 

 

 Ε. ΜΑΗΛΕΡ, Αρχη. ⊃ρτ 29, 1909, 241−242, ν. 7. � ΑΕ 1910, 139. � Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Αρχη. 

⊃ρτ. 52, 1939, 113. � ΑΕ 1941, 15. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. − Φ⇐ΛΕΠ, Φ., Ιντερχισα Ι. 1954, 45. 

� ΝΑΓΨ Τ., Αρχη. ⊃ρτ. 82, 1955, 42−243. � ΡΙΥ 5, 1256.  

 

Σενιο Χοµατονισ φ(ιλιυσ) νατ(ιονε) | Ερα(ϖισχυσ) η(ιχ σιτυσ εστ αννορυµ) ΞΞΞ ιν χ(ιϖιτατε) 

Ερ(αϖισχορυµ) ιν Αθ(υινχο) | δ(εφυνχτυσ). Χοµατυια µατερ ειυσ | σιβι ετ φ(ιλιο) ϖιϖα 

τ(ιτυλυµ) π(οσυιτ).  

 

Σενιο Χοµατονισ φ. σ Χοµατυια περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σ κελτα βεννσζλττεκ αζ Εραϖισχι 

τρζσβ∀λ. � 2. σορ: α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ αζ Αθυινχυµ νεϖ! ηελψ α Χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ τερλετν ϖολτ. Εζ αζτ ϕελεντι, ηογψ α µεγσζ〈λλ〈σκορ α ρ⌠µαιακ α κελτα 

Αθυινχυµ τερλετνεκ χσακ εγψ ρσζτ, µινδεν ϕελ σζεριντ αζ σζακιτ σαϕ〈ττοττ〈κ κι. 

 

 

 

246. Μσζκ∀ σρσζτλ τρεδκ κτ δαραββαν. � Μ.: 148, σζ.: 80, ϖ.: 15 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 

5,1 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆υναπεντελε. Α Σζ⌠ρ〈δ−σζ∀λ∀ εγψικ κσ∀ρ⌠µαι κ∀σρϕ〈β⌠λ κερλτ 

ελ∀. � Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 

32/1912.3) �  ΦΙΤΖ ϑ. ολϖασατα σζεριντ. 

 



 172

 ΗΕΚΛΕΡ Α., Αρχη. ⊃ρτ. 32, 1912, 233, ν. 3. � ΑΕ 1914, 100. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. − Φ⇐ΛΕΠ, Φ.: 

Ιντερχισα Ι. 1954, 241. νο. 8., ΞΞΞς/4. � ΝΑΓΨ Τ., Αρχη.⊃ρτ. 82, 1955, 241. � Α. 

ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 257/10. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 22, 1985, 179−180. � ΑΕ 1986, 

599. � ΡΙΥ 5, 1148. 

 

Αδ{ι}ναµο Αχυ[ν]|τι φιλι(υσ) αν(νορυµ) ΞΞΞΞ η(ιχ) ε(στ) σ(ιτυσ) | εθυ(εσ) οχ(χ)ι(συσ) ιν 

χ(ιϖιτατε) Ε(ραϖισχορυµ) δ(ε)φ(υνχτυσ). | Τιβευρνυσ(!) ετ Μο(ν)τανυσ |5 φι(λιι) 

δεϖο(τισσιµι) πατερι(!) συο τ(ιτυλυµ) π(οσυερυντ) µ(εµοριαε). 

 

Αδναµο κελτα βεννσζλττ, λδ. µγ ΡΙΥ 5, 1146. Αδναµυσ φορµ〈βαν: ΧΙΛ ΙΙΙ 1435918, 

παννονι〈ν κϖλι πλδ〈κ Λ#ΡΙΝΧΖ � ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι 26 σκ. � 3. σορ: εθυ(εσ) 

ο(πτιο) χ(οηορτισ) ΝΑΓΨ Τ. 

 

 

 

247. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε βυδα, αηολ 1850−βεν κερλτ ελ∀ αζ ισποτ〈λψ υδϖαρ〈ν. � Κρ. υ. 

117/138 υτ〈ν. Κελετκεζστ ΜΧΣΨ Α. α σζ〈ζαδ κζεπρε, ΦΡ. ΓΡΕΛΛΕ, λδ. λεντεββ 117−

124−κζ τεσζι.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10408. � ΑΕ 1941, 14. � Α. ΜΧΣΨ: Παννονια. ΡΕ Συππλ. ΙΞ (1962) 745. � 

ΦΡ. ΓΡΕΛΛΕ  π. 208. 

 

Ιυνονι | ρεγιναε | Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Μα|ξιµινυσ |5 ταβ(υλαριυσ) χ(ιϖιτατισ) Ερ(αϖισχορυµ) 

| ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: Αζ Ι µεγηοσσζαββτϖα, αζ Ο σ α σζ⌠ϖγι Ι κισεββ. � Α+Ε: ρεγιναε λιγατυρα. � 

3. σορ: α σορϖγι Α κισεββ. � 4. σορ: αζ Ξ υτ〈νι Ι σ αζ ς ρϖιδεββ. � 5. σορ: Τ+Α: 

ταβ(υλαριυσ) λιγατυρα. Π. Αελιυσ Μαξιµυσ ηαδριανυσι ϕπολγ〈ρ ϖολτ. 

 

 

 

248. Σρσζτλ. Α φ∀ κπµεζ∀τ � µελψβεν κτ φρφι µελλκπε λ〈τηατ⌠ � κτολδαλτ εγψ−εγψ 

χσαϖαροσ οσζλοπ, φεντ τψµπανον ζ〈ρϕα. Αζ υτ⌠ββιβαν ολδαλτ δελφινεκ, κζπεν µεδζαφ∀. 
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Α πορτρκ αλαττι µ〈σοδικ, κερετεζετλεν κπµεζ∀βεν ϕοββολδαλον εγψ 〈λλ⌠, βαλρα φορδυλ⌠ 

παϕζσοσ φρφιαλακ, ϖελε σζεµβεν κτ, ϕοββφελ λπ∀ λ⌠. Αζ ελσ∀τ αζ ελ∀ββι 〈λλ⌠ αλακ ταρτϕα 

καντ〈ρον, ραϕτα λοϖασ λ, κζϖετλενλ µγττε, α η〈ττρβεν εγψ 〈λλ⌠ παϕζσοσ αλακ, 

αλσ⌠τεσττ α λ⌠ τακαρϕα. � Μ.: 240, σζ.: 78, ϖ. 23 χµ. � ∆υναπεντελε, Σζ⌠ρ〈δ−σζ∀λ∀. � 

Κρ. υ. 2. σζ. ελεϕε. � Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 74/1911, 3). � Φ. 

 

ΜΑΗΛΕΡ, Ε., ϑελεντσ α Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ ℑλλαποτ〈ρ⌠λ, 1911, 157, ν. ∆. � 

ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ. � Φ⇐ΛΕΠ Φ.: Ιντερχισα Ι, ν. 4., ΞΞΞςΙ, 2. (φοτ⌠). � ΝΑΓΨ Τ., Αρχη.⊃ρτ. 82, 

1955, 241. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 205/6. � ΦΙΤΖ ϑ., Αλβα Ρεγια 2−3. 1961−62. 34, 

ν. 20. � Υ#.: Λεσ σψριενσ ◊ Ιντερχισα. Χολλ. Λατοµυσ ϖολ. 122, Βρυξελλεσ, 1972, 39. � 

Υ∀, Αλβα Ρεγια 22, 1985, 179−180. � ΑΕ 1986, 598. � Π. Α. ΗΟΛ∆ΕΡ: Στυδιεσ ιν τηε 

Αυξιλια οφ τηε Ροµαν Αρµψ φροµ Αυγυστυσ το Τραϕαν. ΒΑΡ Ιντερν. Σερ. 70. Οξφορδ, 

1980, ν. 872. � ΡΙΥ 5, 1248. � Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν ν. 248.  

  

Μυλσυσ Αιϖισ(α)ε φ(ιλιυσ) αν(νορυµ) | ΞΞ η(ιχ) ε(στ) σ(ιτυσ) ε<χ=θ>(υεσ) οχ(χισυσ) ιν | 

χ(ιϖιτατε), Λιτυ<χ=γ>ενυσ Αιϖισ(α)ε | φ(ιλιυσ) αν(νορυµ) ΞςΙΙΙ η(ιχ) ε(στ) σ(ιτυσ) µι(λιτεσ) 

αλ(αε) |5 π(ριµαε) Φρο(ν)το(νιαναε) ι(ν) χ(ιϖιτατε) Ηε(ραϖισχορυµ? ϖαγψ εστλεγ �

ρχυνιατιυµ?) δ(εφυνχτι), | φρατε(ρ) Βελλιχυσ τ(ιτυλυµ) | π(οσυιτ) µ(εµοριαε). 

 

1. σορ: ΜΑΛΣςΣ Μ⌠χσψν〈λ τϖεσεν. Α Μυλσυσ κελτα νϖ, τοϖ〈ββι ελ∀φορδυλ〈σαιτ λδ. Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ.: Ονοµαστιχον 89.� 2−3. σορ: (σιτυσ) ΣΕΧ. ΟΧΙΝ|ΧΛΙΤςΧΕΝςΣ Φλεπ; εθ. 

ΟΧΙΝ? | ΧΛΙΤςΝΕΧςΣ ΗΟΛ∆ΕΡ. � 5. σορ: αζ αλα Ι Τυνγρορυµ Φροντονιανα 

ςεσπασιανυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ελεϕν κερλτ ∆αλµατι〈β⌠λ Παννονι〈βα, Αθυινχυµβα. 

∆οµιτιανυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ελσ∀ ϖειβεν Χαρνυντυµβαν, 89/90 τ〈ϕ〈ν Χαµπον〈βαν, 105 

κρλ Ιντερχισ〈βαν ϕελζικ φελιρατοκ α ϕελενλττ. 118/119 τ〈ϕ〈ν µ〈ρ ∆αχια Πορολισσενσισβεν 

〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 26, τοϖ〈ββ〈 ν. 209−218. Αζ αλα ιντερχισαι 

〈λλοµ〈σηελψε αζ ιττ ελ∀κερλτ φελιρατοκ ελλενρε βιζονψταλαν, ϖ. ΦΙΤΖ, ΡΙΥ 5 π. 11. Αζ 

αλακυλατοτ παννονιαι ταρτ⌠ζκοδ〈σα ιδεϕν ηελψβεν εγσζτεττκ κι, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 6485 + 

11104 Νεχχα [− − −] � χιϖισ Ε[ραϖ(ισχυσ)], ΧΙΛ ΙΙΙ 3400 Τερσο Πρεχιονισ φ. Σχορδισχ(υσ), 

λδ. φεντεββ, ν. 29 = ΧΙΛ ΙΙΙ 3679 Τ. Φ(λαϖιυσ) Βονιο Θυιρ(ινα) Ανδαυτονια 
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249. Ολτ〈ρ. � Μ.: 74, σζ.: 33, ϖ.: 4 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 5,8−3,2 χµ. � Λελ∀ηελψε 

∆υναπεντελε, Πασκυµ δ!λ∀, Βαλ〈ζσ Ιστϖ〈ν σζ∀λ∀ϕε. � Κρ. υ. 209 ϖ. 210 ∀σζε / 211. φεβρ. 

4, Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ, Χαραχαλλα σ Γετα κζσ χσ〈σζ〈ρσ〈γα. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ 

Νεµζετι Μζευµ, (Λελτ. σζ.: 71/1902.6) � Φ. 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. ⊃ρτ. 26, 1906, 328. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ. � Φ⇐ΛΕΠ Φ.: Ιντερχισα Ι, ν. 337. � 

ΡΙΥ 5 1065. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | προ σαλ(υτε) | δδδ(οµινορυµ) ννν(οστρορυµ) | 

Ιµππ(ερατορυµ) Αυγγ[γ(υστορυµ)] (τριυµ) |5 ϖιχυσ Χα|ραµαντεσι|υµ ετ ϖιλλα. 

 

3. σορ: Ν+Ν+Ν: νοστρορυµ λιγατυρα. � 4. σορ: Μ+Π: Ιµπ(ερατορυµ),  Α+ς: Αυγυστορυµ 

λιγατυρα. � 6−7. σορ: Μ+Α+Ν+Τ, Μ+Ε: Χα|ραµαντεσι|υµ ετ λιγατυρα. � Α Χαραµαντεσ, 

ϖαγψ ϖαλ⌠σζν!λεγ ηελψεσεββεν Γαραµαντεσ φαλυϕ〈τ µ〈σ φορρ〈σβ⌠λ νεµ ισµερϕκ. Αζ 

σζιντε βιζονψοσ, ηογψ νεµ βεννσζλττ, ηανεµ τελεπτεττ φαλυ ϖολτ, µερτ α Γαραµαντεσ 

εγψ αφρικαι τρζσ ϖολτ, µελψ Τριπολιταν〈βαν, Λεπχισ Μαγνα κρνψκν λτ, ϖ. Ταχ. ηιστ. 

4, 50, 4, γψ α ϖιχυσ Γαραµαντεσιυµ α κζλκ σζ〈ρµαζ⌠κ φαλυϕ〈τ ϕελλι, αναλ⌠γιακντ λδ. 

α ϖιχυσ Γαλλορυµ−οτ Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈ν. Α ηελψνϖηεζ λδ. µγ α Γαραµαντιυσ 

νοµεν γεντιλτ ισ, ΧΙΛ ς 1642. Ιντερχισ〈βαν σοκ α µ〈σηονναν εληυρχολτ φελιρατ, γψ α 

φαλυ λοκαλιζ〈λ〈σ〈ν〈λ αζ ιττενι φελιρατοκον φελβυκκαν⌠ ϖ〈ροσνεϖεκ, Αθυινχυµ, σ 

µυνιχιπιυµ ςολγ(υµ?) εγψαρ〈ντ σζ〈µτ〈σβα ϕηετνεκ. Εζ υτ⌠ββι εγψελ∀ρε µγ µαγα 

σεµ λοκαλιζ〈λτ. Αθυινχυµ κρνψκρε εγψβκντ α µαρκοµανν η〈βορκατ κϖετ∀εν κτ 

Αφρικ〈βαν φελ〈λλτοττ αλακυλατ ισ κερλτ, α χοηορσ (µιλλιαρια) Νυµιδαρυµ αζ αλβερτφαλϖαι, α 

χοηορσ (µιλλιαρια) Μαυρορυµ εθυιτατα πεδιγ α µατριχαι τ〈βορβα. Α φελιρατ ιντερχισαι 

λελ∀ηελψε µιαττ µγ α δυναι λιµεσ αλσ⌠−παννονιαι σζακασζ〈ν 〈λλοµ〈σοζ⌠ ηαρµαδικ 

αφρικαι αλακυλατοτ, α χοηορσ θυινγεναρια Μαυρορυµ εθυιτατ〈τ ισ τεκιντετβε ϖεηετϕκ, 

µελψ Αλτα Ριπ〈βαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. Β− Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 94, 98 σκ. Α 

Γαραµαντεσ ϖαλ⌠σζν!ββ, ηογψ α νυµιδ〈κ αλακυλατ〈ϖαλ κερλτεκ Παννονι〈βα. Α ϖιχυσ 

Χαραµαντενσιυµ δεδικ〈χι⌠ϕ〈νακ αζ αδϕα α κλνλεγεσ ινδττατ〈σ〈τ, ηογψ α φαλυ λακ⌠ι 

ϖαγψ α λακοσοκ απ〈ι φλδιϕει ϖολτακ α Λεπχισ Μαγν〈β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ Σεϖερυσοκνακ. 
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250.. Σρκ∀ � ς〈χοττ Μιγαζζι ββοροσ καστλψ〈βαν 〈λλτ. � Κρ. υ. 1−2. σζ. φορδυλ⌠ϕα � 2. 

σζ〈ζαδ ελεϕε. � Βυδαπεστ, Νεµζετι Μζευµ (1892). � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3546. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 136−137, ν. 44. � Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 186/16.  

 

Μ(αρχυσ) Χοχχειυσ | Μοεσιχυσ αν(νορυµ) Ξς | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | Μ(αρχυσ) Χοχχειυσ 

Μα|5[τ]υµαρι φ(ιλιυσ) Φλορυσ | πρινχεπσ Χοχχεια| [Ο]ξιδυβνα Θυιντι|ονισ φ(ιλια) χονιυξ 

φιλιο | ετ σιβι ϖιϖι π(οσυερυντ). 

 

Μ. Χοχχειυσ Φλορυσ απϕα, Ματυµαρυσ µγ περεγρινυσ ϖολτ. Α πρινχεπσ Νερϖα αλαττ 

σζερζεττ α µαγα σ χσαλ〈δϕα σζ〈µ〈ρα ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ. Νερϖα αλαττ καποττ πολγ〈ρϕογοτ α 

χιϖιτασ Βοιορυµ πρινχεπσε ισ, λδ. φεντεββ, κατ. 148.  

 

 

 

251. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3673. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 186/44. 

 

[− − −] | προ σαλυτε | Αυγ(υστι) | [ϖ]ιχανισ Βα|σορετενσι|5βυσ | Πρισχο Π[.]Χ[�| δ(ονο) 

δ(εδιτ). 

 

4−5. σορ: α ϖιχυσ Βασορετενσιυµ ισµερετλεν, λοκαλιζ〈λατλαν φαλυ ϖαλ⌠σζν!λεγ α χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ ϖαγψ Αθυινχυµ τερριτοριυµ〈ν. Α ηελψνϖνεκ νεµ ισµερϕκ αναλ⌠γι〈ιτ. Ηα 

αζ Αθυινχυµ−κρνψκι ρ⌠µαι ηελψνϖαδ〈σβ⌠λ ινδυλυνκ κι, λδ. Ιυππιτερ ) Ιοϖια, 

Ηερχυλεσ ) Ηερχυλια, ακκορ ταλ〈ν α Βασσαριδεσ ) Βασσαριδενσεσ τορζυλτ αλακϕ〈ρα ισ 

γονδοληατυνκ.  

 

 

 

ΑΘΥΙΝΧΥΜ 
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χαναβαε 

 

 

252. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. ΦΡ√ΛΙΧΗ λοχ. χιτ. σζεριντ εγψκορον Βυδ〈ν α 

βαρ〈τοκν〈λ ϖολτ, νεµ τυδνι µιλψενεκνλ. � Κρ. υ. 2. σζ. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 1, 42. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3505. � Φρλιχη Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, ππ. 

132−133, ν. 37. � ΙΛΣ 2473. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 204. � ΑΕ 1944, 90. � 

Υο, 1947, 27. � Ρ. ΕΓΓΕΡ: Βεµερκυνγεν 207. � ΑΕ 1952, 8. 

 

ςολχανο | σαχρυµ | ϖετ(ερανι) ετ [χ(ιϖεσ)] Ρ(οµανι) | χο(ν)σ(ιστεντεσ) αδ |5 λεγ(ιονεµ) ΙΙ 

αδ(ιυτριχεµ) χυ|ραµ αγεν|τ[ι]β(υσ) ςαλ(εριο) Ρεσ|πεχτο ετ ∨τ(ι?)|εδιο Μαξ[ι]µ[ι]νο |10 

µα[γ(ιστρισ)]. 

 

3−5. σορ: χιϖεσ Ροµανι χο(ν)σ(ιστεντεσ) αδ λεγ(εγιονεµ)  � α χαναβενσεσ (κατ. 257.) 

αλτερνατϖ µεγνεϖεζσε, λδ µγ λεντεββ. ΧΙΛ ΙΙΙ 10305: [Σιγνυµ ετ αρ]αµ Γενιι 

χιϖιβ(υσ) Ρ(οµανισ) | [θυι χονσιστυντ αδ Ιντερχισαµ ε]τ ςετυσσ(αλινασ). � 9. σορ: Αζ 

Υτιεδιυσ νϖηεζ λδ. α λεγ. Ξς Απολλ. ϖετερ〈νϕ〈τ σ χσαλ〈δϕ〈τ Σαϖαρι〈βαν, ϖ. ΗΟΡςℑΤΗ Τ. 

Α., Ανν. Σαβ. 3, 1929, 98 σκ, ΡΙΥ 146, 147. Ιτ〈λι〈βαν Υττεδιυσ φορµ〈βαν ισµερτ, ϖ. 

ΣΧΗΥΛΖΕ 202, ∆αλµατι〈βαν εγψ ιτ〈λιαι κιϖ〈νδορλ⌠ ϖισελι, ΧΙΛ ΙΙΙ 13603, Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: 

Περσονενναµεν 131. Ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ α κελτα Υτετυο νϖβ∀λ σζ〈ρµαζικ. � 10. σορ: 

α µαγιστρι χαναβαρυµ−ρ⌠λ ϖαν σζ⌠. 

 

 

 

253. Σρεµλκ φελιρατοσ τ〈βλ〈ϕα. Α ϕοββσζλε λετρτ. � Μρετει: � Λελ∀ηελψε βυδα 

(Βυδαπεστ ΙΙΙ. κερλετ), Βχσι τ 170−172. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι 

Μζευµ (Λελτ. σζ.: 63.10.50). � Α. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Β.: Αθυινχυµ 186. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 3/1, 1940, 209, 230, Νρ. 11. 

� ΑΕ 1944, 93. � ΜΧΣΨ Α., Αρχη. ⊃ρτ. 78, 1950, 117−119. � ΑΕ 1953, 9. � Υ#: ∆ιε 

Βεϖλκερυνγ 186/4. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−5. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ# ν. 81. 



 177

 

[Α]ελ(ιο) Λιχινιο Ιυ[− − −] | [Σι]νγ(ιδυνο) δεχ(υριονι) χαναβ(αρυµ) [ − − − ϖιξιτ] | [α]ννισ 

ΛΞΞ σιβι ετ Α[ελιαε] | Ιυλιαε φιλιαε ετ Αελιο [− − −]|5λιο Λυπο θυι ϖιξιτ αν[νισ − − −]. 

 

1. σορ ϖαλ⌠σζν!λεγ Ιυ[λιο], λδ. Αελι〈νακ α Ιυλια χογνοµενϕτ. � 2. σορ: Αθυινχυµ σ α 

∆υνα µεντν τ∀λε δλρε φεκϖ∀ µοεσιαι ϖ〈ροσ, Σινγιδυνυµ καπχσολατ〈ηοζ λδ αζ 

αθυινχυµι δεχυριο Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισ φελιραταιτ, ακι ϖισζοντ α σινγιδυνυµι 

χαναβαεβαν ϖισελτ τισζτσγετ (ν. 249 σ 314). � 4−5. σορ ϖαλ⌠σζν!λεγ υγψανχσακ [Ιυ]λιο. 

� Α χσαλ〈δ φρφιταγϕαι τρια νοµιν〈τ ϖισελνεκ υγψαν, εζεκβ∀λ αζονβαν κεττ∀ λεγαλ〈ββισ 

φορµαιλαγ νοµεν γεντιλε. Α ϕελενσγ µαγψαρ〈ζατα αζ λεηετ, ηογψ α φελιρατον σζερεπλ∀ 

σζεµλψεκ ελσ∀γενερ〈χι⌠σ ϕπολγ〈ροκ, ακικ α πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ⌠ χσ〈σζ〈ρ νοµενϕτ α 

ργι κτταγ νεϖκ µελλ ϖεττκ φελ. Α ργι νϖαδ〈σ εγψβκντ µ〈ρ βιζονψοσφοκ 

ροµανιζ〈λτσ〈γοτ τκρζ: ρ⌠µαι νεϖεκετ ηασζν〈λνακ, εζεκ κζλ α Λιχινιυσ ηανγζ〈σβαν 

κζελ 〈λλ α νπσζερ! Λιχ− Λιχχ− τϖ! ιλλψρ νεϖεκηεζ. Ελλ αζ απα νεϖε 〈λλ, υτ〈να αζ 

ινδιϖιδυ〈λισ νϖ. Εζ υτ⌠ββιρα ρ⌠µαι χογνοµενεκετ σ γεντιλιχιυµοκατ εγψαρ〈ντ 

ηασζν〈λνακ, νεµ τϖε κζτκ κλνβσγετ, ϖ. Ιυλιυσ, Λυπυσ. Αζ απα νεϖνλ α βαρβ〈ρ 

νϖαδ〈σρα ϕελλεµζ∀ γενιτιϖυσζοσ φορµα ηελψεττ α λατινοσ �ι− κπζ∀σ φορµ〈τ αλκαλµαζζ〈κ 

� ηα εζ εγψβκντ µαγ〈τ⌠λ νεµ αδ⌠δνα α ρ⌠µαι νεµζετσγνεϖεκ ινδιϖιδυ〈λισ νϖκντ 

ϖαλ⌠ ηασζν〈λατ〈β⌠λ. Νϖαδ〈συκ αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν!νεκ τ!νικ, ηογψ α χιϖιτασ Ροµανα 

ελνψερσε ελ∀ττ Λατιν ϕογακ ϖολτακ. 

 

 

 

254. Τρεδκεσ κ∀τ〈βλα βαλ αλσ⌠ φελε. � Λελ∀ηελψε: βυδα, αζ ν. Ηατη〈ζ ηελψν, αζ 

εγψκορι λεγι⌠στ〈βορ φαλ〈νακ κζελβεν. � ∆ατ〈λ〈σα: 156 ϕυν. 8 ϖαγψ ϕυλ. 10.  

 

Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Βπ. Ργ 8, 1904, 167 σκκ. 49α. � Υ#.: Αθυινχυµ 219 σκ, ν. 242. � Α. 

ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, √ϑη 7, 1904, Βειβλ. 12 σκκ. � ΑΕ 1904 13. � Ε. ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, Αρχη. 

⊃ρτ. 1927, 286. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 225, ν. 3. � Ρ. ΕΓΓΕΡ, Βεµερκυνγεν 

207−209. � ΑΕ 1952, 9. � Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, ΑΡ 15, 1976, 263−264. � ΑΕ 1976, 542. � ϑ. 

ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 489 σκ, ν. 290/1, τοϖ〈ββ〈 667, ν. 369. 
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− − −  χιϖεσ Ι?[− − − θ(υι)] | µιλιτ(αϖερυντ) ιν λε[γ(ιονε) ΙΙ αδιυτ(ριχε) π(ια) φ(ιδελι)] | συβ 

Ιαλλ(ιο) Βα[σσο λεγ(ατο)] Αυγ(υστι) πρ(ο) πρ(αετορε) ε[τ − − − − − −] | Μαρτιαλε [λεγ(ατο) 

λεγ(ιονισ) σ(υπρα) σ(χριπταε)] | θυοδ ηο(νεστα) µ[ισ(σιονε) µισ(σι) συντ].| Μ(αρχυσ) 

Υλπιυσ Θυιετυσ ετ [��. µαγ(ιστρι)], | δεδ(ιχατυµ) ςΙ ιδ(υσ) Ιυ[.ιασ Σιλϖανο] | ετ 

Αυγυρινο [χο(ν)σ(υλιβυσ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖερυντ) λ(ιβεντεσ) µ(εριτο)].  

 

1−2. σορ: − − −  χιϖεσ Ι[ασι εξ πρ(οϖινχια) Π(αννονια) σ(υπεριορε) θ(υι)] ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ; 

ΕΓΓΕΡ σζεριντ χιϖεσ Β[οι� . � 3. σορ: Μ. Ιαλλιυσ Βασσυσ Φαβιυσ ςαλεριανυσ πραετορι 

ρανγ ηελψταρτ⌠σ〈γ〈τ Παννονια ινφεριορβαν εζ α φελιρατ, τοϖ〈ββ〈 κτ Λυσσονιυµβαν 

ελ∀κερλτ, 157. φεβρ. 8−ρα δατ〈λτ κατοναι διπλοµα δοκυµεντ〈λϕα, ϖ. ΑΕ 1983 784 = 

ΡΟΞΑΝ 1985, ν. 103, τοϖ〈ββ〈 ΑΕ 1983, 785 = ΡΟΞΑΝ 1985, ν. 102. Ηελψταρτ⌠σ〈γα 

ϖαλ⌠σζν!λεγ 156−βαν κεζδ∀δττ, σ 158/159−ιγ ταρτοττ, ϖ. ϑ. ΦΙΤΖ, οπ. χιτ. 492. � 3. σορ: 

[τ Αππιο Χλαυδιο] Μαρτιαλε ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, ακι Τηραχια Μαρχυσ Αυρελιυσ αλαττι 

ηελψταρτ⌠ϕ〈ϖαλ αζονοστοττα. Μιϖελ παννονια ινφεριορ εγψλεγι⌠σ ταρτοµ〈νψ ϖολτ, µελψετ 

πραετορι ρανγ ηελψταρτ⌠ ιγαζγατοττ, χσακ ρενδκϖλι εσετβεν, ηαδϕ〈ρατ ιδεϕν κπζεληετ∀ 

ελ εγψ κλν λεγιοπαρανχσνοκ κινεϖεζσε, εννεκ αλαπϕ〈ν α κιεγσζτσ ϕαββαν 

[τρ(ιβυνυσ) λατ(ιχλαϖιυσ) λεγ(ιονισ) σ(υπρα) σ(χριπταε)] ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, ΕΓΓΕΡ,  καρριερϕε 

ρεκονστρυ〈λ〈σ〈ηοζ Λ#ΡΙΝΧΖ; ΦΙΤΖ. α 3. σορ κορρεκχι⌠ϕ〈ϖαλ εγψετρτ, αζ Αππιυσ 

Χλαυδιυσσζαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γοτ αζονβαν � α φελττελεζεττ καρριερ ρενδκϖλι ϖολτα µιαττ � 

ελϖετι. 

 

 

 

255. Σρτ〈βλα. � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ εγψκορι χαναβαε τερλετε. � Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ 

φελε. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10548. � ΗΑΜΠΕΛ ϑ.: Α Νεµζετι Μζευµ λεγργιββ παννονιαι σρτ〈βλ〈ι, Ταφ. 3, 

19. � Λ. ΝΑΓΨ, Γερµανια 15, 1931, 263 σκκ σ 16, 1932, 290. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. 

⊃ρτ. 1940, 205, ν. 4. � ΑΕ 1944, 90. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 186/20. � Ρ. ΕΓΓΕΡ: 

Βεµερκυνγεν 209−. 
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Μ. Φυριο Πολ[λ(λια τριβυ)]| Ρυφο, χανα[β(ισ)] | ετ Μεµµιαε | Σερϖανδ(α)ε  χο[ν]|5ιυγι 

ειυσ. Στατι[υσ] | Χονστα(ν)σ φρατ[ερ] | ετ ηερ(εσ) ειυσ φαχ(ιενδυµ) χ(υραϖιτ). | Χιϖεσ 

Αγριπ(π)ιν[ενσ(εσ)] | Τρανσαλπινι [χοντυλερυντ αδ ηοχ σεπυλχηρυµ (δεναριοσ) �]. 

 

Ελτεκιντϖε α σοροκ κεζδεττ∀λ σ ϖγτ∀λ, τοϖ〈ββ〈 α 7. σορ Φ σ Χ σιγλ〈ϕ〈τ⌠λ, µινδεν σζ⌠ 

κζττ ιντερπυνχτιο ϖαν. � 1. σορ: Φυριυσ µινδενττ ελ∀φορδυλ, ελσ∀σορβαν αζονβαν 

Ιταλι〈βαν, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 131. Πολλια τριβυσα αλαπϕ〈ν Μ. Φυριυσ Ρυφυσ 

ϖαλαµελψικ ιτ〈λιαι ϖ〈ροσ (πλ. Αεσισ, Φανυµ Φορτυναε, Μυτινα, Παρµα, Ρεγιυµ Λεπιδυµ 

στβ.) πολγ〈ρα ϖολτ. � 3. σορ: Μεµµια: α νεϖε Ιταλι〈βαν, σ ελσ∀σορβαν α κελτα λακοσσ〈γ 

ταρτοµ〈νψοκβαν φορδυλ ελ∀, Ηισπανι〈βαν, Γαλλια Βελγιχ〈βαν σ Λυγδυνενσισβεν 

ϖαλαµιντ Παννονι〈βαν. Αθυινχυµβαν Μεµµια νεϖν τλ α Μεµµιυσ νοµενβ∀λ δεριϖ〈λτ 

Μεµµιανυσ χογνοµεν ισ ϕελζι α χσαλ〈δ ϕελενλττ, ϖ. Π. Αελ. Π. [φ.] Σερ(για) 

Μεµµιανυσ ΧΙΛ ςΙ 32624, χολ. χ. ϖ. 2. � Στατιυσ Χονστανσ Μ. Φυριυσ Ρυφυσνακ 

φλτεστϖρε λεηετεττ. � 7. σορ: Η+Ε: ηερ(εσ) λιγατυρα. � 8−9. σορ: χιϖεσ Αγριππινενσεσ 

Τρανσαλπινι εγψ τοϖ〈ββι φελιρατον ισ, λδ. ΑΕ 1953, 111: αζ αλσ⌠−γερµανιαι χολονια 

Χλαυδια Αρα Αγριππινενσιυµ (Κλν) κερεσκεδ∀ι ϖολτακ, ακικ µ〈σ ραϕναι κερεσκεδ∀κκελ 

(Τρεϖερι, Τυνγρι) εγψετεµβεν φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ α ∆υνα−µεντι κατοναι τ〈βοροκ 

ελλ〈τ〈σ〈βαν, ϖ. Α. ΑΥΒΙΝ, Βϑ 130, 1925, 1 σκκ. Αζ αθυινχυµι χαναβαεβαν α φεντι 

φελιραταικ τανσ〈γα σζεριντ τεµετκεζσι εγψλετκ µ!κδττ. Ιττενι κερεσκεδελµι 

τεϖκενψσγκηζ λδ. Κ. ΠΧΖΨ, ΑΑρχηΗυνγ 13. 1961, 98 σκκ. Α Τρανσαλπινι ϕελζ∀ χσακ 

γψ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηα α γερµανιαι κερεσκεδ∀κ παννονιαι ϖ〈λλαλκοζ〈σ〈τ α τ〈ρσασ〈γυκ 

ιτ〈λιαι, αθυιλειαι σζκηελψ! ϖ〈λλαλκοζ〈σα βονψολτοττα, ϖ. Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Σζ〈ζαδοκ 81, 

1947, 19. Ιτ〈λιαι καπχσολαταικηοζ α χαναβαε ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σ ελλϕ〈ρ⌠ϕ〈ηοζ, σ αννακ 

χσαλ〈δϕ〈ηοζ φ!ζ∀δ∀ σζοροσαββ καπχσολατυκ ισ νµι αδαλκυλ σζολγ〈λ. 

 

 

 

256. Ναγψµρετ! τ〈βλα, φελλ εγψµ〈σ µελλεττ κτ κισεββ, αλυλ πεδιγ εγψ ναγψοββ 

φελιρατοσ µεζ∀ϖελ.  ϑοββ σζλε λετρτ. Α φελιρατοκ κεττ∀σ προφιλκερετβεν. Α φελσ∀ φελιρατοκατ 

εγψ−εγψ φλκβε φογλαλτ ιστεναλακ φογϕα κζρε, βαλ σζλεν ∆εα Σψρια, κζπεν Ιυππιτερ. Α 

ϕοββολδαλον α φελιρατ ναγψρσζε σ α φλκε λετρτ. Α φελιρατοκ αλαττ εγψ−εγψ οροσζλ〈ν. Αζ 

αλσ⌠, φ∀φελιρατ βαλολδαλ〈ν εγψ δεκορατϖεν µεγφορµ〈λτ πελτ, α ϕοββολδαλι π〈ρϕα λετρτ. � 

Μ.: 105, σζ.: 109 χµ. � Λελ∀ηελψε αζ ⌠βυδαι γ〈ζγψ〈ρηοζ ταρτοζ⌠, α γψ〈ρ δλι 
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σζοµσζδσγ〈βαν φεκϖ∀ µυνκ〈σκολ⌠νια, αηοϖ〈 ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ εγψκορι χαναβαε 

τερλετρ∀λ ηυρχολτ〈κ ελ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Φ. 

   

Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ: Αθυινχυµ 99 σκκ. 363. � Υ#.: Βπ. Ργ. 12, 1937, 135 σκκ. � 

ΑΛΦ√Λ∆Ι Α.: Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 207, ν. 9. � Π⌠χζψ Κ.: Παννονιαι ϖ〈ροσοκ 61. φτ⌠. 

 

∆εαρ Σψρι[αε] ετ [Βαλτι δε]αε |  προ σαλυ[τε Αυγ(υστι)] || Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Σεξτινυσ 

χον|δυχτορ εξ δεχρ(ετο) ορδιν(ισ)| κ(αναβαρυµ?) σεχυνδ(υµ) χονδυχτ(ιονεµ) αρχυµ | 

χυµ ιανυισ τεγυλα τεχτυµ |5 ινπενδι(ι)σ συισ φεχιτ. Μαγ(ιστρισ) | Ιυλ(ιο) ςιατορε ετ 

Βελλι[χ]ιο Φιρµινο. Λ(οχυσ) δ(ατυσ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

6. σορ: Ιυλιυσ ςιατορ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ απϕα ϖολτ Γ. Ιυλ. ςιατορινυσ δεχυρι⌠νακ, ακινεκ α 

φελιρατα 228−ρε δατ〈λτ, ϖ. Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, οπ. χιτ. 208, 53. ϕεγψζετ. Α Βελλιχιυσ γεντιλιχιυµ α 

Βελλιχυσ νοµενβ∀λ σζ〈ρµαζικ, εζ υτ⌠ββι νεϖετ ϖισελι αζ αλα Ι Φροντονιανα εγψικ εληνψτ 

κατον〈ϕα αζ εγψικ ιντερχισαι φελιρατον. Α χσαπατ ελ∀ζετεσεν Χαρνυντυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, 

Βελλιχυστ οττ σοροζηαττ〈κ βε, ϖ. κατ. 248. Α Βελλιχυσ νϖ α νψυγατι κελτα 

ταρτοµ〈νψοκβαν, φ∀λεγ Βελγιχ〈βαν, Ναρβονενσισβεν σ Νοριχυµβαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι 285. Α Βελλιχυσβ⌠λ κπζεττ Βελλιχιυσ νοµεν γεντιλε 

ηασζν〈λατα α νψυγατι σζ⌠ρϖ〈νψ νϖηασζν〈λατβ⌠λ Νοριχυµβαν υγρικ κι, εγψ Χ. Βελλιχιυσ 

Ινγενυυσ πλ. Χελεια δυυµϖιρϕε ϖολτ α 3. σζ〈ζαδβαν, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 5183. Βελλιχιυσ Φιρµινυσ 

νψυγατ−παννονιαι λεηετεττ. 

  

 

 

257. Φελιρατοσ κ∀, ανψαγα µσζκ∀. Τετεϕε, αλϕα, ϕοββολδαλι σζλε ηι〈νψζικ. � Μ.: 69, 

σζ.: 58, ϖ.: 34, βετ!ναγψσ〈γ 3,5 χµ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρτ κερλτ ελ∀ µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ α Κγψ⌠ υ. 7. σζ. αλαττ. � Χλαυδιυσ Μαξιµυσ Λ. Αελιυσ Χαεσαρ ηαλ〈λ〈τ 

κϖετ∀εν, 138 ϕαν. 1 υτ〈ν λεττ Παννονια ινφεριορ ηελψταρτ⌠ϕα, αµικορ α κτ Παννονι〈τ 

ιγαζγατ〈σιλαγ ϕρα σζτϖ〈λασζτοττ〈κ, µαϕδ εζτ κϖετ∀εν, ϖαλ⌠σζν!λεγ 142−βεν ϖολτ χονσυλ 

συφφεχτυσ. Φελιρατ〈τ α 140−εσ ϖεκ ϖγε φελ 〈λλτηαττ〈κ, µερτ µγ µγ νεµ εµλτικ 

Παννονια συπεριορ−βλι ηελψταρτ⌠σ〈γ〈τ, µελψ ϖαλαµικορ 149 µ〈σοδικ � 150 ελσ∀ φελβεν 

κεζδ∀δττ. ΦΙΤΖ ϑ. α τιτυλυσ ηονοραριυσ 〈λλτ〈σ〈τ α χονχιλιυµ προϖινχιαε σζκηελψν 

Χλαυδιυσ Μαξιµυσ κατοναι γψ∀ζελµεινεκ 10 ϖεσ ϖφορδυλ⌠ϕ〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε, 
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ϖ. ∆ιε ςερωαλτυνγ, 485. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ (Λελτ. σζ. 

59.189.1) � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10336. � ΙΛΣ 1062. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 204. � ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑντΗυνγ 

11, 1963, 258−261. � Ρ. ΣΨΜΕ, Ηιστορια 4, 1965, 352−354. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 7−8, 

1968, 210−211, ν. 50. � Υ#.: Γορσιυµ � Ηερχυλια 78−79, ν. 31. � Υ#.: ∆ιε 

ςερωαλτυνγ ΙΙ, 483, ν. 287/2. � ΡΙΥ 6 1499. 

 

[Τ(ιτο) Στατιλιο] Μαξιµο ΙΙΙΙ [ϖιρο ϖ(ιαρυµ) χ(υρανδαρυµ)], τριβ(υνο) λεγ(ιονισ) ΙΙΙΙ 

Σχψ[τη(ιχαε),| δονισ µιλιτ(αριβυσ) α διϖο |5 Τραι(ανο) δον(ατο), θυαεστ(ορι) υρ(βανο), | αβ 

αχτ(ισ) σενατ(υσ), τρ[ιβ(υνο)] | πλεβ(ισ), πραετ(ορι), χυρατ[ο]|ρι ϖιαε Αυρελ(ιαε), λεγ(ατο) | 

λεγ(ιονισ) Ι αδ(ιυτριχισ), ιυριδιχ[ο] |10  πρ(ο) πρ(αετορε) υτριυσθ[υε] | Παννονιαε, λεγ(ατο) 

π[ρ(ο)] | πρ(αετορε) Παννονιαε ινφερ(ιορισ), | χο(ν)σ(υλι), σοδαλι Αυγυστ[α]|λι, χυρατ(ορι) 

αεδ(ιυµ) σαχρα[ρ(υµ)],|15 χαναβενσ(εσ) πυβ(λιχε). 

 

1. σορ: [Τ(ιτο) Στατιλιο] Ε. ΜΑΙΟΝΙΧΑ � Ρ. ΣΧΗΝΕΙ∆ΕΡ, ΑΕΜ 1, 1877, 168−171, τ∀λκ 

ϖεττε 〈τ Μοµµσεν α ΧΙΛ−βεν, τοϖ〈ββ〈 ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., ακι α νϖ κιεγσζτσε αλαπϕ〈ν α 

φελιρατοτ 144 υτ〈νρα, α Τ. Στατιλιυσ χονσυλατυσ〈τ κϖετ∀ ιδ∀ρε δατ〈λϕα; ηελψεσεν: − − − 

Χλαυδιο] Μαξιµο ΦΙΤΖ. Χλαυδιυσ Ποµπειανυσηοζ λδ. ΠΙΡ2 Χ 933; ℑ. ∆ΟΒ: ∆ιε 

ςερωαλτυνγ 108−109, ν. 86; τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ: ∆ιε Ωερωαλτυνγ ΙΙ 483−485 ν. 287 

ρσζλετεσ σζακιροδαλοµµαλ. � 3. σορ: Σχ[ψτ(ιχαε)] ΧΙΛ, ΑΛΦ√Λ∆Ι. � 4. σορ: ∆+Ο+Ν: 

δονισ λιγατυρα, ς+Ο: διϖο λιγατυρα; διϖ[ο] ΧΙΛ. � 5. σορ: Ο+Ν: δον(ισ) λιγατυρα, ς+Α: 

θυαεστ(ορ) λιγατυρα; υ[ρβ(ανο)] ΧΙΛ. �7. σορ: Ι+Σ: πλεβισ, Ρ+Α: πραετ(ορι), 

ς+Ρ+Α:χυρατο|ρι λιγατυρ〈κ. � 8. σορ: Α+ς: Αυρελ(ιαε). � 9. σορ: Ι+∆: ιυριδιχ[ο] 

λιγατυρα. � 10. σορ: π[ρ(ο)] ΧΙΛ, Αλφλδι. � 11. σορ: Α+Ν: Παννονιαε λιγατυρα; 

ινφε[ρ(ιορισ) ΧΙΛ. � 12. σορ: Α+Ν, Ν+Ο, Ν+Ι: Παννονιαε λιγατυρα. � 13−14. σορ: Λ+Ι: 

σοδαλι, Α+ς, Τ+Α. Λ+Ι: Αυγυσταλι, ς+Ρ+Α: χυρατ(ορι), Ε+∆: αεδ(ιυµ), Ρ+Α: 

σαχρα[ρ(υµ)] λιγατυρ〈κ. 

 

 

 

Πολγ〈ρϖ〈ροσ 
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Σεργια τριβυσ〈ηοζ λδ. µγ: Π. Αελ(ιυσ) Π. [φ(ιλιυσ)] Σερ(για) Μεµµιανυσ ΧΙΛ ςΙ 32624, 

χολ. χ. ϖ. 2.  

 

 

258. Ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. Αβαχυσα ϕοββ ολδαλα χσονκα, αζ αλσ⌠ π〈ρκ〈νψοκ υγψανχσακ 

σρλτεκ. � Μ.: 78, σζ.: 29, ϖ.: 28 χµ. � ςαλ⌠σζν!λεγ βυδα, ΞΙΙ. κερλετ, αηολ α 

Φογασκερεκ! ϖαστταλ σζοµσζδοσ ν. ∆ι⌠σ〈ροκβαν κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 2. σζ. ελσ∀ φελε. 

� Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 63.10.141). � Α. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 5, 1897, 109, ν. 7. � ΧΙΛ ΙΙΙ 143416 � ς. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, 

Αθυινχυµ 75. � ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ., Βπ. Ργ. 20, 1960, 49. � ΜΧΣΨ, Α.: Βεϖλκερυνγ 

186/32. � ϑ. ΣΖΙΛℑΓΨΙ, Βπ. Ργ. 23, 1973, 162−163. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ, Αρψστοκραχϕα 

ΠΙ−33. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ# ν. 86. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) Οπ|τατυσ δ(εχυριο) | µ(υνιχιπιι) 

Αθ(υινχενσιυµ) ΙΙ[ϖιρ]. 

 

2. σορ: ς+Λ+Π: Υλπ(ιυσ) λιγατυρ〈βαν. � τοϖ〈ββι Υλπιι Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν: Μ. 

Υλπ. Θυαδρατυσ 323, 236, Μ. Υλπ. ςαλεντινυσ, Μ. ςαλ. ςερυσ (182. ϕυν. 11) κατ 348, Μ. 

Υλπ. Θυιντιανυσ (Κρ. υ. 213) κατ. 328, � ϖαλαµεννψιεν δυυµϖιρεκ, ιλλ. δυυµϖιρ 

θυινθυενναλισοκ � ταλ〈ν εγψαζον χσαλ〈δ ταγϕαι, τοϖ〈ββ〈 Μ. Υλπιυσ Γαδδασ σεξϖιρ 

χολονιαε, κατ. 360. 

 

 

 

259. Ολτ〈ρκ∀ χσονκα αλσ⌠ ρσζε. Φελσ∀ ρσζε σ ϕοββ ολδαλα λετρτ, λ〈βαζατα π. � Μ.: 71, 

σζ.: 42, ϖ.: 35 χµ. � Λελ∀ηελψε αζ ⌠βυδαι γ〈ζγψ〈ρ τερλετν κι〈σοττ Μιτηρασ−σζεντλψ, 

µελψ αζ εγψκορι πολγ〈ρϖ〈ροστ⌠λ Κελετρε φεκδτ. � 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε. � Βυδαπεστ, 

Αθυινχυµι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 63.10.104). � Α. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., ΒπΡγ. 12, 1937, 122−124, ν. 42. � Υ#, Αθυινχυµ 207, ν. 330. � ΑΕ 

1937, 202. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., ΤΜΕ 1984, 79. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−26. � 

Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ# ν. 85. 
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− − − ]|χιυ[σ − − − ] | δ(εχυριο) µ(υνιχιπιι) Α[θ(υινχενσιυµ) − − − ] | ΙΙϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) [ − 

− − ] |5 πρ(αεφεχτυσ) χολλ(εγιι) φα[β(ρυµ)] ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ). 

 

2. σορ: αζ ισµερτ αθυινχυµι ϖεζετ∀κ γεντιλιχιυµαι κζλ κιεγσζτσκντ αζ − − − Αχ]|χιυ[σ 

− − −, α − − − Φοϖια]|χιυ[σ − − −, α − − − Ροσ]|χιυ[σ − − −, σ α − − − Βελλι]|χιυ[σ − − − ϕηετ 

σζ〈µτ〈σβα. Αζ ισµερετλεν νεϖ! ελλϕ〈ρ⌠νακ αζ ιφϕαββικ Φοϖιαχιυσσζαλ σ α Βελλιχιυσ 

Φιρµινυσσζαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γα αζ υτ⌠ββιακνακ α χαναβαεβαν ϖισελτ τισζτσγε σ ελτρ∀ 

καρριερϕε µιαττ κιζ〈ρηατ⌠, νψιτϖα µαραδηατ ϖισζοντ αζ Αχχιυσ Μαξιµυσσζαλ, αζ ιδ∀σεββικ 

Φοϖιαχιυσσζαλ σ α Ροσχιυσ Χρισπινυσσζαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γ λεηετ∀σγε. Αζ ιλλετ∀ 

τερµσζετεσεν µ〈σ, αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ κζττ εδδιγ ελ∀ νεµ φορδυλ⌠ σζεµλψ ισ 

λεηετεττ. � 3. σορ: α δ(εχ). µ(υν). ιλλ. δ(εχ). χ(ολ). φορµυλα µ〈σ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ 

φελιρατ〈ν ισ ελ∀φορδυλ, ϖ. ν. 223, 262, 266. 

  

 

 

260. ⊃πτσι τ〈βλα ϕοββφελ∀λι ολδαλα. Βαλφελ∀λ α τρσ α σζϖεγ 5 κζπσ∀ σορ〈βαν 

φγγ∀λεγεσ, α φελσ∀ 3, σ αζ αλσ⌠ 4 σορβαν 〈τλ⌠σ. Αζ ελσ∀ σορ βετ!ινεκ µρετβ∀λ τλϖε 

ϖαλ⌠σζν!λεγ ναγψοββ ρσζε σεµµισλτ µεγ, µιντ α Σζιλ〈γψι ϑ. 〈λταλ � λοχ. χιτ. � βεχσλτ 

εγψηαρµαδα. Α φελιρατοσ µεζ∀τ κεττ∀σ προφιλκερετ ϖεσζι κρβε. Α τ〈βλα ϕοββσζλν, κερετ 

κλσ∀, σζλεσεββικ περεµν βετ!µαραδϖ〈νψοκ. � Μ.: 62, σζ.: 70, ϖ.: 9 χµ. � Λελ∀ηελψε 

α Γ〈ζγψ〈ρ τερλετε, α πολγ〈ρϖ〈ροσι τεµετ∀. � Κρ. υ. 3. σζ. ελσ∀ φελε. � Βυδαπεστ, 

Αθυινχυµι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 63.10.114). � Α. 

 

ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., Αρχη. ⊃ρτ. 94, 1967, 73−75, ν. 5. � ΑΕ 1967, 364. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−26. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ#, ν.95. 

 

− − − | − − − δε]χ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ), | [(δυυµ)ϖιρ]αλ(ισ) εθ(υο) π(υβλιχο), ετ 

Αυρελια | [ − − − ] ςιβιανυσ αδιυτ(ορ) οφφ(ιχιι), | [ − − −  Ρ]υστιχυσ ετ Ρυστιχιαν[υσ] |5 [ − − − ] 

ινπενδι(ι)σ συισ φεχερυντ | [ − − − ] εξτρυενδυµ νοµινιβυσ | [ − − − ] ντε ηισ λα[τερ]χυλισ 

[υ]τεντυρ | [ − − − ] Αελ(ιυσ) [ςε]ρινυσ Φλ(αϖιυσ) Οπιµιανυσ | [ − − − ςι]χτ[ο]ρ Τερ(εντιυσ) 

ςιταλισ |10 [ − − − ςαλ]εριανυσ Σεπτ(ιµιυσ) ςαλεριανυσ | [ − − − ]υσ Σεπ(τιµιυσ) Αυρελιυσ.|| 

ΤΛ, Ρ ,  ΣΛ, ΜΑΕ, Λ, Χ? 
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261. Μσζκ∀ολτ〈ρ. Α πολγ〈ρϖ〈ροστ⌠λ σζακρα, α µαι ρ⌠µαι φρδ∀ι Ερδει στρανδον, α ΞΙΙΙ. 

φορρ〈σ σζεντλψεκντ κιαλακτοττ κτη〈ζ κ∀λαποκκαλ βυρκολτ παδλ⌠ϕ〈ν. Α κτη〈ζ αζ 

αθυινχυµι αθυαεδυχτυσ ρενδσζερηεζ ταρτοζοττ. � ∆ατ〈λ〈σα 117−193/197, ϖαλ⌠σζν!λεγ α 

µαρκοµανν η〈βορκατ κϖετ∀ ηελψρε〈λλτ〈σοκ, ιλλ. α µυνιχιπιυµ σ χαναβαε 

κζµ!ϖεστσνεκ ιδ∀σζακ〈β⌠λ, αζαζ α 180−ασ ϖεκβ∀λ σζ〈ρµαζικ, ϖ. ΠΧΖΨ Κ.: 

Κζµ∃ϖεκ, λδ. λεντεββ. � Α. 

 

ΠΧΖΨ Κ., Αρχη. ⊃ρτ. 99, 1972, π. 22. 39. ϕεγψζ. � Υ#., Κζµ∃ϖεκ α ρ⌠µαι κορι 

Μαγψαρορσζ〈γον. Βυδαπεστ, 1980, 29−32, φοτ⌠. � ΑΕ 1972 363. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−20. 

 

Αεσχυλαπιο| ετ Ηψγιαε | Μ(αρχυσ) Φοϖιαχιυσ | ςερυσ |5 ιυν(ιορ) δεχ(υριο) καν(αβαρυµ) 

δεχ(υριο) | µ(υνιχιπιι) Αθ(υινχενσιυµ) ΙΙϖιρ| θ(υιν)θ(υενναλισ) | φλαµιν[ι]χ[υ]σ. 

 

5. σορ: ΙςΝ λιγατυρ〈βαν. � Φοϖιαχιυσ ςερυσ ιυν(ιορ) µ〈σικ φελιρατ〈τ λδ. λεντεββ, ν. 226. 

Μινδεν βιζοννψαλ α φια ϖολτ Μ. Φονιαχιυσ ςερυσ θυινθυενναλισ σαχερδοταλισνακ. Αζ ∀ 

φελιρατ〈τ λδ. λεντεββ, κατ. 286. � Μιϖελ αζ απα α µυνιχιπιυµ δεχυρι⌠ϕα ϖολτ, σ µιϖελ αζ 

ιφϕαββ Φοϖιαχιυσ ισ α µυνιχιπιυµβαν τλτρρ βε ϖ〈λασζτοττ τισζτσγετ σ παπι µλτ⌠σ〈γοτ, 

µγ α χαναβαε−βαν ϖαλ⌠ δεχυριονατυσ〈τ α µ〈σικ φελιρατα νεµ εµλτι, ϖαλ⌠σζν!, ηογψ εζ 

υτ⌠ββι εγψ κσ∀ββ σζερζεττ φυνκχι⌠ϕα ϖολτ. � Α Φοϖιαχιυσ νϖ εββεν α φορµ〈βαν µ〈συττ 

νεµ φορδυλ ελ∀. Αναλ⌠γι〈ϕα εγψ α χιϖιτασ Βοιορυµ τερλετν, Ωλλερσδορφβαν ελ∀κερλτ 

φελιρατον βυκκαν φελ, µελψετ α βεννσζλττ  Φοϖεα Σεχχαε φ(ιλια) 〈λλτοττ Τατυχ〈νακ, Μ. 

Αχιονυσ λε〈νψ〈νακ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4555: Τατυχαε Μ(αρχι) | Αχιονι φ(ιλιαε) α|ννορυµ Χ | 

Φοϖεα Σεχαε φ(ιλια) |5 αννορυµ ΛΞΞΞ | η. σ. ϖ. φ. µ[..]. Εζ αλαπϕ〈ν Φοϖιαχιυσ ςερυσ 

ροµανιζ〈λτ παννονιαι κελτ〈νακ: ϖαγψ βοιυσ−νοριχυµι, ϖαγψ εραϖεραϖισχυσ σζ〈ρµαζ〈σνακ 

τεκιντηετ∀. 
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262. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. � Α πολγ〈ρϖ〈ροστ⌠λ σζακρα φεκϖ∀ Ρ⌠µαι φρδ∀ τερλετν κερλτ 

ελ∀ 1951−53 κζττ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ. � Φ. 

 

ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., Βπ. Ργ. 16, 1955, 409, φοτ⌠. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 448. 

 

Σιλϖανο | Σιλϖεστρι | Γ(αιυσ) Τιτιυσ | Πλατατυσ | Αυγ(υσταλισ) µ(υνιχιπιι) Αθ(υινχενσισ) | 

ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) [µ(εριτο)]. 

 

Τοϖ〈ββι Τιτιι Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν: Χ. Τιτιυσ Χ. φιλ. Σεργια Αντονιυσ Πεχυλιαρισ, 

αθυινχυµ σ Σινγιδυνυµ ελλϕ〈ρ⌠ϕα, κατ. 289, 358. σ α 361. Νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι, ηογψ εγψ 

γενερ〈χι⌠ηοζ ταρτοζτακ, µιϖελ Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισ ϖ〈µβρλ∀ι τεϖκενψσγε 

ϕ⌠χσκ〈ν ϖισσζανψλικ α µυνιχιπιυµ ιδ∀σζακ〈βα. ςαλ⌠σζν!, ηογψ Πλατανυσ α χσαλ〈δ 

λιβερτυσα ϖολτ. Τιτιι µ〈σ ϖ〈ροσοκβαν λδ. α 4. σ α 221. σζ. φελιρατ µεγϕεγψζσειτ. Πλατανυσ: 

γργ ερεδετ! ριτκα χογνοµεν, α κεϖσ εσετ εγψικβεν φελσζαβαδτοττ ϖισελι, ϖ. 

ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 335. 

 

 

 

263. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψ: βυδα. �194/197 ελ∀ττι ϖεκ, ϖτιζεδ(εκ) � Βυδαπεστ, 

Αθυινχυµι Μζευµ. � Α. 

 

Πυβλικ〈λατλαν. 

 

Σολι δεο | Μ(αρχυσ) Φοϖιαχιυσ | ςερυσ | δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Αθ(υινχενσιυµ) ΙΙϖιρυµ | 

θ(υιν)θ(υενναλισ) φλαµινιχ(υσ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Μ. Φοϖιαχιυσ ςερυσ µ〈σικ φελιρατ〈τ λδ. φεντεββ κατ. 261, απϕ〈τ λεντεββ, κατ. 286. 

  

 

 

264. Ολτ〈ρ. Ηιδεγκτον, βυδα µελλεττ, αζ ν. Παπφλδι 〈σατ〈σον κερλτ ελ∀ 1881−βεν α 

τηερµαε φριγιδ〈ριυµ〈β⌠λ. Ερεδετιλεγ νεµ ιττ 〈λλτ, ϖαλ⌠σζν!, ηογψ α τλολδαλι 
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αµηιτηεατρυµ σζοµσζδσ〈γ〈βαν ταλ〈ληατ⌠ τεµπλοµοκ ϖαλαµελψικβ∀λ σζ〈ρµαζικ. � 

∆ατ〈λ〈σα: 193. σζεπτ. 11. �  Φ. 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη⊃ρτ ∨Φ 2, 1882, 64. � Υ#, Βπ. Ργ. 2, 1890, 74. � ϑ. ∆ΙΝΕΡ, ΑΕΜ 7, 

1883, 93, ν. 22. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΒπΡ 3, 1891, 143−144, ν. 1. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10398. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 105/151, 105/165. � ΠΧΖΨ Κ.: Κζµ∃ϖεκ 

86. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−24, 27, 51. 

 

Φορτυναε Αυγ(υσταε) | σαχρ(υµ) | Χ(αιυσ) ςαλ(εριυσ) ςαλεντιν(υσ) | (δυυµ)ϖιρ ετ Χ(αιυσ) 

Ιυλ(ιυσ) ςι|5χτορινυσ ετ Π(υβλιυσ) | Πετρονιυσ Χλε|µενσ αεδιλιχι(ι) δε|χ(υριονεσ) 

µυν(ιχιπιι) Αθ(υινχενσιυµ) αραµ | εξ ϖοτο ποσυερ(υντ) |10 (αντε διεµ) (τερτιυµ) ιδυσ 

σεπτεµβρ(εσ) | Φαλχονε ετ Χλαρο | χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

3. σορ: Χ. ςαλ. ςαλεντινυσ: 10. σορ: Εζ αζ υτολσ⌠ δατ〈λτ φελιρατ, αµελψ Αθυινχυµοτ µγ 

µυνιχιπιυµκντ εµλτι. Α χολονια ελσ∀ εµλτσε: Κρ. υ. 198 〈πρ. 22., εγψ Γ. Ιυλ. 

ςιχτορινυσ δϖρτ α λιβερτυσα 〈λταλ 〈λλτοττ φελιρατον, λδ. λεντεββ, κατ. 266. Μιϖελ αζ 

υτ⌠ββι µ〈ρ θυινθυενναλισ, α φεντι φελιρατον σζερεπλ∀ πεδιγ µγ χσακ αεδιλιχιυσ ϖολτ, α 

δυυµϖιρ θυινθυενναλισοκατ πεδιγ � αζ ιτερατι⌠ηοζ ελ∀ρτ 10 ϖεσ ιντερϖαλλυµ 

φιγψελεµβεϖτελϖελ � α δυυµϖιραλισοκ κζλ ϖ〈λασζτοττ〈κ, αζ αεδιλιχιυσ ναγψ 

ϖαλ⌠σζν!σγγελ νεµ αζονοσ α θυινθυενναλισσζαλ, ηανεµ αννακ α φια λεηετεττ, λδ. µγ α 

χανυσιυµι αλβυµ δεχυριονυµ ρανγχσοπορτϕαιτ ισ, αηολ α θυινθυενναλιχιι σ αζ αεδιλιχιι 

κζττ υγψανχσακ εγψ γενερ〈χι⌠νψι κλνβσγ ϖολτ, ΧΙΛ ΙΞ 338. � 11. σορ: ΕΤ λιγ〈λϖα. 

 

 

 

265. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. � βυδ〈ν κερλτ ελ∀ 1854−βεν α Κρεµπελµαλοµ κζελβεν λϖ∀ 

ρ⌠µαι φρδ∀βεν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (1891). 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ. 3, 1891, 160, ν. 19. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3497. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 257 σκκ, 280, 105/162. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 58, 450. � ϑ. ΤΟΝ∆ΕΛ.: 

Λε ρλε σοχιαλ, 35, 38. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−31. 
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Σιλϖανο δο|µεστιχ(ο) σαχ(ρυµ) | Λ(υχιυσ) Σεραν(ιυσ) Σεροτ|ινυσ ΙΙΙΙΙΙϖιρ α<ε>διλ(ισ) |5 

δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Σερανιυσ: ριτκα νοµεν, ϖαλ⌠σζν!λεγ α Σερανυσ κελτα νϖβ∀λ σζ〈ρµαζικ. Εζ υτ⌠ββι 

Ηισπανι〈βαν σ Γαλλι〈βαν σζ〈µοττεϖ∀ εσετβεν φορδυλ ελ∀, µ〈συττ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσ, ϖ. Α. 

ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 262. Αζ εγψικ αθυινχυµι δεχυριο Χ. ςαλ. Σερανυσ ισ εζτ ϖισελι, ϖ. 

κατ. 295. Α νϖνεκ κζε λεηετ α κελτα ιστενν∀ηζ, Σιροναε−ηοζ, ακιτ αθυινχυµβαν 

Σεραναε−νακ νεϖεζτεκ, ϖ. κατ. 308. � Σεροτινυσ: κελτ〈κ 〈λταλ λακοττ τερλετεκεν, οττ ισ 

ριτκ〈ν, ελσ∀σορβαν Νοριχυµβαν σ Παννονι〈βαν φορδυλ ελ∀, λδ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Νοµενχλατορ 

Ις 72., ΜΧΣΨ, οπ. χιτ. 263. Λ. Σερανιυσ Σεροτινυσ κελτα, βοιυσ−νοριχυµι � ϖαγψ 

τεκιντετβε ϖϖε αζ εραϖισχυσοκατ ρτ ερ∀σ νψυγατι κελτα ηατ〈στ, ηελψι βεννσζλττ ισ 

λεηετεττ. 

 

 

 

266. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. Αζ αβακυσζ〈ν παλµεττ〈σ σαροκακροτριονοκ, κζπεν χιπρυσ〈γ. � 

βυδ〈ν κερλτ ελ∀ α Κρεµπελ µαλοµ ελ∀ττ, α ϖαστι τλτσ τϖβεν Χ. Ιυλιυσ Ινγενυσ 

σχριβα (λδ. λεντεββ, κατ. 267, 268, 269) 4 ολτ〈ρ〈ϖαλ εγψττ. Α δεδικ〈χι⌠ αλαπϕ〈ν 

βιζονψοσρα ϖεηετ∀, ηογψ ερεδετιλεγ ισ εγψ ηελψεν, εγψ Μιτηραευµβαν 〈λλτακ. � Μ.: 91, 

σζ.: 36, ϖ.: 30 χµ. � ∆ατ〈λ〈σα 198 〈πρ. 22. Αζ ελσ∀ δατ〈λτ φελιρατ, αµελψ Αθυινχυµοτ 

χολονιακντ εµλτι. Α µυνιχιπιυµ υτολσ⌠ δατ〈λτ φελιρατ〈τ λδ. φεντεββ, ν. 264. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 14347. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ.Ργ. 5, 1897, 118−120, ν. 23. φοτ⌠ 119. λ. � ϑ√ΑΙ 

1899, Ββλ. 57. � ΑΕ 1899 [1900] 69. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 

105/165. 

 

Ι(νϖιχτο) δ(εο) σαχρυ(µ) | προ σαλυτε | Γ(αι) Ιυλι(ι) ςιχτορ|[ι]ν(ι) δεχ(υριονισ) χολ(ονιαε) 

Α(θυινχενσιυµ) |5 θ(υιν)θ(υενναλισ), Γ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Πρι|µυσ λιβερτ|υσ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) 

λ(ιβενσ) µ(εριτο) Σατ(υρνινο) | ετ Γαλ(λ)ο χο(ν)σ(υλιβυσ) || (αντε διεµ) Ξ καλ(ενδασ) 

Μαι(ασ) 

 

3. σορ: Γ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσ εσετλεγ αζονοσ α 264. σζ φελιρατον σζερεπλ∀, αζονοσ νεϖ! 

σζεµλλψελ, ϖαγψ � µιϖελ α θυινθυενναλισοκατ τββνψιρε α δυυµϖιραλισοκ κζλ 
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ϖ〈λασζτοττ〈κ (ϖ. 244), 〈µ α 193 σζεπτεµβερρε δατ〈λτ φελιρατον σζερεπλ# Χ. Ιυλ. 

ςιχτορινυσ πεδιγ µγ χσακ αεδιλιχιυσ ϖολτ �, αννακ αζ απϕα λεηετεττ. Ινκ〈ββ αζ υτ⌠ββι 

λεηετ∀σγ µελλεττ σζ⌠λ αζ ισ, ηογψ α. χολονια ρανγρα εµελστ κϖετ∀εν ϖ〈λασζτοττ ελσ∀ 

αθυινχυµι θυινθυενναλισοκρα, α πολγ〈ρϖ〈ροσ σ α χαναβαε εγψεστσε µιαττ ρενδκϖλι 

φελαδατοκ ϖ〈ρτακ � πλ. εγψ α µυνιχιπιυµτ⌠λ ϕελεντ∀σεν ϕλνβζ∀ ορδο δεχυριονυµ 

σσζε〈λλτ〈σα � , µελψεκ ολψαν σζεµλψεκετ  κϖ〈ντακ α ϖ〈ροσ λρε, ακικ µινδ α κορ〈ββι 

µυνιχιπιυµ, µινδ α κορ〈ββι χαναβαε ϖεζετ∀ρτεγε κρβεν ϖιτατηατατλαν αυχτοριτασσζαλ 

βρτακ. Εγψ µ〈σικ Γ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσ, λδ. ν. ακι Κρ. υ. 259−βεν 〈λλτοττ ολτ〈ρτ, σ µ〈ρ 

λοϖαγρενδ! ϖολτ, φελτεηετ∀εν αζ ∀ λεσζ〈ρµαζοττϕα (ϖαγψ λεσζ〈ρµαζοττϕυκ) ϖολτ, ϖ. 282. 

5−6. σορ: Α λιβερτυσ Γ. Ιυλ. Πριµυσ µινδεν βιζοννψαλ ροκονα, ταλ〈ν αζ απϕα Χ. Ιυλιυσ 

Ινγενυσ σχριβ〈νακ (κατ. 267, 268, 269) 

 

 

 

267. Μσζκ∀ολτ〈ρ. � Μ.: 42, 47, 26, 29 χµ. � Α Κρεµπελ µαλοµ κζελβεν , α ϖαστι 

τλτσ τϖβεν ταλ〈λτ〈κ βυδ〈ν, κτ τοϖ〈ββι, αζονοσ σζϖεγ! ολτ〈ρ, σ Χ. Ιυλιυσ 

ςιχτορινυσ δεχυριο λιβερτυσ〈νακ, Πριµυσνακ αζ ολτ〈ρ〈ϖαλ (264. σζ. φελιρατ) εγψττ, 

χσατορνα〈σ〈σ κζβεν. Α βετ!ϖ〈ϕατοκβαν ϖρσ φεστκ νψοµαι. � Κρ. υ. 2. σζ. ϖγε � 3. 

σζ〈ζαδ ελεϕε. � Ολϖασατ: Κυζσινσζκψ αλαπϕ〈ν. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 5, 1897, 118, ν. 19−22, 119. κπ. � ΑΕ 1899, 68. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

14344. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 105/181. 

 

Ι(νϖιχτο) δ(εο) σ(αχρυµ) || Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Ι|νγεν|υσ σχρ|ιβ(α) χ[ο]λ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ). 

 

Α φελιρατ〈λλτ⌠ αζονοσ α 268. σ 269. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, σ µινδεν βιζοννψαλ ροκονα, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ α φια ϖολτ Χ. Ιυλιυσ Πριµυσ λιβερτυσνακ, λδ. α 266. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

268. Μσζκ∀ολτ〈ρ. � Α Κρεµπελ µαλοµ κζελβεν , α ϖαστι τλτσ τϖβεν ταλ〈λτ〈κ 

βυδ〈ν, κτ τοϖ〈ββι, αζονοσ σζϖεγ! ολτ〈ρ, σ Χ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσ δεχυριο λιβερτυσ〈νακ, 
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Πριµυσνακ αζ ολτ〈ρ〈ϖαλ (266. σζ. φελιρατ) εγψττ, χσατορνα〈σ〈σ κζβεν. Α βετ!ϖ〈ϕατοκβαν 

ϖρσ φεστκ νψοµαι. � Κρ. υ. 2. σζ. ϖγε � 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Ολϖασατ: Κυζσινσζκψ 

αλαπϕ〈ν 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 5, 1897, 118, ν. 19−22. � ΧΙΛ ΙΙΙ 14345. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 105/180. 

 

Ι(νϖιχτο) δ(εο) σ(αχρυµ) || Χ(αιυσ) Ιυ(λιυσ) Ιν|γενυ[σ] | σχριβ(α) χ[ο]|5λ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ). 

 

Α φελιρατ〈λλτ⌠ αζονοσ α 267. σ 269. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, σ µινδεν βιζοννψαλ ροκονα, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ α φια ϖολτ Χ. Ιυλιυσ Πριµυσ λιβερτυσνακ, λδ. φεντεββ, α 266. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

269. Μσζκ∀ολτ〈ρ.. � Α Κρεµπελ µαλοµ κζελβεν , α ϖαστι τλτσ τϖβεν ταλ〈λτ〈κ 

βυδ〈ν, κτ τοϖ〈ββι, αζονοσ σζϖεγ! ολτ〈ρ (α 267. σ 268. σζ. φελιρατ), σ Χ. Ιυλιυσ 

ςιχτορινυσ δεχυριο λιβερτυσ〈νακ, Πριµυσνακ αζ ολτ〈ρ〈ϖαλ (266. σζ. φελιρατ) εγψττ, 

χσατορνα〈σ〈σ κζβεν. Α βετ!ϖ〈ϕατοκβαν ϖρσ φεστκ νψοµαι. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 5, 1897, 118, ν. 19−22. � ΧΙΛ ΙΙΙ 14346. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 105/179−181. � Ολϖασατ: Κυζσινσζκψ αλαπϕ〈ν. 

 

Ι(νϖιχτο) δ(εο) σ(αχρυµ) || Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Ι[ν]|γενυσ | σχ|ιβ(α) χ[ο]|5λ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ). 

 

Α φελιρατ〈λλτ⌠ αζονοσ α 231. σ 232. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, σ µινδεν βιζοννψαλ ροκονα, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ α φια ϖολτ Χ. Ιυλιυσ Πριµυσ λιβερτυσνακ, λδ. φεντεββ, α 266., 267. σ 268. σζ. 

φελιρατοτ. 
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270. Νγψσζγ! µσζκ∀ τ〈βλα. Α φελιρατοσ µεζ∀ εγψσζερ! κερετβεν φογλαλ ηελψετ. � Μ.: 

92, σζ.: 150 χµ. � Λελ∀ηελψε βυδα, α κσ∀ββι δοη〈νψγψ〈ρ τερλετε, αηολ 1889−βεν 

κερλτ ελ∀. � 2. σζ. ϖγε, 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3579. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 162/63, ν. 22. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. 

Ργ. 5, 1897, 138, ν. 59. � ΝΑΓΨ Λ. ιν: Βυδαπεστ αζ ⌠κορβαν. Ι/2, 579. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντηυνγ 6, 1958, 449. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ. 

105/186. � Π⌠χζψ Κ.: Παννονιαι ϖ〈ροσοκ, 65. φοτ⌠. 

 

Χ(αιυσ) Χορνελ(ιυσ) Χοριντηυσ οβ Αυγυσταλιτατεµ σπλενδιδισσιµ[αµ] τεµπλυµ ιτερυµ 

[ρ]ε[φ(εχιτ)?]. 

 

1. σορ: α γενσ Χορνελια µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε φολψτ〈ν α Χορνελιυσ νϖ νεµχσακ Ιταλι〈βαν, 

ηανεµ α κορ〈ν ροµανιζ〈λ⌠δ⌠ ταρτοµ〈νψοκβαν, Ηισπανι〈βαν σ Γαλλια Ναρβονενσισβεν ισ 

σζλεσ κρβεν ελτερϕεδτ. Χ. Χορνελιυσ Χοριντηυσ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν φελσζαβαδτοττ ισ 

λεηετ. Α λελ∀ηελψβ∀λ νεµ λεηετ κικϖετκεζτετνι, µιλψεν τεµπλοµ ηελψρε〈λλτ〈σ〈ρ⌠λ ϖαν 

σζ⌠. 

 

 

 

271. Σρπτµνψ φελιρατοσ τ〈βλ〈ϕα, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 71, σζ.: 138, ϖ.: 25 χµ. � 

Λελ∀ηελψε: βυδα, ΙΙΙ. κερ. Βχσι τ 170−172. � 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι 

Μζευµ. � Α.  

 

Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ: Αυσγραβυνγεν 186, ν. 498. � ΝΑΓΨ Λ., Βπ. Ργ. 12, 1937, 273. � 

ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., Βπ. Ργ. 22, 1971, 316−317, ν. 19, 20. κπ. � ΑΕ 1972, 376. � Α. 

ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 25, 1973, 381, Ανµ. 93. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ# ν. 91. 

 

[− − − ] Πριµιτιϖο Σαϖαρια{ε} Αυ|[γ(υσταλι)? χολ(ονιαε)? Αθ(υινχενσιυµ)?, ορν(ατο) 

ορναµεντ]ισ δεχυριονατυσ ετ Ιυλιαε | [ − − − χονιυγι ετ − − −Π]ριµο ετ Φλαϖινο ετ Ρεστιτυ|[το 

φιλιισ πατερ πονε?]νδυµ ινχηοαϖιτ |5 [ετ φιλιι φαχιενδυ?]µ χυραϖερυντ. 
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3. σορ: α Φλαϖινυσ χογνοµεντ ταλ〈ν αζ απα νοµενϕβ∀λ δεριϖ〈λτ〈κ, σ αζ εσετλεγ Φλαϖιυσ 

λεηετεττ.  Πριµιτιϖυσ τισζτελετβελι ταν〈χσταγσ〈γα αλαπϕ〈ν Αθυινχυµβαν φοντοσ σζεµλψ 

λεηετεττ. Ηα Αυγυσταλισ Σαϖαρι〈βαν λεττ ϖολνα, σζ〈ρµαζ〈σ〈τ νεµ κελλεττ ϖολνα κλν 

κιεµελνι. Ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ Αθυινχυµβαν ϖολτ α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ παπϕα, αµινεκ 

ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σα νεµ ϖολτ ακαδ〈λψα � ερρε µ〈σ πλδ〈κατ ισ ισµερνκ � αζ ορδο 

δεχυριονυµβα αζονβαν τελϕεσ ϕογ ταγκντ εµιαττ µ〈ρ νεµ κερληετεττ βε. 

 

 

 

272. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. βυδα, Ρ⌠µαι Παρτ, Φορρ〈σσζεντλψ. Α ΙΞ. σζ〈µ φορρ〈σ κτη〈ζ〈νακ 

κ∀λαποκκαλ κιρακοττ παδλ⌠ϕ〈ν 1959−63 κζττ ταλ〈λτ〈κ. � Κρ. υ. 3. σζ. ελσ∀ φελε, κζεπε. 

� Φ. 

 

ΑΕ 1962, 120. � ΠΧΖΨ Κ, Αρχη. ⊃ρτ 99, 1972, 20. � ΑΕ 1972, 363−364. � ΠΧΖΙ Κ., 

Αρχη ⊃ρτ 107, 1980, 3 σκκ. � ΑΕ 1982, 807. 

 

Σιλϖανο | αντιχεσ|σορι Τ(ιτυσ) Φλαϖιυσ Λυ|χιυσ δεχ(υριο) | χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

θ|υ(α)εστοριυσ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Τ. Φλαϖιυσ Λυχιυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ απϕα Τ. Φλαϖιυσ Λυχιανυσ δυυµϖιραλισνακ, ακινεκ αζ. 

ολτ〈ρα Κρ. υ. 259−ρε δατ〈λτ, λδ. α 282. σζ. φελιρατοτ. 

 

 

 

273. Σζλ τρεδκε, α µ〈σοδλαγοσ φεληασζλ〈λ〈σ σορ〈ν α κι〈λλ⌠ ρσζειτ λεφαραγτ〈κ. � Κρ. 

υ. 3. σζ〈ζαδ. � Λελ∀ηελψε βυδα, �Αθυινχυµ� τγλαγψ〈ρ. � Κρ. υ. 3. σζ. � Βυδαπεστ, 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ .  

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 163, ν. 23. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10536. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/166. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−30. 

 

Σεπ(τιµιο) ςιχτορινο | θ(υονδαµ? �υαεστορι?) δεχ(υριονι) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | 

ετ Ποτεντιν<α>ε | ειυσ ετ Τεναχι |5 µιλ(ιτι) λεγ(ιονισ) φιλ(ιο) ϖ[�.  
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2. σορ: ¬. Φρλιχη σζεριντ Ο(ΒΙΤΟ) 

 

 

 

274. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. Αζ αβαχυσ εγψικ σαρκα λετρττ. Α βετ!κβεν µνιυµ νψοµαι. � Μ.: 

71, σζ.: 23, ϖ.: 22. � Αζ ν. παπφλδι 〈σατ〈σοκ αλκαλµ〈ϖαλ κερλτ ελ∀ 1890−βεν α ∆υνα 

φελ ϖεζετ∀ τ µεντι φρδ∀τ∀λ νψυγατρα εσ∀ λακ⌠η〈ζ ροµϕαι κζττ. � 2. σζ. ϖγε � 3. 

σζ〈ζαδ ελεϕε? � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 13368. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 3, 1895. � Υ#., Βπ.Ργ. 5, 1897, 104, ν. 1. 

�  Υ#, ϑ√ΑΙ 1899, Ββλ., 51. � ΑΕ 1899 [1900] 67. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α.., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 

197. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/178.  

 

∆ιαναε || ετ Σιλ(ϖανο) Σιλϖε(στρι) | δι(ι)σ πραεσι|διβυσ | ϖ|ενατιον(υµ) || Μ(αρχυσ) 

Αυρ(ελιυσ) Ποµπε|ιυσ σαχερδοτ(αλισ). 

 

 

 

275. Φογαδαλµι ολτ〈ρ, φελσ∀ ρσζε χσονκα, α φελιρατ ελεϕε ισ ηι〈νψζικ. � βυδα, 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. Αζ ν. Παπφλδι κζφρδ∀ τεπιδαριυµυµ〈νακ απσζισ〈βα 

ϖολτ βεπτϖε. Αζ ιστενσγ νεϖτ ταρταλµαζ⌠ φελσ∀ π〈ρκ〈νψα λετρτ. � 3. σζ〈ζαδ. � 

Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη.⊃ρτ. ∨Φ. 2, 1882, 61, ν. 4β. � ϑ. ∆ΙΝΕΡ, ΑΕΜ 7, 1883, 92−93. ν. 21. � 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ.,  Βπ.Ργ 2, 1890, 68−69, 73. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10475. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, Τηε 

Ποπυλατιον 105/157. � ΠΧΖΨ Κ.: Κζµ∃ϖεκ 86. 

 

[ − − −] | Χλ(αυδιυσ?) Ποµπειυ|σ Φαυστυσ δ|εχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

αε|[διλ(ιχιυσ)]  ΙΙϖιραλ(ισ)|5 [πραεφ(εχτυσ)] χο[λλ(εγιι) φαβρ(υµ)] | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) 

µ(εριτο). 
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2. σορ: Αθυιχυµ ϖεζετ∀ρτεγνεκ νϖαδ〈σ〈βαν νη〈νψ εσετβεν ελ∀φορδυλ α κεττ∀σ 

γεντιλιχιυµ. Α φελιρατ〈λλτ⌠ νεϖε ελσ∀ ελεµνεκ γεντιλιχιυµκντ ϖαλ⌠ φελολδ〈σα αζονβαν 

τϖεδσ ισ λεηετ. Α ρ〈νκ ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ σζϖεγβεν ΓΛ 〈λλ, αηολ α Γ α δεδιχατιο ρσζε 

ισ λεηετ, αζ Λ πεδιγ α πραενοµεν, σ α σζϖεγ γψ ακ〈ρ  − − − Αυ]|γ(υστο ϖαγψ �υσταε) 

Λ(υχιυσ) Ποµπειυ|σ Φαυστυσ � ισ λεηετεττ. Ποµπειυσ Φαυστυσ αζονοσ λεηετ α 276. σζ. 

φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. Ε φελιρατνακ υγψανχσακ α δεδιχατι⌠ϕα ηι〈νψζικ, γψ α νϖ 

κιεγσζτσϖελ καπχσολατβαν φελµερλ∀ βιζονψταλανσ〈γοκατ εννεκ σεγτσγϖελ σεµ 

λεηετ εγψρτελµ!ϖ τεννι. � 5. σορ: κιεγσζτσ α ΧΙΛ ΙΙΙ 3438 αλαπϕ〈ν. � Ποµπειυσ: 

µινδενττ ελτερϕεδτ γεντιλιχιυµ, κλνσεν α κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν, δε κελετεν ισ. � 

Φαυστυσ: ηασονλ⌠κππ µινδενττ ελτζερϕεδτ, ϖ. Ι. ΚΑϑΑΝΤΟ: Τηε Λατιν Χογνοµινα 272. 

 

 

 

276. Φελιρατοσ φογαδαλµι ολτ〈ρκ∀. Α 18−19. σζ〈ζαδβαν τββεν λ〈ττ〈κ, σ λερτ〈κ, 

λεραϕζολτ〈κ. Ρ⌠µερ α Κατανχηιχη−φλε λερ〈στ αζ ερεδετιϖελ εγψβεϖετεττε, σ 

µεγ〈λλαπτοττα, ηογψ αζ οττ κζλτ ελσ∀ κτ σορ ηι〈νψζικ. Εκκορ α κ∀ α 4. βετ!νλ εγσζ 

ηοσσζ〈βαν ελ ϖολτ τρϖε. � Ρ⌠µερ Φ. οπ. χιτ) σζεριντ Σολψµ〈ρρ⌠λ κερλτ ∨ϕβυδ〈ρα. � Α 

φελιρατοσ µεζ∀ ναγψσ〈γα Ρ⌠µερ σζεριντ 20ξ18 χµ, α βετ!κ ναγψσ〈γα 1,5 χµ ϖολτ. � 

∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. Ποµπειυσ Φαυστυσ α ϑυλ. 28−〈ν ταρτοττ φελϖονυλ〈σον ϖεζεττε α 

χολλεγιυµ ταγσ〈γ〈τ. ΗΑΜΠΕΛ ϑ. 268−ρα δατ〈λϕα, αµινεκ αζονβαν νινχσ αλαπϕα. � 

ΦΡ√ΛΙΧΗ, οπ. χιτ. σζεριντ βυδ〈ρ⌠λ Βυδ〈ρα ϖιττκ, ιττ πεδιγ εγψ ιδειγ Β〈τηορι Ανδρ〈σ 

η〈ζ〈βαν, µαϕδ αζ ∨ρι υ. 40., ιλλ. 56. σζ. αλαττ ϖολτ λ〈τηατ⌠. Ελϖεσζεττ, ραϕζ Σχηαυσχηεκ ϑ.−

τ⌠λ µαραδτ φενν ρ⌠λα. 

  

ΚΑΤΑΝΧΗΙΧΗ, Ιστρι Αδχ. ςετυσ Γεογρ. Ι, 403. � ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 4, 1864, 49. � 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 193. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ. 3, 1891, 144−145, ν. 3.� 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3438. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/155; 276. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., 

Τ∃ζολτ⌠ Μζευµ ⊃ϖκνψϖε 1984. 28−29. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−28. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) προ σαλυτε | [ − − −?]|| Χλ(αυδιυσ?) Ποµπειυσ | Φαυστυσ 

δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) αεδιλ(ιχιυσ) | 5ΙΙϖιραλ(ισ) πραεφ(εχτυσ) | χολλ(εγιι) 

φαβρ(υµ) ιτεµ|θυε πατρονυσ | δυξιτ χολλ(εγιυµ) σ(υπρα) σ(χριπτυµ) | ιν αµβυλατι[ο]|νισ 

(αντε διεµ) ς Καλ. Αυγ. | [− − − . 
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Α σζϖεγ εββεν α φορµ〈βαν ΣΧΗΑΥΣΧΗΕΚ ϑ. ραϕζα αλαπϕ〈ν ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ ρ〈νκ. 

1. σορ: ΡΜΕΡ Φ. λερ〈σ〈βαν ηι〈νψζικ. Α σζϖεγ λεµ〈σολ⌠ϕα ϖαλ⌠σζν!λεγ τϖεσεν 

ιλλεσζτεττ Χλ. Ποµπειυσ Φαυστυσ κϖηεζ εγψ µ〈σικ, τρεδκεσ κϖετ, µαϕδ εζυτ〈ν α 

σζϖεγκετ α µ〈σολ〈σ σορ〈ν σσζεκαπχσολτα, ϖ. ΜΟΜΜΣΕΝ, ΧΙΛ. � 3. σορ: Χλ(αυδιυσ) 

Ποµπειυσ Φαυστυσ νεϖηεζ λδ. αζ ελ∀ζ∀ φελιρατ〈ηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζστ. � 9−10. σορ.: 

ΗΑΜΠΕΛνλ ΙΝΑΜΒςΛΑΤΙ | ς ΚΑΛ, ΦΡ√ΛΙΧΗνλ, ΜΟΜΜΣΕΝνλ ΙΝ • ΑΜΒςΛΑΤΙ | ς/Σ • 

ς • ΚΑΛ, ΡΜΕΡνλ ΙΝΑΜΒςΛΑΤΙ    |   σ • ς • ΚΑΛ. ΣΖΙΛℑΓΨΙν〈λ α 10. σορ ςΙΣ, σ εννεκ 

αλαπϕ〈ν α 9−10 σορ φορδυλ⌠ϕ〈ν λϖ∀ σζ⌠ ν〈λα ιν αµβυλατιϖισ. � Α 9. σορ ϖγν ΡΜΕΡ 

λερ〈σα ηι〈τυστ σεϕτετ, ιττ µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ 〈λληατοττ µγ εγψ Ο βετ! ισ, υγψανακκορ 

α 10. σορ ελσ∀ η〈ροµ βετ!ϕτ αζοκ, ακικ α φελιρατοτ εγψκορ µγ λ〈ττ〈κ, χσακ νεηεζεν 

τυδτ〈κ κιϖεννι. Α ΦΡ√ΛΙΧΗ σ ΜΟΜΜΣΕΝ 〈λταλ ς−νεκ φελισµερτ ελσ∀ βετ! εγψ Ν τρεδκε 

ισ λεηετεττ. Α κρδσεσ ηελψεν µινδεν βιζοννψαλ αζ αµβυλατιονισ 〈λληατοττ. Α ΣΖΙΛℑΓΨΙ 

〈λταλ ϕαϖασολτ αµβυλατιϖυµ σζ⌠ λτεζσρ∀λ εγψβκντ α ΤΛΛ νεµ τυδ. � Χλ. Ποµπειυσ 

Φαυστυσ αζονοσ α 275. σζ. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. 

 

 

 

277. Σζαρκοφ〈γ. Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ ολδαλ〈ν εγψ−εγψ γενιυσ. � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ 

εγψκορι τ〈βορϖ〈ροσ τερλετε, α ϖολτ Βχσι τι τεµετ∀, µα Σαν Μαρχο υτχα � ςερ∀φνψ 

υτχα, αζαζ α ηαϕδανι χαναβαε τερλετε. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ ηαρµαδα. � Βυδαπεστ, 

Αθυινχυµι Μζευµ. � Α. 

 

ΠΑΡΡΑΓΙ ΓΨ., Βπ. Ργ. 21, 1964, 235, 35. κπ. � ΑΕ 1965, 119. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: 

ςεζετ# ν. 84. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−54. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) Μ(αρχο) Υλπιο ςιχτορι θυονδα(µ) | ϖετ(ερανο) λεγ(ιονισ) ΙΙ αδι(υτριχισ) 

θυι ϖιξ(ιτ) ανν(οσ) Λς ετ Μ(αρχο) Υλπ(ιο) ςιχτο|ρινο θυ(α)εστορι χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ) ετ Υλπ(ιαε) ςιχτοριν(α)ε | θυονδ(αµ) φιλι(ι)σ ειυσ Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) 

Μαρχελλινυσ νεποσ |5 ετ ηερεσ ειυσ περφαχιενδυ(µ) χυραϖιτ. 

 

1−2. σορ: 〈τηζ⌠δ⌠ ηιβα α κ∀βεν α φελιρατοσ µεζ∀ ϕοββ σζλε κζελβεν, αµιτ α σζϖεγ 

βεϖσσε σορ〈ν κιηαγψτακ: α θυονδαµ Ο σ Ν βετ!ϕε, ιλλ. αζ ςΛΠ σ ςΙΧΤΟ κζττ. Αζ 
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Υλπιι Αθυινχυµβαν ελϖιλεγ λεηετνεκ ροµανιζ〈λτ ηελψι βεννσζλττεκ ισ, ναγψοββ 

ϖαλ⌠σζν!σγγελ αζονβαν αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκ λεσζ〈ρµαζοτται ϖολτακ, σ α κατοναι 

σζολγ〈λατυκ ρϖν κερλτεκ ιδε. � Μ. Αυρ. Μαρχελλινυσ χογνοµενϕτ α Μαρχελλυσβ⌠λ 

δεριϖ〈λτ〈κ. Ιταλι〈β⌠λ τερϕεδτ ελ, Παννονια ινφεριορβαν αζονβαν κελετιεκ κρβεν ισ 

τββσζρ ελ∀φορδυλ. 

 

 

 

278. Ολτ〈ρ. � Μ.: 70 χµ, σζ.: 34, ϖ.: 38 χµ. � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ εγψκορι τ〈βορϖ〈ροσ 

τερλετν φεκϖ∀ Μιτηραευµ, αηολ ιν σιτυ κερλτ ελ∀, α χελλα κτ ολδαλκ〈βα βε〈γψαζϖα α 

φελιρατ〈λλτ⌠ η〈ροµ τοϖ〈ββι ολτ〈ρ〈ϖαλ εγψττ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Ολϖασατ: Κυζσινσζκψ 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 8, 1888, 390−391 φ. � Υ#., Βπ. Ργ. 1, 1889, 47, 59 σκ, 

κλνσεν 78 σκκ. ν. 9. � Ρ. ΦΡ√ΛΙΧΗ, ΑΕΜ 14, 1891, 66−68, ν. 46. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10463. 

� Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΤ 5, 1958, 73−74. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/161.  

 

∆εο Χαυτι | Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) ςιχ|τορινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) |5 Αθ(υινχενσιυµ) 

αεδιλισ. 

 

2−3. σορ: αζ Αντονιυσ νϖ ιταλικυσ, δε α τριυµϖιρ Μ. Αντονιυσ τεϖκενψσγε φολψτ〈ν 

κελετεν ισ ελτερϕεδτ. Εγψ τοϖ〈ββι Αντονιυσ Αθυινχυµβαν Αυγυσταλισ, ϖ. κατ. 339, εγψ 

πεδιγ δυυµϖιρ σ φλαµεν ϖολτ. Αζ υτ⌠ββι Κρ. υ. 250−βεν ηαγψοττ η〈τρα φελιρατοτ, λδ. κατ. 

351. Αθυινχυµ αζ ιλλψριχυµι ϖ〈µκερλετ ϖ〈µϕαινακ βρλετβεν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ 

ϕ〈τσζ⌠ Αντονιυσοκνακ ισ β〈ζισα ϖολτ α 2. σζ. µ〈σοδικ φελβεν− 3. σζ. ελεϕν, σ α χσαλ〈δ 

εγψικ ταγϕ〈ρ⌠λ, Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισρ⌠λ υγψανισ τυδϕυκ, ηογψ αθυινχυµι πολγ〈ρ 

ϖολτ, ϖ. κατ. 289 τοϖ〈ββ〈 358, 361. � Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυσ τοϖ〈ββι φελιραταιτ λδ. 

λεντεββ, κατ. 279, 280, 281, τοϖ〈ββ〈 297 σ 320. 
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279. Ολτ〈ρ � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ εγψκορι χαναβαε τερλετν λϖ∀ Μιτηραευµ, αηολ ιν 

σιτυ κερλτ ελ∀, α χελλα κτ ολδαλκ〈βα βε〈γψαζϖα α φελιρατ〈λλτ⌠ η〈ροµ τοϖ〈ββι ολτ〈ρ〈ϖαλ 

εγψττ. � Μ.: 70 χµ, σζ.: 34, ϖ.: 38 χµ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 8, 1888, 385−392, µινδενεκελ∀ττ α 390−391. � Υ#., 

Βπ.Ργ. 1, 1889, 47, 59 σκ, κλνσεν 78−82, κπ π; 78, ν. 9. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΑΕΜ 14, 

1891, 66−68, ν. 44. � Υ#., Βπ. Ργ. 4, 1892, 127−128, ν. 26−29. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10461. � 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Β: Αθυινχυµ 53−57. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΤ 5, 1958, 73−74. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/159. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−10. 

 

∆εο Χαυ|τοπατι | Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) | ςιχτορι|5νυσ δεχ(υριο) | χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ) | αεδιλισ. 

 

Α φελιρατ〈λλτ⌠ηοζ λδ. α 278−ασ φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ! Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυσ 

τοϖ〈ββι ολτ〈ραιτ λδ. κατ. 278, 280, 281, τοϖ〈ββ〈 297 σ 320. 

 

 

 

280. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ εγψκορι χαναβαε τερλετν λϖ∀ Μιτηραευµ, αηολ ιν 

σιτυ κερλτ ελ∀, α χελλα κτ ολδαλκ〈βα βε〈γψαζϖα α φελιρατ〈λλτ⌠ η〈ροµ τοϖ〈ββι ολτ〈ρ〈ϖαλ 

εγψττ, κεττ∀−κεττ∀ σζεµβενζεττ εγψµ〈σσαλ. � Μ.: 65 χµ, σζ.: 34, ϖ.: 38 χµ. � Κρ. υ. 

3. σζ〈ζαδ. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 8, 1888, 385−392, µινδενεκελ∀ττ α 390−391, ε. �  Υ#., 

Βπ. Ργ. 1, 1889, 47, 59 σκ, κλνσεν 78−82, κπ: 78, ν. 9. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΑΕΜ 14, 

1891, 66−68, ν. 43−46. � Υ#., Βπ. Ργ. 4, 1892, 127−128, ν. 26−29. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10462. 

� ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Β: Αθυινχυµ 53−57. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/160. 

� Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−10. 

 

Φοντι | περεννι| Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) | ςιχτορι|νυσ δεχ(υριο) | χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

αεδ(ιλισ). 
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Α φελιρατ〈λλτ⌠ηοζ λδ. α 278−ασ φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ! Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυσ 

τοϖ〈ββι η〈τραηαγψοττ εµλκειτ λδ. κατ. 278, 279, 281, τοϖ〈ββ〈 297 σ 320. 

 

 

 

281. Ολτ〈ρτρεδκ, αζ αλσ⌠ ρσζε µαραδτ µεγ. � Λελ∀ηελψε βυδα, αζ εγψκορι 

τ〈βορϖ〈ροσ τερλετν φεκϖ∀ Μιτηραευµ, αηολ Μ. Αντ. ςιχτορινυσ η〈ροµ φογαδαλµι 

ολτ〈ρ〈ϖαλ εγψττ ιν σιτυ κερλτ ελ∀. ςαλ⌠σζν!λεγ εζτ ισ τ∀λε σζ〈ρµαζικ. � ∆ατ〈λ〈σα: 3. 

σζ〈ζαδ. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 1, 1889, 47, 59 σκ, κλνσεν 78 σκκ. � Υ#., Βπ. Ργ 3, 

1891, 220−221, ν. 11. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10464. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β.,  

 

 [−−− | Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) | ςιχτορι|νυσ? δε]χ(υριο) | χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

αεδ(ιλισ). 

 

Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυσ τοϖ〈ββι φελιραταιτ λδ. κατ. 278, 279, 280, τοϖ〈ββ〈 297 σ 320. 

2−4. σορ: α κιεγσζτσ α ϖελε εγψττ ταλ〈λτ τοϖ〈ββι η〈ροµ φελιρατ αλαπϕ〈ν, λδ φεντεββ. 

 

 

 

282. Μσζκ∀λαπ, εγψσζερ! π〈φρ〈νψοσ κερεττελ σζεγλψεζϖε. Α βετ!κετ ηανψαγυλ ϖστκ, α 

ϖ〈ϕατοκβαν ϖρσ φεστκ νψοµα. � Μ.: 59, σζ. 58,5 χµ. � Λελ∀ηελψε βυδα, α κατοναι 

αµπηιτηεατρυµ Νεµεσισ σζεντλψνεκ λεγβελσ∀ ελ∀χσαρνοκα. � Κρ. υ. 259. ϑυν. 27. −  

 

ΤΟΡΜΑ Κ.: Αζ αθυινχυµι αµπηιτηεατρυµ ϕσζακι φελε. ϑελεντσ αζ οττανι 〈σατ〈σοκρ⌠λ. 

Βυδαπεστ, 1881. ⊃ρτεκεζσεκ α τρτνελµι τυδοµ〈νψοκ κρβ∀λ. 9/5. 1881. 72, ν. 2. � 

∆ΙΝΕΡ, ϑ., ΑΕΜ  7, 1883, 94, ν. 24. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β.: Βπ. Ργ. 3, 1891 117−118, ν. 2. 

� ΧΙΛ ΙΙΙ 10440. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ, 105/153. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−16, ΜΙ−46, 49. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

∆εαε ∆ιαναε Νεµεσι Αυγ(υσταε) | ηονοριβυσ ετ φα(ϖ)οριβυσ | Χ(αιο) Ιυλ(ιο) ςιχτορινι 

(σιχ!) εθ(υο) π(υβλιχο) αεδιλι | ΙΙϖιραλι ετ Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Λυχιανο |5 θ(αεστορι) ΙΙϖιραλι 
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ποντιφιχιβυσ θ(υιν)θ(υενναλιβυσ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | Πυπιλι(υσ) Ηψλιατιανυσ | 

αντεσστισ (σιχ!) νυµινι ειυσ | δεαε ποσυιτ (αντε διεµ) ς Καλ(ενδασ) Ιυλ(ιασ) || Αεµιλιανο 

ετ Βασ(σ)ο χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2. σορ: Αθυινχυµβ⌠λ µγ κτ τοϖ〈ββι ολψαν φελιρατ κερλτ ελ∀ � ϖ. 264, 266 � µελψνεκ 

τββεκ κζττ Χ. Ιυλ. ςιχτορινυσ αζ 〈λλτ⌠ϕα. Εζεκ ϖαλ⌠σζν!λεγ κτ κλνβζ∀ σζεµλψτ∀λ 

� µινδεν βιζοννψαλ απ〈τ⌠λ σ φι〈τ⌠λ � σζ〈ρµαζνακ, σ φελµεν∀ι λεηετνεκ α ∆ιανα 

Νεµεσισνεκ ολτ〈ρτ 〈λλτ⌠ Χ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσνακ. � 3. σορ: ηελψεσεν ςιχτορινο. � 4. 

σορ: Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Λ(υχιανυσ) φελτεηετ∀εν λεσζ〈ρµαζοττϕα α .. σζ〈µ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ 

Τ(ιτυσ) Φλαϖιυσ Λυχιυσνακ. � Μινδκτ φελιρατ〈λλτ⌠ προϖινχι〈λισ σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ. Χ 

Ιυλιυσ ςιχτορινυσ φελµεν∀ϕε βιζονψοσαν, Τ. Φλαϖιυσ Λυχιανυσ πεδιγ ναγψ 

ϖαλ⌠σζν!σγγελ ιδεγεν τελεπεσ ϖολτ Αθυινχυµβαν, µιϖελ α Φλαϖιυσοκ αλαττ µγ νεµ 

ϖολτ σζ〈µοττεϖ∀ πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σ αζ Εραϖισχι κρβεν. Σζ〈ρµαζηατοττ αζονβαν 

∆λ− ϖαγψ Νψυγατ−παννονι〈β⌠λ αηολ µ〈ρ α η⌠δτ〈σ ιδ∀σζακ〈τ⌠λ κεζδϖε ρενδσζερεσ 

σοροζ〈σοκ ϖολτακ, α Φλαϖιυσοκ πεδιγ τββ ϖ〈ροστ ισ αλαπτοττακ. � 7. σορ: ηελψεσεν: 

αντιστεσ. 

 

 

 

283. Ολτ〈ρτρεδκ. � Λελ∀ηελψε βυδα, α κατοναϖ〈ροσ αµπηιτηεατρυµ〈νακ Νεµεσισ−

σζεντλψε. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΤΟΡΜΑ Κ.: Αζ αθυινχυµι αµπηιτηεατρυµ ϕσζακι φελε. Βυδαπεστ, 1881, 81. � ∆ΙΕΝΕΡ, 

ΑΕΜ 7, 1883, 96. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10452. 

 

− − − | − − − χ]ολ(ονιαε) Α[θ(υινχενσιυµ) | ϖ(οτυµ)] σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Α ΧΙΛ λοχ. χιτ.: θυινθυε ϖερσυσ εϖανιδι. � Α φελιρατ α ϖ〈ροσ ϖαλαµιλψεν 

τισζτσγϖισελ∀ϕτ∀λ σζ〈ρµαζικ, α σζεντλψβεν ελ∀κερλτ φελιρατοκ 〈λλτ⌠ινακ τ〈ρσαδαλµι 

σσζεττελε αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν!ββ, ηογψ [δεχ(υριο)? ιλλ. ΙΙϖιρ, ετχ. χ]ολ(ονιαε), αζαζ α ϖ〈ροσ 

ϖεζετ∀ ρενδϕνεκ εγψ ταγϕα, µιντ εγψ [Αυγ(υσταλισ)? χ]ολ(ονιαε). 
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284. Φογαδαλµι ολτ〈ρ τρεδκε. Ανψαγα µσζκ∀. � Λελ∀ηελψε α χαναβαε 

αµπηιτηεατρυµα µελλεττι Νεµεσισ−σζεντλψ. � 3. σζ〈ζαδ. � Μαγασσ〈γα: 5−21 χµ, 

σζλεσσγε 8−20 χµ. � Α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 3, 1891, 120, ν. 9. � ϑ. ∆ΙΝΕΡ, ΑΕΜ 7, 1883, 96. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

10447. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/158. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−16, ΜΙ−45. 

 

 [− − − ςαλ]ερ[− − − ετ] | [− − −] Χ(αιυσ) Φαβι(υσ?) [− − − | − − −]νυσ π(οντιφεξ) ΙΙϖ[ιρι ι(υρε) 

δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλεσ)]. 

 

Αζ ιστεν νεϖε ηι〈νψζικ δε α φελιρατ λελ∀ηελψβ∀λ εγψρτελµ!εν Νεµεσισ κϖετκεζικ. �  

[− − − ςαλ]ερ[ιυσ ϖαγψ [− − − ςαλ]ερ[ιανυσ. Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν � µινδ α 

χαναβαεβαν, µινδ α µυνιχιπιυµβαν, µινδ πεδιγ α χολονι〈βαν ϕελεν ϖολτακ α ςαλεριυσοκ, 

ϖ. 252, 264, 291, 295, 317. Μ〈σ χσαλ〈δοκβα ϖαλ⌠ βεη〈ζασοδ〈συκατ α ςαλεριανυσ 

χογνοµεν ϕελζι, ϖ. κατ. 296. Α Φαβιυσ νϖ κιεγσζτσηεζ λδ. α νοµεν αθυινχυµι ιλλ. 

παννονιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈τ: ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 186/28 (Φαβια Σεχυνδινα Αθυινχυµβ⌠λ), 

154/36, 156/21 (εγψ κατονα σ εγψ λιβερτυσ Χαρνυντυµβ⌠λ), ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 301, 105/213 (εγψ Φαβιυσ Αθυινχυµβ⌠λ), τοϖ〈ββ〈 α 6. σζ φελιρατοτ. 3. σορ: 

π(οντιφεξ). Α σαχερδοτεσ προϖινϖιαε Νεµεσισνεκ σζεντελτ ολτ〈ραιτ λδ. µγ. Κατ. 48, 282, 

309,  

 

 

 

285. Φογαδαλµι τ〈βλα, τββ δαραβρα τρττ, ηι〈νψοσ. � Μ.: 78, σζ.: 67. Βετ!κ: 4,5−3. � 

Αζ ν. Χσιγαδοµβ κρνψκν κερλτ ελ∀, αζ εγψκορι χαναβαε αµπηιτηεατρυµ〈νακ 

κζελβεν, 1876−βαν. � 214 ϕυν. 24. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ 

 

 ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 11, 1877, 29−30, ν. 5. � ϑ. ΗΑΜΠΕΛ, ΑΕΜ 2, 1878, 70, χ. � 

ΦΡ√ΛΙΧΗ, Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 155−156. � ΤΟΡΜΑ Κ.: Αζ αθυινχυµι αµπηιτηεατρυµ 

σζακι φελε. 74, 1. ϕεγψζ. � ΧΙΛ ΙΙΙ, 10439. � ΙΛΣ 3471. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 
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16, 1964, 105/154. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ, 50. � ΑΕ 1976, 541. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−16, ΜΙ−43, 44. � ΑΕ αλαπϕ〈ν. 

 

Προ σαλυτε δ(οµινι) ν(οστρι) | Ιµπ(ερατορισ) Μ(αρχι) Αυρελ(ιι) Αν|τονινι Αυγ(υστι) | 

Αυρελι(ι) Φλορυσ ετ Μ|ερχατορ ΙΙϖιρ(ι) θ(υιν)θ(υενναλεσ) | χ[ολ(ονιαε)] Αθ(υινχενσιυµ) 

τεµπ{υ}λυµ | [Νε]µεσισ ϖετυστατε | [χον]λαπσυµ ρεστιτυερ(υντ) | [Μεσσαλλα] ετ Σαβι(νο) 

χο(ν)σ(υλιβυσ) (αντε διεµ) ςΙΙΙ Κ(αλενδασ) Ιυλ(ιασ) | [δ(εδερυντ) δ(εδιχαϖρτυντ) 

Α]υρ(ελιο) Συρο σαλα(ριαριο?). 

 

3−4. σορ: Αυρελιι: ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀ Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν. Φλορυσ σ 

Μερχατορ ϖαλ⌠σζν!λεγ Μαρχι Αυρελιι λεηεττεκ, µερτ α πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ⌠ χσ〈σζ〈ροκ 

νεϖε µιαττ ∀κ αλκοττ〈κ αζ Αυρελιι τλνψοµ⌠ τββσγτ, γψ αζ ∀ πραενοµενϕκετ λεηετεττ 

εληαγψνι � λδ. πλ. Μ. Αυρελιυσ Αεπιχτετιανυσ κτφλε νϖηασζν〈λατ〈τ Αθυινχυµηοζ 

ταρτοζ⌠ ϖιχυσ ςινδονιανυσβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατον, κατ. 316 �  µγ α µ〈σ πραενοµεννελ 

ρενδελκεζ∀κνεκ, ακικ κϖετκεζσκππ µ〈σ χσαλ〈δοκηοζ ταρτοζτακ � γψ Αθυινχυµβαν 

πλ. α Λυχιι Αυρελιι, ϖ. κατ 336, 349 �  µεγκλνβζτετσλ ϕελλνι κελλεττ αζ ελτρ∀ 

πραενοµενϕκετ. � 5−6. σορ: αζ αµπηιτηεατρυµ Νεµεσισ−σζεντλψνεκ πυσζτυλ〈σ〈τ α 

κυτατ〈σ εγψ εσετλεγεσ 212−213−ρα δατ〈λτ βαρβ〈ρ βετρσσελ ηοζζα σσζεφγγσβε, ϖ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ., Αρχη ⊃ρτ 88, 1961, 26, τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 14, 1962, 99, υ∀. ιν 

ΠΡΚ 43., µελψρε αζ αλκαλµατ α κτ τεστϖρ−χσ〈σζ〈ρ, Χαραχαλλα σ Γετα κζττ κιλεσεδ∀ 

ϖισζ〈λψ κν〈λτα. Μινδεζεκ φολψτ〈ν σζκσγεσσ ϖ〈λτ, ηογψ α 214−βεν κελετρε ινδυλ⌠ 

Χαραχαλλα τβαεϕτσε α δυναι ταρτοµ〈νψοκατ, σ οττ 〈τφογ⌠, σταβιλιζ〈λ⌠ ιντζκεδσεκετ 

φογανατοστσον. Α ηελψρε〈λλτ〈σι φελιρατ σζϖεγε αζονβαν χ〈φολϕα αζτ, ηογψ α σζεντλψ 

ϖαλαµιλψεν ερ∀σζακοσ πυσζττ〈σνακ εσεττ ϖολνα 〈λδοζατυλ, ϖ. ϖετυστατε [χον]λαπσυµ. 

Ελρεγεδεττ σ α χσ〈σζ〈ρλ〈τογατ〈σ αλκαλµ〈ρα νψλϖ〈νϖαλ⌠αν ρενδβε κελλεττ τεννι, 

Παννονιαι ταρτ⌠ζκοδ〈σα σορ〈ν α χσ〈σζ〈ρ υγψανισ Αθυινχυµοτ ισ φελκερεστε, ϖ. ΝΑΓΨ Τ. 

ιν: Βυδαπεστ τρτνετε 1, 102, εζ µαγψαρ〈ζζα α φελιρατ δεδικ〈χι⌠ϕ〈τ ισ.  
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286. Ολτ〈ρ. � Α Χσ〈σζ〈ρφρδ∀ τερλετν, αζαζ α λεγιο τερριτοριυµ〈ρ⌠λ κερλτ ελ∀, Μ〈τψ〈σ 

κιρ〈λψ υραλκοδ〈σα ιδεϕν α Σζεντη〈ροµσ〈γ τεµπλοµα ελ∀ττ ϖολτ φελ〈λλτϖα. � ∆ατ〈λ〈σα: α 

µυνιχιπιυµ ιδ∀σζακα, α 2. σζ. δερεκα−µ〈σοδικ φελε, λδ. λεντεββ. � Ελϖεσζεττ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3488. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 158−159, ν. 17. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. 

⊃ρτ. 1940, 196. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/156. � ΣΖ. ΠΧΖΨ Κ.: 

Κζµ∃ϖεκ 32. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−48. 

 

Νψµπηισ | Μ(αρχυσ) Φονιαχι|υσ ςερυσ θ(υιν)θ(ενναλισ) | σαχερδοταλισ |5 διγνισσιµισ | 

µεριτο. 

 

2. σορ: α Φονιαχιυσ ϖαλ⌠σζν!λεγ τϖεσ ολϖασ〈σ κϖετκεζµνψε, σ Φοϖιαχιυσνακ κελλεττ α 

κϖν 〈λλνια, ϖ. α κϖετκεζ∀ φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈νακ, Μ. Φοϖιαχιυσ ςερυσ ιυνιορνακ α 

νεϖϖελ, ακινεκ τββ φελιρατα ισ φεννµαραδτ, ϖ. κατ. 261, 286, σ ακι α σαχερδοταλισνακ 

µινδεν βιζοννψαλ α φια ϖολτ, σ ακινεκ α φελιρατ〈λλτ〈σ〈τ ΠΧΖΨ Κ. α µαρκοµανν η〈βορκατ 

κϖετ∀ ηελψρε〈λλτ〈σοκ, ιλλ. α µυνιχιπιυµ σ χαναβαε κζµ!ϖεστσνεκ ιδ∀σζακ〈ρα, αζαζ 

α 180−ασ ϖεκρε τεσζι, ϖ. Αρχη. ⊃ρτ. 99, 1972, 29. � 4. σορ: α σαχερδοσ 〈λταλ〈νοσ 

µεγϕελλσε ϖολτ α παπι µλτ⌠σ〈γνακ, ελ∀σζερετεττελ ηασζν〈λτ〈κ ιδεγεν κυλτυσζοκ 

παπϕανακ µεγϕελλσρε ισ. Λεκσζντ φ∀παπ, σαχερδοταλισ αζονβαν χσακ α σαχερδοταλισ 

προϖινχιαε (ϕελεν εσετβεν σαχερδοταλισ προϖινχιαε Παννονιαε ινφεριορισ) ϖολτ. � Α 

Φοϖιαχιυσοκ ϖαλ⌠σζν!λεγ νψυγατ−παννονιαι ροµανιζ〈λτ βεννσζλττεκ λεηεττεκ, δε 

ελκπζεληετ∀ εραϖισχυσ σζ〈ρµαζ〈συκ ισ, ϖ. α 261. σζ. φελιρατ µεγϕεγψζσειτ. 

 

 

 

287. Σρσζτλ. Α φελιρατοσ µεζ∀ φλττ εγψ ν∀ δοµβορµ!ϖεσ µελλκπε. � Μ.: 73, σζ.: 

32, ϖ.: 12 χµ. � 1888−βαν κερλτ ελ∀ βυδ〈ν, αζ ακκορι Κισχελλι υτχ〈βαν, η〈ζπτσκορ, 

αζ εγψκορι χαναβαε τερλετρ∀λ. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10535. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 10, 1890, 315−318, ν. 37. � Υ#, Βπ. Ργ. 

3, 1891, 163−164, ν. 24. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/171. 
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Φλ(αϖια) Ματρονα | θυ[α]ε ϖ(ι)ξ(ιτ) αννισ | ΞΛ δεισ (σιχ!) ν(υµερο) ς Μ(αρχυσ) | 

Πετι[λ]ιυσ Χλεµ|5εντινυσ δεχ(υριο) | Α(θυινχενσιυµ) θυ<α>εσ(τορ) χο(ν)ι(υγι) | 

φαχιενδυµ | χυραϖιτ. 

 

2−6 σορ: αζ Ε κυρζϖ φορµ〈βαν, Ι Ι−ϖελ ρϖα. � 3. σορ: ηελψεσεν διεβυσ; Φρλιχη: 

Νυµ(εριυσ) ϖαγψ Νυµ(ισιυσ), αζονβαν α σζϖεγνεκ εββε α ρσζβε εγψ γεντιλιχιυµ νεµ 

ιλλικ; ΧΙΛ λοχ. χιτ.: ν(υµερο) ς. � 4. σορ: α Πετιλιυσ νοµεν µινδενττ ελ∀φορδυλ, ϖ. Β. 

Λ∀ρινχζ: Ονοµαστιχον ΙΙΙ, π. 134. � 6. σορ: Α ΘΙΙΣ, αµιτ α ΧΙΛ λοχ. χιτ. τϖεσεν 

Αθυι[νχ(ι)]−νεκ ολδοττα φελ. −  

 

 

 

288. Ολτ〈ρκ∀. � βυδ〈ν, α Φλ⌠ρι〈ν υτχ〈βαν, αζ εγψκορι λεγι⌠στ〈βορ τερλετν κερλτ ελ∀ 

χσατορνα〈σ〈σ σορ〈ν 1879−βεν. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 210. � Βυδαπεστ, Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 13, 1879, 36−37. � ∆ΙΕΝΕΡ, ΑΕΜ 7, π. 91. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., 

Βπ. Ργ. 6, 1899, 142−143, ν. 128. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10429. � Ο. ΗΙΡΣΧΗΦΕΛ∆: Κλεινε 

Σχηριφτεν 595. � Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ: ∆ιε ρελιγιον δεσ ρµισχηεν Ηεερεσ. 1895, 99. � 

ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 201. � ΑΕ 1944, 89. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 343, 105/52. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Ιυνονι ρεγιναε | σαχρυµ Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) | Εµεριτυσ ετ 

Τιβ(εριυσ) Χλ(αυδιυσ) |5 Εξυπερατυσ β(ενε)φ(ιχαριι) | χο(ν)σ(υλαρεσ) λεγ(ιονισ) ΙΙ 

αδι(υτριχισ) αγε|ντεσ χυραµ λεγ(ιονισ) | ετ χολονια Αθ(υινχενσιυµ) ϖ(οτυµ) λ(ιβεντεσ) 

µ(εριτο) σ(ολϖερυντ) | Φαυσ{σ}τινο ετ Ρυφινο |10 χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2. σορ: Α+Ε: ρεγιναε, λιγατυρα. � 4. σορ: Ε+Τ: ετ, λιγατυρα. � 5. σορ: Β+Φ: 

β(ενε)φ(ιχιαριυσ), λιγατυρα. � Αζ αθυινχυµι χολονια τερλετν α ϖ〈ροσ σζοµσζδσ〈γ〈βαν 

〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγιο βενεφιχιαριυσαι ρενδ∀ρι τεενδ∀κετ λ〈ττακ ελ, υγψανεηηεζ λδ µγ λεντεββ 

α 292. σζ. φελιρατοτ ισ. � 7. σορ: Ε+Τ: ετ, λιγατυρα. 
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289. Μσζκ∀τ〈βλα. Α φελιρατοσ µεζ∀ α τ〈βλα φελσ∀ ρσζν ηελψεζκεδικ ελ, µινδκτ ολδαλ〈ν 

φλκρϖεσ δσζτσ. Αλαττα α κ∀λαπ σιµα, δσζτσ νλκλι, κζπεν ναγψοββ βεµλψεδσ, 

µελψ αννακ α µ〈ρϖ〈νψ ϖαγψ βρονζ δσζνεκ (ορναµεντυµ) α ηελψε, µελψνεκ α ϖ〈ροσ 

ρσζρε τρτν∀ αδοµ〈νψοζ〈σ〈τ α φελιρατ µεγρκτεττε. � Μ.: 180, σζ.: 80, ϖ.: 15 χµ. � 

1881−βεν κερλτ ελ∀, α ςρσϖ〈ρ φελ ϖεζετ∀ τ µεντν φεκϖ∀ ςικτορια τγλαϖετ∀ 

τερλετν, εγψ κζπκορι τεµπλοµ ροµϕαιβ⌠λ. � 2. σζ〈ζαδ. υτολσ⌠ ϖει, 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. 

� Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΤΟΡΜΑ Κ., Αρχη⊃ρτ 8, 1874, 141. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη⊃ρτ ∨Φ 10, 1890, 228−229, 29. 

σζ.. � Υ#, ΑΕΜ 14, 1891, 72, ν. 56. � Υ#, ΒπΡγ 3, 1891, 160, ν. 20. � ΗΑΜΠΕΛ ϑ., 

ΒπΡγ 3, 1891, 77−79, 77. κπ. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10495. � ΙΛΣ 7124. � Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ: 

Ιµπ. Ροµ. τριβ. δεσχρ. 269. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/174. � ∆. 

ΓΑΒΛΕΡ ν. 47. � ΑΕ 1968, 423. � Α. ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 21, 1969, 348. � ϑ. ΦΙΤΖ, 

Αλβα Ρεγια 11, 1970, 153 σκ. � ΙΜΣυπ Ι, 31 + 2. ϕεγψζ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ, 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−32, ΜΙ−65 + 488. ϕεγψζ.   

 

Χ(αιυσ) Τιτ(ιυσ) Χ(αι) φιλ(ιυσ) Σεργ(ια τριβυ) Αντονιυσ | Π[ε]χυλιαρισ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) | 

Σ[ε]πτ(ιµιαε) Αθ(υινχενσιυµ) ιτεµ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) | Σινγ(ιδυνενσιυµ) 

ορναµεντυµ |5 φορυσ (σιχ!) ρει πυβλιχαε | δ(ονυµ) δ(εδιτ). 

 

Χ. Τιτ(ιυσ) Αντονιυσ Πεχυλιαρισ αζονοσ α 358. σ α 361. σζ. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, λδ. λεντεββ. 

Σεργια τριβυσα, σ α 358. σζ. φελιρατ〈ν εµλτεττ φ∀παπι τισζτσγε Παννονια ινφεριορβαν 

αθυινχυµι πολγ〈ρσ〈γ〈τ ϕελζι. Σινγιδυνυµι δεχυριονατυσα α ϖ〈µβρλ∀ι (361. σζ. φελιρατ) 

τεϖκενψσγβ∀λ φακαδ⌠ ζλετι ρδεκελτσγειϖελ ιλλ. καπχσολαταιϖαλ 〈λληατοττ 

σσζεφγγσβεν. Χονδυχτορι τεϖκενψσγε, ϖαλαµιντ Αντονιυσ νεϖε µιαττ φελϖετ∀δηετ, 

ηογψ αζοκκαλ α Χαιυσ Αντονιυσοκκαλ 〈λλτ ροκονσ〈γβαν, ακικ Χοµµοδυσ υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ 

κεζδϖε προχυρατορκντ 〈λλτακ α νψυγατ−Ιλλψριχυµι ϖ〈µκερλετ λν, λδ. ΧΙΛ ΙΙΙ 5117, 

1435433, 1435434, 5120, ∆ΟΒ: Πορτοριυµ 157,4, 172, 15. Εγψ τοϖ〈ββι Τιτιυσ, Γ(αιυσ) 

Τιτιυσ Πλατανυσ, αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ Αυγυσταλισα ϖολτ, λδ. φεντεββ, α 262. σζ〈µ 

φελιρατοτ. Α δεχυρι⌠νακ ταλ〈ν ροκονα �  φελιρατ〈νακ εσετλεγεσ κορ〈ββι δατ〈λ〈σα µιαττ 

ινκ〈ββ α φελµεν∀ϕε � , ϖαγψ α χσαλ〈δϕα λιβερτυσα λεηετεττ.  
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290. Σζαρκοφ〈γ. � Φρλιχη σζεριντ α λελ∀ηελψε βυδα. Αζ εγψκορι Φλεσσερ−φλε σζ∀λ∀βεν 

ταλ〈λτ〈κ 1832−βεν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Φρλιχη) 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ. 4, 1892, 130−131, ν. 34. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3589 ετ 3684 = 10532. � Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, π. 277, 279 + 105/169. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−15. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Ιν µεµορια(µ) Αυρελι(ι) Μινερϖινι αδ|υλεσχεντισ νεποτισ αετατε 

ιντε|γρα θυι ϖιξιτ ανν(οσ) ΞςΙΙ φεχ(ιτ) Αυρε|λ(ιυσ) Χρισπυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) εθυαεσ 

εθ(υο) π(υβλιχο) α<ϖ>υν|5χυλυσ. 

 

2. σορ: αζ Αυρελιι Παννονι〈βαν ιτ〈λιαι κιϖ〈νδορλ⌠κ ισ λεηεττεκ, νεµχσακ Μαρχυσ Αυρελιυσ, 

Χοµµοδυσ ϖαγψ Χαραχαλλα αλαττ πολγ〈ρϕογοτ νψερ προϖινχι〈λισοκ. Α φελιρατυνκατ 〈λλτ⌠ 

Αυρελιυσ Χρισπυσ λοϖαγρενδ! ϖολτ. Αζ αθυινχυµι ϖεζετ∀ρτεγβε ταρτοζ⌠ Αυρελιι σορ〈βαν 

µγ κτ λοϖαγρενδ!τ ισµερνκ α 3. σζ〈ζαδβαν: α 223−ρα δατ〈λτ βκ〈σµεγψερι φελιρατον 

εµλτεττ Αυρελιυσ ςεττιανυστ, ακι ϖαλ⌠σζν!λεγ ροκονα ϖολτ αζ υγψανεζεν φελιρατον 

εµλτεττ Αυρελιυσ Αεπιχτετιανυσ σαχερδοταλισνακ, σ α 281 ϕυν. 11−ρε δατ〈λτ ολτ〈ρ εγψικ 

〈λλτ⌠ϕ〈τ, Μ. Αυρελιυσ Χιµεστ, ϖ Κατ. 316, 343, 344. Τοϖ〈ββι Αυρελιι Αθυινχυµ 

ελλϕ〈ρ⌠ι κζττ: κατ. 285 (Κρ. υ. 214. ϕυν. 24, κεττεν ισ), 300, 296 (Κρ. υ. 305), 321, 336 

(Κρ. υ. 216), 349 (Κρ. υ.222−235), 344, 363, 350 (Κρ. υ. 226. ϕυν. 11), 352 (Κρ. υ. 251. 

ϕυν. 11, κεττεν ισ), 344 (εγψ τοϖ〈ββι), 299 (Κρ. υ. 244/249). Α σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ 

κζττ: Κατ 329, 306 (κτ φ∀), 338. 

 

 

 

291. Σρκερτ ελ∀λαπϕα. Α φελιρατοσ µεζ∀τ σζλεσ εγψσζερ! κερετ ϖεζι. Α φελιρατ φλττι 

κπµεζ∀ ϕ⌠ρσζτ ελπυσζτυλτ: α µεζ∀τ ολδαλρ⌠λ ηατ〈ρολ⌠ οσζλοποκ λετρτεκ, α βαλφελ∀λινεκ 

χσυπ〈ν α ταλπαζατα αλσ⌠ π〈ρκ〈νψα, α ϕοββφελ∀λινεκ αλσ⌠ ηαρµαδα λ〈τσζικ; αζ οσζλοποκ 

κζττι φρφι µελλκπ φεϕε ηι〈νψζικ Α φρφι κεζβεν ιραττεκερχσετ ταρτ. � Λελ∀ηελψε 

βυδα. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Αθυινχυµι Μζευµ. 

 



 205

ΡΜΕΡ � ∆ΕΣϑΑΡ∆ΙΝΣ 140. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10521. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

105/168. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ., ςεζετ#, ν. 88. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−36. � Α. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | ετ µεµορι(α)ε ς[αλ(εριι)] ςερι | θυονδαµ µιλ(ιτισ) λεγ(ιονισ) | 

λιβραρι(ι) χο(ν)σ(υλαρισ) ςα[λ(εριυσ)] Ιυλι|5ανυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

φιλι|ο χαρισσιµο. 

  

ςαλεριυσ: α ταρτοµ〈νψοκβαν ϖαλ⌠ φελτ!ν∀ γψακορισ〈γα µιαττ Μ⌠χσψ Α. φελϖετι αννακ α 

λεηετ∀σγτ, ηογψ α χσ〈σζ〈ρνοµεν ηελψεττ βιζονψοσ εσετεκβεν εσετλεγ εζτ α νοµεντ ισ 

φελϖεηεττκ α προϖινχιαβλι ϕπολγ〈ροκ, ϖ. Α ρ⌠µαι νϖ µιντ τ〈ρσαδαλοµτρτνετι φορρ〈σ 

16 σκκ. Τοϖ〈ββι ςαλεριι Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν: κατ. 264, 295, 317, σ ταλ〈ν 284. 

ςαλεριυσ Ιυλιανυσ χογνοµενϕε α Ιυλιι−ϖαλ ϖαλ⌠ ροκονσ〈γρα υταλ. Εζτ εγψ Ιυλιυσ ςαλεριανυσ 

χογνοµενϕε ισ µεγερ∀στι, ϖ. κατ. 296. 

 

 

 

292. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε βυδα. � Κρ. υ. 228. � Βυδαπεστ, αζ Αθυινχυµι Μζευµ 

τυλαϕδονα, 〈µ ϕελενλεγ α Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµβαν ϖαν κι〈λλτϖα. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3412. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 343, 105/58. 

 

[Αε]σχυλαπι[ο] | ετ Ηψγιαε | Αυγ(υστισ) Αυρ(ελιυσ) | Αρτεµιδορυσ |5 β(ενε)φ(ιχιαριυσ) 

λεγ(ατι) λεγ(ιονισ) | ΙΙ Αδι(υτριχισ) π(ιαε) φ(ιδελισ) Σ(εϖεριαναε) | αγενσ χ(υραµ) 

χ(ολονιαε) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο) | Μοδεστο |10 ετ Προβο | χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2. σορ: Ε+Τ: ετ, Α+Ε: Ηψγιαε λιγατυρα. � 3. σορ: Α+ς: Αυγ(υστισ). � 4. σορ: Α+Ρ, Τ+Ε, 

Ι+∆, Ο+Ρ: Αρτεµιδορυσ λιγ〈λϖα. � 6. σορ Α+∆: αδ(ιυτριχισ) λιγατυρα. � 7. σορ: 

Αθυινχυµ τερλετν α ϖ〈ροσ σζοµσζδσ〈γ〈βαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγιο βενεφιχιαριυσαι ρενδ∀ρι 

τεενδ∀κετ λ〈ττακ ελ, λδ µγ φεντεββ ισ α 288. σζ. φελιρατοτ. � 10. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. 
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293. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε βυδα. � Εγψ µ〈σικ φελιρατα, µελψεν θυινθυενναλισ 

δεσιγνατυσ, Κρ. υ. 213−ρα δατ〈λτ, λδ. λεντεββ, κατ. 328. 224. ϕυν. 24−ν ϖαλ⌠σζν!λεγ µ〈ρ 

νεµ λτ, µερτ εγψ εκκορρα δατ〈λτ φελιρατον µ〈σοκ α θυινθυενναλισοκ. Ιυππιτερ ολτ〈ρ〈τ 

εννεκ µεγφελελ∀εν 213 µ〈σοδικ φελε/214 ϕυν. 24 ελ∀ττ 〈λλτηαττα. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3452. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/283. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) Θυ[ι]|ντιανυσ | ϖ(οτυµ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Φελµεν∀ϕε τραιανυσι πολγ〈ρϕογα φολψτ〈ν Μ. Υλπ. Θυιντιανυσ προϖινχι〈λισ ερεδετ! ϖολτ. Α 

ρε〈 ϖονατκοζ⌠ τοϖ〈ββι αδατοκατ λδ. α 328. σζ〈µ φελιρατν〈λ. Υλπιυσοκ µ〈ρ α χαναβαε, σ 

α µυνιχιπιυµ ϖεζετ∀ τεστλετβεν ισ ϕελεν ϖολτακ, ϖ. κατ. 254, 258, 323, 326. 348 (Κρ. υ. 

182. ϕυν. 11, κεττεν ισ) Τοϖ〈ββι Υλπιι αζ αθυινχυµι χολονια ορδ⌠ϕ〈βαν: 277, 346, α 

σεϖιρεκ κζττ: κατ. 360.  

 

 

 

294. Σζαρκοφ〈γ ελ∀λαπϕα. Α φελιρατ ϕοββολδαλα σ αλσ⌠ ρσζε ηι〈νψζικ. � Λελ∀ηελψε 

βυδα. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ (λελτ. σζ.: 64, 10, 62). � 

Α.                    

 

Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: ςεζετ#, ν. 125. 

 

Σεξ(τυσ) Ιυϖεν[τιυσ?] Φορ|τυνατυσ Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | ϖιϖοσ (σιχ!) 

σιβι ετ [ − − −]|αε Ζοενι χο[νιυγι − − −] Σεξτ(ο) Ιυϖεντ(ιο) [− − − . 

 

1. σορ: Ιυϖεντιι: ιταλικυσ νϖ, φ∀λεγ ⊃σζακ−Ιταλι〈βαν ελτερϕεδτ. Σεξτι Ιυϖεντιιτ Αθυιλε〈β⌠λ 

ισµερνκ, εγψικκ, Σεξ. Ιυϖεντιυσ Πριµιτιϖυσ δοµο Αθυιλεια σρφελιρατα ∆υναφλδϖ〈ρ 

κζελβεν κερλτ ελ∀, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 10300. (Αββ⌠λ, ηογψ α φελιρατοτ 〈λλτ⌠ ν∀ϖρτ Υλπια 

Επιχηαρισνακ ηϖτ〈κ, αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ φελσζαβαδτοττακ ϖολτακ, ϖ. Α. 

ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 206/1). Αθυιλει〈βαν λδ. µγ  Ιυϖεντ[ια Σεξ. λ. Φλορ〈τ, ΧΙΛ ς 1268. 

Αθυινχυµβ⌠λ εγψ Σεξ. Ιυϖεντιυσ �.. Παννονιυσ λιβερτυστ ισµερνκ, ΧΙΛ ΙΙΙ 3482. Ιταλι〈ν 

κϖλ τνλ τββ εσετετ. ΜΧΣΨ Α. Ηισπανι〈βαν, Γαλλια Ναρβονενσισβεν σ Βελγιχ〈βαν 
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ιλλετϖε Παννονι〈βαν εµλτ, ϖ. Νοµενχλατορ 156, λδ. τοϖ〈ββ〈 ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 512. � 4. σορ. 

Ζοενισ: α λατιν φελιρατοκον ριτκ〈ν, δε µινδενττ ελ∀φορδυλ⌠ γργ ��� ν∀ι νϖβ∀λ, α γρ. 

φεµινινυµ −�� συφφιξυµ〈ϖαλ κπεζϖε. Μ〈συττ νεµ φορδυλ ελ∀. � Αζ αθυιλειαι Ιυϖεντιι 

Αθυινχυµ φελ µυτατ⌠ καπχσολαται, α Σεξτυσ πραενοµεν, τοϖ〈ββ〈 φελεσγε γργ νεϖε 

αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν!νεκ λ〈τσζικ, ηογψ Σεξ. Ιυϖεντιυσ Φορτυνατυσ ισ αθυλειαι ερεδετ! λιβερτυσ 

ϖολτ. 

 

 

 

295. Σζαρκοφ〈γ. Ιδεγεν φεδ∀λαππαλ.  � Πυβλικ〈λατλαν. � βυδα. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � 

Αθυινχυµι Μζευµ, Λελτ. σζ. 382. � Χσακ Κυζσινσζκψ νεµ σζϖεγη! κζλσβ∀λ 

ισµερτ. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αθυινχυµ, 67, ν. 382. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/139. 

� Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−38. 

 

Χ(αιυσ) ςαλ(εριυσ) Σερανυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) εθ(υο) π(υβλιχο) µατρι 

ινχοµπαραβιλι 

Ανψϕα: Ιυλια θυαε ετ Φλαϖια Σεχυνδινα 

Ναγψαπϕα: Φλ(αϖιυσ) Σεχυνδυσ ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) 

 

Σερανυσ: Γαλλι〈βαν, Ηισπανι〈βαν φορδυλ ελ∀ α χογνοµεν ναγψοββ σζ〈µβαν, µ〈σ κελτα 

ταροµ〈νψοκβαν, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 262. Χ. � Χ. ςαλεριυσ Σερανυσ 

χογνοµενϕε εσετλεγ Λ. Σερανιυσ Σεροτινυσ αθυινχυµι σεϖιρ, αεδιλισ, δεχυριο 

γεντιλιχιυµ〈ϖαλ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε, σ εσετλεγ α κεττεϕκ κζττι ροκονσ〈γρα υταλ, 

ϖ. κατ. 265. 

 

 

 

296. Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Λελ∀ηελψε βυδα. � Μαξιµιανυσ Ιοϖιυσ Ινϖιχτυσ Αυγυστυσ 

αζονοσ Γαλεριυσσζαλ, ϖ. Λαχτ., µορτ. περσ. 18,13; 19,2. Α φελιρατ δατ〈λ〈σ〈ηοζ τερµινυσ 

ποστ θυεµ ∆ιοχλετιανυσ λεµονδ〈σα, σ Γαλεριυσ Αυγυστυσσ〈, ϖαλαµιντ υνοκαχχσε, 

Μαξιµινυσ ∆αια χαεσαρρ〈 εµελσε, τερµινυσ αντε θυεµ Γαλεριυσ ηαλ〈λα (Λαχτ., µορτ. 
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περσ. 35, 4). Εζεκ σζεριντ α κ∀εµλκετ Κρ. υ. 305 µ〈ϕ. 1. σ 311 〈πρ. ϖγε−µ〈ϕ. ελεϕε 

κζττ 〈λλτοττ〈κ. Νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ ερρε Γαλεριυσνακ ϖαλαµελψικ παννονιαι ταρτ⌠ζκοδ〈σα 

ιδεϕν κερλτ σορ, πλ. α σαρµατ〈κ ελλενι ηαρχαι ιδεϕν, 306 ϖγν ϖαγψ 307 ελεϕν, ϖαγψ 

αµικορ αζ Ιτ〈λια ελλενι ηαδϕ〈ρατ〈ρα ινδυλτ, ιλλ. ονναν ϖισσζατρ∀βεν ϖολτ, 308 νψαρ〈ν−

∀σζν, ϖαγψ πλ. αµικορ α χαρνυντυµι ταλ〈λκοζ⌠ρα υταζοττ, ιλλ. ονναν ϖισσζατρτ, ϖαγψισ 

κζϖετλενλ 308 νοϖ. 11. ελ∀ττ σ υτ〈ν, ϖ. ΒΑΡΝΕΣ, 64 σκκ. Α χσ〈σζ〈ρνακ αθυινχυµι 

λ〈τογατ〈σα αζ ελσ∀ σ α ηαρµαδικ εσετβεν κζενφεκϖ∀. � Βυδαπεστ, Νεµζετι Μζευµ.  

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3522 = 10384. � ΙΛΣ 658. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 156−157, ν. 13. � 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 257 σκκ, 105/152. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−18, ΠΙ−22. 

 

Προ σαλυτε δ(οµινορυµ) | ν(οστρορυµ) | [Μ]αξιµιανο | Ιοϖ(ι)ο Ινϖιχ(το) |5 Αυγ(υστο) ετ 

Μαξιµινο | Χαεσ(αρισ) | Ιυλιυσ ςαλερια[ν]υ|σ ετ Αυρελ(ιυσ) Μαξιµ|υσ δ(εχυριονεσ) 

(δυοϖιρι) χολ(ονιαε) |10 Αθ(υινχενσιυµ). 

 

1. σορ ∆∆. � 2. σορ ΝΝ. � 9. σορ: α ∆∆ ΝΝ (ΦΡ√ΛΙΧΗ, ΧΙΛ) ϖαγψ ∆∆ ςς (∆ΕΣΣΑΥ, 

ΙΛΣ) φελολδ〈σα νεηζσγετ οκοζ, λδ. ΦΡ√ΛΙΧΗ ερ∀λτετεττ δ(εχυριο)ν(εσ) µεγολδ〈σ〈τ. Α κτ, 

σζοροσαν εγψµ〈σ µελλεττ 〈λλ⌠ ∆ υτ〈ν ναγψοββ σζ⌠κζ, µαϕδ κτ σζοροσαν εγψµ〈σ µελλεττ 

〈λλ⌠, µεγδντττ Ν κϖετκεζικ. Αζ Ν−εκ µ〈σοδικ σ ηαρµαδικ σζ〈ρα εγψ φγγ∀λεγεσ 

τενγελψ µεντν ναγψϕ〈β⌠λ εγψµ〈σ τκρκπνεκ τεκιντηετ∀, ϖαγψισ εγψ 〈λλ⌠ ς−τ φορµ〈ζ 

(ιννεν ∆ΕΣΣΑΥ ολϖασατα), µγ αζ ελσ∀ σζ〈ρ ερ∀τελϕεσεν η〈τραφελ δ∀λ, µγπεδιγ α 

ηαρµαδικ σζ〈ρραλ π〈ρηυζαµοσαν, ϖαγψισ α α κϖετκεζ∀κππ νζ κι: Ν. Μινδεζεκετ 

φιγψελεµβε ϖϖε σζ〈µοµρα σοκκαλ ϖαλ⌠σζν!ββνακ τ!νικ, ηογψ α ∆∆ βετ!π〈ρ 

νµαγ〈βαν ϖϖε, τεη〈τ α βεϖεττ µ⌠δον φεϕεζι κι α δεχυριο τββεσ σζ〈µ〈τ, µγ α τ∀λε 

ηατ〈ροζοτταν ελκλνλ∀ µ〈σικ ϕελπ〈ρ εγψ ϕαββ σζ⌠τ ϕελεντ, σπεδιγ α φελιρατοτ 〈λλτ⌠ 

δεχυριονεσ εγψ τοϖ〈ββι φυνκχι⌠ϕ〈τ. Ε φυνκχι⌠ φελιρατον ϖαλ⌠ ϕελλσι τεχηνικ〈ϕα τελϕεσεν 

αζ ελ∀ββιτ κϖετι: α τισζτσγ µεγνεϖεζσνεκ ρϖιδτσε µαγ〈τ α σζ⌠τ, α ρϖιδτσ 

µεγδυπλ〈ζ〈σα α σζ⌠ τββεσ σζ〈µ〈τ φεϕεζι κι. Μιϖελ α βετ!κ δ∀λσε ναγψον ηατ〈ροζοτταν 

µεγνψιλϖ〈νυλ⌠ κιφεϕεζσι σζ 〈νδκρ⌠λ τανσκοδικ, σ µιϖελ α δ∀λτ ρ〈σ αζ Ν εσετβεν α 

φελιρατον νεµ λεννε ινδοκολτ � Ν κεζδ∀βετ!ϕ! τισζτσγελνεϖεζσεκ α ϖ〈ροσοκβ⌠λ 

εγψβκντ σεµ ισµερετεσεκ �, α φελιρατρα α κ∀φαραγ⌠ µινδεν βιζοννψαλ νεµ ισ Ν βετ!τ 

ϖσεττ, ηανεµ εγψ ρ⌠µαι ΙΙ−εσ σ εγψ ς βετ! σσζεϖον〈σ〈ϖαλ µεγαλκοττ λιγατυρ〈τ, 
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µελψβεν α κεττεσ µ〈σοδικ, σ α ς ϕοββολδαλι σζ〈ρα εγψβεεσικ. Α ς α κεττεσ κτ σζ〈ρα 

κζ κερλτ, σ � ππεν αζρτ, ηογψ αζ Ν−νελ ϖαλ⌠ εγψβεεσστ ελκερλϕε, σ γψ αζ 

σσζετϖεσζτσ λεηετ∀σγτ κιζ〈ρϕα, α µετσζ∀ α ς−τ ηαγψτα φγγ∀λεγεσεν 〈λλϖα, σ α ΙΙ−τ 

δντττε µεγ α ς µ〈σοδικ σζ〈ρ〈νακ µεγφελελ∀ σζγβεν, α κϖετκεζ∀ µ⌠δον: Ις. Α σιγλα 

α ΙΙςΙΡ = δυυµϖιρ ρϖιδτσε, µεγδυπλ〈ζ〈σα πεδιγ α ΙςΙς φορµ〈βαν �  σζοκατλανυλ 

υγψαν, 〈µ α σζϖεγβεν κονζεκϖενσ µ⌠δον (ϖ. 1., 2., 9. σορ) � α ΙΙςΙΡ τββεσ 

σζ〈µ〈νακ, α δυοϖιρι−νεκ ϕελζστ σζολγ〈λϕα. 

 

 

 

297. Ολτ〈ρ, ερ∀σεν σρλτ. � 1950−βεν κερλτ ελ∀ α ς〈ρδοµβ λ〈β〈ν〈λ, α Ηυνψαδι ϑ〈νοσ 

υτχ〈βαν. � 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ. � Φ. 

 

ΦΙΤΖ ϑ., ΑΤ 5, 1958, 73−74. � ΑΕ 1962, 26. 

 

Σολι ∆εο | [Μ(αρχυσ) Α]ντ(ονιυσ) ςιχ|[τορ]ινυσ | [δεχ(υριο) χ]ολ(ονιαε) Σεπ(τιµιαε) | 

[Αθ(υινχενσιυµ) αε]διλισ. 

 

Α φελιρατ〈λλτ⌠ηοζ λδ. α 278−ασ φελιρατηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσεκετ. Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυσ 

τοϖ〈ββι ολτ〈ραιτ λδ. φεντεββ, κατ. 278, 279, 280, 281, τοϖ〈ββ〈 λεντεββ, κατ. 320. 

 

 

 

298. Ολτ〈ρκ∀. Α φελιρατοσ ρσζ ερ∀σεν λεϖσϖε. � Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀ 

Βυδα Ι. κερλετβεν, α ς〈ρκερτβεν. � ∆ατ〈λ〈σα: 138 − χχα 197, Αντονινυσ Πιυσ 

ηαταλοµρα κερλστ κϖετ∀εν α µυνιχιπιυµ ιδ∀σζακα. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι 

Μζευµ (Λελτ. σζ.: 64.10.85). � Α. 

 

ΜΧΣΨ Α., Αρχη. ⊃ρτ. 78, 1951, 107−110. � ΑΕ 1953 14. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., Βπ.Ργ. 15, 

320, 52. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 186/3. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 13, 1961, 106. 

� ΦΡ. ΓΡΕΛΛΕ π. 207. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−39, 40. � Ν⊃ΜΕΤΗ Μ.: 

ςεζετ# ν. 4. 
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Μ⌠χσψ Α. ολϖασατα σζεριντ: 

 

[Ι(οϖι ο(πτιµο) µ(αξιµο) ετ Ιυνο|νι ρεγι]να[ε προ| σαλ(υτε) ε]τ ι[ν]χολυ|[µι]τατ(ε) 

χιϖιτ(ατισ) [Ε|ρα]ϖισχορ(υµ) Τ(ιτυσ) Αελ(ιυσ) | ςαλενσ ετ Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) | [∆υ]βιτατυσ 

ΙΙϖιρ(ι) | µυν(ιχιπιι) Αθ(υινχενσιυµ). 

 

Α Πυβλιι Αελιι ηαδριανυσι ϕπολγ〈ροκ ϖολτακ, α Τιτι Αελιι Αντονινυσ Πιυσ αλαττ καπτακ 

πολγ〈ρϕογοτ. Αελιι νεµ χσυπ〈ν α µυνιχιπιυµ, ηανεµ α χαναβαε ϖεζετ∀ ρτεγβεν ισ ϕελεν 

ϖολτακ, αζ ελ∀ββιεκηεζ λδ. κατ. 327 (Κρ. υ. 178. ϕυν. 11), 331, 332, 345, 347, 357, 324. 3. 

σζ〈ζαδι υτ⌠δαικ: 325, 340, 350 (Κρ. υ. 226. ϕυν. 11), 354 (Κρ. υ. 286. ϕυ. 11.), σ εγψ 

σεϖιρ: 313. � Α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ ϕ⌠λτρτ σ σρτετλενσγρτ αζ αθυινχυµι 

µυνιχιπιυµ ιλλ. χολονια δυυµϖιρϕει ϖεντε � ρενδσζεριντ ϕυν. 11−ν � 〈λλτοττακ ολτ〈ρτ α 

Τευτανυσσαλ αζονοστοττ Ιυππιτερ οπτιµυσ µαξιµυσνακ, λδ. 299?, 327, 343, 344, 348, 

350−355.� ελλεν∀ρζνι.  

 

 

 

299. Ολτ〈ρ, τετεϕε χσονκα, αλσ⌠ ρσζε λετρτ. � Λελ∀ηελψε Βυδαπεστ. Α Γελλρτηεγψ δλι 

λεϕτ∀ϕν, αζ εγψικ σζ∀λ∀βεν (10853. τελεκ. σζ.), φαλτετσ σορ〈ν, ιν σιτυ κερλτ ελ∀1888−

βαν. � Πηιλιππυσ Αραβσ υραλκοδ〈σα, 244. ϕανυ〈ρ 13.−249. σζεπτεµβερ/οκτ⌠βερ. Α λετρτ 

ρσζ ϖαλ⌠σζν!λεγ α φελιρατ φελ〈λλτ〈σ〈νακ δ〈τυµ〈τ ταρταλµαζτα, αµι α τββι ηασονλ⌠ 

δεδικ〈χι⌠ αλαπϕ〈ν βιζονψοσρα ϖεηετ∀εν ϕυν. 11−ε. ϖολτ. � Βυδαπεστ, Νεµζετι Μζευµ. 

� Φ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ. 3, 1891, 146−147, ν. 6. � Υ#, Βπ. Ργ. 4, 1892, 49, σκκ, φακσζιµ. 

� Υ#, ΑΕΜ 14, 62. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10418. � ΑΕ 1941, 13. τοϖ〈ββ〈 1955, 8 σ 1961, 1. � 

Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 8, 1960, 145. � Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ (1962) 746. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−56. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τ(ευτανο) προ σαλυτε | αδθυ(ε!) ινχολυµιτατε | [[δ(οµινι) 

ν(οστρι) Μ(αρχι) Ιυλ(ι) Πηιλι[ππι]] | Π(ιι) Φ(ελιχισ) Ινϖιχτ(ι) Αυγ(υστι) το|5ιυσθ(υε) δοµυσ 

διϖι|ν(α)ε ειυσ ετ χιϖιτ(ατισ) Ερα|ϖισχ(ορυµ) Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Τιτ(ι)ανυ|σ αυγυρ ετ 

Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) | [− − − . 
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1. σορ: Α+Λ: σαλυτε, λιγατυρα. ΦΡ√ΛΙΧΗ, οπ. χιτ. : Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τ(αϖιανο?), αζ 

υτ⌠ββι ιδ∀βεν Βλχσκν ελ∀κερλτ 348−355. σζ. φελιρατοκ αλαπϕ〈ν αζονβαν, µελψεκετ αζ 

αθυινχυµι δυυµϖιρεκ αζ ππεν υραλµον λϖ∀ χσ〈σζ〈ροκ, σ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ 

δϖρτ 〈λλτοττακ (ηα ϖαν ραϕτυκ κελτεζσ, ακκορ ϕνιυσ 11−ν), σζιντε βιζονψοσ, ηογψ α 

δεδικ〈χι⌠ α κελτ〈κ φ∀ιστεννεκ, Τευτανυσνακ σζ⌠λτ. Αζ εββε α σορβα ταρτοζ⌠ φελιρατοκ: 

κατ. 298, 327, 343, 344, 348, 350−355. � 2. σορ: Α+Τ+Ε: ινχολυµιτατε, λιγατυρα. � 3. 

σορ: α χσ〈σζ〈ρ νεϖτ γονδοσαν κιϖακαρτ〈κ. 4. σορ: Α+Υ: Αυγ(υστι), λιγατυρα. 6. σορ: Ν+Ε: 

διϖι|ν(α)ε, λιγατυρα. � 7−8. σορ: ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. σζεριντ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ αυγυρϕ〈ρ⌠λ 

ϖαν σζ⌠, αζ 1. σορηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζσβεν εµλτεττ οκ µιαττ αζονβαν ια φελιρατ 〈λλτ⌠ι 

ινκ〈ββ α χολονια Σεπτιµια Αθυινχενσιυµ ελλϕ〈ρ⌠ι λεηεττεκ, ϖ. ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ. 

Αρχη. Ηυνγ. 1990, 137 π.  

 

 

 

300. Ολτ〈ρ. � Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν? Α 18. σζ〈ζαδ ελεϕν Σζχηενψι γρ⌠φν 

κερτϕβεν ϖολτ φελ〈λλτϖα, κσ∀ββ ς〈χρα κερλτ, Μιγαζζι ββοροσ κερτϕβε. � Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. � Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (1857.12.01) 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3436. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ 3, 1891 146, ν. 5. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 105/164. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−19. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Μ(αρχυσ) Αυρελ(ιυσ) | Ποµπειυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχι) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Ποµπειυσ: χογνοµενκντ ριτκα, ⊃σζακ−Ιταλι〈β⌠λ, Ηισπανι〈β⌠λ, Γαλλια Ναρβονενσισβ∀λ σ 

Λυγδυνενσισβ∀λ σσζεσεν νεµ ισµερνκ εγψ τυχατνψι εσετετ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ονοµαστιχον ΙΙΙ, 150. Αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ κζττ λδ. Χλ. Ποµπειυσ Φαυστυσ εσεττ, 

κατ. 275, 276. � Τοϖ〈ββι Αυρελιι Αθυινχυµ ϖεζετ∀ρτεγβεν: λιστα α 290. σζ〈µ φελιρατ 

µεγϕεγψζσειβεν. 
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301. Τρεδκ. � Α Φεηρ τεµπλοµ κερτϕβεν κερλτ ελ∀, Βυδ〈τ⌠λ 2 κµ−ρε. �Χαραχαλλα 

Αυγυστυσσζ〈 εµελσε υτ〈ν, δε µγ Γετα Αυγυστυσσζ〈 εµελσε ελττ, ϖαγψισ 197 ∀σζε 

υτ〈ν σ 209 ϖαγψ 210 ∀σζε ελ∀ττ, ϖ. ∆. ΚΙΕΝΑΣΤ, π. 162. � Ιυστινιανυσ ϖελενχει κϖετ 

ρτα λε, ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3518. 

 

− − −  προ σαλυτε] ιµπ(αρατορισ) Λ(υχιι) Σεπ(τιµιι) Σεϖερι | Πιι Περτιναχισ Αυγ(υστι) | ετ 

ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) Μ(αρχι) | Αυρ(ελιι) Αντονινι |5 [Αθ]υινχ(ενσεσ) | πυβλιχε. 

 

4. σορ: Χαραχαλλα Αυγυστυσ χµτ υγψαν νεµ ϕελλικ α φελιρατον, ιµπερατορι χµε αζονβαν 

καπχσολ⌠δικ ηοζζ〈. 

 

 

 

302. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Μιελ∀ττ µζευµβα κερλτ, Πεστεν, Κραιλ 

Π〈λ η〈ζ〈βαν ϖολτ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � ΧΙΛ 

αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3456. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΒπΡ 2, 1890, 144, ν. 2. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 

1958, 449. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/163. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−11. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | δισ δεαβυσθ(υε) | οµνιβυσ Γαι | Ατιλ(ιι) Πολιανυ[σ] | δεχ(υριο) 

αεδιλιχ(ιυσ) ετ | Πολιο Αυγ(υσταλισ) χο[λ(ονιαε) | Αθ(υινχενσιυµ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) 

µ(εριτο). 

 

Ατιλιι: Ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σακ. Νψυγατ−Παννονι〈βαν α νϖ κατον〈κ σ χιϖιλεκ κζττ 

εγψαρ〈ντ γψακορι, κελετεν ϖισζοντ ριτκα. Στ〈τυσζα αλαπϕ〈ν αζ Αυγυσταλισ ελϖιλεγ α δεχυριο 

λιβερτυσα ισ λεηετ, χογνοµενϕε αζονβαν, µελψβ∀λ α δεχυριο χογνοµενϕτ δεριϖ〈λτ〈κ, αρρα 

υταλ, ηογψ ινκ〈ββ αζ απϕα ϖολτ νεκι. Αθυινχυµβ⌠λ εγψ Ατιλια Χ. φ. Πρισχα ισ ισµερτ, 

µινδεν βιζοννψαλ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕυκ ϖολτ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3514. 
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303. Ολτ〈ρ. ϑυστινιανυσ ϖελενχει κϖετ λ〈ττα Βυδ〈ν, α ϑοηαννιτα ατψ〈κ κερτϕβεν, σ ρτα λε 

α 15. σζ〈ζαδβαν, ιννεν ϖαν ρ⌠λα τυδοµ〈συνκ. � ∆ατ〈λ〈σα: 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., ΒπΡγ 3, 1891, 146, ν. 4. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3461. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 105/263; 277. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−29. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Χονσερϖατ(ορι) | Χ(αιυσ) Ροσχιυσ | Χρισπινυσ | δ(εχυριο) 

χ(ολονιαε) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Ροσχιυσ: ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σ, ϖ. ΣΧΗΥΛΖΕ 176. 

 

 

 

304. Ολτ〈ρ. � Ποντοσ λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Α 19. σζ〈ζαδ ελεϕν Βυδ〈ν ϖολτ α 

τρινιτ〈ριυσοκν〈λ, ακκορ τββεν λ〈ττ〈κ. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 137−161, Αντονινυσ Πιυσ 

υραλκοδ〈σα. Α χσ〈σζ〈ρ νεϖβ∀λ ηι〈νψζ⌠ Αυγυστυσ χµ σ Πιυσ ϕελζ∀ αλαπϕ〈ν α φελιρατοτ 

ϖαλ⌠σζν!λεγ 138 φεβρ. 25 σ 138 ϕυλ 10 κζττ, 〈λλτοττ〈κ, Αντονινυσ Πιυσ αδοπτ〈λ〈σ〈τ 

κϖετ∀εν, δε µγ τρ⌠νραλπστ µεγελ∀ζ∀εν. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3487. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892. 137−138, ν. 45. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, 

ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 448.  

 

Νυµινι Αυγ(υστο) ετ | Γενιο ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) Τ(ιτι) Αε[λ(ιι) | Ηαδρ(ιανι) 

Αντονινι χολλ|εγ(ιυµ) Αυγυσταλ(ιυµ) ιµπεν|δισ συισ φεχερυντ πραε|φεχτ(ο) Χ(αιο) Ιυλ(ιο) 

Χρεσχεντε | λ(οχο) π(υβλιχο) δ(ατο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ). 

 

Α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ αζ αθυινχυµι Αυγυσταλεσ χολλεγιυµβα σζερϖεζ∀δτεκ, µελψνεκ 

λν � α χολλεγιυµ φαβρυµηοζ σ χολλεγιυµ χεντοναριορυµηοζ ηασονλ⌠αν � εγψ 

πραεφεχτυσ 〈λλτ. Κρδσ, ηογψ εζτ α πραεφεχτυστ � αζ ελ∀ββι χολλεγιυµοκηοζ ηασονλ⌠αν � 

σαϕ〈τ σοραιβ⌠λ αζ ορδο δεχυριονυµ 〈λλτοττα−ε α χολλεγιυµ Αυγυσταλιυµ λρε, ϖαγψ α 

χολλεγιυµι ταγοκ 〈λταλ, α ταγοκ σοραιβ⌠λ ϖ〈λασζτοττ ελλϕ〈ρ⌠ ϖολτ−ε. Χ. Ιυλιυσ Χρεσχενσ 
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τ〈ρσαδαλµι στ〈τυσζ〈τ κζελεββρ∀λ νεµ ισµερϕκ, σ α νεϖε σεµ νψϕτ α κρδσ 

ελδντσηεζ τ〈µποντοτ, µερτ α Χαι Ιυλιι � ϖαλ⌠σζν!λεγ τββ χσαλ〈δ ισ � µεγηατ〈ροζ⌠ 

σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ Αθυινχυµ ϖεζετσβεν, σ ππεν εζρτ ελϖιλεγ λιβερτυσαικ ισ λεηεττεκ 

αζ Αυγυσταλισοκ κζττ. Μ〈σ ϖ〈ροσοκβαν ορδο Αυγυσταλιυµµαλ ταλ〈λκοζυνκ, γψ πλ. αζ 

σζακ−ιτ〈λιαι Οπιτεργιυµβαν (ΧΙΛ ς 1968).  

 

 

 

305. Ολτ〈ρ. � Ποντοσ λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Σχηνϖισνερ Βυδ〈ν, α τρινιτ〈ριυσοκν〈λ λ〈ττα. 

� ∆ατ〈λ〈σ: Ηαδριανυσ κορα, ταλ〈ν 118 ελσ∀ φελε. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3431. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | οβ σαλυτε(µ) | Ηαδριανι | Αυγ(υστι) ϖ(ιχι?) Ξ | πυ(βλιχε) 

πο(συερυντ). 

 

4. σορ: α κζτκ λϖ∀ ναγψ τ〈ϖολσ〈γ µιαττ βιζονψοσ, ηογψ α ς σ αζ Ξ κτ σζ⌠ σιγλ〈ϕα. 

Ηαδριανυστ αθυινχυµι λ〈τογατ〈σα αλκαλµ〈β⌠λ κσζντττε α 10 φαλυ. Ηα εζ εγψ αλκαλµι 

τ〈ρσυλ〈σ λεττ ϖολνα, βιζονψοσαν νϖ σζεριντ ισ µεγνεϖεζτκ ϖολνα µαγυκατ. Ελκπζεληετ∀, 

ηογψ αζοκ α φαλϖακ ϖολτακ, αµελψεκ αθυινχυµι κζποντταλ µυνιχιπιυµι ρανγοτ νψερτεκ,  

 

 

 

306. Μσζκ∀ σζαρκοφ〈γ φελιρατοσ λαπϕα. � Μιλλεσ ανγολ υταζ⌠ σ Βλ Μ〈τψ〈σ βυδ〈ν 

λ〈ττ〈κ Ζιχηψ γρ⌠φν∀ η〈ζ〈νακ υδϖαρ〈ν. Α µλτ σζ〈ζαδ ϖγν κερλτ ελ∀ κτ δαραββαν 

κερλτ ελ∀ α κσ∀ββι δοη〈νψγψ〈ρ τερλετν λϖ∀ πλετ βοντ〈σακορ. � Μ.: 98, σζ.: 148. 

� Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Αθυινχυµι Μζευµ. � Φ. 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 187, ν. 175. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3533 = 13367. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., 

Βπ. Ργ. 4, 1892, π. 139−140, ν. 49. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Βπ. Ργ. 5, 1897, 160−161, ν. 

99. � Α. ΜΧΣΨ, Αρχη. ⊃ρτ. 83, 1956, 145. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 449. 

� Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 345, 105/144. 
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Μ[ε]µοριαε θ(υονδαµ) Μ(αρχι) [Αυρ(ελι) − − −] | Αυ[γ(υσταλισ)] χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ), ϖιξ(ιτ) ανν(οσ) ΞΛ [Μ(αρχι)] | Αυρελι (δυο) Αυγενδυσ ετ Αµ[ανδυσ] | 

λιβερτι ετ ηερεδεσ εξ ϖολυντατε |5 τεσταµεντι χυραντιβυσ ∆εχιµ(ιο) | ∆ιονισιο Αυγ(υσταλι) 

χολ(ονιαε) σ(υπρα) σ(χριπταε) | ετ Αυρ(ελιο) Παπια ϖετ(ερανο) λεγ(ιονισ) ΙΙ αδι(υτριχισ) 

φ(αχιενδυµ) χ(υραϖερυντ). 

 

2. σορ: ΜΕΜΟΡΙΑΕ Θ • ΜςςΙΡΑΕΙ Ηαµπελ. � 3. ς+Σ κτσζερ: Αυγενδυσ, Αµανδυσ, 

Ε+Τ: ετ  λιγατυρα. � 4. σορ: Ε+Ρ: ηερεδεσ, Ν+Τ, Α+Ρ+Ε: ϖολυντατε λιγ〈λϖα. � 5. σορ: 

Μ+Ε: τεσταµεντι, Τ+Ι, ς+Σ: χυραντιβυσ, ∆+Ε, Ι+Μ: ∆εχιµ(ιο) λιγατυρα. � ∆εχιµιυσ: α 

∆εχιµυσ χογνοµενβ∀λ. Α νοµεν Ιταλι〈βαν σ α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβαν 

σζ⌠ρϖ〈νψσζερ!εν φορδυλ ελ∀, εγψεδλ Γαλλια Λυγδυνενσισβεν. σζ〈µοττεϖ∀. � Εγψ 

τοϖ〈ββι Αυρελιυσ αζ αθυινχυµι Αυγυσταλεσ σοραιβαν λεντεββ, κατ. 338. 

 

 

 

307. Φελιρατοσ βρονζτ〈βλ〈χσκα, εγψ λγφϕτατ⌠σ ϖιζιοργονα (ηψδρα) αϕ〈νδκοζ〈σι φελιρατα. 

� ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 228. � Λελ∀ηελψε α χολλεγιυµ χεντοναριορυµ σζκη〈ζ〈νακ α πινχϕε, 

αηοϖ〈 α Κρ. υ. 3. σζ. κζεπν, εγψ τ!ζϖσζ σορ〈ν, αζ πλετ οµλαδκ〈ϖαλ εγψττ ζυηαντ 

βε. � Α. 

 

ΝΑΓΨ Λ., ΕΠηΚ 56, 1932, 92−99. � ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β.: Αθυινχυµ 111−113. � ΝΑΓΨ Λ.: 

Αζ αθυινχυµι οργονα. Βυδαπεστ αζ ⌠κορβαν. Ι/2, 558−559, 564., 3. ΛΞΞΙΞ, ΛΞΞΞ,1. 

κπ. � ΓΑΒΛΕΡ ∆.: Αρχη. ⊃ρτ. 93, 1966, 53. � ΚΑΒΑ Μ.: ∆ιε ρµισχηε Οργελ ϖον 

Αθυινχυµ. Βυδαπεστ 1976, 11. � ΠΧΖΨ Κ: Παννονιαι ϖ〈ροσοκ, 76. φοτ⌠. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ 

ϑ., ΤΜΕ 1984, π. 48−51. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−23.  

 

Γ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) ςιατορινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχι), αεδι|λιχιυσ, πραεφ(εχτυσ) 

χολλ(εγιι) χεντ(οναριορυµ), ηψδραµ χολλ(εγιο) |5 σ(υπρα) σ(χριπτο) δε συο δ(ονυµ) 

δ(εδιτ.) Μοδεσ|το ετ Προβο χο(ν)σ(υλιβυσ).  

 

Ιυλιυσ ςιατορ, α µαγιστερ χαναβαρυµ, ακι α 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν ηαγψοττ φελιρατοτ 

µαγα υτ〈ν, λδ. φεντεββ, κατ. 256, ταλ〈ν αζ απϕα, ϖαγψ µγ ινκ〈ββ α ναγψαπϕα λεηετεττ Γ. 
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Ιυλ. ςιατοριυσνακ, ακινεκ αζ λετκορ〈τ α πραεφεχτυρ〈ϕα ιδεϕν µινιµ〈λισαν � 25 ϖεσ κορα 

τ〈ϕ〈ν κεζδ∀δ∀ ηιϖαταλι π〈λψ〈ϖαλ σζ〈µολϖα � 28 ϖρε τεηετϕκ, ϖαγψισ α σζλετσε 

λεγκσ∀ββ 200 τ〈ϕ〈ρα τεηετ∀. Α σζοµσζδοσ Νοριχυµβαν φεκϖ∀ ςιρυνυµβ⌠λ ισ ισµερνκ 

α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ εγψ αζονοσ νεϖ! ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠τ, ακι ΙΙϖιρ. ιυρ. διχ. Χ(λαυδιι) [ςιρυνι], 

πραεφεχ(τυσ) χοη(ορτισ) Ι[�], τριβ(υνυσ) λεγ(ιονισ) ς Μαχε[δ(ονιχαε)] ϖολτ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 

4859 (Τιµενιτζ), νεµ ϖαλ⌠σζν! αζονβαν ηογψ αζονοσακ λενννεκ. 

 

 

 

308. Ολτ〈ρ. � Αζ 1959−63−ασ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν κερλτ ελ∀. � ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 193/197 υτ〈ν. 

� Α. 

 

ΑΕ 1962, 120; 1972, 363−364; 1982, 806. � ΠΧΖΨ Κ., Αρχη⊃ρτ 107, 1980, 3 σκκ, ν. 4. 

 

Απολλινι | ετ | Σεραναε. | Τ(ιτυσ) Ιυλ(ιυσ) Με|ρχατορ δ(εχυριο) χ(ολονιαε) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) 

λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: Απολλο ιττ εγσζεν βιζονψοσ ηογψ Απολλο Γραννυσ, µερτ νεκι ϖολτ νηα Σεραναε, 

ηελψεσεββεν Σιροναε α κσρ∀ιστενν∀ϕε. Γραννυσ ριτκα, α νψυγατι κελτασ〈γ κρβεν 

τισζτελτ ιστεν. Αζ ιστενπ〈ροσ Αθυινχυµβαν ϖαλ⌠ φελβυκκαν〈σα � υγψανγψ, µιντ 

Βριγετι⌠βαν, ϖ. κατ. 223, 225, 226, 236) ραετιαι ϖαγψ γαλλιαι καπχσολατοκρα υταλ. Α 

Ραετι〈ϖαλ, ϖαγψ α Τρεϖεριϖελ φολψτατοττ κερεσκεδελεµ ρϖν κερληεττεκ ιµπορτ〈λτ 

ιστενεκκντ ιδε. Εζ αζτ ισ ϕελεντι, ηογψ Τ. Ιυλιυσ Μερχατορνακ µινδενκππεν κζε 

κελλεττ, ηογψ λεγψεν εζεκ ϖαλαµελψικηεζ, ϖαγψισ α χογνοµενϕε ϖαλ⌠βαν βεσζλ∀ 

χογνοµεν, σ αζ ∀ � εσετλεγ α χσαλ〈δϕα � κερεσκεδ∀ φογλαλκοζ〈σ〈ρα υταλ. � Τοϖ〈ββι Τιτι 

Ιυλιιτ αζ αθυινχυµι τισζτσγϖισελ∀κ κζττ νεµ ισµερνκ, χσακ Χαιι Ιυλιιτ. Α δεχυρι⌠νκον 

κϖλ αζ εγψετλεν Τιτυσ πραενοµεντ ϖισελ∀ Ιυλιυσ Αθυινχυµβαν Τ. Ιυλ. Φορτυνατυσ 

χεντυριο λεγιονισ ΙΙ αδιυτριχισ ϖολτ, ακιρ∀λ � φελεσγνεκ 〈λλτοττ σρεµλκε αλαπϕ〈ν � 

ελκπζεληετ∀, ηογψ µεγτελεπεδεττ α ϖ〈ροσβαν, τ〈ρσαδαλµι ρανγϕα ισ µεγφελελ εγψ ϖ〈ροσι 

ελλϕ〈ρ⌠νακ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3572. 
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309. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε βυδα. � 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Νεµζετι Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3485. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 158, ν. 16. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 

1940, 196. ΝΑΓΨ Λ. ιν: Βυδαπεστ αζ ⌠κορβαν. Ι/2, 568. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964, 105/182. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−55. 

 

∆εαε Νεµεσι Αυγ(υσταε) | προ σαλυτε | Αυρελιαε Αυδε|ντιαε φιλιαε |5 συαε ετ προ συα | 

ινχολυµ(ιτατε) Αυρελ(ιυσ) Αυδεντιυσ χ(υρατορ) ρ(ει) π(υβλιχε) | Αθυι(νχενσιυµ) ετ 

σαχερ(δοσ) προ|ϖινχι(αε) λιβεντι ανι|10µο συσχεπτα | [ϖοτ]α χονπλεϖιτ. 

 

6. σορ: α χυρατορ πραενοµενϕτ νεµ ισµερϕκ, ϖαλ⌠σζν!νεκ τ!νικ αζονβαν, ηογψ α Μαρχι 

Αυρελιι ϖολτακ. � 7. σορ: Μιϖελ α φελιρατ 〈λλτ〈σ〈νακ κζελεββι ιδ∀ποντϕα νεµ 

ηατ〈ροζηατ⌠ µεγ, νεµ τυδϕυκ αζτ σεµ µεγ〈λλαπτανι, ηογψ µιλψεν οκοκ τεττκ 

σζκσγεσσ α ρενδκϖλι τισζτσγϖισελ∀, χυρατορ ρει πυβλιχαε κινεϖεζστ Αθυινχυµ 

λρε. Α 3. σζ〈ζαδβαν εζ αζ ιντζµνψ α νψυγατι ϖ〈ροσοκ λν � α φολψαµατοσσ〈 ϖ〈λ⌠ 

γαζδασ〈γι νεηζσγεκ µιαττ � 〈λλανδ⌠συλνι λ〈τσζικ, ϖ. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ, Αθυινχυµβ⌠λ 

εζζεν σζεµβεν, α ρ〈νκµαραδτ ναγψσζ〈µ δεχυριο−φελιρατ ελλενρε, χσυπ〈ν εζτ αζ 

εγψετλενεγψ εσετετ ισµερϕκ. Αυρελιι ναγψ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ∀ Αθυινχυµ 

ϖεζετ∀ρτεγβεν. Νη〈νψαν � ακικ ϖαλ⌠σζν!λεγ ροκονοκ λεηεττεκ, εγψ−κτ χσαλ〈δ ταγϕαι 

� α λεγσζ!κεββ ελιτηεζ ταρτοζτακ: ταρτοµ〈νψι φ∀παποκ, ιλλ. λοϖαγρενδ!εκ ϖολτακ, ϖ. 290, 

316, 353. Κζλκ ϖαλ⌠νακ λ〈τσζικ Αυρελιυσ Αυδεντιυσ ισ.                  

 

 

 

Αγερ Αθυινχενσισ 

 

 

310. Μρφλδκ∀, ανψαγα µσζκ∀. � Μ. 280 χµ, 〈τµρ∀ϕε 40 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4−9 χµ. 

� 1975−βεν κερλτ ελ∀ Πιλισϖρσϖ〈ρον. � ∆ατ〈σ〈σα: 237. λδ. λεντεββ. � ΑΕ αλαπϕ〈ν. 

 

Σ. ΣΟΠΡΟΝΙ, Πεστ µεγψε Ργσζετι τοπγρ〈φι〈ϕα 13/1, π. 173, ν. 21/21−2. � ΑΕ 1986, 

586. 
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[Ι]µπ(ερατορι) [Χαεσ(αρι) Ιυλ(ιο) ςερο Μαξιµινο | ιν]ϖιχ[το Αυγ(υστο) Γερµανιχο | 

µ]αξ(ιµο) ∆αχιχ[ο µαξ(ιµο) Σα]ρµ[ατιχο | µαξ(ιµο) πον[τ(ιφιχι) µα]ξ(ιµο) τρ(ιβυνιχα) 

ποτ(εστετε) ΙΙΙ ιµπ(ερατορι) |5 ς χο(ν)σ(υλι) προχ(ονσυλι) π(ατρι) π(ατριαε) ε[τ Χ(αιο) 

Ιυλ(ιο) ςε|ρο Μαξιµ]ο Γερ[µ(ανιχο) µαξ(ιµο) | ∆αχ(ιχο) µα]ξ(ιµο) Σαρ(µατιχο) 

µ[αξ(ιµο)] νο|βιλισσιµ[ο] Χαεσ(αρι) | φιλ(ιο) Αυγ(υστι νοστρι) |10 αβ Αθ(υινχο) | µ(ιλια) 

π(ασσυµ) ςΙΙΙΙ. 

 

4. σορ: Μαξιµινυσ Τηραξ Γερµανιχυσ µαξινυσ 236−βαν (ταλ〈ν νψ〈ρον), ∆αχιχυσ 

µαξιµυσ σ Σαρµατιχυσ µαξιµυσ 236 ϖγν λεττ, ηαρµαδικ τριβυνιχια ποτεστασα Κρ. υ. 

236. δεχ. 10−237. δεχ. 9 κζ εσεττ. √τδικ ιµπερατορι αχχλαµατι⌠ϕ〈ρα 237−βεν, 

κζελεβρ∀λ µεγ νεµ ηατ〈ροζηατ⌠ ιδ∀ποντβαν κερλτ σορ, ϖ. ΚΙΕΝΑΣΤ, Καισερταβελλε 183 

σκ. Α µρφλδκϖετ τεη〈τ α χσ〈σζ〈ρ τδικ ιµπερατορι αχχλαµατι⌠ϕα υτ〈ν, ϖαλαµικορ 237−

βεν, δε µγ 237 δεχ. 10. ελ∀ττ 〈λλτοττ〈κ. � 10−11. σορ: Α τ〈ϖολσ〈γοτ Αθυινχυµτ⌠λ 

σζ〈µτοττ〈κ, τεη〈τ α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ α µαι Πιλισϖρσϖ〈ρ ϖιδκε αζ αθυινχυµι 

χολονια τερριτοριυµ〈ηοζ ταρτοζοττ. 

 

 

 

311. Εγψ ναγψοββ κ∀τ〈βλα τρεδκε. � Μ.: 22, σζ.: 18, ϖ.: 12 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6 χµ. 

� ςισεγρ〈δον, α Σαλαµον τορονψ ρεσταυρ〈λ〈σα σορ〈ν κερλτ ελ∀ µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � 2. σζ〈ζαδ? � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. (Λελτ. σζ. 

123.1879.11) � Φ. 

 

ϑ. ΗΑΜΠΕΛ, Αρχη. Κζλ. 13, 1880, 71. � ϑ. ∆ΙΝΕΡ, ΑΕΜ 7, 1883, 102, ν. 51. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

10579. � ΡΙΥ 3, 816, Αββ. ΧΞΞΞΙς. 

 

− − −] δεο [ − − − | − − −] αεδ(ιλισ) [− − − | − − − Τ(ιτυσ) Αελ(ιυσ) [− − − . 

 

3. σορ:  α Τ τρεδκε σ αζ Α κζττ η〈ροµσζγλετ! ιντερπυνκχι⌠. � Α τρεδκβ∀λ νεµ 

δερλ κι, ηογψ Τ. Αελ(ιυσ) µιλψεν ϖισζονψβαν 〈λλτ αζ ισµερετλεν νεϖ! αεδιλισσζελ, Τιτι 

Αελιιτ αζονβαν ισµερνκ Αθυινχυµ δεχυρι⌠ι κζττ, λδ. α 298. (κεττεν ισ) σ α 340. σζ. 

φελιρατοτ. 
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312. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. Αζ ρ〈σ ραϕτα µ〈ρ α 19 σζ〈ζαδ ϖγν ισ ολψ µρτκβεν λεκοποττ 

ϖολτ, ηογψ αζ ολϖασατα µ〈ρ ακκορ σεµ ϖολτ βιζτοσ. � Ερεδετι λελ∀ηελψτ νεµ ισµερϕκ, 

µιελ∀ττ µζευµβα κερλτ, Μιγαζζι ββοροσ ϖερ∀χεµαροσι κερτϕβεν 〈λλτ. � Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ. 3492). 

 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 182. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3492 = 10383. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 

3, 1881, 159, ν. 18. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/167. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−1. 

 

Σιλϖανο) δ[ο]µ(εστιχο) | Αχχ(ιυσ?) Μαξι|µυσ δ[ε]χ(υριο) | χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) |5 

ΙΙϖ(ιρ) θ(υιν)θ(υενναλισ) ϖ(οτυµ) | σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: Ηαµπελνλ ΑΧΧΙ. � Αχχιι: Ηισπανι〈βαν σ Ιταλι〈βαν φορδυλνακ ελ∀ τυχατνψι, 

φλτυχατνψι εσετβεν, µ〈σ ταρτοµ〈νψοκβαν χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ � Φ. ΡΕ∆#: 

Ονοµαστιχον Ι, 11. Παννονι〈βαν α φεντι εσετεν κϖλ Ποετοϖι⌠β⌠λ ισµερνκ εγψ Αχχια 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4102. Αζ Αχχιυσ νοµεν αλαπϕ〈τ α νοριχυµι σ παννονιαι κελτασ〈γ κρβεν 

φελβυκκαν⌠ Αχχο / Αχχισ ϖαγψ α Βοιι νϖαδ〈σ〈βαν φελβυκκαν⌠ Αχιονυσ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 

4555, σ α ηισπανιαι Αχχυσ / Αχχεσ ϕελεντικ. ςαλ⌠σζν!, ηογψ νψυγατ−παννονιαι κελτ〈κ 

λεσζ〈ρµαζοττϕα, β〈ρ � φιγψελεµβε ϖϖε αζτ, ηογψ αζ Αθυινχυµ τερριτοριυµ〈ν λ∀ 

εραϖισχυσοκ ερ∀σ νψυγατι ηατ〈στ µυτατνακ, λεηετ, ηογψ ηελψβλι. � 5. σορ:  ςΙ ϖαλ⌠ϕ〈βαν 

εγψ Ι σ εγψ ς λιγ〈λϖα + Ι = ΙΙϖ(ιρ)  

 

 

 

313. Σζαρκοφ〈γ. � Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν. ς〈χ κζελβεν, Μιγαζζι ββοροσ 

καστλψ〈βαν 〈λλτ ηοσσζαββ ιδειγ. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι 

Μζευµ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3527. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 5, 1892, π. 138, ν. 46. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, 

ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 450. � Λ. Βαρκ⌠χζι, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/127. 
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∆(ισ) [Μ(ανιβυσ)] | Π(υβλιο) Αελ(ιο) Ιυστο ανν(ορυµ) ΙΙΙ ετ Αελιαε ςεριναε | αννορ(υµ) 

ςΙΙ Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Προϖινχιαλισ ϖετ(ερανυσ) | λεγ(ιονισ) ΙΙ αδι(υτριχισ) αϖοσ ετ 

Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Προϖινχι|αλισ σεϖ(ιρ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) ετ Αελια Χονχορ|δια 

παρεντεσ φιλι(ι)σ δυλχισσιµ|ισ φε[χ]ερυντ. 

 

1. σορ: Α+Ε: ςεριναε λιγατυρα. � Π. Αελιυσ Προϖινχιαλισ ϖετερ〈ν απ〈τ⌠λ ϖαλ⌠ σζ〈ρµαζ〈σα 

βιζονψτκ αρρα, ηογψ α σεϖιρεκετ Αθυινχυµβαν σεµ γαζδαγ λιβερτυσοκ κζλ 

ϖ〈λασζτοττ〈κ. 

 

 

 

314. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Σζεντενδρε (= Υλχισια Χαστρα), Ρ⌠µαι σ〈νχ υ. 7 σζ〈µ αλαττι 

τελκεν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. Α ϖ〈ρ δλνψυγατι σαρκ〈βα βεφαλαζϖα. � 2. σζ〈ζαδ 

ϖγε / 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. �� Σζεντενδρε, Φερενχζψ Μζευµ (Λελτ. 65.10.1) �� Α. 

 

ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β., Αρχη. ⊃ρτ. 43, 1929, 46. � Γ. ΦΙΝℑΛΨ, Παννονια 2, 1936, 266. � ΑΕ 

1937, 139. �� Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 102/14. � ΡΙΥ 3, 878, Αββ. 

ΧΛΞΞΞς. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−12, ΠΙ−13.. 

 

Μερχυριο Αυγ(υστο) σαχ(ρυµ) | Λ(υχιυσ) Αττιχιυσ Αττιχινυσ ετ | Χ(αιυσ) Αττιχιυσ 

ςερεχυνδυσ δεχ(υριονεσ). 

 

3. σορ: Α πολγ〈ρϖ〈ροσ ναγψ κζφρδ∀ϕνεκ λελετει κζττ κερλτ ελ∀ εγψ ςΕΡΕΧςΝ∆ςΣ 

βλψεγ, ϖ. ΝΑΓΨ Λ., Βπ. Ργ. 12, 1937, 263. Αθυινχυµβ⌠λ εγψ Λ. Αττιχιυσ Πατρινυστ ισ 

ισµερνκ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3585. Α δεδικ〈χι⌠, σ αζ αθυινχυµι ϖονατκοζ〈σοκ αλαπϕ〈ν 

ϖαλ⌠σζν!λεγ ϖ〈ροσι ταν〈χσταγοκ ϖολτακ σ νεµ δεχυριονεσ αλαε. � Αττιχιυσ: αζ Αττιχυσ 

χογνοµενβ∀λ, µελψ Ιταλι〈βαν σ α νψυγατι κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν γψακορι, µ〈συττ ριτκα. 

Α νοµεν χσακ κελτ〈κ λακτα ταρτοµ〈νψοκβαν φορδυλ ελ∀ σζ⌠ρϖ〈νψσζερ!εν, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ 

− Φ. ΡΕ∆#: Ονοµαστιχον Ι, 209 σκ. 
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315. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Σζεντενδρε. Α Ρ⌠µαι σ〈νχ υ. 16. σζ〈µ αλαττι τελκεν, α ΞΙΞ σζ. 

κσ∀ρ⌠µαι σρβ⌠λ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Μ.: 

125, σζ.: 128, ϖ.: 34 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ 8,5−3,8 χµ. � Σζεντενδρε, Φερενχζψ Μζευµ. 

(Λελτ. σζ. 65.12.1) �� Α. 

 

Λ. ΝΑΓΨ, Αρχη. ⊃ρτ 50, 1937, 94. � ΑΕ 1939, 10. � Α. ΜΧΣΨ, ΑΑντΗυνγ 4, 1956, 

234. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 449. � ΡΙΥ 3, 904, Αββ. ΧΧΞ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Φελιχιο Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

ϖι|ϖοσ (σιχ!) σιβι ετ Φλαϖιαε Σεχυν|διναε θυονδ(αµ) χονλιβερταε | ετ υξορι θυαε ϖιξιτ 

αν(νοσ) Λς ετ | Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Φελιχισσιµο θυονδ(αµ) | φιλιο νατυραλι θυι ϖιξι(τ) ανν(οσ) 

ΞΞΙΙΙ ετ Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Ινγενυο | φιλ(ιο) λεγιτιµο ετ Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Φελιχι | φιλ(ιο) 

νατυραλι ετ Φλαϖιαε | Φελιχυλαε φιλιαε νατυραλι | ετ Φλαϖιαε Φελιχισσιµαε νεπτι | ϖιϖισ 

Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιο) Φελιχιο σ(υπρα) σ(χριπτισ) ετ σιβι φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). 

 

Α Τιτι Φλαϖιι � ϖαλ⌠σζν!λεγ εγψ χσαλ〈δ � η〈ροµ γενερ〈χι⌠ν 〈τ κιµυτατηατ⌠κ Αθυινχυµ 

σζ!κεββ ελιτϕβεν, ϖ. κατ. 272, 282, 299, 327. Τ. Φλαϖιυσ Φελιχιο σ φελεσγε ταλ〈ν αζ ∀ 

λιβερτυσαικ λεηεττεκ. 

 

 

 

316. Ολτ〈ρ. Ελλσ∀, βαλ, σ ϕοββ ολδαλ〈ν φελιρατ. � Λελ∀ηελψε Βκ〈σµεγψερ, αηολ τββ 

ϖτιζεδεν 〈τ α φερενχεσεκ ζ〈ρδ〈ϕ〈βαν ∀ρζτκ. � Αυρελιυσ Αεπιχτετιανυσνακ εγψ µ〈σικ, 

Κρ. υ. 223−ρα δατ〈λτ φελιρατα αλαπϕ〈ν � µελψ µγ νεµ εµλτι α σζ⌠βανφοργ⌠ σζεµλψ 

φ∀παπι µλτ⌠σ〈γ〈τ � αζ ολτ〈ρ φελ〈λλτ〈σα 223 υτ〈νρα δατ〈ληατ⌠. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ 

Νεµζετι Μζευµ.  

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, π. 152−153, ν. 7., 8., 9. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3626 = 10570. � ΙΛΣ 

7127. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 197. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

105/172. � ΒΑΛΛΑ Λ., ∆Μ⊃ 1971 [1973] 55−63. � ΑΕ 1973,436. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−14, 59. 

 

Σζεµβεν λϖ∀ ολδαλον: 
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[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο)] | Ιυνονι ρε|[γ(ιναε)] Μινερϖαε | [χ]ετερισ [δ]ισ δεαβυσ[θυε] | 

οµνιβυσ ποσσεσσορ|[ε]σ ϖιχ[ι] ςινδονιανι |5 εξ ϖοτο ποσυερυ|ντ  θ[υ]ορ(υµ) ν[οµ]ιν[α] | 

[σ]υντ | Αυ[ρ(ελιυσ) ] Αεπ[ιχτ]ετιανυσ σαχ(ερδοταλισ) | [Α]υρ(ελιυσ) ςεττιανυσ εθ(υο) 

π(υβλιχο) |10 [− − − ςι]χτορινυσ δεχ(υριο) | [Υλπ(ιυσ) − − −]∆Ι[ΑΤ− − −] | [ − − − υ]σ 

ϖε[τ(ερανυσ) | [Ι]υ[λ(ιυσ)] Τροφιµυσ [�| Υ]λπ(ιυσ)  ΙΟιανυ[σ] | − − −]ΣΙΜ[− − −] | − − −]Ο[− − −

] | − − − ]. 

 

Βαλ ολδαλα: 

 

Ιτεµ Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) | Αεπιχτετιανυ[σ] | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | 

σαχερδοταλισ |5 αραµ δοναϖι[τ] | ιν (η)ονορε(µ) ϖιχ[αν(ορυµ)] 

 

ϑοββ ολδαλα: 

 

Θυαε αρα χον|σεχρατα εστ | [ι]ν ποσσεσσι[ο]ν[ε] | Αυρελι(ι) ςεττι|5ανι εθ(υιτισ) Ρ(οµανι) 

περ| µισσυ ειυσ|δεµ πρεχαριο |πετεντιβυσ | ϖιχανισ ςινδο|10νιανι. 

 

Σζεµβεν λϖ∀ ολδαλ, 10. σορ: ϖαλ⌠σζν!λεγ ϖαγψ Χ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσ, ϖαγψ Μ. Υλπιυσ 

ςιχτορινυσ. Αθυινχυµβ⌠λ κτ Χ. Ιυλιυσ ςιχτορινυσ νεϖ! δεχυρι⌠τ ισ ισµερνκ, αζ εγψικετ 

Κρ. υ. 193−β⌠λ ιλλετϖε 198−β⌠λ, α µ〈σικατ Κρ. υ. 259−β∀λ, ϖ. κατ. 264, 266, 282. Α 

φελιρατυνκ δατ〈λ〈σα ελϖιλεγ β〈ρµελψικκκελ ελκπζεληετ∀ϖ τεσζι αζ αζονοστ〈στ, β〈ρ αζ 

σεµ ζ〈ρηατ⌠ κι, ηογψ ∀κ α χσαλ〈δ ελσ∀ σ ηαρµαδικ γενερ〈χι⌠ϕ〈τ κπϖισελικ, α 

φελιρατυνκον µεγνεϖεζεττ ςιχτορινυσ πεδιγ α µ〈σοδικατ. Α Ιυλιι αζονβαν ταλ〈ν τλ µαγασ 

ρανγνακ τ!ννεκ ςιχτορινυσ εγψσζερ! δεχυριονατυσ〈ηοζ κπεστ, σ α ςιχτορινυσ υτ〈ν 

µεγνεϖεζεττ ποσσεσσοροκ ισ Υλπιυσοκ, εζρτ σζ〈µοµρα ϖαλ⌠σζν!ββνεκ τ!νικ α Μ. Υλπ. 

ςιχτορινυσ θυαεστορραλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γα, ϖ. κατ. 277.  

 

 

 

317. Φογαδαλµι ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. Ταλπαζατα σ φελσ∀ π〈ρκ〈νψα ταγολτ, αβακυσζα 

εγψσζερ! τγλαλαπ φορµ〈ϕ. � Μ.: 59, σζ.: 19,5, ϖ.: 16 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ: 2,6−1,6 χµ. � 
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Λελ∀ηελψε Π〈τψ, αηολ α φαλυτ⌠λ 1 κµ−ρε δλρε λϖ∀ κζκτ µελλεττ κερλτ ελ∀ 1865−βεν. � 

Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ. Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 60/1965). 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3382. � ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 182. � ΡΜΕΡ � ∆ΕΣϑΑΡ∆ΙΝΣ 80. � 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 130, νρ. 33. � ΒΑΡΚΧΖΙ Λ., ΑΑρχηΗυν 16, 1964, 123/3. 

� Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−37. � ΜΡΤ ςΙΙ, 13/3. � ΡΙΥ 6 1324. 

 

Νψµπηισ | Περεννιβυσ | Μ(αρχυσ) ςαλ(εριυσ) Καρυσ |5 δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ) | ΙΙϖιρ | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: Ψ+Μ: Νψµπηισ λιγατυρα. � 2. σορ: Ν+Ν+Ι, Υ+Σ: περεννιβυσ λιγατυρα. 

 

 

 

318. Σρκ∀, ανψαγα µσζκ∀. Α φελιρατ προφιλκερετβεν, αζ 1. σ α 10. σορ. α κερετρε ϖσϖε. 

� Ναγψκοϖ〈χσιβαν, α φαλυτ⌠λ σζακρα φεκϖ∀ σζ∀λ∀βεν κερλτ ελ∀ 1842−βεν. � Κρ. υ. 

217. � Ναγψκοϖ〈χσι, α παρ⌠κια φαλ〈βα βεφαλαζϖα. �� Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3620. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 128−129, ν. 30. � Κυζσινσζκψ, 

Μζευµι σ Κνψϖτ〈ρι ⊃ρτεστ∀ 1908, 109. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 450. � 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 114/1. � ΜΡΤ ςΙΙ, 12/7. � ΡΙΥ 6 1322. � Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ΖΠΕ 140, 2002, 269 σκ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) || <Λ>υχιο Σεπτιµιο <Λ>υ|πιανο αννορυµ | Ι ετ Λυχιο Σεπτ(ιµιο) 

Χαεσια|5νο αννορυµ Ι φαχιεν|δυµ χυραϖιτ Σεπτ(ιµιυσ) Χελερ | σεξϖιρυµ χολ(ονιαε) 

Αθ(υινχενσιυµ) Αυρ(ελια) Χαεν|υσα παρεντεσ φιλι(ι)σ χαρ(ισσιµισ) π(οσυερυντ) 

Π|ραεσεντ<ι=ε> ετ Εξτριχα<δ=τ>ο ||10 χο(ν)σ(υλιβυσ).   

 

2. σορ: [Λ]υ[χ]ιο ΧΙΛ, ΜΡΤ; Λυχιο Κυζσινσζκψ. Αζ Λ−νεκ χσακ α φγγ∀λεγεσ σζ〈ρα 

λ〈τσζικ, ϖ. ΡΙΥ 6 λοχ. χιτ., ιλλ. π. 318, φοτ⌠. % 3. σορ: ΧΙΛ: Ις|λΙΑΝΟ; Α ΡΙΥ 6−βαν 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ. ολϖασατα σζεριντ Ις|ΠΙΑΝΟ. Εζ αζονβαν ηαπαξ λεγοµενον, σ α 2. σορ ελσ∀ 

βετ!ϕνεκ ϕελλσε αλαπϕ〈ν α <Λ>υπιανυσ ολϖασατ σζ〈µοµρα ϖαλ⌠σζν!ββνεκ τ!νικ. % 4. 

σορ: Α+Ε: Χαεσια|νο, λιγατυρα. % 6. σορ: ς+Ρ, Α+ς: χυραϖιτ, λιγατυρα. � 7. σορ: Α+ 
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ς+Ρ: Αυρ(ελια) Α+Ε: Χαενα|σα, λιγατυρα. � 8. σορ: Α+Ρ, Ν+Τ: παρεντεσ λιγατυρα. � 

χαρ(ισ) φ(εχερυντ) Αλφλδψ. � 9. σορ: Α+∆: Εξτριχαδο λιγατυρα. 

 

 

 

319. Σρκ∀λαπτρεδκ. Ανψαγα µσζκ∀, γονδοσαν κιϖιτελεζεττ βετ!κ � Μρετε Μ.: 31, 

σζ.: 42 χµ, ϖ. 18 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4,7−4,5 χµ. � Λελ∀ηελψε Βυδαρσ, Σζ∀λ∀ηεγψ, 1905. 

� Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 71.1905.1). 

 

ΜΑΗΛΕΡ Ε., Αρχη⊃ρτ 26, 1906, 46. � ΜΡΤ ςΙΙ, 5/ΞΞΞ 1η. � ΡΙΥ 6 1336. 

 

− − −] Μα[ξιµι|ανυ]σ δεχ(υριο) χ(ολονιαε) [Α(θυινχενσιυµ) | πο]ντιφεξ χ[υραν|τε] υξορε 

π[ιεντ(ισσιµαε)]. 

 

Αζ 1. σ 4. σορ φελολδ〈σα τελϕεσεν βιζονψταλαν. � 2. σορ: ∆+Ε: δεχ(υριο) λιγατυρα. 3. σορ: 

Ν+Τ+Ι+Φ: [πο]ντιφεξ λιγατυρα. 

 

 

 

320. Μσζκ∀ φογαδαλµι ολτ〈ρ. Ταλπαζατα σ π〈ρκ〈νψα ταγολτ, µινδκεττ∀ σρλτ, αβακυσζα 

αζ ακροτριονοκκαλ υγψανχσακ σρλτ. Α δεδικ〈χι⌠ α π〈ρκ〈νψον, αζ υτολσ⌠ σορ α 

ταλπαζατον ταλ〈ληατ⌠. Α σζϖεγ α ϕοββσζλεν 1−2 βετ! µλψσγβεν τββ σορον 〈τ 

υγψανχσακ σρλτ. � Μ.: 83, σζ.: 37, ϖ.: 26,5 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 2,9−3,5. � 1970−βεν 

κερλτ ελ∀ Βυδαρσν, α Καµαραερδ∀−δ!λ∀ν, µλψσζ〈ντ〈σκορ, εγψ ρ⌠µαι ϖιλλα 

µαραδϖ〈νψαι κζελβεν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε. � Σζεντενδρε, Φερενχζι Κ〈ρολψ 

Μζευµ �� Φ. 

 

Ρ. ΦΡ√ΛΙΧΗ, ΑΕΜ 14, 1891, 66−68, Ν. 43. � Β. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, Αρχη. ⊃ρτ. ∨Φ 8, 1888, 

390−391, δ. � Υ#, ΒπΡγ 1, 1889, 59−86, κπ: 78, ν. 9. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 105/161. � Σοπρονι, Σ., Στυδια Χοµιτατιενσια 17, 1985, 273−278, νο. 1, φοτ⌠. 

� ΑΕ 1986, 591. � ΑΕ 1995, 1273. � ΡΙΥ 6 1335, π. 326 φοτ⌠. 
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Τερ(ρα)ε Μ(ατρι) || Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) ςι[χ]|τοριν[υσ] | ΙΙϖιρ χο[λ(ονιαε)] | 

Αθ(υινχενσιυµ) χυµ | Υλπ(ια) Σπε|χτατα  χο|νιυγε | [ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ)] λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

9. σορ: αζ Λ σ αζ Μ βετ! τετεϕε λ〈τσζικ. � Μ. Αντονιυσ ςιχτορινυστ λδ. µγ α κατ. 278, 

279, 280, 281. σζ. φελιρατοκον, µελψεκ Αθυινχυµ 2. σζ〈µ Μιτηραευµ〈β⌠λ κερλτεκ ελ∀, 

τοϖ〈ββ〈 α 297. σζ. φελιρατον. Α µεγϕεγψζσεκετ λδ α α 278−ασ φελιρατν〈λ! 

 

 

 

321. Μσζκ∀ ολτ〈ρ τρεδκ, αλσ⌠ ρσζε ηι〈νψζικ. Αβαχυσα σιµα, οροµζατα ταγολτ. Α 

δεδικ〈χι⌠ α π〈ρκ〈νψον. � 1956−βαν κερλτ ελ∀ σζ〈ντ〈σ κζβεν Τρκβ〈λιντ, 

Τκ∀ηεγψεν, αζ ℑρπ〈δ υ. 49. σζ〈µ αλαττι τελκεν. � Μ.: 63, σζ.: 50, ϖ.: 32 χµ. � Κρ. υ. 

3. σζ〈ζαδ. � Τρκβ〈λιντ, Τδ∀σζανατ⌠ριυµ κερτϕε. �� Ολϖασατ: ΜΧΣΨ Α. αλαπϕ〈ν. 

 

ΜΧΣΨ Α., Αρχη⊃ρτ 85, 1958, 87. � Υ∀: Πεστ µεγψε Ργσζετι Τοπογρ〈φι〈ϕα 13/1, 

1986, 344, ν. 36/2. � ΑΕ 1986, 592. 

 

[Ι]υνονι ρεγιναε Αυ[γ(υσταε)]|| Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ)  Επιγο|νυσ δεχ(υριο) χο[λ(ονιαε)] 

Αθ(υινχενσιυµ) προ σ[αλ(υτε)] |5 συα ετ σ[υορ(υµ)] | οµν[ιυµ − − −] | Μ[− − −]. 

 

1. σορ: Α+Ε: ρεγιναε λιγατυρα. � 5. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα 

 

 

 

322. Ολτ〈ρ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 111, σζ.: 57, ϖ.: 66, βετ!ναγψσ〈γ 7,5−6,3 χµ. � 

Λελ∀ηελψε ⊃ρδ, 1790−βεν µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � 

Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ, Σζκεσφεηρϖ〈ρ (Λελτ. σζ.: 7800). �� Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3386. � ΦΙΤΖ ϑ., Αλβα Ρεγια 8−9, 1967−1968 (1968) 202−203, νρ. 23. � ΑΕ 

1969/70, 524. � ΜΡΤ ςΙΙ 9/ξξξ λη. � ΡΙΥ 6 1348. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο)] µ(αξιµο) | [Π(υβλιυσ)] Αελ(ιυσ)  | [.]γορ[.|νυσ |5 [.] µα[γ(ιστερ)? | 

ϖ(οτυµ)] σ(ολϖιτ) [λ(ιβενσ)] µ(εριτο). 
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5. σορ: µαγιστερ ϖιχι ϖαγψ µαγιστερ χαναβαρυµ. ΦΙΤΖ ϑ. σζεριντ λεηετεττ [δ(εχυριο)] 

µ(υνιχιπιι) Α(θυινχενσισ) ισ, µερτ αζ Α υτ〈νι ϖ αλακ βετ!τρεδκ εγψ Θ−νακ ισ λεηετεττ 

α δαραβϕα. 

 

 

 

323. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. Ανψαγα µσζκ∀. Αζ ε λσ∀ σ µ〈σοδικ σορ κζττ κεττ∀βε τρττ. � 

Λελ∀ηελψε ⊃ρδ, υραδαλµι φλδεκ. � Μ.: 89, σζ.: 42, ϖ.: 25 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 6−5 χµ. � 

Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Α µλτ σζ〈ζαδ ϖγν αζ ν. Πελικ〈ν−βαν, Β⌠νισ Βλα τισζτταρτ⌠ 

υδϖαρ〈ν ϖολτ φελλεληετ∀, ιννεν αζ εγρι Λψχευµβα κερλτ. ϑελενλεγι ∀ρζσι ηελψε Εγερ, 

∆οβ⌠ Ιστϖ〈ν Μζευµ (Λελτ. σζ. 71,2.2) �� Α. 

 

ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Αρχη⊃ρτ 10, 1890, π. 153, ν. 20. � Υ#., Βπ.Ργ. 3, 1891, 157, ν. 14. Υ#., 

ΑΕΜ 14, 1891, π. 60, ν. 23. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10377. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ.: Αθυινχυµ. Βυδαπεστ, 

1956, 119. � Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 190/1. � Ι. ΤΤΗ, Εγρι Μζευµ ⊃ϖκνψϖε 

1970−1971, 47. � Υ#., Αλβα Ρεγια 13, 1972 [1974] 165−266, ν. 1. � ϑ. ΦΙΤΖ, 

ΑΑντΗυνγ 24, 1972, 46, 229 ϕεγψζ. � ΠΧΖΨ Κ.: Κζµ∃ϖεκ π. 31, ν. 22. � ΜΡΤ ςΙΙ 

39, 9/ξξξ. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−34. 

 

Λιβερο | Πατρι σαχ(ρυµ) | Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) Θυα|δρατυσ |5 δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) 

Αθ(υινχενσιυµ) | θ(υιν)θ(υενναλισ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: Τ+Ρ: πατρι λιγατυρα. � 3. σορ: Λ+Π: Υλπ(ιυσ), ς+Α: Θυα|δρατυσ λιγατυρα. � Μ. 

Υλπ. Θυαδρατυσ αζονοσ α � σζ., (ΧΙΛ ΙΙΙ 10334) σζκεσφεηρϖ〈ρι φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. 

 

 

 

324. Φελιραττρεδκ. � Λελ∀ηελψε ς〈λ, ⇐ρµνψι ϑ⌠ζσεφ βιρτοκα. � ∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10355. �  Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 193/1. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−

6. � ΡΙΥ 6, 1373. 
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Π(υβλιυσ) Α(ε)λ(ιυσ) ΜεΞΛΛιυσ | δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) | Π(υβλιυσ) Α(ε)λ(ιυσ) Πιν[− − −. 

 

1. σορ: Μεξιλλιυσ? � Α Μεσσιλλιυσ ρ〈σϖ〈λτοζατα λεηετ, ϖ. Μεσσιλια ΧΙΛ ΙΙΙ 2791. Α 

Μεσσιλλυσ χογνοµενβ∀λ, µελψ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, ∆αλµατι〈βαν σ Παννονι〈βαν φορδυλ ελ∀ 

φλτυχατνψι εσετβεν. ∆αλµατι〈βαν βεννσζλττ. 

 

 

 

325. Σρκ∀, ανψαγα µσζκ∀, αλϕα ισ, τετεϕε ισ λετρτ. Α κπµερ∀τ ολδαλτ κτ φλοσζλοπ ζ〈ρϕα, 

βεννε κτ φρφι σ εγψ ν∀, ϖαλαµιντ κτ γψερεκ πορτρϕα. Αλαττυκ 〈λδοζατι ϕελενετ. Α 

φελιρατοσ µεζ∀ σιµα κερετβεν, α κερετεν κϖ!λ κτ ολδαλτ φελφυτ⌠ βοροστψ〈νινδα. � Μ.: 

173, σζ.: 99, ϖ.: 30 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 3 χµ. � Λελ∀ηελψε ςερεβ, κζελεββρ∀λ ισµερετλεν. 

� Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ (Λελτ. σζ. 51.11.1) �� Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3362 = 10347. � Λ. Βαρκ⌠χζι, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 122/1. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−4. � ΡΙΥ 6 1377.  

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). || Π(υβλιο) Αελ(ιο) Φροντονι δεχ(υριονι) | χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

φλαµινιχο | θυι ϖιξιτ αννισ | [Λ]ΙΙΙ ετ Π(υβλιο) Αελ(ιο) ςινδιχι |5 φι[λιο] θυ[ι] ϖιξιτ αννυ[µ] 

Ι | ετ [Αελ(ιαε)] Λυχροριν(α)ε | φιλι(α)ε [θ(υαε) ϖι]ξιτ ανν|ισ ςΙΙΙ ετ Π(υβλιο) Αελ(ιο) 

Ιν|πετρατο φιλιο |10 θυι ϖιξιτ ανν(ισ) | ςΙ χυι ϖιτα παρ|ϖα µορσ ϖαλιδε | χιτατα φυιτ, θυεµ | 

φλεντεσ δολευντ |15 µισεριθυε παρεντ|[εσ]. Σεπτ(ιµια) ∆εχορα|τα χονιυγι πιεν|[τι]σσιµο ετ 

φιλι(ι)σ | [χο]µµυνιβυ[σ] |20 [τ(εσταµεντο)? φ(ιερι)? ι(υσσιτ)? | Π(υβλιι) Αελ[ι(ι) Ινπ]ετρα[τυσ 

ετ | ∆ε]χορατυσ [φιλιι] ποσ(υερυντ). 

 

2. σορ. φλαµινι χο(λονιαε) ΦΙΤΖ. Κτσζερ α χολονι〈τ � ρ〈αδ〈συλ κϖετκεζετλενλ ηολ ΧΟΛ−

νακ, ηολ ΧΟ−νακ ρϖιδτϖε, γψ, ηογψ α µ〈σοδικ εσετβεν αζ Λ σζ〈µ〈ρα λεττ ϖολνα µγ 

ελγ ηελψ − φελεσλεγεσ λεττ ϖολνα λερνι, εζρτ σζεριντεµ αζ ολϖασατ ινκ〈ββ φλαµινιχο. Αζ 

ιροδαλµι φορµα υγψαν α φλαµιναλισ, αθυινχυµβαν νεµ εζ, ηανεµ α φλαµινιχυσ φορδυλ ελ∀, 

λδ. κατ. 261, 263. � 5. σορ: Α+Ν+Ν+ς: αννυµ λιγατυρα. � 6. σορ: ΙΙ///// ςΧΡΟΡςΕ ΧΙΛ 

ΙΙΙ 3362; Ι [ετ Αε]λ(ιαε) Υχβορϖε ΧΙΛ ΙΙΙ 10447; ετ [Αελ(ιαε)] Λυχροριν(α)ε ϑ. Φιτζ α ΡΙΥ 

6−βαν. Ν+Ε: Λυχροριν(α)ε λιγατυρα. � 15. σορ: Ν+Τ: παρεντ|[εσ]. � 22. σορ: Πυβλιυσ 
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Αελιυσ ∆εχορατυσ νεϖτ λ〈σδ µγ α κατ. 345. σζ〈µ φελιρατ〈ν, µελψετ Π. Αελιυσ 

Σεπτιµυσσζαλ κζσεν 〈λλτοττ. Α χογνοµενϕεικ εγψβεχσενγενεκ Σεπτιµια ∆εχορατα 

νεϖϖελ. Ναγψ ϖαλ⌠σζν!σγγελ ∀κ ϖολτακ Π. Αελιυσ Φροντο σ Σεπτιµια ∆εχορατα φελν∀ττ 

κορτ µεγλτ γψερµεκει. − [λιβ(ερτι)] ΦΙΤΖ. Α κιεγσζτσ αζονβαν νεµ φογαδηατ⌠ ελ, µερτ 

α λιβερτυσοκ νεµ ϖισελτκ α πατρονυσαικ χογνοµενϕτ, ηελψεττε ηελψεσεν [φιλ(ιι)]. 

 

 

 

326. Ολτ〈ρ τρεδκε, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 74, σζ.: 60, ϖ.: 39 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 5,5 χµ. 

� Σζκεσφεηρϖ〈ρτ κερλτ ελ∀ α ϖ〈ροσ φαλ〈β⌠λ α πσπκ κερτϕε µελλεττ. � Κρ. υ. 2. 

σζ〈ζαδ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ (λελτ. σζ.: 10793) �� Α 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3348 = 10334. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 190/1. � ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 

24, 1972, 46. �  Υ#, Ριϖιστα Στοριχα δελλ�Αντιχηιτ◊ 1, 1971, 153−154. Ν. 7. � Υ#., 

Αρχη. ⊃ρτ. 103, 1976, 143. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−34. � ΡΙΥ 6 1495. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο)] µ(αξιµο) | [Μ(αρχυσ) Υ]λπ(ιυσ) Θυα|[δρ]ατυσ δ|[εχ(υριο)] µ(υνιχιπιι) 

ΙΙϖιρ | θ(υιν)θ(υενναλισ) | [ϖ(οτυµ)] σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: ς+Α: Θυαδρατυσ λιγατυρα. � Μ. Υλπ. Θυαδρατυσ αζονοσ α � σζ. φελιρατ 

〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. 

 

 

 

327. Ολτ〈ρτρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. � Α Σζκεσφεηρϖ〈ρ ηατ〈ρ〈βαν, α µ⌠ρι τ κζελβεν 

〈λλ⌠ µαλοµ πλετβε ϖολτ βεφαλαζϖα. � Μ.: 92, σζ.: 62, ϖ.: 38 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4,5−3 

χµ. � Κρ. υ. 178. ϕυν. 11, ϖ. ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., λοχ. χιτ, τοϖ〈ββ〈 ΦΙΤΖ ϑ., ΑΡ. 211. Ω. ϑΟΒΣΤ, 

λοχ. χιτ. α φελιρατοτ α ΧΙΛ ολϖασατα αλαπϕ〈ν 172. ϕνιυσ 11−ρε δατ〈λϕα, σ α Μαρχυσ Αυρελιυσ 

θυαδοκ ελλενι ηαδϕ〈ρατ σορ〈ν τρτντ εσ∀χσοδ〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε. ϑνιυσ 11−ρε 

δατ〈λτ, αζ υραλµον λϖ∀ χσ〈σζ〈ρ δϖρτ 〈λλτοττ φελιρατοτ αζονβαν µ〈ρ α 172−∀τ µεγελ∀ζ∀ 

ιδ∀β∀λ ισ ισµερνκ, ϖ. ΣΟΠΡΟΝΙ Σ. λοχ. χιτ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ 

Μζευµ (Λελτ. σζ.: 11251). �� Α. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 3347. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ.Ργ. 4, 1892, π. 127, ν. 25. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α, Αρχη. ⊃ρτ 

3/1, 1940, 200, ΞΞςΙΙΙ. τ. 3. 220. � ΑΕ 1944, 87. � ΥΟ, 1947, 27. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 142/12. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 7−8, 1968, 210−211, ν. 48. � Υ#., 

Ριϖιστα Στοριχα δελλ�Ανριχηιτα 1, 1971, 152, ν. 4. � Υ#.: Γορσιυµ � Ηερχυλια 80−81, ν. 

35. � Ω. ϑΟΒΣΤ, Σιτζυνγσβερ. δ. √στερρ. Ακαδ. δ. Ωισσενσχηαφτεν, Πηιλ.−ηιστ. Κλ. � Υ#., 

ΑΝΡΩ ΙΙ, 6, 1977, 718, Ανµ. 35. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−41, 47. � ΣΟΠΡΟΝΙ 

Σ., Χοµµ. Αρχη. Ηυνγ. 1990, π. 138. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Σπεχιµινα νοϖα 1990, 105−107, 

ν. 14. � ΑΕ 1996, 1259. � ΡΙΥ 6, 1493. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τ(ευτανο) | προ σαλ(υτε) | Ι]µπ(ερατορυµ) Μ(αρχι) Αυρ(ελιι) | 

Αντονινι ετ [[Χοµµοδι]] ετ ορδινισ Αθ(υινχενσιυµ) | Τ(ιτυσ) Φλα(ϖιυσ) Μαχερ |5 ετ 

Π(υβλιυσ) Αε(λιυσ) Ιανυαριυσ | ΙΙϖιρ(ι) µ(υνιχιπιι) ειυσδεµ | ποσυερυντ (αντε διεµ) ΙΙΙ | 

ιδυσ Ιυν(ιασ) Ορφιτο ||10 [ετ Ρυφο χο(ν)σ(υλιβυσ)]. 

 

1. σορ κιεγσζτσε [Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Κ( − − − )] ϑοβστ; [Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) 

Τευτανο] α φελιρατ ϕυν. 11−ι δατ〈λ〈σα, σ Γελλρτηεγψεν (ΧΙΛ ΙΙΙ 10418) τοϖ〈ββ〈 Βλχσκν 

ϕαββαν ελ∀κερλτ, ϕυν. 11−ρε δατ〈λτ φελιρατοκ εγσζ σορα (λδ. 320−328) αλαπϕ〈ν ΦΙΤΖ, ΡΙΥ 

6. � 2−3. σορ: − − − προ] σα[λ.] Μ. Αυρ�, ετχ., ΧΙΛ Κατανχσιχη φιγψελµετλεν λερ〈σα 

αλαπϕ〈ν; − − − προ] σα[λ. Ι]µπ. Μ. Αυρ� ΑΛΦ√Λ∆Ι Α. κορρεκχι⌠ϕα σζεριντ, ηασονλ⌠κππ 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ.; | προ σαλ(υτε) | Ι]µπ(ερατορισ) ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια; Ιµπ(ερατορισ) ΦΙΤΖ ΡΙΥ 6. 

� 4. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα; ε[τ] Λ(υχιι) ϑΟΒΣΤ, ΑΛΦ√Λ∆Ψ. � 5. σορ: [[Ιµπ. Χοµµοδι]] 

ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια. � 8. σορ: Τ. Αελιυσ ΑΛΦ√Λ∆Ψ; Υ+Α, Ρ+Ι+Υ: Ιανυαριυσ λιγατυρα.� 12. 

σορ: [ετ Μαξιµο χο(ν)σ(υλιβυσ)] = Κρ. υ. 172 ΜΟΜΜΣΕΝ α ΧΙΛ−βεν, τοϖ〈ββ〈 ϑΟΒΣΤ. 172−

βεν αζονβαν Χοµµοδυσνακ α χαεσαρ τιτυλυστ κελλενε ϖισελνιε α φελιρατον, αµι α ϕελεν 

εσετβεν ηι〈νψζικ, γψ α φελιρατ 172−ρε τρτν∀ δατ〈λ〈σα κρδσεσ. Αζ ιµπερατορ χµετ 

Χοµµοδυσ 177 νψαρ〈τ⌠λ ϖισελτε, ϖ. ΑΛΦ√Λ∆Ι, οπ. χιτ. 200, εζρτ α ηελψεσ κιεγσζτσ [ετ 

Ρυφο χο(ν)σ(υλιβυσ)], α φελιρατ δατ〈λ〈σα πεδιγ Κρ. υ. 178, ϖ. ΦΙΤΖ Αλβα Ρεγια, τοϖ〈ββ〈 

ΡΙΥ 6. 

 

 

 

328. ςοτιϖ φελιρατ τρεδκε, ανψαγα µσζκ∀. Αλϕ〈ν προφιλκερετ µαραδϖ〈νψα. � 

Σζκεσφεηρϖ〈ρτ, α κιρ〈λψι βαζιλικα. σζακκελετι φαλ〈βαν βεπτϖε ταλ〈λτ〈κ. � ∆ατ〈λ〈σα: 
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Κρ. υ. 213, µινδεν βιζοννψαλ αζ ϖ µ〈σοδικ φελε, µερτ Μ. Υλπιυσ Θυιντιανυσ µ〈ρ 

θυινθυενναλισ δεσιγνατυσ, ϖαγψισ Αθυινχυµβαν µ〈ρ µεγταρτοττ〈κ α 214. ϖρε σζ⌠λ⌠ 

ϖ〈λασζτ〈σοκατ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ (Λελτ. σζ.: νινχσ) 

 

ΦΙΤΖ ϑ., Αλβα Ρεγια 12, 1971 [1972], 254−255. ν. 12. � ΑΕ 1973, 437. � Α. ΜΧΣΨ, 

ΑΑρχηΗυνγ 29, 1977, 375, 379. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−35, 108. � ΡΙΥ 6, 

1501. 

  

Προ σαλυτε δ(οµινι) ν(οστρι) | Ιµπ(ερατορισ) Μ(αρχι) Αυρελ(ιι) | Αντονινι Πιι | Φελιχισ 

Αυγ(υστι) Μ(αρχυσ) |5 Υλπ(ιυσ) Θυιντιανυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

ΙΙϖιρ|αλισ θ(υιν)θ(υενναλισ)  δεσιγνα|τυσ ετ Τιτυσ Φλ(αϖιυσ) Α|[π]ριλισ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Σ[ι|10ρ(µιενσιυµ)] εθυο πυβ(λιχο) πραεπο|σιτι αννον(α)ε ϖ(οτυµ) σ(ολϖερυντ) | λ(ιβεντεσ) 

µ(εριτο) Ιµπ(ερατορε) Αντονινο | ΙΙΙΙ ετ Βαλβινο ΙΙ χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

4. σορ: Α+ς: Αυγ(υστι), Μ+Α: Μαρ(χυσ) λιγατυρα. � 5. σορ: Α+Ν: Θυιντιανυσ λιγατυρα. � 

7. σορ: Α+Λ: (δυυµ)ϖιραλισ λιγατυρα. � 8. σορ: Ρ+Τ: ετ λιγατυρα. � 10 σορ: Α+Ε: 

πραεποσιτι λιγατυρα. � 11. σορ: Α+Ν, Ν+Ε: αννον(α)ε λιγατυρα. Πραεποσιτι αννοναε: 

ϖαλ⌠σζν!λεγ α παννονιαι ϖ〈ροσοκ κζσεν ϖ〈λασζτοττ µεγβζοτται, ακικνεκ α φελαδατα α 

213 ϖγν Παννονι〈βα ρκεζ∀, σ α τελετ ϖαλ⌠σζν!λεγ ιττ, Σιρµιυµβαν τλτ∀ Χαραχαλλα 

χσ〈σζ〈ρ, σ κσρετε ελλ〈τ〈σ〈νακ βιζτοστ〈σα ϖολτ. Μ. Υλπ. Θυιντιανυσσζαλ 213−214 

φολψαµ〈ν ϖαλαµι τρτντ, µερτ α ΧΙΛ ΙΙΙ 10439 φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ 214. ϕυν. 14−ν 

µ〈σοκ τλτττκ βε α θυινθυενναλισι µλτ⌠σ〈γοτ, ϖ. κατ. 285, τοϖ〈ββ〈 Α. ΜΧΣΨ, 

ΑΑρχηΗυνγ 29, 1977, 379, 94. ϕεγψζ. Χαραχαλλα παννονιαι ταρτ⌠ζκοδ〈σ〈ηοζ λδ. 

ΗΑΛΦΜΑΝΝ 223. � 12. σορ: Μ+Π: ιµπ(ερατορε), Α+Ν: Αντονινο λιγατυρ〈κ. � 13. σορ: 

Α+Λ: Βαλβινο λιγατυρα. 

 

 

 

329. Σζαρκοφ〈γ. � Φελιρατ〈τ Μεζερτιυσ (Μεγψεριχσ) µ〈σολτα λε 1516−βαν 

Σζκεσφεηρϖ〈ρτ, αζ⌠τα νεµ λ〈ττ〈κ. � 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ. 

 



 231

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 182, ν. 178. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3354. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 

1892, 139, ν. 48. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 450. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 142/10. � ΡΙΥ 6, 1506. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Μ(αρχυσ) Αυρελ(ιυσ) Τερτυλλυσ | σεξϖιρυµ χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) | 

σιβι ετ Ιυλιαε |5 Υρσυλαε χονιυ|γι καρισσιµαε | αετερνιτατισ | µεµοριαµ | ποσυιτ. 

 

 

 

331. Σρσζτλ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. Αζ εµλκµ! ηοµλοκζατα λετρτ. Α φ∀ κπµεζ∀τ 

ολδαλρ⌠λ εγψ−εγψ ηερµα ζ〈ρϕα, α µεζ∀βεν κτ βεννσζλττ ϖισελετβεν 〈βρ〈ζολτ ν∀ πορτρϕα. 

Α φελιρατ προφιλκερετβεν, α κερετεν κϖλ ολδαλτ εγψ−εγψ οσζλοπ, ρ〈χσαϖαροδ⌠ φρτσ 

σζ∀λ∀ινδ〈κκαλ, φεντ φρζ: κζπρ∀λ κεττ〈γαζ⌠ ϖιρ〈γοσ ινδ〈κ. Α σζϖεγ αρ〈νψοσαν 

ελρενδεζεττ, α βετ!κ γονδοσαν µεγφορµ〈λτακ. Α φελιρατ αλαττ η〈ροµ φλκε. Α σζλεσεββ, 

φελλ ϖολυτ〈σ λεζ〈ρ〈σ κζπσ∀βεν 〈λδοζατι ϕελενετ, α κτ κεσκενψεββ, φεντ φλκρϖεσ 

σζλσ∀βεν εγψ−εγψ µεζτελεν τ〈νχολ⌠ αλακ, εγψ φρφι, σ εγψ ν∀. � Μ. 2,15, σζ.: 102, ϖ.: 

23 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 10,2, 7−5,3 χµ. � Τ〈χ κζελβεν, αζ ⌠κορι Γορσιυµ ροµτερλετν, 

αζ Ι. σζ. πλετ (φελιρατυνκ εγψικ 〈λλτ⌠ϕα υτ〈ν αζ ν. ςιλλα Αµασια) φρδ∀ϕνεκ παδλ⌠ϕ〈β⌠λ 

κερλτ ελ∀. � Κρ. υ. 2. σζ. κζεπε − µ〈σοδικ φελε. � Γορσιυµ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ 

Μζευµ. 

 

ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 3−4, 1963−64, 178, ν. 3. � Υ#., Αλβα Ρεγια 8−9, 1967−68 (1968) 

212, ν. 56. � Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 24, 1972, 44. � Υ#.: Γορσιυµ � Ηερχυλια 68−69, ν. 7. 

� ΑΕ 1965, 12; 1972, 430. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−7. � ΡΙΥ 6, 1540.  

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Ρεσπεχτυσ | δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) ϖ(ιϖυσ) φ(εχιτ) 

σ(ιβι) | ετ Υλπ(ιαε) Αµασιαε |5 χονιυγι Αελια | Ματεριο φιλ(ια) | ανν(ορυµ) Ξ η(ιχ) σ(ιτα) 

ε(στ) | παρεντεσ τ(ιτυλυµ) µ(εµοριαε) π(οσυερυντ). 
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332. Σρκ∀τρεδκ. � Λελ∀ηελψε αζ ⌠κορι Γορσιυµ (Σζκεσφεηρϖ〈ρ µελλεττ). � 2. 

σζ〈ζαδ κζεπε.− µ〈σοδικ φελε. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ, 

Γορσιυµι σζαβαδτρι κι〈λλτ⌠ηελψ 

 

Αλβα Ρεγια, 16, 1978, 371, ν. 18/2. 

 

Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) [− − − ? δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) ϖαγψ χολ(ονιαε)] | Αθ(υινχενσιυµ) 

ϖ[ιξ(ιτ) ανν(οσ) − − − ετ Αελ(ια ϖαγψ −ιυσ) ]| Λυχιλ[λ− − − ετ Αελ(ιυσ)] | Συπερ [− − −]υσ 

Χ[ονστ]ανσ | [− − − χον]ιυξ | [ − − − ϖι]ξ(ιτ) | [ανν(νισ) − − − ]. 

 

 

 

333. Ηοµοκκ∀ ολτ〈ρ. � Μ.: 73,5, σζ.: 36, ϖ.: 23 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 6,5 χµ. � Λελ∀ηελψε 

Τ〈χ, α δλι ϖ〈ροσκαπυ ελ∀ττ. � 2−3. σζ〈ζαδ. � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ 

Μζευµ (Λελτ. σζ.: 83.193.1). �� Α. 

 

ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 23, 1987, 185, ν. 12. � ΑΕ 1988, 941. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Αυγ(υσταλεσ) µ(υνιχιπιι) | λ(ιβεντεσ) φ(εχερυντ).  

 

2. σορ: αζ αυγ(υρεσ), κεϖσβ ϖαλ⌠σζν!, µερτ αζτ � ππεν α φλρερτηετ∀σγ ελκετλσε 

ϖγεττ � τββνψιρε νεµ ρϖιδτεττκ.  

 

 

 

334. Τρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 58, σζ.: 66, ϖ.: 65 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6 χµ. � 

Λελ∀ηελψε Γορσιυµ ροµϕαι, α ΞςΙΙ σζ. πλετ. � 2. σζ〈ζαδ? � Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Σζεντ 

Ιστϖ〈ν Κιρ〈λψ Μζευµ, Γορσιυµ (Λελτ. σζ.: 97.8.1).  

 

ϑ, ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 24, 1972, 157. � ΑΕ 1972, 432. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΖΠΕ 115, 1997, 

225−241. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 27, 1997, 68. � ΑΕ 1997, 1278. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 

28, 2000. � ΡΙΥ 6, 1533. �� Α. 
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 − − −]λ ϖαγψ −ε Μαγν[− − − ] | προ σαλυτε | τεµπλενσιυµ | Λ(υχιυσ) ςιρριυσ Λ(υχιι) φιλ(ιυσ) 

Μερ|χατορ σαχερδ(οσ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: ∆ισ Μαγν[ισ] Αλφλδψ; [ − − − ]λ, ταλ〈ν [Σι]λ(ϖανο?) Μαγν[ο] ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 28, 

2000, σ ΡΙΥ 6. 

 

 

 

335. Σρκ∀τρεδκ, ανψαγα µσζκ∀. Α φελιρατοσ µεζ∀ βαλ φελε ηι〈νψζικ. Μ.: 92, σζ.: 40, 

ϖ.: 26 χµ, βετ!ναγψσ〈γ 5−5,5 χµ. � Μ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀, ποντοσ 

λελ∀ηελψε ισµερετλεν. Πυβλικ〈λ⌠ϕα φελττελεζι, ηογψ αζονοσ αζ #σιβεν, α πλβ〈νια υδϖαρ〈ν 

ταλ〈λτ φελιρατταλ (εζ υτ⌠ββι Λελτ. σζ. 66.163.1) � ∆ατ〈λ〈σ: 3. σζ〈ζαδ, φορµαι ϕεγψεκ αλαπϕ〈ν 

α Σεϖερυσ−κορ. � ςεσζπρµ, Λαχζκ⌠ ∆εζσ∀ Μζευµ. � ΚΟςℑΧΣ Π. ολϖασατα. 

 

ΚΟςℑΧΣ Π., Βαλ〈χαι Κζλεµνψεκ 7, 2002, 213−216. 

 

− − − − − | [ε]τ Θ(υιντο) ςι[− − − ]| νιανο [ − − − ] | χολ(ονιαε) Σεπ[τ(ιµιαε) Αθ(υινχενσιυµ) − − 

− ] χολ(ονιαε) ϖαγψ χολ(λεγιι) Τ(ιτυσ) ςι[− − −] |ςιχτορι[νυσ − − − φιλ]|ισ ειυσ ε[τ − − − 

ςαλ]|ερ(ια) Μερχ ϖαγψ �ο−[− − − | − − − ] + Σ[− − − ]. 

 

 

 

336. Ολτ〈ρ, ανψαγα ηοµοκκ∀. Ταλπαζατα σ φελσ∀ π〈ρκ〈νψα η〈ροµσζοροσαν προφιλ〈λτ. Α 

δεδικ〈χι⌠τ α π〈ρκ〈νψρα ϖστκ. Α φελιρατ ερ∀σεν λεκοποττ. � Μ.: 70,5, σζ.: 42, ϖ.: 27 χµ. 

� Λελ∀ηελψε Χσαϕ〈γ, Βρκσρτι πατακ. Α ϖαστι φελλϕ〈ρ⌠ πτσεκορ κερλτ ελ∀ 1965−βεν 

εγψ υγψανχσακ 216−βαν 〈λλτοττ Ιυνο ολτ〈ρ σ εγψ Λιβερ πατερ σζοβορ τ〈ρσασ〈γ〈βαν. � 

∆ατ〈λ〈σα: Κρ. υ. 216. � Τιηανψι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 65.444.2). � Φ. 

 

ΚΕΛΕΜΕΝ Μ. Η.: Χσαϕ〈γ, ςαστ〈λλοµ〈σ. Ργ. Φζ. 19, 1966, 21−22. = Αρχη. ⊃ρτ. 93, 

1966, 294. � ⊃ΡΙ Ι. � ΚΕΛΕΜΕΝ Μ. � Ν⊃ΜΕΤΗ Π. � ΤΟΡΜΑ Ι.: ςεσζπρµ µεγψε 

ργσζετι τοπογρ〈φι〈ϕα. 2. Α ϖεσζπρµι ϕ〈ρ〈σ. Βυδαπεστ, 1969, 76. � Β. ΤΗΟΜΑΣ Ε., 

ςΜΜΚ 8, 1969, 141−145. � ΜΧΣΨ Α., Αρχη. ⊃ρτ. 103, 1976, 29. � ΠΑΛℑΓΨΙ, Σ. Κ. � 

ΤΤΗ Σ.: Α ρ⌠µαι σ κζπκορι κ#τ〈ρ καταλ⌠γυσα. Τιηανψι Μζευµ. ςεσζπρµ, 1976, ν. 
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76Χ. � ΑΕ 1977, 635. � ϑ. Φιτζ: Αλβα Ρεγια 16, 1978, 73. � ΣΟΠΡΟΝΙ Σ. ςΜΜΚ 19−

20, 1993−94, 141. � Σ. ΠΑΛℑΓΨΙ, ΧΣΙΡΥνγαρν ςΙΙΙ, π. 74, ν. 88. � ΡΙΥ 6, 1421. 

 

[Μινε]ρϖαε Αυγ(υσταε [σ(αχρυµ)] | Λυχι(ι) Αυρελιι | ςαλεντινυσ | ετ Σιλϖεστερ |5 

δεχ(υριονεσ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) προ | σε ετ συισ εξ ϖοτο | ποσυερυντ Σαβινο | ετ 

Ανυλινο χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2. σορ: Ρ+Ε: Αυρελιι λιγατυρα. � 4. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. � 6. σορ: Ε+Τ: ετ λιγατυρα. � 

7. σορ: ς+Ε, Ν+Τ: ποσυερυντ, Ε+Τ: ετ λιγατυρα. 

 

 

 

337. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Πυσζταρσ, Σιµοντορνψα κζελβεν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 13365. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 146/1. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | χονσερ|ϖατορι | Λ. Τιτυσ? | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) δ(εχυριο?) 

χο(λονιαε?). 

 

5. σορ: ςαλ⌠σζν!λεγ ροσσζ αζ ολϖασατ, σ νεµ δεχυριο. ινκ〈ββ ϖ. σ. λ. δ(εχρετο) χο(λονιαε 

ϖαγψ �λλεγιι). 

 

 

 

338.  Μσζκ∀ σρκ∀λαπ τρεδκε. � Λελ∀ηελψε ∆υναϕϖ〈ροσ, Ηαυσερ−σζ∀λ∀. Φιτζ ϑ. σζεριντ 

µ〈σηονναν, λεηετ, ηογψ Γορσιυµβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ιδε, ϖ. ΡΙΥ 6 λοχ. χιτ. � Μ.: 72, σζ.: 95, 

ϖ.: 18 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4 χµ. � 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ 

(Λελτ. σζ.: 85/1906.2). � Φ. 

 

Ε. ΜΑΗΛΕΡ, Αρχη. ⊃ρτ. 27, 1907, 145−146, ν. 5. � ΑΕ 1908, 49. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ Γ. � Φ⇐ΛΕΠ 

Φ.: Ιντερχισα Ι, 73. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 450, � ΡΙΥ 5, 1163. � ΡΙΥ 6, 

π. 213. 
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− − − |�]ιναε Χορνελ(ιαε) Αυρελ(ια) [Ιυ]στινα | φιλ(ια) ετ µατερ τιτυλυµ ποσυ|ερυντ(?) 

Αυρε(λιο) Σαλ[− − −] | Αυγ(υσταλι) χολ(ονιαε) Αθυ(ινχενσισ). 

 

1. σορ: Α+Ε: ]ιναε, Ο+Ρ: Χορνελ(ιαε), ς+Ρ: Αυρελιυσ, Ν+Α: [Ιυ]στινα λιγατυρα. � 2. σορ: 

Μ+Α: µατερ λιγατυρα. 

 

 

 

339. Σρκ∀, βεφεϕεζετλεν. Τετεϕε η〈ροµσζγβεν ϖγζ∀δικ, α φελιρατοσ µεζ∀τ κτ ολδαλτ σ 

φεντ κεττ∀σ κερετ ϖεζι, φεντ ηυλλ〈µϖοναλακ φορµ〈ϕ〈βαν. � Λελ∀ηελψε: Ττνψ. 1859−βεν 

εγψ ιττενι σρβ⌠λ κερλτ ελ∀, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � 2. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ ϖει / 3. 

σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. (1892) � Φ. 

 

ΙΠΟΛΨΙ Α., Αρχη. Κζλ. 2, 1861, π. 302−303. � ⊃Ρ∆Ψ ϑ., Αρχη. Κζλ. 4, 1864, 12, ν. 4. � 

ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. Κζλ. 8, 1870, 187. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3402. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 

139, ν. 47. � Γ. Αλφλδψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 449.  

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Αντ(ονιυσ) Φιλο|θυιρινυσ Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) | Αθυ(ινχενσιυµ) 

ςιβ(ιαε) | Σεραπι(α)ε | [ − − − . 

 

 

 

340. Σζαρκοφ〈γ, ανψαγα µσζκ∀. Φεδ∀λαπϕα ηι〈νψζικ. Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ ολδαλα 

ϖολυτ〈ϖαλ λεζ〈ρτ. Α ∆. Μ. σιγλ〈τ α φελιρατοσ µεζ∀ν κϖλ, α ϖολυτ〈κ φελσ∀ ηυλλ〈µ〈βα ρτ〈κ, 

τ∀λε βαλρα ιλλ. ϕοβρα φλκε, βεννε γενιυσοκ. � Μ.: 80, η.: 240, σζ.: 112 χµ, Βετ!ναγψσ〈γ 

5,5 χµ. � Βιχσκν κερλτ ελ∀ 1814−βεν, α κζελεββι κρλµνψεκ ισµερετλενεκ. � 

∆ατ〈λ〈σα: 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3368. � ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. ⊃ρτ. 5, 1871, 227−228, 253−255, νο. 1. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., 

Βπ. Ργ. 4, 1892, 129−130, νο. 32. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 124/1. � 

ΡΙΥ 6, 1356.  
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∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Υλπιαε Αντονιλλαε θυον(δαµ) Υλπι(ι) | Χανδιδιανι (χεντυριονισ) φιλια(ε 

σιχ!) Τ(ιτυσ) Αελ(ιυσ) ςερινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) φλαµε<ν=µ> (σιχ!) 

δυ(υ)µϖιρ|αλισ σαχερδοσ Υρβισ Ροµαε |5 χονιυγι πιεντισσιµαε <θ=ο>υαε (σιχ!) | ϖιξιτ 

αννισ ΞΞΙΙΙΙ. 

 

2. σορ: Ν+ς: ςερινυσ λιγατυρα. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Αθυινχι 

 

 

342. Ολτ〈ρ. � Πεστεν, αζ εγψκορι Φερενχ−ϑ⌠ζσεφ−τρι ∆ιανα−φρδ∀ λπχσ∀η〈ζ〈βαν 〈λλτ. 

Ερεδετι λελ∀ηελψε ισµερετλεν. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ϖγε, 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Νεµζετι 

Μζευµ. 

 

ΠℑΥΡ, Αρχη. Κζλ. 1, 224 π. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, 157−158, ν. 15. � ΧΙΛ ΙΙΙ 

3467 = 10434. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 451. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 

16, 1964, 345, 105/183. 

 

Λιβερ<α>ε | Αυγ(υσταε) Χ(αιυσ) Ι(υλιυσ?) Σινεχα σε|ξϖιρ χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) |5 

προ σε ετ συ|ισ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: αζ Ι σζ〈ρα µεγηοσσζαββτϖα. � Α Χ. Ιυλιιηοζ λδ φεντεββ 264, 266, 282., ακικ 

Αθυινχυµ εγψικ ϖεζετ∀ χσαλ〈δϕα ϖολτακ, εγψ λιβερτυσυκ πεδιγ α χολονια σχριβ〈ϕα λδ. κατ. 

26, 268, 269. 

 

 

 

343. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Λαχη〈ζα, αηοϖ〈 ϖαλ⌠σζν!λεγ χσακ αζ ϕαββ ιδ∀κβεν 

κερληετεττ, ϖ. ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ. ι. µ. � ∆ατ〈λ〈σα Κρ. υ. 223. ϕν. 11. � Φ. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 10481. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ ϑ., Βπ.Ργ. 23, 1973, 156, 62. ϕεγψζ. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/170. � ΑΕ 1993, 1313. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−

14. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο] | [ετ προ σαλ(υτε)δ(οµινι) ν(οστρι)] | [Ιµπ(ερατορισ) 

Μ(αρχι) Αυρ(ελι) Αλεξ]|[ανδρι Σεϖερι Αυγ(υστι)] |5 [ετ ινχολυµιτατε χιϖιτ(ατισ) 

Εραϖισχορυ]µ | [− − −] Ματυρυσ ετ | [Μ(αρχυσ) Αυ]ρ(ελιυσ) (Α)επτιχτετιανυσ | [ΙΙϖιρι] 

χολ(ονιαε) σπλενδιδισ|[σιµαε] Αθ(υινχενσιυµ) δεδιχατα  |10[(αντε διεµ) ΙΙΙ Ιδ(υσ) 

Ι]υν(ιασ) Μαξιµο | [ετ Αελια]νο(?) χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

2. σορ: Επιχτετιανυσ αζονοσ α κατ. 316. σζ. βκ〈σµεγψερι φελιρατ εγψικ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. 

 

 

 

344. Σζαρκοφ〈γ. Α φεδελτ σσζετρτκ.  Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ ολδαλ〈ν εγψ−εγψ σζ〈ρνψασ 

γενιυσ. � Φεδλ: Μ.: 45, σζ.: 202, ϖ.: 113. Α σρλ〈δα: Μ.: 82, σζ.: 231, ϖ.: 96. 

Βετ!ναγψσ〈γ 5,6−5,4 χµ. � 1877−βεν κερλτ ελ∀ ∆υναβογδ〈νψβαν (α ρ⌠µαι κορι Χιρπι 

τερλετν), α κατοναι τ〈βορ µελλεττι φλδτελκεν, αζ ν. Ρ⌠µαι φαλακ 〈σατ〈σα σορ〈ν 1877−

βεν. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 

 

ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 11, 1877, 33−34, ν. 12. � ϑ. ΗΑΜΠΕΛ, ΑΕΜ 2, 1878, 73−74. β. � 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10591. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, π. 129, ν. 31. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 100/4. � ΡΙΥ 3, 836. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−17. 

 

Μ(αρχο) Αυρελ(ιο) Μαρχιανο | ιν φλορε αετατισ | χονστιτυτο ηοµινιβυσ | ερεπτο Αυρ(ελιυσ) 

Μαρχυσ δεχ(υριο) |5 χολ(ονιαε) πατερ ετ σιβι. 

 

 

 

345. Μσζκ∀ ολτ〈ρ, κτ δαραββαν. � Μ.: 160,5, σζ.: 46−50, ϖ.: 25 χµ, βετ!ναγψσ〈γ: 7,3 

χµ. � Αζ 1963−69 κζττι λελετµεντ∀ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν κερλτ ελ∀ ∆υναϕϖ〈ροσβαν, αζ 



 238

⌠κορι Ιντερχισα τερλετρ∀λ. Φιτζ ϑ. σζεριντ Γορσιυµβ⌠λ κερληετεττ ιδε, ϖ. ΡΙΥ 6, π. 213. 

� 2. σζ〈ζαδ. � ∆υναϕϖ〈ροσ, Ιντερχισα Μζευµ. � Α. 

 

Ε. Β. ςℑΓ, Αλβα Ρεγια 9, 1970, [1971], 127−128, ν. 460, φοτ⌠ ΛςΙΙ. % ΑΕ 1971, 327. 

%  Α. ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 25, 1973, 382. % Λ#ΡΙΝΧΖ Β.: ςεζετ# α ∆υναϕϖ〈ροσι 

Μζευµ κ#τ〈ρ〈ηοζ. Σζκεσφεηρϖ〈ρ, 1975, 24. % ΡΙΥ 5, 1066. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−2, ΠΙ−3. % Ε. ΣΖΑΒ, ΗΠΣ 6, % ΡΙΥ 6, π. 213.  

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ϖ(οτυµ) σ(ολϖερυντ) | λ(ιβεντεσ) µ(εριτο) Π(υβλιι) Αε|λι(ι) 

Σεπτι|µυσ ετ ∆ε|5χορατυσ | δεχ(υριονεσ) µ(υνιχιπιι) ετ | αρµ(�) χ(ιϖιτατισ) 

Ερ(αϖισχορυµ). 

 

2−5. σορ: α Π. Αελιυσ ∆εχορατυσ νϖ α καταλ⌠γυσ 325. σζ〈µ, ςερεβεν ελ∀κερλτ φελιρατ〈ν 

ισ ελ∀φορδυλ. Οττ αζ αθυινχυµι χολονια δεχυρι⌠ϕ〈νακ, Π. Αελ. Φροντ⌠νακ εγψικ εγψικ φια 

ϖισελι. Αζ α ∆εχορατυσ α χογνοµενϕτ ανψϕα, Σεπτιµια ∆εχορατα νεϖε υτ〈ν καπτα. 

Λεηετετλεν αζονβαν νεµ σζρεϖεννι, ηογψ αζ ιντερχισαι φελιρατ µ〈σικ δεχυρι⌠ϕ〈νακ, Π. 

Αελ. Σεπτιµυσνακ α χογνοµενϕε ισ λεϖεζετηετ∀ Σεπτιµια ∆εχορατα νεϖβ∀λ. ςαλ⌠σζν!, 

ηογψ α κτ φελιρατ εγψ χσαλ〈δηοζ ταρτοζικ, σ ηογψ Σεπτιµυσ σ ∆εχορατυσ Π. Αελιυσ 

Φροντο σ Σεπτιµια ∆εχορατα φελν∀ττ κορτ µεγλτ γψερµεκει ϖολτακ. � 6. σορ: Α 

µυνιχιπιυµοτ α κυτατ〈σ Αθυινχυµµαλ αζονοστϕα. Μιϖελ αζονβαν αζ ιντερχισαι φελιρατοσ 

ανψαγβαν εγψ µ〈σικ, εδδιγ µγ νεµ λοκαλιζ〈λτ, ϖαλ⌠σζν!λεγ αζονβαν Ιντερχισ〈ϖαλ 

ηασονλ⌠κππ σζοµσζδοσ µυνιχιπιυµ ςολγ(υµ?) νεϖε ισ ελ∀φορδυλ, νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι, ηογψ 

α Σεπτιµυσ σ ∆εχορατυσ φελιρατ〈ν εµλτεττ µυνιχιπιυµ εζζελ αζονοσ. � 7 σορ: αζ 

αρµ(�) φελολδ〈σ〈ρα εγψελ∀ρε νινχσ µεγνψυγτατ⌠ µεγολδ〈σ, Μ⌠χσψ Α α χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ ϖαλαµιφλε τισζτσγϖισελ∀ικντ ρτελµεζι, ι. µ. 

 

 

 

346. Μσζκ∀τ〈βλα ϕοββ ολδαλα κτ δαραββαν. Βαλφελ∀λ ηοζζ〈ϖετ∀λεγεσεν εγψηαρµαδα 

ηι〈νψζικ. Α φελιρατ ν. ταβυλα ανσατα−ν προφιλκερετβεν. ϑοββσζλεν, α φλβεν, σ α ραϕτα 

κϖλ εσ∀ αλσ⌠ σ φελσ∀ η〈ροµσζγβεν εγψ−εγψ ροσεττα. � Μ.: 88, σζ.: 138, ϖ.: 14, 

βετ!ναγψσ〈γ 6,4−4,2 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆υναπεντελε, αηολ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ 
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κερλτ ελ∀. Α ΡΙΥ 6 σζεριντ Αδονψβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ελ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 66/1906.4). � Φ. 

 

Ρ. ΦΡ√ΛΙΧΗ, ΑΕΜ 14, 1891, 55 σκ, ν. 11. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10305. � ΙΛΣ 7126. �  ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., 

Αρχη. ⊃ρτ. 53, 1940, 205 σκ, ν. 8, 196, 226−227. � ΑΕ 1944 (1945) [1968], 91; 1952, 

11. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. � Φ⇐ΛΕΠ, Φ.: Ιντερχισα Ι. ΑρχηΗυνγ 33, 1954, 265, ν. 296. � Ρ. 

ΕΓΓΕΡ: Βεµερκυνγεν 214 σκ. � Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 205/19. � ΓΑΒΛΕΡ, ν. 

52. � Ε. ΒΙΡΛΕΨ, ΕΣ 8, 1969, 82. � Υ#., ΑΑντΗυνγ 20, 1972, 136. � Υ#., Στυδιεν ζυρ 

αντικεν Σοζιαλγεσχηιχητε. Κλν 1980, 367. � ∆ΕςΙϑςΕΡ Υ−2. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−50, ΠΙ−102 α. � ΡΙΥ 6, 1442. 

 

Αλφλδι Α. ολϖασατα αλαπϕ〈ν: 

 

[Σιγνυµ ετ αρ]αµ Γενιι χιϖιβ(υσ) Ρ(οµανισ) | [θυι χονσιστυντ αδ Ιντερχισαµ ε]τ 

ςετυσσ(αλινασ) θυαε Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) | [− − − δατισ ιν τεσ]τ(αµεντο) (σεστερτιυµ) Ξ 

(µιλιβυσ) ν(υµµυµ) φιερι ιυσσερατ | [Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) − − − ΙΙϖιρ?] µ(υνιχιπιι) 

Αθ(υινχενσιυµ) δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Μυρσ(αε) σαχερδ(οσ) |5 [π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) 

ινφ(εριορισ) π(ριµι)π(ιλαρισ) λ]εγ(ιονισ) ΞΙΙ φυλµ(ιναταε) ιν µεµοριαµ | [πατρισ ιν λοχο 

χελεβερριµο τ]τερριτορι εξ (σεστερτιυµ) ΞΞΞΞ (µιλιβυσ) ν(υµµυµ) φεχιτ. 

 

Αζ ϕαββ κορρεκχι⌠κ αλαπϕ〈ν: 

 

[Τεµπλυµ ετ στατυ− ϖαγψ Σιγνυµ ετ αρ]αµ Γενιι χιϖιβ(υσ) Ρ(οµανισ) | [ετ 

χονσιστ(εντιβυσ) τερρι]τ(οριι) ςετυσσ(αλινενσιυµ), θυαε Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) | [− − − εξ 

τεσ]τ(αµεντο) (σεστερτιυµ) Ξ (µιλιβυσ) ν(υµµυµ) φιερι ιυσσερατ. | [Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) − − − 

,?  ΙΙϖιρ] µ(υνιχιπι) Αθ(υινχενσισ), δ(εχυριο) χολ(ονιαε) Μυρσ(ενσισ), σαχερδ(οσ) | 

[πρ(οϖινχιαε) Παννονιαε ινφ(εριορισ) τρ(ιβυνυσ) λ]εγ(ιονισ) ΞΙΙ Φυλµ(ιναταε) ιν 

µεµοριαµ | [πατρισ λοχο πυβλιχο τ]ερριτορι(ι) εξ σεστερτιυµ ΞΞΞΞ (µιλιβυσ) ν(υµµυµ) 

φεχ(ιτ). 

 

1. σορ: [Σιγνυµ ετ αρ]αµ ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ α ΧΙΛ−βεν, ΜΧΣΨ 1980; [τεπµλυµ ετ στατυ]αµ 

ΑΛΦ√Λ∆Ι, ΕΡ∆⊃ΛΨΙ−Φ⇐ΛΕΠ, ΜΧΣΨ 1972. � Ι+Ι: Γενιι, λιγατυρα. � 2. σορ: [θυι 

χονσιστυν]τ ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ α ΧΙΛ−βεν, ΑΛΦ√Λ∆Ι; [θυι χονσιστυντ αδ Ιντερχισαµ ε]τ 
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ΜΟΜΜΣΕΝ; [ετ χονσιστ(εντιβυσ) τερρι]τ(οριι) ΜΧΣΨ 1980. � Λ+Π: Υλπ(ιυσ), λιγατυρα. � 

3. σορ: [� δατισ ιν τεσ]ταµεντο) ΜΟΜΜΣΕΝ. � Α+Τ: ιυσσερατ, λιγατυρα. � 4. σορ: [Μ. 

Υλπιυσ � ΙΙϖιρ?] ΧΙΛ, ΜΟΜΜΣΕΝ. � 5. σορ: [προϖ(ινχιαε) Παννον(ιαε) Ινφ(εριορισ) ϖαγψ 

αραε Αυγ(υσρι) ν(οστρι) π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) Ινφ(εριορισ) ΦΙΤΖ � ΣΟΠΡΟΝΙ α ΡΙΥ 6−

βαν; [πρ(οϖινχιαε) Π(αννονιαε ινφ(εριορισ), π(ριµι)π(ιλαρισ) λ]εγ(ιονισ) ΜΟΜΜΣΕΝ; 

[προϖ(ινχιαε) Παννον(ιαε) ινφ(εριορισ), π(ριµι)π(ιλαρισ) λε]γ(ιονισ) ΑΛΦ√Λ∆Ι; [τρ(ιβυνυσ) 

µιλ(ιτυµ) λε]γ(ιονισ) Ε. ΒΙΡΛΕΨ ΑΕ 1944, ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΦΙΤΖ � ΣΟΠΡΟΝΙ α ΡΙΥ 6−βαν. Α 

λεγιο ΞΙΙ φυλµινατα Χαππαδοχι〈βαν, Μελιτενβεν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ: Λεγιο. 

ΡΕ ΞΙΙ (1925) 1365−1366. � 5. σορ: Ρ+Ι, Α+Μ: µεµοριαµ, λιγατυρα. � 6. σορ: [πατρισ 

ετ ηονορεµ τε]ρριτοριι ΧΙΛ (∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ); [παρτισ ιν λοχο χελεβερριµο τ]ερριτορι 

ΜΟΜΜΣΕΝ; [πατρισ λοχο πυβλιχο τε]ρριτορι ΑΛΦ√Λ∆Ι.  

 

 

 

347. Ταλπαζατ ελλσ∀, λεϖ〈γοττ ολδαλα, ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 123, σζ.: 77, ϖ.: 14 χµ, 

βετ!ναγψσ〈γ 7 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆υναπεντελε (= κσ∀ββ ∆υναϕϖ〈ροσ), Βερκι ϑ〈νοσ 

σζ∀λ∀ϕε. ςαλ⌠σζν!λεγ πτ∀ανψαγκντ µ〈σηονναν κερλτ ιδε, ΦΙΤΖ ϑ. σζεριντ λεηετ, ηογψ 

Γορσιυµβ⌠λ, ϖ. ΡΙΥ 5, π. 13, τοϖ〈ββ〈 ΡΙΥ 6 λοχ. χιτ. � Κρ. υ. 117−138. � Βυδαπεστ, 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ (Λελτ. σζ.: 22/1905.24). � Α. 

 

ΜΑΗΛΕΡ, Ε., Αρχη. ⊃ρτ. 25, 1905, 223, ν. 2. � ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Αρχη. ⊃ρτ. 26, 1906, 235, 1. 

κπ. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. − Φ⇐ΛΕΠ, Φ.: Ιντερχισα, Ι. Βυδαπεστ, 1954, 294, ΛΞΞςΙΙ τ. � ΝΑΓΨ 

Τ., Αρχη. ⊃ρτ. 82, 1955, 244. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 204/13. % ΡΙΥ 5, 1122. % Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−52. � ΡΙΥ 6 π. 213. 

 

Ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ) | Τραιανι | Ηαδριανι | Αυγ(υστι) π(ατρισ) π(ατριαε) |5 Πυβ(λιυσ) 

Αελ(ιυσ) | Φιρµυσ | Ρυσχονισ φ(ιλιυσ) | οβ ηονορεµ | αεδιλιτατισ |10 λ(οχο) δ(ατο) δ(εχρετο) 

δ(εχυριονυµ). 

 

3. σορ: Ν+Ι: Ηαδριανι λιγατυρα. Ηαδριανυσ νεϖε γενιτιϖυσβαν αρρα υταλ, ηογψ α ταλπαζατον 

αζ ∀ σζοβρα 〈λλτ. � 7. σορ. ς+Σ: Ρυσχονισ λιγατυρα. � Ρυσχο: εζ α νϖ εγψεδλι 

ελ∀φορδυλ〈σα. Αναλ⌠γι〈ι, πλ. α Ρυσ−, Ρυσχυσ κελτ〈κ λακτα τερλετεν φορδυλ ελ∀, α Ρυσχυσ 

Νοριχυµβαν πλ. 4 αλκαλοµµαλ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Νοµενχλατορ 246, τοϖ〈ββ〈 ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙ 
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1250. � 8. σορ: Ο+Ν: ηονορεµ. � 9. σορ: φελττελεζικ, ηογψ Π. Αελ. Φιρµυσ αζ 

αθυινχυµι µυνιχιπιυµ τισζτσγϖισελ∀ϕε λεττ, 〈µ αζ ιντερχισ〈βαν φελιρατον υγψανχσακ 

ελ∀φορδυλ⌠, εδδιγ µγ νεµ αζοσοστοττ µυν. ςολγ(− − − )−οτ ισ σζ〈µτ〈σβα κελλ ϖενννκ  

 

 

 

348. Ολτ〈ρ. � Βλχσκν α ∆υνα µεδρβ∀λ κερλτ ελ∀, α 4. σζ〈ζαδι ελλενερ∀δ ϖζ αλαττι 

µαραδϖ〈νψαιβ⌠λ. Αζ ερ∀δ πτσεκορ σζ〈µοσ, ηασονλ⌠ δεδικ〈χι⌠ϕ ολτ〈ρραλ εγψττ 

Αθυινχυµβ⌠λ σζ〈λλτοττ〈κ ιδε Ιυππιτερ Τευτανυσ γελλρτηεγψι κυλτυσζηελψρ∀λ, ϖ 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ. οπ. χιτ. 134 σκκ. � ∆ατ〈λ〈σα: 182. ϕνιυσ 11. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 1. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο, Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) ςαλεντινυσ σ Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) 

ςερυσ ΙΙϖιρι µυν(ιχιπιι) Αθ(υινχενσιυµ).. (αντε διεµ) ΙΙΙ ιδυσ Ιυνιασ � 

 

Χσακ α σζϖεγ εγψ ρσζε: α τελϕεσ σζϖεγ κζζττελε µεγϕελενσ αλαττ. 

 

 

 

349. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα 222−235. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 2. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο, [[ Αλεξανδερ Σεϖερυσ]], Λ(υχιυσ) Αυρελ(ιυσ) Σιλϖανυσ 

σ Π(υβλιυσ) Προχυλειυσ Προχυλινυσ, ΙΙϖιρι χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

 

Χσακ α σζϖεγ εγψ ρσζε: α τελϕεσ σζϖεγ κζζττελε µεγϕελενσ αλαττ. 
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350. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα 226. ϑνιυσ 11. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 3., φαχσιµ. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευταν(ο) |[πρ]ο σαλυτε δ(οµινι) [ν(οστρι)| [ιµπ(ερατορισ)] 

Μ(αρχι) Αυρε[[λ(ιι) Αλ|εξανδρι Σεϖερ|ι Α]]υγ(υστι) ετ ινχολ[υ]|µιτατε χιϖιτατ[ισ] | 

Εραϖισχορυµ, Π(υβλιυσ) Αελι(υσ) | Πραεσενσ ετ Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) | Προχυλυσ ΙΙϖιρι | 

χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ), δεδιχαντε | (αντε διεµ) ΙΙΙ Ιυνιασ ιµπ(ερατορε) |[δ(οµινο)] 

ν(οστρο) [[Σεϖερο | Αλεξανδρο]] ΙΙ ετ Μαρχ|ελλο χο(ν)σ(υλιβυσ). 

 

 

 

351. Ολτ〈ρ. Π〈ρκ〈νψα α ρ〈ϖσεττ δεδικ〈χι⌠ϖαλ λετρτ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, 

µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα 250. ϑνιυσ 11. � 

Πυβλικ〈λατλαν. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 4. � Πυβλικ〈λατλαν. 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο] χετερισθυε διισ δεαβυσθυε � Αντονιυσ Χαστορ ΙΙϖιρ, 

φλαµεν, αεδιλισ  

 

 ∆εχιυσ νεϖε σ τιτυλατρ〈ϕα κι ϖαν τρλϖε. − Χσακ αζ ολϖασατ εγψ ρσζε! Α τελϕεσ σζϖεγ 

κζζττελε µεγϕελενσ αλαττ 

 

 

 

352. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σα: 251 ϕν. 11. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 5. � Πυβλικ〈λατλαν.  
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Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο ετ χετερισθυε διισ δεαβυσθυε Μαρχυσ Αυρελιυσ 

Ματυρυσ σ Μαρχυσ Αυρελιυσ ςαλενσ ΙΙϖιρι  

 

Τρεβονιανυσ Γαλλυσ σ ςολυσιανυσ χσ〈σζ〈ροκ νεϖε β〈ρ κι ϖαν τρλϖε α φελιρατον, µγισ 

ϕ⌠λ ολϖασηατ⌠. � Χσακ α σζϖεγ εγψ ρσζε: α τελϕεσ σζϖεγ κζζττελε µεγϕελενσ αλαττ. 

 

 

 

353. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Χαρινυσ σ Νυµεριανυσ χσ〈σζ〈ροκ υραλκοδ〈σα ιδεϕν 281 ϕν. 11−ν 

 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 6. � Πυβλικ〈λατλαν 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) [µ(αξιµο)] Τευτανο Μ(αρχυσ) Αυρελ(ιυσ) Πολψδευχεσ σ Μ(αρχυσ) 

Αυρελ(ιυσ) Χιµεσ. 

 

Αυρελ. Χιµεσ λοϖαγρενδ!. � Χσακ α σζϖεγ εγψ ρσζε: α τελϕεσ σζϖεγ κζζττελε 

µεγϕελενσ αλαττ. 

 

 

 

354. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � ∆ατ〈λ〈σ: 286 ϕνιυσ 11. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 7. � Πυβλικ〈λατλαν 

 

Χσακ ρϖιδ ισµερτετσ ϕελεντ µεγ εδδιγ ρ⌠λα: 

 

[Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο)] Τευτανο αδθυ[ε] | ινχολυµιτατε δ(οµινορυµ) ν(οστρορυµ 

δυορυµ) | Μ(αρχι) ςαλ(εριι) ∆ιοχλετιανι Π(ιι) Φ(ελιχισ) | Ιν(ϖιχτι) Αυγ(υστι) π(οντιφιχισ) 

µ(αξιµι) τρ(ιβυνιχια) π(οτεστατε) ΙΙ χο(ν)σ(υλισ) | ΙΙΙ π(ατρισ) π(ατριαε) προχο(ν)σ(υλισ) ετ 

Μ(αρχι) | Α(υ)ρελ(ιι) ςαλ(εριανι) Μαξιµιαν[ι] | Π(ιι) Φ(ελιχισ) Ιν(ϖιχτι) Αυγ(υστι) 
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π(οντιφιχισ) µ(αξιµι) τρ(ιβυνιχια) π(οτεστατε) | π(ατρισ) π(ατριαε) προχο(ν)σ(υλισ) τοτιυσθ|τε 

δοµυσ διϖιν(α)ε εορυµ | φινιβυσ Εραϖισχορυµ � 

 α λοϖαγρενδ! Αελ(ιυσ) Εξυπερατυσ σ Αελ(ιυσ) Υλπιανυσ ΙΙϖιρι 〈λλτοττ〈κ 

 

 

 

355. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � Α χσ〈σζ〈ρνεϖεκ ∆∆ΝΝ, ϖαλαµιντ α χονσυλνεϖεκ κι ϖαννακ τρλϖε, 

α κ∀ φελτεηετ∀λεγ Πηιλιππυσ ϖαγψ Γαλλιενυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ιδεϕβ∀λ σζ〈ρµαζηατ, ϖ. 

Σοπρονι. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 8. � Πυβλικ〈λατλαν 

 

Χσακ ρϖιδ ισµερτετσ ϕελεντ µεγ εδδιγ ρ⌠λα: 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Τευτανο χετερισθυε διισ δεαβυσθυε, α λοϖαγρενδ! Τ(ιτυσ) 

Φλ(αϖιυσ) [�]ιυσ αυγυρ σ Μ(αρχυσ) Αυρελ(ιυσ) Σαβινιανυσ θυινθυενναλισ ϕνιυσ 11−ν.  

 

 

 

357. Ολτ〈ρ Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε Βλχσκε, υγψανοττ, µιντ αζ ελ∀ζ∀εκ, µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. 

 

ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ., ν. 19. � Πυβλικ〈λατλαν 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) Περπετυυσ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Αθ�. 

 

 

 

358. ⊃πτσι φελιρατ. Α β〈τµονοστορι (Βαϕα µελλεττ) τεµπλοµ ροµϕαι κζλ κερλτ ελ∀, αζ 

⌠κορι Λυγιο κζελβεν. Α µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σηοζ, ηογψ α µαλτερ ραϕτα ϕοββαν 

µεγταπαδϕον, α φελιρατοσ µεζ∀τ ερ∀σεν µεγκαλαπ〈λτ〈κ, εζρτ α σζϖεγ ερ∀σεν σρλτ. � 
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∆ατ〈λ〈σα: 194/197 υτ〈ν, µιυτ〈ν Αθυινχυµ Σεπτιµιυσ Σεϖερυστ⌠λ χολονια ρανγοτ καποττ. 

� Α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν 

 

ΤΟΡΜΑ Κ., Αρχη. ⊃ρτ. 8, 1874, 140−144, ν. 2. � Επη. Επ. ΙΙ/4, ν. 581. � ΧΙΛ ΙΙΙ 6452 = 

10496. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 196−197. � ΙΛΣ 7124 α. � ΙΜΣυπ Ι, 31. π. � 

Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 105/173. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ 48. � ΦΙΤΖ ϑ., Αλβα Ρεγια 

11, 1970, 152−153. � ΑΕ 1972 430. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Μυνιχιπαλνϕα Αρψστοκραχϕα ΠΙ−

9, ΠΙ−32. 

 

Χ(αιυσ) Τιτ(ιυσ) Αντ(ονιυσ) | Πεχυλιαρισ δεχ(υριο) | χολ(ονιαε) Αθυιν(χενσιυµ) ετ 

δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) [Σιν]γ(ιδυνενσιυµ) | (δυυµ)ϖιρ, φλαµ(εν) σαχερδοσ |5 αραε 

Αυγ(υστι) ν(οστρι) π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) ινφερ(ιορισ) νψµπ(ηευµ) | πεχ(υνια) συα 

φεχιτ ετ | αθυαµ ινδυξιτ. 

 

Χ. Τιτ. Αντ. Πεχυλιαρισ αζονοσ α 289. σ 361. σζ. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ. Σεργια τριβυσα µελλεττ, 

µελψετ α βελγρ〈δι φελαδατ〈ν αδ µεγ, Παννονια ινφεριορβαν βετλτττ φ∀παπι τισζτσγε 

τοϖ〈ββι αδαλκ αθυινχυµι πολγ〈ρσ〈γ〈ηοζ. ∆υυµϖιρ υγψανχσακ Αθυινχυµβαν ϖολτ, µερτ 

Σινγιδυνυµ λν θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ. � 3. σορ: Α ΧΙΛ σζερζ∀ι, σ εζ αλαπϕ〈ν µ〈σοκ 

σζεριντ ισ, α ∆ΕΧ ελ∀ττ εγψ Π 〈λλ, αµινεκ α φελολδ〈σα � π(ρινχεπσ?), π(ατρονυσ?) � αζ 

εδδιγιεκ σορ〈ν σοκ νεηζσγετ οκοζοττ. Εζ ϖαλ⌠ϕ〈βαν εγψ Ε σ Τ λιγατυρ〈ϕα ισ λεηετ, ϖεσδ 

σσζε Πεχυλιαρισ� σζ. φελιρατ〈ν α καρριερ αζονοσ ηελψεν σζερεπλ∀ ΙΤΕΜ σζινονιµ〈τ. 

  

Φιζτ ϑ. ολϖασατα: α 3. σορτ⌠λ: �(Σε)π(τιµιαε?) δεχ(υριο) µ[υν(ιχιπιι)] Γ(ορσιι) / ΙΙϖιρ 

φλαµ(εν) σαχερδοσ / αραε Αυγ(υστι) ν(οστρι) π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) ινφερ(ιορισ) 

νψµπ(ηευµ) / πεχ(υνια) συα φεχιτ ετ / αθυαµ ινδυξιτ 

 

 

 

359. Σρολτ〈ρ. � Α 18. σζ〈ζαδβαν Καλοχσ〈ν λ〈ττ〈κ αζ ρσεκι παλοτ〈βαν, αηολ µ〈σολατοκ ισ 

κσζλτεκ ρ⌠λα. Καλοχσ〈ρα ϖαλ⌠σζν!λεγ Βυδ〈ρ⌠λ, ϖαλαµελψικ ρσεκ ρϖν κερλτ. � 

193/197 υτ〈ν. � Ελϖεσζεττ. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 3581. � ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 140−141, ν. 50. � ς. ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ, 

Μζευµι σ Κνψϖτ〈ρι ⊃ρτεστ# 2, 1906, 107. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 450. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ | Χ(αιυσ) Ρετονιυσ | ∆ανυϖιυσ | Αυγ(υσταλισ) χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) 

|5 ϖιϖυσ σιβι φεχιτ. 

 

 

 

360. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. Αλϕα λετρττ. Α φελιρατ ελσ∀ σορα α π〈ρκ〈νψζατον ϖαν. �  Μ. 66, Σζ.: 

49, ϖ.: 20 χµ. Βετ!κ: 4,2−4,8 χµ. � ςεσζπρµβεν, α ς〈ρβαν, α Σζεντη〈ροµσ〈γ τρ 

κϖεζσεκορ κερλτ ελ∀ 1958−βαν, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ.� 3. σζ〈ζαδ. � Τιηανψι 

Μζευµ, Λαπιδαριυµ, Λαχζκ⌠ ∆εζσ∀ Μζευµ, ςεσζπρµ. � Α. 

 

⊃ΡΙ Ι. � ΚΕΛΕΜΕΝ Μ. � Ν⊃ΜΕΤΗ Π. � ΤΟΡΜΑ Ι.: ςεσζπρµ µεγψε ργσζετι τοπογρ〈φι〈ϕα. 

2. Α ϖεσζπρµι ϕ〈ρ〈σ. Βυδαπεστ, 1969, 224, ν. 51/1. � ΡΙΥ 2, 356, Αββ. ΞΛςΙΙ. � 

ΜΧΣΨ Α., Αρχη. ⊃ρτ. 103, 1976, 24. � ΠΑΛℑΓΨΙ Σ. � ΤΤΗ Σ.: Α ρ⌠µαι σ κζπκορι 

κ#τ〈ρ καταλ⌠γυσα. Τιηανψι Μζευµ, ςεσζπρµ, 1976, 30. � ΦΙΤΖ ϑ., Αλβα Ρεγια 16, 

1978, 73. � Τιηανψ, Βενχσ Απ〈τσ〈γ, Λαπιδ〈ριυµ � ςεσζπρµ, Λαχζκ⌠ ∆εζσ∀ 

Μζευµ 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Ι(υνονι) ρ(εγιναε) | Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) Γαδδασ | σεξ(ϖιρ) 

χολ(ονιαε) Αθ(υινχενσιυµ) ετ Υλπ(ια) | ςιχτορινα προ |5 σαλυτε συα ετ |[συορ]υµ ϖ(οτυµ) 

λ(ιβεντεσ) π(οσυερυντ) | [�.Οχ]τ(οβρεσ?] Γεν|[τιανο ετ Βασσο χο(ν)σ(υλιβυσ)?]. 

 

2. σορ: Γαδδασ: αζ ευρ⌠παι ταροµ〈νψοκβαν ριτκα χογνοµεν. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον 

ΙΙ π. 158 χσακ α φεντι ιλλ εγψ ∆αχιαι ελ∀φορδυλ〈σ〈τ ισµερι. Αζ υτ⌠ββι παλµψραι, ϖ. Ι∆Ρ 

ΙΙΙ/1 166 (Τιβισχυµ). Μ. Υλπ. Γαδδασ σζρ σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, χογνοµενϕνεκ αναλ⌠γι〈ιτ � 

Γαδδαιοσ, Γαδδοσ, στβ. � σµι νψελϖτερλετεν ταλ〈λϕυκ µεγ, ϖ. Η. ΩΥΤΗΝΟΩ, π. 38. 

Αθυινχυµ λακοσσ〈γ〈νακ κζισµερτ α καπχσολατα Ιντερχισ〈ϖαλ, αηολ 176−τ⌠λ α κελετρ∀λ 

οδαϖεζνψελτ χοηορσ Ι Ηεµεσενορυµ (µιλλιαρια) χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ) 〈λλοµ〈σοζοττ, 

αζ υτ⌠ββιηοζ Β. Λ#ΡΙΝΧΖ, Ηιλφστρυππεν 35. � 3. σορ: Ε+Τ: ετ, Λ+Π: Υλπ(ιυσ) λιγατυρα. 

� Αζ υτολσ⌠ σορ τελϕεσεν βιζονψταλαν. 
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361. ς〈µπεχστ τκρρ〈σσαλ. Ανψαγα βρονζ, φορµ〈ϕα κερεκ, 〈τµρ∀ϕε 8,7 χµ. 

Βλψεγζ∀κερετ ϖεσζι κρβε. � Λελ∀ηελψε Σζοµβατηελψ (Σαϖαρια). Αζ 1960 νψαρ〈ν, αζ 

ν. αρραβοναι−αθυινχυµι τ ∆−ι ολδαλ〈ν φολψτατοττ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν κερλτ ελ∀. � Α φελιρατ 

δατ〈λ〈σα χχα.180−189/211. � Σζοµβατηελψ, Σαϖαρια Μζευµ. � Ολϖασατ: Α. 

 

ΒΥΟΧΖ Τ.: Σαϖαρια τοπογρ〈φι〈ϕα. Σζοµβατηελψ, 1968, π. 36. � ΑΕ 1968, 423. Α. 

ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 21, 1969, 348. � ϑ. ΦΙΤΖ, Αλβα Ρεγια 11, 1970, 153 σκ.  

  

Χ(αιυσ) Τιτ(ιυσ) | Αντ(ονιυσ) Πεχυ|λιαρισ χο|νδ(υχτορ) ϖεχ(τιγαλισ) οχ|τ(αϖαε) 

Πανν(νονιαρυµ) ΙΙ | ανν(ο) (χονδυχτιονισ) ΞΙΙ. 

 

Χ. Τιτ. Αντ. Πεχυλιαρισ αζονοσ α 289. σ 358. σζ. φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈ϖαλ, Αθυινχυµ σ 

Σινγιδυνυµ δεχυρι⌠ϕ〈ϖαλ. ς〈µβρλ∀ι τεϖκενψσγτ ΦΙΤΖ ϑ. λοχ. χιτ. α µυνιχιπ〈λισ 

καρριερϕε ελ, Αντονινυσ Πιυσ σ Μαρχυσ Αυρελιυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ιδεϕρε δατ〈λϕα, σ εζ 

αλαπϕ〈ν φελϖετι, ηογψ α χονδυχτορ σ α δεχυριο εσετλεγ κτ κλνβζ∀ σζεµλψ λεηετεττ. 

 

 

 

362. Σρκ∀τρεδκκντ ταρτϕ〈κ σζ〈µον. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ κσζλτ, αλσ⌠ ρσζε, ϖαλαµιντ α 

ϕοββ σ βαλολδαλα λετρττ. Φελλ προφιλκερετ µαραδϖ〈νψα, α βετ!κ κιϖιτελεζσε γονδοσ. � 

Πτυϕ (α ρ⌠µαι Ποετοϖιο) ηατ〈ρ〈βαν, αζ εγψικ εγψκορι ρ⌠µαι τ µεντν, εγψ 

ζλδσγεσκερτβεν ταλ〈λτ〈κ 1901−βεν. � Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15186. � Ω. ΓΥΡΛΙΤΤ, ΜΖΚ 28, 1901, 221−222, ν. 111. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 38/51. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΣ−43α, ΠΙ−65. 

 

[Προ σαλυτε Π(υβλιι)? ςα]λ(εριι) Λυπερχι δεχ(υριοναλιβυσ) ο[ρν(αµεντισ) | ορνατι ιν 

χολ(ονια) ϖαγψ µυν(ιχιπιο) Αθ]υινχ(ενσιυµ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) Αθυιν[χ(ενσιυµ) | 

[δεχ(υριονισ)? χολ(ονιαε)? Ποετ(οϖιενσιυµ)?] ετ Τιβερ(ινιαε?) Φαϖεντι[ναε? χονιυγισ? − 

− −.  
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1. σορ: α πραενοµεν κιεγσζτσηεζ λδ. Π. ςαλ(εριυσ) Τιβ(ερινιυσ) Μαρχιανυσ ιυνιορ−τ, 

ΧΙΛ ΙΙΙ 4030; αζ υτολσ⌠ βετ! Θ ισ λεηετ, ϖ. θ[υαεστορισ? − − − |  εββεν αζ εσετβεν 

αζονβαν νεηζ λεννε φελολδ〈στ ταλ〈λνι α 2. σορ σζϖεγρε. � 3. σορ µ〈σικ λεηετσγεσ 

κιεγσζτσε: Τιβερ(ινιι) Φαϖεντι[νι | σοχερι? δεχ(υριονισ) χολ(ονιαε) Ποετ(οϖιενσιυµ) − − 

−. εηηεζ λδ α .. σζ. φελιρατοτ: Χ(αιυσ) Τιβεριν(ιυσ) Φαϖεντινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Ποετ(οϖιενσιυµ) | πρ(α)εφ(εχτυσ) φαβρυµ | θυ(α)εστορ πρ(α)εφ(εχτυσ) | προ ΙΙϖιρισ | προ 

σαλυτε συα | συορυµθ(υε) οµνιυµ. 

 

 

 

363. Τιτυλυσ ηονοραριυσ. � Λελ∀ηελψε Γιγεν (Οεσχυσ, Μοεσια ινφεριορ). � Χαραχαλλα � 

Αλεξανδερ Σεϖερυσ κορα. � ΧΙΛ σ ΑΕ αλαπϕ〈ν 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 14416. � ΙΛΣ 7178. � ΑΕ 1961, 208. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 555. � Β. 

ΓΕΡΟς: Ινϖασιον 432−436. � Υ#.: Βειτργε 251−258. � ∆ΟΒΣΟΝ: Πριµιπιλαρεσ 191. � 

ΡΥΠΠΡΕΧΗΤ: Υντερσυχηυνγεν 195. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−16, ΜΙ−11. + 

725. ϕεγψζετ. 

 

Τ(ιτο) Αυρελιο Τ(ιτι) φιλ(ιο) Παπρ[ια τριβυ] | Φλαϖινο, πριµιπιλαρι | ετ πρινχιπι ορδινισ 

χολ(ονιαε) | Οεσχ(ενσιυµ), ετ βυλευταε χιϖιτατυ[µ] |5 Τψρανορυµ, 

∆ιονψσιοπολ(ιτανορυµ), | Μαρχιανοπολ(ιτανορυµ), Τυνγρορυ[µ],| ετ Αθυινχενσιυµ, 

πατρον[ο] | χολλεγι(ι) φαβρ(υµ), | ηονορατ[ο] α διϖο Μαγνο Αντονινο |10 Αυγ(υστο) 

(σεστερτιυµ) Λ µιλια ν(υµµυµ) ετ ΞΞς | γραδυµ προµοτιονισ | [οβ] αλαχριτατεµ 

ϖιρτυ[τισ] | [αδϖ]ερσυσ ηοστεσ Χ[αρποσ?] |ετ ρεσπροσπερε ετ ϖα[λιδε γεσ|15τασ. Χλ(αυδιυσ) 

Νιχοµ[εδεσ ] | βυλευτα χιϖιτατισ [Τψρα]|νορυµ αµιχο διγν[ισσοµο] | λ(οχο) δ(ατο) 

δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ).  

 

 

 

364. Ολτ〈ρκ∀. � Σταραζαγορα, α ρ⌠µαι κορι Χλαυδια Αυγυστα ∆ολιχηενυµ〈β⌠λ κερλτ ελ∀ 

τοϖ〈ββι ολτ〈ροκκαλ εγψττ. � Α ∆ολιχηενυµβαν ταλ〈λτ εγψικ φελιρατ Σεϖερυσ Αλεξανδερ 

κορ〈ρα δατ〈λτ, σ ϖαλ⌠σζν!νεκ λ〈τσζικ, ηογψ εγψαζον κορβ⌠λ σζ〈ρµαζνακ. 
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∆. ΝΙΚΟΛΟς � ΗΡ. ΒΥϑΥΚΛΙΕς, Αρηεολογια (Σοφια) 1/13 [1971], 47. � Μ. ΤΑΤΣΧΗΕςΑ−

ΗΙΤΟςΑ, Κλιο 58, 1976, 25, ν. 21. 

 

���!���������!�!��������!��������!�����������!������!�!����

�������!�!���!�������������!����!��������!����!���!���!���!

������!���������!��������∀ 

 

 

 

365. Σρκ∀. � Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. � Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ςΙ 3454. � ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ ν. 245. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Αυρελι<α>ε Γορσιλ<α>ε | χονιυγι βενε µ|ερεντι θυ<α>ε σεµπερ | 

µεχυµ βενε ϖιξιτ | νατιονε Α[θ]υι<ν>χε<ν>σεµ (σιχ!) | θυ<α>ε ϖιξιτ αν<ν>οσ ΞΞΙΙΙΙ | 

µε<ν>σεσ ςΙ ο<β> µεριτισ οσ|τιτατισ ειυσ ε[τ φ]ιλιο φ[ελι|χισσ]ιµο θυι ΞΙΙ Μ Ρ | ΙΙ (σιχ!) 

µεσσιβυσ (σιχ!) ςΙΙΙ διεβυ<σ> ΞΞΙ|ΙΙΙ . Φεχιτ Αυρελιυσ Ιυστι|νυσ ϖε{ϖ}τεραν(υσ) (σιχ!) 

ϖ(ιϖυσ) π(οσυιτ) [ . | �..] χ. α. |. 

 

 

 

 

 

ΜΥΝΙΧΙΠΙΥΜ ςΟΛΓ(− − −) 

 

 

367. Μσζκ∀ σρτ〈βλα, α φελιρατοσ µεζ∀τ εγψσζερ βεϖσεττ ϖοναλ κερετεζι, α µεζ∀ν βελλ 

ϕοββ σ βαλολδαλον εγψ−εγψ ηασονλ⌠αν βεϖσεττ, η〈ροµ δαραβ η〈ροµσζγβ∀λ 〈λλ⌠ δσζτσ. 

Α κ∀ βαλ φελ∀λ σζ〈µτϖα κβ. εγψηαρµαδ〈ν〈λ, εγψ ναγψϕ〈β⌠λ φγγ∀λεγεσ ϖοναλ µεντν 

κετττρτ, γψ, ηογψ α τρσ µεντν µινδεν σορβαν 1.5− 2 βετ! µεγσεµµισλτ. � Μ.: 55, 

σζ.: 66, ϖ.: 17 σ 12 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆υναπεντελε: α βαλ φελε α Ηαυσερ σζ∀λ∀βεν, α ϕοββ 

φελε α Σζ⌠ρ〈δι σζ∀λ∀βεν κερλτ ελ∀, αζ υτ⌠ββι µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. Φιτζ ϑ. σζεριντ 
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µ〈σηονναν, λεηετ, ηογψ Γορσιυµβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ιδε, ϖ. ΡΙΥ 6, λοχ. χιτ. � ∆ατ〈λ〈σ: 3. 

σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. (Λελτ. σζ.: 26/1910.7 σ. 100/1912.72). 

 

ΜΑΗΛΕΡ, Ε., Αρχη⊃ρτ 30, 1910, 151 σκ, 2. κπ. � ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. − Φ⇐ΛΕΠ, Φ.: Ιντερχισα Ι. 

124. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 144/78. � ΡΙΥ 5, 1244. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−117. � ΡΙΥ 6 π. 213. � Φ. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) Μ(αρχο) Μαρι[ο] Μαρινιανο θ(υι) ϖ(ιξιτ) ανν(οσ) ςΙ | µ(ενσεσ) ςΙΙ 

Μ(αρχυσ) Α[υρ(ελιυσ)] Μαρ(ιυσ) Μαρινυσ δεχ(υριο) µυν(ιχιπιι) | ςολγ( − − − ) ετ [Α]ννια 

Μαρινα παρεντεσ | φι[λιο] δυλχισσιµο. 

 

Βαλ σζλν, α φελιρατοσ µεζ∀ν κϖλ, φγγ∀λεγεσεν: 

 

Τηαλασσιυσ 

 

ϑοββ σζλν, α φελιρατοσ µεζ∀ν κϖλ, φγγ∀λεγεσεν: 

 

Ενχολπιο 

 

2. σορ: ∆+Ε: δεχ(υριο), λιγατυρα. � 3. σορ: Τ+Ε: παρεντεσ, λιγατυρα. 

 

 

 

368. Σρκ∀ τρεδκ τββ δαραβρα τρϖε. Ανψαγα µσζκ∀. � Μ.: 28, σζ.: 72, ϖ. 11 χµ, 

βετ!ναγψσ〈γ 5 χµ. � Λελ∀ηελψε ∆υναπεντελε, κζελεββρ∀λ ισµερετλεν. Φιτζ ϑ. σζεριντ 

µ〈σηονναν, λεηετ, ηογψ Γορσιυµβ⌠λ ηυρχολτ〈κ ιδε, ϖ.ΡΙΥ 6, λοχ. χιτ. � Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. � Βυδαπεστ, Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ. � Φ. 

 

ΕΡ∆⊃ΛΨΙ, Γ. − Φ⇐ΛΕΠ, Φ.: Ιντερχισα Ι. 7. � Ε. ΤΤΗ, Φολ. Αρχη. 37, 1986, 168−170. � 

ΡΙΥ 5, 1253. � ΡΙΥ 6, π. 213. 
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∆(ισ) Μ(ανιβυσ)] | [− − − ]ριο Πρισχο | [µιλιτ(ι) λε]γ(ιονισ) Ι Αδι(υτριχισ) β(ενε)φ(ιχιαριο) 

οφ|[φιχι(ι) πρα]εσ(ιδισ) θ(υι) ϖ(ιξιτ) ανν(οσ) Λ |5[Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μα]ριυσ Μαρινυσ | 

[δεχ(υριο)] µυν(ιχιπιι) ςολγ( − − − ?) αµιχυσ. 

 

6. σορ: ςολγ(ενσιυµ), ϖ. ΤΤΗ Ε. οπ. χιτ. 

 

 

 

 

 

ΜΥΡΣΑ 

 

χολ(ονια) Αελ(ια) Μυρσα: ΧΙΛ ΙΙΙ 3560. 

Αελια πσευδοτριβυσ〈ηοζ λδ. µγ ν. 378, λεντεββ. 

 

 

369. Τρεδκ � Λελ∀ηελψε Εσζκ, 1775. � Ηαδριανυσ υραλκοδ〈σα, 117−138 υτ〈ν.. � 

Ελϖεσζεττ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3279 = 10260. � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋: Μυρσα π. 203, τοϖ〈ββ〈 

 

∆ιϖο | Ηαδριανο | Μυρσενσεσ | χονδιτορι |5 συο. 

 

 

 

370. Λελ∀ηελψε Εσζκ, 1874−βεν µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � ∆ατ〈λ〈σ: 

Αντονινυσ Πιυσ υραλκοδ〈σ〈νακ ϖγε, αµικορ Χ. Ιυλ. Γεµινυσ Χαπελλιανυσ παννονια 

ινφεριορ ηελψταρτ⌠ϕα ϖολτ, ϖ. ΦΙΤΖ ϑ.: ΠΡΚ 57, εσ α 114−εσ ϕεγψζετ. � Α. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3282. � ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑντΗυνγ 11, 1963, 266 σκκ. � Α ∆ΟΒ: ςερωαλτυνγ 62, ν. 42. 

1. � ΠΙΡ2 Ι, 339. � Φ. Φλεπ � Α. ΣΖ. ΒΥΡΓΕΡ: Πχσ ρ⌠µαι κορι κ∀εµλκει. Πχσ, 1974, 

30, ν. 70. � ϑ. ΦΙΤΖ, ςερωαλτυνγ 525 ν. 313. τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. 
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Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Γεµινυσ | Χαπελλιανυσ λεγ(ατυσ) Αυγ(υστι) | πρ(ο) πρ(αετορε) 

Μυρσενσιβ(υσ) δ(ονο) δ(εδιτ). 

 

Χ. Ιυλ. Γεµινυσ Χαπελλιανυσ ηελψταρτ⌠ηοζ λδ. µγ ΧΙΛ ΙΙΙ 3419 (Αθυινχυµ), 3486 

(Αθυινχυµ), ΧΙΛ ΙΙΙ 10421 (Αθυινχυµ), Ιντερχισα Ι , ν. 295, σ η〈ροµ κατοναι διπλοµα: 

ΧΙΛ ΞςΙ 112 (Αλσ⌠σζεντιϖ〈ν 159 δεχ 27), 113 (Αδονψ, 159 δεχ. 27). 

 

 

 

371. Μσζκ∀ολτ〈ρ. Αβαχυσ〈τ σζλεν εγψ−εγψ ροζεττα ζ〈ρϕα, µελψ ηενγερ φορµ〈βαν 

〈τνψλικ αζ ολτ〈ρ τελϕεσ ϖασταγσ〈γ〈ν. Α ροζεττ〈κ κζττι δσζτσ � α ηασονλ⌠ λεζ〈ρ〈σ 

ολτ〈ροκ αλαπϕ〈ν, ϖ. ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ οπ. χιτ. ταβλα 13/2, 14/1, ϖληετ∀εν 

ακαντηυσλεϖελεκ �  λεκοποττ. Α φελιρατ υτολσ⌠ σορ〈τ α ταλπαζατρα ϖστκ. � Μ. 104, σζ.: 56, 

ϖ.: 43 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 4 χµ. � Λελ∀ηελψε: Εσζκ, αλσ⌠ϖ〈ροσι τεµπλοµ, αηολ 

µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. � 2/3. σζ〈ζαδ. � Οσιϕεκ, Μυζεϕ Σλαϖονιϕε (Λελτ. 

σζ.: 2591). � Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15141. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 4, 1900, 38−39. � Η. ΛΙΕΒΛ, ϑ√ΑΙ 3, 1900, 

Βειβλ. 98−104. � Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 217/7. � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 64. 

� Υ#, Μυρσα, 74, Τ. Ξς, 2. � ΙΛϑυγ 3, 3096. � ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Καµενα 

πλαστικα 162. Ταβ. 14/3. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−102. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Τ(ιτυσ) Ηορτ(ενσιυσ) Φρε|θυενσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Μυρσ(ενσιυµ) |5 εθυο π(υβλιχο) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο) | Ασχλεπιαδεσ φ(εχιτ). 

 

1. σορ: Ι, Ο, Μ κζττ ιντερπυνχτιο. � Ηορτενσιυσ: α χογνοµεν ⊃σζακ−Ιταλι〈βαν , 

Γαλλι〈βαν φορδυλ ελ∀ ναγψονν σζ〈µβαν, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον ΙΙ 185. � Τ. 

Ηορτενσιυσ Φρεθυενσ ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ Μυρσ〈βαν. 

 

 

 

372. ⊃πτσι φελιρατ. � Λελ∀ηελψε: Μυρσα. � ∆ατ〈λ〈σα: 2. σζ., χολονια αλαπτ〈στ κϖετ∀, 

σ α µαρκοµανν η〈βορκατ µεγελ∀ζ∀ ϖτιζεδεκρε, ϖ. ΜΧΣΨ, οπ. χιτ., 75. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 3288. � Μ. ΚΑΤΑΝ&Ι∋: Γεογραπηια Ι. 404, 232. � Υ#: ∆ισσερτατιο, 116−117; ϑ. 

ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 4, 24. � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 5, 66−67. � Υ#., ΟΖ 9, 1967, 34. � Α. 

ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 217/5. � ∆. ΓΑΒΛΕΡ, 39. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα 

ΠΙ−100 

 

Χ(αιυσ) Αεµιλιυσ Χ(αι) φ(ιλιυσ) Σεργια (τριβυ) Ηοµυλλινυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Μυρσ(ενσιυµ) οβ ηονορεµ | φλαµινατυσ ταβερνασ Λ χυµ | πορτιχιβυσ δυπλιχιβ(υσ) ιν 

θυιβ(υσ) | µερχατυσ αγερετυρ πεχυνια | συα φεχιτ. 

 

1. σορ: Ι+Ν λιγατυρα αζ Ν ελσ∀ φγγ∀λεγεσ στ〈ρα φλττ. 

 

 

 

373. Μ〈ρϖ〈νψ φογαδαλµι ολτ〈ρ. Αβαχυσ〈τ κτ νγψσζιρµ ροζεττα δσζτι, εγψικ σρλτ. Α 

ϖ. σ. λ. µ. ζ〈ρ⌠φορµυλ〈τ α ταλπαζατρα ϖστκ. % Μ.: 92, σζ.: 40 χµ, ϖ.: 29 χµ. % 1902−βεν 

κερλτ ελ∀ Εσζκεν, αζ ακκορι ταντ⌠κπζ∀νλ (τργ ςλαδιµιρα Ναζορ). % 2. σζ〈ζαδ. % 

Οσιϕεκ, Μυζεϕ Σλαϖονιϕε (Λελτ. σζ.: 648). � Φ. 

 

ς. ΧΕΛΕΣΤΙΝ, ςΗΑ∆ 6, 1902, 10−102, φοτ⌠. % Α. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ π. 75,  260, ν. 

217/6. % ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 34. % Υ#, Μυρσα 73, Τ. Ξς, 1. % ∆ΑΥΤΟςΑ−

ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Καµενα πλαστικα ν. 154. Ταβ. 15/1χ.% Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−

101. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | προ σαλυτε Τ(ιτι) Φλ(αϖιι) | Μαρτινι δ(εχυριονισ) χ(ολονιαε) 

Μ(υρσενσιυµ) | πραεφ(εχτι) χολλ(εγιι) χεντ(οναριορυµ) | ΙΙϖιρ(ι) δεσιγν(ατι) | Φλ(αϖιυσ) 

Πηιλιππυσ | λιβερτ(υσ) | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

4. σορ: Ε+Ν+Τ: χεντ(οναριορυµ) λιγατυρα. � Μαρτινυσ: κελτα ταρτοµ〈νψοκβαν γψακορι 

χογνοµεν, α λεγτββ εσετβεν Παννονι〈βαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Νοµενχλατορ ΙΙΙ 

61. Τ. Φλ. Μαρτινυσ α µυρσαι ιλλψρ κρνψεζετβεν µινδενκππεν ιδεγεν, σζ〈ρµαζηατοττ α 

νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ ϖαλαµελψικβ∀λ, δε λεηετ παννονιαι κελτ〈κ ροµανιζ〈λτ 

λεσζ〈ρµαζοττϕα ισ. 
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374. Μ〈ρϖ〈νψτ〈βλα. Κετττρτ, δαραβϕαι σοκ〈ιγ εγψµ〈στ⌠λ κλν λτεζτεκ. Φελσ∀ ρσζε α 

βαλ ολδαλ〈ν χσονκα. � Μ.: 91, σζ.: 42,5, ϖ.: 32 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 3,8−4 χµ. � 

Λελ∀ηελψκ Μυρσα, ιλλ. α Μυρσα σ Τευτοβυργιυµ κζτι ρ⌠µαι τ. � 2−3. σζ〈ζαδ. � 

Οσιϕεκ, Μυζεϕ Σλαϖονιϕε (λελτ. σζ. 767). � Φ. 

 

ς. ΧΕΛΕΣΤΙΝ, ςΗΑ∆ ΝΣ 6, 1902, 101. � ς. ΗΟΦΙΛΛΕΡ, ςΗΑ∆ ΝΣ 12, 1912, 4. � Μ. 

ΒΥΛΑΤ − ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 90, ν. 9., φοτ⌠. � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋: Μυρσα 76. � 

ΑΕ 1974, 537. � Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1978, 1060. � ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Καµενα 

πλαστικα 153. 

  

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Ιυνονι | Μινερϖαε | σαχρ(υµ) Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) |5 Μ[�]νυσ | 

Αυγ(υσταλισ) [χολ(ονιαε)] | Μυρσ[ενσιυµ] ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

 

 

374α. Τρεδκ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 15145. 

 

− − − ]Α[− − − | χολ(ονιαε) Μ[υρσαε − − − | ςΙϖιρ [ − − −.      

 

 

 

Τερριτοριυµ χολονιαε 

 

 

375. Ολτ〈ρ φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. % Μ.: 76, σζ.: 19−29, ϖ.: 11−21. % 2−3. σζ〈ζαδ. % 

Λελ∀ηελψε αζ Οσιϕεκτ∀λ σζακ−κελετρε φεκϖ∀ Κοπα∃εϖο φαλυ. Α τελεπλστ∀λ σζακρα, αζ 

ν. Μαλι Σακαδα� νεϖ! ηελψεν κερλτ ελ∀ 1957−βεν. % Οσιϕεκ, Μυζεϕ Σλαϖονιϕε (λελτ. σζ.: 

7967). � Φ. 
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Μ. ΒΥΛΑΤ − ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 13, 1971, 108−109, ν. 6. % ΑΕ 1973, 445. % Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−99. 

 

[Ι(οϖι)] ο(πτιµο) µ(αξιµο) φ(υλγυρατορι) | [Χ(αιυσ)?] Αελ(ιυσ) Συρινυσ δε|χ(υριο) 

χολ(ονιαε) Μ(υρσενσιυµ) ΙΙϖ|ιραλ(ισ) θ(υιν)θ(υεννελισ) δεσ(ιγνατυσ) ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) 

λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Συρινυσ: ριτκα χογνοµεν α Συρυσβ⌠λ δεριϖ〈λϖα. Αζ υτ⌠ββιακ λεηετνεκ ϖαλ⌠βαν σζρεκ ισ, 

β〈ρ νπσζερ! α νϖ α κελτ〈κ λακτα ταρτοµ〈νψοκβαν, σ∀τ ∆αλµατια ιλλψρ νπεσσγε κρβεν 

ισ, ϖ.Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Περσονενναµεν 303.  Ναγψοββ α ϖαλ⌠σζν!σγε, ηογψ Αελιυσ 

Συρινυσ ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, β〈ρ νεµ ζ〈ρηατϕυκ κι τελϕεσεν α βεννσζλττ ερεδεττ 

σεµ. 

 

 

 

376. Ολτ〈ρ, ανψαγα µ〈ρϖ〈νψ. % Λελ∀ηελψε Βελψε, αηοϖ〈 µ〈σ κϖεκκελ εγψττ Μυρσα 

ροµϕαιβ⌠λ σζ〈λλτοττ〈κ ελ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ π. 425. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ, ϖ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. λοχ. χιτ. 

� Ολϖασατ: ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3291 = 6451 = 10267. � Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΑΑντΗυνγ 6, 1958, 448.  

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) | Χαλλι|µορπηυσ |5 [Α]υγ(υσταλισ) 

χολ(ονιαε) προ | σε ετ συισ | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Π. Αελ. Χαλλιµορπηυσ ϖαγψ ιδεγεν � γργ ϖαγψ ηελλενιζ〈λτ κελετ � ϖαγψ φελσζαβαδτοττ 

ραβσζολγα λεηετεττ. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Μυρσαε 
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377. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. % ∆ατ〈λ〈σ: Σεϖερυσ−κορ � ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ςΙ 3373 = ΞΙς 2283. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 158. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Αυρελιυσ | ∆ασσιυσ µιλιτ|αϖιτ ιν λεγ(ιονε) ΙΙ Παρτ(ηιχα) |5 Αντονινιαν(α) 

αε(τερνα) π(ια) [φ(ελιχι)] | φι(δελι) αννισ ΞςΙΙΙΙ εξ χι[ϖιτατε Μυρ?]|σα µισσ(υσ) ηον(εστα) 

µ(ισσιονε) εξ λεγ(ιονε) | σ(υπρα) σ(χριπτα), ϖιξ(ιτ) αννισ Λ, µ(ενσιβυσ) ΙΙΙΙ, δ(ιεβυσ) ΞςΙ. 

φεχ(ιτ?) µ[ονυµεντυµ?] µ(ε)|µορι<α>ε Αυρελι [− − − ]σ10 Σεϖερ. δ.  δ. λ. µ. σ. | Ηερεσ 

ειυσ β(ενε) µ(ερεντι) φ(εχιτ). 

 

Αυρελιυσ γεντιλιχιυµα σ ∆ασσιυσ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν τλϖε ιλλψρ, ϖ. ΚΡΑΗΕ 37 σκ, 

τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε περσονενναµεν 185 σκ. ςαλ⌠σζν!λεγ αζ Ανδιζετεσ τρζσβ∀λ 

σζ〈ρµαζοττ. 

 

 

 

378. % Λελ∀ηελψε Χονχορδια (Ιταλια). % 4. σζ〈ζαδ. � ΧΙΛ αλαπϕ〈ν 

 

ΧΙΛ ς 8770. % ΙΛΧς 370. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 248. 

 

Αρχα Νυµεριανι πρενχεπαλισ (σιχ!) δε χι|ϖιτατε Μυρσε(ν)σε αννορυµ ΞΞΞ. Θυοδ σι | 

αλιθυισ εαµ αρχα(µ) απεριρε ϖολυεριτ δα|ϖιτ (σιχ!) φισχο αυρι υνχιασ σεξ. 

 

 

 

379. Σρκ∀. Φεντ φλκρϖεσ λεζ〈ρ〈σ, µασζκ ακροτριονοκκαλ, µελψεκ κζλ α βαλολδαλι 

λετρτ. Α φλκρβεν σζακ〈λλασ φρφι � αζ εληνψτ µελλκπε. Α µ〈σοδικ κπµεζ∀βεν 

λακοµαϕελενετ, µελψ αζ εληνψτατ εγψ σζολγ〈λ⌠ϖαλ 〈βρ〈ζολϕα. Α φελιρατοσ µεζ∀ κτ 

χσαϖαρδσζεσ οσζλοπ κζττ προφιλκερετβεν. Αλαττα ϕοββρ⌠λ σ βαλρ⌠λ εγψµ〈σσαλ 

σζεµβεφορδυλ⌠ Εροσοκ γιρλανδοτ ταρτανακ, φλττε µεδυσαφ∀. Αζ αλσ⌠ κπµεζ∀βεν λ⌠, 

µγττε λοϖ〈σζφι. % Μ. 163, σζ. 71 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 5−3,5 χµ. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ 

δερεκα, µ〈σοδικ φελε. % Ρ⌠µα. % ςατικαν, Γαλλερια Λαπιδαρια (Λελτ. σζ.: 7005). � 

ΣΠΕΙ∆ΕΛ αλαπϕ〈ν 
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ΧΙΛ ςΙ 3214 % Ω. ΑΜΕΛΥΝΓ: ∆ιε Σκυλπτυρεν δεσ ςατιχανισχηεν Μυσευµσ. Βερλιν, 

1903, 269. % Μ. Π. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ιε Καισερρειτερ ν. 108. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). Τ(ιτο) Αυρελιο, Τιτι φιλιο | Αελιο (σιχ!) Μυρσα Μαξιµο | σιγνιφερο 

εθ(υιτυµ) σινγ(υλαριυµ) |5 ιµπ(ερατορισ) ν(οστρι), τυρ(µα) Αυρελι Βιτηι | νατιονε 

Παννονιο, µιλ(ιταϖιτ) ανν(οσ) ΞΞΙΙ, ϖιξ(ιτ) αν(νοσ) ΞΛ. | Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Φιρµυσ 

εϖοχατυσ Αυγ(υστι) | ηερεσ, αµιχο οπτιµο |10 φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ).    

 

Α Τιτυσ Αυρελιυσ νϖ χσ〈σζ〈ρνοµεν, αζ εζτ ϖισελ∀κ πολγ〈ρϕογ〈νακ µεγτλσβεν 

αζονβαν νινχσ εγψετρτσ. Τ. Αυρελιυσνακ ερεδετιλεγ Αντονινυσ Πιυστ νεϖεζτκ α 138. 

φεβρ. 25−ι αδοπτ〈λ〈σα ελ∀ττ, χσ〈σζ〈ρκντ αζονβαν µ〈ρ Τ. Αελιυσνακ ηϖτ〈κ. Σζ〈µοσ εσετ 

βιζονψτϕα αζονβαν, ηογψ Αντονινυσ Πιυσ αλαττ, σ∀τ µγ Μαρχυσ Αυρελιυσ υραλκοδ〈σα 

αλαττ ισ κατον〈κνακ εζτ α νεϖετ αδοµ〈νψοζτ〈κ, πλ. αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστινακ 

µινδκτ υραλκοδ⌠ αλαττ σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγοσαν εζτ, ϖ. Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ιε ∆ενκµλερ δερ 

Καισερρειτερ 10 σκ, σ α 75, 76. ϕεγψζ. � Τ. Αυρελιυσ Μαξιµυσ α χσ〈σζ〈ρι τεστ∀ρσγ 

σοροζ〈σι σζοκ〈σ〈β⌠λ κϖετκεζ∀εν µγ περεγρινυσκντ κερλτ αζ αλακυλατ〈βα, σ 

πολγ〈ρϕογ〈τ µαϕδ χσακ εζτ κϖετ∀εν, α σζολγ〈λατ σορ〈ν σζερεζτε. % 6. σορ: νατιονε 

Παννονιο: 〈λταλ〈βαν παννονιαινακ τεκιντικ, ϖλεµνψεµ σζεριντ αζονβαν ναγψ 

ϖαλ⌠σζν!σγγελ παννον, ϖ. αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβαν φελβυκκαν⌠ µ〈σ, 

παννονιαι νπεκρε ϖονατκοζ⌠ σζ〈ρµαζ〈σµεγϕελλσεκετ, νατιονε ςαρχιανυσ, Βοιυσ, 

Σπειδελ, οπ. χιτ. νο. 605, 659. 

 

 

 

ΜΥΡΣΕΛΛΑ (Παννονια ινφεριορ) 

 

 

380. Κτ ολτ〈ρ, υγψαναζζαλ α σζϖεγγελ. % Α: Μ.: 58,5, σζ.: 56, ϖ.: 55 χµ, Β: 58,5, σζ.: 

56, ϖ.: 57 χµ. % Λελ∀ηελψε: Συρδυκ (Ριττιυµ). % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, οπ. χιτ. 

λ. λεντεββ, Χαραχαλλα κορ〈ρα δατ〈λϕα. % Ζ〈γρ〈β, Νεµζετι Μζευµ (1894−τ∀λ) % Φ. 
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Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 1, 1879, 87−98. % Υ#., ςΗΑ∆ 5, 1883, 69. % ΧΙΛ ΙΙΙ 10243. % Σ. 

ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ 9, 1885, 139−140, νο. 328−329. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ νσ. 9, 

1906/7, 107−109, νρ. 225 σ 226. % Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ (1962) 600. % Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 165/3. % ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 64. % Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−105. 

 

Α: 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ετ ∆εο Πατερνο | Χοµαγενο Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Απ|ολλιναρισ 

δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Μυρσελενσιυµ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Β: 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ετ ∆εο Πατερ[νο] | Χοµ<α>γενο (σιχ!) Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) 

Απολ|λιναρισ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Μυρ|σελενσιυµ ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

Α: 1. σορ: Ε+Τ: ετ, Τ+Ε: πατερν(ο), λιγατυρα. % 2. σορ: Α+ς+Ρ: Αυρ(ελιυσ), λιγατυρα. Μ. 

Αυρελιυσ Απολλιναρισ ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, οπ. χιτ. σζεριντ γργ ϖολτ, α δεδικ〈χι⌠β⌠λ τλϖε 

αζονβαν λεηετεττ ηελλενιζ〈λτ οριεντ〈λισ ισ. % 3. σορ: Μ+ς+Ρ: Μυρ|σελεµσιυµ, λιγατυρα. 

Β.: Τ+Ε: πατερν(ο), λιγατυρα. % 2. σορ: Μ+Α: Χοµαγεν(ο), Αυρ(ελιυσ), λιγατυρα. % 3. 

σορ: Ν+Α: Απολ|λιναρισ. λιγατυρα.  

 

 

 

ΧΙΒΑΛΑΕ 

 

 

381. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. % Μ.: 105, σζ.: 44−54, ϖ.: 43−51 χµ. % Λελ∀ηελψε ςινκοϖχι. % 

Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελτ∀λ. % ςινκοϖχι, Γραδσκι µυζεϕ (Λελτ. σζ.: Α 733). ! Φ 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3267. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆, 6, 123, 132. % Σ. ϑΟΣΙΦΟςΙ∋: Ριµσκι 

µυνιχιπιυµ Χιβαλαε. Ζβορνικ Ματιχε Σρπσκε, σερ. ∆ρυ�τϖενιη ναυκα 10, Νοϖι Σαδ, 1955, 

5−14. % ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 35. % ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ, νο. 118. % Α. 
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ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ 221/2. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,159/2. % 

∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Ριµσκα καµενα πλαστικα 118, ταβ. 15/2 Α, Β. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: 

Αρψστοκραχϕα ΠΙ−97.  

 

[Λ]ιβερο ετ | Λιβεραε σαχρ(υµ) | Μ(αρχυσ) Υλπ(ιυσ) Φροντο | Αεµιλιανυσ δεχ(υριο) | 

µυν(ιχιπιι) Χιβ(αλενσιυµ) λ(ιβενσ) φεχ(ιτ). 

 

 

 

382. Μσζκ∀ολτ〈ρ. % Μ.: 95, σζ.: 49, ϖ.: 28 χµ. % 1950−βεν ταλ〈λτ〈κ ςινκοϖχι ϖ〈ροσ 

τεµετ∀ϕβεν. % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. % ςινκοϖχι, Γραδσκι µυζεϕ. % Φ. 

 

ϑ. ΚΟΡ∆Α: Λιµεσ υ ϑυγοσλαϖιϕι. 1962, 62. % ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 35. % Α. ετ 

ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1978, 1054.  

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Αε(λιυσ) Προχυλυσ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) Χιβα(λενσιυµ) | 

ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

 

 

383. Φελιραττρεδκ. % Μρετει: Μ.: 45, σζ.: 38 χµ. % Λελ∀ηελψε: ςινκοϖχι. Αζ 1860−ασ 

ϖεκβεν εγψ η〈ζ αλαποζ〈σ〈ν〈λ κερλτ ελ∀, αζ ακκορι Κρϕα� υτχ〈βαν. % Χαραχαλλα ϖαγψ 

Ελαγαβαλυσ κορα. % 1878−βαν α ςινκοϖχι γιµν〈ζιυµβαν ϖολτ φελλεληετ∀. % ΧΙΛ αλαπϕ〈ν 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10253. % Ο. ΗΙΡΣΧΗΦΕΛ∆, ΑΕΜ 2, 1878, 190−191, νρ. 2. 

 

∆ε[ο? − − −] | Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) ςα[λενσ? δεχ(υριο) χολ(ονιαε)]| Χιβαλ(ενσιυµ) 

θυ[αεστ(ορ) πατρ(ονυσ) | χολ(λεγιι)] φαβρ(υµ), χολ[λεγιι? − − −] |5 χεντο(ναριορυµ), | 

χο[λ(λεγιι)?− − −] | χ[υµ συισ]. 

 

2. σορ: δεχ(υριο) χολ(ονιαε) κιεγσζτσ κζενφεκϖ∀νεκ τ!νικ. % 3. σορ: Α θυ[αεστ(ορ) 

υτ〈ν πραεφ(εχτυσ), ϖαγψ πατρ(ονυσ) χολ(εγιι) 〈λληατοττ, αζ υτ⌠ββι α φελσορολ〈σ µιαττ � 

κεττ∀, σ∀τ ταλ〈ν τββ χολλεγιυµηοζ καπχσολ⌠δ⌠ φυνκχι⌠ρ⌠λ ϖαν σζ⌠ � ϖαλ⌠σζν!ββνεκ 
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τ!νικ. % 4. σορ: Χ+Ο: χολ[λ(εγιι)], λιγατυρα. � α 2. σ α 3. σορ ϖιτατηατατλανυλ ηοσσζαββ 

κιεγσζτσηεζ κπεστ α χολ[λεγιι ] λεγφελϕεββ 5 βετ!νψι κιεγσζτσε ναγψον ρϖιδνεκ 

τ!νικ. Εγψσζερρε τββ χολλεγιυµ πατρονατυσ〈ηοζ ϖ. πλ. α δαχιαι ζλετεµβερ, Π. Αελ(ιυσ) 

Στρενυυσ, πατρον(υσ) χολλεγιορ(υµ) φαβρ(υµ), χεντ(οναριορυµ) ετ ναυταρ(υµ) φελιρατ〈τ, 

ΧΙΛ ΙΙΙ 1209, Απυλυµ. % 5. σορ: Χ+Ο: χολ[λ(εγιι)], λιγατυρα. 

 

 

 

384. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψολτ〈ρ. � Μ.: 76, σζ.: 32,5, ϖ.: 18 χµ. Βετ!κ: 2,4−2,8 χµ. � ∆αλϕ−τ⌠λ 

(αζ αντικ Τευτοβυργιυµ) 2 κµ−ρε δλρε, α Βοροϖ⌠βα ϖεζετ∀ τ µεντν ταλ〈λτ〈κ � Κρ. υ. 

2. σζ〈ζαδ ϖγε? � 3. σζ〈ζαδ. ! Φ. 

 

ΑΕ 1980, 192; 725 � Μ. Βυλατ, Γοδι�νϕακ ζα κυλτυρυ ι σοϖρεµενα δρυ�τϖενα ι 

εκονοµσκα πιτανϕα (ςινκοϖχι) 8, 1979, 263−267, φοτ⌠. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Μ(αρχυσ) Αυρελ(ιυσ) Θυιν(τι)|λιανυσ δεχ(υριο) χ|ολ(ονιαε) 

Χιβαλ(ενσιυµ) θυα|εστοριυσ οβ ινχολυµ|ιτατεµ συαµ | συορυµθυε | οµνιυµ | ϖ(οτυµ) 

σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

 

 

385. Β〈ζισ, ερ∀σεν σρλτ. % Οσιϕεκ, υλ. Βρατστϖο ϕεδινστϖο, 1974. % Μ.: 55,4, σζ.: 31,5, 

ϖ.: 60 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 5 χµ. % Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ϖγε? / 3. σζ〈ζαδ. % Φ. 

 

ΑΕ 1980, 724. % Μ. ΒΥΛΑΤ, Γοδι�τνϕακ ζα κυλτυρυ ι σοϖρεµενα δρυ�τϖενα ι εκονοµσκα 

πιτανϕα (ςινκοϖχι) 8, 1980, 223−228. Φοτ⌠. 

 

[− − −]γ[− − −] | Υλπ(ιυσ) Φλορ[υσ  δεχ(υριο)? χολ(ονιαε)] | Χιβ(αλενσιυµ) Μ(αρχυσ) ςι[− − − 

ςαλε]ντινυσ [δεχ(υριο)? χολ(ονιαε)] | Χιβ(αλενσιυµ) ε(θυο) π(υβλιχο) [ − − − ] | Χοχχ(ειυσ) 

ς[− − −] | φλαµ(εν) πι[− − − . 
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386. Φογαδαλµι ολτ〈ρ τρεδκε. Τετεϕε, βαλ σ ϕοββολδαλα λετρττ. � Μ.: 59, σζ.: 33, 

ς.:23. Βετ!ναγψσ〈γ: 5,5 χµ. � Λελ∀ηελψε Πχσ (αζ αντικ Σοπιαναε), α σζκεσεγψη〈ζ 

ρεσταυλ〈σ〈ν〈λ κερλτ ελ∀.� 3. σζ〈ζαδ ? � Πχσ, Χελλα Τριχηορα. % Φ.  

 

ΓΕΡΕΧΖΕ Π. Αρχη. ⊃ρτ. 14, 1894, 390. � ΧΙΛ ΙΙΙ 14038. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆, 6, 

132−133. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,152/8. � ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Αρχη. ⊃ρτ. 1940, 

197. � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ∋, ΟΖ 11, 1967, 35. � Φ⇐ΛΕΠ Φ. � ΒΥΡΓΕΡ Α.: Πχσ ρ⌠µαι κορι 

κ#εµλκει. Πχσ, 1974. � ΡΙΥ 4, 979. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−98. 

 

− − − σαχερδοσ] | π(ροϖινχιαε) Π(αννονιαε) ιν[φ(εριορισ) ΙΙϖιρ(αλισ)] |[χ]ολ(ονιαε) 

Χιβ[αλ(ενσιυµ) χυµ Μαρ]|χελλια[νο φιλ(ιο)] | ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) [λ(ιβενσ) µ(εριτο)]. 

 

 

 

387. Ολτ〈ρ � Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. � Κρ. υ. 223. % ΧΙΛ σ ∆ΟΒ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ςΙ 32542 = 2833. � ∆οβ⌠: Ινσχριπτιονεσ ν. 22. 

 

[− − − ∆ιι]σ Πατερνισ | προ [σαλυτε ιµπ(ερατορισ) Χαεσ(αρισ)] | Μ(αρχι) Αυρελ[ιι Σεϖερι 

Αλεξανδρι Π(ιι) Φ(ελιχισ) Αυγ(υστι)] | ετ [Ιυλιαε Μαµεαε Αυγ(υσταε) µατρισ Α]υγ(υστι) | ετ 

εορυµ θυ[ι στιπενδια φ]εχερ(υντ) | χοη(ορτε) ς πρ(αετορια) Σεϖε[ρ(ιανα) π(ια) ϖ(ινδιχι)] 

(χεντυρια) Φελιχισ | σπ(εχυλατορ) Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αε[λ(ια)] Χασσιυσ 

Μυρσ(α) | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Γενια(λισ) Μυρσ(α) | (χεντυρια) 

ςιταλισ | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αυρ(ελια) ∆αλυτιυσ Χιβαλ(ισ) | Μ(αρχυσ) 

Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Φυσχινυσ Μυρσ(α) | χοη(ορτε) ςΙ πρ(αετορια) 

[Σεϖε]ριανα π(ια) ϖ(ινδιχι) (χεντυρια) Θυιντιλιανι | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) [Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) 

Αυρ]ελ(ια) ∆εαζιυσ Χιβαλ(ισ) | (χεντυρια) [�]εντινι | σ[π(εχυλατορ)] Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) 

Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Μαρχιανυσ Μυρσ(α) (χεντυρια) Ιυστινι | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) 

Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Φεστιανυσ Μυρσ(α) | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) 

Αυρ(ελια) ∆ασσιανυσ Χιβαλ(ισ) | χοη(ορτε) ςΙΙ πρ(αετορια) Σεϖερ(ιανα) π(ια) ϖ(ινδιχι) 

(χεντυρια) Ροµυλι | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) ςιταλισ Μυρσ(α) 

 

α βαλ ολδαλον: 
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[χοη(ορτε) �] πρ(αετορια) Σ[εϖερ(ιανα)] π(ια) ϖ(ινδιχι) | [(χεντυρια)] Γεµελλ[ι| − − −] 

φ(ιλιυσ) Αυρ(ελια) Ροµ[αν]υσ | χοη(ορτε) [�] πρ(αετορια) Σεϖεριαν(α) π(ια) ϖ(ινδιχι) | 

(χεντυρια) Πρισχιανι | Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αυρ(ελια) ∆ολεα Χιβαλ(ισ) | 

Μ(αρχυσ) Αυρ(ελιυσ) Μ(αρχι) φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Ποταζισ Μυρσ(α) | εξ προϖινχια Παννονια | 

ινφεριορε χιϖεσ Χοτινι | ϖ(οτυµ) λ(ιβεντεσ) σ(ολϖερυντ) | (αντε διεµ) ςΙ Ιδυσ Ιυν(ιασ) | 

Μαριο Μαξιµο ΙΙ ετ | Ροσ[χιο Αε]λι[ανο] χο(ν)σ(υλιβυσ).  

 

 

 

ΜΑΡΣΟΝΙΑ 

 

 

388. Κατοναι διπλοµα. Σζιντε τκλετεσ πσγβεν µαραδτ φενν: σρτετλενεκ α τ〈βλ〈ι, 

µεγϖαννακ α τ〈βλ〈κατ σσζεκζ∀ σοδρονψαι, π α πεχστεκετ ∀ρζ∀ τοκϕα, σ α ηιτελεστ∀ 7 

πεχστβ∀λ ισ χσυπ〈ν κεττ∀ µεντ τνκρε. Μρετε: 16,1ξ13,1 χµ, αζ ελσ∀ τ〈βλα ϖασταγσ〈γα 

1,5 µµ, α µ〈σοδικ 2−3,2 χµ, αζ ελ∀ββι σλψα 362, 4, αζ υτ⌠ββι 365,4 γ. � Λελ∀ηελψε: 

Σλαϖονσκι �λαµαχ (Ηορϖ〈τορσζ〈γ). Α Σζ〈ϖα µεδρνεκ κοτρ〈σα κζβεν κερλτ ελ∀. � Κρ. 

υ. 71. φεβρ. 9. � Σλαϖονσκι Βροδ, Μυζεϕ Βροδσκογ Ποσαϖλϕα. % Φ. 

 

ϑ. ΜΙ�ΚΙς, ςΑΜΖ 3. σ. 30−31, 83−101 (1997−1998) 83 σκκ. 

 

Ιντυσ: ταβελλα Ι: 

Ιµπ(ερατορ) Χαεσαρ ςεσπασιανυσ Αυγ(υστυσ) ποντ(ιφεξ) µαξ(ιµυσ) | τρ(ιβυνιχια) 

ποτ(εστατε) ΙΙ ιµπ(ερατορ) ςΙ π(ατερ) π(ατριαε) χο(ν)σ(υλ) ΙΙΙ | ϖετερανισ θυι µιλιταϖερυντ 

ιν χλασσε | Μισενενσι συβ Σεξ(το) Λυχιλιο Βασσο θυι |5 σενα ετ ϖιχενα στιπενδια αυτ πλυρα 

| µερυεραντ ετ συντ δεδυχτι Παεστυµ | θυορυµ νοµινα συβσχριπτα συντ ιπ|σισ λιβερισ 

ποστερισθυε εορυµ χιϖι|τατεµ δεδιτ ετ χονυβιυµ χυµ υξο|10ριβυσ θυασ τυνχ ηαβυισσεντ 

χυµ εστ χιϖιτασ ιισ δατα αυτ σιθυι χελιβεσ εσσεντ (χ)υµ ιισ θυασ ποστεα δυ| 

 

Ιντυσ: ταβελλα ΙΙ: 

ξισσεντ δυµταξατ σινγυλι σιν|γυλασ α(ντε) δ(ιεµ) ς Ιδυσ φεβρ(υαριασ) |15 Ιµπ(ερατορε) 

Χαεσαρε ςεσπασιανο Αυγ(υστο) ΙΙΙ Μ(αρχο) Χοχχειο Νερϖα χο(ν)σ(υλιβυσ). | (Χεντυριο) 
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Λιχχαιυσ Βιρσι φ(ιλιυσ) Μαρσυννια | λοχο ΞΞΞΙΙΙ. ∆εσχριπτυµ ετ ρεχογνιτυµ εξ ταβυλα |20 

αενεα θυαε φιξα εστ Ροµαε ιν Χαπιτο(λιο) | ιν ποδιο αραε γεντισ Ιυλιαε. 

  

Εξτρινσεχυσ: ταβελλα Ι: 

Ιµπ(ερατορ) Χαεσαρ ςεσπασιανυσ Αυγ(υστυσ) ποντ(ιφεξ) | µαξ(ιµυσ) τριβ(υνιχια) 

ποτ(εστατε) ΙΙ ιµπ(ερατορ) ςΙ π(ατερ) π(ατριαε) χο(ν)σ(υλ) ΙΙΙ | ϖετερανισ θυι µιλιταϖερυντ 

ιν | χλασσε Μισενενσι συβ Σεξ(το) Λυχιλιο |5 Βασσο θυι σενα ετ ϖιχενα στιπεν|δια αυτ πλυρα 

µερυεραντ ετ συντ | δεδυχτι Παεστυµ θυορυµ νοµινα | συβσχριπτα συντ ιπσισ λιβερισ 

ποστε|ρισθυε εορυµ χιϖιτατεµ δεδιτ ετ |10 χονυβιυµ χυµ υξοριβυσ θυασ | τυνχ ηαβυισσεντ 

χυµ εστ χιϖι|τασ ιισ δατα αυτ σιθυι χελιβεσ | εσσεντ χυµ ιισ θυασ ποστεα δυ|ξισσεντ 

δυµταξατ σινγυλι σιν|15γυλασ α(ντε) δ(ιεµ) ς Ιδυσ φεβρ(υαριασ) | Ιµπ(ερατορε) Χαεσαρε 

ςεσπασιανο Αυγ(υστο) ΙΙΙ | Μ(αρχο) Χοχχειο Νερϖα χο(ν)σ(υλιβυσ). | (Χεντυριονι) 

Λιχχαιο Βιρσι φ(ιλιο) Μαρσυννια | λοχο ΞΞΞΙΙΙ. |10 ∆εσχριπτυµ ετ ρεχογνιτυµ εξ | ταβυλα 

αενεα θυαε φιξα εστ | Ροµαε ιν Χαπιτολιο ιν ποδιο αραε | γεντισ Ιυλιαε. 

 

Εξτρινσεχυσ: ταβελλα ΙΙ: 

(Σιγνα) Μ(αρχι) ςιρι(ι) Χελλι δεχ(υριονισ) λεγ(ιονισ) | Σαϖαρ(ιενσισ) | Λ(υχιι) ∆οµιτι(ι) 

Σεϖερι ϖετερανι | Βρευχι | Χ(αι) Μαρχι(ι) Νοβιλισ Εµον(ενσισ) | Χ(αι) Πιδιενι(ι) 

Αθυιλειενσ(ισ) | Λ(υχιι) ςαλερι(ι) Παϖονισ ϖετ(ερανι) | Βρευχι{ο}| Χ(αι) Ιυλι(ι) Χλαρι 

Αθυιλειενσ(ισ) | Λ(υχιι) Μινει(ι) Ιυχυνδι Αθυι|λειενσισ. 

 

Α παεστυµι δεδυχτι⌠τ τοϖ〈ββι κατοναι διπλοµ〈κ ισ µεγερ∀στικ, ϖ. ΧΙΛ ΞςΙ 13  

(∆αλγοδελτζι, Βυλγ〈ρια − 71. φεβρ. 9), ΧΙΛ ΞςΙ 16 (Ποµπειι − 71 〈πρ. 5) ϖαλαµιντ ΧΙΛ 

ΞςΙ 16 (Κορζικα, 71 〈πρ. 5). Μινδη〈ρµατ α φεντι, Σλαϖονσκι �λαµαχ−ν〈λ ελ∀κερλτ ϕ 

διπλοµ〈ϖαλ αζονοσ χσ〈σζ〈ρι χονστιτυτιο αλαπϕ〈ν κι〈λλτοττ〈κ κι. Εζεκ α διπλοµ〈κ α 

σοροζατοσ η〈βορκατ, µαϕδ πολγ〈ρη〈βορκατ κϖετ∀, 70−71−τ∀λ κεζδ∀δ∀εν φογανατοστοττ 

λεσζερελσ δοκυµεντυµαι. � Α διπλοµα τυλαϕδονοσ〈νακ νεϖε: α Λιχχαιυσ εγψ σορ τοϖ〈ββι, 

Λιχ− ϖαγψ Λιχχ− τ∀β∀λ κπζεττ σζεµλψνϖ τ〈ρσασ〈γ〈βαν, µιντ πλ. α Λιχχο, Λιχχειυσ, 

Λιχαευσ Λιχχανα, ϖισζονψλαγ γψακραν ελ∀φορδυλ α βενσζλττ λακοσσ〈γ κρβεν, σ 

µαγυκατ χολαπιανυσνακ, αµαντινυσνακ, βρευχυσνακ, αζαλυσνακ, µαεζαευσνακ ϖαλλ⌠κ, 

τεη〈τ ιλλψρεκ ϖισελικ, ολψανοκ, ακικ α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν λτεκ, µινδενεκελ∀ττ αζονβαν α 

παννον τρζσεκ νϖαδ〈σ〈ρα ϕελλεµζ∀εκ, σ ∆λνψυγατ−Παννονι〈ρα, ⊃σζακ−∆αλµατι〈ρα 

λοκαλιζ〈ληατ⌠κ, ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ: Λεξικον δερ αλτιλλψρισχηερ Περσονενναµεν 67, Γ. 



 264

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Περσονενναµεν ιν δερ ρµισχηεν Προϖινζ ∆αλµατια. Α διπλοµα 

λελ∀ηελψε, α Βοσνα τορκολατ〈ϖαλ σζεµβεν φεκϖ∀ Σλαϖονσκι �λαµαχ α Χιϖιτασ Βρευχορυµ 

εγψκορι τερλετρε εσικ. Υγψανιννεν σζ〈ρµαζνακ εγψβκντ α διπλοµ〈τ ηιτελεστ∀ τανκ 

κζλ κεττεν ισ. � Α Λιχχαιυσ σζ〈ρµαζ〈σι ηελψεκντ µεγαδοττ Μαρσονια, µελψετ εδδιγ 

µγ χσακ ιτινεραριυµοκβ⌠λ ισµερτνκ (Ταβ. Πευτ., Γεογρ. Ραϖ. 4, 19), εζεν α ϖιδκεν, α 

Χιβαλαε−β⌠λ Σισχι〈βα ϖεζετ∀ τον φεκδτ, α Ταβ. Πευτ. σζεριντ Χιβαλαετ⌠λ 49 ρ⌠µαι 

µρφλδρε, αζαζ 72,5 κµ−ρε. Μι�κιϖ α τελεπλστ α ςινκοϖχιτ⌠λ 70 κµ−ρε φεκϖ∀ Βροδ 

κρνψκρε λοκαλιζ〈λϕα.  

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΧΟΡΝΑΧΑΤΙΥΜ 

 

  

389. Τρεδκ. � Λελ∀ηελψε Ταυρινυµ (Ιταλια). � ∆ατ〈λ〈σ: Κρ. υ. 100/101−102 υτ〈ν, Θ. 

Γλιτιυσ Ατιλιυσ Αγριχολα παννονιαι ηελψταρτ⌠σ〈γα υτ〈ν.  

 

ΧΙΛ ς 6986. � ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 577. 

 

[− − − χιϖιτασ Χορ]ναχατιυµ | [εξ Παννον]ια πατρονο. 

 

1. σορ: Α φελιρατοτ α χιϖιτασ πατρονυσ〈νακ, Θ. Γλιτιυσ Ατιλιυσ Αγριχολ〈νακ 〈λλτοττ〈κ, ϖ. 

∆ΟΒ, λοχ. χιτ., τοϖ〈ββ〈 ΠΙΡ2 Ις/1 34 σκ, ν. 181; ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 166−168, ν. 67. Α 

φελιρατ λελ∀ηελψε, Αυγυστα Ταυρινυµ α πατρονυσ σζλ∀ϖ〈ροσα ϖολτ. Πατρονατυσα παννονιαι 

ηελψταρτ⌠σ〈γα ιδεϕρε δατ〈λ⌠δικ, µελψ 100/101 φολψαµ〈ν κεζδ∀δττ, σ α 102. ϖ ϖγιγ 

ταρτοττ. Παννονιαι ηελψταρτ⌠σ〈γ〈τ εγψ 102. σζεπτ. 19−ρε δατ〈λτ, Βυδαπεστεν ελ∀κερλτ 

κατοναι διπλοµα δοκυµεντ〈λϕα. 

 

 

 

390. � Λελ∀ηελψε Ταυρινυµ (Ιταλια). 

 

ΧΙΛ ς 6985. � ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 576. 
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[− − −] χιϖιτασ [Χορναχατιυµ] | εξ Παννο[νια − − − . 

 

1. σορ: λδ. αζ ελ∀ζ∀ φελιρατ 1. σορ〈ηοζ φ!ζττ µεγϕεγψζστ. 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΑΜΑΝΤΙΝΟΡΥΜ 

 

 

391α. Σρκ∀τρεδκ. � Λελ∀ηελψε: Πετροϖχε, α τ〈βορ δλι 〈ρκα. � 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε, 

ϖαγψ µγ ινκ〈ββ α κζεπε. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋ αλαπϕ〈ν. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 5, 149. � ΧΙΛ ΙΙΙ 15134. � Ν. ςΥΛΙ∋, Σποµενικ 98, 1941−

48, 209, ν. 415. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 230/2. � Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋, �Α 17, 1967, 197 σκκ. 

 

[− − − ]Ο∆ | [− − − ]νισ φιλια | [ανν(ορυµ)] ΞΞ Μ(αρχυσ) Υλπι|υσ ∆ασιυσ ποσυερ|5υντ πατερ 

φιλιαε| πιεν[τισσ]ιµαε ετ | Υλπι[ιι] Λυ[χχα]ιυσ | Χαπιτο πριν[χεπσ] | Χρεσχενσ | Πιεντι[− − −  . 

 

Υλπιι: χσ〈σζ〈ρνεϖκ, τοϖ〈ββ〈 αζ απα ∆ασιυσ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν τλϖε ιλλψρ 

βεννσζλττεκ, ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ: Λεξικον αλτιλλψρισχηερ Περσονενναµεν. Ηειδελβεργ 1929, 

37 σκ; Β. Λ#ΡΙΝΧ: Ονοµαστιχον ΙΙ 93;  � Α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. � 5. σορ. Ν+Τ: 

ποσυερ|υντ λιγατυρα. � 6. σορ: Ν+Τ: πιεντισσιµαε λιγατυρα. − Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋: Σιρµιυµ Ι, 

17. αββ⌠λ κιινδυλϖα, ηογψ α ∆ασιυσ νϖ νεµ κελτα, ηανεµ ιλλψρ, α φελιρατ λελ∀ηελψρ∀λ, α 

µαι Πετροϖχνλ λϖ∀ βεννσζλττ τελεπλσρ∀λ γψ ϖλι, ηογψ νεµ ταρτοζηατοττ α 

σχορδισχυσοκηοζ, ηανεµ εγψ εδδιγ εγψ ισµερετλεν νεϖ! χιϖιτασ κζποντϕα ϖολτ, ϖαγψ 

µγ ινκ〈ββ αζ αµαντινυσοκ, ακικ α σιρµιυµι χολονια αλαπτ〈σα, ιλλ. α Χιϖιτασ 

Σιρµιενσιυµ ετ Αµαντινορυµ εζζελ σσζεφγγ∀ 〈τσζερϖεζσε υτ〈ν ϖαλ⌠σζν!λεγ ν〈λλ⌠ακ 

λεττεκ � Πτολεµαιοσ υγψανισ ν〈λλ⌠ τρζσκντ εµλτι ∀κετ. Υλπιυσ Χαπιτο εββ∀λ 

κϖετκεζ∀εν νεµ λεηετεττ α χιϖιτασ Σχορδισχορυµ πρινχεπσε, ηανεµ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ 

Αµαντινι ϖολτ.  
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ΣΙΡΜΙΥΜ 

 

 

391. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα? � 2−3. σζ〈ζαδ. ! ΑΕ αλαπϕ〈ν. 

 

Χ. ΠΑΤΣΧΗ, Στρενα ςυλιχιανα. Ζαγρεβ, 1924, 229−232. � ΑΕ 1925, 134.  

 

∆(ισ) [Μ(ανιβυσ)] | Μ(αρχο Τιτιο Προχυλο δ[εχ(υριονι)] | χολ(ονιαε Σιρµ(ιενσιυµ) ΙΙϖιρο 

πατρι [ετ] | Φλαϖιαε Πραεσεντ[ιναε] |5 µατρι ετ Μ(αρχο) Τιτιο [Προ]|χ[λινο] δεχ(υριονι) 

χολ(ονιαε) [ − − − . 

 

Τιτιι: Ιταλικυσ νϖ, µινδενττ ελτερϕεδτ. ⊃σζακ−Ιτ〈λιαιακ, ∆αλµατιαιακ ισ λεηετνεκ. Α 

παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν α Χ. Τιτιι ϕ〈τσζοττακ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ. 4. σορ: Φλαϖια 

Πραεσεντινα χσ〈σζ〈ρνεϖε αλαπϕ〈ν βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σ ισ λεηετ. 

 

 

 

392. Τρεδκ, ανψαγα φεηρ µ〈ρϖ〈νψ. � Μ.: 14, σζ.: 18, ϖ.: 38 χµ. � Λελ∀ηελψε 

Σρεµσκα Μιτροϖιχα. � Ζ〈γρ〈β, Ργσζετι Μζευµ. � Φ.  

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆ − Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΑΕΜ 4, 1880, 117. � Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 7, 1885, 15. 

� Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ  9, 1885, 137. � ΧΙΛ ΙΙΙ 10226. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ νσ. 

10, 1908/9, 332, ν. 738, φοτ⌠. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 11, 1910/11 (1911), 118 π. φοτ⌠ ν. 

738.� Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 1, 1971, 61, ν. 4.  

 

[ − − − Γενι]ο ορδινι(σ) | [− − −]υσ Τ. φ(ιλιυσ) Θυιρ(ινα) | [ − − −]ϖιυσ | [− − −]αρ[− − −]. 

 

 

 

393. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. � Μ.: 74, σζ.: 37, ϖ.: 42 χµ. � Λελ∀ηελψ Σρεµσκα Μιτροϖιχα. � Κρ. 

υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � Σρεµσκα Μιτροϖιχα, Σζερµσγι Μζευµ. � ΜΙΡΚΟςΙ∋ αλαπϕ〈ν. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 3230 + π. 1040. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 63, ν. 13 (πλ. ΙΙ, 2). � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−114. 

 

Ι(οϖι) [ο(πτιµο) µ(αξιµο)] | Υλπ(ιυσ) Πρισχυσ | Χανδιδιανυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Σιρ(µιενσιυµ) |5 ϖ(οτυµ) σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: Υλπιυσ Πρισχυσ χσ〈σζ〈ρνεϖε αλαπϕ〈ν ϖαγψ βεννσζλττ ερεδετ!, ϖαγψ εγψ 

Σιρµιυµβαν λετελεπεδ∀ αυξιλι〈ρισ κατονα λεσζ〈ρµαζοττϕα. 

 

 

 

394. Ολτ〈ρ. Ανψαγα ηοµοκκ∀. � Μ.: 70, σζ.: 30 χµ. � Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα. 

Αζ 563. σζ. η〈ζβ⌠λ κερλτ ελ∀, µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ. � 3. σζ〈ζαδ. � Ελϖεσζεττ.  

 

ΚΕΝΝΕΡ, ΜΖΚ 14, 1869, 43, ν. 3. � ΧΙΛ ΙΙΙ 6438 = 10220. � Ι. ϑΥΝΓ, ςΗΑ∆ 7, 1885, 

51−52. � Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,169/13. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 67, ν. 

25. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−106. 

 

[Σ]ιλϖανο | [βε]λλατορι (?) | σαχρ(υµ). | [Αε]λ(ιυσ) Μαρχελλ(υσ) |5 [δ]εχ(υριο) χολ(ονιαε) 

ΙΙϖιρ | [θ(υιν)]θ(υενναλισ) | [ϖ(οτυµ)] σ(ολϖιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

2. σορ: Ρ+Ι: βελλατορι, λιγατυρα. � 4. σορ: α κιεγσζτσ [Φ]λ(αϖιυσ) ισ λεηετ. � Μ+Α, 

Χ+Ε λιγατυρα: Μαρχελλ(ο), λιγατυρα. � Μαρχελλυσ προϖινχι〈λισ σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, 

λεηετσγεσ, ηογψ σιρµιυµι βεννσζλττ. 

 

 

 

395. Ολτ〈ρτρεδκ. � Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα (α ΧΙΛ σζεριντ ϑαρακ). � 2−3. 

σζ〈ζαδ � Ελϖεσζεττ.  

 

Μαρσιγλι, ∆ανυβιυσ ΙΙ. ταβ. 40, 5. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3243. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 73−74, ν. 

41. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−112. 
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[− − − ] | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) | Σιρµιεν(σιυµ). 

 

 

 

396. Φεηρ µ〈ρϖ〈νψτ〈βλα τρεδκ. � Μ.: 47, σζ.: 52, ϖ.: 9,5 χµ. � Σρεµσκα Μιτροϖιχα. 

� Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. � Ζ〈γρ〈β, Ργσζετι Μζευµ. � Φ. 

 

Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 2, 1885, 16, ν. 44, Πλ. ςΙΙΙ, 2. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 9, 1906/7, 176, 

ν. 296, + φοτ⌠. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 74, ν. 42. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−

113. 

 

[− − −] Λ Μ ς | [ − − − οµνιβυσ?] ηονορι[βυσ φυνχτυσ?] | δ(εδιτ) δ(εδιχαϖιτ) | δ(εχρετο) 

δ(εχυριονυµ).  

 

 

 

397. Σρκ∀λαπ τρεδκε, φεηρ µ〈ρϖ〈νψβ⌠λ. Α φελιρατ φλττ κτ νγψσζγλετεσ φλκε. 

Βαλολδαλιβαν εγψ φρφι, ϕοββολδαλιβαν εγψ ν∀ µελλκπε. � Μ.: 45, σζ.: 50, ϖ.: 6 χµ. � 

Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα. � 3. σζ〈ζαδ ϖγε. � Ζ〈γρ〈β, Αρηεολο�κι Μυζεϕ (Λελτ. 

σζ.: 387) � Φ. 

 

ΓΡΥΙ∋, Σ.: ςϕεσνικ Ναρ. Ζεµ. Μυζεϕα υ Ζαγρεβυ 1870, 165. � Υ#, ΜΖΚ 16, 1871, 108. 

� Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 7, 1885, 17, ν. 56. � ΧΙΛ ΙΙΙ 6441. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 

10, 1908/9, 238, ν. 387 (φοτ⌠). � ΣΧΗΟΒΕΡ, Γραβστεινε 96, ν. 206. Αββ. 107. � Μ. 

ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 1. Βεογραδ, 1971, 76, ν. 53. � ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ ν. 20, ταβ. 

7/4. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). Μαξιµινα αννοσ ϖιξιτ | ΞΞςΙΙ Γοργονιυσ µεµορι|αµ ποσυιτ χοµπαρι 

συ<α>ε | χαρισσιµ<α>ε δε προϖινχια |5 ∆αλµατια δεφυνχτα πενυσ | χολονια(µ) 

Σιρµι(υµ). Μανιβυσ | ποσιτα µεµορια. 
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1. σορ.: Αζ Μ σ Μ κζττ ιντερπυνχτιο. � 5. σορ: Α σιρµιυµιακνακ ∆αλµατι〈βαν 

µινδενεκελ∀ττ ∆οµαϖια (Σρεβρενιχα) β〈νψαϖιδκϖελ ϖολτ σζοροσ καπχσολατα, ϖ. κατ. 

403. 

  

 

 

398. Σρτ〈βλα τρεδκε µινδκτ ολδαλ〈ν φελιρατταλ. � Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα, 

ϖαλ⌠σζν!λεγ α Σζεντ Σινεροσ τεµετ∀. � Μ.: 10, σζ.: 20, ϖ.: 4,4 χµ. � 2−3. σζ〈ζαδ. � 

Ζ〈γρ〈β, Αρηεολο�κι Μυζεϕ � Φ 

 

Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 7, 1885, ταβ. Ις. (χσακ αζ εγψικ φελιρατ). � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 

10, 1908/9, 196. ν. 416. + φοτ⌠ 416 Α σ Β. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 1. Βεογραδ, 

1971, 79, ν. 71 α + β. 

 

α) [− − −] ςαλεριαε | Ηε[− − −] 

β) [− − −]ιε [− − −]|δα περ αν [− − −|− − −] ηονορε [− − −]. 

 

 

 

399. Σρσζτλ, τετεϕε λετρτ. Ανψαγα πορ⌠ζυσ µσζκ∀. Α φελιρατοσ µεζ∀ αλαττ δοµβορµ!: 

βαλρα ανψαφαρκασ α κτ χσεχσεµ∀ϖελ. � Μ.: 111, σζ.: 89, ϖ.: 31 χµ. � 1866 σ 69 κζττ 

ταλ〈λτ〈κ ϑαρακον, Σρεµσκα Μιτροϖιχα κζελβεν. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ. Μιρκοϖι∗ οπ. χιτ. π. 

81.α γενιτιϖυσζοσ αννορυµ φορµυλα µιαττ α 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελρε δατ〈λϕα, εζ αζονβαν νεµ 

βιζτοσ. � Ζ〈γρ〈β, Αρηεολο�κι µυζεϕ (Λελτ. σζ.: 383). � Φ. 

 

ΡΜΕΡ Φ., Αρχη. Κζλ. 6, 1866, 171, ν. 877. � Ζ. ΓΡΥΙ∋, ςϕεσνικ ναρ. Ζεµ. Μυζεϕα 

1870, 161−163. � ΧΙΛ ΙΙΙ 3242 + π. 1040 σ π. 1671. � ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 10, 

1908/9, 181−182, ν. 383 (φοτ⌠ ισ). � Α. ΜΧΣΨ, ∆ιε Βεϖλκερυνγ 232/1. � Μ. 

ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 80−81, ν. 77, πλ. ΞΙ, 3). � ς. ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Ριµσκι 

καµενα πλαστικα υ ϑυγοσλαϖενσκοµ δελυ προϖινχιϕε δουϕε Πανονιϕε. Νοϖι Σαδ, 1983., ν. 

29. � Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−110, 111. 
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[∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Χ(αι) φιλ(ιυσ) | Χ]ιϖιλισ | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

ανν(ορυµ) Λ |5 ετ Χ(αιυσ) Ιυλ(ιυσ) Χ(αι) φιλ(ιυσ) | Φλορυσ) δεχ(υριο) χολ(ονιαε) | 

ανν(ορυµ) ΞΞ ετ Ιυλιαε | Φεσταε ανν(ορυµ) ΞΙΙ | Ανιχια Α[..]ινα | µαριτο ετ φι[λιισ]. 

 

 

 

400. Ολτ〈ρ ϖαγψ β〈ζισ. � Λελ∀ηελψε Σρεµσκα Μιτροϖιχα. � Κρ. υ. 193−194. � 

Ελϖεσζεττ. � Ολϖασατ: ΜΙΡΚΟςΙ∋ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3233. � Μ⊃ΡΛΑΤ, Ρπερτοιρε ν. 350. � ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 11, 1959, 258. � 

Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 1. Βεογραδ, 1971, 64, ν. 17.  

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ∆ο|[λ(ιχηενο)] | πρ[ο σα]λυδ[ε] (σιχ!) | [Ιµπ(ερατορισ) 

Χαεσ(αρισ) Λ(υχι) Σε]π[τ]ιµ[ι]ο Σεϖ(ε)ρο |5 Περτεναχε (σιχ!) Α|υγ(υστο) ετ εξερχ[ι]τ(υ) 

ϖεξ(ιλλατιονυµ) ΧΛ (?) ετ [� ]| [+−10] | [+−10] | 10 [+−5] ετ [3] | [ 5] Σιρµ(ι)ε(νσιυµ). 

 

 

 

401.  Τερµινυσ, ηατ〈ρκ∀, µελψ ϖετερ〈νβιρτοκ ϕελζσρε σζολγ〈λτ. Ανψαγα ηοµοκκ∀. � 

Μ.: 125, σζ.: 30, ϖ.: 10 χµ. � Βεο∃ιν φαλυβαν κερλτ ελ∀, πτκεζσ κζβεν. � Κρ. υ. 1. 

σζ. µ〈σοδικ φελε, ϖ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, οπ. χιτ. � Φ. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 11, 1910−11, 128, ν. 750, φοτ⌠. � Α. ς.  ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ, 

Ρµ.−γερµ. Κορρεσπ.−Βλαττ 1911, 75. � ΑΕ 1911, 237. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ 1. 

Βεογραδ, 1971, 81, ν. 79, Πλ. ΞΙΙ, 1. 

 

Ελλσ∀ ολδαλα: 

 

Αγε(ρ) | ϖιχι Ιοσι|στα αδσ|ιγ(νατυσ) Τι(βεριο) Χλ(αυδιο) Πρ|5ισχο πρ(α)εφ(εχτο) | αλαε Ι 

χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ). 

 

Η〈τολδαλα: 

 



 271

Χ(απυτ) α(γρι) ε(ξχεπτι). 

 

2. σορ: ϖιχυσ Ιοσιστα: α νεϖετ ιλλψρνεκ τεκιντικ, ϖ. Α. ΜΑΨΕΡ: ∆ιε Σπραχηε δερ αλτεν 

Ιλλψρερ, 173−174. Βεο∃ιν ϖιδκρε, α κ∀ λελ∀ηελψε κρνψκρε λοκαλιζ〈ληατ⌠.  

6. σορ: αζ αλα Ι χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ) α Φλαϖιυσοκ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε � ελτεκιντϖε Τραιανυσ 

α δ〈κ η〈βοριβαν ϖαλ⌠ ρσζϖτελτ∀λ � Παννονι〈βαν, α δυναι λιµεσ Ιντερχισ〈τ⌠λ δλρε εσ∀ 

σζακασζ〈ν 〈λλοµ〈σοζοττ. 101−ιγ ϖαλ⌠σζν!λεγ Χορναχυµ−βαν (Σοτιν), µαϕδ ∆αχι〈β⌠λ 

113/14−βεν ϖισσζατρϖε ϖαλ⌠σζν!λεγ Ριττιυµβαν, 118/19−τ∀λ πεδιγ ταλ〈ν Βυργεναεβεν. 

138 τ〈ϕ〈ν κερλ ελ Σιρµιυµ τρσγβ∀λ, σ µαϕδ χσακ α 3. σζ〈ζαδ ελεϕν τρ ϖισσζα 

Βυργεναε−βε, ϖ. Λ#ΡΙΝΧΖ Β.: Ηιλφστρυππεν π. 18. Βεο∃ιν  Σιρµιυµτ⌠λ σζακρα, α δυναι 

λιµεστ κζϖετλεν κζελβεν, α Χορναχυµ σ Ριττιυµ κζτι τσζακασζνακ ναγψϕ〈β⌠λ α 

φελεζ∀ϕνλ φεκσζικ, π〈ρ κµ−ρε κελετρε Βονονι〈τ⌠λ (Βανο�τορ), αηολ α Σιρµιυµβ⌠λ αζ 

Αλµα µονσ−ον (Φρυσκα γορα) 〈τ ϕϖ∀ τ εγψκορον α λιµεστρα χσατλακοζοττ. Αζ αλα 

παρανχσνοκα ρσζρε τρτν∀ αδσιγνατιο−ρα εγψρσζτ λεγϖαλ⌠σζν!ββεν ακκορ κερλτ σορ, 

αµικορ αζ αλακυλατ κζϖετλενλ εζτ α κρνψκετ φελγψελτε, ϖαγψισ α Φλαϖιυσοκ ιλλ. 

Τραιανυσ κορ〈βαν, αµικορ Παννονια τερλετν, ιλλ. α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν εγψβκντ ισ 

ϖετερ〈νδεδυχτι⌠κρα κερλτ σορ. Ιοσιστα ερεδετιλεγ αζ Αµαντινι τρζσνεκ εγψικ φαλυϕα ϖολτ 

Α τρζσ σζ〈λλ〈στερλετε Σιρµιυµ αλαπτ〈σακορ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈ηοζ κερλτ. Αζ, ηογψ 

εγψ εγσζ φαλυ σορσ〈ρ⌠λ α ρ⌠µαι ηατ⌠σ〈γοκ σζαβαδον ρενδελκεζτεκ, αζτ ϕελζι, ηογψ α φαλυ α 

ρ⌠µαιακ 〈λταλ ελκοβζοττ, ϖαγψ κισαϕ〈ττοττ τερλετεν φεκδτ, ϖαγψισ α φλδετ µεγελ∀ζ∀εν α 

φισχυσ κεζελτε. ΜΙΡΚΟςΙ∋ λοχ. χιτ. α βετ!φορµ〈κ αλαπϕ〈ν 1. σζ〈ζαδινακ ταρτϕα α φελιρατοτ, 

ΩΑΓΝΕΡ, ∆ιε ∆ισλοκατιον 26−27 α Κρ. υ. 1. ϖσζ〈ζαδ 80−ασ ϖειρε Λ#ΡΙΝΧΖ Β. α 

Φλαϖιυσ−κορρα τεσζι. � Τι. Χλαυδιυσ Πρισχυστ νεµ τυδϕυκ κζελεββρ∀λ µεγηατ〈ροζνι, 

αζονοσ νεϖ! λοϖαγοκατ αζ 1. σζ. ϖγρ∀λ � 2. σζ〈ζαδ ελεϕρ∀λ κεττ∀τ−η〈ρµατ ισ ισµερνκ, 

ϖ. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ Χ 172−173. 

 

 

 

402. Σρκ∀. � Λελ∀ηελψε Συσεκ, ϑαρακ µελλεττ. � Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ελεϕε. � Βυδαπεστ, 

Μαγψαρ Νεµζετι Μζευµ.  
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ΧΙΛ ΙΙΙ 3685 = 10249. ! Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 1, 1879, 97−101. % Υ#, ςΗΑ∆ 5, 1883, 69. 

% Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ, 224/1. � Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋, Σιρµιυµ ν. 89. � Λ. 

ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−109. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) | Τ(ιτο) Φλ(αϖιο) Τ(ιτι) φιλ(ιο) Θυιρ<ι>ν(α τριβυ) Σε|ϖερο Γογαενο 

αν(νορυµ) | ΛςΙΙΙ δεχ(υριονι) χολον(ιαε) Σιρ|5µ(ιενσιυµ) θυαεστο(ρι) ΙΙϖιρο | πραεφεχτο 

φαβρυµ | η(ιχ) σ(ιτυσ) ε(στ) | Φλ(αϖια) Σεϖερινα φιλια πατρι | πιεντισσιµο ποσυιτ. 

 

 

 

Εξτρα φινεσ Σιεµιενσιυµ 

 

  

403. Σρκ∀ κτ τρεδκε.% α) Μ.: 70, στ.: 75, ϖ.: 32, σ Μ. 57, σζ.: 97, ϖ.: 32. 

Βετ!ναγψσ〈γ: 6−6,8 χµ. β) Μ.: 57, σζ.: 97, ϖ.: 32 χµ. Βετ!κ 5,8−7 χµ. ! Λελ∀ηελψκ: α 

∆ρινα µελλεττ, Λυτϖιν Ηαν σ εττ∀λ 10 κµ−ρε, Τεγαρε φαλυ κζελβεν, α ρ⌠µαι ∆οµαϖιυµ 

(∆αλµατια) κρζετβεν. !  Κρ. υ. 2. σζ. κζεπε / 3. σζ. ελεϕε. Πφλαυµ Ηαδριανυσ ϖαγψ 

Αντονινυσ Πιυσ κορ〈ρα δατ〈λϕα. ! Σαραϕεϖο, Μυσευµ (Λελτ. σζ. 136, 137). % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 12739 +12740. ! Σ. ΠΑ�ΑΛΙ∋, Νασελϕα 73. ! ΣΕΡΓΕϑΕςΣΚΙ, ΓΖΜ 52, 1940, 23 

σκκ. πηοτ. 4, 5, 6. ! ΑΕ 1948, 243. ! Η.−Γ. ΠΦΛΑΥΜ, Λψβιχα 3, 1955, 126, ν. 3. ! 

Υ#.: Λεσ Χαρριρεσ προχυρατοριεννεσ θυεστρεσ. Παρισ, 1960−1961., π. 399, ν. 3. ! Α. ΕΤ 

ϑ. �Α�ΕΛ, ΙΛΙυγ 1963, ν. 83. ! Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ∆αλµατια 162, 37.  

 

− − − ] | [����] αργ(ενταριαρυµ) ∆ελ|µατιχα[ρυµ �� θυι οβ ηονορεµ] µαγιστρατυσ 

| δενα[ριοσ �. δεδιτ .. ετ ��]ο φιλιο δεχ(υριονι) χολ(ονιαε) Σιρ|5µι(ενσισ) φλαµινι 

[����. θυι ϖιξιτ] αννισ ΞΞΙΙ µενσι|βυσ ΙΙ Αελια Τ[�����µαριτ]ο ετ φιλιο 

καρισσι|µ[ισ βενε µερεντιβυσ �.. φε]χιτ. 

 

Α φελιρατον βιζονψοσ ηογψ α προχυρατορ αργενταριαρυµ Παννονιαρυµ ετ 

∆ελµατιχαρυµοτ εµλτικ, ακιτ εγψ επηεσοσι φελιρατρ⌠λ ισ ισµερνκ, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 6575, νεµ 

δντηετ∀ ελ αζονβαν, ηογψ ιττ ∀ µαγα, ϖαγψ ϖαλαµελψικ µεγβζοττϕα σζερεπελτ α φελιρατον, 

πλ. εγψ δισπενσατορ ϖαγψ εγψ χοµµενταριενσισ προχυρατορισ. � Α σζ⌠βανφοργ⌠ 
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εζστβ〈νψ〈κ α δαλµατιαι ∆οµαϖιυµ (Σρεβρνιχα) µελλεττ µ!κδτεκ. Α κιβ〈νψ〈σζοττ ρχετ 

α ∆ριν〈ν ηαϕ⌠ζτ〈κ φελ Σιρµιυµβα, δε α ∆ρινα µεντν τ ισ λτεζεττ. Α κρδσηεζ, λδ. Ο. 

ΗΙΡΣΧΗΦΕΛ∆: ∆ιε καισερλιχηεν ςερωαλτυνσβεαµτεν 153 σκ. Α δοµαϖιαι 

β〈νψαπροχυρατοροκηοζ ΧΙΛ ΙΙΙ 12733 = 8363; 12734, 12736. �  

 

 

 

404. Φογαδαλµι ολτ〈ρ. Ανψαγα µσζκ∀. ! Μ.: 89, σζ.: 44,5, ϖ.: 35 χµ. Βετ!ναγψσ〈γ 6 

χµ. % Λελ∀ηελψε Βελγρ〈δ (= Σινγιδυνυµ, Μοεσια συπεριορ), Χυβυρα. Α Κρεµι∗−φλε 

σζ∀λ∀βεν κερλτ ελ∀ 1909−βεν. ! Κρ. υ. 138 υτ〈ν. % Βελγρ〈δ, ϖ〈ροσι µζευµ % Φ. 

 

Ν. ςΥΛΙ∋, Σποµενικ 47, 1909, 142, ν. 62. (φοτ⌠ ισ). ! Υ#., ϑ√ΑΙ 13, 1910, Βειβλ. 212, 

ν. 26 (φοτ⌠). ! ΑΕ 1910, 172. ! ∆ΟΒ 559. ! Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 

1964,169/39. ! Α. ΜΧΣΨ: Μοεσ. Συπ. 133 σκ. % ΙΜΣ Ι, 16. ! Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋: 

Γραδοϖι 44. ! Υ#., ΑΝΡΩ ΙΙ, 6 (1977), 8−9. ! Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−107, 

ΜΣ−66. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) ετ | Τερραε Ματρι | Λιβερο Πατ(ρι) ετ Λιβι|ρ<α>ε (σιχ!) σαχ(ρυµ) 

|5 Τ(ιτυσ) Αυρ(ελιυσ) Αττιχυσ | ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΙΙΙΙ Φλ(αϖιαε) εξ | σιγ(νιφερο) 

π(ατρονο) κ(αναβαρυµ) θ(υιν)θ(υενναλι) Σινγ(ιδυνενσιυµ) | δεχ(υριο) χολ(ονιαε) 

Σιρµ<ι>ενσ(ιυµ) | ϖ(οτυµ) λ(ιβενσ) µ(εριτο) π(οσυιτ). 

 

1. σορ: η〈ροµγ! ιντερπυνκχι⌠ αζ εγψεσ σιγλα κζτ, α σορ ελεϕν σ ϖγν. % 2. σορ: Ρ+Ι: 

µατρι λιγατυρα. % 3. σορ: Ι παρϖα, Ο παρϖα: Λιβερο; ιντερπυνκχι⌠ αζ ΕΤ ελ∀ττ σ υτ〈ν; Ι 

παρϖα, Ι+Β λιγατυρα: Λιβ<ι=ε>ρ<α>ε % 5. σορ: Τ σ ΑςΡ κζττ, ϖαλαµιντ α σορ ϖγν 

ιντερπυνκχι⌠. % 6. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. ΙΙΙΙ: α κζπσ∀ κτ ηαστα ρϖιδεββ. 

% 7. σορ: ΣΙΓ • Π • Κ• ΘΘ • ΣΙΝΓ κζττ ιντερπυνκχι⌠; ΑΕ: Π? Κ?. ! ∆οβ⌠ λοχ. χιτ.: 

π(ατρι) κ(αρισσιµο). % 8. σορ: α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. Α δεδικ〈χι⌠ τββ 

ιστενσγνεκ σζ⌠λ, γψ αζ 〈λταλα ϕαϖασολτ � εγψβκντ σρφελιρατοκον σζοκ〈σοσ � φορµυλα 

ακκορ σεµ ιλλικ α κοντεξτυσβα, ηα Λιβερ πατερρα ϖονατκοζτατν〈νκ. � ςΥΛΙ∋, λοχ. χιτ. 

π(ραεφεχτυσ) κ(αστρορυµ)? υγψανχσακ νεµ λεηετσγεσ, µερτ εννεκ α βεοσζτ〈σνακ α 

βετλτσε σοκκαλ µαγασαββ κατοναι ρανγοτ φελττελεζ, µιντ αµιλψεννελ Τ. Αυρ. Αττιχυστ α 

ηαδσερεγβ∀λ ελβοχσ〈ϕτοττ〈κ, ϖ. ΙΜΣ Ι, λοχ. χιτ., µελλεσλεγ α χαστρα−τ καππ〈ϖαλ σοηασεµ 
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ρτ〈κ. � Λεγϖαλ⌠σζν!ββ α π(ατρονυσ) κ(αναβαρυµ). Εννεκ µεγφελελ#εν Τ. Αυρελιυσ 

Αττιχυσ ελλϕ〈ρ⌠ϕα ϖολτ α σινγιδυνιµι ϖιχυσνακ, πατρονυσα α σζοµσζδοσ χαναβαε−νακ, 

τοϖ〈ββ〈 ταγϕα ϖολτ α Σιρµιυµι ϖ〈ροσι ταν〈χσνακ. 

 

 

 

405. Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. ! 2. σζ. ϖγε / 3. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ςΙ 32713. ! ΙΛΣ 2044. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ) σ(αχρυµ) Αυρ(ελιο) ςερο µιλ(ιτι) χ(ο)ηορ(τισ) | ςΙ πρ(α)ετ(οριαε) 

(χεντυρια) Βλιχισι στυπ(ενδιορυµ) (σιχ!) ΞΙΙΙΙ νατ(ιονε) | Παννον(ιο) πεδε Σιρµε(ν)σε 

παγο Μ|αρτιο ϖιχο Βυδαλια θ(υι) ϖιξιτ αν(νισ) |5 ΞΛ µ(ενσιβυσ) ΙΙΙ δ(ιεβυσ) Ξς 

µιλ(ι)τ(αϖιτ) ιν λ(εγιονε) Ι αδιυτριχε στυπ(ενδιορυµ) ΙΙΙ Αυρ(ελιυσ) Μαρχελλυσ | ετ 

Αυρ(ελιυσ) Ιυστινυσ Αυρ(ελιυσ) Φλορινυσ ςαλ(εριυσ) | Αϖιτιανυσ ετ οµνεσ χοµ(µ)ανιπυλι 

συι | δε ρε ιπσιυσ β(ενε) µ(ερεντι φ(εχερυντ) εξ (σεστερτιισ) Λ µιλιβυσ. 

 

4. σορ: Βυδαλια: α Σιρµιυµοτ Χιβαλαε−ϖαλ σσζεκτ∀ τ µεντν, Σιρµιυµτ⌠λ ςΙΙΙ µ. π.−ρα, 

ϖ. Ιτιν. Αντ. 268, 1., Ιτιν Ηιεροσ. 563, 6 ροµλοττ αλακβαν ςεδυλια. 

 

 

 

ΧΙςΙΤΑΣ ΣΧΟΡ∆ΙΣΧΟΡΥΜ 

 

 

406. Σρσζτλ, ανψαγα κριστ〈λψοσ µσζκ∀. % Μ.: 61, σζ.: 60, ϖ.: 18, βετ!ναγψσ〈γ 5,5−2,8 

χµ. % Νοϖι Σλανκαµεν ηατ〈ρ〈βαν, α ϖ〈ροστ⌠λ δλρε, Συρδυκ, Νοϖι Καρλοϖχι σ Νοϖι 

Σλανκαµεν ηατ〈ρϖοναλ〈νακ κζελβεν, Μαρκο Φιϕαλα τανψ〈ϕ〈ν〈λ κερλτ ελ∀ εγψ κισζ〈ραδτ 

καν〈λισ µελλεττ 1956−βαν. % Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ υτολσ⌠ ηαρµαδα � 1. σζ υτολσ⌠ ηαρµαδα − 2. 

σζ〈ζαδ ελεϕε. % Ζεµυν, Ναροδνι Μυζεϕ, κσ∀ββ Ταυρυνυµ, Ναροδνι Μυζεϕ. % Φ. 

 

Α. ΜΧΣΨ, Ηιστορια 6, 1957, 488 σκκ. % ΑΕ 1958, 73. % Α. ΕΤ ϑ. �Α�ΕΛ, ΙΛΙυγ 1963, 

ν. 280. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−94. 
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Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) Προχυλυ[σ] | πρ(ινχεπσ) πραεφ(εχτυσ) Σχορδ(ισχορυµ) | αν[ν(ορυµ)] 

ΞΞΞΞΙ | η(ιχ) [σ(ιτυσ)] ε(στ). | Τ(ιτυσ) Φλ(αϖιυσ) [∆]υλχισ | πατερ [φιλι]ο συο | πιεντισσιµο | 

φεχιτ. 

 

Βεννσζλττεκ. Τ. Φλαϖιυσ ∆υλχισ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ〈τ α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ αλαττ, Κρ. ε. 69 

σ 96 κζττ σζερεζηεττε. ςαλ⌠σζν!λεγ αυξιλιαρισ ϖετερ〈ν ϖολτ, µερτ α Προχυλυσ 

χογνοµεντ 〈λταλ〈βαν αζοκνακ α γψερµεκεκνεκ αδτ〈κ, ακικ ϖαγψ ηαζ〈ϕυκτ⌠λ τ〈ϖολ 

σζλεττεκ, ϖαγψ αζ απϕυκ σζλετσκκορ τ〈ϖολ ϖολτ.  

 

 

 

406α. Σρκ∀τρεδκ. � Λελ∀ηελψε: Πετροϖχε, α τ〈βορ δλι 〈ρκα. � 2. σζ〈ζαδ ελσ∀ φελε, 

ϖαγψ µγ ινκ〈ββ α κζεπε. � Ολϖασατ: α ΧΙΛ σ Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋ αλαπϕ〈ν. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 5, 149. � ΧΙΛ ΙΙΙ 15134. � Ν. ςΥΛΙ∋, Σποµενικ 98, 1941−

48, 209, ν. 415. % Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 230/2. � Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋, �Α 17, 1967, 197 σκκ. 

 

[− − − ]Ο∆ | [− − − ]νισ φιλια | [ανν(ορυµ)] ΞΞ Μ(αρχυσ) Υλπι|υσ ∆ασιυσ ποσυερ|5υντ πατερ 

φιλιαε| πιεν[τισσ]ιµαε ετ | Υλπι[ιι] Λυ[χχα]ιυσ | Χαπιτο πριν[χεπσ] | Χρεσχενσ | Πιεντι[− − −  . 

 

Υλπιι: χσ〈σζ〈ρνεϖκ, τοϖ〈ββ〈 αζ απα ∆ασιυσ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν τλϖε ιλλψρ 

βεννσζλττεκ, ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ: Λεξικον αλτιλλψρισχηερ Περσονενναµεν. Ηειδελβεργ 1929, 

37 σκ; Β. Λ#ΡΙΝΧ: Ονοµαστιχον ΙΙ 93;  � Α σζαϖακ κζττ ιντερπυνκχι⌠. � 5. σορ. Ν+Τ: 

ποσυερ|υντ λιγατυρα. � 6. σορ: Ν+Τ: πιεντισσιµαε λιγατυρα. − Μ. ΜΙΡΚΟςΙ∋: Σιρµιυµ Ι, 

17. αββ⌠λ κιινδυλϖα, ηογψ α ∆ασιυσ νϖ νεµ κελτα, ηανεµ ιλλψρ, α φελιρατ λελ∀ηελψρ∀λ, α 

µαι Πετροϖχνλ λϖ∀ βεννσζλττ τελεπλσρ∀λ γψ ϖλι, ηογψ νεµ ταρτοζηατοττ α 

σχορδισχυσοκηοζ, ηανεµ εγψ εδδιγ εγψ ισµερετλεν νεϖ! χιϖιτασ κζποντϕα ϖολτ, ϖαγψ 

µγ ινκ〈ββ αζ αµαντινυσοκ, ακικ α σιρµιυµι χολονια αλαπτ〈σα, ιλλ. α Χιϖιτασ 

Σιρµιενσιυµ ετ Αµαντινορυµ εζζελ σσζεφγγ∀ 〈τσζερϖεζσε υτ〈ν ϖαλ⌠σζν!λεγ ν〈λλ⌠ακ 

λεττεκ � Πτολεµαιοσ υγψανισ ν〈λλ⌠ τρζσκντ εµλτι ∀κετ. Υλπιυσ Χαπιτο εββ∀λ 

κϖετκεζ∀εν νεµ λεηετεττ α χιϖιτασ Σχορδισχορυµ πρινχεπσε, ηανεµ ϖαλ⌠σζν!λεγ αζ 

Αµαντινι ϖολτ, ϖ.  
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ΒΑΣΣΙΑΝΑΕ 

 

Βασσιαναε εµλτσε: αρµατ. λεγ. ΙΙ. αδ., ο[ρ]ιυνδυσ εξ ρεγιονε Βασσιανεσι ΧΙΛ ΙΙΙ 3336 

(∆υναπεντελε). 

 

 

407. Ολτ〈ρτρεδκ µσζκ∀β∀λ, ερ∀σεν σρλτ. Ταλπαζατα σ αβαχυσα προφιλ〈λτ. Αβαχυσ〈ν 

κτ ροζεττα. Α σζϖεγ 4. σορ〈ν εγψενεσ βεϖ〈γ〈σ. % Λελ∀ηελψ: Πετροϖχε τεµετ∀ϕε, µ〈σ 

φορρ〈σοκ σζεριντ ∆οβρινχι. % Μ.: 118, σζ.: 46, ϖ.: 40 χµ. % Κρ. υ. 3. σζ〈ζαδ. % Νοϖι 

Σαδ, ςοϕϖο+ανσκι Μυζεϕ (Λελτ. σζ.: 3). % Φ. 

 

Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 37−38. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆ − Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΑΕΜ 4, 1890, 

112, νο. 1. % ΧΙΛ ΙΙΙ 10203. % Ν. ςΥΛΙ∋, Σποµενικ 98, 1941−48, 205. βρ. 408. % Σ. 

∆Υ�ΑΝΙ∋: Βασσιαναε, 67, τ. Ις, 8. % ς. ∆ΑΥΤΟςΑ−ΡΥ�ΕςΛϑΑΝ: Ριµσκι καµενι 

σποµενιχι 11−12. % Υ#: Ριµσκα καµενα πλαστικα ν. 103, ταβ. 16/2. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,172/3. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−90. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) Ι(υνονι) ρ(εγιναε) | Μ(αρχυσ) Αντ(ονιυσ) Προχυ|λιανυσ 

δε[χ(υριο)] | χολ(ονιαε) Βασ[σιαν(ενσιυµ)] |5 ϖ(οτυµ) π(οσυιτ) λ(ιβενσ) µ(εριτο). 

 

1. σορ: Αζ Ι, Ο, Μ, Ι, Ρ κζττ ιντερπυνχτιο. 2. σορ: Α+Ν+Τ: Αντ(ονιυσ) λιγατυρα. % 3. 

σορ: Α+Ν: Προχυ|λιανυσ λιγατυρα. % Προχυλιανυσ: α Προχυλυσβ⌠λ, λδ. α 606. σζ. φελιρατηοζ 

φ!ζττ µεγϕεγψζστ. Μ Αντ. Προχυλιανυσ ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ Βασσιαναε−βαν. 

 

 

 

408. Σρκ∀. % Μ.: 90, σζ..: 88 χµ. % Πετροϖχε, Σζεντ Λυκ〈χσ τεµπλοµ, αηοϖ〈 

ϖαλ⌠σζν!λεγ Κυπινοϖοβ⌠λ, ϖαλ⌠σζν!λεγ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ. % Κρ. υ. 3. 

σζ〈ζαδ. % Φ. 
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ΧΙΛ ΙΙΙ 15135. % ϑ. Βρυν�µιδ, ςΗΑ∆ ΝΣ 4, 1899/1900, 198−199. % Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, 

ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,172/6. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−93. 

 

Χ(αιο) Νον(ιο) Μαρχελλο | θ(ονδαµ) Χ(αι) Νονιι Μαρχι δεχ(υριονισ) | φιλ(ιο) (θυι) ϖιξ(ιτ) 

αν(νοσ) ΞΞ ετ Χ(αιο) Νον(ιο) Πρισ|χιανο θ(υον)δ(αµ) νεποτι (θυι) ϖιξ(ιτ) ανν(οσ) |5 ΙΞ 

Χ(αιυσ) Νον(ιυσ) Μαρχυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) | Βασσ(ιανορυµ) ετ Υλπ(ια) ςαλεντινα | 

µατερ ϖιϖι ποσυερυντ. 

 

1. σορ: Λ+Ο: Μαρχελλο, λιγατυρα. % Χ+Ι: Μαρχι, λιγατυρα. % 3. σορ: Ρ+Τ: ετ, λιγατυρα. % 

4. σορ: Χ+Ι: Πρισ|χιανο, Ν+Ε: νεποτι, λιγατυρα. % 5. σορ: ∆+Ε: δεχ(υριο), λιγατυρα. % 6. 

σορ: Υ+Λ: Υλπ(ια), ς+Α+Λ, Ν+Ρ: ςαλεντινα, λιγατυρα. % 7. σορ: Τ+Ε: µατερ, Υ+Ρ, 

Ν+Τ: ποσυερυντ. % Νονιυσ: εγψρτελµ!εν ιταλικυσ νϖ, δε αζ ιτ〈λι〈ϖαλ σζοµσζδοσ 

ταρτοµ〈νψοκβαν ισ ϕελεντ∀σεββ σζ〈µβαν φορδυλ ελ∀, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ονοµαστιχον 104. 

� Υλπια βεννσζλττ, εσετλεγ Βασσιαναε−βαν λετελεπεδ∀ ιδεγεν αυξιλιαρισ λεσζ〈ρµαζοττϕα. 

 

 

 

409. Ερ∀σεν σρλτ τρεδκ. % Α Πετροϖχε µελλετι ρ⌠µαι τ〈βορβαν ταλ〈λτ〈κ. % Γαλλιενυσ 

χσ〈σζ〈ρ υραλκοδ〈σα αλαττ, Χορνελια Σαλονινα Αυγυστ〈ϖ〈 εµελσε υτ〈ν: 254 (?) − 268.  � 

Ολϖασατ: α ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ΑΕΜ 4, 1879, 113. % Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 40. % ΧΙΛ ΙΙΙ 10206. % 

ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 11, 1910/11 (1911) 122.  

 

Χορνελιαε | Σαλονι[ναε σ]αν[χτισ]|σιµ<α>ε [Α]υγυσταε | χ]ονιυγι ι[νϖιχτι] |5 Αυγ(υστι) 

ν(οστρι) ρ(εσ) π(υβλιχα) Βα[σσ(ιανορυµ)] ν[υ]µ(ινι) [ε]ιυσ [δεϖοτισσιµα?]. 

 

 

 

410. Τρεδκ. % Πετροϖχε τεµετ∀ϕβεν ταλ〈λτ〈κ. % 3. σζ〈ζαδ.  

 

Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 38. % ΧΙΛ ΙΙΙ 10207. 
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− − − χολ(ονια)] Βασσ(σιανορυµ) | [− − −]Σ [− − − . 

 

 

 

411. Ολτ〈ρ. % Μ.: 95, σζ.: 63, ϖ.: 32 χµ. % ∆οβρινχι, ορτηοδοξ τεµετ∀. % 2−3. σζ〈ζαδ. 

% Πετροϖχε, Μζευµ. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 10204 = 143401 % ΑΕ 1901 (1902) 219. % Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 66. ν. 1. 

% Σ. ΦΡΑΝΚΦΥΡΤΕΡ, ΑΕΜ 9, 1885, 137, νο. 318. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ΝΣ 1, 1895, 

168. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ 11, 1910/11 (1911) 122, ν. 743, φοτ⌠ 743. % Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 171/1. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−91, 92. 

 

[Σι]λϖαν[ο] | σαχρ(υµ) | [Υ]λπι(ι) Νερατιυσ | ετ Νιγρινυσ | δεχ(υριονεσ) χολ(ονιαε) ετ | 

Σαβινυσ ετ | Θυιντιο | ποσυερυντ. 

 

Νερατιυσ: ριτκα χογνοµεν αζ υγψανχσακ ριτκα Νερατυσβ⌠λ. Αζ υτ⌠ββιτ ϖ. ΧΙΛ 10604, 

Χρυµερυµ (Γψερµελψ), εγψ αζαλυσ. ςαλ⌠σζν!λεγ ιλλψρ, ϖ. Α. ΗΟΛ∆ΕΡ ΙΙ, 719−726; Β. 

Λ#ΡΙΝΧΖ: Οµοµαστιχον ΙΙ 98. 

 

 

 

412. Ολτ〈ρ. � Λελ∀ηελψε ∆οβρινχι. % ∆ατ〈λ〈σα: ΙΙΙ. Γορδιανυσ υραλκοδ〈σα αλαττ, 238−244. 

% ΧΙΛ αλαπϕ〈ν. 

 

Σ. ΛϑΥΒΙ∋, ςΗΑ∆ 5, 1883, 38. % ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ΑΕΜ 4, 1890, 114. % ΧΙΛ ΙΙΙ 10205. 

 

Ιµπ(ερατορι) Χαεσ(αρι) | Μ(αρχο) Αντ(ονινο) Γορ|διανο Π(ιο) Φ(ιδελι) | Αυγ(υστο) Πατρι 

|5 Πατριαε ρ(εσ) π(υβλιχα) χ(ολονιαε) Βασσιαν(ενσιυµ) | δεϖοτα ν(υµινι) | µαιεσ|τατιθυε 

|10 ειυσ. 

 

5. σορ: ρ(εσ) π(υβλιχα) χ(ολονιαε) Βασσιαν(ενσιυµ), λδ. φεντεββ, κατ. 409. 
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413. Ολτ〈ρ. % ∆οβανοϖχι. % 2/3. σζ. % Βελγρ〈δ, Νεµζετι Μζευµ. % Φ. 

 

Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋, Αϑ 8, 1967, 78, 74. ϕεγψζ. % Α. ετ ϑ. �Α�ΕΛ: ΙΛϑυγ 1978, 1050.  

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | Αελ(ιυσ) ςιχτ|ορινυσ δε|χ(υριο) Βασσιαν(ενσιυµ) |5 ϖ(οτυµ) 

λ(ιβενσ) σ(ολϖιτ). 

 

Αελιυσ ςιχτορινυσ: α ηατ〈ρταρτοµ〈νψοκβαν τιπικυσ νϖ. Λεηεττ βεννσζλττ, ϖαγψ 

Βασσιαναε−βαν λετελεπεδεττ αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈ν λεσζ〈ρµαζοττϕα. 

 

 

 

414. Μσζκ∀ σρτ〈βλα, σζϖεγε νεηεζεν ολϖασηατ⌠. % Μ.: 116, σζ.: 99, ϖ.: 25 χµ, 

φελιρατοσ µεζ∀ Μ.: 92, σζ.: 80 χµ, βετ!κ: 4,5−3 χµ. % Α Νοϖι Σαδτ⌠λ 18 κµ−ρε φεκϖ∀ 

Κρυ�εδολ φαλυ τεµπλοµα ολτ〈ρ〈νακ αλαπζατα ϖολτ. % 2. σζ〈ζαδ. % Φ. 

 

Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋, �Α 15, 1965, 85−91. % ΑΕ 1965, 303. % Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, �Α 17, 1967, 201. 

% Α. ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 21, 1969, 349. % Α. ετ. ϑ. �Α�ΕΛ, ΙΛϑυγ 1978, 1048. % Μ. 

ΜΙΡΚΟςΙ∋: Σιρµιυµ Ι, Π. 17. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−88. 

 

[∆(ισ) Μ(ανιβυσ)] | Π(υβλιυσ) Αελ(ιυσ) ∆ασιυσ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Β(ασσιανενσιυµ) | 

ποντ(ιφεξ) µυνιχ(ιπιι) ειυσδ(εµ) | αεδιλ(ιτατε) φυνχτυσ µυν(ιχιπιι) |5 Σποδεντ(?) ϖιξιτ 

αννισ | ΛΞΞ ετ Αελι(ι)σ Λιχινιο | ετ Ηονορατο ετ Σιλα|νο ετ Ι[υ]στιλλο ετ Αι|[..]νατ[ο? 

µα]ριτ[ο] ετ |10 [φιλι]ισ καρισσιµισ | Αελια Ιυστα ϖιϖα | σιβι  ετ συισ ποσυιτ. 

 

2. σορ: ∆ασιυσ: ιλλψρ, Παννονι〈βαν αζ αζαλυσοκν〈λ σ Σιρµιυµ κρνψκν φορδυλ ελ∀, ϖ. 

Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκρυνγ 171, τοϖ〈ββ〈 Η. ΚΡΑΗΕ: Λεξικον αλτιλλψρισχηερ Περσονενναµεν 

37; Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Περσονενναµεν 185. % 4−5. σορ: µυνιχιπιυµ Σποδεντ(− − −) 

ισµερετλεν, µ〈σ φορρ〈σβαν νεµ εµλτεττ, λοκαλιζ〈λατλαν ϖ〈ροσ. Αζ  −α/ε/υ + ντ− συφφιξυµ 

ϕελλεγζετεσ ηανγχσοπορτϕα αζ ιλλψρ ηελψνεϖεκνεκ σ τρζσνεϖεκνεκ, ϖ. Αµαντινι, 

Σολεντια, Νερεντε, ∆ιλυντο, Σαλλυντυµ, δε νεµ κιζ〈ρ⌠λαγοσαν ιλλψρ, λδ. αζ ιτ〈λιαι 

Νοµεντυµ, α Γαλλια χισαλπιναι Πλαχεντια, α σιχιλιαι Αγριγεντυµ, α ηισπανιαι ςαλεντια, α 



 280

νοριχυµι Αγυντυµ, στβ. πλδ〈ιτ, ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ: ∆ιε αλτεν Βαλκανιλλψρισχηεν 

γεογραπηισχηεν Ναµεν, 51 σκκ. Α ηελψνϖ νψελϖι ηοϖαταρτοζ〈σ〈νακ µεγ〈λλαπτ〈σα 

Παννονι〈βαν εγψβκντ νεµ φελττλενλ ϖισζ κζελεββ αζ αδοττ ηελψεν λ∀ νπ 

ετνικυµ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ, ηισζεν τββ κελτ〈κ λακτα τελεπλσ νεϖε ισ α µεγελ∀ζ∀ 

Ηαλσταττ−κορι ιλλψρ νπεσσγ ηελψνεϖρε µεγψ ϖισσζα, λδ. πλ. Χαρνυντυµ ϖαγψ Αθυινχυµ, 

α κτ ταρτοµ〈νψι σζκηελψ, ϖαγψ Αχυµινχυµ, α σχορδισχυσοκ κζποντϕα εσεττ. Α 

σχορδισχυσοκνακ εγψβκντ � αµεννψιβεν Βασσιανα νεµ αζ ∀ µυνιχιπιυµυκ ϖολτ � νεµ 

ισµερϕκ µγ α ϖ〈ροσ〈τ, σζ〈µολνυνκ κελλ τεη〈τ αζζαλ α λεηετ∀σγγελ, ηογψ Σποδεντ(− − −) 

Βασσιανα σζοµσζδϕα ϖολτ. Νεµ φελττλενλ βιζτοσ εγψβκντ, ηογψ α µυνιχιπιυµ 

Παννονι〈βαν φεκδτ, λδ. εγψεσ σιρµιυµι δεχυρι⌠κνακ α µοεσιαι Σινγιδυνυµβαν, ϖαγψ α 

δαλµατιαι ∆οµαϖι〈βαν ϖαλ⌠ ρδεκελτσγειτ, κατ. 403, 404. Αζ αζονοστ〈σν〈λ 

γονδοληατυνκ α ∆οµαϖι〈τ⌠λ δλρε φεκϖ∀, τββ φελιρατταλ ισ δοκυµεντ〈λτ ρ⌠µαι ϖ〈ροσ, 

µυνιχιπιυµ Σ(− − −)−ρε ισ (Κοµινο φαλυ Πλεϖλϕε µελλεττ). % Α φελιρατ〈λλτ⌠ χσ〈σζ〈ρνεϖετ 

ϖισελ, χογνοµενϕε ϕελλεγζετεσεν ιλλψρ, λδ. α Πετροϖχν ταλ〈λτ πρινχεπσ νεϖτ, κατ. 406α. 

 

 

 

415. Μσζκ∀ ολτ〈ρ. % Μ.: 94, Σζ. 45 χµ. % Λελ∀ηελψε Τιτελ, αηολ µ〈σοδλαγοσ 

φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ κερλτ ελ∀. % Χαραχαλλα κορα, 212−217. ΦΙΤΖ ϑ. Ηεροδ. 4,7 σ Χασσ. ∆ιο 

77, 18, 2 αλαπϕ〈ν φελϖετι α φελιρατ 214−ρε ϖαλ⌠ δατ〈λ〈σ〈νακ λεηετ∀σγτ, εκκορ υγψανισ 

Χαραχαλλα ανψϕα κσρετβεν Παννονι〈ν 〈τ υταζοττ Κελετρε. % Τεµεσϖ〈ρ, Μζευµ. % Φ. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 64704 = 10197 % ΑΕ 1968, 430. % Κ. ΤΟΡΜΑ, ΑΕΜ 6, 1882, 134−135, ν. 104. 

% ϑ. ΦΙΤΖ, Ιλ σογγιορνο δι Χαραχαλλα ιν Παννονια δελ 214. Θυαδερνι δι δοχυµενταζιονε 

[Αχχαδεµια δ�Υνγηερια ιν Ροµα] 2, 1961, 5. % Υ#., ΑΑρχηΗυνγ 14, 1962. % Λ. 

ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964,175/3. % Σ ∆Υ�ΑΝΙ∋, �Α 17, 1967, 202. % ΑΕ 1968, 

430. % ΙΛΙυγ 1978, 1040. % Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα ΠΙ−89. 

 

Ι(οϖι) ο(πτιµο) µ(αξιµο) | προ σα[λ]υτ[ε] ετ ρεδιτυ | Ιµπ(ερατορισ) Μαρχ(ι) Αυρ(ελιι) 

Αντ|ονινι Αυγ(υστι) ετ [Ι]υλ[ι]|5αε Αυγ(υσταε) µατρισ χα|στρορυµ [ετ σενα?]τυσ 

<Α>ε[λ(ιυσ)] | [Σ?]υρυσ δεχ(υριο) χολ(ονιαε) | Βασσ(ιανενσιυµ) [ετ?] ΙΙϖι[ρ ι(υρε) 

δ(ιχυνδο)] | ϖ(οτυµ) µ(εριτο) [π(οσυιτ)]. 
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Συρυσ: α χογνοµεν ϖισελ∀ι λεηετνεκ ϖαλ⌠βαν σζρεκ ισ, κλνσεν α Σεϖερυσ κορβαν, δε 

νπσζερ! α νϖ α κελτ〈κ λακτα ταρτοµ〈νψοκβαν, σ∀τ ∆αλµατια ιλλψρ νπεσσγε κρβεν ισ, 

ϖ.Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε Περσονενναµεν 303. Αελιυσ Συρυσηοζ λδ. Αελιυσ Συρινυσ µυρσαι 

θυινθυενναλιστ, κατ. 375. 

 

 

 

416. Ολτ〈ρ. % Τιτελ. % ςαλεριανυσ 254 δεχ. 10 �255 δεχ. 9. ∆υ�ανι∗, οπ. χιτ. 252 ϖγε / 

253 ελεϕε. % Νοϖι Σαδ, ςοϕϖο+ανσκι Μυζεϕ. � Ολϖασατ: ∆υ�ανι∗ αλαπϕ〈ν. 

 

ΧΙΛ ΙΙΙ 3255. % Αζ ολϖασατοτ ρεϖιδε〈λτα Σ. ∆Υ�ΑΝΙ∋, �Α 15, 1965, π. 92. % ΑΕ 1965 

304. 

 

Ιµπ(ερατορι) Χαεσ(αρι) Π(υβλιο) Λιχ(ινιο) | ςαλεριανο Π(ιο) φ(ελιχι) | Αυγ(υστο) π(οντιφιχι) 

µ(αξιµο) τριβ(υνιχια) | ποτ(εστατε) ΙΙΙ χο(ν)σ(υλι) π(ατρι) π(ατριαε) |5 προχο(ν)σ(υλι) ορδο 

| χολ(ονιαε) πρ(ο) αππαρ[α]τ(υ) δ[εϖ]ο|τυσ νυµινι | εορυµ. 

 

6. σορ: α κορ〈ββι, ΧΙΛ−βεν κζλτ ολϖασατ: χολ(ονιαε) Πραπ(?) ϖαγψ Πραδ(?) � ιλψεν νεϖ! 

χολονια λττ αζονβαν αζ⌠τα σεµ σικερλτ βιζονψτανι σεµ Παννονι〈βαν, σεµ ∆αχι〈βαν. 

 

 

 

ΠΑΓΥΣ ΤΡΑΙΑΝΙ: ςΙΧΥΣ ΙΓΝΟΤΥΣ 

 

 

419. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψε Ρ⌠µα. � 2. σζ〈ζαδ. 

 

ΧΙΛ ςΙ 37224. % ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ ν. 10. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). σ(αχρυµ). | ςαλ(εριυσ) Πατ[ε]ρνιανυσ µι|λιξ (σιχ!) χοη(ορτισ) Ξ 

πραε(τοριαε) (χεντυρια) Βονι θυι | ϖιξιτ αννισ ΞΛ µ(ενσεσ) ΙΙΙ |5 διεσ Ξ µιλιταϖιτ ιν 

λε|γιονε αννισ ΞΙ ιν πραε|τορ[ι]αµ (σιχ!) αννυ(µ) ετ µ(ενσεσ) ς | νατιονε Παννονιχα | 
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παγο Τραιανι. ςαλ(εριυσ) ςε|10ρεχυνδυσ ετ Ιυλ(ιυσ) Πρισ|χιανυσ (η)ερεδεσ ηυιυσ | β(ενε) 

µ(ερεντι) φ(εχερυντ).  

 

ςαλεριυσ Πατερνιανυσ ϖαλαµελψικ παννον τρζσ χιϖιτασ περεγριν〈ϕ〈ηοζ ταρτοζοττ. % 9. 

σορ: Παγυσ Τραιανι: α πραεφεχτυρ〈νακ εγψ ολψαν παγυσα, αµελψετ ταλ〈ν εγψ τραιανυσι 

τελεπτσσελ ηοζτακ λτρε. 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΝΟΝΙΑ ΙΝΦΕΡΙΟΡ: ΧΑΣΤΕΛΛΥΜ ςΙΞΙΛΛΥΜ 

 

418. Σρκ∀. % Λελ∀ηελψ: Ρ⌠µα ϖ〈ροσα. 

 

ΧΙΛ ςΙ 2544. % ΙΛΣ 2066. % ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ ν. 9. 

 

∆(ισ) Μ(ανιβυσ). | Πλετοριο Πριµο φισχι | χυρατορι χοη(ορτισ) ΙΙΙΙ πρ(αετοριαε) (χεντυρια) | 

Σιλϖανι οριυνδυσ εξ προ|5ϖινχια Παννο(νια) ινφεριορε | νατυσ Χαστελλο ςιξιλλο θυι | ϖιξιτ 

αννισ ΞΞΞς µ(ενσιβυσ) ΙΙΙΙ | µιλ(ιταϖιτ) αν(νισ) ςΙΙΙ ςετυρια | ∆ιγνα µαριτο β(ενε) 

µ(ερεντι) φ(εχιτ). 

 

2. σορ: Πλετοριυσ,µ〈σκππεν Πλαετοριυσ: α Πλαετορ, ϖαγψ Πλατορ, στβ. νϖβ∀λ. Ιλλψρεκ σ 

ϖεντεκ κρβεν ελ∀φορδυλ⌠ νϖ, ϖ. Η. ΚΡΑΗΕ: Λεξικον αλτιλλψρισχηερ περσονενναµεν 

91; ϑ. ΥΝΤΕΡΜΑΝΝ: ∆ιε ϖενετισχηεν Περσονενναµεν, Κ. 27; Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ∆ιε 

Περσονενναµεν 109; λδ µγ α 6. σορηοζ χιτ〈λτ δαχιαι φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈νακ νεϖτ ισ! % 6. 

σορ: χαστελλυµ ςιξιλλυµ: νεµ αζονοστοττ ηελψ. % Χαστελλυµ: νεµ ν〈λλ⌠ τελεπλσ, ϖ. 

Ισιδ., Ετψµ. 15,2,11: ςιχι ετ χαστελλαε ετ παγι ηι συντ θυι νυλλα διγνιτατε χιϖιτατισ 

ορναντυρ, σεδ ϖυλγαρι ηοµινυµ χονϖεντυ ινχολυντυρ, ετ προπτερ παρϖιτατεµ συι 

µαιοριβυσ χιϖιτατιβυσ αττριβυυντυρ. Χαστελλυµ−τπυσ, µεγερ∀στεττ τελεπλσεκετ 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ισµερνκ Παννονι〈βαν. Α β〈νψαϖιδκεκ ϕελλεγζετεσ τελεπλσφορµ〈ϕα 

ϖολτ, λδ. πλ.. α δαχιαι Αλβυρνυσ Μαιορ = Ρο,ια Μοντανα / ςερεσπατακ ιλλψρ β〈νψ〈σζαινακ 

τελεπλστ: ΧΙΛ ΙΙΙ 7821 = Ι∆Ρ ΙΙΙ/3 383: Απολλινι Πλατορ Πλανεντισ εξ [ϖ]οτο χαστελλανισ 
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�;  Χαστελλυµοκ ελ∀φορδυλνακ µγ ∆αλµατι〈βαν σ Αφρικ〈βαν, ϖ. Μ. ΖΑΝΙΝΟςΙ∋, 

ΑΝΡΩ ΙΙ, 6, 798. Παννονι〈βαν νινχσ τυδοµ〈συνκ β〈νψ〈κ σ β〈νψατελεπεκ λτεζσρ∀λ, 

κζισµερτ ϖισζοντ αζ σζακ−δαλµατιαι β〈νψ〈κ σ εγψεσ Σζ〈ϖα−ϖλγψι ϖ〈ροσοκ, Σισχια σ 

Σιρµιυµ σζοροσ καπχσολατα. Λεηετ, ηογψ α Χαστελλυµ ςιξιλλυµ παννονια ινφεριορηοζ 

ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σα εγψ β〈νψαϖιδκ, αζαζ α δοµαϖιαι β〈νψ〈κ Παννονια ινφεριορηοζ ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σ〈τ ϕελεντι? ς. εγψ σιρµιυµι δεχυρι⌠νακ α ∆οµαϖιυµ κρζετηεζ ταρτοζ⌠ Λυτϖιν 

Ηυλβαν σ Τεγαρβεν ταλ〈λτ φελιρατ〈τ, κατ. 403.  
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       Βεϖεζετσ 

  

 

Α δολγοζατ αρρα ϖ〈λλαλκοζοττ, ηογψ α ρ⌠µαι κορι Παννονι〈β⌠λ φεννµαραδτ µιντεγψ 

400 φελιρατοσ εµλκ αλαπϕ〈ν � αζ εζεκβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ αδατοκατ κιεγσζτϖε α νεµ τλ 

σζ〈µοσ εγψβ φορρ〈σβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ινφορµ〈χι⌠κκαλ: αζ ⌠κορι σζερζ!κ ελσζ⌠ρτ 

µεγϕεγψζσειϖελ σ αζ ιτινερατιυµοκ κζλσειϖελ � α παννονιαι ρ⌠µαι κολονιζ〈χι⌠ σ 

µυνιχιπαλιζ〈χι⌠ φολψαµατ〈τ, τοϖ〈ββ〈 αζ ε φολψαµατ ερεδµνψεκντ λτρεϕττ ϖ〈ροσοκ 

ιγαζγατ〈σ〈τ, σ αζ ιγαζγατ〈σβαν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ ϖεζετ! ρτεγετ ϕελλεµεζζε. 

 Μιϖελ Παννονια λτρεϕττνεκ αζ ιδ!ποντϕα κρλ µγ νεµ φεϕεζ!δτεκ βε α ϖιτ〈κ, 

σ νεµ τυδϕυκ ποντοσαν, ηογψ αδµινισζτ〈χι⌠σ−ϕογι σζεµποντβ⌠λ µικορ ρτ ϖγετ 

Ιλλψριχυµ ταρτοµ〈νψ τρτνετε, σ µικορ κεζδ!δττ αζ ν〈λλ⌠ Παννονι〈 ϖαλαµιντ 

∆αλµατι〈, ϖιζσγ〈λ⌠δ〈σαιµ τ〈ργψ〈νακ τεκιντεττεµ α παννονιαι ϖ〈ροσφεϕλ!δσ ρϖιδ 

Ιλλψριχυµι ελ!ζµνψτ ισ. Εζζελ σσζεφγγσβεν Εµον〈τ, µελψετ µγ Ιλλψριχυµι 

ϖ〈ροσκντ αλαπτοττακ α ρ⌠µαιακ, σ µελψετ ϖαλαµικορ α 2. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν εγψ 

ηατ〈ρµ⌠δοστ〈σ κερετβεν αζ ακκορ µ〈ρ Παννονια ταρτοµ〈νψτ⌠λ Ιτ〈λι〈ηοζ χσατολτακ � 

µιϖελ α φορρ〈σανψαγ〈βαν αζ 1−2. σζ〈ζαδι δοκυµεντυµοκ ϖαννακ τλσλψβαν, σ νεµ ισ 

λεηετ µινδιγ α 2. σζ〈ζαδι φελιρατοκατ α 3. σζ〈ζαδιακ⌠λ ελϖ〈λασζτανι � φελϖεττεµ α ϖιζσγ〈λτ 

ϖ〈ροσοκ κζ. 

ς〈ροσ αλαττ α δολγοζατ α ταρτοµ〈νψι ιγαζγατ〈σ 〈λταλ ν〈λλ⌠ αδµινισζτρατϖ 

εγψσγκντ κεζελτ νκορµ〈νψζατοκατ ρτι, ϖαγψισ α ρ⌠µαι ϕογακ µελλεττ, αζ εσετλεγεσ 

λατιν ϕογ, σ α ρ⌠µαι ϕογ σζεµποντϕ〈β⌠λ ιδεγεν, περεγρινυσ κζσσγεκετ ισ. Εζεκετ τββ 

οκβ⌠λ ισ χλσζερ∀ ϖολτ εγψττ ϖιζσγ〈λνι. Εγψρσζτ αζρτ, µερτ α βιροδαλµι κορµ〈νψζατ 

σζεµποντϕ〈β⌠λ εζεκ µινδεν ιδ!βεν αζ ιγαζγατ〈σ εγψαζον σζιντϕν µ∀κδ!, εγψµ〈σ 

µελλεττ π〈ρηυζαµοσαν λτεζ!, σ βιζονψοσ µρτκιγ εγψµ〈σηοζ κπεστ αλτερνατϖ〈τ 

ϕελεντ! µεγολδ〈σοκ ϖολτακ, ναπϕαινκ σζ⌠ηασζν〈λατ〈ϖαλ λϖε εζεκ ϖαλαµεννψιεν α ηελψι 

νκορµ〈νψζατοκ ϖολτακ, µγ ακκορ ισ, ηα ϕογ〈λλ〈συκ, αυτον⌠µι〈ϕυκ µρτκε, σ ρανγϕυκ 

ελ ισ τρτ εγψµ〈στ⌠λ. Μ〈σρσζτ αζρτ ισ σζκσγεσ ϖολτ αζ εγψττεσ ϖιζσγ〈λατυκ, µερτ α 

βεννσζλττ νκορµ〈νψζατοκ, ϖαγψισ α χιϖιτασ περεγριν〈κ σ α λατιν ϕογ κζσσγεκ α 

ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσοκνακ: α µυνιχιπιυµοκνακ σ χολονι〈κνακ µινδεν ταρτοµ〈νψβαν 
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εγψβεν α τρτνετι ελ!ζµνψει ισ ϖολτακ Α κορσζακυνκ αρρ⌠λ σζ⌠λ, ηογψ εζεκ φοκοζατοσαν 

ρ⌠µαι ϕογ〈λλ〈σ ϖ〈ροσοκκ〈 φεϕλ!δνεκ.. 

Α ϖ〈ροσοκ � ϖαγψ α ϖ〈ροστ οργανικυσ µοζζαναται φελ!λ µεγκζελτϖε � εζεκ αζ 

νµαγυκατ κορµ〈νψζ⌠ πολγ〈ρκζσσγεκ, αζ 〈λταλ〈νοσ λατιν κιφεϕεζστ ηασζν〈λϖα 

χιϖιτασοκ, νεµ χσυπ〈ν ερεδετκετ σ κζποντι τελεπλσκ αλαπτ〈σ〈νακ τεχηνικ〈ϕ〈τ 

ιλλετ!εν κλνβζηεττεκ εγψµ〈στ⌠λ, ηανεµ ιντζµνψρενδσζερκβεν σ αζ 〈λταλυκ βρτ 

αυτον⌠µια µρτκεβεν ισ. Α ρ⌠µαι ηιϖαταλι νψελϖ α φεντι οκοκ µιαττ ελνεϖεζσκβεν ισ 

µεγκλνβζτεττε !κετ εγψµ〈στ⌠λ: α µαγασαββ φοκ, ϖαγψ τελϕεσ αυτον⌠µι〈ϖαλ βρ⌠ 

ρ⌠µαι ϕογ κζσσγεκετ χολονι〈κνακ σ µυνιχιπιυµοκνακ (χολονιαε ιυρισ Ροµανι, 

µυνιχιπια ιυρισ Ροµανι), α ηελψταρτ⌠τ⌠λ σζοροσαββαν φγγ!, α βεννσζλττ σζοκ〈σϕογ 

αλαπϕ〈ν 〈λλ⌠κατ πεδιγ χιϖιτασ περεγριν〈κνακ, ιδεγεν πολγ〈ρκζσσγεκνεκ νεϖεζτκ. 

Εγψεσ βεννσζλττ χιϖιτασοκ Ρ⌠µ〈τ⌠λ λατιν ϕογοτ ισ καπηαττακ, ιδ!ϖελ πεδιγ α λατιν 

χιϖιτασβ⌠λ λατιν ϕογ µυνιχιπιυµ ϖαγψ χολονια ισ λεηετεττ (χολονιαε ιυρισ Λατινι ιλλ σ 

µυνιχιπια ιυρισ Λατινι, ϖαγψ µ〈σκππεν χολονιαε ιλλ. µυνιχιπια Λατινορυµ). 

Α λατιν ϕογ ϖ〈ροσοκ � α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ µεγσζερζσνεκ λεηετ!σγτ ιλλετϖε � µ〈ρ 

εγψφαϕτα αυτοµατιζµυσσαλ ρενδελκεζτεκ: µεγϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ!ικ ηιϖαταλι ϖκ 

λετελτϖελ χσαλ〈δταγϕαικκαλ εγψετεµβεν µεγκαπτ〈κ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ (ιυσ Λατιι). Α 

µ〈σοδικ σζ〈ζαδβαν α ϕογσζερζσ λεηετ!σγε σζ〈µοσ ϖ〈ροσβαν µ〈ρ α ταν〈χσ ταγϕαιρα ισ 

κιτερϕεδτ (Λατιυµ µαιυσ). Α ροµανιζ〈χι⌠ ελ!ρεηαλαδτ〈ϖαλ, α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ 

βεννσζλττεκρε σ λατινοκρα ϖαλ⌠ κιτερϕεσζτσϖελ, τοϖ〈ββ〈 α βεννσζλττ χιϖιτασοκ, σ 

λατιν ϖ〈ροσοκ ρ⌠µαι µυνιχιπιυµοκ ρανγϕ〈ρα τρτν! εµελσϖελ α ϖ〈ροσοκ τεκιντετβεν 

ταρτοµ〈νψι σζιντεν κεζδετβεν µεγµυτατκοζ⌠ ναγψφοκ ϖ〈λτοζατοσσ〈γ ϕελεντ!σεν 

χσκκεντ. Εζ αζονβαν χσυπ〈ν α κλνβζ! τπυσβα ταρτοζ⌠ ϖ〈ροσοκ εγψµ〈σηοζ 

ϖισζονψτοττ αρ〈νψαιβαν ιδζεττ ελ! ϖ〈λτοζ〈στ, α ρ⌠µαι σ λατιν κζσσγεκ ϕαϖ〈ρα. Α 

κλνβζ! ϖ〈ροσκατεγ⌠ρι〈κ (χολονια, µυνιχιπιυµ, χιϖιτασ) αυτον⌠µι〈ϕ〈νακ µρτκβεν 

νεµ µεντ ϖγβε κιεγψενλτ!δσ, µγ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ Χαραχαλλα χσ〈σζ〈ρ 〈λταλ τρτν! 

〈λταλ〈νοσ κιτερϕεσζτσϖελ, τεη〈τ α βεννσζλττ σ λατιν νκορµ〈νψζατοκ µεγσζ∀νσϖελ, 

ιλλετϖε ρ⌠µαιϖ〈 ϖ〈λ〈σ〈ϖαλ σεµ. ς〈λτοζατλανυλ χολονι〈κ, µυνιχιπιυµοκ σ χιϖιτασοκ 

λτεζτεκ τοϖ〈ββ ισ. Εζτ ϖιλ〈γοσαν ϕελζικ α ϖ〈ροσοκ ελνεϖεζσβεν Κρ. υ. 212−!τ κϖετ!εν 

ϖ〈λτοζατλανυλ µεγµαραδ⌠ µεγκλνβζτετσεκ, σ µγ ινκ〈ββ α χιϖιτασοκνακ α 

µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερσρε, ιλλ. α µυνιχιπιυµοκνακ α χολονια ρανγ µεγσζερζσρε 

ιρ〈νψυλ⌠ τρεκϖσει, ϖαλαµιντ αζ εζεκ νψοµ〈ν τνψλεγεσεν ισ βεκϖετκεζ! 

�ρανγεµελσεκ� υγψανεββεν αζ ιδ!σζακβαν. Εζ αζ 〈λλαποτ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ∆ιοχλετιανυσ 

κζιγαζγατ〈σι ρεφορµϕ〈ιγ ταρτοττ, µελψνεκ � β〈ρ νινχσερεκ ερρε ϖονατκοζ⌠ κζϖετλεν 
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φορρ〈σαινκ � εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ ϖολτ εγψ α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈στ εγψσγεστ! 

ρενδελκεζσε ισ: α 4. σζ〈ζαδι φορρ〈σοκβαν � κζελεββρ!λ πλ. α ϖιζσγ〈λαταινκηοζ ηασζν〈λτ 

ιτινεραριυµοκβαν ισ � µ〈ρ αζ εγψσγεσ χιϖιτασ µεγϕελλστ αλκαλµαζζ〈κ. Εζζελ α 

φολψαµατταλ κελλ τεη〈τ σζ〈µολνυνκ Παννονι〈βαν ισ. Α Κρ. ε. 49−βεν σζλετεττ λεξ δε 

Γαλλια Χισαλπινα, ϖαγψ κζισµερτ νεϖν λεξ Ρυβρια α φεντεββ εµλτεττ ϖ〈ροσφαϕτ〈κ µελλεττ 

µγ τοϖ〈ββι, 〈τµενετι φλµυνιχιπ〈λισ σζερϖεζετεκετ ισ εµλτ.1 Εζεκ κζλ Παννονι〈βαν α 

πραεφεχτυρα µ⌠δοσυλτ φορµ〈βαν, α χιϖιτασ περεγριν〈κ σζερϖεζετι κερετειηεζ 

αλκαλµαζκοδϖα, α πραεφεχτυσ χιϖιτατισ φυνκχι⌠ϕ〈βαν ϖαν ϕελεν. Οππιδυµ � αββαν αζ 

ρτελεµβεν, αµιτ α ρ⌠µαι κζιγαζγατ〈σι ϕογ ρετεττ αλαττα, σ νεµ αζ 〈λταλ〈νοσ 

σζ⌠ηασζν〈λατ2 � χσακ εγψ ϖαν, οππιδυµ Σχαρβαντια Ιυλια, µελψ α Φλαϖιυσοκ αλαττι 

µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈τ µεγελ!ζ!εν λτεζεττ εββεν α φορµ〈ϕ〈βαν. Χαστελλυµοτ, µελψ α 

β〈νψαϖιδκεκ � µινδενεκελ!ττ νεµεσφµβ〈νψ〈κ ϖιδκνεκ � ϕελλεγζετεσ τελετλσι 

φορµ〈ϕα ϖολτ � υγψανχσακ ισµερνκ εγψετ. Α ϖιχυσοκ νεµ ϖολτακ νκρµ〈νψζατοκ 

ηανεµ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ αλ〈ρενδελτ αδµινισζρατϖ εγψσγει ϖολτακ: ιλψενεκετ νη〈νψ 

ϖ〈ροσ εσετβεν νϖ σζεριντ ισ ισµερνκ. Α ϖιχυσοκατ κερλετεκ, παγυσοκ φογτ〈κ σσζε � 

εζεκ νµελψικρε υγψανχσακ ϖαννακ αδαταινκ. Νεµ ταρταλµαζζα α Λεξ Ρυβρια α λιµεσ−

ϖιδκνεκ, γψ Παννονι〈νακ ισ εγψικ ϕελλεγζετεσ τελεπλσφορµ〈ϕ〈τ, α χαναβαε−τ. ιλλ εννεκ 

σζερϖεζεττ, α χιϖεσ Ροµανι χονσιστεντεσ κζσσγτ. Εζεκ α ϕογι ρτελεµβεν ϖ〈ροσνακ 

νεµ τεκιντηετ!, υγψανακκορ αζονβαν α ϖαλ⌠σ〈γβαν ϖιρ〈γζ⌠, νπεσ κζσσγεκ αζ 1−2− 

σζ〈ζαδβαν π〈ρηυζαµοσαν λτεζνεκ α ϕογ 〈λταλ ελισµερτ ϖ〈ροσοκ σζοµσζδσ〈γ〈βαν, µγ 

ϖγλ α 3. σζ〈ζαδ ελεϕν, Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ υραλκοδ〈σα αλαττ βεταγολτ〈κ !κετ α ϖ〈ροσι 

σζερϖεζετεκβε: ϖαγψ εγψεστεττκ !κετ α µ〈ρ ϖ〈ροσι ρανγγαλ βρ⌠ σζοµσζδϕυκκαλ, ϖαγψ 

ν〈λλ⌠αν µυνιχιπαλιζ〈λτ〈κ !κετ. 

Ιδ!βεν α δολγοζατ ακκορα κορσζακοτ λελ φελ, αµεκκορ〈τ α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ 

τ〈ργψκρϖελ καπχσολατβα ηοζηατ⌠ αλαπϖετ! φορρ〈σαινκ, α φελιρατοκ εγψ〈λταλ〈ν 

δοκυµεντ〈λνακ: ναγψϕ〈β⌠λ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ κεζδετειτ!λ α τετραρχηια ιδ!σζακ〈ιγ ταρτ⌠ 

κορσζακοτ. Εζεν βελλ α φορρ〈σοκ ναγψον εγψενετλενλ οσζλανακ µεγ: αζ 1. σζ〈ζαδ ελσ! 

φελβ!λ σ δερεκ〈ρ⌠λ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψ αδαταινκ ϖαννακ, σ ιγαζ〈β⌠λ χσακ α 2. σζ〈ζαδτ⌠λ 

ϖ〈λνακ σζ〈µοσαββ〈 α φελιρατοκ. Α φελιρατ〈λλτ〈σ χσχσποντϕ〈τ � µιντ α δυναι 

                                                           
1 Λδ. Παυλ., σεντ. 4,6,2: οππιδυµ, µυνιχιπιυµ, χολονια, πραεφεχτυρα, φορυµ, ϖιχυσ, χονχιλιαβυλυµ, 

χαστελλυµ, τερριτοριυµϖε� . 
2 Ηογψ µιτ, αζτ σαϕνοσ νεµ τυδϕυκ, δε Πλινιυσ ναγψον ηατ〈ροζοτταν µεγκλνβζτεττε εζεκετ α χολονι〈κτ⌠λ 

σ µυνιχιπιυµοκτ⌠λ. Γαλλι〈βαν, πλ. αζ 〈λταλα οππιδυµνακ τιτυλ〈λτ ϖ〈ροσοκ ϕογ〈λλ〈συκατ τεκιντϖε λατιν 

χολονι〈κ ϖολτακ. Παννονια εσετβεν Σχαρβαντια Ιυλι〈τ σορολϕα ε κατεγ⌠ρι〈βα.  
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ταρτοµ〈νψοκβαν 〈λταλ〈βαν µινδεν ϖονατκοζ〈σβαν � α Σεϖερυσ−κορ ϕελεντι αζ 〈λταλυνκ 

κυτατοττ τερλετ φορρ〈σαιβαν ισ, µγ α 3. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν ϕρα γψρλ α σζ〈µυκ, 

γψηογψ α σζ〈ζαδ ϖγρε � σσζεφγγσβεν αζζαλ, ηογψ α δεχυρι⌠κ φελιρατ〈λλτ〈σα 

µεγσζ∀νικ, α µι φορρ〈σαινκ ισ ελτ∀ννεκ. 

Α ϖιζσγ〈τατοκβα βεϖοντ φορρ〈σοκ κιϖ〈λασζτ〈σ〈νακ αζ ϖολτ αζ αλαπϖεζ! σζεµποντϕα 

ηογψ αζ σσζεσ ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σρα ϖονατκοζ⌠ αδατ εγψβεγψ∀ϕτϖε 〈ττεκιντηετ! λεγψεν. 

Εζρτ α δοκυµεντυµγψϕτεµνψβε βεϖεττεµ µινδεν ολψαν φελιρατοτ, αµελψ α φεντεββ 

φελσορολτ ϖ〈ροσφαϕτ〈κ β〈ρµελψικβε ταρτοζ⌠ παννονιαι ϖ〈ροσοκ αλαπτ〈σ〈νακ 

κρλµνψειρε, ϕογ〈λλ〈σ〈ρα, πολγ〈ραιρα, αδµινισζτρατϖ ιντζµνψειρε, εζεν ιντζµνψεκ 

ηατ〈σκρνεκ τερλετι κιτερϕεδσρε, τοϖ〈ββ〈 α ϖεζετ!ρτεγρε ϖονατκοζ⌠αν αδατοκατ 

ταρταλµαζνακ. Α ϖεζετ!ρτεγ βεϖον〈σα α ϖιζσγ〈λατοκβα ελκετληετετλεν ϖολτ: α ϖ〈ροσι 

ιντζµνψεκετ υγψανισ αλαπϖετ!εν α τισζτσγϖισελ!κ καρριερϕβ!λ, χυρσυσ ηονορυµ〈β⌠λ 

ισµερϕκ, α ϖ〈ροσοκ ϕογ〈λλ〈σ〈ρα πεδιγ ϕ⌠ρσζτ αζ ! σζεµλψνϖηασζν〈λατυκβ⌠λ 

κϖετκεζτετηετνκ. Α ϖ〈ροσοκ µ〈σοδικ ορδ⌠ϕ〈τ αλκοτ⌠ σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ, ϖαγψισ α 

χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ηελψι παπϕαι βεϖον〈σ〈τ α ϖιζσγ〈λατοκβα α ϖεζετ!ρτεγγελ ϖαλ⌠ 

σσζεφον⌠σ〈συκ, ιλλετϖε α ϖ〈ροσι ελιτ µοβιλιτ〈σ〈νακ ϖιζσγ〈λατα ινδοκολτα. Εγψβκντ � 

λεγαλ〈ββισ πολιτικαι−αδµινισζτρατϖ ρτελεµβεν � νεµ ταρτοζτακ α ϖεζετ!ρτεγβε, ηισζεν 

σοκυκ, β〈ρµιλψεν γαζδαγ ισ ϖολτ, σζ〈ρµαζ〈σα µιαττ ηονορτ, ϖαγψισ ϖ〈ροσι ϖεζετ! 

τισζτσγετ νεµ τλτηετεττ βε. Α χσ〈σζ〈ρκυλτυσσζαλ καπχσολατοσ φελαδαταικ ϖιζσγ〈λατ〈τ⌠λ 

αζονβαν � τερϕεδελµι οκοκ µιαττ � ελτεκιντεττεµ.  

Αζ αυχτοροκ, ελσ!σορβαν αζ ιδ!σεββ Πλινιυσ σ Πτολεµαιοσ Παννονι〈ρα ϖονατκοζ⌠ 

λερ〈σαι � αζ ιτινεραριυµοκηοζ ηασονλ⌠αν � α ϖ〈ροσοκ ϕογ〈λλ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠ εσετλεγεσ 

µεγϕεγψζσεκ µελλεττ ελσ!σορβαν τοπογρ〈φιαι αδατοκατ ταρταλµαζνακ. Πλινιυσ Αυγυστυσ−

κορι φορρ〈στ, αζ Αγριππα ιρ〈νψτ〈σ〈ϖαλ κσζλτ βιροδαλµι σσζερ〈στ φεληασζν〈λϖα � 

ϖιτατοττ, ηογψ α 79−βεν βεκϖετκεζ! ηαλ〈λ〈τ µεγελ!ζ!εν µικορ � ρτα µεγ α Νατυραλισ 

ηιστορια ηαρµαδικ κνψϖτ, τεη〈τ αββαν αζ ιδ!σζακβαν, αµικορ Παννονια ρ⌠µαι 

υρβανιζ〈χι⌠ϕα ππ ηογψ χσακ ελκεζδ!δττ, ρ〈αδ〈συλ αζ Αγριππα ηαλ〈λα υτ〈νι, βενννκετ 

ριντ! ιδ!σζακρα ϖονατκοζ⌠ αδαται µεγβζηατ⌠σ〈γ〈ϖαλ καπχσολατβαν, τββ εσετβεν ισ 

κτελψεκ µερλτεκ φελ. Πτολεµαιοσ α Γε⌠γραπηικ ηψπηγσιστ ϖαλαµικορ Αντονινυσ Πιυσ 

κορ〈βαν, εσετλεγ κιχσιτ κσ!ββ αλκοττα. Ν〈λα � εγψεσ ηελψεκ τοπογρ〈φια αζονοστ〈σα 

µελλεττ � αζ 〈λταλα ηασζν〈λτ γργ νψελϖ ισ γονδοτ οκοζ, µερτ αζ α λατιν ιγαζγατ〈σι νψελϖ 

τερµινολ⌠γιαι γαζδαγσ〈γ〈τ σ εζζελ αζ ε φογαλµακ µγττ ρεϕλ! φινοµ ϕογι 

µεγκλνβζτετσεκετ νεµ αδϕα ϖισσζα µαραδκταλανυλ. Αζ ιτινεραριυµοκ: α Ταβυλα 

Πευτινγεριανα, αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι, αζ Ιτινεραριυµ Ηιεροσολψµιτανυµ, ϖαγψ α 
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νϖτελεν Γεογραπηυσ Ραϖεννασ µυνκ〈ϕα κοραχσ〈σζ〈ρκορι ελ!ζµνψεκ νψοµ〈ν υγψαν, 

δε µ〈ρ αζ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ ιδ!σζακ υτ〈ν, α κσ!αντικϖιτ〈σβαν κελετκεζτεκ. Α βεννκ 

λερτ τϖοναλακ ποντοσ νψοµϖοναλ〈τ µα µγ νεµ µινδιγ ισµερϕκ, γψ αζ 〈λταλυκ 

µεγαδοττ εγψεσ 〈λλοµ〈σοκατ σεµ τυδϕυκ µινδιγ λοκαλιζ〈λνι, σ!τ, εγψεσ βεννκ εµλτεττ 

τελεπλσεκ κορα−χσ〈σζ〈ρκορι λτεζστ σεµ σικερλτ µγ σοκ εσετβεν ιγαζολνι. Αζ 

〈λλοµ〈σοκ φαϕτ〈ιτ � µυτατι⌠κ, µανσι⌠κ σ χιϖιτασοκ � µελψεκβ!λ εσετλεγ α µελλεττκ λϖ! 

τελεπλσεκ ναγψσ〈γ〈ρα, ϖαγψ ϖ〈ροσι ρανγϕ〈ρα κϖετκεζτετηετνκ, χσακ αζ Ιτινεραριυµ 

Ηιεροσολψµιτανυµ αδϕα µεγ µαραδκταλανυλ. 

Α ϕελεν µυνκα κτ ρσζβ!λ 〈λλ: εγψ φελιρατκαταλ⌠γυσβ⌠λ, σ εγψ λερ⌠, ελεµζ! σ 

ρτκελ! ρτεκεζσβ!λ. Α καταλ⌠γυσ ϖ〈ροσονκντ, τοπογρ〈φιαι ελρενδεζσβεν ταρταλµαζζα 

αζ εγψεσ φελιρατοκατ. Αζ εζεκηεζ φ∀ζττ  κοµµεντ〈ροκ µ〈ρ α ϖιζσγ〈λαταινκηοζ 

καπχσολ⌠δνακ: αζ εγψ−εγψ φελιρατ λερ〈σα κερετβεν ελϖγεζηετ! σ ελϖγζενδ! 

ελεµζσεκ, πλ. α σζεµ〈λψνϖελεµζσ, ιττ ταλ〈ληατ⌠κ.  

Αζ ρτεκεζσ κτ ρσζρε οσζλικ. Αζ ελσ! φ! ρσζ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ λερ〈σ〈τ, σ εζεκ 

σαϕ〈τοσ προβλµ〈ινακ ελεµζστ ταρταλµαζζα � µ〈ρ αηολ αζ λεηετσγεσ � η〈ρµασ 

ταγολ〈σβαν.  

Αζ ελσ! εγψσγ α ϖ〈ροσαλαπτ〈σ κρλµνψειτ σ α ϖ〈ροσι τερριτοριυµ τοπογρ〈φιαι κρδσειτ 

τ〈ργψαλϕα. Α µ〈σοδικ αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψειτ σ στρυκτρ〈ϕ〈τ ελεµζι, α ηαρµαδικ α 

ϖ〈ροσι ϖεζετ!ργετ ϖιζσγ〈λϕα σ ϕελλεµζι. Αζ ρτεκεζσ µ〈σικ φ! ρσζε αζ εγψεσ 

κρδσεκετ τεµατικυσαν, αζ σσζεσ ϖ〈ροσ ανψαγ〈τ εγψβεϖονϖα τεκιντι 〈τ. √σσζεγζι α 

λεϖονηατ⌠ τανυλσ〈γοκατ σ ϖ〈ζολϕα α παννονιαι ϖ〈ροσφεϕλ!δσ φολψαµατ〈τ. 
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     Εµονα 

 

   Αλαπτ〈σα, ϕογ〈λλ〈σα, αδµινισζτρατϖ ηοϖαταρτοζ〈σα 

 

Εµονα3 αζ Αλποκ µαγασ νψλϖ〈νψαι κζττ, α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν φεκδτ, α 

Ναυπορτυσ (µα ςρηνικα) φελ!λ ρκεζ!, ηασονλ⌠ νεϖ∀ φολψ⌠ (Λϕυβλϕανιχα) τορκολατ〈ν〈λ, οττ, 

αηολ αζ Ιτ〈λι〈β⌠λ Αθυιλει〈ν, Λονγατιχυµον σ αζ Οχρα φεννσκϕ〈ν 〈τ ρκεζ! τ4 

σζακκελετ σ δλκελετ φελ κεττ〈γαζοττ; αζον α ηελψεν, αηολ α µαι σζλοϖν φ!ϖ〈ροσ, 

Λϕυβλϕανα ταλ〈ληατ⌠. Αζ ιννεν τοϖ〈ββινδυλ⌠ σζακκελετι τ, αζ !σι Βοροστψ〈νκ! τ α 

∆υν〈ηοζ, σ ονναν α Βαρβαριχυµβα ταρτοττ, α δλκελετι α Σζ〈ϖ〈τ κϖετϖε α Βαλκ〈νον 〈τ α 

Κελετι ταρτοµ〈νψοκ φελ ηαλαδτ. Εµον〈τ Ιτ〈λι〈ϖαλ εγψ µ〈σικ τ ισ σσζεκτττε, µελψ 

Τεργεστε ιρ〈νψ〈β⌠λ, δλ φελ!λ ρκεζεττ. 

Μοµµσεν νψοµ〈ν αζ εµοναι χολονια αλαπτ〈σ〈τ ηοσσζαββ ιδ!ν 〈τ Οχταϖιανυσ  

ιαποδ η〈βορϕ〈ηοζκαπχσολτα α κυτατ〈σ,5 µαϕδ Β. Σαρια ρϖελσε ϖ〈λτ σζλεσ κρβεν 

ελφογαδοττ〈, µελψ α δεδυχτι⌠τ Τιβεριυσνακ τυλαϕδοντοττα.6 Αββαν ισ εγψετρτσ 

υραλκοδοττ, ηογψ α ϖ〈ροστ κσ!ββ � αζ µ〈ρ ϖιτ〈κ τ〈ργψα ϖολτ, ηογψ µικορ � Ιτ〈λι〈ηοζ 

χσατολτ〈κ.7  Αζ υτ⌠ββι ιδ!βεν αζονβαν µινδ αζ αλαπτ〈σ〈τ, µινδ αζ αδµινισζτρατϖ 

ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ ιλλετ!εν ερ!σεν µεγοσζλανακ α ϖλεµνψεκ. Α ϕελενλεγι σζλοϖνιαι 

κυτατ〈σ Εµον〈τ εγψσγεσεν Ιτ〈λια Ξ ρεγι⌠ϕ〈βα σορολϕα, σ µγ αζτ ισ κτσγβε ϖονϕα, 

                                                           
3 Φελιρατοκον σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ Εµονα: κατ. 4, 7, 19, ΧΙΛ ςΙ 2504, 2518, 2718, 32515, 32520 (2379), ΧΙΛ 

32638 (2382), 32640, ΧΙΛ ΞΙς 2952, ΑΕ 1964 120, νηα Αεµονα: ΧΙΛ ΙΙΙ 3569, ΧΙΛ ΞΙς 4500, ϖ. 15. 

Λακ⌠ινακ νεϖε: Εµονενσεσ, Ηεµονενσεσ, κατ. 20; Αυχτοροκν〈λ: Ηαεµονα: ϖ. Παχατ., Πανεγ. 37; 

Τοϖ〈ββι, ροµλοττ αλακοκ: Ηεµοµα, Ηεννοµα: Ιτιν. Αντ. 259, 129. 
4 Ιτιν. Αντ. 259,11; Ιτιν Ηιεροσ. 567. 
5 ΤΗ. ΜΟΜΜΣΕΝ ΧΙΛ ΙΙΙ π. 489; Ε. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις 529, ν. 100; ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ ς 2504  
6 Β. ΣΑΡΙΑ, Λαυρ. Αθυ. 249. Ε ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956, 13 σκ; ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ 564; Υ#, Ηιστορια 19. 

1970, 122 σκκ. Α. ΜΧΣΨ: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια 74; Υ#, ΜοΤ 207, Υ!., ΠΡΚ 35, 53, 62 
7 Ηροδιανοσ 8,1,4 Μαξιµινυσ Τηραξ 228−ασ Ιτ〈λια ελλενι ηαδϕ〈ρατ〈νακ λερ〈σα καπχσ〈ν Ιτ〈λιαι ϖ〈ροσκντ 

εµλτι. Α Παννονι〈τ⌠λ ϖαλ⌠ ελχσατολ〈σ〈τ α  πραετεντυρα Ιταλιαε ετ Αλπιυµ µεγσζερϖεζσϖελ ηοζζα 

καπχσολατβα Α. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Ιλ χονφινε 109 σκκ; ϑ. ΦΙΤΖ, Ηιστορια 15, 1966, 339 σκκ; Εµονα Ιταλι〈ηοζ ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σ〈τ � αζ εµοναιακνακ α πραετοριανυσοκ κζττι µαγασ αρ〈νψ〈ρα ηιϖατκοζϖα � µ〈ρ Ηαδριανυσ 

υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε ϖελ⌠σζν∀νεκ ταρτϕα ϑ. �Α�ΕΛ, Ηιστορια 21, 1972, 474 σκκ.  
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ηογψ α ϖ〈ροσ α τρτνετε σορ〈ν ϖαλαηα ισ Παννονι〈ηοζ ταρτοζοττ.8 Α κυτατ⌠κ εγψ ρσζε α 

Τιβεριυσ−κορι αλαπτ〈στ ισ ελϖετι, σ α ϖ〈ροσ λτρεηοζ〈σ〈τ ϖαγψ Οχταϖιανυσνακ τυλαϕδοντϕα, 

σ αζ ιδ!ποντοτ Κρ. ε. 27 ελ!ττρε τεσζι,9 ϖαγψ πεδιγ, ϕαββαν, α χολονια δεδυχτι⌠σ ϖολτ〈τ ισ 

µεγκρδ!ϕελεζϖε, τιτυλ〈ρισ χολονι〈τ φελττελεζϖε ϕ⌠ϖαλ κσ!ββρε, εσετλεγ ακ〈ρ Χλαυδιυσ 

κορ〈ρα.10 Α ϖλεµνψεκ ιλψ ναγψφοκ µεγϖ〈λτοζ〈σα ρσζβεν Εµονα Ιτ〈λιαι 

καπχσολαταινακ κυτατ〈σ〈ϖαλ, ρσζβεν αζ Ιλλψριχυµ κεττοσζτ〈σ〈νακ, ιλλ. Παννονια 

προϖινχια λτρεηοζ〈σ〈νακ ιδ!ποντϕα κρλ µεγινδυλ⌠ ϖιτ〈κκαλ φγγττ σσζε, σ α 

φορρ〈σοκ εγψ ρσζνεκ, µινδενεκελ!ττ αζ αυχτορηελψεκνεκ α ϕελεντ!σ 〈τρτκελστ � 

µινδενεκελ!ττ µεγβζηατ⌠σ〈γυκ µεγκρδ!ϕελεζστ ϕελεντεττε. 

Εµονα αλαπτ〈σ〈νακ ιδ!ποντϕα νεµ ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ ρ〈νκ. Α ϖ〈ροσ τελϕεσ νεϖε 

ελϖιλεγ χολονια Ιυλια Εµονενσιυµ λεννε, α φελιρατοκον αζονβαν χσακ α χολονια τιτυλυσ 

νλκλ, Ιυλια Εµονα φορµ〈βαν φορδυλ ελ!.11 Πολγ〈ραι α Χλαυδια τριβυσβα ταρτοζτακ12 Α 

ϖ〈ροσνϖ Ιυλια ϕελζ!ϕε, µελψ αζ αλαπτ⌠ρα υταλ, � Ιυλιυσ Χαεσαρτ⌠λ ελτεκιντϖε � Οχταϖιανυσ−

Αυγυστυστ⌠λ ϖαγψ Τιβεριυσ χσ〈σζ〈ρτ⌠λ εγψαρ〈ντ σζ〈ρµαζηατ,13 α Χλαυδια τριβυσ14 πεδιγ 

ϖαγψ Τιβεριυσρα, ϖαγψ Χλαυδιυσρα υταλ. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν α µ〈σοδικ πρινχεπσ αλαττι 

χολονια−σζερϖεζσ ϖαλ⌠σζν∀νεκ λ〈τσζικ. Αζ εζτ µεγκρδ!ϕελεζ! 〈λλ〈σποντ, αζ Αυγυστυσ−

                                                           
8 ϑ. �Α�ΕΛ: Ζυρ φρηγεσχηιχητε δερ Ξς. Λεγιον υνδ ζυρ Νορδοστγρενζε δερ Χισαλπινα ζυρ Ζειτ Χαεσαρσ. Ιν: 

Ρµισχηε Γεσχηιχητρε, Αλτερτυµσκυνδε υνδ Επιγραπηικ. Φεστσχηριφτ Α. Βετζ. Ωιεν, 1985, 547 σκκ; ϑ. 

�Α�ΕΛ, ΑΑρχηΗυνγ 41, 1989, 169−174. � Ηασονλ⌠κππ Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Τηε Ροµαν Ινσχριπτιονσ ιν τηε 

Νατιοναλ Μυσευµ οφ Σλοϖενια 113, τοϖ〈ββ〈 Μ. ΗΟΡΣΤΕΡ 145: �ϖαλ⌠σζν∀λεγ Τρανσπαδαν〈ηοζ, σ νεµ 

Παννονι〈ηοζ ταρτοζοττ.� 
9 Κορ〈ββαν µ〈ρ Κορνεµανν ισ, ακι α ϖ〈ροσ αλαπτ〈σ〈τ Κρ. ε. 34−ρε τεττε, ϖ. ΡΕ Ις π. 529 ν. 100. Αζ 

Αυγυστυσ κορι αλαπτ〈στ ϖαλλϕα Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ−ΚΡ√ΛΛ, ΕΣ 9, π. 69 σ 143. ϕεγψζετ. ς. τοϖ〈ββ〈 Μ. �Α�ΕΛ 

ΚΟΣ, ελ!ζ! ϕεγψζετ. 
10 ΖΣ. ΜΡℑς, ΑΑντΗυνγ 41, 2001, 81−98. 
11 Κατ. 19; ΧΙΛ ςΙ 32526 (2384), φραγ. α, χολ. Ι ϖ. 19 = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 67 (Ρ⌠µα); ΧΙΛ ςΙ 32526 

(2384), φραγ. α, χολ. ΙΙΙ. ϖ. 28. = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 67 (Ρ⌠µα); ΧΙΛ ΞΙς 4500, ϖ. 15. = ∆ΟΒ: 

Ινσχριπτιονεσ 68 (Ρ⌠µα); ΧΙΛ ΞΙς 2952 = ∆ΟΒ 58 (Πραενεστε), στβ. 
12 Κατ. 4, 17; ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8735 = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 176 (Υλπια Νοϖιµαγυσ): Γ. Ιυλιο Χλαυ(δια τριβυ) 

Πυδεντι [Ι]υ[λ(ια)] Ε[µ]ονα; ΧΙΛ ΙΙΙ 3569 (ς〈χ): Χ. ςαλ. Χ. φιλ. Χλαυδι(α) Σεχυνδο Αεµον(α). 
13 Ελϖιλεγ µγ Χαλιγυλ〈τ⌠λ ισ, αρρ⌠λ αζονβαν νινχσ τυδοµ〈συνκ, ηογψ ! α Σζ〈ϖα ϖλγψε ιρ〈ντ ρδεκλ!δττ 

ϖολνα. 
14 Κατ. 4, 17, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8735 (Υλπια Νοϖιµαγυσ), ΧΙΛ ΙΙΙ 3838 = ΑΙϑ 152: Χ. Χλ⌠διυσ Λ. φ. 

Χλα(υδια τριβυ). Χλµενσ. � απϕα, Λ. Χλ⌠διυσ Χ. φ. ςελ. Αλπινυσ µγ µ〈σικ εγψ ϖ〈ροσ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

Αθυιλεια πολγ〈ρα ϖολτ (Εµονα, 1−2. σζ〈ζαδ), ΧΙΛ ΙΙΙ 3569: Χ. ςαλ. Χ. φιλ. Χλαυδι(α τριβυ) Σεχυνδο 

Αεµον(α) (ς〈χ), ΧΙΛ ςΙ 2504 = ∆οβ⌠ 56: Χ. Ποετιλιυσ Χ. φ. Χλα(υδια τριβυ) Παυλλυσ Εµονα  (Ρ⌠µα, 2. 

σζ〈ζαδ � Α κρδσηεζ αλαπϖετ!εν λδ. ΦΟΡΝΙ, Χϑβ 1956, 13. 
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κορι αλαπτ〈σ τε⌠ρι〈ϕα αννακ σσζεφγγσβεν µερλτ φελ, ηογψ αζ ⊃σζακ−Ιτ〈λια Ξ. 

ρεγι⌠ϕ〈βαν φεκϖ!, Χλαυδια τριβυσβα ταρτοζ⌠ ϖ〈ροσοκ, Αχελυµ, Χονχορδια, Ιυλιυµ 

Χαρνιχυµ Τιβεριυσ−κορι αλαπτ〈σα µεγκρδ!ϕελεζ!δττ. Αχελυµ εσετβεν αζ 

Οχταϖιανυσ/Αυγυστυσ−κορι αλαπτ〈σ βιζονψτηατ⌠νακ λ〈τσζικ. Εββ!λ κιινδυλϖα εζεκνεκ α 

ϖ〈ροσοκνακ α λτρεηοζ〈σ〈τ εγψσγεσεν Οχταϖιανυσ−Αυγυστυσνακ τυλαϕδοντϕ〈κ, σ 

αλαπτ〈συκατ εγψ ναγψσζαβ〈σ, ιδ!βεν Κρ. ε. 27 ελ!ττρε τεηετ! ϖ〈ροσφεϕλεσζτσκντ 

ρτελµεζικ.15 Μιϖελ πεδιγ Εµονα α 3. σζ〈ζαδβαν αζ αυχτορ φορρ〈σοκ τανσ〈γα αλαπϕ〈ν 

Ιτ〈λι〈ηοζ ταρτοζοττ,16 α 2. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατοσ φορρ〈σανψαγα πεδιγ ερ!σ ιτ〈λιαι 

κτ!δσεκετ µυτατ, α Χλαυδια τριβυσβα ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σα αλαπϕ〈ν γψ ϖλικ, ηογψ ιµµ〈ρον α 

χολονια τρτνετνεκ α κεζδετι σζακασζ〈β⌠λ ισ νψοµ⌠σ ρϖϖελ ρενδελκεζνκ α ϖ〈ροσ 

Ιτ〈λι〈ηοζ ταρτοζ〈σ〈τ ιλλετ!εν. Ηα υγψανισ Εµονα αλαπτ〈σα α σζ⌠βανφοργ⌠ υρβανιζ〈χι⌠σ 

προγραµ ρσζε ϖολτ, ακκορ α ϖ〈ροσ κεζδεττ!λ φογϖα Γαλλια Χισαλπιν〈ηοζ, ιλλετϖε εννεκ 

χσατολ〈σα υτ〈ν Ιτ〈λι〈ηοζ (α κσ!ββι Ξ. ρεγι⌠ηοζ) κελλεττ, ηογψ ταρτοζζκ.17 Εγψ µ〈σικ 

〈λλ〈σποντ νεµ ϖετι υγψαν ελ Εµονα αλαπτ〈σ〈νακ κορ〈ββαν σζλεσ κρβεν ελφογαδοττ 

ιδ!ποντϕ〈τ, α ϖ〈ροσ Ιλλψριχυµηοζ, ιλλ. Παννονι〈ηοζ ταρτοζ〈σ〈τ αζονβαν ιγεν � τββ 

δολογγαλ ισ ρϖελϖε, πλ. α ϖιδκ σζεµλψνϖανψαγ〈νακ ϕελλεγζετεσσγειρε, Εµονα 

γεοπολιτικαι ηελψζετρε, Ιλλψριχυµ κατοναι ϕελλεγρε, ιλλ. α πολγ〈ρι ιγαζγατ〈σ ιττενι 

ηι〈νψ〈ρα ηιϖατκοζϖα � κτσγβε ϖονϕα.18 

Α Χαεσαρ− σ Αυγυστυσ−κορι ϖ〈ροσαλαπτ〈σοκ, φ!λεγ πεδιγ α ϖ〈ροσοκ τριβυσ−

βεοσζτ〈σα κρλ, κτσγτελεν, σοκ µγ α τισζτ〈ζατλαν κρδσ.19 Βιζονψοσ, ηογψ α 

πολγ〈ρη〈βορκ σ α τριυµϖιρεκ ιδ!σζακ〈βαν α δικτ〈τορον σ Οχταϖιανυσον κϖλ µ〈σ 

ϖ〈ροσαλαπτ⌠κ ισ τεϖκενψκεδτεκ, ακικρ!λ χσακ ϖλετλενσζερ∀εν ϖαν τυδοµ〈συνκ, σ αζ ισ, 

ηογψ αζ ϕ ϖ〈ροσοκ τριβυσ−βεοσζτ〈σ〈ν〈λ εββεν α µοναρχηια φελ ταρτ⌠, 〈τµενετι 

ιδ!σζακβαν µγ νεµ φελττλενλ αζ αλαπτ⌠ πολγ〈ρϕογι βεσορολ〈σ〈ηοζ ιγαζοδτακ, ηανεµ 

ταλ〈ν ϖαλαµιλψεν µ〈σ σζεµποντοτ ισ ρϖνψεστεττεκ.20 ℑλταλ〈βαν α κυτατ〈σ αββ⌠λ ινδυλ 

                                                           
15 ϑ. ΦΙΤΖ: Παννονια σζλετσε 51. 
16 Ηροδιανοσ, 8,1,4; ΣΗΑ, ϖιτα Μαξιµινι 21,1. 
17 Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Τηε Ροµαν Ινσχριπτιονσ ιν τηε Νατιοναλ Μυσευµ οφ Σλοϖενια 113 
18 ς. ϑ. �Α�ΕΛ, 8. ϕεγψζετ. 
19 Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ, Ρµισχηε Κολονισατιον 124, 2. ϕεγψζ. ππεν αζ Ιλλψριχυµι ϖ〈ροσοκ Τροµεντινα ιλλ. 

Σεργια τριβυσηοζ ταρτοζ〈σα καπχσ〈ν. Α Χαεσαρ 〈λταλ αλαπτοττ χολονι〈κ: Σαλονα, Ναρονα, Επιδαυρυµ α 

Τροµεντινα τριβυσβα λεττεκ βεσορολϖα. Αζ Οχταϖιανυσ / Αυγυστυσ 〈λταλ αλαπτοττ ϖ〈ροσοκ, πλ. Αρβα, Ιαδερ α 

Σεργια τριβυσβα ταρτοζτακ. 
20 Πλ. Χαεσαρ µεγβζ〈σ〈β⌠λ αλαπτοττα Γαλλια Ναρβονενσισβεν Ναρβ⌠τ σ Αρελαττ Κρ. ε. 46−βαν Τι. Χλαυδιυσ 

Νερο, Αυγυστυσ µοστοηαφιαινακ απϕα, ϖ. Συετ., Τιβ. 4. Αζ ελ!ββι ϖ〈ροσ πολγ〈ραιτ α Παπιρια, αζ υτ⌠ββιτ α 
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κι, ηογψ αζ εγψαζον αδµινισζτρατϖ εγψσγεν βελλ λτρεηοζοττ, εγψαζον τριβυσβα ταρτοζ⌠ 

ϖ〈ροσοκ εγψσζερρε, εγψαζον τρϖνψ κερετβεν νψερτκ ελ α ϖ〈ροσι αλκοτµ〈νψτ.21 Εζ αζ 

Εµονα Ιτ〈λι〈ηοζ ταρτοζ〈σ〈τ ϖαλλ⌠κ 〈λλ〈σποντϕ〈τ λ〈τσζικ ερ!στενι, σζερετνµ αζονβαν εγψ 

εδδιγ εληανψαγολτ σζεµποντρα φεληϖνι α φιγψελµετ, µελψ α κρδστ µ〈σ µεγϖιλ〈γτ〈σβα 

ηελψεζι. Αζ ⊃σζακκελετ−Ιτ〈λια φελ!λ κιινδυλ⌠ τοϖ〈ββι ρ⌠µαι εξπανζι⌠βαν η〈ροµ σζεµλψ 

ϕ〈τσζοττ κιεµελκεδ! σζερεπετ: Οχταϖιανυσ /Αυγυστυσ, Τιβεριυσ σ Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ. 

Τεϖκενψσγκνεκ αζ Ιτ〈λια βιζτονσ〈γ〈ϖαλ σσζεφγγ! φελαδατοκ µεγολδ〈σα ισ ρσζε 

ϖολτ, γψ σσζερ∀νεκ τ∀νικ, ηογψ αζ εκκορτ〈ϕτ κελετκεζεττ ιττενι ϖ〈ροσοκ αλαπτ⌠ικντ ισ 

ελσ!σορβαν !κετ ϖεγψκ σζ〈µτ〈σβα. Οχταϖιανυσ Κρ. υ. 35−τελ κεζδ!δ!εν, α ςενετια 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν λ! ιαποδοκ, σ Σζ〈ϖα−ϖλγψι παννον τρζσεκ ελλενι ηαδϕ〈ρατ〈ϖαλ 

σσζεφγγσβεν ιντζκεδηετεττ Ιτ〈λι〈νακ εββεν α ρσζβεν τριυµϖιρι, µαϕδ 31−τ!λ χονσυλι 

µιν!σγβεν, Κρ. ε. 27 � Κρ. υ. 14 κζττ πεδιγ µ〈ρ Αυγυστυσκντ, κλνλεγεσ 

φεληαταλµαζ〈σαι ρϖν α ρ⌠µαι 〈λλαµ κλ− σ βιζτονσ〈γπολιτικ〈ϕ〈νακ εγσζτ ιρ〈νψτϖα. 

Τιβεριυσ φελττελεζηετ! ⊃σζακ−Ιτ〈λιαι ακτιϖιτ〈σα α Κρ. ε. 15−βεν, ∆ρυσυσ χχσϖελ κζσεν 

ϖεζετεττ, αλπεσι ταρτοµ〈νψοκ ελλενι ηαδϕ〈ρατ〈ϖαλ, µαϕδ Κρ. ε. 12 υτ〈ν α Νοριχυµµαλ 

σζοµσζδοσ Ιλλψριχυµβαν ζαϕλ⌠ η⌠δτ〈σαιϖαλ, Κρ. υ. 6−9 κζττ α παννον−δαλµατα φελκελσ 

λεϖερσϖελ, Κρ. υ. 14−βεν αζ Αυγυστυσ ηαλ〈λακορ κιτρτ ιλλψριχυµι λεγι⌠σ ζενδλσσελ 

ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε, Κρ. υ 14 υτ〈ν πεδιγ α ρ⌠µαι 〈λλαµ λν ! ϖολτ Αυγυστυσ υτ⌠δα.22 

Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρρ⌠λ µινδενεκελ!ττ α σζοµσζδοσ Νοριχυµ αννεκτ〈λ〈σα, µαϕδ 

υρβανιζ〈λ〈σα καπχσ〈ν φελττελεζηετϕκ, ηογψ εστλεγ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν ισ ηοζοττ λτρε 

ϖ〈ροσοκατ. Αζ Οχταϖιανυσ / Αυγυστυσ κεζδεµνψεζσρε λτρεηοζοττ ϖ〈ροσοκ � γψ 

τ∀νικ, α Σεργια τριβυσβα ταρτοζτακ. Α φελολδηατατλαννακ τ∀ν! ελλεντµονδ〈σ αζ εγψεσ 

ϖ〈ροσοκ εγψρτελµ∀εν Αυγυστυσ−κορινακ τ∀ν! αλαπτ〈σα σ α Χλαυδια τριβυσβα ϖαλ⌠ 

ταρτοζ〈σα κζττ νζετεµ σζεριντ ονναν ερεδ, ηογψ α κρδσσελ φογλαλκοζ⌠κ τϖεσεν τλικ 

µεγ Τιβεριυσ Κρ. υ. 14 ελ!ττι 〈λλαµϕογι ηελψζεττ: α πρινχεπσ αλ〈ρενδελτϕνεκ τεκιντικ, σ 

τεϖκενψσγτ Αυγυστυσ µ∀κδσνεκ ρσζεκντ ρτελµεζικ, ηολοττ εζ Τιβεριυσνακ χσακ 

α κοραι, λεγατυσι µ∀κδσρε ιγαζ. Κρ. υ. 4−τ!λ, µοστοηααπϕα 〈λταλ τρτν! αδοπτ〈λ〈σα υτ〈ν 

ν〈λλ⌠ παρανχσνοκι ϕογκρτ, ιµπεριυµ προχονσυλαρτ σ τριβυνιχια ποτεσταστ καποττ, α 

ηαταλµα φορµαιλαγ τεη〈τ αζ Αυγυστυσ µελλ ρενδελ!δττ.23 Τριβυνυσι σ προχονσυλι 

                                                                                                                                                                          
Τερετινα τριβυσβα σορολτ〈κ βε, ϖ. Γ. ΡΥΠΠΡΕΧΗΤ 93 α ργεββι ιροδαλοµµαλ, τοϖ〈ββ〈 106 σκ. Γαλλια 

Ναρβονενσισ λατιν ϕογγαλ φελρυη〈ζοττ ϖ〈ροσαι ϖισζοντ εγψσγεσεν α ςολτινια τριβυσβα ταρτοζτακ. 
21 Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: Ρµισχηε Κολονισατιον 116, 2. ϕεγψζ. 
22 ςελλ. 2,111. 
23 ςελλ. 2,103. 
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ηατ〈σκρε λεηετ!ϖ τεττε σζ〈µ〈ρα, ηογψ Ιτ〈λι〈βαν σ αζον κϖλ, σαϕ〈τ ϕογ〈ν, β〈ρµικορ 

φλδοσζτ〈στ ιλλ. χολονια−αλαπτ〈σοκατ κεζδεµνψεζζεν. Ιλψ µ⌠δον, αζ Αυγυστυσ λετβεν 

αλαπτοττ, Χλαυδια τριβυσβα ταρτοζ⌠ ϖ〈ροσοκατ µινδεν νεηζσγ νλκλ ακ〈ρ Τιβεριυσνακ ισ 

τυλαϕδοντηατϕυκ, σ νεµ φελττλενλ κελλ α λτρεηοζ〈συκατ � αζ αυγυστυσι ρ〈βα λ〈τσζ⌠λαγ 

νεµ ιλλεσζκεδ! Χλαυδια τριβυσ, ϖαγψ α ϖ〈ροσνεϖεκ Ιυλια ϕελζ!ϕε µελλ!λ ηι〈νψζ⌠ Αυγυστα 

µεγκλνβζτετσ µιαττ � κνψσζερεσεν α Κρ. ε. 27. ϖ ελ!ττι ιδ!ρε δατ〈λνυνκ, σ αζ 

�εγψαζον τριβυσ = εγψαζον αλαπτ⌠ τρϖνψ� ελϖε αλαπϕ〈ν εγψετλεν ναγψσζαβ〈σ 

ϖ〈ροσφεϕλεσζτ! ακχι⌠ ρσζεκντ ρτελµεζννκ. Ανλκλ, ηογψ Οχταϖιανυσ ⊃σζακκελετ−Ι〈λια 

τρτνετβεν ϕ〈τσζοττ σζερεπτ κισσεββτενι ακαρν〈νκ, ϖαγψ ηογψ αζ ιττενι 

ϖ〈ροσαλαπτ〈σαινακ α λεηετ!σγτ κι ακαρν〈νκ ζ〈ρνι, νε φελεϕτσκ ελ, ηογψ αζ ! ιαποδ−

ηαδϕ〈ρατα ϖισζονψλαγ κορλ〈τοζοττ ηατ⌠κρ∀ ϖολτ, σ α τριυµϖιρεκετ κϖετ! ιδ!σζακβαν 

µγισχσακ ελσ!σορβαν Τιβεριυσ ϖολτ αζ, ακι ηοσσζ ϖεκεν 〈τ, ταρτ⌠σαν φογλαλκοζνι ϖολτ 

κνψτελεν ⊃σζακκελετ−Ιτ〈λαι βιζτονσ〈γ〈νακ κρδσϖελ. Ιτ〈λια ϖεσζλψεζτετεττσγε 

εγψβκντ, µεγτλσνκ σζεριντ νεµ ελσ!σορβαν α πολγ〈ρη〈βορκ κορ〈βαν, ηανεµ µαϕδ 

χσακ α παννον τρζσεκ λ〈ζαδ〈σα ιδεϕν ϖετ!δττ φελ ιγαζ〈ν λεσεν. Α φελκελσ λεϖερσρ!λ 

σζεµτανκντ σ εγψβεν ηιτελεσ κατοναι σζακρτ!κντ τυδ⌠στ⌠ ςελλειυσ λερ〈σ〈β⌠λ 

υγψανισ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ Ιλλψριχυµ σ Ιτ〈λια ηατ〈ρζ⌠ν〈ϕα εκκορ µγ νεµ 

ϖολτ σεµ αζ εγψικ, σεµ α µ〈σικ ολδαλον α βετρ! ελλενσγ ελσ! χσαπ〈σαιτ φελταρτ⌠ζτατνι 

κπεσ χολονι〈κκαλ κελλ!κππεν µεγερ!στϖε.24 Α ηατ〈ροκατ βιζτοστ⌠ κοµολψαββ 

ιντζκεδσεκρε µινδ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, µινδ Ιλλψριχυµβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ µαϕδ χσακ α 

φελκελσ λεϖερστ κϖετ!εν κερλτ σορ. Ηογψ ποντοσαν µικορ, νεµ τυδϕυκ. Α ςαρυσ 

κατασζτρ⌠φα, σ α γερµ〈νιαι εσεµνψεκ � Τιβεριυσ η〈βορσ ελφογλαλτσ〈γα, σ α 

                                                           
24 ςελλ. 2,110:  �Ηαβιτι ιταθυε δελεχτυσ, ρεϖοχατι υνδιθυε ετ οµνεσ ϖετερανι, ϖιρι φεµιναεθυε εξ χενσυ 

λιβερτινυµ χοαχταε δαρε µιλιτεµ. Αυδιτα ιν σενατυ ϖοξ πρινχιπισ, δεχιµο διε, νι χαϖερετυρ, ποσσε ηοστεµ ιν 

υρβισ Ροµαε ϖενιρε χονσπεχτυµ. ....� Ηογψ εννεκ α 10 ναπνακ κοµολψ ρεαλιτ〈σα ϖολτ, ϖαγψισ α βετρ! 

ελλενσγετ φελταρτ⌠ζτατνι κπεσ ακαδ〈λψρα αζ εσεµνψεκτ!λ µεγριαδτ ρ⌠µαϖ〈ροσιακ νεµ σζ〈µτηαττακ, 

µυτατϕα α σεβτβεν, φελσζαβαδτοττ ραβσζολγ〈κβ⌠λ φελ〈λλτοττ σερεγ. Νεµ λ〈τσζοττ τυδνιιλικ ελεγενδ!νεκ α 

φελκσζλσει ιδ! εγψ ρενδεσ σοροζ〈σ φογανατοστ〈σ〈ρα. Αζ σζακ−Ιτ〈λιαι χολονι〈κ κζλ Τεργεστε εκκορ µ〈ρ 

βιζονψοσαν λτεζεττ, εζτ Κρ. ε. 33−βαν Οχταϖιανυσ τριυµϖιρκντ ϖ〈ροσφαλλαλ ερ!στεττε µεγ, ϖ. ΧΙΛ ς 525; 

Τριδεντυµ, αµελψ αζ Αθυιλει〈βα ϖεζετ! τ µεντν φεκδτ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ 23/22 φολψαµ〈ν καποττ ϖ〈ροσφαλατ, 

ϖ. ΧΙΛ ς 527; Αρβ〈τ Κρ. ε. 11−βεν ερ!στεττκ µεγ. Α σζιγετεν φεκϖ! µυνιχιπιυµ α σζ〈ραζφλδν ϖελε 

〈τελλενβεν φεκϖ! Σενι〈τ βιζτοστοττα, αζτ α κικτ!τ, αηοϖ〈 α Σζ〈ϖα−ϖλγψι Σεγεστικ / Σισχι〈β⌠λ κιινδυλ⌠ τ 

ϖεζετεττ. Οπιτεργιυµρ⌠λ νεµ τυδϕυκ, ηογψ Κρ. υ. 6−βαν λτεζεττ−ε µ〈ρ. Πλινιυσ νεµ εµλτι χολονιακντ, 

αµιβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ αζ Αγριππα−φλε βιροδαλµι σσζερ〈σ υτ〈ν αλαπτοττ〈κ ϖαλαµικορ, 

Κορνεµανν σζεριντ µαϕδ χσακ Χλαυδιυσ ϖαγψ Νερο αλαττ, ϖ. ΡΕ Ις, 537, ν. 142. 
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ϖετερ〈νελβοχσ〈ϕτ〈σοκ φελφγγεσζτσε25 � νψλϖ〈ν λασστοττ〈κ αζ ιλψεν ϕελλεγ∀ 

µυνκ〈λατοκατ.26 Αζ βιζονψοσ, ηογψ α ηατ〈ρ τλολδαλ〈ν, Ιλλψριχυµβαν α ρ⌠µαι υραλµατ 

µεγσζιλ〈ρδτ⌠ ιντζκεδσεκ µεγττελε µαϕδ χσακ 14 νψαρ〈ν κερλτ ναπιρενδρε � εζζελ 〈λλτ 

υγψανισ κζϖετλεν σσζεφγγσβεν Τιβεριυσνακ αζ Αυγυστυσ ηαλ〈λα µιαττ φλβεσζακτοττ 

κλδετσε27 �, σ 〈τηζ⌠δοττ Τιβεριυσ υραλκοδ〈σ〈νακ κεζδετι ιδ!σζακ〈βα ισ. 

Ιτ〈λια Ξ ρεγι⌠ϕ〈νακ αζ υρβανιζ〈χι⌠ϕ〈τ τεη〈τ νεµ φελττλενλ ινδοκολτ εγψετλεν 

καµπ〈νψσζερ∀, κοραι ακχι⌠κντ φελφογνυνκ. Σοκκαλ ϖαλ⌠σζν∀ββ, ηογψ ιττ ισ � µιντ 

µ〈συττ � α φοκοζατοσσ〈γ ρϖνψεσλτ. Αζτ νεµ ϖιτατϕυκ, ηογψ α Χλαυδια τριβυσβα ταρτοζ⌠ 

Εµονα αλαπτ〈σα ελϖ〈λασζτηατατλανυλ α Ξ ρεγιο ϖ〈ροσιασοδ〈σ〈ηοζ καπχσολ⌠δοττ, ηισζεν αζ 

αλαπτ〈σα α τββι ϖ〈ροσϖαλ εγψετεµβεν εγψαζον βιζτονσ〈γπολιτικαι χλοκατ σζολγ〈λτ. 

Μινδεββ!λ αζονβαν µγ νεµ κϖετκεζικ, ηογψ αζ α τερλετ, αηολ α ϖ〈ροστ αλαπτοττ〈κ, α 

σζ⌠βανφοργ⌠ ϖ〈ροσοκηοζ ηασονλ⌠αν, ερεδετιλεγ Γαλλια Χισαλπιν〈ηοζ, µαϕδ εννεκ 

µεγσζντετσε υτ〈ν Ιτ〈λι〈ηοζ ισ ταρτοζοττ. 

Ηα αζοκβ⌠λ α µεγφοντολ〈σοκβ⌠λ ινδυλυνκ κι, αµελψεκ α ρ⌠µαιακατ α Φελσ!−Σζ〈ϖα 

ϖιδκνεκ µεγσζερζσε κρλι ϖτιζεδεκβεν α ηατ〈ρϖοναλακ κιϕελλσβεν ϖεζρελτκ, 

ακκορ ελ!σζρ ισ µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ α δντσεικβεν αζ ετνικαι σζεµποντοκ28 (εγψ−

εγψ νπ ϖαγψ τρζσ εγψαζον αδµινισζτρατϖ εγψσγεν βελλ ϖαλ⌠ ταρτ〈σ〈νακ σζ〈νδκα) α 

κατοναιακνακ µινδιγ αλ〈ρενδελ!δτεκ. Αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ Ιτ〈λια ηατ〈ρα εββεν αζ 

                                                           
25 ς. α Γερµανι〈βαν σ Ιλλψριχυµβαν σζολγ〈λ⌠ κατον〈κ σρελµειτ, Ταχ., ανν. 1,17. 
26 Τιβεριυστ α τεενδ!κ  12 φολψαµ〈ν µγ Γερµανι〈βαν ταρτοττ〈κ, σ αζ ιλλψριχυµι γψ!ζελµειρτ ϕ〈ρ⌠ 

τριυµπηυσ〈τ µαϕδ χσακ 12 οκτ⌠βερβεν ταρτηαττα µεγ. 
27 ςελλ. 2,123. 
28 Ιτ〈λια σ Ιλλψριχυµ κζσ ηατ〈ρ〈νακ µεγ〈λλαπτ〈σα καπχσ〈ν α ϖεντ Χαταρι σ α νοριχυµι κελτα Ταυρισχι 

τρζσε ηοϖαταρτοζ〈σ〈νακ κρδσε µερλ φελ. �Α�ΕΛ τββεκ κζττ ετνικαι σζεµποντοκρα ισ ηιϖατκοζικ, 

αµικορ Εµονα ϖιδκτ Γαλλια Χισαλπιν〈ηοζ, ιλλ. Ιτ〈λι〈ηοζ σορολϕα. Σζ〈µοσ, προϖιχιαηατ〈ρ 〈λταλ κεττϖ〈γοττ 

νπ εσετε µυτατϕα αζονβαν, ηογψ εγψβενταρτ〈συκ α ρ⌠µαιακ σζ〈µ〈ρα ϖαγψ κζµβσ ϖολτ, ϖαγψ α ηατ〈ροκ 

µεγϖον〈σ〈ν〈λ κιφεϕεζεττεν αζ εγψµ〈στ⌠λ ϖαλ⌠ ελκλντσκ, σ γψ µεγγψενγτσκ σζ〈νδκα ρϖνψεσλτ, 

λδ. α Σζ〈ϖα σ ∆υνα ταλ〈λκοζ〈σ〈ν〈λ λ!, εγψκορ ναγψηαταλοµνακ σζ〈µτ⌠ Σχορδισχι εσεττ, ακικετ η〈ροµ 

προϖινχια: Παννονια, ∆αλµατια σ Μοεσια (συπεριορ) κζττ οσζτοττακ σζτ, ϖ. ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ π. 31. 

Υγψανεζ ρϖνψεσ εγψβκντ α σζ⌠βανφοργ⌠ Ταυρισχιρα ισ. Φγγετλενλ αττ⌠λ υγψανισ, ηογψ α Σζ〈ϖα 

ϖλγψβεν λ! χσοπορτϕυκατ Ιτ〈λι〈ηοζ, αϖαγψ Παννονι〈ηοζ σορολϕυκ εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ νεµ αλκοττακ 

εγψσγετ: α Ταυρισχι ϕελεντ!σ ρσζε υγψανισ Νοριχυµ τερλετν λτ, ϖ. Πλιν., ν. η. 3,133: θυονδαµ Ταυρισχι 

απελλατι, νυνχ Νοριχι. Α νοριχυµι Ταυρισχι 〈ττεκιντστ σ α Ταυρισχι νπνϖ ϕελεντσϖ〈λτοζ〈σ〈τ λδ. Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Νοριχυµ 25 σκκ; Α κσ!ββ ∆αλµατια σ Παννονια κζττι ηατ〈ρ µεγϖον〈σακορ σεµ ϖεττεκ 

τεκιντετβε ετνικαι σζεµποντοκατ, σ ηα εγψ〈λταλ〈ν µοτιϖ〈λτα ε ρ⌠µαικατ ϖαλαµι εννεκ σορ〈ν, εζ ππεν αζ 

ριντεττ βεννσζλττ τρζσεκ φελδαραβολ〈σα ϖολτ, ϖ. ϑ. ΦΙΤΖ, Λατοµυσ 48, 1988, 13 σκκ. 
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ιδ!βεν ηολ ηζ⌠δοττ, ϖαν ελϖι τ〈µποντυνκ: ςελλειυσ, α Μαροβοδυυσ γερµ〈ν κιρ〈λψσ〈γα 

φελ!λ Ρ⌠µ〈ρα λεσελκεδ! ϖεσζλψ εχσετελσε καπχσ〈ν υγψανισ µεγϕεγψζι, ηογψ Ιτ〈λια 

ηατ〈ραιτ αζ Αλποκ λεγµαγασαββ χσχσαι µεντν ϖοντ〈κ µεγ.29 Εζ ςενετια τρσγβεν α 

Ιυλιαι Αλποκ (λεγµαγασαββ ποντϕα α Τριγλαϖ 2863 µ) σ α Καρσζτ ηεγψσγ ϑαϖορνικι 

ϖονυλατα (1796 µ) κζττι Οκρα φεννσκϕ〈τ ϕελενηεττε, µελψνεκ α λεγµαγασαββαν φεκϖ! 

ρσζε, ιλλ. Ιτ〈λια φελ α λεγσζ∀κεββ 〈τϕ〈ρ⌠ϕα εγψβκντ ναγψϕ〈β⌠λ οττ ταλ〈ληατ⌠, αηολ Κρ. υ. 

169−βεν, α Μαρκοµανν−θυαδ βετρσ νψοµ〈ν α πραετεντυρα Ιταλιαε ετ Αλπιυµ 

ερ!δϖοναλ〈τ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µεγπτεττκ, αηολ α κσ!αντικ ερ!δτσεκ µα ισ λ〈τηατ⌠κ, α µαι 

Ρασκοϖεχ αλαττ. Εµονα εζεν α ϖοναλον κϖλ εσεττ, εγψ α Σζ〈ϖα ϖλγψϖελ κελετι ιρ〈νψβα 

λεϕτ!, σ κελετ φελ νψιτοττ µεδενχβεν, 293 µ−εσ τενγερσζιν φελεττι µαγασσ〈γον. Εννεκ α 

τερλετνεκ α ρ⌠µαι υραλοµ αλ〈 κερλσε ποντοσ ιδ!ποντϕ〈τ νεµ ισµερϕκ. Βιζονψοσ � 

Ιυλιυσ Χαεσαρ κζσ, Γαλλια Χισαλπινα−βλι σ Ιλλψριχυµι ηελψταρτ⌠σ〈γα α βιζονψτκα 

εννεκ �, ηογψ Κρ. ε. 59−βεν Γαλλια Χισαλπινα σ Ιλλψριχυµ εγψµ〈σσαλ ηατ〈ροσ προϖινχια 

ϖολτ. Ε κτ ταρτοµ〈νψ βιζτοστοττα Ιτ〈λια σζ〈µ〈ρα αζ Αππενινι−φλσζιγετ σ α Βαλκ〈ν 

κζττι σζ〈ραζφλδι ηιδατ. Εννεκ αζ σσζεκττετσνεκ α σζερεπε Χαεσαρ βαλκ〈νι 

πολγ〈ρη〈βορϕα σορ〈ν φελρτκελ!δττ, σ φολψτακ ισ ερρεφελ ηαδµ∀ϖελετεκ, σ υγψανχσακ ε 

τερλετ στρατγιαι φοντοσσ〈γα ινδτοττα Οχταϖιανυστ � τερµσζετεσεν εγψβ οκοκ µελλεττ � 

εννεκ α σζ〈ραζφλδι ηδνακ α κισζλεστσρε. Αζ α ϖιδκ αζονβαν, αηολ κσ!ββ Εµον〈τ 

λτρεηοζτ〈κ, α Σζ〈ϖα φελσ! φολψ〈σ〈ν〈λ φεκϖ! τερλετ, αηολ Στραβ⌠ν σζεριντ α νοριχυµι 

τρζσεκηεζ ταρτοζ⌠ ταυρισκυσοκ σζ〈λλ〈στερλετε ϖολτ,30 µγηα εσετλεγ ριντεττκ ισ α 

σζ⌠βανφοργ⌠ κατοναι ακχι⌠κ,31 γψ τ∀νικ, ηογψ µαϕδ χσακ µεγλεηετ!σεν κσ!ν, Τιβεριυσ 

σ ∆ρυσυσ Νοριχυµ ελλενι ηαδϕ〈ρατα σορ〈ν, Κρ. ε. 15−βεν κερλτ σζιλ〈ρδαν ρ⌠µαι υραλοµ 

αλ〈32 � τεη〈τ αββαν αζ ιδ!σζακβαν, αµικορ Γαλλια Χισαλπινα µ〈ρ νεµ ισ λτεζεττ. Μιντ 

φρισσεν µεγη⌠δολτ, ροµανιζ〈λατλαν τερλετετ Ιτ〈λι〈ηοζ νεµ χσατοληαττ〈κ. Εννεκ 

λεηετ!σγτ εγψβκντ αζ ιττενι λακοσσ〈γ Κρ. ε. 15 υτ〈νι αδ⌠ζ⌠ στ〈τυσζα33 κι ισ ζ〈ρϕα. Αζ 

Αλποκ λεγµαγασαββ ϖονυλατ〈ν κϖλ φολψ⌠ ρ⌠µαι τερϕεσζκεδσ � µινδεν ϕελ αρρα µυτατ � 

                                                           
29 ςελλ. 2, 109. � ∨γψ τ∀νικ, εζ µ〈ρ Γαλλια Χισαλπινα ηατ〈ραινακ κιαλακτ〈σακορ ισ κϖετεττ, ργι αλαπελϖ 

ϖολτ, ϖ. Λιϖ. 25,35. 
30 Στραβ. 7,5,2 (Χ 314). 
31 Αππ. 3,16. 
32 Στραβ⌠ν 4,6,9 (Χ 206). Α η〈βορ α τ!λκ δλκελετρε λ! Ιαποδεσ, ϖαγψισ ιλλψρ τρζσεκ ελλεν φολψτ. Α κελτα 

Ταυρισχι α δ〈κοκτ⌠λ ελσζενϖεδεττ ϖερεσγκ φολψτ〈ν, α βοιυσοκηοζ ηασονλ⌠αν, ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ ϕελεντεττεκ 

Ρ⌠µα σζ〈µ〈ρα ζαϖαρ⌠ τνψεζ!τ.  
33 Υο. Αζ αδ⌠φιζετσ α ταρτοµ〈νψι φλδνεκ Ιτ〈λια φλδϕτ!λ ελτρ! ϕογ〈λλ〈σ〈β⌠λ κϖετκεζεττ. 
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νεµ µ⌠δοστοττα Γαλλια Χισαλπινα ηατ〈ραιτ. Α Φελσ!−Σζ〈ϖα ϖλγψε µεγη⌠δτ〈σ〈τ⌠λ 

κεζδϖε χσακισ Ιλλψριχυµηοζ ταρτοζηατοττ. Εµονα ϖιδκτ α κσ!ββι φορρ〈σοκ ισ 

εγψβεηανγζ⌠αν Ιλλψριχυµηοζ, ιλλετϖε αννακ κεττοσζτ〈σα υτ〈ν αζ ϕ σζακι ταρτοµ〈νψηοζ, 

Παννονι〈ηοζ σορολϕ〈κ. ςελλειυσ τρτνελι µυνκ〈ϕα � α παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈σ λερ〈σα 

καπχσ〈ν � Ναυπορτυσ (ςρηνικα) σ Τεργεστε (Τριεσζτ) ηατ〈ρ〈τ ϕελλι µεγ Ιτ〈λια ηατ〈ρακντ. 

Ηελψισµερετβεν µεγβζηατυνκ, ηισζεν Αυγυστυσ λεγατυσακντ ! ϖεζεττε αζ Ιτ〈λι〈βαν 

σοροζοττ σερεγετ αζ Ιλλψριχυµβαν ταρτ⌠ζκοδ⌠ Τιβεριυσηοζ,34 σ παρανχσνοκκντ µαγα ισ 

ηαρχολτ α φελκελ!κ ελλεν. Ταχιτυσ � αζ Αυγυστυσ ηαλ〈λακορ κιροββαντ λεγι⌠σλ〈ζαδ〈σ λερ〈σα 

καπχσ〈ν � αζ ιλλψριχυµι ηαδσερεγ Ναυπορτυσ µελλεττι πτκεζσειρ!λ τυδ⌠στ.35 Ναυπορτυσ 

20 κµ−ρε νψυγατρα φεκδτ Εµον〈τ⌠λ, αζ α ηελψ, τεη〈τ, αηολ Εµονα φελπλτ, µ〈ρ αζ 

Ιλλψριχυµι ηελψταρτ⌠ ιλλετκεσσγβε ταρτοζοττ. Πλινιυσ παννονιαι ϖ〈ροσνακ µονδϕα 

Εµον〈τ,36 σ Πτολεµαιοσ ισ Ιτ〈λια σ Νοριχυµ σζοµσζδσ〈γ〈βα ηελψεζι.37 Ινδιρεκτ 

βιζονψτκκντ µγ Ταχιτυστ ισ µεγεµλτηετϕκ, ακι � α ςεσπασιανυσηοζ χσατλακοζ⌠ 

δυναι σερεγεκ ςιτελλιυσ ελλενι φελϖονυλ〈σ〈νακ λερ〈σα καπχσ〈ν ελσ! ελφογλαλτ ϖ〈ροσκντ 

Αθυιλει〈τ εµλτι, µαϕδ Οπιτεργιυµ σ Αλτινυµ 〈τ〈λλ〈σ〈τ, Εµον〈τ ϖισζοντ, αµελψ 

κικερληετετλενλ α σερεγεκ τϖοναλ〈βα εσεττ, νεµ. Κζενφεκϖ! ηογψ αζρτ νεµ, µερτ 

νεµ α ςιτελλιυσ 〈λταλ βιρτοκολτ Ιταλι〈ηοζ, ηανεµ α σαϕ〈τ β〈ζισυκηοζ, Παννονι〈ηοζ 

                                                           
34 ςελλ. 2,111: � παρσ πετερε Ιταλιαµ δεχρεϖερατ ιυνχταµ σιβι Ναυπορτι αχ Τεργεστισ χονφινιο �Τεργεστε 

σ Ναυπορτυσ εγψαρ〈ντ  Ιτ〈λι〈ηοζ ταρτοζοττ. Ναυπορτυσ εγψ νεµργ ελ!κερλτ, σ µγ νεµ πυβλικ〈λτ ηατ〈ρκ! 

σζεριντ Αθυιλει〈ηοζ ταρτοζοττ. Νεϖβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ Αθυιλεια µεγαλαπτ〈σα υτ〈ν, α 

κζτ〈ρσασ〈γ ιδ!σζακ〈βαν ηατ〈ρ〈τκελ! σ ϖ〈µ〈λλοµ〈σ ϖολτ, ϖ. Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Ναυπορτυσ 17. 
35 Ταχ., ανν. 1, 20,.. οβ ιτινερα ετ ποντεσ ετ αλιοσ υσυσ� 
36 Πλιν., ν. η. 3, 147, 6−7: αδ σεπτεντριονεσ Παννονια ϖεργιτ. φινιτυρ ινδε ∆ανυϖιο. Ιν εα χολονιαε Εµονα, 

Σισχια. Πλινιυσνακ α Σισχια χολονια στ〈τυσζ〈ρα ϖονατκοζ⌠ ισµερετε αζτ βιζονψτϕα, ηογψ α σζερζ! αζ 

Αγριππα−φλε βιροδαλµι σσζερ〈σ αδαται µελλεττ � λεγαλ〈ββισ εγψεσ ταρτοµ〈νψοκ, ϖαγψ ϖ〈ροσοκ ϕογ〈λλ〈σ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠αν �  ακτυ〈λισ ινφορµ〈χι⌠κκαλ ισ ρενδελκεζεττ. Πυσζτ〈ν εββ!λ α µεγγονδολ〈σβ⌠λ τεη〈τ νεµ 

σζκσγεσ Εµονα αλαπτ〈σ〈τ αζ Αγριππα ηαλ〈λα ελ!ττι ϖεκρε τεννι, ϖ. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ι. η.  
37 Πτολ., Γεογρ. 2,14,7: 

������!��!��������!���!��!!�������!���������!�����!������� ��!��!�. 

Σαϕνοσ ροµλοττ σζϖεγηελψ. Πτολεµαιοσ ε µονδατα αλαπϕ〈ν τββεν Εµονα ϖαλαµιφλε αδµινισζτρατϖ 

κλν〈λλ〈σ〈τ ισ φελττελεζικ, αµι νεµ ηελψτ〈λλ⌠. Α ζαϖαρτ σζεριντεµ αζ οκοζζα, ηογψ α 2. σζ〈ζαδι γεογρ〈φυσ 

α Παννονια τοπονµι〈τ ιττ νεµ κζιγαζγατ〈σι ρτελεµβεν ηασζν〈λϕα, ηανεµ α σζ⌠ σζ∀κεββ, ερεδετι 

ϕελεντσβεν, γψ, αηογψαν αζτ αννακιδεϕν Στραβ⌠ν ισ ηασζν〈λτα, α παννον τρζσεκ φλδϕτ ρτϖε αλαττα. 

Ιτ〈λια εσετβεν ιλψεν σζ⌠ηασζν〈λατοτ νεµ φελττελεζηετνκ, µερτ αζ µινδιγ ισ πολιτικαι−αδµινισζτρατϖ 

φογαλοµ ϖολτ. Εµονα µινδενεσετρε Ιταλι〈ν κϖλ ϖαν. 
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ταρτοζοττ.38 Φιγψελεµρεµλτ⌠, ηογψ µινδ Στραβ⌠ν, µινδ ςελλειυσ, µινδ πεδιγ Ταχιτυσ 

µεγνεϖεζι Ναυπορτυστ, µιντ α σζ⌠βανφοργ⌠ ϖιδκ φοντοσ τελεπλστ,39 νεµ εµλτι 

ϖισζοντ Εµον〈τ. Στραβ⌠νν〈λ αννακ α ηελψνεκ, αηολ α Ναυπορτυσ µελλεττ ελφολψ⌠, 

ηαϕ⌠ζηατ⌠ Λϕυβλϕανιχα � ν〈λα τϖεσεν Κορκορασ � α Σαοσβα µλικ, ϖαγψισ αηολ Εµονα 

κερεσενδ!, µγ νινχσ νεϖε. Αζ 〈λταλα λερτακ αζ Οχταϖιανυσ Ιαποδ−ηαδϕ〈ρατ〈τ, ϖαλαµιντ 

Τιβεριυσ σ ∆ρυσυσ Νοριχυµ ελλενι ηαϕ〈ρατ〈τ κϖετ!, δε µγ αζ Ιλλψριχυµ µεγη⌠δτ〈σ〈τ 

µεγελ!ζ!, ναγψϕ〈β⌠λ α Κρ. ε. 33−15 υτ〈νι 〈λλαποτοκνακ φελελνεκ µεγ, ςελλειυσ λερ〈σα α 

Παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈σ κεζδετε κρλι ιδ!ρε, Κρ. υ. 6−ρα ϖονατκοζικ, Ταχιτυσ πεδιγ α 

Κρ. υ. 15. ϖ αυγυσζτυσι−σζεπτεµβερι εσεµνψειετ ργζτι. Αζ αυχτοροκ εγψντετ∀ 

ηαλλγατ〈σ〈νακ αζ οκα αζ λεηετ, ηογψ Εµονα χολονια εκκορ µγ νεµ λτεζεττ. Νεµ 

τ〈µασζτϕα αλ〈 α κοραι, Οχταϖιανυσ−κορι αλαπτ〈σ ελµλεττ εγψβκντ Εµονα 

πνζφοργαλµ〈νακ ελεµζσε σεµ.40 Α ρ⌠µαι τελεπλσ λτεζσνεκ ελσ! βιζτοσαν δατ〈ληατ⌠ 

δοκυµεντυµα αζ α Κρ. υ. 14 υτολσ⌠ ηαρµαδα−15−ελεϕε κζττ 〈λλτοττ, Β. Σαρια, µαϕδ 

κσ!ββ ϑ. �α�ελ, ϕαββαν Μρ〈ϖ Ζσολτ 〈λταλ ισ ρεκονστρυ〈λτ πτσι φελιραττρεδκ, µελψετ α 

σζ⌠βανφοργ⌠ σζερζ!κ εγψβεηανγζ⌠αν � α ηι〈νψοσαν φεννµαραδτ 5. σορ [µυρυµ 

τυρρεσθ(ε) δ]εδερυντ−ρα τρτν! κιεγσζτσε αλαπϕ〈ν � αζ εµοναι ϖ〈ροσφαλ πτσι 

φελιρατακντ ηατ〈ροζτακ µεγ, σ µελψετ ϑ. �α�ελ,  α χολονια αλαπτ〈σ〈ϖαλ κζϖετλενλ ισ 

σσζεφγγσβε ηοζοττ.41 Α σζ⌠βανφοργ⌠ οβϕεκτυµ αδοµ〈νψοζ⌠ι Αυγυστυσ σ Τιβεριυσ 

                                                           
38 Ταχ., ηιστ. 3, 6. 
39 Στραβ⌠ν, 4, 6, 10, χ 207 〈τρακ⌠ηελψ, 7, 5, 2, χ. 314 α ταυρισχυσοκ ϖ〈ροσα, ���� ��������� ����� 

!����������; Ταχ., ανν. 1, 20, 1: µυνιχιπιι ινσταρ, µυνιχιπιυµηοζ ηασονλατοσ ηελψ, φαλϖακκαλ α 

κρνψκν, µελψεκετ α κατον〈κ κιφοσζτοττακ.  
40 Π. ΚΟΣ: Τηε Μονεταρψ Χιρχυλατιον ιν τηε Σουτηεαστερν Αλπινε Ρεγιον χα. 300 Β. Χ. � Α. ∆. 1000, 1986, 

Υ!., ΦΜΡΣλ Ι, σ Π. Κοσ � Α. �εµροϖ, ΦΜΡΣλ ΙΙΙ. � Ηιϖατκοζικ ρ〈ϕυκ Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Τηε Ροµαν 

Ινσχριπτιονσ ιν τηε Νατιοναλ Μυσευµ οφ Σλοϖενια 113 ισ. 
41

 Κατ. 1. � ϑ. �Α�ΕΛνλ [µυρυµ τυρρεσθ(υε) δ]εδερυντ, ϖ. Ηιστορια 19, 1970, 122−124., λδ. µγ ΜΡℑς 

Ζσ., ΑΑντΗυνγ 41, 2001, 81−98. Α φελιρατ ρτελµεζσε σζεµποντϕ〈β⌠λ κυλχσφοντοσσ〈γ σζϖεγρσζ εγψετλεν 

βετ∀ αλαπϕ〈ν τρτν! ρεκονστρυκχι⌠ϕα ελσ! λ〈τ〈σρα υγψαν µερσζνεκ τ∀νικ, α κιεγσζτσ ηελψτ〈λλ⌠ ϖολτ〈τ 

ΗΟΡΣΤΕΡ νεµργ µεγϕελεντ µυνκ〈ϕα αλαπϕ〈ν µα µ〈ρ κννψεν 〈ττεκιντηετ! χσ〈σζ〈ρκορι πτσι φελιρατοκ 

αναλ⌠γι〈ι νψοµ〈ν αζονβαν σζιντε βιζτοσρα ϖεηετϕκ. Αζ Ιτ〈λι〈βαν σ α νψυγατι προϖινχι〈κβαν φελιρατοκον 

δοκυµεντ〈λτ Αυγυστυσ− σ Τιβεριυσ−κορι χσ〈σζ〈ρι πτκεζσεκ ζµε υγψανισ ϖ〈ροσφαλακ µυρα, σ α ηοζζ〈ϕυκ 

ταρτοζ⌠ τυρρεσ, πορταε πτσε ϖολτ, α δαρε ιγε πεδιγ κιζ〈ρ⌠λαγ χσακ αζ εζεκετ µεγρκτ! φελιρατοκ, 

µινκκελ εγψβκντ αζονοσ σµ〈ϕ σζϖεγβεν φορδυλ ελ!. ΙΛΓαυλε 263, ςιεννα (Γαλλια Ναρβονενσισ), 

Κρ. ε. 16/15?: µ]υροσ πορτασ[θυε] [χολονιαε] δατ; ΧΙΛ ΞΙΙ 3151, Νεµαυσυσ (Γαλλια Ναρβονενσισ) Κρ. ε. 

16−15: πορτασ µυροσ[θυε] χολ(ονιαε) δατ; ΧΙΛ ΙΙΙ 3117, Αρβα (Ιλλψριχυµ, ιλλ. ∆αλµατια), Κρ. ε. 11: µυρυµ 

ετ τυρρεσ δεδιτ; ΙΡΧΠ 292, Παξ Ιυλια (Λυσιτανια): [µυροσ] τυρρεσ ε[τ π]ορτασ [δεδιτ], ετχ. ιλψενεκ µγ α ΧΙΛ 
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χσ〈σζ〈ροκ ϖολτακ. Τιβεριυσ τιτυλατυρ〈ϕ〈β⌠λ αζονβαν ϖιλ〈γοσαν κιδερλ, ηογψ αζ πτστ 

Αυγυστυσ ηαλ〈λ〈τ κϖετ!εν µ〈ρ ! φεϕεζτε βε. 

Φαλατ Αυγυστυσ σ Τιβεριυσ κορ〈βαν ϖ〈ροσι ρανγ τελεπλσεκ, τββνψιρε χολονι〈κ, 

ριτκ〈ββαν µυνιχιπιυµοκ καπτακ, σ εννψιβεν α φελιρατ � νεµ φελεδκεζϖε µεγ αρρ⌠λ, ηογψ 

α περδντ! ρσζ µγισχσακ κιεγσζτσ, µγηα αζ αζ αναλ⌠γι〈κ αλαπϕ〈ν ελγγ 

εγψρτελµ∀νεκ ισ λ〈τσζικ � α χολονια λτεζσνεκ ισ βιζονψτκα λεηετ. ℑλταλ〈βαν γψ 

ϖλικ, ηογψ εζ α φελιραττρεδκ νεµ φελττλενλ ϖισζ κζελεββ βενννκετ µαγ〈ηοζ αζ 

αλαπτ〈σ ιδ!ποντϕ〈ηοζ. Α ϖ〈ροσοκ αλαπτ〈σ〈ρα σ α ϖ〈ροσφαλ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρα υγψανισ νεµ 

φελττλενλ εγψσζερρε κερλτ σορ: αζ αλαπτ〈σ ακ〈ρ τββ ϖτιζεδρε µεγ ισ ελ!ζηεττε α 

ϖ〈ροσφαλ πτστ.42 ςολτ αζονβαν εγψ κζσ ϖον〈συκ εζεκνεκ α ϖ〈ροσφαλ−πτσεκνεκ, 

αµιτ α κυτατ〈σ εδδιγ µγ νεµ µλτ〈νψολτ,: ολψαν ϖ〈ροσοκατ ερ!στεττεκ µεγ φαλλαλ, 

αµελψεκ στρατγιαι σζεµποντβ⌠λ φοντοσ � ϖαγψ ϖαλαµιλψεν ακτυ〈λισ εσεµνψ φολψτ〈ν 

φοντοσσ〈 ϖ〈λ⌠ � υτακατ βιζτοστοττακ, κζτκ ισ µινδενεκελ!ττ αζοκατ, αµελψεκ εγψ 

εσετλεγεσ Ιτ〈λια−ελλενι φελϖονυλ〈σ τϖοναλ〈βα εστεκ.43 Εββ!λ κϖετκεζικ, ηογψ Εµονα 

                                                                                                                                                                          
ΙΙΙ 2907 Ιαδερβ!λ Κρ. ε. 2 ελ!ττ (Ιλλψριχυµ, ιλλ. ∆αλµατια), ΧΙΛ ΞΙ 6218, Φανυµ Φορτυναε−β⌠λ Κρ. υ. 14−β!λ 

(Ιταλια). Τιβεριυσ αλαττ µγ ελ!φορδυλνακ ηασονλ⌠ µεγφογαλµαζ〈σ πτσι φελιρατοκ, εζτ κϖετ!εν αζονβαν 

µ〈ρ νεµ, ϖ. Μ. ΗΟΡΣΤΕΡ 〈ττεκιντ! τ〈βλ〈ζατ〈τ, 76 σκκ, τοϖ〈ββ〈 141 σκκ. 
42 ΗΟΡΣΤΕΡ, ι. µ. 
43 ΗΟΡΣΤΕΡρελ ελλενττβεν, ϖ. ι. µ. 394.  Α Γαλλια Ναρβονενσισβεν φεκϖ! Νεµαυσυσ σ ςιεννα 

µεγερ!στσε αζ αλπεσι ταρτοµ〈νψοκ ελλενι κσζβν〈λλ⌠ ηαδϕ〈ρατταλ φγγηετεττ σσζε, κλνσεν ςιενν〈, 

αηολ αζ Αλποκβ⌠λ ρκεζ! υτακ α Ρηνε−µεντι υτατ κερεσζτεζτκ. Τεργεστε, µελψετ Οχταϖιανυσ µγ α Ιαποδ 

ηαδϕ〈ρατ λεζ〈ρ〈σακορ, Κρ. ε. 33−βαν αλαπτοττ, α Σζ〈ϖα ϖλγψβ!λ, Εµονα τρσγβ!λ Ιτ〈λια φελ ϖεζετ! 

κιϕ〈ρατοτ ζ〈ρτα λε α ηιστριαι παρτϖιδκεν. Τριδεντυµ, αηολ αζ Ιτ〈λια φελ!λ ϕϖ! τ Ραετια σ Αθυιλεια φελ 

κεττ〈γαζοττ, Κρ. ε. 23−22−βεν, ταλ〈ν αζ αθυιλειαι λε〈γαζ〈σ µεγπτσεκορ καποττ Αυγυστυστ⌠λ ϖ〈ροσφαλατ. 

Αρβα σ Ιαδερ α λιβυρνιαι παρτοκον ζ〈ρτα λε α βαλκ〈νι σζ〈ραζφλδι κιϕ〈ρατοκατ. Αζ αζονοσ νεϖ∀ σζιγετεν 

φεκϖ! Αρβα µυνιχιπιυµα, µελψ Κρ. ε. 11−βεν, αζ Ιλλψριχυµβαν ζαϕλ⌠ η⌠δτ〈σοκ ιδ!σζακ〈βαν καποττ φαλατ, 

αζ Αδρι〈τ α σζ〈ραζφλδν 〈τελλενβεν φεκϖ! Σενια φελ!λ βιζτοστοττα, αηονναν Σισχι〈βα, ιλλ. α Σζ〈ϖα− σ 

∆ρ〈ϖα−ϖλγψι ηαδσζιντρρε ϖεζετεττ τ.  Ιαδερ, µελψνεκ ϖ〈ροσφαλ〈τ Κρ. ε. 2 ελ!ττ ϖαλαµικορ � νεµ κιζ〈ρτ, 

ηογψ Αρβ〈ϖαλ εγψιδ!βεν � πτεττκ, µ〈ρ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ µεγελ!ζ!εν ισ ϕελεντ!σ κικτ!ϖ〈ροσ ϖολτ (εζτ 

ισµερτε ελ Οχταϖιανυσ/Αυγυστυσ α χολονια ρανγ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ), τοϖ〈ββι φοντοσ βαλκ〈νι υτακ 

χσοµ⌠ποντϕα ϖολτ. Αζ Ιλλψριχυµβαν ζαϕλ⌠ κατοναι εσεµνψεκ φγγϖνψεκντ σορ κερλτ αζ Αδρια 〈τελλενβεν 

λϖ!, ιτ〈λιαι παρτϖιδκνεκ φοκοζατοσ µεγερ!στσρε ισ, µινδενεκελ!ττ αζοκον α ποντοκον, αηονναν Ρ⌠µα 

φελ υτακ ϖεζεττεκ. Ηισπελλυµβαν Οχταϖιανυσ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µγ τριυµϖιρκντ αλαπτοττ ϖετερ〈νχολονι〈τ, α 

ϖ〈ροσ φαλα αζονβαν � µελψνεκ ταλ〈ν εγψ φελιραττρεδκε ισ φεννµαραδτ − Αυγυστυσ κορ〈ρα δατ〈ληατ⌠. 

Φιρµυµ Πιχενυµ, αµελψ αννακ αζ τνακ α ϖγν φεκδτ, µελψ κζϖετλενλ α ϖια Σαλαρι〈ρα χσατλακοζοττ, Κρ. 

ε. 12−2 κζττ, ταλ〈ν α τιβεριυσι η⌠δτ〈σοκ λεζ〈ρ〈σακορ καποττ φαλατ. Φανυµ Φορτυναε, αζ υµβριαι 
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αλαπτ〈σ〈ηοζ αννακ αζ ϕ τνακ α κιπτσε ϖιηετ κζελεββ, αµελψ α ϖια Ποστυµια 

µεγηοσσζαββτ〈σακντ Αθυιλε〈β⌠λ � α ργι καραϖ〈ντ νψοµϖοναλ〈τ κϖετϖε � 

Λονγατιχυµον 〈τ Ιλλψριχυµβα ϖεζετεττ. Εννεκ ιτ〈λιαι σζακασζα µγ Αυγυστυσ λετβεν 

ελκσζλτ.44 Αζ πτκεζσ αζ ελσ! πρινχεπσ ηαλ〈λακορ ππεν Εµονα κζϖετλεν κζελβεν, 

Ναυπορτυσν〈λ ταρτοττ,45 ερρ!λ Ταχιτυσ τεσζ εµλτστ αζ Αυγυστυσ ηαλ〈λακορ κιροββαντ 

παννονιαι λεγι⌠λ〈ζαδ〈σ λερ〈σα καπχσ〈ν. Αζ τπτσ ιλλψριχυµι φολψτατ〈σα τεη〈τ µινδεν 

βιζοννψαλ αζον λπσεκ σορ〈βα ταρτοζοττ, αµελψεκ 14 φολψαµ〈ν κερλτεκ ναπιρενδρε 

Ιλλψριχυµβαν, σ αµελψεκ Τιβεριυσ 14. νψαρ〈νακ ϖγρε τερϖεζεττ ιττενι κλδετσϖελ ισ 

σσζεφγγτεκ. 

Α Ναυπορτυσν〈λ φολψ⌠ µυνκ〈κατ Ταχιτυσ σζεριντ η〈ροµ ιλλψριχυµι λεγιο 

ϖεξιλλατι⌠ι κζσεν ϖγεζτκ,46 εζεκ αζονβαν χσακ εγψ ρσζτ κπεζτκ αζοκνακ α 

φελαδατοκνακ, αµελψεκ α η〈ροµ λεγιο τελϕεσ εγσζνεκ εγψετλεν κζσ νψ〈ρι τ〈βορβαν 

ϖαλ⌠ 〈λλοµ〈σοζτατ〈σ〈τ σζκσγεσσ τεττκ. Εζεκετ αζ πτκεζσεκετ, τοϖ〈ββ〈 α Ταχιτυσ 

〈λταλ, α ζενδλσ κιροββαν〈σ〈τ ελ!ιδζ! οκοκ κζττ εµλτεττ, ϖετερ〈νελβοχσ〈ϕτ〈σοκκαλ 

σσζεφγγ! σρελµεκετ, νεϖεζετεσεν α ηοσσζ σζολγ〈λατ ϕυταλµακντ τ〈ϖολι ϖιδκεν 

καποττ �νεδϖεσ µοχσαρακατ� σ �µ∀ϖελετλεν ηεγψολδαλακατ�47 µ〈ρ αννακιδεϕν ϑ. �α�ελ 

σ αζ ! νψοµ〈ν µ〈σοκ ισ Εµονα φολψαµατβαν λϖ! αλαπτ〈σ〈ϖαλ ηοζτ〈κ σσζεφγγσβε.48 

Α παλυδεσ σ µοντεσ, µιντ εγψ−εγψ ϖιδκ τερµκετλενσγνεκ, σ εµβερι λακηατ〈σρα ϖαλ⌠ 

αλκαλµατλανσ〈γ〈νακ σζιµβ⌠λυµαι υγψαν γψακορι ιροδαλµι κζηελψεκ ϖολτακ, εζ εσετβεν 

αζονβαν ϖαλ⌠βαν Εµονα ϖιδκρε ιλλενεκ. Α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν φεκϖ! χολονι〈τ κτ 

ολδαλρ⌠λ α Ιυλιαι Αλποκ νεηεζεν ϕ〈ρηατ⌠ νψλϖ〈νψαι ηατ〈ρολτ〈κ, α φολψ⌠τ⌠λ δλρε εσ! 

τερλετει πεδιγ ερ!σεν µοχσαρασακ ϖολτακ.49 Αζ αλαπτ〈σ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ α ζενδλσ 

κιροββαν〈σα ελ!ττ µεγκεζδ!δττ, α ζενδλσ λεσζερελστ κϖετ!, Ταχιτυσ 〈λταλ 

ρσζλετεζεττ ιντζκεδσεκ � α 16 ϖνλ ηοσσζαββ ιδειγ σζολγ〈λ⌠κ ελβοχσ〈ϕτ〈σα, πνζβελι 

                                                                                                                                                                          
τενγερπαρτον, α ϖια Φλαµινια ϖγν α παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈σ λεϖερστ κϖετ! σταβιλιζ〈χι⌠σ ιντζκεδσεκ 

κερετβεν καποττ φαλατ.  
44 Φεστυσ 7. 
45 Ταχ., ανν. 1, 20: µανιπυλι Ναυπορτυµ µισσι οβ ιτινερα ετ ποντεσ ετ αλιοσ υσυσ� Α ηδϖερσβ!λ, σ αββ⌠λ, 

ηογψ α µυνκ〈κρα η〈ροµ λεγιο ϖεξιλλατι⌠ιτ ισ µοζγ⌠στοττ〈κ, αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ νεµ εγψσζερ∀ 

καρβανταρτ〈σρ⌠λ, ηανεµ ϕ τ µεγπτσρ!λ ϖαν σζ⌠.  
46 Ταχ., ανν., υο. 
47 Ανν. 1,17,3: υλιγινεσ παλυδυµ ϖελ ινχυλτα µοντιυµ� 
48 ϑ. �Α�ΕΛ � Ι. ΩΕΙΛΕΡ, Χϑβ 1963−64, 40, τοϖ〈ββ〈 ΜΧΣΨ Α.: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια 40,  
49 Εγψρσζτ αζ ���� �������, ϖ. Στραβ⌠ν 7,5,2, χ 314, αµελψ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α µαι Χερκνι�κο ϕεζεροϖαλ, 

σ νεµ α ϖ〈ροστ⌠λ κζϖετλενλ δλρε ηζ⌠δ⌠ Λϕυβλϕαναι µοχσ〈ρραλ αζονοσ. 
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ϖγκιελγτσ, α χσαπατοκ γψορσ ϖισσζαιρ〈νψτ〈σα τλι τ〈βορηελψκρε, στβ. � υγψανισ αζτ 

µυτατϕ〈κ, ηογψ α κατονασ〈γνακ 14 σζεπτεµβερε υτ〈ν α ϖ〈ροσπτσηεζ µ〈ρ νεµ λεηετεττ 

κζε.  

Α ϖετερ〈νδεδυχτι⌠ρα νινχσενεκ ολψαν κζϖετλεν βιζονψτκαινκ, µιντ 

αµιλψενεκκελ Σαϖαρι〈β⌠λ, ϖαγψ Ποετοϖι⌠β⌠λ ρενδελκεζνκ. Α κατοναι τ〈βορτ, µελψρ!λ 

κορ〈ββαν φελττελεζτκ, ηογψ α λεγιο Ξς Απολλιναρισ Χαρνυντυµβα τρτν! 〈τηελψεζσε 

υτ〈ν αζ ιττ λτεστεττ ϖετερ〈νχολονια αλαπϕα λεττ,50 εδδιγ νεµ σικερλτ µεγταλ〈λνι. 

Εγψ〈λταλ〈ν αζ ισ κρδσεσ, ηογψ α Ξς Απολλιναρισ λεγιο ϖαλαηα ισ Εµον〈βαν 

〈λλοµ〈σοζοττ.51 Εγψεσεκ φελττελεζικ, ηογψ Εµονα νεµ ισ δεδυχτι⌠σ χολονια ϖολτ, ηανεµ 

� νµελψ ιλλψριχυµι ϖ〈ροσοκηοζ ηασονλ⌠αν, ιττ ισ εγψ µ〈ρ µεγλϖ! τελεπλσ νψερτε ελ 

ρανγεµελσσελ � ταλ〈ν νεµ ισ εκκορ, ηανεµ κσ!ββ � αζ αυτον⌠µ ϕογ〈λλ〈στ.52 Α ϖ〈ροσφαλ 

αζονβαν, µελψνεκ Κρ. υ. 14 ϖγρ!λ � 15 ελεϕρ!λ δατ〈λτ δοκυµεντυµα ϖαν, φελττελεζι α 

χολονια λτεζστ, υγψανακκορ αζονβαν Εµον〈νακ νινχσενεκ ισ α κσ!ι Αυγυστυσ−κορτ 

µεγελ!ζ!, ργσζετιλεγ, ϖαγψ αυχτορφορρ〈σοκκαλ ιγαζοληατ⌠ κοµολψ 

τελεπλσελ!ζµνψει.53 Α σζαβ〈λψοσ νγψσζγ αλακ τελεπλσ σ αζ εγψµ〈σρα µερ!λεγεσ 

υτχαη〈λ⌠ζατ σεµ σποντ〈ν µ⌠δον κιαλακυλτ, ηανεµ τερϖσζερ∀εν µεγπτεττ ϖ〈ροσρα υταλ.54 

Μινδενκππεν φογαλµαζϖα δεδυχτι⌠σ χολονι〈ϖαλ κελλ τεη〈τ σζ〈µολνυνκ, µγπεδιγ � 

Ρ⌠µα βιζτονσ〈γπολιτικαι γψακορλατ〈τ σζεµ ελ!ττ ταρτϖα � α ηασονλ⌠κππ ελσ!δλεγεσ 

στρατγιαι φοντοσσ〈γ υτακ µεντν αλαπτοττ ρ⌠µαι ϖ〈ροσοκηοζ ηασονλ⌠αν, 

ϖετερ〈νχολονι〈ϖαλ. Αζ, ηογψ Αυγυστυσ, ιλλετϖε Τιβεριυσ νεµ αζ εκκορ µ〈ρ ϖ〈ροσιασ 

ϕελλεγ∀ Ναυπορτυστ εµελτε µυνιχιπιυµι ρανγρα, σ ϖεττε κρλ ϖδ!φαλλαλ, ηανεµ γψ 

δντττ, ηογψ αττ⌠λ 20 κµ−ρε κελετρε εγψ ϕ, µεγερ!στεττ χολονι〈τ αλαπτ, αζτ βιζονψτϕα, 

ηογψ Ναυπορτυσ νεµ ϖολτ αλκαλµασ αρρα α φελαδατρα, αµιτ Εµον〈νακ σζ〈ντακ: τι. ηογψ 

κϖλρ!λ, Ιλλψριχυµβ⌠λ βιζτοστσα Ιταλι〈τ. Α κζελµλτ κελλεµετλεν ταπασζταλαται νψοµ〈ν (α 

Σζ〈ϖα ϖλγψβεν λακ⌠ παννον τρζσεκ φελκελσε, α δ〈κ κρδσ, σ α ςαρυσ−κατασζτρ⌠φα) α 

µεγερ!στσ ηελψνεκ κιϖ〈λασζτ〈σα ισ γονδοσ µρλεγελσ τ〈ργψα ϖολτ. Εµον〈τ αζοκνακ αζ 

                                                           
50 Β. ΣΑΡΙΑ, Λαυρ. Αθυ. (1938), 245−255, τοϖ〈ββ〈 ΓΜ∆Σ 22, 1941, 44−.  Α λεγιο ιττενι 〈λλοµ〈σοζ〈σ〈ηοζ 

Κρ. υ. 15−ιγ ϖ. Α. ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 3, 1953, 180.  Α τ〈βορ λτεζστ κεζδεττ!λ φογϖα 

κτσγβεϖοντα Ω. ΣΧΗΜΙ∆ ΓΜ∆Σ 22, 1941, 44−53. 
51 Μ. �α�ελ Κοσ, ΡΙΜΝΣλ 113. 
52 ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 30. Ζσ. ΜΡℑς., ι. η.. 
53 Α Γραδα�∃ιχα σ Λϕυβλϕανιχα σσζεφολψ〈σ〈ν〈λ, α µοχσ〈ρ σζακι περεµν λϖ! βεννσζλττ (ϖεντ ϖαγψ 

καρν) φαλυτ α ρ⌠µαιακ µεγϕελενσκκορ φελσζ〈µολτ〈κ. 
54 Εµονα τοπογρ〈φι〈ϕ〈ηοζ: Χ. ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ ς, 2504 σκκ; ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ 333 σκκ; ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 

561 σκκ; ΠΛΕΣΝΙ%ΑΡ−ΓΕΧ: Αντι !κι γραδοϖι 19 σκκ. 
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υτακνακ α ταλ〈λκοζ〈σ〈ν〈λ αλαπτοττ〈κ, αµελψεκ α γερµ〈νοκ σ α παννονοκ φλδϕε φελ!λ 

εγψαρ〈ντ Ιτ〈λι〈βα ταρτοττακ. Εζζελ αζ ϕ ϖ〈ροσνακ Ιτ〈λια ϖδελµβεν α κλσ! κεττ!σ 

ηδφ!〈λλ〈σ σζερεπτ σζ〈ντ〈κ. Εββ!λ αζ ισ κϖετκεζικ, ηογψ µινδαδδιγ, αµγ Εµον〈νακ 

ερρε α φυνκχι⌠ϕ〈ρα σζκσγ ϖολτ, ϖαγψισ αµγ Ιλλψριχυµ, ιλλ. Παννονια νεµ ιντεγρ〈λ⌠δοττ 

σζερϖεσεν α βιροδαλοµβα, σ αµγ α σζ⌠βανφοργ⌠ υτακατ τοϖ〈ββι ρ⌠µαι τελεπλσεκκελ 

µεγ νεµ ερ!στεττκ, αδδιγ ρε〈λισαν νεµ ισ σζ〈µοληατυνκ Εµονα Ιτ〈λι〈ηοζ ϖαλ⌠ 

χσατολ〈σ〈ϖαλ. Ιτ〈λιαι ϖ〈ροσκντ Εµονα ελ!σζρ Ηροδιανοσν〈λ, Μαξιµινυσ Τηραξ 338. 

ϖι, Ιτ〈λια ελλενι ηαδϕ〈ρατ〈νακ ισµερτετσνλ σζερεπελ.55 Α ϖ〈ροσ Ιτ〈λι〈ηοζ χσατολ〈σ〈τ 

τββεν α µαρκοµανν � κϖ〈δ η〈βορκ η〈βορκ ιδ!σζακ〈ρα τεσζικ, σ Ιτ〈λια ϖδελµνεκ 

µεγερ!στσϖελ, α πραετεντυρα Ιταλιαε ετ Αλπιυµ λτρεηοζ〈σ〈ϖαλ ηοζτ〈κ σσζεφγγσβε.56 

ϑ. �α�ελ εζτ αζ εσεµνψτ εγψ κορ〈ββι µυνκ〈ϕ〈βαν � αζ εµοναιακνακ α πραετοριανυσοκ 

σοραιβαν ϖαλ⌠ ναγψσζ〈µ ελ!φορδυλ〈σα αλαπϕ〈ν � ϖαλαµιϖελ κορ〈ββρα, α 2. σζ〈ζαδ ελεϕρε 

τεττε.57 Εγψ ιλψεν κοραι ιδ!ποντβαν τρτν! 〈τχσατολ〈σ ταλ〈ν Τραιανυσ αδµινισζτρατϖ 

ιντζκεδσϖελ, Παννονια κεττοσζτ〈σ〈ϖαλ 〈λληατοττ ϖολνα σσζεφγγσβεν. Τλ κεϖσ α 

ρενδελκεζσνκρε 〈λλ⌠ αδατ αζονβαν, ηογψ α κρδσβεν δντενι τυδϕυνκ, σ µινδκτ 

µεγολδ〈σ ηαγψ µαγα υτ〈ν νψιτοττ κρδσεκετ. Πραετοριανυσοκατ α τρσγνκβεν α Σζ〈ϖα 

ϖλγψνεκ µ〈σ ϖ〈ροσαιβαν, σ ∆αλµατι〈βαν ισ τοβοροζτακ. ∨γψ τ∀νικ, εζ α Φλαϖιυσ 

χσ〈σζ〈ροκ ϖαλαµιλψεν κιϖ〈λτσ〈γ〈ϖαλ 〈λληατοττ σσζεφγγσβεν. Α ϕελενλεγ µεγ〈λλαπτηατ⌠ 

αρ〈νψβελι κλνβσγεκ, νεµ βιζτοσ ηογψ µεγφελελτεκ αζ εγψκοριακνακ, σ µγ ηα ελ ισ 

φογαδϕυκ, ηογψ ερεδετιλεγ ϖολτακ ιλψενεκ, αζοκατ µινδεν βιζοννψαλ τββ τνψεζ! ισ 

βεφολψ〈σοληαττα: α Ρ⌠µ〈τ⌠λ ϖαλ⌠ τ〈ϖολσ〈γ, εσετλεγεσ κερετσζ〈µοκ, α µεγληετσι 

λεηετ!σγεκ ελτρσει αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκβαν, φογλαλκοζ〈σϖ〈λασζτ〈σι σζοκ〈σοκβαν 

µεγµυτατκοζ⌠ κλνβσγεκ, α λακοσσ〈γ ερεδετε, σ ταλ〈ν α ϖ〈ροσ αδµινισζτρατϖ 

ηοϖαταρτοζ〈σα ισ. Α 2. σζ〈ζαδβαν (Τραιανυσ ϖαγψ ακ〈ρ α µαρκοµανν η〈βορκ αλαττ) 

τρτν! 〈τχσατολ〈σ γψανϕ〈τ νη〈νψ απρ⌠ µεγφιγψελσσελ ταλ〈ν µι ισ µεγερ!στηετϕκ. Αζ 

εγψικ αζ, ηογψ α Τραιανυσ αλαττ σζερϖεζεττ ϕ χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγ, αζ εθυιτεσ 

σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβαν � αηοϖ〈 α προϖινχι〈κ βεννσζλττ λακοσσ〈γ〈β⌠λ ϖ〈λογαττακ 

κατον〈κατ, σ ακικ κζττ φελτ∀ν!εν ναγψ σζ〈µβαν ταλ〈λυνκ παννονιαιακατ, µινδενεκελ!ττ 

σαϖαριαιακατ, νη〈νψ εσετβεν αζονβαν ποετοϖιοιαικατ σ σισχιαιακατ ισ � νεµ ισµερνκ 

                                                           
55 Ηροδιανοσ 1, 4. Αζ ιτινερ〈ριυµοκ ισ Ιτ〈λι〈ηοζ σορολϕ〈κ, ϖ. Ιτιν. Ηιεροσ. Ωεσσ. 560, 7. 
56 Λδ. φεντεββ, 7. ϕεγψζετ. 
57 Λδ. φεντεββ, υγψανχσακ αζ 7. ϕεγψζετ. 
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εδδιγ εγψετλεν εγψ εµοναιτ σεµ.58 Α µ〈σικ � Εµονα φελιρατοκον ϖαλ⌠ µεγνεϖεζσνεκ 

�ιτ〈λιαιασ µ⌠δϕα�, αζαζ α χολονια ρανγ ϕελλσνεκ εληαγψ〈σα, µελψ εγψ µ〈σοδικ σζ〈ζαδ 

ελσ! φελρε � κζεπρε δατ〈ληατ⌠ φελιρατον φιγψεληετ! µεγ ελ!σζρ.59  

Εµονα ϖ〈ροσι � ακκορι τερµινολ⌠γι〈ϖαλ λϖε χιϖιτασ � ρανγϕ〈τ α 4. σζ〈ζαδβαν ισ 

!ρζτε.60 

 

 

     Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

ϖ〈ροσι ταν〈χσ: 

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 4, 9. 

δεχυριο: κατ. 4, 13, 14, 19. � 2−3. σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ π(εχυνιαε) π(υβλιχαε): κατ. 17. � 2. σζ〈ζαδ 

αεδιλισ ι(υρε) δ(ιχυνδο): κατ. 17. � 2. σζ〈ζαδ 

θυαττυορϖιρ (?): κατ. 2. � 1. σζ〈ζαδ ελσ! φελε? 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο): κατ. 3, 17. � 2−3. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλισ): κατ. 17. � 2. σζ〈ζαδ 

 

πραεφεχτι χολλεγιι: 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: κατ. 17. � 2. σζ〈ζαδ 

 

                                                           
58 Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 3. τ〈βλ〈ζατα, αζ εθυιτεσ δοµιχιλιυµ αδαταιρ⌠λ. Λεηετ αζονβαν, ηογψ εζ χσακ 

λ〈τσζ⌠λαγοσ ηι〈νψ, λδ. αζ εγψικ εµοναι σζ〈ρµαζ〈σ πραετοριανυσ σρφελιρατ〈τ, µελψετ ρκσει 〈λλτοττακ: 

φιϖρε, ακι α χοηορσ ΞΞΙ ϖολυνταριο(ρυµ) κατον〈ϕα ϖολτ, σ εγψ εθυεσ σινγ. Αυγ.  ΧΙΛ ΞΙς 2952 

(Πραενεστε)  
59 Κατ. 4, λδ. τοϖ〈ββ〈 7, 13? 19. Αζ 1. σζ〈ζαδβ⌠λ σαϕνοσ νινχσενεκ ολψαν φελιραταινκ, αµελψεκ σεγτσγϖελ 

εγψρτελµ∀εν ελδντηετννκ, ηογψ εζ αζ ρ〈σµ⌠δ εγψσζερ∀εν χσακ εγψ ηελψι σαϕ〈τοσσ〈γ−ε, αϖαγψ ϖαλ⌠βαν 

Εµονα Ιτ〈λι〈ηοζ χσατολ〈σ〈ϖαλ 〈λλ σσζεφγγσβεν. Μινδενεσετρε φελτ∀ν!, ηογψ αζ εµοναιακκαλ ελλενττβεν 

αζ σσζεσ τββι παννονιαι ϖ〈ροσ δεχυριο φελιραται µινδιγ ποντοσαν ϕελζικ α πολγ〈ρκζσσγ ϕογ〈λλ〈σ〈τ, 

ιλλετϖε αζοκ αζ εσετεκ, αηολ α µυνιχιπιυµ ϖαγψ χολονια ρανγ ϕελζσε ηι〈νψζικ, µινδεν εσετβεν α ϖ〈ροσι 

ρανγ ελνψερστ µεγελ!ζ! ιδ!ρε δατ〈ληατ⌠κ, ϖ. κατ. 137.  Ιυλια Σχαρβαντια, αζ οππιδυµ ιδ!σζακ〈β⌠λ, ιλλ. 

κατ. 203, 204, 205 Βριγετιο α χαναβαε ιδ!σζακ〈β⌠λ. 
60 Ιτιν. Ηιεροσ. Ωεσσ. 560, 7. 
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αππαριτορεσ: 

ταβυλαριυσ ρει πυβλιχαε: κατ. 6. � 2. σζ〈ζαδ ϖγε/3. σζ〈ζαδ 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζννψει: 

σεϖιρ: κατ. 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18. � 1−3. σζ〈ζαδ 

Αυγυσταλισ: κατ. 2, 6, 7, 9. � 1−3. σζ〈ζαδ 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

ϖιχυσ: 

Ναυπορτυσ, µαγιστρι ϖιχι: κατ. 11, 12. � Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ61 

 

Εµονα ηοσσζ ϖ〈ροσι µλτϕα ελλενρε κεϖσ αδατταλ ρενδελκεζνκ α ϖ〈ροσι 

νκορµ〈νψζατ ιντζµνψειρ!λ. Χσακ νη〈νψ δεχυρι⌠ϕ〈τ62 σ ϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ!ϕτ 

ισµερϕκ. Εγψ τρεδκεσ φελιρατ αλαπϕ〈ν φελϖετ!δικ, ηογψ Εµονα λν αζ αλαπτ〈σ〈τ 

κϖετ!εν θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ,63 αµι αλαπϕ〈ν α χολονια κεζδετι λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈τ ισ 

µρλεγεληετϕκ64  Α 2. σζ〈ζαδβαν α ϖ〈ροσνακ µ〈ρ βιζτοσαν δυοϖιρι−ϖεζετσε ϖολτ.65 

Υγψανεββ!λ αζ ιδ!β!λ εγψ θυαεστορϕ〈τ σ εγψ αεδιλιστ ισ ισµερϕκ66 Αζ υτ⌠ββι 

ρενδκϖλι φορµ〈βαν, αεδιλισ ι(υρε) δ(ιχυνδο)−κντ ϕελενικ µεγ α φελιρατυνκον. Αναλ⌠γ 

πλδ〈τ ρ〈 χσακ Ιτ〈λι〈βαν, σ οττ ισ χσακ ελϖτϖε ταλ〈λυνκ α η〈ροµ ϖολσχυσ ερεδετ∀, 

η〈ροµταγ αεδιλισι τεστλετ−ϖεζεττε ιτ〈λιαι ϖ〈ροσβαν, τοϖ〈ββ〈 νη〈νψ, διχτατορ 〈λταλ 

ιρ〈νψτοττ ϖ〈ροσβαν Χαεσαρ ρεφορµϕα υτ〈ν, αµικορ α  ηελψι διχτατορι φυνκχι⌠ αζ αεδιλισ 

ιυρε διχυνδο−ϖαλ κολλεγι〈λισσ〈 ϖ〈λτ, ολψαν ηελψεκεν τεη〈τ, αηολ αζ αεδιλισεκ αζ 〈λταλ〈νοσ 

                                                           
61 Μγ αζ Εµονα αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ! ιδ!β!λ σζ〈ρµαζνακ, νεµ εµοναι τισζτσγϖισελ!κ. Α κυτατ〈σ 

Ναυπορτυστ εδδιγ Εµονα τερριτοριυµ〈ηοζ σζ〈µολτα, α νεµργ ελ!κερλτ ηατ〈ρκ! αλαπϕ〈ν αζονβαν 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ Αθυιλει〈ηοζ ταρτοζοττ. Μινδενεσετρε, αµγ ποντοσ ινφορµ〈χι⌠ινκ νινχσενεκ αζ ϕ λελετρ!λ, 

νεµ λ〈τταµ ινδοκολτνακ α ναυπορτυσι φορρ〈σοκ κιεµελλτ α ϖιζσγ〈λτ ανψαγβ⌠λ. 
62 Κατ. 4, 13, 14, 19. � αζ ελσ! η〈ροµ α 2., αζ υτ⌠ββι α 3−3. σζ〈ζαδβ⌠λ. 
63 Κατ. 2. Νεµ εγσζεν κορρεκτ µ⌠δον ρ〈νκηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ σζϖεγ αζ 1. σζ. ελσ! φελβ!λ. � Χαεσαρ 

γαλλιαι λατιν χολονι〈ι λν κϖετκεζετεσεν θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ, ϖ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: Ρµισχηε Κολονισατιον 

29 σ 3. ϕεγψζετ. Αζ ιλλψριχυµι τρσγβεν ηασονλ⌠ ϕελενσγ εγψ σορ χολονια εσετβεν µεγφιγψεληετ!: 

Σαλοναε: ΧΙΛ ΙΙΙ 2073, 2083; Ναρονα: ΧΙΛ ΙΙΙ 1774, 1832; Αεθυυµ: ΧΙΛ ΙΙΙ 2133, ϖ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: 

Ρµισχηε Κολονισατιον 35, 4. ϕεγψζ. 
64 Λδ. αζ σσζεφογλαλ〈σ Θυαττυορϖιρι � δυοϖιρι χ. φεϕεζεττ 
65 Κατ. 3, 17. 
66 Υγψαναζ α σζεµλψ, Κατ. 17. 
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νορµ〈κτ⌠λ ελτρ!εν φ!µαγιστρατυσοκ ϖολτακ, σ µιντ ιλψενεκ α ιυρισδιχτιο ϕογ〈ϖαλ 

ρενδελκεζτεκ. Α η〈ροµ ϖολσχυσ ϖ〈ροσ, Φυνδι, Φορµιαε σ Απρι µυνιχιπιυµαι λν α 

η〈ροµ αεδιλεσ ιυρε διχυνδο µ〈σοδλαγοσ κπζ!δµνψ ϖολτ, µελψνεκ µιντ〈υλ α κζπ−

ιτ〈λιαι αλ〈ρενδελτ τερριτορι〈λισ εγψσγεκ, α παγυσοκ σζερϖεζετε σζολγ〈λτ.67 Α παγυσοκ εζεν 

αεδιλισεινεκ ηατ〈σκρβεν µινδενεκελ!ττ αζ ϖολτ α σαϕ〈τοσ, ηογψ πλ. α σζακρ〈λισ σ αζ 

αδµινισζτρατϖ φελαδατκρκ σεµ νεµ ϖ〈λτακ σζτ µγ ν〈λυκ.68 

 Εββεν αζ ϕ σσζεφγγσβεν ργτν ϕελεντ!σγετ καπ αζ εµοναι αεδιλισ ιυρε 

διχυνδο φελιρατ〈νακ λελ!ηελψε, Ιγ, µελψ Λϕυβλαϕ〈τ⌠λ δλρε 10 κµ−ρε φεκσζικ, σ εγψκορον 

α βεννσζλττ Χαταρι εγψικ κζποντϕα ϖολτ. Αζ Εµονα τελεπλσνεκ σζοµσζδσ〈γ〈βαν 

λ! Χαταριρ⌠λ τυδϕυκ, ηογψ εγψ ολψαν τρεδκτρζσ ϖολτ, µελψετ α ταρτοµ〈νψηατ〈ρ 

κεττϖ〈γοττ. Α ∆αλµατι〈βα σζακαδτ Χαταριτ � οττ Χαταλικντ εµλτικ α φορρ〈σοκ � Αυγυστυσ 

Τεργεστηεζ αττριβυ〈λτα, σ εζεκ α Χαρνιϖαλ εγψετεµβεν Τεργεστε εγψικ αλ〈ρενδελτ 

τερριτορι〈λισ εγψσγτ αλκοττ〈κ.69 Φιγψελεµρε µλτ⌠ τοϖ〈ββµενϖε α ρενδηαγψ⌠ σορρενδ ισ 

αζ αεδιλισ ιυρε διχυνδο καρριερϕβεν. Αζ σσζεσ παννονι〈β⌠λ ισµερτ φελιρατον α θυαεστυρα 

εµλτσε µινδιγ µεγελ!ζι αζ αεδιλιταστ, ιττ πεδιγ φορδτϖα ϖαν. Φιγψελεµρε µλτ⌠ εζεν 

κϖλ µγ α τισζτσγϖισελ! εγψεδλ〈λλ⌠, Βασσιδιυσ γεντιλιχιυµα ισ: ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ α 

Βασσιδυσ βενννσζλττ νϖβ!λ σζ〈ρµαζοττ. Εζ α φαϕτα, α λατιν ϕογ〈λλ〈σ τερλετεκεν 

ελτερϕεδτ νϖκπζσ εγψ υγψανχσακ Ιγεν εµλκετ µαγα υτ〈ν ηαγψοττ σεϖιρ 

ηοζζ〈ταρτοζ⌠ιν〈λ ισ µεγφιγψεληετ!.70 Μινδεντ εγψβεϖετϖε, σζ〈µοµρα ϖαλ⌠σζν∀νεκ 

λ〈τσζικ, ηογψ Χ. Βασσιδιυσ Χ. φ. Σεχυνδυσ µιντ αεδιλισ ιυρε διχυνδο αζ Εµονα 

τερριτοριυµ〈ν λ! Χαταρι αττριβυ〈λτ, παγυσβα σζερϖεζεττ κζσσγνεκ ϖολτ αζ ελλϕ〈ρ⌠ϕα, 

µγηοζζ〈 κτ αλκαλοµµαλ ισ .71 Εζτ κϖετ!εν ϖ〈λασζτοττ〈κ µεγ Εµον〈βαν µ〈ρ εγψ 

                                                           
67 Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ 47 σκκ 58 σκκ. 
68 Ι. µ. 59. 
69 ΧΙΛ ς 532 = Η. ∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ 6680. 
70 Κατ. 18. 
71 Α παγυσ, µιντ αλ〈ρενδελτ τερριτορι〈λισ εγψσγ Παννονια τββ ϖ〈ροσ〈βαν ισ δοκυµεντ〈λτ, πλ. 

Χαρνυντυµβαν: κατ. 157, Αθυαε Βαλιζαε−βαν (= µυνιχιπιυµ Ιασορυµ): κατ. 62; Σιρµιυµβαν: κατ. 405, 

Εµον〈β⌠λ αζονβαν εγψελ!ρε νινχσενεκ ρε〈 ϖονατκοζ⌠ φορρ〈σαινκ. � Αµι αζ αεδιλισ ιυρε διχυνδο τισζτσγτ 

ιλλετι, α Γαλλια Τρανσπαδανα τερλετν λ!, αττριβυ〈λτ κζσσγεκνλ ελσ!σορβαν µαγιστρι ιυρε διχυνδ⌠ϖαλ σ 

αεδιλεσσζελ ταλ〈λκοζυνκ, ϖισζοντ ςιχετι〈βαν (ςερονα τερριτοριυµα) σ Βριξι〈βαν (Βρεσχια) φελβυκκαν κτ 

ρεϕτλψεσ ΙΙΙΙϖιρ ι. δ. α(εδιλιχια) π(οτεστατε) σ εγψ πραεφ(εχτυσ) ι. δ. αεδιλιχ(ια) ποτεστ(ατε) ϖ. ΧΙΛ ς 3102, 

3938, ΑΕ 1954 75 = ΙΙτ Ξ 5, 1. Εζεκ α τισζτσγεκ µινδενκππεν αζ εµοναι αεδιλισ ιυρε διχυνδ⌠ϖαλ αναλ⌠γ 

φυνκχι⌠κ, µερτ αζ ιττενι αεδιλισεκ ιυρισδιχτι⌠ϕ〈τ βιζονψτϕ〈κ. Εζεκ ϖισζοντ α ϖ〈ροσ σ νεµ αζ αλ〈ρενδελτ 

παγυσ τισζτσγϖισελ!ινεκ λ〈τσζανακ, µερτ θυαττυορϖιριτ σ πραεφεχτιτ χσακ µυνιχιπιυµοκβ⌠λ σ χολονι〈κβ⌠λ 
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ρενδεσ ϖ〈ροσι µαγιστρατυσρα, α θυαεστυρ〈ρα σ εζυτ〈ν µ〈ρ εγψ σζαβ〈λψοσ χυρσυστ 

αβσζολϖ〈λτ. Α Τεργεστηεζ χσατολτ Χαρνι σ Χαταλι µεγλεηετ!σεν κσ!ν, Αντονινυσ 

Πιυστ⌠λ λατιν ϕογοτ καπτακ, σ εννεκ φολψτ〈ν ελ!κελ!ικ αζ αεδιλισι τισζτσγ βετλτσε ρϖν, 

περ αεδιλιτατισ γραδυµ α χιϖιτασ Ροµανα βιρτοκ〈βα ϕυτοττακ, τοϖ〈ββ〈 φελϖτελτ νψερτεκ α 

τεργεστει ορδοβα.72 Χ. Βασσιδιυσ Σεχυνδυσ σαϕ〈τοσ αεδιλισι τισζτσγε, ρενδηαγψ⌠ σορρενδ∀ 

χυρσυσ ηονορυµα, νεϖε, τοϖ〈ββ〈 αζ Εµον〈βαν φελβυκκαν⌠, λατιν ϕογρα υταλ⌠ θυαττυορϖιρι 

τισζτσγ αλαπϕ〈ν ταλ〈ν µεγκοχκ〈ζτατηατ⌠ α κιϕελεντσ, ηογψ Εµονα σ α Χαταρι εσετβεν 

ισ α Τεργεστβ!λ ισµερτ ϕογϖισζονψ λτεζεττ. 

Α φελιρατοκον εγψ−εγψ αλκαλοµµαλ βυκκαν φελ α δυυµϖιρ ιυρε διχυνδο 

θυινθυενναλισ σ α τ∀ζολτ⌠παρανχσνοκ, α πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ τισζτσγε. 

Παπι µλτ⌠σ〈γοκ κζλ ισ χσακ εγψ κζελεββρ!λ νεµ µεγηατ〈ροζοττ σαχερδοστ ισµερνκ, 

ρανγϕα αλαπϕ〈ν ακ〈ρ σαχερδοσ προϖινχιαε ισ λεηετεττ. Αζ αππαριτορεσ τεστλετειβ!λ 

Εµον〈βαν χσυπ〈ν εγψ ταβυλαριυστ ισµερνκ. 

 

 

    Εµονα τερριτοτιυµα 

 

 Α χολονια τερριτοριυµ〈νακ κιτερϕεδστ δλνψυγατι, Νψυγατι σ σζακι ιρ〈νψβαν, 

οττ, αηολ α ϖ〈ροσ ηατ〈ρα α προϖινχια ηατ〈ρ〈ϖαλ εγψβεεσεττ, τββ−κεϖσβ ποντοσαν µεγ 

τυδϕυκ 〈λλαπτανι. Ιτ〈λια ηατ〈ρα Ναυπορτυσ, σ Τεργεστε κζττ ηζ⌠δοττ, αζ Αδ Πιρυµ 

νεϖ∀ 〈λλοµ〈σν〈λ.73 Αζοκ αζ ερ!δτσεκ, µελψεκ Ιτ〈λια ϖδελµρε πλτεκ, Ναυπορτυσ, σ α 

τ!λε 6 ρ⌠µαι µρφλδρε νψυγατρα φεκϖ! 〈λλοµ〈σ, Λονγατιχυµ74 (Λογατεχ) κζττ 

κεζδ!δτεκ, οττ, αηολ αζ Οκρα φεννσκϕα α λεγµαγασαββ ποντϕ〈τ ελρτε, α µαι Ρασκοϖεχ 

(656 µ) σ Λϕυβλϕανσκι ϖρη (819 µ) κζττι η〈γ⌠ν〈λ.75 Ιννεν σζακ φελ ηαλαδϖα α ηατ〈ρ 

αζ Αλπεσ Ιυλιαε (ϑυλιϕσκε Αλπε) λεγµαγασαββ χσχσαιτ � ϖαλ⌠σζν∀λεγ µαι Ροδιχα (1962 

                                                                                                                                                                          
ισµερνκ. Α λεξ Ποµπεια αλαπϕ〈ν Κρ. ε. 89−βεν λατιν ϕογοτ νψερτ Γαλλια Τρανσπαδανα ϖ〈ροσαι Χαεσαρτ⌠λ 

ρ⌠µαι ϕογοτ καπτακ, αττριβυ〈λτ κζσσγεικ αζονβαν λατιν ϕογακ µαραδτακ,  ιγαζγατ〈σ〈ηοζ λδ. Α. 

ΖΑΧΧΑΡΙΑ, ιν: Κλνερ Φορσχηυνγεν Βδ. 4, 55 σκκ. 
72 Λδ. 67. ϕεγψζετ. Α ϖισζονψτ ρσζλετεσεν ελεµζι Υ. ΛΑΦΦΙ: Αδτριβυτιο ε χοντριβυτιο 36 σκκ. 
73 ςελλ. 2,110, λδ. 34. ϕεγψζετ, τοϖ〈ββ〈 Β. ΣΑΡΙΑ, ΡΕ ΞςΙ 2008 σκκ, �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ, 567. Εζιδειγ α 

κυτατ〈σ Ναυπορτυστ εγψρτελµ∀εν Εµον〈ηοζ σορολτα, εννεκ µεγφελελ!εν α ηατ〈ρτ Ναυπορτυστ⌠λ νψυγατρα 

τεττε. Εγψ νεµργιβεν ελ!κερλτ, δε µγ νεµ πυβλικ〈λτ ηατ〈ρκ! σζεριντ αζονβαν Ναυπορτυσ ταλ〈ν 

Αθυιλει〈ηοζ ταρτοζοττ.  
74 Ταβ. Πευτ 4,5 
75 Λϕυβλϕανα τενγερσζιντ φελεττι µαγασσ〈γα 293 µ. 
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µ), ςογελ (1923 µ), Κυκ (2086 µ), Καλ (2001 µ), Τριγλαϖ (2863 µ), �καρλατιχα (2738 

µ) λ〈νχ〈τ � κϖεττε. Νοριχυµ φελ, σζακον πεδιγ α Χαραϖανχα µονσ (Καραϖανκε / 

Καραωανκεν) ϖονυλατα, τοϖ〈ββ〈 α Καµιν�κε Αλπε ϖολτ α ηατ〈ρ.76 Α Καµιν�κα Βιστριχα 

ϖλγψε µγ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈ηοζ ταρτοζηατοττ, α ηατ〈ρ〈τκελ! Νοριχυµ φελ Ατρανσν〈λ77 

(Τροϕανα) ϖολτ. Κελετεν α Σζ〈ϖα−µεντι ςερνεκετ (Λιτιϕα µελλεττ)78 µγ Εµον〈ηοζ, 

Στι∃ν〈τ79 αζονβαν µ〈ρ α σζοµσζδοσ, Νεϖιοδυνυµ τερλετηεζ σορολϕα α κυτατ〈σ. Μ⌠χσψ 

Α. � αββ⌠λ κιινδυλϖα, ηογψ Εµον〈τ αζ ιττ λ! τρζσεκ, α Ταυρισχι σ α Χαταρι80 τερλετν 

αλαπτοττ〈κ, κζτκ, σ Εµονα κζττ εγψφαϕτα αττριβυτι⌠τ φελττελεζϖε, κελετ φελ!λ α Χαταρι 

σ α Λατοβιχι σζ〈λλ〈στερλετε κζττ ϖονϕα µεγ α ηατ〈ρτ. Αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ εζεκ α 

βεννσζλττ τρζσεκ ϖαλ⌠βαν Εµονα τερριτοριυµ〈ν βελλ, α ϖ〈ροσι νκορµ〈νψζατνακ 

αλ〈ρενδελϖε λτεκ, α τεργεστει αναλ⌠γι〈ν κϖλ αρρα ισ ηιϖατκοζηατυνκ, ηογψ Πτολεµαιοσ � 

νψιλϖ〈ν, µερτ νεµ αλκοττακ ν〈λλ⌠ κζσσγετ � µ〈ρ νεµ εµλτι !κετ. Αζ ηογψ Εµονα 

αλαπϖετ!εν ιταλικυσ λακοσσ〈γ〈νακ σ ϖεζετ!ρτεγνεκ επιγρ〈φιαι εµλκει α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ 

σζακρα σ νψυγατρα φεκϖ!, τερµκενψεββ τερλετεκρ!λ κερλτεκ ελ!,81 εζζελ σζεµβεν α 

Σζ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε εσ!, µλψεββεν φεκϖ!, µοχσαρασ ϖιδκ σζεµλψνϖανψαγα ηοµογν, 

βεννσζλττ ϕεγψεκετ µυτατ, αρρα ενγεδ κϖετκεζτετνι, ηογψ α Χαρνι τερριτορι〈λισ 

αδµινισζτρατϖ εγψσγκντ  ελκλνλϖε λτεζτεκ ατ Εµοναι χολονι〈ν βελλ.82 Α Χαταρι 

τρζσε 〈λταλ λακοττ, Σζ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε εσ! ϖιδκ κζποντϕα αζ Εµον〈τ⌠λ 10 κµ−ρε δλρε 

φεκϖ!, α µαι Ιγ νεϖ∀ τελεπλσνλ φελτ〈ρτ ισµερετλεν νεϖ∀ φαλυ ϖολτ, µελψνεκ λτεζσε 

τββ ϖσζ〈ζαδδαλ αζ Εµονα αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ! ιδ!ρε νψλικ ϖισσζα. Αζ Εµονα−

κρνψκι Χαταρι σ α Τεργεσττ!λ σζακκελετρε λ! Χαταλι83 ερεδετιλεγ µιντ φεντεββ µ〈ρ 

υταλτυνκ ρ〈, ερεδετιλεγ εγψαζον τρζσ λεηεττεκ. Σζ〈λλ〈στερλετκν ηαλαδτ 〈τ αζ α 

καραϖ〈ντ, αµελψ αδριαι Τεργεσττ α Σζ〈ϖ〈ϖαλ Εµον〈ν〈λ84 σ Ναυπορτυσσαλ σσζεκτττε. 

                                                           
76 Α νοριχυµι ηατ〈ρηοζ λδ. Ε. ΠΟΛΑΣΧΗΕΚ, ΡΕ ΞςΙΙ (1936) 982 σκ., τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Νοριχυµ10. 
77 Ιτ. Αντ 129,3; Ιτ. Ηιεροσ 569; Ταβ. Πευτ 4,2. 
78 ΧΙΛ ΙΙΙ 3896, 3897. 
79 Εγψ ιττ ελ!κερλτ, Νεϖιοδυνυµτ⌠λ σζ〈µτοττ µρφλδκ! αλαπϕ〈ν, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4616 (11322). 
80 Αππ. 3,16.; Πλιν., ν. η. 3,138. 
81 Α. ΜΧΣΨ: ∆ιε Βεϖλκερυνγ 18 σκκ. 
82 Μ〈σκππεν ΠΡΚ 60, ακι φελττελεζι, ηογψ α ϖ〈ροσ αλαπτ〈σακορ α Χαταρι χιϖιτασα µεγσζ∀ντ. Α. ΜΧΣΨ � 

Πλινιυσ αδαταιτ α ∆ιµενσυρατιο Αγριππαε−ρε ϖονατκοζτατϖα � χσακ αννψιτ µονδ, ηογψ α χιϖιτασυκ Πλινιυσ 

κορ〈βαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ νεµ λτεζεττ, δε µγ α 2. σζ〈ζαδβαν ισ ζ〈ρτ, περεγρινυσ χσοπορτοτ αλκοττακ 

Εµονα τερριτοριυµ〈ν. 
83 ΙΗΜ, ΡΕ ΙΙΙ, 1783−84; Χ. ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ ΙΙΙ 1785; ΧΙΛ ς 532 = ΙΛΣ 6680, ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Ιλ χονφινε 82.. 
84 Στραβ⌠ν 7,5,2 (Χ 314). Αζ τϖοναλ ρεκονστρυ〈λ〈σ〈ηοζ λδ ϖ. Ω. ΣΧΗΜΙ∆, ϑΑΚ 7, 1913, 66. 
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Μεγληετσκ φ! φορρ〈σα αζ 〈τµεν! κερεσκεδελεµ σ α ϖιδκκν ελ!φορδυλ⌠ ϖασ 

κιτερµελσε ϖολτ.85 Ηελψζετκβεν µεγτλσνκ σζεριντ νεµ α χολονια αλαπτ〈σα, ηανεµ 

µαϕδ εζτ κϖετ!εν ϖαλαµικορ Ιλλψριχυµ κεττοσζτ〈σα ηοζοττ αλαπϖετ! ϖ〈λτοζ〈στ. Α κτ ϕ 

ταρτοµ〈νψ, ∆αλµατια σ Παννονια κζττ µεγϖοντ προϖινχιαηατ〈ρ κεττϖ〈γτα α τρζσετ. Α 

Παννονι〈ηοζ κερλ! Χαταρι νεµ ϕελεντεττεκ σζ〈µοττεϖ! ετνικαι χσοπορτοτ. Εµον〈ηοζ 

ϖαλ⌠ αττριβυ〈λ〈συκ ραχιον〈λισνακ τ∀νικ. Πλινιυσ ινκ〈ββ α Χαταρι ϖ〈λτοζατλαν τερλετι−

αδµινισζτρατϖ κλν〈λλ〈σ〈τ λ〈τσζικ µεγερ!στενι.86 Ιγνλ υγψανακκορ α χολονια εγψικ 

δυυµϖιρϕνεκ87 σ Αυγυσταλισ〈νακ88 ισ ελ!κερλτ εγψ−εγψ φελιρατα. Εζεκ ιττενι βεννσζλττ 

χσαλ〈δβα βεη〈ζασοδοττ, ϖαγψ ιννεν σζ〈ρµαζ⌠, ροµανιζ〈λτ σζεµλψεκνεκ λ〈τσζανακ.89 Εζ α 

Χαταρι ϖαγψονοσ χσαλ〈δϕαινακ Εµονα ϖεζετ!ρτεγβε ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σ〈τ ϕελζι. Α Χαταρι 

ροµανιζ〈χι⌠ϕα α βεννσζλττ νϖαδ〈σ φελαδ〈σ〈βαν σ α λατιν νεϖεκ ηασζν〈λατ〈νακ 

τερϕεδσβεν ισ µεγφιγψεληετ!. Βεννσζλττεκ εγψβκντ, σζ⌠ρϖ〈νψοσαν, κιµυτατηατ⌠κ α 

τερριτοριυµ σζακι, σζακνψυγατι ρσζν ισ, σ ϖισζονψλαγ ϕελεντ!σ σζ〈µβαν φορδυλνακ ελ! 

µαγ〈βαν α ϖ〈ροσκζποντβαν ισ. #κ βιζονψοσαν α χολονια χσκκεντ ϕογ ινχολ〈ινακ 

τεκιντηετ!κ. Ηα ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ νψερτεκ, Εµονα πολγ〈ραι κζ ϖεττκ φελ !κετ.90 

                                                           
85 ϑ. �Α�ΕΛ: Πρισπεϖκι ζα ζγοδοϖινο ριµσκεγα Ιγα. Κρονικα 7, 1959, 117−123.) 
86 Ν. η. 3,148. Παννονια ϖ〈ροσαιτ κϖετ!εν α ταρτοµ〈νψ βεννσζλττ νπει κζττ α Ταυρισχι−τ σ α Χαταρι−τ 

ισ φελσορολϕα � Πλινιυσ κριτικ〈ϕ〈ηοζ λδ.  ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 16 σκ., ακι ϖαλ⌠σζν∀νεκ ταρτϕα, ηογψ α 

Χαταρινακ Πλινιυσ κορ〈βαν µ〈ρ νεµ ϖολτ χιϖιτασα. Χιϖιτασυκ Εµον〈ηοζ χσατολ〈σ〈τ α χολονια αλαπτ〈σ〈ϖαλ 

ηοζζα σσζεφγγσβε. Ηασονλ⌠κππ Λ〈νψι ς. ΠΡΚ.60. � Νεµ φελττλενλ 〈λλ αζονβαν α κτ δολογ 

εγψµ〈σσαλ ελλεντµονδ〈σβαν.  Εµον〈νακ α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ ελσ! φελβ!λ ισµερτ θυαττυορϖιρϕε λατιν χολονι〈τ 

σεϕτετ, υγψανακκορ α Σζ〈ϖα−ϖλγψι βεννσζλττ λακοσσ〈γ εσετβεν γψαντηατ⌠ λατιν ϕογ λεγινκ〈ββ α 

Φλαϖιυσοκηοζ καπχσοληατ⌠νακ λ〈τσζικ. Εµονα α 2. σζ〈ζαδβαν µ〈ρ βιζτοσαν ρ⌠µαι χολονια, µερτ δυυµϖιρϕει 

ϖαννακ  Ελκπζεληετ! τεη〈τ, ηογψ µινδ α ρ⌠µαι χολονια ϕογ〈λλ〈σ〈νακ ελνψερσρε Εµονα εσετβεν, µινδ 

πεδιγ α Σζ〈ϖα−ϖλγψι χιϖιτασ περεγριν〈κ πολγ〈ραι ρσζρε τρτν! λατιν ϕογ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρα εγψετλεν 〈τφογ⌠ 

ιντζκεδσ κερετβεν κερλτ σορ. Ανν〈λ ισ ινκ〈ββ, µερτ αζ Εµον〈ϖαλ σζοµσζδοσ µυνιχιπιυµ 

Λατοβιχορυµ σ αζ αννακ σζονσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! Ανδαυτονια µυνιχιπιυµµ〈 σζερϖεζσε εγψτταλ αζ ϕ 

µυνιχιπιυµοκ σ α βεννσζλττ λακοσσ〈γ ϖισζονψ〈νακ ρενδεζστ ισ σζκσγεσσ τεττε. Αζ αττριβυτι⌠τ τεη〈τ 

αηηαζ α κσ!ββι ιδ!ποντηοζ ισ κτηετϕκ.  
87 Κατ. 17. 
88 Κατ. 18. 
89 Αζ ισµερετλεν Αυγυσταλισ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ι α Βυιυσ νεϖετ ϖισελικ, αµελψ κιζ〈ρ⌠λαγ ε ϖιδκ βεννσζλττ 

λακοσσ〈γ〈νακ σζεµλψνϖαδ〈σ〈βαν φορδυλ ελ!, ιττ αζονβαν µεγλεηετ!σ γψακορισ〈γγαλ. 
90 Εµονα βεννσζλττ ερεδετ∀ πολγ〈ρσ〈γ〈νακ σζεµλψνϖανψαγα α χιϖιτασ Ροµαν〈νακ νεµ εγψσζερι, 

ναγψσζαβ〈σ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρα, ηανεµ λασσ, φοκοζατοσ ροµανιζ〈χι⌠ρα υταλ, ϖ. ΧΙΛ ΞΙς (Πραενεστε) Τιτι 

Φλαϖιι Πατερνυσ ετ Σεϖερυσ; ΧΙΛ ςΙ 32515 = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 58/α (Ρ⌠µα): Τ. Φλαϖιυσ Λυχανυσ; 32638 

= ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 60 (Ρ⌠µα): Τ. Αυρελιυσ Χ. φ. Ιυλ(ια) Πατερνυσ, Χ. Ιυλιυσ Χ. φ. Ιυλ. Στατυτιανυσ, Π. 
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Α χολονια τερριτοριυµ〈νακ ιγαζγατ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν νεµ µαραδτακ φενν ρ〈σοσ 

αδατοκ. Α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν κτ ϕελεντ!σεββ φαλυ λτεζσρ!λ τυδυνκ. Μινδκεττ! ϕ⌠ϖαλ 

ργεββι µλτρα τεκιντεττ ϖισσζα, µιντ µαγα Εµονα. Α φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ Ναυπορτυσ91 

Εµον〈ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σα ππ α λεγυτ⌠ββι ιδ!βεν λ〈τσζικ µεγκρδ!ϕελεζ!δνι. Μινδαδδιγ 

ανγ α ϖιχυσ Αθυιλει〈ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈τ ιγαζολ⌠ ηατ〈ρκ! νεµ κερλ κερλ πυβλικ〈λ〈σρα, 

νεµ χλσζερ∀ α κρδσβεν νψιλατκοζνι. Ναυπορτυσβ⌠λ νγψ ηελψι ελλϕ〈ρ⌠τ, µαγιστρι ϖιχι−τ 

ισµερνκ, αζ !κετ µεγρκτ! φελιρατοκ αζονβαν µγ α Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ ελσ! φελβ!λ, 

λεγκσ!ββ α σζ〈ζαδ δερεκ〈ρ⌠λ, τεη〈τ µγ αζ Εµονα αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ! ιδ!σζακβ⌠λ 

σζ〈ρµαζνακ.92 Αζιδ!τ〈ϕτ Ναυπορτυσ α βιροδαλοµ ηατ〈ρ〈ν φεκϖ! κερεσκεδ!β〈ζισ σ ταλ〈ν 

ϖ〈µ〈λλοµ〈σ λεηετεττ, αηολ ιτ〈λιαι φ!λεγ αθυιλειαι ζλετεµβερεκνεκ ϖολτακ ρδεκελτσγει,93 

σ αηολ ϖαλαµιφλε χονϖεντυσ χιϖιυµ Ροµανορυµ λτεζηετεττ. 

 

 

         Α χολονια ϖεζετ!ρτεγε 

 

Εµονα ϖεζετ!ρτεγε, αµεννψιρε εζ α φεννµαραδτ κισσζ〈µ φελιρατοσ εµλκ 

αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατ⌠, α χολονια λακοσσ〈γα ιταλικυσ ϕελλεγϖελ σσζηανγβαν, αλαπϖετ!εν 

ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ. Μ. Οχλατιυσ Αϖιτυσ94 ταλ〈ν εγψ δεδυχτι⌠σ ϖετερ〈ν υτ⌠δα ϖολτ. 

Εσζακ−ιτ〈λιαι ιλλ. αθυιλειαι ερεδετ∀ λεηετεττ Λ. Μετελλ(ι)υσ Χλεµενσ,95 ακι ανψ⌠σα ρϖν α 

ηασονλ⌠ ερεδετ∀ Ηελϖιι−ϖελ, Εµονα εγψ  µ〈σικ ϖεζετ! χσαλ〈δϕ〈ϖαλ κερλτ ροκονσ〈γβα.96  

Μ. Τιτιυσ Μ. φ. Χλ. Τι. Βαρβιυσ Τιτιανυσ97 αζ υγψανχσακ αθυιλειαι Βαρβιιϖαλ ιλλ. Τιτιιϖελ 

ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε. Ε κτ χσαλ〈δ ταγϕαινακ, ιλλ. λιβερτυσαινακ λεσζ〈ρµαζοτται 

Νοριχυµβαν, ∆αλµατι〈βαν σ Παννονι〈βαν ισ ελτερϕεδτεκ, σ τββεκ κζττ νη〈νψ 

                                                                                                                                                                          
Αελιυσ Π φ. Ιυλ(ια) ςιχτορινυσ; ΧΙΛ ςΙ 2518 (Ρ⌠µα): Μ. Υλπιυσ Μ. φ. Ιυλιυσ ςερυσ Εµονα; ΧΙΛ ςΙ 32640 = 

∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 60/α (Ρ⌠µα) Αελιυσ Π. φ. Ιυλ. Ανναµατυσ στβ.   
91 ϑ. ΗΟΡςΑΤ: Ναυπορτυσ (ςρηνικα). Σ πρισπεϖκοµ Μ. �α�ελ Κοσ. Λϕυβλϕανα 1990. 
92 Κατ. 11, 12. 
93 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 1/1, 1/2. 
94 Κατ. 13. ταλ〈ν Λ. Οχλατιυσ Ταρθυινιενσισνεκ, α λεγ. Ξς Απολλιναρισ ϖετερ〈νϕ〈νακ α λεσζ〈ρµαζοττϕα, ακιρ!λ 

σρκϖε 1. σζ. ελσ! φελρε ϖαλ⌠ δατ〈λ〈σα αλαπϕ〈ν φελττελεζηετ!, ηογψ α δεδυχτι⌠σ ϖετερ〈νοκ κζ ταρτοζοττ, 

ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 3845. Α νϖ ερεδετηεζ λδ. ΣΧΗΥΛΖΕ 151; Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 104. 
95 Κατ. 3.  
96 Κατ. 14, ϖ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 505, τοϖ〈ββ〈 ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 5/1 σ 155 π. 
97 Κατ. 4. ϖ. ϑ. �Α�ΕΛ, Ειρενε 5, 1966, 117−137. Αζ αθυιλειαι σ τεργεστει καπχσολατοκηοζ ϕαββαν Χ. 

ΖΑΧΧΑΡΙΑ ιν: Λα Παννονια ε λ�ιµπερο Ροµανο, 55 σκκ. 
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Βοροστψ〈νκ!τ− σ Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσ ϖεζετ! ρτεγβε ισ βεπλτεκ,98 Χ. Βασσιδιυσ Χ. φ. 

Χλ. Σεχυνδυσ99 σ Χ. Αυρελιυσ Φιρµινυσ100 νεϖε αλαπϕ〈ν βεννσζλττ ερεδετ∀ ισ λεηετ. Αζ 

εµοναι Αυγυσταλεσ σ σεϖιρι101 εγψ ρσζε αθυιλειαι σζ〈ρµαζ〈σνακ τεκιντηετ!,102 γψ πλ. α 

Χαεσερνιι, σ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Ιυλιυσ Φορτυνατυσ ισ. Α σζεµλψνεϖεκ αζονοσσ〈γα α κτ ϖ〈ροσ 

µ〈σοδικ ορδ⌠ϕ〈νακ ταγϕαι κρβεν ρσζβεν ροκονσ〈γρα, ρσζβεν αζ αθυιλειαι ϖ〈λλαλκοζ⌠κ 

λιβερτυσαινακ Εµον〈βαν φολψ⌠ ζλετι τεϖκενψσγρε υταλ.103 Εζτ α γψανυνκατ ερ!στι εγψ 

αθυιλειαι σεϖιρ � εγψ Χαεσερνιυσ εµοναι φελιρατ〈λλτ〈σα, εγψ εµοναι σεϖιρ σ Αυγυσταλισ 

εγψιδϕ∀ αθυιλειαι � σ!τ, αζ υγψανχσακ Αδρια−παρτι Παρεντιυµβαν ϖαλ⌠ � τισζτσγϖισελσε104 

τοϖ〈ββ〈 εγψεσ σεϖιρεκ χολλεγιυµοκκαλ ϖαλ⌠ καπχσολατα ισ.105 Α Σζ〈ϖ〈ν φολψ⌠ ηαϕ⌠ζ〈σβαν 

ιλλ. σζ〈λλτ〈σβαν σ κερεσκεδελεµβεν λεηεττεκ ρδεκελτσγει Ιυλιυσ? Φορτυνατυσνακ, ακι α 

ηαϕ⌠σοκ χολλεγιυµ〈νακ ϖολτ πατρονυσα, ϖαγψ ϖαλαµιλψεν τισζτσγϖισελ!ϕε.106 

Τεϖκενψσγβ!λ κιφολψ⌠λαγ αζ ! εσετβεν ισ φελττελεζηετϕκ αζ αθυιλειαι 

ρδεκελτσγεκετ. Ιυλιι υγψανισ Αθυιλει〈βαν ισ ναγψ σζ〈µβαν λτεκ, σ!τ, εγψεσ χσαλ〈δοκ α 

ϖ〈ροσ ϖεζετ! ρτεγηεζ ταρτοζτακ.107 Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ παρεντιυµι, αθυιλειαι σ εµοναι 

σεϖιρ σ Αυγυσταλισ µεγβζατ〈σα κιτερϕεδτ καπχσολατοκατ σεϕτετ. Ονεσιµυσ τεϖκενψσγε 

Χ. ςελιυσ Ρυφυσνακ, Παννονια Ποετοϖι⌠βαν σζκελ!, δυχεναριυσ προχυρατορ〈νακ ε 

ργι⌠βαν φολψτατοττ ηιϖαταλοσ (σ ταλ〈ν µαγ〈ντερµσζετ∀ ζλετι) τεϖκενψσγϖελ ισ 

σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠. Αζτ, ηογψ α ταρτοµ〈νψι αδµινισζτρ〈χι⌠βαν ρσζτϖεϖ! σζεµλψεκ 

λιβερτυσαιτ εσετλεγ ηελψι φυνκχι⌠κρα ισ µεγϖ〈λασζτηαττ〈κ, αρρα Χ. ςιβιυσ Μαξιµυσ σ Λ. 

                                                           
98 Σισχια, ΧΙΛ ΙΙΙ 6476=ΑΙϑ 561: Χ. Τιτιυσ Χ. φιλ. Θυιρ. � φλαµεν. − Αρχη. ⊃ρτ. 32, 1912, 405 =∆ΟΒ 447. 

ς〈ρηελψ (Σαρµιζεγετυσα): Χ. Τιτιυσ Αγατηοπυσ, αυγ χολ. Σισχιαε ετ Σαρµιζεγετυσαε. � Α Βαρβιιηεζ: ϑ. 

�Α�ΕΛ, Ειρενε 5, 1966, 117−137. Α Τιτιιηεζ: ΣΧΗΥΛΖΕ 243, ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 553−554 (37 σζεµλψ), ΜΧΣΨ, 

Βεϖλκερυνγ π. 60, τοϖ〈ββ〈 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 66 σ 127. 
99 Κατ. 17. Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: ΡΙΝΜΣλοϖ π. 263. ΣΧΗΥΛΖΕ 427 αζον φελϖετσε αλαπϕ〈ν, ηογψ α νϖ εσετλεγ 

ϖεντ ερεδετ∀ ισ λεηετ, λεηετσγεσνεκ ταρτϕα Βασσιδιυσ βενσζλττ ερεδεττ. 
100 Κατ 19.  
101 Μινδσσζε 4 Αυγυσταλεστ σ 6 σεϖιρτ ισµερνκ, εγψικκ µινδκτ τισζτσγετ ϖισελτε.  
102 Κατ. 7 ςελλιυσ, Κατ. 2 Φαβ(ιυσ?), Χαεσερνιυσ Κατ. 15, 16. Ιυλιυσ Φορτυνατυσ εσετβεν ισ φελττελεζηετ! 

αθυιλειαι καπχσολατ, Αθυιλει〈βαν ναγψ σζ〈µβαν λτελ Ιυλιι, ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 109 εσετετ σορολ φελ.  
103 Κατ. 16. λιβερτυσ 
104 Κατ. 7. Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ Εµον〈βαν σεϖιρ σ Αυγυσταλισ, Αθυιλει〈βαν σεϖιρ, Παρετιυµβαν Αυγυσταλισ 

ϖολτ. � Αζ εσετεκετ λεγϕαββαν ελεµζι Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ, Ηιστρια Αντιθυα 5, 1999, 173 σκκ. Τ. ςελλιυσ 

Ονεσιµυσηοζ 175 σκ.  
105 Κατ. 15: δεχυριαλισ χολλ(εγιι) φαβ(ρυµ) 
106 Κατ. 8.: [πατρονυσ? χολλε]γι(ι) ναϖιχυλαρ(ιορυµ) 
107 ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ 109−ετ σορολ φελ 
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ςιβιυσ Λεντυλυσ προχυρατοροκ µεγβζατ〈σα, σ α Ποετοϖιοι ςιβιι εσετε ισ φεληϖϕα α 

φιγψελµνκετ, λδ. λεντεββ. Αζ ισµερετλεν νεϖ∀ σεϖιρ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ινακ α νεϖε Βυι[− − −], 

δε νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ α σεϖιρτ µαγ〈τ ισ γψ ηϖτ〈κ.108 Εζ αρρα υταλ, ηογψ α σεϖιρι τισζτσγ 

νεµχσακ α µ⌠δοσ λιβερτινυσοκ, ηανεµ α ηελψι βεννσζλττ ϖεζετ!ρτεγ κζλετβε ϖαλ⌠ 

βεϖον〈σ〈ρα ισ λεηετ!σγετ νψϕτοττ. Α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψειβεν ϖαλ⌠ ρσζϖτελλελ 

υγψανακορ α βενσσζλττ λακοσσ〈γ α Ρ⌠µα ιρ〈ντι λοϕαλιτ〈σ〈τ ισ δεµονστρ〈λτα. Αζ εσετ εζεν 

τλµεν!εν µγ αζρτ ισ τανυλσ〈γοσ, µερτ αζτ α ηελψετ ισ ϕελζι, µελψετ αζ ασσζιµιλ〈λ⌠δ⌠ 

τρζσι ϖεζετ!ρτεγ Εµονα τ〈ρσαδαλµ〈βα ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σακορ ελφογλαληατοττ: α µ〈σοδικ 

ορδ⌠τ, αζ αλαχσονψ σζ〈ρµαζ〈σ, ϖαγψ κτεσ ερεδετ∀, 〈µ ϖαγψονοσ, σ αζ αλσ⌠ββ 

τ〈ρσαδαλµι ρτεγεκβεν βεφολψ〈σσαλ ρενδελκεζ!κ, γψ α κζλετβεν νεµ νλκλζηετ!κ 

χσοπορτϕ〈τ. Ηογψ µιλψεν ϖολτ α µοβιλιτ〈σ α δεχυρι⌠κ σ αζ Αυγυσταλισοκ ορδ⌠ϕα κζττ, σ 

µιλψεν εσλψει ϖολτακ αζ Αυγυσταλισοκ γψερµεκεινεκ Εµονα πολιτικαι−τ〈ρσαδαλµι 

ελιτϕβε ϖαλ⌠ βεκερλσρε, αρρ⌠λ κεϖεσετ σζ⌠λνακ α φορρ〈σοκ: φελιρατοκον δεχυρι⌠κ σ 

σεϖιρεκ ιλλ. Αυγυσταλισοκ εγψττ νεµ ϕελεννεκ µεγ, σ α κτ ρτεγ ισµερτ ταγϕαι κζττ 

εγψελ!ρε νϖαζονοσσ〈γοκατ σεµ τυδυνκ µεγ〈λλαπτανι, αµι βιζονψοσφοκ ελκλνλσρε 

υταλ. 

 

 

 

      Λατοβιχι, ςαρχιανι 

 

 

Εµον〈τ⌠λ κελετρε α Σζ〈ϖα µεντν κτ εγψµ〈σσαλ ϖαλ⌠σζν∀λεγ κζελεββι 

ροκονσ〈γβαν 〈λλ⌠ κελτα τρζσ λτ: α Λατοβιχι109 σ α ςαρχιανι.110 Σορσυκ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ 

κϖετ!εν ναγψϕ〈β⌠λ αζονοσαν αλακυλτ: ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ ϖεττεκ ρσζτ α παννον−δαλµατα 

λ〈ζαδ〈σβαν, εζρτ αζτ κϖετ!εν κοµολψαββ ρετορζι⌠κ σεµ ρτκ !κετ.111 Εγψιδ!βεν, α 

Φλαϖιυσοκ αλαττ κερλτ σορ α τερλετκν µυνιχιπιυµοκ αλαπτ〈σ〈ρα ισ, σ α ϖ〈ροσι 

                                                           
108 Κατ. 18: Α γεντιλιχιυµυκ αλαπϕ〈ν ηελψβλι βεννσζλττεκνεκ τεκιντηετ!κ. 
109 Πλιν., ν. η. 3,148. 
110 Πλιν., υο: ςαρχιανι;  Πτολεµ., Γεογρ. 2,14,2: ���������� ; Β. ΣΑΡΙΑ, ΡΕ 15Α,  363−365.Α ςαρχιανι 

κελτα ϖολτ〈τ τββεν µεγκρδ!ϕελεζτκ.  
111 Ερρε µυτατ πλ. αζ ισ ηογψ ν〈λλ⌠ κατοναι αλακυλαταικατ � λδ. λεντεββ � γψ τ∀νικ, χσακ α Φλαϖιυσοκ αλαττ 

〈λλτοττ〈κ φελ. Ηασονλ⌠κππ Β. ΣΑΡΙΑ, φ!λεγ αββ⌠λ α µεγγονδολ〈σβ⌠λ, ηογψ α σζ〈λλ〈στερλετκ λεγφελϕεββ α 

περεµρε εσεττ α φελκελσνεκ, ι. µ. 364. Μ〈σκππεν Α. ΑΛΦ√Λ∆Ι, Λ�αντιθυιτ χλασσιθυε 17, 1948, 16. 
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ιγαζγατ〈σρα ϖονατκοζτατηατ⌠ χσεκλψ φορρ〈σανψαγυκ ισ ηασονλ⌠ κρδσεκετ ϖετ φελ, εζρτ 

αζ αλ〈ββιακβαν κζσεν τ〈τγψαλϕυκ !κετ.112 

Α Λατοβιχι σζ〈λλ〈στερλετε νψυγατι σ δλι ιρ〈νψβαν ναγψϕ〈β⌠λ βεηατ〈ροληατ⌠: 

σζοµσζδαικ α Χαταρι ϖολτακ, ακικ λεγαλ〈ββισ εγψιδ! υτ〈ν Εµον〈ηοζ ταρτοζτακ.113 Α 

ηατ〈ρ κζτκ α Σζ〈ϖ〈ν〈λ α µαι ςερνεκ τ〈ϕ〈ν λεηετεττ, σ ιννεν δλι ιρ〈νψβα ηζ⌠δοττ, 

ϖαλαµιϖελ νψυγαταββρα αζ εγψκορι Πραετοριυµ Λατοβιχορυµ,114 ϖαλαµιντ α Στι∃να σ αζ 

Ιϖαν∃να Γοριχα κζελβεν φεκϖ! εγψκορι Αχερϖο νεϖ∀ ρ⌠µαι στατιο ϖοναλ〈τ⌠λ.115 Α δλι 

ηατ〈ρ βιζονψταλαν: ϖαλ⌠σζν∀λεγ εγψβεεσεττ α προϖινχιαηατ〈ρραλ, γψ α Χολαπισ (Κυπα) 

φορρ〈σϖιδκε σ φελσ! σζακασζα ισ α Λατοβιχιηεζ ταρτοζοττ εγσζεν %ρνοµελϕ σ Λοκα 

τρσγιγ,116 σ νεµ χσυπ〈ν α Χορχορασ (µα Κρκα) ϖλγψε.117 Α Λατοβιχι σζοµσζδαι 

δλκελετεν α Χολαπιανι, κελετεν α ςαρχιανι τρζσε ϖολτ. Αζ υτ⌠ββιϖαλ ϖαλ⌠ κζσ ηατ〈ρ 

ϖαλαηολ α Χορχορασ τορκολατϖιδκν, εσετλεγ αττ⌠λ ϖαλαµιϖελ κελετρε ηζ⌠δοττ, φορρ〈σοκ 

ηι〈νψ〈βαν σαϕνοσ βιζτοσαν νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ. Α ςαρχιανι σζ〈λλ〈στερλετε Πτολεµαιοσ 

σζεριντ Σισχι〈τ⌠λ κελετρε ϖαγψ νψυγατρα φεκδτ, τεη〈τ α Λατοβιχι σ αζ Οσεριατεσ κζττ, α 

Σζ〈ϖα ϖλγψβεν. Τερριτοριυµυκ κιτερϕεδτεββ ρσζτ τββεν α φολψ⌠ σζακι παρτϕ〈ρα 

λοκαλιζ〈λϕ〈κ, α Σζ〈ϖα κτ µελλκφολψ⌠ϕα, α Σοτλα σ α Λονϕα ϖιδκρε γψ, ηογψ εσετλεγ 

µγ ∆ρ〈ϖα−µεντν λ! Ιασι ιρ〈νψ〈βα ισ ϖολτακ ελνψλ⌠, σ ιλψ µ⌠δον Σισχι〈τ⌠λ κελετρε εσ! 

ρσζει.118 Α Σζ〈ϖα βαλ παρτϕα αζονβαν, αζ Ανδαυτονι〈ϖαλ 〈τελλενβεν, σ αζ αζτ κϖετ! 

σζακασζον, οττ, αηολ α φολψ⌠ ερ!τελϕεσ δλι ιρ〈νψτ ϖεσζ, µ〈ρ Σισχια βιρτοκα ϖολτ. Εγψ 233−

ρα δατ〈λτ, �∃ιταρϕεϖ⌠ϖαλ 〈τελλενβεν, α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ 3−κµ−ρε, α µαι ϑελκοϖεχ φαλυν〈λ ιν σιτυ 

                                                           
112 Α κτ χιϖιτασηοζ σ α ϖ〈ροσοκηοζ αλαπϖετ!εν Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 21 σκ. 
113 Λδ. α 84. ϕεγψζετετ. 
114 Α Πραετοριυµ Λατοβιχορυµ βενεφιχι〈ριυσ−φελιραται κιζ〈ρ⌠λαγ παννονιαι λεγι⌠κατ εµλτενεκ, αµι αζτ 

ϕελεντι, ηιγψ εζτ α τερλετετ µ〈ρ νεµ χσατολτ〈κ ελ Εµον〈ϖαλ, ϖ.  ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ − ΣΑΡΙΑ, ΑΙϑ 108 σκ. 
115 Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: ΡΙΝΜΣλοϖ 383 
116 Υο. 
117 Αζ υτ⌠ββι ϖλεµνψεν Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 22. 
118 Πτολεµ., γεογρ. 2,14,2; ςαλ⌠σζν∀λεγ εγψικ τελεπλσκετ εµλτι αζ Ιτιν. Αντ. 260,3 α Σισχι〈β⌠λ Χιβαλαε−

ν 〈τ Σιρµιυµβα ϖεζετ! τ µεντν ςαριανι νϖεν, αµι α ςαρχιανι ελρ〈σα λεηετ. Α Σζ〈ϖα σζακι παρτϕ〈ρα 

τρτν! λοκαλιζ〈λ〈σ〈ηοζ λδ. Η. ς. ΠΕΤΡΙΚΟςΙΤΣ, ςϕεστνικ ζα αρηεολογιϕυ ι ηιστοριϕυ δαλµατινσκυ 56−59, 

1954−1957, 60 σκκ; Β. ΣΑΡΙΑ, ΡΕ Ξς (1955) 363 σκ. τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. Μ〈σκππεν Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ π. 24 σ 26, ακι α τερριτοριυµνακ α Σζ〈ϖα τλπαρτϕ〈ρα ϖαλ⌠ κιτερϕεδστ, νεµ εγσζεν ρτηετ! 

ινδοκλ〈σσαλ, κτσγβε ϖονϕα. 



 29

ταλ〈λτ µρφλδκ! υγψανισ Σισχι〈τ⌠λ σζ〈µτϖα αδϕα µεγ α τ〈ϖολσ〈γοτ.119 Α ςαρχιανι δλι−

δλκελετι σζοµσζδαι α Χολαπιανι τρζσε σ Σισχια ϖ〈ροσα ϖολτακ. 

Α χιϖιτασ Λατοβιχορυµοτ σ α χιϖιτασ ςαρχιανορυµοτ µαγ〈τ νεµ εµλτικ φορρ〈σοκ, 

σ νεµ ισµερϕκ ε βεννσζλττ κζσσγεκ τισζτσγϖισελ!ιτ σεµ. Εγψ Σαµαρι〈βαν, α 

Ηαδριανυσ αλαττι ζσιδ⌠ φελκελσ ιδ!σζακ〈βαν 〈λλτοττ φελιρατον µιλ(ιτεσ) ϖεξιλ(λατιονισ) 

χοη(ορτιυµ) Πα(ννονιαε) συπ(εριορισ) χιϖεσ Σισχ(ιανι) ετ ςαρχιαν(ι) ετ Λατοβιχι120 

σζερεπελνεκ. Εζεκ τεη〈τ αυξιλι〈ρισ κατον〈κ ϖολτακ. Κρδσ αζονβαν, ηογψ χιϖεσ 

µεγνεϖεζσκ ηογψαν ρτελµεζηετ!: ρ⌠µαι ϕογ λατοβιχυσοκ ϖολτακ−ε, ϖαγψ εσετλεγ α 

χιϖιτασ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ραι?121 Αζ υτ⌠ββι ρτελµεζσ µεγ ισ κρδ!ϕελεζηετι αζτ α ϕελενλεγ 

〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ 〈λλ〈σποντοτ, µελψ σζεριντ α µυνιχιπιυµι ρανγ Φλαϖιυσοκ αλαττ 

τρτν! ελνψερσεκορ α χιϖιτασ Λατοβιχορυµ ιλλ. ςαρχιανορυµ τελϕεσ τερριτοριυµα 

Νεϖιοδυνυµ σ Ανδαυτονια τερριτοριυµ〈ϖ〈 ϖ〈λτ, σ εζζελ α κτ χιϖιτασ περεγρινα 

µεγσζ∀ντ λτεζνι.122 Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ α µυνιχιπιυµοκ µεγσζερϖεζσϖελ εγψιδ!βεν µγ 

εγψ, α βεννσζλττεκ κρβεν φογανατοστοττ πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈στ ισ φελττελεζεττ. 

Φλαϖιυσοκ � νεµ τλ ναγψ σζ〈µβαν � µινδ Νεϖιοδυνυµβαν, µινδ Ανδαυτονι〈βαν 

κιµυτατηατ⌠κ, εζεκ αζονβαν � µιντ αηογψαν α κορ〈ββι, ϖαγψ α κσ!ββι χσ〈σζ〈ρνεϖετ 

ϖισελ! σζεµλψεκ ισ � µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ λεηεττεκ ιττ λετελεπεδ! αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκ, 

ϖαγψ αζοκ λεσζ〈ρµαζοτται ισ. Α χιϖιλ λακοσσ〈γ κρβεν φογανατοστοττ ρ⌠µαι 

πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σ � ηα ϖολτ ιλψεν εγψ〈λταλ〈ν, α Φλαϖιυσοκ χσεκλψ σζ〈µ〈β⌠λ τλϖε 

νεµ λεηετεττ κιτερϕεδτ. Α Λατοβιχι τερλετν ελ!κερλτ φελιρατοκ αρρ⌠λ τανσκοδνακ, ηογψ 

περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σακ, ϖαγψ λεγαλ〈ββισ νεµ ρ⌠µαι ϕογακ ιττ µγ α 2., σ!τ α 3. 

                                                           
119 ΑΙϑ 602. 
120 Κατ. 52.  
121 Α χιϖισ εγψεσ εσετεκβεν νεµ αζ εγψνι ϕογ〈λλ〈στ, ηανεµ α πολγ〈ρϕογι−αδµινισζτρατϖ ηοϖαταρτοζ〈στ 

ϕελλτε, µγηοζζ〈 εγψ βεννσζλττ κζσσγηεζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈στ, ϖ. Τ. Φ(λαϖιυσ) ∆ραχχυσ | εθ(υ)εσ αλαε Ι 

Φ(λαϖιαε) ∆(οµιτιαναε) Βριτ(αννιχαε) µ(ιλλιαριαε) χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ), χιϖι|σ Σεθυανυσ; ΧΙΛ ΙΙΙ 6485 = 

11104, Αθυινχυµ: Νεχχα [− − − ], | εθ(υεσ) αλα[ε Τυ]|νγρο[ρ(υµ), τυ]|ρµα ςι[− − −],| χιϖισ Ε[ραϖ(ισχυσ), −−−

], εββεν αζ αλακυλατβαν εγψβκντ ανδαυτονιαιακ ισ σζολγ〈λτακ; Λδ. µγ Κατ. 254: − − −  χιϖεσ Ι?[ασι? θ(υι)] 

| µιλιτ(αϖερυντ) ιν λε[γ(ιονε) ΙΙ αδιυτ(ριχε) π(ια) φ(ιδελι)] | συβ Ιαλλ(ιο) Βα[σσο λεγ(ατο)] Αυγ(υστι) πρ(ο) 

πρ(αετορε) ε[τ − − − − − −] | Μαρτιαλε [λεγ(ατο) λεγ(ιονισ) σ(υπρα) σ(χριπταε)] | θυοδ ηο(νεστα) µ[ισ(σιονε) 

µισ(σι) συντ]. � Μιϖελ αζ ελσ! σ ηαρµαδικ πλδ〈νκβ⌠λ αζ ισ κιδερλ, ηογψ αζ ιλλετ!κ εγψιδεϕ∀λεγ α ρ⌠µαι 

πολγ〈ρϕογγαλ ισ βρτακ � εγψβκντ αζ αδοττ αλακυλατβαν νεµ σζολγ〈ληαττακ ϖολνα � α χιϖιτασ Ροµανα σ α 

χιϖιτασ περεγρινα σσζεεγψεζτετηετελενσγε µιαττ α χιϖισ Σεθυανυσ σ α χιϖεσ Ι[ασι? ϖαγψ Β[οιι?] εσετβεν 

λατιν ϕογ κζσσγεκ ταγϕαιρα κελλ γονδολνυνκ.. 
122 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 23 σκ. 
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σζ〈ζαδβαν ισ λτεκ ιττ.123 Αρρα ϖονατκοζ⌠αν ισ ϖαννακ βιζονψτκαινκ, ηογψ εζεκ κζλ 

τββεν µαϕδ χσακ α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈τ κϖετ! ιδ!κβεν σζερεζτεκ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ. 

Α βεννσζλττ, λασσαν ροµανιζ〈λ⌠δ⌠ λακοσσ〈γ φελιρατοσ ανψαγα Νεϖιοδυνυµβαν λελ!ηελψε 

αλαπϕ〈ν, τερλετιλεγ ισ ελκλνλ α µυνιχιπιυµ ιδεγεν, ϖαγψ ϖετερ〈ν ερεδετ∀ 

λακοσσ〈γ〈νακ φελιρατοσ ανψαγ〈τ⌠λ. Αζ ελ!ββι Νεϖιοδυνυµτ⌠λ νψυγατρα, δλνψυγατρα, αζ 

υτ⌠ββι Νεϖιοδυνυµ κρλ, ιλλ. αττ⌠λ κελετρε κονχεντρ〈λ⌠δικ.124 Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν γψ 

τ∀νικ, ηογψ σεµ Νεϖιοδυνυµ ϖ〈ροσι ρανγρα εµελσνεκ κρδσε, σεµ πεδιγ 

Νεϖιοδυνυµ σ α Λατοβιχι ϖισζονψ〈νακ α κρδσε νεµ εγψσζερ∀. Ηα υγψανισ α χιϖιτασ 

περεγρινα εγσζτ εγψσζερ∀εν µυνιχιπαλιζ〈λτ〈κ ϖολνα, εγψ ιλψεν ϕ⌠λ ρζκεληετ! 

ελκλνλσ, µγηα α κεζδετι ιδ!κβεν � αζ εσετλεγεσ ϖετερ〈ντελεπτσεκ, ϖαγψ α 

ϖ〈ροσκζποντ ϖονζ〈σα, α βετελεπλ! λακοσσ〈γ Σζ〈ϖαι κερεσκεδελεµβεν ϖαλ⌠ 

ρδεκελτσγε, στβ. µιαττ � λτεζεττ ισ, νεµ κονζερϖ〈λ⌠δηατοττ ϖολνα. Αζ ελκλνλσ µινδ 

α λακοσσ〈γ κυλτυρ〈ϕ〈βαν µινδ πεδιγ α σζεµλψνϖηασζν〈λατ〈βαν ναγψον ηατ〈ροζοτταν 

µεγµυτατκοζικ. Α σζεµλψνϖηασζν〈λατ πεδιγ βιζονψοσ µρτκιγ α ϕογ〈λλ〈στ ισ ϕελζι, 

ππεν εζρτ αζονοσ ϕογ〈λλ〈σ α µυνιχιπιυµ πολγ〈ραι σ α Λατοβιχι κζττ ϖλεµνψεµ 

σζεριντ νεµ φελττελεζηετ!. 

Α ςαρχιανι σζ〈λλ〈στερλετρ!λ φελιρατοσ εµλκεκ µγ α Σζ〈ϖα−παρτϖιδκρ!λ ισ 

χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν κερλτεκ ελ!, εννεκ µεγφελελ!εν α τερριτοριυµ ϖισζονψαιτ σζιντε 

εγψ〈λταλ〈ν νεµ ισµερϕκ. Αζ µινδενεσετρε ελγονδολκοδτατ⌠, ηογψ β〈ρ α ςαρχιανι 

τερλετνεκ τερϕεδελµεσεββικ ρσζε α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ σζακρα τερλτ ελ,125 α µυνιχιπιυµ 

κζποντϕ〈τ µγισ α φολψ⌠ τλσ⌠, δλι πατρϕ〈ρα εσ! κισεββικ τερλετεν, Ανδαυτονι〈βαν 

αλακτοττ〈κ κι α ρ⌠µαιακ. 

Τερλετι ελκλνλσ αζ ιδεγενεκ σ α ροµανιζ〈λτ λακοσσ〈γ κζττ εγψφελ!λ σ α 

βεννσζλττεκ λακοσσ〈γ κζττ µ〈σφελ!λ τεη〈τ ιττ ισ µεγραγαδηατ⌠.126 Σαϕνοσ α κτ τερλετ 

                                                           
123 ΑΙϑ 239, 256, ΧΙΛ ΙΙΙ 3930, 3931, 10795, 13406, 10793, ϖ. Α ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 24. � 

Νϖαδ〈συκ αλαπϕ〈ν αζονβαν α περεγρινυσοκατ σ α λατινοκατ νεµ µινδιγ λεηετ µεγκλνβζτετνι, µερτ αζ 

υτ⌠ββιακ κρβεν ελ!φορδυλ αζ εγψταγ νϖ ηασζν〈λατα ισ, ϖ. Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Λατοµυσ 25, 1966, 37 σκκ. 
124 ς. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 23. � Νεϖιοδυνυµ α Χορχορασ ϖλγψϖελ ϖαλ⌠ σσζεκττετσε µιαττ µινδ 

κζλεκεδσι, µινδ στρατγιαι, µινδ µεζ!γαζδασ〈γι σζεµποντβ⌠λ α σζ⌠βανφοργ⌠ τερλετεν βελλ α 

λεγρτκεσεββ ηελψεν φεκδτ, σ ηοζζ〈 κπεστ α τερριτοριυµνακ αζ α ηεγψϖιδκι ρσζε, αηολ α βενσσζλττ 

λακοσσ〈γ εµλκανψαγα µεγϕελενικ, περεµηελψζετβεν ϖαν. 
125 Λδ. φεντεββ, 116. ϕεγψζετ. 
126 Ανδαυτονια εσετβεν Νεϖιοδυνυµν〈λ σοκκαλ βοµψολυλταββ α ηελψζετ. Μ〈ρ α ςαρχιανι 

σζ〈λλ〈στερλετνεκ τοπογρ〈φιαι αζονοστ〈σα κρλ ισ κοµολψ βιζονψταλανσ〈γοκ ϖαννακ. Εγψεσεκ σζεριντ α 

Σζ〈ϖα δλι παρτϕ〈ν φεκϖ! τερλετνεκ � τεη〈τ Ανδαυτονι〈νακ σ κρνψκνεκ � α ςαρχιανιηοζ ϖαλ⌠ 
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λακοσσ〈γ〈νακ κζελεββρ!λ ϖαλ⌠ σσζεϖετστ νεµ τυδϕυκ ελϖγεζνι, µερτ αρρ⌠λ α 

τερλετρ!λ, αηοϖ〈 α βεννσζλττ λακοσσ〈γοτ λοκαλιζ〈ληατϕυκ, � εζ ισ 〈ρυλκοδ⌠ ϕελ περσζε � 

γψσζ⌠λϖ〈ν τελϕεσεν ηι〈νψοζνακ α φελιρατοκ. 

 

 

 

     Νεϖιοδυνυµ, Ανδαυτονια 

 

 

                                                                                                                                                                          
ϖαλαµικορι ηοζζ〈ταρτοζ〈σα ισ κτσγεσ. Εζτ α ϖιτ〈τ α φορρ〈σοκ ηι〈νψα µιαττ νεµ ιγαζ〈ν λεηετ ελδντενι. Αζ 

αζονβαν τνψ, ηογψ ηα εννεκ α τελεπλσνεκ εγψ α χιϖιτασ ςαρχιανορυµ εγσζβ!λ αλακυλτ ϖ〈ροσ κζποντϕα 

σζερεπτ κελλεττ ϖολνα βετλτενιε, ακκορ εννεκ α φελαδατνακ αζ ελλ〈τ〈σ〈ηοζ � φινοµαν φογαλµαζϖα � νεµ 

κιφεϕεζεττεν οπτιµ〈λισ ηελψεν φεκδτ. Νεµ χσυπ〈ν α Σζ〈ϖα ϖ〈λσζτοττα ελ α ςαρχιανι 〈λταλ λακοττ τλπαρτι 

τερλετεκτ!λ, ηανεµ α σζοµσζδοσ Σισχι〈νακ αζ Ανδαυτονι〈ϖαλ 〈τελλενβεν φεκϖ! παρτρα κελετ φελ!λ βενψλ⌠ 

τερριτοριυµα ισ. Εζ αλαπϕ〈ν ΜΧΣΨ Α. µγ αζτ ισ µεγκρδ!ϕελεζτε, ηογψ αζ σζακι παρτον α ϖ〈ροσνακ 

εγψ〈λταλ〈ν βιρτοκαι ϖολτακ−ε. Ηογψ Ανδαυτονι〈νακ ϖολτακ−ε, α ρενδελκεζσνκρε 〈λλ⌠ αδατοκ αλαπϕ〈ν νεµ 

τυδϕυκ µεγµονδανι. Α ςαρχιανινακ αζονβαν βιζονψοσαν κελλεττ, ηογψ λεγψενεκ οττ τερλετει. Αζ 〈λταλυκ 

κι〈λλτανδ⌠ αυξιλι〈ρισ ερ! ναγψσ〈γ〈β⌠λ � εγψ ν〈λλ⌠, σ εγψ α Λατοβιχιϖελ κζσεν αδοττ χοηορσ, σζεµβεν 

αζ υτ⌠ββιακ τρεδκ αλακυλατ〈ϖαλ � αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ νψυγατι σζοµσζδυκν〈λ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ 

λλεκσζ〈µ τρζσ λεηεττεκ, κϖετκεζσκππ ϕ⌠ϖαλ κιτερϕεδτεββ σζ〈λλ〈στερλεττελ κελλεττ ρενδελκεζνικ, ϖ. Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Ηιλφστρυππεν 74 σκ; Α Σζ〈ϖα δλι παρτϕ〈νακ τββ−κεϖσβε βιζτοσαν µεγ〈λλαπτηατ⌠ ετνικαι 

ϖισζονψαι αζονβαν νεµ τεσζικ λεηετ!ϖ εγψ ιλψεν κιτερϕεδτ τερλετ ιδε ϖαλ⌠ βειλλεσζτστ, σ µελλεσλεγ 

Πτολεµαιοσ κιϕελεντστ σεµ τυδν〈νκ α δλι παρτρα ϖονατκοζτατϖα ρτελµεζνι. ςαλ⌠σζν∀νεκ τ∀νικ, ηογψ 

µγ α η⌠δτ〈στ κϖετ!εν κιαλακυλτ τελεπλσϖισζονψοκρ⌠λ λεηετ σζ⌠, σ νεµ α σισχιαι χολονια Ανδαυτονι〈τ 

ταλ〈ν ϖαλαµιϖελ µεγελ!ζ! αλαπτ〈σα ερεδµνψεζτε α ςαρχιανι σ Ανδαυτονια κζττ κιαλακυλτ φυρχσα 

ηελψζετετ. Ανδαυτονια κικτ!ϕε υγψανισ βιζονψοσ, ηογψ α Σεγεστικ ελλενι φελϖονυλ〈σβαν φοντοσ σζερεπετ 

ϕ〈τσζοττ, ϖ. ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ (1970), 74.  Σεγεστικ, εζ α ςαρχιανι κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! 

ερ!σ κερεσκεδ!ϖ〈ροσ α Σζ〈ϖα δλι παρτϕ〈ν, α Χολαπισ (Κυπα) τορκολατ〈ν〈λ φεκδτ. Σισχια ϖισζοντ, α ρ⌠µαιακ 

〈λταλ κσ!ββ ιττ αλαπτοττ χολονια Φλαϖια, ερεδετιλεγ α κλνσεν τερµκενψ σζακι παρτον (Τυροπολϕε−

σκσ〈γ) λεηετεττ. Εγψ ιττενι παρτσζακασζον ταλ〈ληατ⌠ ηελψρ!λ καπτα α νεϖτ, σ α δεδυχτι⌠ϕ〈ρα υταλ⌠ ροττ 

φορρ〈σοκ ισ ερρ!λ α ϖιδκρ!λ κερλτεκ ελ!. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν∀νεκ τ∀νικ, ηογψ εζτ α τερλετετ α 

ρ⌠µαιακ µγ α Σεγεστικ βεϖτελτ κϖετ!εν φογανατοστοττ βντετ!, ιλλ. βιζτονσ〈γι ιντζκεδσεκ σορ〈ν 

σαϕ〈ττοττ〈κ κι α ςαρχιανιτ⌠λ (ϖγσ! σορον περσζε αζ σεµ κιζ〈ρτ, ηογψ µαγ〈τ⌠λ Σεγεστικτ!λ) � ηογψ ιττ νεµ 

χσυπ〈ν α µεγη⌠δολτατοττ ϖ〈ροσ, ηανεµ α βιρτοκβαϖεττ Σζ〈ϖα−σζακασζ εγσζνεκ αζ ελλεν!ρζσρε ισ, ερ!σ 

κατοναι β〈ζιστ αλακτσανακ κι. 
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Νεϖιοδυνυµ127 − α κελτα σζ⌠ ϕελεντσε σζεριντ ∨ϕϖ〈ροσ � α Σζ〈ϖα µεντν φεκδτ, 

αζ Εµον〈β⌠λ Σισχι〈βα ταρτ⌠ τ µεντν, αζ ιτινεραριυµοκ τ〈ϖολσ〈γαδαται σζεριντ αζ ελ!ββι 

ϖ〈ροστ⌠λ 64−65, αζ υτ⌠ββιτ⌠λ 28 ρ⌠µαι µρφλδρε,128 α µαι ∆ρνοϖο φαλυν〈λ, Κρ�κοτ⌠λ 

µιντεγψ 6 κµ−ρε δλρε. Α Σζ〈ϖα µεντι τρ⌠λ ιττ κτ λε〈γαζ〈σ ισ ινδυλτ: εγψικ σζακρα, α 

νοριχυµι Χελεια φελ, µ〈σικ δλρε α Χορχορασ (µα Κρκα) ϖλγψτ κϖετϖε. Α κζλεκεδσι 

χσοµ⌠ποντοτ Νεϖιοδυνυµν〈λ � α κοραι τερρα σιγιλλατα λελετεκ τανσ〈γα σζεριντ − µ〈ρ α 

η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈τ⌠λ κεζδϖε µεγσζ〈λλ⌠ ερ! βιζτοστοττα.129  

Νεϖιοδυνυµ α ϖ〈ροσ ρανγϕ〈τ µεγρκτ! εγψετλεν φεννµαραδτ φελιρατ τανσ〈γα 

σζεριντ µυνιχιπιυµ Φλαϖιυµ ϖολτ.130 Α φελιρατ α  Λατοβιχι τερλετρ!λ σζ〈ρµαζικ. Α 

Λατοβιχι σζ〈λλ〈στερλετν ελ!κερλτ φελιρατοκ εγψικν υγψανακκορ εγψ µ〈σικ ϖ〈ροσι ρανγ 

τελεπλσ νεϖε ισ φελβυκκαν: α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ.131  Εννεκ αλαπτ⌠ϕα υγψανχσακ 

ϖαλαµελψικ Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ρ λεηετεττ, µερτ α φελιρατον µεγνεϖεζεττ ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ!132 

α Φλαϖιυσοκ τριβυσ〈βα, α Θυιριν〈βα ταρτοζοττ. Α ϖ〈ροσνακ α τρζσ νεϖβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ 

ελνεϖεζσε αλαπϕ〈ν κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ αννακ α φελττελεζσε, ηογψ εζ α µυνιχιπιυµ 

Λατοβιχορυµ α χιϖιτασ Λατοβιχορυµνακ ϖολτ ϖαλαµιλψεν φορµ〈βαν � ρσζβεν ϖαγψ 

εγσζβεν αζ υτ⌠δα. Υγψανακκορ µα µ〈ρ α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµνακ α 

Νεϖιοδυνυµµαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γ〈τ ισ εγψρε ηατ〈ροζοτταββαν κπϖισελι α τυδοµ〈νψ. Α 

τρζσ σζ〈λλ〈στερλετνεκ α νψυγατι σζλν, α µαι Τρεβνϕε µελλεττ φεκϖ! εγψκορι 

Πραετοριυµ Λατοβιχορυµρ⌠λ133 � µελψρ!λ αννακιδεϕν Τη. Μοµµσεν φελττελεζτε α 

µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµµαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γ〈τ � µ〈ρα µ〈ρ βιζτοσαν τυδϕυκ, ηογψ νεµ 

ϖ〈ροσ, ηανεµ χσακ εγψ βενεφιχιαριυσ 〈λλοµ〈σ ϖολτ.134 Α σζ〈λλ〈στερλετ νψυγατι ρσζν, 

ςελικε Μαλενχε κζελβεν ταλ〈ληατ⌠, Γραδι�∃ε νεϖ∀ κιτερϕεδτ λελ!ηελψρ!λ πεδιγ � αρρ⌠λ α 

ηελψρ!λ τεη〈τ, αηολ α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµοτ µεγρκτ! φελιρατ κορ〈ββαν ελ!κερλτ, 

αζ 〈σατ〈σοκ σορ〈ν βεβιζονψοσοδοττ, ηογψ αζ σεµ εγψ ϖ〈ροσ, ηανεµ εγψ κσ! ρ⌠µαι ερ!δ 

µαραδϖ〈νψα, µελψνεκ πτ!ανψαγα ϕ⌠ρσζτ Νεϖιοδυνυµβ⌠λ, ιλλ. αννακ κρνψκρ!λ 

                                                           
127 Μινδσσζε εγψ φελιρατ δοκυµεντ〈λϕα α µυνιχιπιυµι ρανγϕ〈τ, λδ. Κατ. 22. Ιτινεραριυµοκβαν Νοϖιοδυνυµ, 

ϖ. Ιτιν. Αντον. 259, 14; Πτολεµ., Γεογρ. 2, 14,4: ����������� 
128 Ιτιν. Αντ. π. 259, 11−14: 65 ρ⌠µαι µρφλδ. 
129 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 57. 
130 Κατ. 22. Πσευδοτριβυσα υγψανχσακ Φλαϖια, ϖ. ΧΙΛ ςΙ 32671. 
131 Κατ. 23. 
132 υο. 
133 Ιτιν. Αντ 259 σ α Ταβ. Πευτ. 
134 Μοµµσεν, ΧΙΛ ΙΙΙ π. 496.−  
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σζ〈ρµαζικ 135 Α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ τισζτσγϖισελ!ϕνεκ φελιρατ〈τ τεη〈τ 

Νεϖιοδυµβ⌠λ ηυρχολτ〈λ ελ. Α Λατοβιχι σζ〈λλ〈στερλετε εγψβκντ ϖισζονψλαγ κιχσι ϖολτ, 

ϕ⌠ϖαλ κισεββ, µιντ πλ. α σζοµσζδοσ ςαρχιανι (λδ. λεντεββ), εζρτ µ〈ρχσακ εββ!λ α 

µεγγονδολ〈σβ⌠λ σεµ τ∀νικ ϖαλ⌠σζν∀νεκ, ηογψ α Φλαϖιυσοκ ιττ εγψσζερρε κτ ϖ〈ροστ ισ 

αλαπτοττακ. Αζ ιτινεραριυµοκ σεµ τυδνακ α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ λτεζσρ!λ, 

αζοκβαν χσακ α Νεϖιοδυνυµ κσ!ι αλακϕα, Νοϖιοδυνυµ φορδυλ ελ!. Α µυνιχιπιυµ 

Λατοβιχορυµ−οτ µινδεζεκ αλαπϕ〈ν τββεν νεµ εγψ µ〈σικ ϖ〈ροσνακ, ηανεµ Νεϖιοδυνυµ 

νεµ ηιϖαταλοσ, αλτερνατϖ µεγνεϖεζσνεκ τεκιντικ.136 Μινδεζεκηεζ µγ αζτ ισ 

ηοζζ〈τεηετϕκ, ηογψ α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ δυυµϖιρϕεκντ ερεδετιλεγ τεη〈τ 

Νεϖιοδυνυµβαν ϖαγψ αννακ κρνψκν φελιρατοτ 〈λλτ⌠ Τ. Εππιυσ Τ. φ. Θυιρ. Λατινυσ � 

ακι Θυιρινα τριβυσα αλαπϕ〈ν ακ〈ρ νεϖιοδυνυµι πολγ〈ρ ισ λεηετεττ � εγψβεν νεϖιοδυνυµι 

λακοσνακ ισ τ∀νικ: α ηοζζ〈ταρτοζ⌠ι υγψανισ σζιντν Νεϖιοδυνυµβαν λτεκ, α Γραδι�∃ρε 

εληυρχολτ εµλκανψαγβαν εγψ τοϖ〈ββι Εππιυσ φελιρατα ισ ελ!κερλτ, ακι � α σζεµλψνϖ 

ριτκα ελ!φορδυλ〈σα µιαττ � µινδεν βιζοννψαλ αζ ! ροκονα ϖολτ.137 Τ. Εππιυσ Λατινυσ 

εγψβκντ � α νεϖε αλαπϕ〈ν, µγηοζζ〈 γεντιλιχιυµα σ χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν εγψαρ〈ντ � 

ακ〈ρ εγψ ηελψι !σλακοσ χσαλ〈δ λεσζ〈ρµαζοττϕα ισ λεηετ, ακι αζονβαν πολγ〈ρϕογ〈τ νεµ 

αυξιλι〈ρισ σζολγ〈λατ, ηανεµ ϖαλαµιλψεν µ〈σ µ⌠δον � χογνοµενϕε κν〈λϕα α µεγολδ〈στ � 

α λατιν ϕογ αλαπϕ〈ν, τισζτσγϖισελσ ρϖν σζερεζηεττε. Αζ ! εσετε, ακ〈ρ σζιµβολιζ〈ληατϕα ισ 

α βεννσζλττ λακοσσ〈γ, α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ σ α Νεϖιοδυνυµ κζττι 

καπχσολατοτ: Νεϖιοδυνυµ σ α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ εγψρσζτ αζονοσ λεηετεττ, 

µ〈σρσζτ α ϖ〈ροσ αλτερνατϖ, µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ ελνεϖεζσε αζτ ισ ϖαλ⌠σζν∀στι, 

ηογψ α τερριτοριυµ βεννσζλττεκ λακτα ρσζε, σ α Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσ ιλλ. αννακ 

ροµανιζ〈λτ φγγελκε κζττ � µινδενφαϕτα ελκλνλτσγ ελλεντρε ιντζµνψεσ 

καπχσολατ ϖολτ. Α κυλτυρ〈λισ κλνβσγεκ, αζ ελτρ! νϖηασζν〈λατ κιζ〈ρϕα υγψαν α ϖ〈ροσ 

πολγ〈ρσ〈γα σ α Λατοβιχι κζσσγνεκ αζονοσ ϕογ〈λλ〈σ〈τ, εγψ εγψφοκοζατνψι κλνβσγ 

αζονβαν � ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσ σ λατιν ϕογ Λατοβιχι � α Λατοβιχι αττριβυτι⌠ϕα µελλεττ � νεµ 

ελκπζεληετετλεν. Εγψ ιλψεν ρενδσζερβεν, ηα α λατιν ϕογ Λατοβιχι αυξιλι〈ρισ σζολγ〈λατ, 

ϖαγψ σαϕ〈τ κζσσγκβεν ϖαλ⌠ τισζτσγϖισελσ ρϖν ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ σζερεζτεκ, 

Νεϖιοδυνυµ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ραι λεττεκ, γψ ρτηετ! λεννε, ηογψ µιρτ νεϖεζτκ α ϖ〈ροστ 

α λατοβιχυσοκ µυνιχιπιυµ〈νακ ισ. Εγψ ιλψεν ϕογϖισζονψ α νεϖιοδυνυµι µυνιχιπιυµ σ α 

                                                           
135 Α ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ � ΡΥΤΑΡ, Ρµ. Στρα⇓εν υνδ Βεφεστιγυνγεν ιν Κραιν 31σκκ. εζτ ϖλτε α Λατοβιχι 

µυνιχιπιυµ〈νακ. Αζ 〈σατ〈σοκ ερεδµνψειτ λδ. Β. Σαρια, ΓΜ∆Σ 10, 1929, 11 σκκ, τοϖ〈ββ〈 11, 1930, 5 σκκ 
136 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 23. α κορ〈ββι ιροδαλοµµαλ. 
137 ΧΙΛ ΙΙΙ 3923. 
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Λατοβιχι κζττ ιλλεσζκεδνε αηηοζ α ϖισζονψηοζ ισ, µελψ α Νεϖιοδυνυµ 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! Εµονα σ αννακ βεννσζλττϕει, α Χαρνι ϖισζονψλατ〈βαν 

βιζονψοσ µοζζανατοκ αλαπϕ〈ν σεϕτηετ!. Ηα µγ εηηεζ αζτ ισ ηοζζ〈τεσσζκ, ηογψ 

Νεϖιοδυνυµ τερριτοριυµ〈ν α Λατοβιχιν κϖλ Χαρνι ισ λτεκ,138 α ηασονλ⌠ µεγολδ〈σ 

φελττελεζσε µγ ινδοκολταββνακ τ∀νηετ. Ηοζζ〈 κελλ τενννκ, ηογψ µινδεζ ϕ⌠λ 

βελειλλεσζτηετ! α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ πολγ〈ρϕογπολιτικ〈ϕ〈βα ισ, ακικ σσζεφγγ! ργι⌠κβαν 

αδοµ〈νψοζτακ λατιν ϕογοτ βεννσζλττ τρζσεκνεκ. Α Σζ〈ϖα ϖλγψε Ιταλι〈ϖαλ κζϖετλενλ 

ηατ〈ροσ ϖολτ. Αζ ιττ λακ⌠κ τββ σζολγ〈λατοτ ισ τεττεκ α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκνακ: αζ ιννεν 

σοροζοττ φλοττακατον〈κ τεϖκενψεν ϕ〈ρυλτακ ηοζζ〈 α Φλαϖιυσ−π〈ρτ πολγ〈ρη〈βορσ 

γψ!ζελµηεζ σ ςεσπασιανυσ ηαταλοµρα ϕυτ〈σ〈ηοζ, δε ∆οµιτιανυσ γερµ〈ν ϖαλαµιντ 

σζαρµατα−δ〈κ η〈βορινακ ισ βιζτοσ σοροζ⌠β〈ζισ〈τ ϕελεντεττκ. Ηογψ α Φλαϖιυσοκ νεµ 

ϖολτακ η〈λ〈τλανοκ, αζτ α νγψ Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσυκ εγψβκντ µυτατϕα. Τοϖ〈ββι ρϖκντ 

ηοζηατ⌠ φελ α Λατοβιχι Φλαϖιυσοκ αλαττ ελνψερτ λατιν ϕογ〈λλ〈σα µελλεττ µγ εσετλεγ αζ ισ, 

ηογψ εκκορ κερλτ σορ (ρσζβεν α ςαρχιανιϖαλ κζσεν) α Λατοβιχι ν〈λλ⌠ κατοναι 

αλακυλατ〈νακ φελ〈λλτ〈σ〈ρα ισ. Μινδεζεκ µελλεττ αζονβαν τελϕεσ βιζονψοσσ〈γοτ α κρδσβεν 

χσακ α τερριτοριυµον φολψ⌠ τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκτ⌠λ ρεµληετνκ, γψ πλ. α 80−ασ ϖεκβεν, 

Νεϖιοδυνυµτ⌠λ δλρε, α µαι %ρνοµελϕ µελλεττι Λοκ〈ν〈λ φελφεδεζεττ ναγψ κιτερϕεδσ 

ρ⌠µαι κορι ϖιχυσ 〈σατ〈σαιτ⌠λ.139 

Ανδαυτονια α Σζ〈ϖα δλι παρτϕ〈ν, Ποετοϖι⌠τ⌠λ δλκελετι ιρνψβαν 46, Σισχι〈τ⌠λ 

σζακνψυγατρα 37 ρ⌠µαι µρφλδρε,140 α µαι Ζ〈γρ〈βτ⌠λ 12 κµ−ρε δλκελετρε, α Ζ〈γρ〈β 

ελ!ϖ〈ροσ〈νακ σζ〈µτ⌠ �∃ιταρϕεϖ⌠ν〈λ φεκδτ. Ιττ κερεσζτεζτε α Σζ〈ϖ〈τ α Σισχια � Ποετοϖιο 

τϖοναλ, µελψ αζ 1. σζ. φολψαµ〈ν, α κατοναι τ〈βοροκ σσζεκττετσε µιαττ κιεµελτ 

στρατγιαι ϕελεντ!σγγελ βρτ.141 Α τελεπλσ κζϖετλεν κρνψκε α Σζ〈ϖα ερ!σ κανψαρυλα 

µιαττ 〈ραδ〈σοσ τερλετ ϖολτ. Μαγα α ϖ〈ροσ αζ 〈ρϖιζεκτ!λ ρσζβεν ϖδεττ, ελνψλ⌠ 

δοµβη〈τον φεκδτ.142 Φλαϖιυσι αλαπτ〈σ〈ρα α πολγ〈ραι Θυιρινα τριβυσβα ϖαλ⌠ βεσορολ〈σ〈β⌠λ 

κϖετκεζτετηετνκ.143 Αζ ανδαυτονιαι τελεπλσ µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελστ εγψεσεκ Λ. 

                                                           
138 ΧΙΛ ΙΙΙ 3915 = 10798, Κρ�κο. � α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ Ηαδριανυστ⌠λ καπτακ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ.  
139 ϑ . �Α�ΕΛ, Ας 36, 1985, 325−336. Α ϖιχυσ Λοχα τερλετν φελφεδεζεττ τεµετ!ϕηεζ λδ. ϑ. ∆ΥΛΑΡ: 

Αρηεολο�κα τοπογραφιϕα Σλοϖενιϕε. Τοπογραφσκο ποδρο!ϕε ΞΙ (Βελα Κραϕινα). 1985, 59−61. 
140 Ιτ. Αντ. 266, 2 ∆αυτονια. 
141 Υο. � ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ, 73, 
142 ϑ. �Α�ΕΛ,. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ, 73. 
143 Κατ. 29. τοϖ〈ββ〈 Σεξ. ςαλεριυσ Σεξ. Φ. Θυιρινα Σεχυνδυσ Μεδ(ιολανο) ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΞΙΙΙ 

γεµ(ιναε), λελ!ηελψε Ανδαυτονια, Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ.  � ϖ. ϑ. �Α�ΕΛ: Ανδαυτονια. ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ (1970), 74. 

� Μυνιχιπιυµι ρανγϕ〈ηοζ Κατ. 31. 
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Φυνισυλανυσ ςεττονιανυσ παννονιαι ηελψταρτ⌠ κζβενϕ〈ρ〈σ〈νακ τυλαϕδοντϕ〈κ.144 Αζ 

αλαποτ εηηεζ Φυνισυλανυσ ςεττονιανυσ ανδαυτονιαι ϖ〈ροσι πατρονατυσα, σ αζ α κτ  

κατοναι διπλοµα αδϕα, αµελψ α ηελψταρτ⌠σ〈γα αλαττ Κρ. υ. 84, σ 85 σζεπτεµβερβεν 

ϖετερ〈νελβοχσ〈ϕτ〈σοκατ ρκτ µεγ. Μινδκτ διπλοµ〈τ Ανδαυτονι〈ηοζ κζελ εσ! 

τερλετρ!λ σζ〈ρµαζ⌠ κατονα σζ〈µ〈ρα 〈λλτοττ〈κ κι, α µ〈σοδικ ελβοχσ〈ϕτ〈σρα ρ〈αδ〈συλ 

∆οµιτιανυσ ηελψι γερµ〈ν η〈βορϕ〈νακ σικερεσ λεζ〈ρ〈σ〈τ κϖετ!εν κερλτ σορ. Α διπλοµ〈κ 

νεµ εµλτενεκ δεδυχτι⌠τ, α λεγιο ΞΙΙΙ γεµινα εγψικ, Μεδιολανυµβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ 

ϖετερ〈νϕ〈νακ Ανδαυτονι〈βαν ελ!κερλτ φελιρατα αλαπϕ〈ν αζονβαν α ϖ〈ροσ τελεπεσεκκελ ϖαλ⌠ 

µεγερ!στσρε ισ γονδοληατυνκ.145 Α κζελι ηελψταρτ⌠ι σζκηελψεν, Ποετοϖι⌠βαν 

〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγιο ΞΙΙΙ γεµινα ϖετερ〈νϕαινακ Νεϖιοδυνυµβαν ϖαλ⌠ λετελεπτσε 

µαγψαρ〈ζν〈 Φυνισυλανυσ ςεττονιανυσ ιττενι πατρονατυσ〈τ. 

Α µυνιχιπιυµνακ µινδσσζε εγψετλεν, κζελεββρ!λ νεµ µεγηατ〈ροζηατ⌠ 

τισζτσγϖισελ!ϕτ146 σ αζ ελ!ββ εµλτεττ πατρονυσ〈τ147 ισµερϕκ Αζ ορδο δεχυριονυµ 

µ∀κδστ κτ δεχρετυµ δεχυριονυµ δοκυµεντ〈λϕα. Αζ εγψικ α ϖ〈ροσ πατρονυσα 

σζ〈µ〈ρα,148 α µ〈σικ Μεσσιυσ ∆εχιυσ χσ〈σζ〈ρ τισζτελετρε149 τρτν! φελιρατ〈λλτ〈σρ⌠λ 

ρενδελκεζεττ. Παπι µλτ⌠σ〈γοκρ⌠λ, σεϖιρεκτ!λ, Αυγυσταλισοκρ⌠λ, αζ  Ανδαυτονια 

τερριτοριυµ〈ν φεκϖ! φαλϖακ150 νεϖρ!λ σ ιγαζγατ〈σ〈ρ⌠λ νεµ µαραδτακ φενν φορρ〈σοκ.  

 

 

 

 

Σισχια, Χολαπιανι, Σισχιανι 

 

 

Α Χολαπισ (µα Κυπα) τορκολατ〈ν〈λ φεκϖ! Σεγεστικ ϖ〈ροσ〈τ Οχταϖιανυσ ιαποδ−

ηαδϕ〈ρατ〈βαν ϖεττκ βιρτοκυκβα α ρ⌠µαιακ. Αζ ϕ σζερζεµνψεκ βιζτοστ〈σ〈ρα α Σζ〈ϖα βαλ 

παρτϕ〈τ ερ!σ ηελψ!ρσγγελ σζ〈λλτ〈κ µεγ � εννεκ α ηελψνεκ ϖολτ α νεϖε Σισχια � , α 

                                                           
144 Κατ. 32 
145 ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ 74. 
146 Κατ. 31. 
147 Κατ. 32. 
148 λδ. αζ ελ!ζ! ϕεγψζετετ. 
149 Κατ. 33. 
150 Ζαγρεβ, Τρναϖα, Ηρυ�ιχα, ςελικα Γοριχα, Νοϖο Σελο, ϖ. ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. ΞΙΙ, 74. 
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ϖ〈ροσβ⌠λ σ α σζοµσζδσ〈γ〈βαν λ! ιλλψρ τρζσεκβ!λ151 πεδιγ τββ κισεββ χιϖιτασ 

περεγριν〈τ σζερϖεζτεκ. Α Χολαπισ ϖλγψβεν φεκϖ! χιϖιτασ Χολαπιανορυµοτ Πλινιυσον σ 

Πτολεµαιοσον κϖλ εγψ φελιρατ ισ εµλτι.152 Αζ εγψκορον φελττελεζηετ!εν α Ιαποδεσ 

τρζσηεζ ταρτοζ⌠ βεννσζλττ κζσσγ ν〈λλ⌠ χιϖιτασ〈τ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ρ⌠µαιακ 

µεστερσγεσεν αλακτοττ〈κ κι. ⊃σζακον α ςαρχιανι σζ〈λλ〈στερλετϖελ ιλλ. Ανδαυτονι〈ϖαλ 

ϖολτ ηατ〈ροσ, νψυγατον εστλεγ α Λατοβιχιϖελ, ιλλετϖε Νεϖιοδυνυµµαλ, αττ⌠λ φγγ!εν, ηογψ 

αζ υτ⌠ββιακ τερριτοριυµα µεννψιρε τερϕεδτ κι δλι ιρ〈νψβαν. ∆λι ηατ〈ρα α 

προϖινχιαηατ〈ρραλ εσεττ εγψβε, κελετι σζοµσζδϕα αζ Οσεριατεσ χιϖιτασα, σζακκελετι Σισχια 

ϖολτ. Εγψ Ηλιοπολισβαν ελ!κερλτ φελιρατρ⌠λ ισµερϕκ α χιϖιτασ εγψικ πραεφεχτυσ〈τ, Λ. 

Αντονιυσ Νασ⌠τ ακινεκ εζ α µεγβζατ〈σα ϖαλαµιϖελ 66/67 ελ!ττρε τεηετ!.153 Εζεκ σζεριντ 

α πραεφεχτυσ κικλδσε α σζοµσζδοσ Ποετοϖι⌠βαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγιο ΞΙΙΙ γεµινα 

παρανχσνοκ〈νακ φελαδατα ϖολτ. Α χιϖιτασ λακ⌠ι αυξιλι〈κβαν σζολγ〈λτακ.154 Α Χολαπισ 

ϖλγψβ!λ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν, φ!λεγ α 2−3. σζ〈ζαδβ⌠λ ϖαννακ φελιρατοσ εµλκεινκ. Εζεκ α 

τοπυσκ⌠ι Σιλϖανυσ σζεντλψηεζ, σ α ηοζζ〈 καπχσολ⌠δ⌠ βενσζλττ ιστενπ〈ρ ςιδασυσ σ 

Τηανα κυλτυσζ〈ηοζ καπχσολ⌠δνακ, σ τββνψιρε ιδεγενεκτ!λ, α ηατ〈ρζ⌠ν〈βαν σζολγ〈λατοτ 

τελϕεστ! βενεφιχιαριυσ κατον〈κτ⌠λ σζ〈ρµαζνακ. Σισχιαι τισζτσγϖισελ!κνεκ νεµ κερλτεκ 

ελ! ερρ!λ α ϖιδκρ!λ φελιραται. Μινδεββ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α Κυπα ϖλγψνεκ 

βεννσζλττ λακοσσ〈γα χιϖιτασ〈νακ κερετει κζττ ϖ〈λτοζατλανυλ, α σαϕ〈τ σζοκ〈σαι σζεριντ 

λτ τοϖ〈ββ σ νεµ ναγψον ηαγψοττ ρ⌠µαι µ⌠δρα νψοµοτ µαγα υτ〈ν. 

 Α καραϖ〈νυτακ κερεσζτεζ!δσβεν κιαλακυλτ κελτα ερεδετ∀ τελεπλσ, Σεγεστικ 

µ〈ρ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ µεγελ!ζ!εν ισ ϕελεντ!σ ϖ〈ροσ ϖολτ.155 Α Χολαπισ σζ〈ϖαι τορκολατα 

ελ!ττ, αννακ υτολσ⌠ ναγψ κανψαρυλατ〈βαν φεκδτ. Α η⌠δτ〈στ κϖετ!εν χιϖιτασ 

περγρινακντ λτεζεττ τοϖ〈ββ. Ηογψ ποντοσαν µιλψεν ϖ〈λτοζ〈στ ηοζοττ α ϕογι ηελψζετβεν 

α σισχιαι χολονια ςεσπασιανυσ αλαττ τρτν! µεγαλαπτ〈σα, αδατοκ ηι〈νψ〈βαν νεηζ 

µεγτλννκ. ςαν αζονβαν νη〈νψ καπασζκοδ⌠νκ Σεγεστικ λακοσαι ηελψζεττ ιλλετ!εν: 

                                                           
151 Χ. ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ Ις, 261; Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 24 σκ. 
152 Πλιν. ν. η. 3,147; Πτολεµ., Γεογρ. 2,14,1; Κατ. 35 
153 Κατ. 35. Λδ. α δατ〈λ〈σ〈ηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ! 
154 ΧΙΛ ΙΙΙ 4372: Βατο Βυλι φ(ιλιυσ), Χολαπ(ιανυσ), εθ(υεσ) αλα Παννονιορυµ, Λελ!ηελψε Αρραβονα, 1. σζ. 

κζεπε; [− − − ] Χραλι φ(ιλιυσ) Χολ(απιανυσ) {α}εθυ(εσ) αλα Παννο(νιορυµ) ϖαλ⌠σζν∀λεγ υγψανχσακ 

Αρραβον〈β⌠λ, υγψανχσακ αζ 1. σζ. κζεπρ!λ. 
155 Στραβ. 4,6,10; 7,5,2 (χ 313); 7,5,12 (χ 314); αζ υτ⌠ββι ηελψεν µεγκλνβζτετϖε εγψµ〈στ⌠λ 

��������� σ ������; Αππ., Ιλλψρ. 10; ςελλ. 2,113,3: Σισχια; Πλιν. ν. η. 3,148.  Πτολεµ., Γεογρ. 2,14,4; 

� √σσζεφογλαλ⌠αν: ϑ. �Α�ΕΛ, ΡΕ Συππλ. Ξς, 702 σκκ; Α ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 24 σκκ. � Σαϕνοσ εζ α 

Παννονια τρτνετβεν ναγψον φοντοσ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ ϖ〈ροσ αλιγ κυτατοττ. 
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εγψρσζτ κιζ〈ρ⌠λαγ χσακισ σισχιαιακνακ νεϖεζτκ !κετ, µ〈σρσζτ τοϖ〈ββρα ισ αυξιλι〈κβαν 

σζολγ〈λτακ,156 ηαρµαδρσζτ, ηα πολγ〈ρϕογοτ νψερτεκ, α χολονια Φλαϖια πολγ〈ραι λεττεκ.157 

Εββ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α χολονι〈ηοζ χσατολτ〈κ !κετ, δε ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ 

νεµ καπτακ. Αζ αττριβυ〈λτ κζσσγ τερριτοριυµ〈νακ κελετι ηατ〈ρ〈τ νεµ ισµερϕκ. Ταλ〈ν 

αζ Υνα µεντν λεηετεττ, εζ υγψανισ α προϖινχια δλι ηατ〈ρ〈ιγ ϖιλ〈γοσ ϖ〈λασζτ⌠ϖοναλατ 

ϕελεντενε. 

 Α Σεγεστιχα ελλεν!ρζσρε, σ α Σζ〈ϖα ϖλγψνεκ βιζτοστ〈σ〈ρα ιδερενδελτ 

ηελψ!ρσγετ α ρ⌠µαιακ α µεγη⌠δολτ ϖ〈ροσσαλ 〈τελλενβεν, α Χολαπισ τλσ⌠ παρτϕ〈ν 

ηελψεζτκ ελ, α Σζ〈ϖ〈ϖαλ ναγψϕ〈β⌠λ π〈ρηυζαµοσαν φολψ⌠, σ α Χολαπισβα µλ! Οδρα νεϖ∀ 

φολψ⌠χσκα σ α Σζ〈ϖα κζττ, αζον α ηελψεν, αµελψετ µ〈ρ ιδεϕττκετ µεγελ!ζ!εν ισ 

Σισχι〈νακ νεϖεζτεκ, σ αηολ µ〈ρ α κελτα Σεγεστικτ µεγελ!ζ!εν ισ τελεπλσ ϖολτ. Τιβεριυσ 

σ Χλαυδιυσ αλαττ ιττ εγψ λεγιο 〈λλοµ〈σοζοττ.158 Αµικορ α χολονια αλαπτ〈σρα σορ κερλτ, α 

φεληαγψοττ τ〈βορ ηελψν µ〈ρ ϖαλαµιλψεν τελεπλσ λτεζεττ. Σισχια χολονια Φλαϖια ϖολτ.159 

Φλαϖιυσι αλαπτ〈σ〈τ α πολγ〈ραι νεϖβεν σζ〈µοσ εσετβεν µεγϕελλτ Θυιρινα τριβυσ,160 ϖαγψ 

α νη〈νψσζορ ελ!φορδυλ⌠ Φλαϖια πσευδοτριβυσ161 ισ µεγερ!στι. ςεσπασιανυσ 71 〈πρ. 5−ρε 

κελτεζεττ διπλοµ〈ϕα, µελψ ραϖενναι φλοττακατον〈κ παννονιαι δεδυχτι⌠ϕ〈τ εµλτι,162  εγψ 

ραϖενναι ϖετερ〈ν σισχιαι σρεµλκε,163 σ εγψ Κρ. υ. 73−βαν κιαδοττ, πραετοριανυσ διπλοµα, 

µελψεν Σισχια σ Σιρµιυµ τανκ δοµυσακντ σζερεπελ,164 σζιντε βιζονψοσσ〈 τεσζι, ηογψ α 

                                                           
156 Μιντ αζτ α φεντεββ µ〈ρ τ〈ργψαλτ, Ηαδριανυσ κορ〈βαν 〈λλτοττ σαµαριαι φειρατον µεγϕελεν! µιλ(ιτεσ) 

ϖεξιλ(λατιονισ) χοη(ορτιυµ) Πα(ννονιαε) συπ(εριορισ) χιϖεσ Σισχ(ιανι) ετ ςαρχιαν(ι) ετ Λατοβιχι µυτατϕ〈κ. 

Περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σ σισχιαιακ αζ 1−2. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν α Παννονι〈βαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ εγψεσ αυξιλι〈βαν ισ 

σζολγ〈λτακ, ΧΙΛ ΙΙΙ 4373 = ΡΙΥ 259: Χρισπυσ Μαχ( − − − ), Σισχιανυσ, εθ(υεσ.) αλαε Ι Αραϖαχ(ορυµ), 

λελ!ηελψε Αρραβονα, αηολ α χσαπατ 92−106 κζττ 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. Λ#ΡΙΝΧΖ, Ηιλφστρυππεν, π. 20 − ολψαν 

σισχιαιακατ ισ ισµερνκ, ακικ χσακ α 3. σζ〈ζαδβαν νψερτεκ ρ⌠µαι πολγ〈τϕογοτ, ϖ. Κατ. 50, τοϖ〈ββ〈 ΑΕ 

1941, 161, Τψανα Χαππαδοχιαε: Μ. Αυρ. Σατυρνινο αννορ. ΞΞΞ δοµο Σισχια εξ Παννονια συπεριορε 
157 ΧΙΛ ςΙ 3180 = Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 320,  
158 Α λεγιο ςΙΙΙΙ Αυγυστα � α ρϖιδ αφρικαι, Ταχφαρινασ ελλενι βεϖετστ!λ  (Κρ. υ. 20−24) ελτεκιντϖε Τιβεριυσ 

υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε Κρ. ε. 43−ιγ. Εκκορ α βριταννιαι η⌠δτ⌠ ηαδϕ〈ρατβα ϖεζνψελτκ ελ, ϖ. Β. ΣΑΡΙΑ, 

Λαυρ. Αθυ. 245; Ε Ριττερλινγ, ΡΕ ΞΙΙ 1665. 
159 Κατ. 48., ΧΙΛ ςΙ 3180, τοϖ〈ββ〈 ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 677. 
160 Κατ. 38, 40, 47. 
161 ΧΙΛ ςΙ 2644, 2682, 2689, 37184= 32523, 32624 χολ. χ, ϖ. 11, υο χολ. δ, ϖ. 24, 32628, 32640,  
162 ΧΙΛ ΞςΙ 14 
163 ΧΙΛ ΙΙΙ 3971 
164 ΧΙΛ ΞςΙ 18, 73 µ〈ϕ. 30: Χ. Αχονι Μαξιµι Σισχ., Τ. Φλαϖι Φεστι Σισχ., Μ. Λυχιλι Σατυρνινι Σισχ., Μ. 

Ρυτιλι Ηερµετισ Σισχ. 
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χολονι〈τ ςεσπασιανυσ, α 71. ϖι δεδυχτιο κερετβεν αλαπτοττα.165 Α χολονια τερριτοριυµα α 

Χολαπιστ⌠λ σ α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ σζακρα ηζ⌠δοττ. 

Κσ!ββι φελιρατοκον α ϖ〈ροσ χολονια Σεπτιµια,166 εγψ εσετβεν Σεπτιµια 

Αυγυστα,167 αµι αρρα υταλ, ηογψ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ ϕρααλαπτοττα α ϖ〈ροστ. Μιϖελ σεµ 

ϕαββ δεδυχτι⌠νακ, σεµ ϖαλαµιφλε κιϖ〈λτσ〈γ, πλ. α ιυσ Ιταλιχυµ αδοµ〈νψοζ〈σ〈νακ α 

φελιρατοσ εµλκεκεν νινχσ νψοµα, αζ ϕρααλαπτ〈στ ιλλετ!εν ελσ!σορβαν α χιϖιτασ 

ρανγεµελσρε, σ α κτ ϖ〈ροσ εγψεστσρε γονδοληατυνκ. 

  

 

Α ϖ〈ροσι νκορµ〈νψζατ ιντζµνψει 

 

ορδο δεχυριονυµ: 

δεχυριο: χολονια Φλαϖια κατ 48, χολονια Σεπτιµια: κατ. 40, 41, 47. � Κρ. υ. 2−3. σζ〈ζαδ. 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ ρει πυβλιχαε: κατ. 40. � 3. σζ. ελσ! φελε. 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο): κατ. 47, 48, 38? (ρεκονστρυκχι⌠) � 2−3. σζ〈ζαδ. 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλισ): κατ. 48, 38? (ρεκονστρυκχι⌠) � 106−

193/211. 

πραεφεχτυσ ι(υρε) δ(ιχυνδο): κατ. 42? � 2−3. σζ〈ζαδ. 

 

πραεφεχτι χολλεγιι: 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: κατ 40, 42? � 2−3. σζ〈ζαδ 

 

παπι τισζτσγεκ: 

φλαµεν: κατ. 38, 42, 48? (εσετλεγ Σαϖαρι〈βαν?) � 2−3. σζ〈ζαδ 

ποντιφεξ: κατ. 38. � 2. σζ〈ζαδ 

αυγυρ: κατ. 40 �3. σζ〈ζαδ ελσ! φελε. 

 

σερϖυσ πυβλιχυσ: κατ. 46 

 

                                                           
165 Εζεν α ϖλεµνψεν Η. ΩΟΛΦΦ, Βϑ 176, 1976, 105 σκκ. 
166 Κατ. 40, 41, 44, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ΞΙΙΙ 8035. 
167 Κατ. 49. 
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α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

Αυγυσταλεσ: 43, 45, 51, χολονια Σεπτιµια: 44 � 2−3. σζ〈ζαδ 

 

Σισχια λν αλαπτ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε δυοϖιρι ιυρε διχυνδο 〈λλτακ, αµι αζ εδδιγι ισµερετεινκ 

σζεριντ αρρα υταλ, ηογψ α ςεσπασιανυσ 〈λταλ αλαπτοττ ϖ〈ροσ χολονια χιϖιυµ Ροµανορυµ 

ϖολτ. Αζ αλαχσονψαββ τισζτσγεκρ!λ κεϖσ αδατ 〈λλ ρενδελκεζδνκρε. Εζ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 

φεννµαραδτ φελιρατοκ µ∀φαϕ〈ϖαλ ισ σσζεφγγ. Αννψι µινδενεσετρε µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ 

α πραεφεχρυρα χολλεγιι χεντοναριορυµ (βιζονψ〈ρα λτεζεττ πραεφεχτυρα χολλεγιι φαβρυµ ισ, 

δε ερρε νινχσ φορρ〈σ), α τ∀ζολτ⌠παρανχσνοκι ποσζτ βετλτσρε Σισχι〈βαν ηαµαρ, µ〈ρ αζ 

ελσ! τισζτσγ, α θυαεστυρα υτ〈ν σορ κερληετεττ.168 Υγψανχσακ κορ〈ν, µγ α χυρσυσ 

ηονορυµ ελεϕν ϖαλαµικορ λεηετσγεσ ϖολτ αζ αυγυρατυσ βετλτσε ισ. 

Α ϖ〈ροσι ϖεζετ!ρτεγνεκ χσυπ〈ν νη〈νψ ταγϕ〈τ ισµερϕκ. Α Τιτιι σ α ∆οµιτιι 

γεντιλιχιυµαι ⊃σζακ−Ιτ〈λια, ιλλ. ∆αλµατια λακοσσ〈γ〈ϖαλ µυτατνακ καπχσολατοτ. Υγψανεζ αζ 

σσζεφγγσ α νπεσσγ αλσ⌠ββ ρτεγεινεκ σζεµλψνϖανψαγ〈βαν ισ µεγφιγψεληετ!, σ 

αλαπϕ〈βαν ϖϖε τερµσζετεσ ισ, ηισζεν Σισχια α Σζ〈ϖα ϖλγψν κερεσζλ α Βοροστψ〈ντταλ, 

α Χολαπισ ρϖν πεδιγ αζ ιστριαι παρτϖιδκκελ ισ σσζεκττετσβεν 〈λλτ, δε κζϖετλεν 

καπχσολατα ϖολτ α δαλµατιαι φµλελ!ηελψεκκελ ισ. Α σισχιαι Τιτιι µ〈ρ Ηαδριανυσ ιδεϕβεν 

λοϖαγρενδ∀εκνεκ τ∀ννεκ. Γ. Τιτιυσ Αγατηοπυσ, Σισχια σ α δαχιαι Σαρµιζεγετυσα χολονια 

Αυγυσταλισα ϖαλ⌠σζν∀λεγ α λιβερτυσυκ λεηετεττ.169 Αζ υτ⌠ββι τ〈ϖολβα νψλ⌠ καπχσολαται 

αλαπϕ〈ν γψαντηατϕυκ, ηογψ υγψαννεκ α φαµιλι〈νακ α ροκοναι σ λιβερτυσαι λεηεττεκ 

νµελψ µ〈σ ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! ρτεγβεν ϕελενλϖ! Τιτιι ισ, σ ηογψ υγψανεννεκ α 

χσαλ〈δνακ λεηετεττ α ταγϕα α ϖ〈µβρλ! Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισ, Αθυινχυµ σ 

Σινγιδυνυµ ελλϕ〈ρ⌠ϕα ισ.170 Α 2. σζ〈ζαδβαν Λ. ςαλεριυσ ςερυσ ισ εγψικ µεγηατ〈ροζ⌠ϕα 

λεηετεττ α ϖ〈ροσ ϖεζετσνεκ, σ ταρτοµ〈νψι φ!παπι µλτ⌠σ〈γα α βιζονψτκ αρρα, ηογψ 

ισµερτ σζεµλψισγ ϖολτ Σισχι〈ν κϖλ ισ.171 Υγψανερρε αζ ιδ!ρε εσικ α ποετοϖι⌠ι ςαλεριι 

λ〈τϖ〈νψοσ φελεµελκεδσε ισ, ακικ κζττ εγψ Λ. ςαλεριυσ ςερυστ κτ φελιρατρ⌠λ ισ 

ισµερνκ.172 Α 2. σζ〈ζαδβαν ςαλεριυσοκ Σαϖαρια ορδοϕ〈βαν ισ µεγταλ〈ληατ⌠κ.173 

                                                           
168 Κατ 40. 
169 Κατ. 51. 
170 Τιτιι α Σζ〈ϖα σ α ∆υνα−µεντι ϖ〈ροσοκβαν µ〈ρ αζ 1. σζ〈ζαδβαν κιµυτατηατ⌠κ: Νεϖιοδυνυµ 

τερριτοριυµ〈ν ΧΙΛ ΙΙΙ 3932 φρϕ σ λιβερτ〈ϕα; α ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! ρτεγβεν: Εµονα κατ. 3, α 2. σζ. κζεπν, α 

Βαρβιιϖαλ ροκονσ〈γβαν. 
171 Κατ. 48. 
172 Κατ. 70. 
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ηατατλανυλ φελµερλ ιττ ισ α κρδσ: ηογψ πυσζτ〈ν νϖαζονοσσ〈γρ⌠λ ϖαν−ε σζ⌠, ϖαγψ 

πεδιγ νεµ ϖλετλεν, ηογψ εννεκ αζ εγψβκντ µ〈συττ ισ ελ!φορδυλ⌠ νϖνεκ α ϖισελ!ι 

ππεν α σζ⌠βανφοργ⌠ ϖ〈ροσοκβαν ϖολτακ α µυνιχιπ〈λισ αρισζτοκρ〈χια µεγηατ〈ροζ⌠ ταγϕαι. 

Α ταρτοµ〈νψι φ!παπι µλτ⌠σ〈γρα ϖαλ⌠ µεγϖ〈λασζτ〈συκ εγψφελ!λ κζισµερτσγετ φελττελεζ, 

µ〈σφελ!λ, σζλεσεββ γαζδασ〈γι η〈ττρ, µ〈σ ϖ〈ροσοκβαν λϖ! ρδεκελτσγεκ νλκλ α 

ποετοϖι⌠ι ςαλεριι γψορσ, λοϖαγρενδβε ϖαλ⌠ φελεµελκεδσε σεµ ιγαζ〈ν κπζεληετ! ελ. Α 

σισχιαι ∆οµιτιι ταλ〈ν κσ!ββ, α 3. σζ〈ζαδβαν λεττεκ λοϖαγοκ. Εγψ 1. σζ. ϖγρ!λ − 2. 

σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ ταβυλα δεφιξατιονισ µινδεν βιζοννψαλ ∆οµιτιυσ ςιχτορινυσ σ 

φελεσγε, Λυχιλια Λυχιλλα φελµεν!ι νεϖτ !ρζι, ακικ α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ ππεν 

εγψµ〈σ κζττι σλψοσ νζετελτρσκετ ζ〈ρτ〈κ λε. Α ϖαλ⌠σζν∀στηετ! φελµεν!κ � α τ〈βλ〈ν 

µεγνεϖεζεττ τοϖ〈ββι σζεµλψεκ σζ〈ρµαζ〈σα αλαπϕ〈ν � ϖετερ〈νοκνακ τ∀ννεκ.174 Α 2. 

σζ〈ζαδβαν εγψ ∆οµιτιυσ α ϖ〈ροσ εγψικ Αυγυσταλισ〈νακ, Ποντιυσ Λυπυσνακ ϖολτ 

ϖαλαµιλψεν ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα.175 Α Τιτιι σ α ∆οµιτιι κιτερϕεδτ βεφολψ〈σ〈τ εγψεσ 

χσαλ〈δταγϕαικνακ αζ ιτ〈λιαι εσκδτεκ τεστλετβε, α θυινθυε δεχυριαε−βε ϖαλ⌠ 

βεϖ〈λασζτ〈σα176 σ α ταρτοµ〈νψι φ!παπι τισζτσγε177 ισ ϕελζι.  

Σεϖιρι−τ α ϖ〈ροσβ⌠λ νεµ ισµερνκ, α νγψ Αυγυσταλισ κζλ εγψ−εγψ α Τιτιι−ϖελ, σ 

α ∆οµιτιι−ϖελ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε. Αζ ελ!ββι α δεχυριο χσαλ〈δ λιβερτυσ〈νακ τ∀νικ, αζ 

υτ⌠ββ α δεχυρι⌠κ φελµεν!ϕε ισ λεηετ. Ποντιυσ Λυπυσ Αυγυσταλισ ρνοκι µεγβζατ〈σα 

µυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµβαν α Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! ρτεγνεκ σσζεφον⌠δ〈σ〈τ, 

σ εγψβεν Σισχι〈νακ α Σζ〈ϖα µεντι ϖ〈ροσοκ κζττι γαζδασ〈γι σλψ〈τ ισ ϕελζι. 

Αππαριτορεσ φελιραται νεµ µαραδτακ φενν. Α ϖ〈ροσ εγψετλεν ισµερτ ραβσζολγ〈ϕα, 

Υρβιχυσ α νεϖε αλαπϕ〈ν αζ εγψικ δεχυριο χσαλ〈δδαλ, αζ Υρβιχιιϖελ ηοζηατ⌠ 

σσζεφγγσβε.178 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
173 Κατ. 111, 113. 
174 ΑΙϑ 557: Γ. ∆οµετιυσ Σεχυνδυσ σ Λυχχιλλιυσ ςαλλενσ. Λδ. τοϖ〈ββ〈: Λυχιυσ Λαρ(χ)ιο Χιβα(λισ), Λιχινιυσ 

Συρα (Η)ισπαν(ιενσισ) Π. Χιτρονιυσ Χιχορελλιυσ Ναρβονε. 
175 Κατ. 45. 
176 Κατ 38. 
177 Κατ. 47. 
178 Κατ. 46 σ 41. 
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Χιϖιτασ Οσεριατιυµ 

 

 

Αζ ιλλψρ Οσεριατεσ179 α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν, Σισχι〈τ⌠λ κελετρε, α Βρευχιτ⌠λ νψυγατρα 

λτεκ. Αζ υτ⌠ββιακτ⌠λ !κετ εγψ Κρ. υ. 18−19 νψαρ〈ρα δατ〈λτ µρφλδκ! σζεριντ α Βατηινυσ 

(µα Βοσνα) φολψ⌠ ϖ〈λασζτοττα ελ.180 Παννονια Τραιανυσ αλαττι κεττοσζτ〈σ〈τ κϖετ!εν 

σζ〈λλ〈στερλετκ µγ Παννονια συπεριορηοζ ταρτοζοττ. ⊃σζακι σζοµσζδαικ α Ιασι 

ϖολτακ.181 Νψυγατι ηατ〈ρυκατ νεµ ισµερϕκ. Ηογψ ιττ ερεδετιλεγ α Σεγεστανοι ϖολτακ−ε α 

σζοµσζδαικ, ϖαγψ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ µεγελ!ζ!εν µαγυκ ισ Σεγεστικηεζ ταρτοζτακ, νεµ 

τυδϕυκ. Νεϖκ λατιν κπζσε � α Χολαπιανιηοζ ηασονλ⌠αν � υγψανισ αρρα υταληατ, ηογψ 

ν〈λλ⌠ χιϖιτασ σζερϖεζετκετ Σεγεστικ τερριτοριυµ〈νακ σζτδαραβολ〈σ〈ϖαλ εσετλεγ µαγυκ 

α ρ⌠µαιακ αλκοττ〈κ µεγ. Σισχια κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν σαϕνοσ νεµ ισµερϕκ α 

τερριτορι〈λισ ϖισζονψοκατ, αζτ σεµ τυδϕυκ πλ., β〈ρ γψαντηατ⌠, ηογψ α ρ⌠µαιακ α η⌠δτ〈στ 

κϖετ!εν σαϕ〈ττοττακ−ε κι εζεν α ϖιδκεν, µινδενεκελ!ττ α Σζ〈ϖα παρϕ〈ν τερλετεκετ, 

τοϖ〈ββ〈 αζτ σεµ ηογψ µυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ, µελψνεκ ππεν εγψ σισχιαι Αυγυσταλισ 

ϖολτ α σχριβ〈ϕα, σ µελψ ππ εζρτ ϖαλαηολ Σισχια σζοµσζδσ〈γ〈βαν κερεσενδ!, ποντοσαν 

ηολ φεκδτ, µικορ αλαπτοττ〈κ, σ λτρεηοζ〈σα µεννψιβεν µ⌠δοστοττα αζ ερεδετι 

ϖισζονψοκατ. Κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ α φελττελεζσ, ηογψ α σζ⌠βανφοργ⌠ µυνιχιπιυµοτ αζ 

Οσεριατεσ τερριτοριυµ〈β⌠λ, ϖαγψ αννακ εγψ ρσζβ!λ αλακτοττ〈κ κι, µερτ εζεν κϖλ µ〈σ 

ολψαν ϖ〈ροστ, µελψ α χιϖιτασσζαλ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠ λεννε, νεµ ισµερνκ 182 Α 

Σισχι〈β⌠λ Σιρµιυµ φελ ϖεζετ!, α Σζ〈ϖα ϕοββ παρτϕ〈ν ηαλαδ⌠ τ µεντν, αζον α 

σζακασζον, µελψρ!λ φελττελεζηετ!, ηογψ ϖαλαηα ισ αζ Οσεριατεσηεζ ταρτοζοττ, 

ιτινεραριυµοκβ⌠λ ιλλ. φελιρατοσ εµλκεκβ!λ α κϖετκεζ! 〈λλοµ〈σοκατ ισµερϕκ: 

Σερϖιτιυµοτ, Υρβαττ, σ Μαρσονι〈τ.183 Εζεν α σζακασζον χσακ ϑασενοϖαχ τρσγβεν, αζ 

Υνα (µελψ ταλ〈ν α Πλινιυσν〈λ εµλτεττ ςαλδασυσσζαλ αζονοσ) τορκολατ〈ν〈λ ϖαν ολψαν ηελψ 

α τρκπεν, αηοϖ〈 α µυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ ελϖιλεγ λοκαλιζ〈ληατ⌠ λεννε, Σισχι〈τ⌠λ 

κελετρε, ναγψϕ〈β⌠λ υγψανακκορα τ〈ϖολσ〈γρα, µιντ αµεκκορ〈ρα τ!λε νψυγατρα Ανδαυτονια 

φεκδτ. Σερϖιτιυµ α ∆αλµατι〈βα ϖεζετ! τ λε〈γαζ〈σ〈ν〈λ φεκδτ, α µαι Βοσανσκα 

                                                           
179 Πλιν., ν. η. 3,148. 
180 Κατ. 53. 
181 Πτολεµ., Γεογρ. 2,14,2. 
182 Α. ΜΧΣΨ, ΠΡΚ 61. 
183 Α. ΜΧΣΨ � Μ. ΣΖΑΒ, ΠΡΚ 122. 
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Γραδι�κ〈ν〈λ, Υρβατε184 αζ Υρπανυσ (µα ςρβασ) τορκολατιδκν, Μαρσονια πεδιγ α µαι 

Βροδ κρνψκν. Αζ υτ⌠ββιτ εγψ 71 〈πριλισ〈ρα κελτεζεττ κατοναι διπλοµα α διπλοµα 

τυλαϕδονοσ〈νακ δοµιχιλιυµακντ εµλτι, αµι Μαρσονι〈βαν ν〈λλ⌠ νκορµ〈νψζατοτ 

φελττελεζ. Μαρσονια, µελψετ εδδιγ µγ σζιντν νεµ σικερλτ ποντοσαν αζονοστανι, 

κισεββ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ, εσετλεγ µγ σζ〈µτ〈σβα ϕηετ ολψαν ϖ〈ροσκντ, αµελψετ α χιϖιτασ 

Οσεριατιυµ τερριτοριυµ〈ν σζερϖεζτεκ. Αββαν αζ εσετβεν περσζε, ηα α ρ⌠µαι τελεπλσ, 

αηολ εγψβκντ 〈τκελ!ηελψ ϖολτ α Σζ〈ϖ〈ν, σ αηονναν σζακκελετρε, Χιβαλαε φελ εγψ 

λε〈γαζ〈σ ϖεζετεττ, α φολψ⌠ ϕοββ, σ νεµ α βαλπαρτϕ〈ν φεκδτ, µερτ α Σζ〈ϖα βαλ παρτϕα εζεν 

α σζακασζον µ〈ρ α Βρευχι σζ〈λλ〈στερλετηεζ ταρτοζ⌠νακ τ∀νικ. Μινδαδδιγ, αµγ αζ 

〈σατ〈σοκ α τελεπλσϖισζονψοκατ νεµ τισζτ〈ζζ〈κ, χσακ σττβεν ταπογατ⌠ζυνκ. Αζ 

Οσεριατεσ σορσ〈ρ⌠λ, γψ χιϖιτασυκ µ∀κδσρ!λ � αζον τλ, ηογψ α φεντεββ ηιϖατκοζοττ 

µρφλδκ!, Πλινιυσ σ Πτολεµαιοσ !κετ εµλτ! µεγϕεγψζσε, σ εγψ Ποδγραχι ∆ονϕιβαν 

ελ!κερλτ, 2. σζ〈ζαδρα δατ〈ληατ⌠ σρκ! περεγρινυσ185 νεϖει αλαπϕ〈ν µεγ〈λλαπτηατϕυκ α 

λτεζσκετ � σεµµιτ σεµ τυδυνκ. Εζ περσζε νεµ ελγσγεσ ινδοκ α χιϖιτασυκ 

µεγσζ∀νσε φελττελεζσηεζ. 

 

 

 

 

     Μυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ186 

 

 

 Μινδεζιδειγ µγ νεµ σικερλτ τοπογρ〈φιαιλαγ αζονοστανι. Εγψ Φαυστινιανυµ 

νεϖ∀ τελεπλσ Παννονι〈βαν ϖαλ⌠ λτεζσρ!λ κτ ρ⌠µαϖ〈ροσι,187 σ εγψ σισχιαι188 φελιρατρ⌠λ 

                                                           
184 Ιτιν. Αντ. 268, 6−7, α Σερϖιτιυµ σ Υρβατε κζττι τ〈ϖολσ〈γοτ 25 ρ⌠µαι µρφλδβεν αδϕα µεγ. 
185 ΑΙϑ 591: Υρσιο, Σιρµια, Ποταµιλια, Προβα, [?Ο]γινια µατερ. � Κτσγτελενλ περεγρινυσοκ, β〈ρ α νεϖεικ 

σζ〈µοµρα ινκ〈ββ κελτ〈κνακ, µιντσεµ ιλλψρεκνεκ τ∀ννεκ, σ εζ σζ〈µοµρα κτ λεηετ!σγ µρλεγελστ ισ 

φελϖετι. Ελ!σζρ ισ, ηογψ αζ Οσεριατεσ νψυγατι ηατ〈ρα ϖαγψ µ〈ρ ερεδετιλεγ σεµ αζ Υνα, ηανεµ αζ Υρβασ 

φολψ⌠ν〈λ λεηετεττ � ϖαγψισ κελετεββρε, µιντ αζτ φελττελεζικ � ϖαγψ, µ〈σοδσζορ, ερεδετιλεγ υγψαν εζ α ϖιδκ 

ισ αζ Οσεριατεσ ϖολτ, 〈µ αζ Υνα σ Υρβασ κζτι τερλετετ α ϖαλαηολ εζεν α Σζ〈ϖα−σζακασζον σεϕτηετ! 

Φαυστινιανυµ µυνιχιπιυµ〈νακ κιαλακτ〈σακορ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµακντ αζ Οσεριατεσ τερλετειρ!λ 

λεϖ〈λασζτοττ〈κ. Εγψ ϖ〈ροσ λακοσσ〈γα µινδιγ κεϖερτ, εζ πεδιγ µεγµαγψαρ〈ζν〈 α κελτ〈κ φελβυκκαν〈σ〈τ εγψ 

εγψβκντ ερεδετιλεγ µ〈ρ ιλλψρεκ λακτα ϖιδκεν.  
186 Α. ΜΧΣΨ, ΠΡΚ 62. 
187 Κατ. 54, 55. 
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τυδυνκ. Εζεκβ!λ αννψιτ 〈λλαπτηατυνκ µεγ, ηογψ µυνιχιπιυµι ρανγϕα ϖολτ, σ Παννονια 

συπεριορβαν φεκδτ. Α σισχιαι φελιρατ α µυνιχιπιυµ εγψικ σχριβ〈ϕ〈νακ σρεµλκε, ακι 

εγψβεν Σισχια Αυγυσταλισα ισ ϖολτ. Εζ αλαπϕ〈ν α κυτατ〈σ α µυνιχιπιυµοτ Σισχια 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν κερεσι, σ τββνψιρε φελττελεζι, ηογψ αζ Οσεριατεσ χιϖιτασ〈β⌠λ ηοζτ〈κ 

λτρε.189 Α µυνιχιπιυµ ∆λ−Παννονι〈βαν ϖαλ⌠ φεκϖστ α φεντι µεγφοντολ〈σικον τλ 

σζεριντεµ µγ εγψ τοϖ〈ββι µοζζανατ ισ µεγερ!στενι λ〈τσζικ: κτ πολγ〈ρα κζλ αζ εγψικ 

α χοηορτεσ πραετοριαε, µ〈σικ αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβαν σζολγ〈λτ, εζ πεδιγ � 

νη〈νψ Βοροστψ〈ντ−µεντι ϖ〈ροστ⌠λ ελτεκιντϖε190 � ελσ!ρορβαν α Σζ〈ϖα− σ ∆ρ〈ϖα µεντι 

ϖ〈ροσοκ κατοναι τραδιχι⌠ιβα ιλλικ βελε.191 

 Αµεννψιβεν α ϖ〈ροστ Σισχια, ιλλετϖε αζ Οσεριατεσ σζ〈λλ〈στερλετνεκ α κρνψκν, 

α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν κερεσσκ, αββ⌠λ ινδυληατυνκ κι, ηογψ α βιζτοσαν αζονοστοττ Σζ〈ϖα 

µεντι ϖ〈ροσοκ: Νεϖιοδυνυµ, Ανδαυτονια, Σισχια, τοϖ〈ββ〈 αζ ιτινεραριυµοκβ⌠λ ισµερτ, σ 

α τ〈ϖολσ〈γαδατοκ αλαπϕ〈ν τββ−κεϖσβ ελφογαδηατ⌠αν λοκαλιζ〈λτ τελεπλσεκ: Σερϖιτιυµ, 

Υρβατε, Μαρσονια εγψµ〈στ⌠λ ναγψϕ〈β⌠λ εγψενλετεσ τ〈ϖολσ〈γρα ηελψεζκεδνεκ ελ. Ηα α 

Νεϖιοδυνυµ σ Μαρσονια κζττι τελϕεσ σζακασζτ ϖεσσζκ, εζεν ϖολτακππεν εγψ ηελψ 

ϖαν, αηονναν εγψ τελεπλσ ηι〈νψοζνι λ〈τσζικ, ιλλετϖε αηοϖ〈 εγψ εδδιγ λοκαλιζ〈λατλαν 

ϖ〈ροσ α τ〈ϖολσ〈γαδατοκ φιγψελεµβε ϖτελϖελ µινδεν νεηζσγ νλκλ βειλλεσζτηετ!: α 

µαι ϑασενοϖαχ κρνψκε, ϖαγψ εσετλεγ α ϑασενοϖ〈χν〈λ α Σζ〈ϖ〈βα µλ! Υνα  

τορκολατϖιδκε. Εζ α ηελψ ναγψϕ〈β⌠λ ακκορα τ〈ϖολσ〈γρα ϖαν Σισχι〈ηοζ, µιντ Σισχια 

Ανδαυτονι〈ηοζ, ιλλ. εζ υτ⌠ββι Νεϖιοδυνυµηοζ, σ αλιγ ϖαλαµιϖελ ναγψοββρα, µιντ α τ!λε 

κελετρε φεκϖ! Σερϖιτιυµ σ Υρβατε κζττι τ〈ϖολσ〈γ. Αζτ περσζε νεµ τυδϕυκ, ηογψ ηολ 

ηζ⌠δοττ α ηατ〈ρ Σισχια σ αζ Οσεριατεσ τερριτοριυµα κζττ. Α µρφλδκϖν εµλτεττ 

Βατηινυσ (Βοσνα) φολψ⌠, µιντ αζ Οσεριατεσ σ Βρευχι ηατ〈ρα βιζτοσαββ τ〈µποντ α 

λοκαλιζ〈λ〈συκηοζ, µιντ αζ ⌠κορι γεογρ〈φυσοκ µεγϕεγψζσει, υγψανακκορ α Βατηινυστ⌠λ 

νψυγατρα εσ!, Υνα σ α Βατηινυσ κζττι σ〈ϖ ιγεν σζλεσνεκ λ〈τσζικ. Εκκορα τερλετεν 

µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ ελφρηετεττ εγψµ〈σ µελλεττ εγψ µυνιχιπιυµ σ εγψ χιϖιτασ ισ. 

Α η〈ροµ σζεµλψ, ακιρ!λ τυδϕυκ, ηογψ α µυνιχιπιυµ Φαυστινιανυµ λακοσα ϖαγψ 

πολγ〈ρα ϖολτ, σζ〈ρµαζ〈σ〈τ τεκιντϖε νεηεζεν µεγηατ〈ροζηατ⌠: κεττεν λατιν νεϖετ ϖισελνεκ 

α ηαρµαδικυκ Ιυλιυσ, τεη〈τ κορ〈ν ροµανιζ〈λτ προϖινχι〈λισ. Ποντιυσ Λυπυσ, α ϖ〈ροσ 

                                                                                                                                                                          
188 Κατ. 45. 
189

 ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 37, π. 24; Α. ΜΧΣΨ, ΠΡΚ 60 σκ. Λδ. µγ φεντεββ, αζ Οσεριατεσρ!λ σζ⌠λ⌠ 

φεϕεζετετ, σ α 185. ϕεγψζετετ. 
190 Εµονα, Ποετοϖιο, Σαϖαρια. Εννεκ α ϖιδκνεκ α τοπογρ〈φιαι ϖιϖονψαι αζονβαν ϖιλ〈γοσαββακ. 
191 ς. πλ. Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ 3. σζ. σσζεηασονλτ⌠ τ〈βλ〈ζατ〈τ α λοϖαστεστ!ρκ δοµυσ−αδαταιρ⌠λ, ∆ενκµλερ 15. 
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σχριβ〈ϕα, σ εγψβεν Σισχια Αυγυσταλισα φελσζαβαδτοττ ισ λεηετ. Ιυλιυσ Ν(?)  λεηετ 

βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σ ισ, µερτ α Σζ〈ϖα ϖλγψε α τερλετ µεγη⌠δτ〈σ〈τ⌠λ κεζϖε α φλοττ〈κ 

σ αζ αυξιλι〈ρισ ερ!κ φοντοσ σοροζ⌠β〈ζισα ϖολτ.192  

 

 

 

   Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 45. & 2. σζ. ϖγε � 3. σζ〈ζαδ. 

χιϖισ: κατ. 55. & 3. σζ. 

σχριβα: κατ. 45. & 2. σζ. ϖγε � 3. σζ〈ζαδ. 

 

 

 

 

   Αθυαε Βαλισαε / Μυνιχιπιυµ Ιασορυµ 

 

 

Α µυνιχιπιυµ Ιασορυµοτ εµλτ! φελιρατ, ηασονλ⌠κππ α ρεσ πυβλιχα Ιασορυµοτ 

εµλτ! εµλκεκηεζ, ∆αρυϖ〈ρρ⌠λ κερλτ ελ!, αρρ⌠λ α ηελψρ!λ, αηοϖ〈 εγψβκντ αζ 

ιτινεραριυµοκ 〈λταλ εµλτεττ Αθυαε Βαλισαε193 λοκαλιζ〈ληατ⌠. Μυνιχιπιυµ Ιασορυµοτ νεµ 

ισµερνεκ αζ ιτινεραριυµοκ. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν α κυτατ〈σ α κτ νεϖετ εγψαζον ϖ〈ροσ 

αλτερνατϖ ελνεϖεζσνεκ τεκιντι, ηασονλ⌠κππ, µιντ α φεντεββ µ〈ρ τ〈ργψαλτ µυνιχιπιυµ 

Λατοβιχορυµ σ Νεϖιοδυνυµ π〈ρηυζαµοσ ελνεϖεζσειτ.194 Α µυνιχιπιυµ Παννονια 

κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Παννονια συπεριορηοζ ταρτοζοττ.195 Μιντ αζτ α ϖ〈ροσ ελνεϖεζσε µυτατϕα, 

α µυνιχιπιυµ Ιασορυµ α Ιασι τρζσνεκ σζ〈λλ〈στερλετν λεττ αλαπτϖα. ς〈ροσι ϕογ 

νκορµ〈νψζατ〈τ α πολγ〈ρκζσσγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Ηαδριανυσνακ κσζνηεττε. Ερρε υταλ � 

                                                           
192

 Α κτ κατονα σρφελιρατ〈ν τοϖ〈ββι, ρκσκντ µεγνεϖεζεττ κατονατ〈ρσακ ϕελεννεκ µεγ. Εγψικκ, 

Αυρελιυσ ∆ασιυσ ιλλψρ χογνοµεντ ϖισελ, σ εζ αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν∀στηετ!, ηογψ ! ισ ϖαλαηονναν Φαυστινιανυµ 

κρνψκρ!λ σζ〈ρµαζοττ, ϖ. κατ. 54. 

 

193 Ιτιν. Αντ. 265,7 � α Σισχια−Μυρσα τϖοναλον, αζ ελ!ββιτ!λ 53, αζ υτ⌠ββιηοζ 79 ρ⌠µαι µρφλδρε. 
194 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Επιγραπηιχα 26, 1964, 107;  
195 Κατ. 62. 
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β〈ρ εζ νµαγ〈βαν µγ νεµ βιζονψτκ � α µυνιχιπιυµ δεχυρι⌠ϕ〈νακ ηαδριανυσι 

ϕπολγ〈ρσ〈γα, σ µινδενεκελ!ττ α ϖ〈ροσ θυαττυορϖιρι 〈λταλ τρτν! ϖεζετσε, αµι α 

ηαδριανυσι µυνιχιπιυµοκρα ϕελλεµζ! α δυναι ταρτοµ〈νψοκβαν. Μαγ〈τ α χιϖιτασ 

Ιασορυµοτ σεµ α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ!εν, σεµ αζτ κϖετ!εν νεµ εµλτικ 

φελιρατοκ. Α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ!εν αζονβαν βιζτοσ, ηογψ λτεζεττ, µερτ α 

χιϖιτασ καποττ � ρσζβεν ϖαγψ εγσζβεν µυνιχιπιυµι ρανγοτ. Πλινιυσνακ α Ιασιρα 

ϖονατκοζ⌠ αδατ〈β⌠λ, σ α φεννµαραδτ τελεπλσνεϖεκβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α 

∆ρ〈ϖα σ Σζ〈ϖα κζττ ιγεν κιτερϕεδτ σζ〈λλ〈στερλετκ ϖολτ: σζακνψυγατον α Σερρετεσ σ 

Σερραπιλλι ιλλ. Ποετοϖιο, δλνψυγατον α ςαρχιανι σ Σισχια χολονια, δλεν α Σζ〈ϖα, ιλλ. αζ 

Οσεριατεσ, κελετεν α Βρευχι ιλλ. Μαρσονια σ αζ Ανδιζετεσ ϖολτακ α σζοµσζδαικ.196 Α 

µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ εγψµ〈σηοζ ϖαλ⌠ ϖισζονψ〈νακ ρσζλετειτ φορρ〈σοκ ηι〈νψ〈βαν 

νεηζ τισζτ〈ζνι. Μινδενεσετρε α Ιασι σ α µυνιχιπιυµ εσετβεν ισ υγψαναζτ α τοπογρ〈φιαι 

ϕελλεγζετεσσγετ φιγψεληετϕκ µεγ, µιντ αζ εδδιγ τ〈ργψαλτ µυνιχιπιυµοκ ιλλετϖε χιϖιτασοκ 

εσετβεν: α µυνιχιπιυµ κζποντϕα α τρζσ σζ〈λλ〈στερλετνεκ σζλν ηελψεζκεδεττ ελ. Α 

γψαν αζονβαν, ηογψ Αθυαε Βαλισαε εσετλεγ χσακ α σζ⌠βανφοργ⌠ τερλετ κελετι φελνεκ 

λεττ α κζποντϕα, ϖαγψ µ〈σκππεν φογαλµαζϖα, ηογψ Ηαδριανυσ αλαττ εσετλεγ χσακ α 

χιϖιτασ εγψικ ρσζτ µυνιχιπαλιζ〈λτ〈κ,197 νεµ ιγαζοληατ⌠. Α Σεϖερυσ−κορβαν � µινδεν 

ϖαλ⌠σζν∀σγ σζεριντ µγ α Χονστιτυτιο Αντονινιανα ελ!ττ � Αθυαε Βαλισαε / µυνιχιπιυµ 

Ιασορυµ τερριτοριυµα α Ιασι σζ〈λλ〈στερλετνεκ εγσζρε κιτερϕεδτ.198 Α τερριτοριυµ 

                                                           
196 Πλιν., ν. η. 3,148.  Αθυαε Ιασαε, µελψ α νεϖε αλαπϕ〈ν βιζτοσ, ηογψ ερεδετιλεγ α Ιασιηοζ ταρτοζοττ, σ α 

Ιασι  κζποντϕα, Αθυαε Βαλισαε λγϖοναλβαν 100 κµ−ρε φεκδτ εγψµ〈στ⌠λ. 
197 Μιντ πλ. α χιϖιτασ Βοιορυµ εσετβεν Χαρνυντυµοτ, ϖαγψ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ εσετβεν Αθυινχυµοτ 

λδ. λεντεββ 
198 Αθυαε Ιασαε−ϖαλ (ςαρα�δινσκε Τοπλιχε, Ηορϖ〈τορσζ〈γ) κεπχσολατβαν φελµερλτεκ κτελψεκ: φρδ!ηελψ 

ϖολτ, σ εζζελ σσζεφγγσβεν Η. ς. ΠΕΤΡΙΚΟςΙΤΣ, ιν: Στυδιεν ζυρ ευροπισχηεν ςορ− υνδ Φρηγεσχηιχητε, 

118 σκ φελττελεζι, ηογψ ϖαλ⌠σζν∀λεγ κατοναι λτεστµνψ ϖολτ. Αναλ⌠γ πλδ〈ι: Αθυαε Γραννι (=Ααχηεν, 

πτσε: 80 κρλ, σοκ α λεγι⌠σ τγλαβλψεγ + κατοναφελιρατοκ; ⌠ρι〈σι φρδ!κοµπλεξυµ), Αθυαε Συλισ (Βατη, 

Βριταννια � εζ ισ ⌠ρι〈σι), Αθυαε (Βαδεν−Βαδεν, Γερµανια συπεριορ, 85 κρλ α ηαδσερεγ ιττ πτ ϖαλαµιτ) � 

Απυλυµ (Αλβα ϑυλια � ∆αχια), τοϖ〈ββ〈 Λαµβαεσισ (Αφριχα). Αθυαε Ιασαε λεγεττ φρδ!ϕτ Ι. Χονσταντινυσ 

〈λλτοττα ηελψρε: ΧΙΛ ΙΙΙ 4121: Αθυασ Ιασασ ϖι ιγνισ χονσυµπτασ χυµ πορτιχιβυσ ετ οµνιβυσ ορναµεντισ �.  

ρεστιτυιτ. Αζ ρϖελσε τετσζετ!σ, Αθυαε Ιασαε εσετβεν αζονβαν α φελττελεζστ νεµ ταρτϕυκ ϖαλ⌠σζν∀νεκ. Α 

χσ〈σζ〈ρι πτκεζσ νµαγ〈βαν νεµ ρϖ α κινχστ〈ρι τυλαϕδον σ α κατοναι ρενδελτετσ µελλεττ: Αθυαε Ιασαε 

γψ⌠γψυλ〈στ ρεµλ! ϖενδγει φελιρατοκατ ισ ηαγψτακ µαγυκ υτ〈ν, µελψεκ τανσ〈γα σζεριντ ιττ χιϖιλεκ ισ, πλ. α 

ϖ〈ροσι ελιτ ταγϕαι ισ κρ〈λτ〈κ µαγυκατ, − δε αζ ισ λεηετσγεσ, ηογψ αζ ιττ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ δεχυρι⌠ ιττ ισ λακτακ − 

αµι κιζ〈ρϕα α λτεστµνψ κατοναι ρενδελτετστ, ϖ. Κατ. 60, 103. Μγ αζ ισ φελττελεζηετ!, ηογψ αζ Αθυαε 
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σζακνψυγατι ρσζν φεκϖ! Ιοϖι〈τ (α µαι Υρβανοϖεχ σ ςυκοϖεχ κρνψκε, α Μυρα 

τορκολατα κζελβεν)199 υγψανισ Αθυαε Βαλισαε εγψικ αλ〈ρενδελτ παγυσα κζποντϕακντ 

εµλτι εγψ φελιρατ.200 Υγψανεζ α φελιρατ α παγυσ Ιοϖιστα εγψικ ϖιχυσ〈τ, Χοχχονετεστ ισ 

µεγεµλτι. Α φαλυ α ∆ρ〈ϖα ϕοββπαρτϕ〈ν ηαλαδ⌠ τ µεντν, ϖαλαηολ α µαι Βαρχχσαλ 

〈τελλενβεν κερεσενδ!.201 

Αννακ κϖετκεζτβεν, ηογψ α Βαλκ〈ν σ Ιτ〈λια ϖαλαµιντ α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ 

κζττι φοργαλοµ σλψα α Σζ〈ϖα µεντι τρ⌠λ φοκοζατοσαν α ∆ρ〈ϖα−µεντιρε ηελψεζ!δττ 〈τ, 

µεγνϖεκεδεττ α ∆ρ〈ϖα παρτϕ〈ν φεκϖ! παγυσ−κζποντ, Ιοϖια ϕελεντ!σγε ισ, σ α τελεπλσ 

ϖαλαµικορ α 4. σζ〈ζαδβαν νκορµ〈νψζατι ϕογοτ, χιϖιτασ ρανγοτ καποττ.202 Αθυαε Βαλισαε 

εββεν αζ ιδ!βεν ισ λτεζεττ,203 νεµ τυδϕυκ αζονβαν � αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι νεµ ϕελλι 

υγψανισ α τελεπλσεκ στατυσζ〈τ � ηογψ α κτ τελεπλσ ϖισζονψ〈βαν ϖαλ⌠ϕ〈βαν µι ισ 

τρτντ: Ιοϖια εγψσζερ∀εν χσακ 〈τϖεττε Αθυαε Βαλισαετ⌠λ α κζποντ σζερεπτ, δε 

µεγµαραδτακ α ργι αδµινισζτρατϖ κερετεκ, ϖαγψ α παγυσ〈ϖαλ εγψετεµβεν κιϖ〈λτ Αθυαε 

Βαλισαε τερριτοριυµ〈β⌠λ σ ν〈λλ⌠ ϖ〈ροσσ〈 λεττ.  

 

 

     Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 60. & 2. σζ. κζεπε 

ρεσ πυβλιχα: κατ. 57, 58, 59. & Κρ. υ. 180−244 

χιϖισ: κατ. 63 (ρεκονστρυκχι⌠, βιζονψταλαν, λεηετνεκ α χιϖιτασ πολγ〈ραι ισ) � 2. σζ. κζεπε 

 

ορδο δεχυριονυµ: 

δεχυριο: κατ. 60, 61. & 2. σζ. κζεπε � 3. σζ. 

                                                                                                                                                                          
Ιασαε−ηοζ ιγεν κζελ φεκϖ! Ιοϖια 4. σζ〈ζαδι φελλενδλσε σ νκορµ〈νψζατι ν〈λλ⌠σοδ〈σα ισ σσζεφγγσβεν 

〈λλτ α φρδ!κοµπλεξυµ ηελψρε〈λλτ〈σ〈ϖαλ, σ α �γψ⌠γψτυριζµυσ� φελλενδλσϖελ. 
199 Ιτιν. Αντ. 130, 2; Ιτιν. Ηιεροσ. 561, 10, α τ〈ϖολσ〈γαδατοκατ σ α λικαλιζ〈λ〈στ λδ. Κατ. 62 µεγϕεγψζσειβεν. 
200 Κατ. 62. Αζ Αθυαε Βαλισαε τερριτοριυµ〈νακ βεοσζτ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠ αδατοκ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Χονστιτυτιο 

Αντονινιανα ελ!ττι 〈λλαποτοκατ τκρζικ. λδ. α φελιρατ δατ〈λ〈σ〈τ!  
201 Ιτιν Ηιεροσ. 562, 4; Γεογρ. Ραϖ. Ις,19, π. 57, 2, 11. (Σχηνετζ): α Μυρσα−Ποετοϖιο τσζακασζον α 8. 

〈λλοµ〈σ Λεντυλισ σ Σιροτε κζττ. Αζ Ιτιν. Αντ. 130−131 χσακ α κτ ελ!ββ εµλτεττ, σζοµσζδοσ 〈λλοµ〈στ 

αδϕα µεγ, Ανονψµυσ Ραϖεννασηοζ κπεστ φορδτοττ, δε ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ηελψεσ, σορρενδβεν, ϖ. Ιτιν. Ηιεροσ. 

562, 2−5. α τ〈ϖολσ〈γαδατοκατ σ α λοκαλιζ〈λ〈στ λδ. α Κατ. 62. µεγϕεγψζσειβεν. 
202 ς. Ιτιν. Ηιεροσ. 561,10: χιϖιτασ Ιοϖια. 
203 Ιτιν. Αντ. 265, 7. 
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τισζτσγεκ: 

ΙΙΙΙϖιρ: κατ. 60. & 2. σζ. κζεπε 

 

αππαριτορεσ:  

σχριβα: κατ. 60. � 2. σζ. κζεπε 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

παγυσ Ιοϖιστα: ϖιχυσ Χοχχονετιυµ: κατ. 62. & 2−3. σζ. φορδυλ⌠ϕα−3. σζ. ελεϕε. 

 

 Α µυνιχιπιυµ Ιασορυµ λν θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ � α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ 

λν ϖισζοντ δυυµϖιρεκ Λ〈τσζ⌠λαγ τεη〈τ κϖετκεζετλεν ϖολτ α ρ⌠µαι κζιγαζγατ〈σι 

γψακορλατ, αµικορ α χιϖιτασ περεγριν〈κατ µυνιχιπαλιζ〈λτα σ µεγαλκοττα σζ〈µυκρα α λεξ 

µυνιχιπιιτ. ςαλ⌠σζν∀ αζονβαν, ηογψ νεµ γψ ϖολτ, σ αζ ελτρσ οκα α κτ µυνιχιπιυµ 

ελ!τρτνετβεν κερεσενδ!. Νεϖιοδυνυµ εσετβεν α µυνιχιπιυµι ρανγοτ µινδεν ϕελ 

σζεριντ εγψ κατοναι τ〈βορ µελλεττ κιαλακυλ⌠ χιϖεσ Ροµανι χονσιστεντεσ ϕελλεγ∀ κρσσγ 

καπτα, � α µυνιχιπιυµ Ιασορυµ εσετβεν πεδιγ εγψ νεµ ρ⌠µαι χιϖιτασ. Αζ ελ!ββι εσετβεν 

α χιϖιτασ περεγρινα τερλεττ α µυνιχιπιυµ σζ〈µ〈ρα ϖολτακππεν κισαϕ〈ττοττ〈κ, α 

βεννσζλττεκ κζσσγτ πεδιγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ λατιν ϕογγαλ κ〈ρπ⌠τολϖα α µυνιχιπιυµ αλ〈 

ρενδελτκ. Α µυνιχιπιυµ Ιασορυµ εσετβεν α χιϖιτασ τελϕεσ εγσζε αλακυλτ 〈τ ρ⌠µαι 

µυνιχιπιυµµ〈. Α ϖ〈ροσι ρανγ ελνψερστ α Ιασι ροµανιζ〈χι⌠ϕα κσζτεττε ελ! � εζ πεδιγ α 

τρζσ φρφιϕαινακ α ρ⌠µαι αυξιλι〈ρισ αλακυλατοκβαν ϖαλ⌠ ρενδσζερεσ κατον〈σκοδ〈σ〈νακ 

ερεδµνψε ϖολτ. Ηογψ εζ µιλψεν µρτκβεν ϕ〈ρτ εγψττ α χιϖιτασ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ραι 

ρσζρε τρτν! ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σσαλ, νεµ τυδϕυκ. 

  

 

Ποετοϖιο 

 

Α Βοροστψ〈ντ µεντν, α δρ〈ϖαι 〈τκελ!νλ φεκϖ! Ποετοϖιο (Πτυϕ, Σζλοϖνια) 

λεγι⌠σ τ〈βορηελψ ϖολτ, ταλ〈ν µ〈ρ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ κεζδεττ!λ.204  Α χολονι〈τ Τραιανυσ 

                                                           
204 Ταχ., ανν. 1,3. Α τ〈βορ µαραδϖ〈νψαιτ µινδµ〈ιγ νεµ ταλ〈λτ〈κ µεγ, ϖαλ⌠σζν∀ αζονβαν, ηογψ α φολψ⌠ 

ϕοββολδαλι, δλι παρτϕ〈ν, α Σποδνϕα Ηαϕδιν〈ν λεηετεττ, µερτ οττ κερλτεκ ελ! ναγψ σζ〈µβαν λεγιον〈ριυσοκ 

εµλκει, ϖ. Β. ΣΑΡΙΑ, ΓΜ∆Σ 20, 1939, 150.; τοϖ〈ββ〈 ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 28 
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αλαπτοττα ϖετερ〈νδεδυχτι⌠ϖαλ205 αζτ κϖετ!εν, ηογψ α λεγι⌠σ ηελψ!ρσγετ α ∆υν〈ηοζ, 

ςινδοβον〈βα ηελψεζτε 〈τ. Α δεδυχτι⌠τ Φ. Γρελλε µγ α δ〈κ η〈βορκ ελ!ττι ιδ!ρε τεσζι.206 

Ποετοϖιο α ϖετερ〈νοκ σζ〈µ〈ρ κσ!ββ ισ ϖονζ⌠ ϖολτ: µισσιο νυµµαρι〈ϖαλ ελβοχσ〈ϕτοττ 

κισζολγ〈λτ κατον〈κ α δεδυχτι⌠τ κϖετ!εν ισ τελεπεδτεκ λε α ϖ〈ροσβαν.207 Α ϖ〈ροσ 

σζαβ〈λψοσ νϖφορµ〈ϕα Ποετοϖιο,208 τελϕεσ ηιϖαταλοσ νεϖε Χολονια Υλπια Τραιανα 

Ποετοϖιονενσιυµ ϖολτ, φελιρατοκον αζ εσετεκ τλνψοµ⌠ τββσγβεν µινδιγ γψ 

σζερεπελ.209 Α ϖ〈ροσ πολγ〈ραι α Παπιρια τριβυσβα ταρτοζτακ.210 Α τερλετ, αηολ α ϖ〈ροσ 

κιαλακυλτ, α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ⌠λ κεζδϖε Παννονι〈ηοζ, µαϕδ αννακ 106−βαν τρτν! 

κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Παννονια συπεριορηοζ ταρτοζοττ.  

Α ∆ρ〈ϖα−παρτι ϖ〈ροσ σζακι−σζακκελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν αζ Αραβιατεσ, α 

Σερρετεσ σ α Σεραπιλλι τρζσε λτεκ. Ιττ κσ!ββ α Ποετοϖι⌠τ⌠λ 31 ρ⌠µαι µρφλδρε φελϖ! 

Ηαλιχανυµ211 (∆ολνϕα Λενδαϖα = Αλσ⌠λενδϖα, Σζλοϖνια) µυνιχιπιυµι ρανγοτ καποττ. 

∆λνψυγατον α ϖ〈ροσ α Ιασι, δλεν α Λατοβιχι σζ〈λλ〈στερλετϖελ ιλλετϖε Νεϖιοδυνυµ σ 

Ανδαυτονια µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ϖαλ ριντκεζεττ. Νψυγατον, Ποετοϖι⌠τ⌠λ µινδσσζε 7 

ρ⌠µαι µρφλδρε, οττ, αηολ α ηεγψεκ ελκεζδ!δτεκ, µ〈ρ α νοριχυµι ηατ〈ρ ηζ⌠δοττ. 

Νοριχυµβα εγψβκντ � κτ ∆ευτσχη−Φρειστριτζ κζελβεν ελ!κερλτ µρφλδκ! τανσ〈γα 

σζεριντ α Μυρα ϖλγψβεν κζϖετλεν τ ϖεζετεττ Ποετοϖι⌠β⌠λ, µελψ Σολϖ〈ν 〈τηαλαδϖα 

σζακον α ςιρυνυµ � Οϖιλαϖα κζττι φ!τρα χσατλακοζοττ.212 

Κιτερϕεδσε: Ποετοϖιοηοζ ταρτοζοττ α µαι Σταρ�ε ϖιδκε �Πτυϕτ⌠λ σζακνψυγατρα 16 κµ−ρε 

(κατ. 93) �, Αθυα ϖιϖα, α µαι Μαϕερϕε (Ηορϖ〈τορσζ〈γ) � Πτυϕτ⌠λ 32 κµ−ρε α Μυρσ〈βα 

ϖεζετ! δρ〈ϖαι τ µεντν, α µαι ςαρα�διν κζελβεν, αηολ εγψ λε〈γαζ〈σ ισ ϖολτ Σισχια φελ 

                                                           
205 Κατ. 66. − ΑΛΦ√Λ∆Ι Α., Σζ〈ζαδοκ 70, 1936, 20; ΡΙΤΤΕΡΛΙΝΓ, ΡΕ ΞΙΙ 1287; Β. ΣΑΡΙΑ, ΓΜ∆Σ 20, 1939, 

150. 
206 Φ. ΓΡΕΛΛΕ: Λ�αυτονοµισ χιτταδινα 4,−31. 
207 Κατ. 67, 68, 69. 
208 Α Ποετοϖιο φορµ〈τ ηασζν〈λϕ〈κ α κοραι αυχτοροκ ισ, ϖ. Ταχ., ηιστ. 3, 1.− Ταβ. Πευτ.: Πεταϖιο; Γεογρ. 

Ραϖεννασ 216,1: Πεταϖιο, 
209 Κατ. 66, 71, 72, 73, 75, 77, 80, 83, 85. 
210 ΧΙΛ ΙΙ 4147 = Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΡΙΤ 178 = Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 752 (Ταρραγονα), ΧΙΛ ςΙ 32624 = 

∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 53/γ; ΧΙΛ ςΙ 32626 = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 54;  
211 Ιτιν. Αντ. 262, 4. 
212 Ο. ΧΥΝΤΖ, ΜΖΚ 4, 1906, 92 σκκ; σ 98 σκκ. λδ. τοϖ〈ββ〈 Ε. ΩΕΒΕΡ: ΣΕ ν. 35 (Μαχρινυσ υραλκοδ〈σα, 

218 µ〈ϕ. 18 ελ!ττ), σ ν. 36 (Κρ. υ. 229−235 κζττ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ 231−β!λ) τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. Λδ. µγ ϑ. 

ΚΛΕΜΕΝΧ � Β. ΣΑΡΙΑ: Αρχηαεολογισχηε Καρτε 92 σκ. 
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�, Κλενοϖνικ213 � Πτυϕτ⌠λ δλκελετρε, λγϖοναλβαν 22 κµ−ρε �, σ Κρι�οϖλϕαν214. 

ςαρα�δινσκε Τοπλιχε, αννακ ελλενρρε, ηογψ ιττ ποετοϖι⌠ιακ 〈λταλ 〈λλτοττ φελιρατοκ ισ 

ελ!κερλτεκ,215 ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ νεµ Ποετοϖι⌠ηοζ, ηανεµ, µιντ αζτ ρ⌠µαι κορι νεϖε, αζ 

Αθυαε Ιασαε ισ µυτατϕα, α χιϖιτασ Ιασορυµηοζ, ιλλετϖε κσ!ββ εννεκ υτ⌠δ〈ηοζ, α 

µυνιχιπιυµ Ιασορυµηοζ ταρτοζοττ, αζ ιττ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ δεχυριο µυνιχιπιι υγψανισ εζ 

υτ⌠ββι τισζτσγϖισελ!ϕε λεηετεττ.216 

 Α 4. σζ〈ζαδι σζερζ!κ σ αζ ιτινεραριυµ Ηιεροσολψµιτανυµ Ποετοϖι⌠τ µ〈ρ 

νοριχυµι ϖ〈ροσκντ εµλτικ. Α Παννονι〈τ⌠λ ϖαλ⌠ ελχσατολ〈σ〈ρα ϖαλ⌠σζν∀λεγ ∆ιοχλετιανυσ 

κζιγαζγατ〈σι ρεφορµϕαι σορ〈νκερλτ σορ. ς〈ροσι ρανγϕ〈τ κσ!αντικϖιτ〈σβαν ισ !ρζτε: 

χιϖιτασ ϖολτ.217 αζ νκορµ〈νψζατ〈νακ µ∀κδσρε ϖονατκοζ⌠αν αζονβαν εββ!λ αζ ιδ!β!λ 

µ〈ρ νινχσενεκ αδαταινκ. 

 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

χιϖισ: κατ. 101, 101α. 

 

α ϖ〈ροσι ταν〈χσ: 

ορδο δεχυριονυµ: κατ. 65, 85, 99 � 2−3. σζ〈ζαδ. 

δεχυριο: κατ. 70, 71, 72, 73, 74 (απα σ φια), 75, 76 (φιϖρεκ), 77, 80, 84, 85, 86, 89? 91, 

92, 93? 

ηονορατυσ ορναµεντισ δεχυριοναλιβυσ: κατ. 99 � Κρ. υ. 161−169. 

 

 

                                                           
213 Κατ. 91. 
214 Κατ. 92. 
215 Κατ. 95, 96. 
216 Κατ. 61. Εζ υτ⌠ββι, β〈ρ κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ, Αθυαε Ιασαε γψ⌠γψφρδ!ηελψ ϕελλεγε µιαττ νεµ τελϕεσεν 

βιζτοσ. Υγψανακκορ εγψ µ〈σικ, ιττ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ ελλϕ〈ρ⌠, Λ. Χλ(αυδιυσ) Τι. φ. Θυιρινα Μοδερατυσ (Σαϖαρια 

σ µυνιχιπιυµ Σαλλα δεχυρι⌠ϕα, κατ. 103) Φλαϖια τριβυσα, µελψνεκ σεµ Σαϖαρι〈ηοζ, σεµ Σαλλ〈ηοζ νινχσ 

κζε, σσζεφγσβε ηοζηατ⌠ α χιϖιτασ Ιασορυµµαλ, αµεννψιβεν αζ α Φλαϖιυσοκτ⌠λ τνψλεγ λατιν ϕογοτ καποττ 

ϖολνα, λδ. λεντεββ. 
217 Αµµ. 14,11,20; Πρισχυσ φργ. 8 = ΦΗΓ Ις π. 84; Ιτιν. Ηιεροσ. 561,4. � Α Γεογρ. Ραϖ. 216,1 

Παννονι〈ηοζ σορολϕα, αµι αζζαλ µαγψαρ〈ζτατ⌠, ηογψ ργεββι φορρ〈σβ⌠λ µερτεττε αζ αδαταιτ. � Α κρδσηεζ: 

ϑ. ΚΛΕΜΕΝΧ � Β. ΣΑΡΙΑ: Αρχηαεολογισχηε Καρτε 92. 



 50

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: κατ. 70, 73 (ρεκονστρυ〈λτ), 80, 91 � 2−3. σζ〈ζαδ 

αεδιλισ: 70, 73, 80, 87? (ρεκονστρυ〈λτ) � 2 σζ. � 3. σζ. ελεϕε 

θυαττυορϖιρ ιυρε διχυνδο θυινθυενναλισ: κατ. 72 � 2. σζ. ελσ! φελε 

δυυµϖιρ ιυρε διχυνδο: κατ. 70, 71, 80, 86. � 2. σζ.−3. σζ. ελεϕε 

δυυµϖιρ ιυρε διχυνδο θυινθυενναλισ: κατ: 72, 78, 92, 97, 98 (αζονοσ α 97−τελ) 

ηονορατυσ ορναµεντισ δυυµϖιραλιβυσ: κατ. 99 � Κρ. υ. 161−169 

πραεφεχτυσ ιυρε διχυνδο: κατ. 73, 90, 91 � 2−3. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ χολλεγιι φαβρυµ: κατ. 70, 72, 80, 94 � 2−3. σζ〈ζαδ 

χυρατορ ρει πυβλιχαε: κατ. 92. � 2−3. σζ〈ζαδ 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

ποντιφεξ: κατ. 70, 80. � 2. σζ〈ζαδ 

αυγυρ: κατ. 80 � 3. σζ〈ζαδ ελεϕε 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ παπϕαι: 

Αυγυσταλισ: κατ. 81, 82, 83, 88, 94 � 2−3. σζ〈ζαδ. 

σεϖιρ: κατ. 88. � 3. σζ〈ζαδ. 

 

Α ποετοϖι⌠ι φελιρατοκον µινδ αζ ορδο δεχυριονυµ, µινδ αζ εγψϖεσ 

φεληαταλµαζ〈σσαλ, ϖ〈λασζτ〈σ τϕ〈ν βετλτττ τισζτσγεκ δοκυµεντ〈λτακ. Α ϖ〈ροσ λν 

δυοϖιρι ιυρε διχυνδο 〈λλτακ, αµι α ρ⌠µαι ϕογ χολονι〈κ σαϕ〈τοσσ〈γα ϖολτ. Γονδοτ 

εγψετλεν, 2. σζ. ελσ! φελρε δατ〈ληατ⌠ φελιρατ ρτελµεζσε οκοζ, αµελψ κιφεϕεζεττεν ΙΙΙΙϖιρ ι. 

δ. θυινθυενναλιστ εµλτ. Α θυαττυορϖιρι λατιν ϕογ〈λλ〈σ, γψακραν τιτυλ〈ρισ χολονι〈κ λν 

µεγσζοκοττακ, εζρτ α σζ⌠βανφοργ⌠ φελιρατ νεηεζεν ρτελµεζηετ! Ποετοϖιο 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν, ηισζεν ιττ α λεγι⌠σϖετερ〈νοκ λετελεπεδστ, σ!τ δεδυχτι⌠ϕ〈τ α φελιρατοκ ισ 

κιφεϕεζεττεν µεγερ!στικ. Μιϖελ αζ α κ!εµλκ α ϖ〈ροσ τρτνετνεκ κοραι ιδ!σζακ〈β⌠λ 

σζ〈ρµαζικ, αµιτ νεµχσακ α κλσ! φορµαι σαϕ〈τοσσ〈γαι ερ!στενεκ µεγ, ηανεµ µαγα α 

φελιρατον σζερεπλ! σζεµλψ ισ, ακι ελ!ββ θυαττυορϖιρ θυινθυενναλισ ϖολτ, κσ!ββ αζονβαν 

µ〈ρ µαγα ισ δυυµϖιρ θυινθυενναλισ λεττ, σζεριντεµ λεηετσγεσ α φελµερλτ 

ελλεντµονδ〈σοκ φελολδ〈σα. ςαλ⌠σζν∀, ηογψ Ποετοϖιο αλαπτ〈σα νεµ εγψ, ηανεµ τββ 

σζακασζβαν τρτντ. Α λεγιο ΞΙΙΙ γεµινα ςινδοβον〈βα ϖαλ⌠ ελϖεζνψλσρε υγψανισ Κρ. 

υ. 97 κρλ η〈βορσ κρλµνψεκ κζττ κερλτ σορ. ςαλ⌠σζν∀ αζονβαν, ηογψ µ〈ρ εκκορ 

ϖιλ〈γοσ ϖολτ, ϖαγψ λεγαλ〈ββισ ρϖιδεσεν κιδερλτ, ηογψ α λεγιο Ποετοϖιοβ⌠λ ϖαλ⌠ τ〈ϖοζ〈σα 
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ϖγλεγεσ, µερτ α ϖινδοβοναι ηατ〈ρσζακασζ ερ!στσρε α βελλυµ Συεβιχυµ λεζ〈ρ〈σ〈τ 

κϖετ!εν ισ σζκσγ λεσζ. Αζ εληαγψοττ ποετοϖι⌠ι τ〈βορ µελλεττι χιϖιλ τελεπλσ νψλϖ〈ν 

εννεκ σσζεφγγσβεν � ακ〈ρ εγψ κζελι δεδυχτιο κιλ〈τ〈σβα ηελψεζσϖελ ισ − χολονια 

ρανγοτ καποττ, ρσζβεν αζρτ, ηογψ α κατον〈κ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ιτ µεγνψυγτασσ〈κ, σ 

µαραδ〈σρα κσζτεσσκ, ρσζβεν πεδιγ αζρτ, µερτ α κατοναι φελγψελετ µεγσζντετσε 

µιαττ σζκσγ ϖολτ εννεκ α χαναβαε−σζερ∀ τελεπλσνεκ αζ 〈τσζερϖεζσρε. Νεµ κιζ〈ρτ αζ 

σεµ, ηογψ µ〈ρ α λεγιο ελϖεζνψλσεκορ σορ κερλτ εγψ κισεββ µισσιο αγραρι〈ρα � νψλϖ〈ν 

αζοκ κρβ!λ, ακικνεκ α σζολγ〈λατι ιδεϕε λετελτ. Ερρε αββ⌠λ κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ αζ α 

ϖετερ〈ν, ακιτ δεδυχτυσνακ νεϖεζνεκ α σρφελιρατ〈ν, α µισσιο σεχυνδα αγραρι〈ϖαλ218 λεττ 

Ποετοϖι⌠βαν λετελεπτϖε. Νψιλϖ〈ν ε µοζζανατ ηανγσλψοζ〈σ〈νακ ηατ〈ροζοττ ϕελεντσε ϖολτ 

Ποετοϖι⌠βαν. Αζ ιλλετ!ρ!λ µγ ηαλ〈λα υτ〈ν ισ τυδατνι ακαρτ〈κ, ηογψ α µ〈σοδικ 

φλδοσζτ〈σσαλ κερλτ α χολονι〈βα. ⊃σ µιϖελ ! α λεγιο ΙΙ αδιυτριξ βενεφιχιαριυσα ϖολτ, τεη〈τ 

νεµ Ποετοϖιο η〈ζιλεγι⌠ϕ〈νακ α ϖετερ〈νϕα, αζ α κϖετκεζτετσ ισ λεϖονηατ⌠ α φελιρατ〈β⌠λ, 

ηογψ α µισσιο σεχυνδα αγραρια σζλεσκρ∀ ϖολτ, σ µινδεν βιζοννψαλ ναγψοββ σζαβ〈σ, 

σ ταλ〈ν ναγψϖοναλββ ισ, µιντ αζ ελσ!, αζ σεµ κιζ〈ρτ, ηογψ αζ εκκορ λετελεπτεττεκ µ〈ρ 

η〈βορσ ϖετερ〈νοκ ϖολτακ.219 

Αµι α ϖ〈ροσ κεζδετι θυαττυορϖιρεκ 〈λταλ τρτν! ϖεζετστ ιλλετι, αζ εγψρσζτ 

κζϖετλενλ, ϖαγψ κζϖετεττ µ⌠δον α λατιν ϕογ〈λλ〈σρα υταληατ, µ〈σρσζτ νεµ τελϕεσεν 

µεγλεπετσσζερ∀ εββεν α τρσγβεν: Εµονα χολονια τρτνετνεκ κοραι σζακασζ〈βαν ισ 

φελβυκκαν εζ α τισζτσγ, ϖαλαµιντ Χαρνυντυµ µυνιχιπιυµα ελσ! κορσζακ〈βαν ισ, αζ 

υτ⌠ββιβ⌠λ ϕ⌠λ δοκυµεντ〈λϖα. Α ποετοϖι⌠ κελετι σζονσζδσ〈γ〈βαν σ! Ιασι µυνιχιπιυµα 

λρε ισ θυαττυορϖιρεκ κερλτεκ. Εµονα, σ µιντ λ〈ττυκ, Νεϖιοδυνυµ εσετβεν µ〈σ 

σσζεφγγσβεν ισ φελµερλτ α βεννσζλττ λακοσσ〈γ λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈νακ α φοντολ⌠ρα ϖτελε. 

Νοσ, Ποετοϖιο σ κρνψκνεκ εσετλεγεσ λατιν στ〈τυσζα, µελψ α χολονια εσετβεν 

µινδενκππεν 〈τµενετι ϖολτ − α δεδυχτι⌠τ, ϖαγψ α µισσιο σεχυνδα αγραρι〈τ κϖετ!εν α 

ϖ〈ροσ ρ⌠µαι χολονι〈ϖ〈 αλακυλτ 〈τ σ εννεκ µεγφελελ!εν αζ λρε δυοϖιρι ιυρε διχυνδο 

κερλτεκ � µεγµαγψαρ〈ζν〈 α τελεπεσ λακοσσ〈γ σζοµσζδσ〈γ〈βαν λ! βεννσζλττεκ, α 

                                                           
218 ϖ. κατ. 66. �ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΙΙ Αδι(υτριχισ) | δεδυχτ(υσ) χ(ολονιαµ) Υ(λπιαµ) Τ(ραιαναµ) 

Π(οετοϖιονενσεµ) µισσιον(ε) αγρ(αρια) ΙΙ� Α µισσιο αγραρια σεχυνδα ϖαλ⌠σζν∀λεγ σζοροσαν Ποετοϖι⌠ρα 

ϖονατκοζικ, χσακ ιττ ϖαν υγψανισ ρτελµε α µ〈σοδικ αλκαλοµ ελσ!τ!λ ϖαλ⌠ µεγκλνβζτετσνεκ. Ηα αζ 

εγσζ ταρτοµ〈νψρα, ϖαγψ αζ εγσζ ηαδσερεγρε κιτερϕεδ! ελϕ〈ρ〈στ ϕελλτ ϖολνα, ακκορ εηηεζ µ〈σ τ〈µποντοτ 

κελλεττ ϖολνα αδνι: πλ. η〈βορτ, αµελψ υτ〈ν α ϖετερ〈ντελεπτσρε σορ κερλτ, ϖαγψ α χσ〈σζ〈ρ νεϖτ, ακι 

φογανατοστοττα.  
219 Λδ. α βελλυµ Σϖεβιχυµοτ κϖετ!εν Τραιανυσ δ〈κ η〈βοριτ. 
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Σερρετεσ σ Σερραπιλλι ν〈λλ⌠ χιϖιτασ〈νακ220 ελτ∀νστ α φορρ〈σοκβ⌠λ. Λατιν ϕογκντ 

αττριβυ〈ληαττ〈κ, ϖαγψ εσετλεγ χοντριβυ〈ληαττ〈κ !κετ α Χολονια Υλπια Τραιαν〈ηοζ. Εζ 

µεγµαγψαρ〈ζν〈 αζτ ισ, ηογψ αυξιλι〈ρισκντ ϖαγψ αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβαν 

σζολγ〈λϖα µιρτ ποετοϖι⌠ι δοµιχιλιυµοτ αδνακ µεγ αζ ιττενι βεννσζλττεκ, σ µιρτ νεµ 

α νατιοϕυκατ. Εζ µαγψαρ〈ζν〈 τοϖ〈ββ〈 αζ εγψικ εθυεσ σινγυλαρισ φελιρατ〈ν φελβυκκαν⌠ 

χιϖιτασ Ποετοϖιονενσισ µεγνεϖεζστ ισ.221 

 Αζ αλαχσονψαββ ρανγ τισζτσγεκετ, α θυαεστυρ〈τ σ αζ αεδιλιταστ αζ ελλϕ〈ρ⌠κ νεµ 

φελττλενλ εµλτικ φελιραταικον, ηα ϖισζοντ ιγεν, ακκορ µινδκεττ!τ, αµιβ!λ αρρα 

κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ Ποετοϖι⌠βαν ελϖ〈ρτ〈κ α δυυµϖιρατυσρα π〈λψ〈ζ⌠κτ⌠λ, ηογψ 

ελ!ζετεσεν αζ σσζεσ αλαχσονψαββ τισζτσγετ βετλτσκ. Εζεκβε αζ αλαχσονψαββ 

τισζτσγεκβε α πραεφεχτυρα φαβρυµ ισ βελεταρτοζοττ. Εννεκ νεµ ϖολτ σζιγοραν ργζτεττ 

ηελψε α χυρσυσ ηονορυµβαν: γψ τ∀νικ λεηετεττ α λεγελσ! ελνψερτ φυνκχι⌠ ισ, δε 〈λληατοττ 

κζϖετλενλ α δυυµϖιρατυσ ελ!ττ ισ. Εγψ τελϕεσνεκ µονδηατ⌠ καρριερβε ρενδσζεριντ εγψ 

παπι τισζτσγ ισ βελεταρτοζοττ. Εζ υτ⌠ββιακ ηαλµοζ〈σα νεµ ϖολτ ϕελλεµζ!. Α λεγµαγασαββ 

µλτ⌠σ〈γοτ, α θυινθυενναλιταστ � γψ τ∀νικ � χσακ σζοχι〈λισ σζεµποβντβ⌠λ µαγασ 

στ〈τυσζακ: αζ εθυιτεσ Ροµανι, α σαχερδοταλεσ προϖινχιαε σζ〈µ〈ρα ϖολτ ελρηετ!. 

Α τββι ϖ〈ροσηοζ ϖισζονψτϖα Ποετοϖι⌠βαν γψακραν βυκκαν φελ φελιρατοκον α 

πραεφεχτυσ ιυρε διχυνδο τισζτε. Αζ εσετεκ τββσγβεν α φελιρατ〈λλτ⌠κ ποντοσαν µεγ ισ 

ϕελλικ, ηογψ πραεφεχτυσ προ δυοβυσ ϖιρισ−ρ!λ ϖαν σζ⌠, α πολγ〈ρµεστερεκ ηελψεττεσρ!λ, 

ϖαγψισ ρενδκϖλι τισζτσγϖισελ!ρ!λ. Α λεξ Σαλπενσανα φενµµαραδτ ιδεϖ〈γ⌠ 

ρενδελκεζσβ!λ τυδϕυκ, ηογψ εζεκετ � µινδιγ κεττ!τ −  α κτ δυυµϖιρ εγψιδεϕ∀, λεγαλ〈ββ 

εγψ ναπν〈λ ηοσσζαββρα ϖ〈ρηατ⌠ τ〈ϖολλτε εσετν, α µ〈σοδικκντ τ〈ϖοζ⌠ δυυµϖιρ νεϖεζτε 

κι τελϕεσ κοµπετενχι〈ϕ ηελψεττεσνεκ α 30 ϖεν φελλι ορδο ταγοκ κζλ, σ αδδιγ µαραδτακ 

ηιϖαταλβαν, αµγ αζ εγψικ δυυµϖιρ ϖισσζα νεµ τρτ.222  Πραεφεχτι ιυρε διχυνδ⌠τ, 

λεγφελϕεββ φλ ϖεσ φεληαταλµαζ〈σσαλ α ϖ〈ροσι ταν〈χσ ισ ϖ〈λασζτοττ, αββαν αζ εσετβεν, ηα α 

ηιϖαταλι ϖ φολψαµ〈ν � εληαλ〈λοζ〈σ ϖαγψ ϖισσζαλπσ φολψτ〈ν � µινδκτ δυυµϖιρ ηελψε 

µεγρεσεδεττ.223 Ποετοϖι⌠βαν α γψακορι ηελψεττεστσ ταλ〈ν α δυυµϖιρεκ µαγασ 

τ〈ρσαδαλµι ρανγϕ〈ϖαλ σ εγψβιρ〈νψ ελφογλαλτσ〈γ〈ϖαλ ισ σσζεφγγηετεττ, δε ταλ〈ν αζζαλ 

                                                           
220 Πλιν., ν. η. 3,147. Χσακ Πλινιυσ εµλτι !κετ, Πτολεµαιοσ µ〈ρ νεµ. 
221 Κατ. 101. 
222 Λεξ Σαλπενσ. χ. 24. 
223 ΧΙΛ Ξ 858: πραεφ(εχτυσ) ι(υρε) δ(ιχυνδο) εξ δ(δεχρετο) δ(εχυριονυµ) λεγε Πετρον(ια), ϖ. ΤΗ. 

ΜΟΜΜΣΕΝ, Ρµ. Σταατσρεχητ Ι, 650, 1; Ω. ΛΙΕΒΕΝΑΜ, ΡΕ ς 1818; ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 64. 
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ισ, ηογψ α ϖ〈ροσ 164 ρ⌠µαι µρφλδρε φεκδτ α χαρνυντυµι ηελψταρτ⌠ι σζκηελψτ!λ,224 

εννεκ φολψτ〈ν πεδιγ µγ αζ εγψσζερ∀ββ οττανι γψιντζσ ισ λεγαλ〈ββ εγψ ηετετ ϖεττ 

ιγνψβε. 

Τισζτελετβελι ταν〈χσταγσ〈γρα εγψετλεν πλδ〈νκ ϖαν Ποετοϖι⌠β⌠λ. Ιλψενεκετ α ϖ〈ροσι 

ορδ⌠κ ρενδσζερινζ ολψαν σζεµλψεκ κζλ ϖ〈λασζτοττακ, ακικ ανψαγι τ〈µογατ〈συκ, ϖαγψ 

βεφολψ〈συκ φολψτ〈ν φοντοσακ ϖολτακ α ϖ〈ροσ σζ〈µ〈ρα, 〈µ οττ, ιδεγεν ιλλετ!σγκ, ϖαγψ α 

ιυσ ηονορυµ ηι〈νψα µιαττ, τισζτσγετ νεµ ϖ〈λλαληαττακ. Τ. Ιυλιυσ Χαπιτο �  ηονορατυσ 

ορναµεντισ δεχυριοναλιβυσ ετ δυυµϖιραλιβυσ � νεµ 〈τλαγοσ, ηανεµ λοϖαγοκνακ, σ!τ 

σενατοροκνακ κιϕ〈ρ⌠ µεγτισζτελτετσβεν ρσζεσλτ. Ποετοϖι⌠ι ακτιϖιτ〈σα ϖ〈µβρλ!ι 

τεϖκενψσγϖελ φγγττ σσζε, α ϖ〈ροσ µελλεττ υγψανισ ϖ〈µ〈λλοµ〈σ µ∀κδττ.225  

Α ποετοϖι⌠ι φελιρατοκον εγψετλεν εσετβεν φελβυκκαν⌠ χυρατορ µινδεν βιζοννψαλ 

χυρατορ ρει πυβλιχαε, α ϖ〈ροσι πνζγψεκ φελγψελετρε, σ φ!λεγ ρενδβεττελρε κινεϖεζεττ 

χσ〈σζ〈ρι βιζτοσ ϖολτ, ακιτ αββαν αζ ιδ!βεν, αµελψβ!λ α φελιρατυνκ ισ σζ〈ρµαζικ α 

χσ〈σζ〈ροκ µ〈ρ γψακραν α ηελψι ελλϕ〈ρ⌠κ κζλ ϖ〈λασζτοττακ κι.226  

Αζ αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ ιρ〈νψτ〈σ〈ρ⌠λ σεµµιτ νεµ τυδυνκ. Αζ 

ιλλψρ− κελτα τελεπλστ, αµελψ α ρ⌠µαιακ µεγϕελενσε ελ!ττ α ∆ρ〈ϖα παρτϕ〈ν ϖαλαηολ 

λτεζεττ, α ρ⌠µαιακ φελσζ〈µολτ〈κ. Ποετοϖιο τερλετν εγψνεϖ∀ περεγρινυσοκατ νεµ 

ναγψον ισµερνκ, ροµανιζ〈λτ Υλπιι ϖισζοντ, ακικβεν ελσ!σορβαν ηελψι βεννσζλττεκετ 

σεϕτηετνκ ηαγψτακ η〈τρα φελιρατοτ µαγυκ υτ〈ν.227 Α κσ!ββι χσ〈σζ〈ρνοµενεκ ϖισελ!ι 

κζττ βεννσζλττεκ σ βεϖ〈νδορλ⌠κ εγψαρ〈ντ λεηεττεκ. Μιντ φεντεββ µ〈ρ εµλτεττεµ 

εγψ 3. σζ〈ζαδι φελιρατ, µελψετ α χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγ κατον〈ϕα σζ〈µ〈ρα 〈λλτοττακ, α 

χιϖιτασ Ποετοϖιονενσιστ ϕελλι µεγ α κατονα σζ〈ρµαζ〈σι ηελψεκντ.228 Εζ, µιντ φεντεββ 

µ〈ρ υγψανχσακ υταλταµ ρ〈, εγψ Ποετοϖιο κερετειν βελλ λ!, βεννσζλττ, δε µ〈ρ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ λατιν ϕογ〈λλ〈σ κζσσγετ ισ ϕελεντηετ, δε αζτ σεµ ζ〈ρηατϕυκ κι, ηογψ α 

                                                           
224 Ιτιν. Αντ. 262, 1 
225 χ(ονδυχτορι) π(ορτοριι) π(υβλιχι) Ιλλψριχ(ι) [ε]τ ρ(ιπαε) Τ(ηραχιαε), κατ. 99. Λ. Μροζεωισζ φελττελεζι, 

ηογψ λοϖαγρενδ∀ ϖολτ. Αζ οεσχυσι φελιρατ〈λλτ⌠κ αζονβαν ιγεν ϕ⌠λ ινφορµ〈λτακ Τ. Ιυλ. Χαπιτο τ〈ϖολι 

ϖ〈ροσοκβαν καποττ µεγτισζτελτετσειτ ιλλετ!εν ισ, γψηογψ νεµ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ εγψ ιλψεν φοντοσ αδατοτ 

λεφελεϕτεττεκ ϖολνα εγψ ιλψεν φοντοσ εµβερ φελιρατ〈ρ⌠λ, εζ φελρτ ϖολνα εγψ σρτσσελ. Αζ ν ϖλεµνψεµ 

σζεριντ, µιϖελ Τ. Ιυλιυσ Χαπιτο µινδενττ χσακ αβ ορδινε ηονορατυσ, ϖαγψ ορνατυσ σ εγψετλεν εγψ ρενδεσ 

µαδιστρατυστ σεµ τλτ βε σεηολ, σοκκαλ ϖαλ⌠σζν∀ββ, ηογψ µγ α ιυσ ηονορυµµαλ σεµ ρενδελκεζεττ, ϖαγψισ 

εγψ ναγψον γαζδαγ λιβερτυσ ϖολτ.  
226 ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ, 165 σκ. Μεγ〈λλαπτ〈σ〈τ α µι φελιρατυνκ ισ µεγερ!στι. 
227 Πλ. ΑΙϑ 456 (Ηρα�∃ινα), ΧΙΛ ΙΙΙ 4010 (Κρι�οϖλϕαν) 
228 Κατ. 101. 
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φελιρατ〈λλτ⌠ α χιϖιτασ κιφεϕεζστ αζ 〈λταλ〈νοσ �ϖ〈ροσ� ϕελεντσβεν ηασζν〈λϕα, αµελψ αζ 

ακκορι σζ⌠ηασζν〈λατβαν µ〈ρ τερϕεδ!βεν ϖολτ. 

 

 

    Α ϖ〈ροσι ϖεζετ!ρτεγ 

 

Ποετοϖιο λακοσσ〈γα τββ χσοπορτβ⌠λ τεϖ!δττ σσζε: αλαπρτεγτ αζοκ αζ ιτ〈λιαι 

σζ〈ρµαζ〈σ ϖετερ〈νοκ, σ !κετ κισζολγ〈λ⌠, ρσζβεν ιταλικυσ, ρσζβεν δλ−παννονιαι, 

δαλµατιαι κερεσκεδ!κ αδτ〈κ, ακικ α τ〈βορ µελλεττ κιαλακυλ⌠ ϖιχυσβαν τελεπεδτεκ λε. Ιλψεν 

ελεµεκετ µγ α δεδυχτιο ισ ϕ⌠χσκ〈ν ηοζοττ µαγ〈ϖαλ, σ α ϖ〈ροσ κσ!ββ ισ βελεταρτοζοττ αζ 

σζακ−ιτ〈λιαι σ δαλµατιαι κερεσκεδελεµ ηατ⌠κρβε. Α φελιρατοκον α µ〈σοδικ σζ〈ζαδ ελσ! 

φελβεν αλαπϖετ!εν εζ αζ ιταλικυσ λακοσσ〈γ ϕελενικ µεγ, σ β〈ρ α ροµανιζ〈λτ προϖινχι〈λισ 

ρτεγ σλψα α µ〈σοδικ σζ〈ζαδ ϖγι − 3. σζ〈ζαδι εµλκανψαγβαν νϖεκσζικ, α 

µεγηατ〈ροζ⌠ κσ!ββ ισ εζ α ρτεγ µαραδ. Α ϖ〈ροσι αρισζτοκρ〈χια ηαγψατκα εττ!λ ελτρ! 

κπετ µυτατ. Α προϖινχι〈λισ ελεµ βεννε υγψανολψαν σλλψαλ ϕελενικ µεγ, µιντ αζ ιταλικυσ, 

σ!τ, ηα α δεχυρι⌠κ ρανγϕ〈τ, µαγασαββ τ〈ρσαδαλµι κρκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατ〈τ τεκιντϕκ, εζ 

υτ⌠ββιακ τννεκ δοµιν〈νσνακ.  

 Λεγϕοββαν ινφορµ〈λτακ α ςαλεριιρ!λ ϖαγψυνκ. √σσζεσεν 8 ολψαν φελιρατ µαραδτ 

υτ〈νυκ, αµελψ α ϖ〈σοσι ιγαζγατ〈σβαν ϕ〈τσζοττ σζερεπκετ δοκυµεντ〈λϕα. Σζ〈ρµαζ〈συκρ⌠λ 

νεηζ λεννε κζελεββιτ µονδανι. Α ςαλεριυσ νϖϖελ καπχσολατβαν Μ⌠χσψ Α. φελϖετεττε, 

ηογψ βιρτοκοσαικ α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κηζ ηασονλ⌠αν ροµανιζ〈λτ ϕπολγ〈ροκ, ιλλ. εζεκ 

λεσζ〈ρµαζοτται λεηεττεκ,229 αµι α νϖ 〈λταλ〈νοσ ελτερϕεδτσγε µιαττ νεµ ελκπζεληετετλεν. 

Α χσαλ〈δ εγψεσ ταγϕαι µ〈ρ α χολονια αλαπτ〈σα κρλι ιδ!σζακβαν µαγασ ποσζτοτ τλτττεκ 

βε, σ µγ α 2. σζ. ελσ! φελβεν α λοϖαγρενδβε εµελκεδτεκ, σ κζλκ κερλτ κι 

Χοµµοδυσ υραλκοδ〈σα αλαττ Παννονια ελσ! σενατορα ισ, ακι µγ ποετοϖι⌠ι 

τισζτσγϖισελ!κντ, ποντιφεξκντ κεζδτε α χυρσυσ ηονορυµ〈τ. Α ποετοϖι⌠ι ςαλεριι 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α σισχιαι230 σ α σαϖαριαι ςαλεριιϖελ ισ ροκονσ〈γβαν 〈λλτακ,231 Χ. ςαλ(εριυσ) 

Τεττιυσ Φυσχυσ νεϖβ!λ τλϖε πεδιγ, α µ〈σοδικ σζ〈ζαδ υτολσ⌠ ϖτιζεδειβεν α 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ υγψανχσακ λοϖαγρενδ∀ Τεττιιϖελ ισ ροκονσ〈γβα κερλτεκ.232  

                                                           
229 Α. ΜΧΣΨ: Α ρ⌠µαι σζεµλψνϖ µιντ τ〈ρσαδαλοµτρτνετι φορρ〈σ. Βυδαπεστ, 1985, 18. 
230 Κατ. 48, λδ. φεντεββ. 
231 Α σαϖαριαι καπχσολατοκηοζ: Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ ς 43, π. 835. Λδ. τοϖ〈ββ〈 φεντεββ,  
232 λδ. Χ. Τετ[τ]ιυσ Σεχυνδυστ, ΧΙΛ ΞΙΙΙ 11959, ΑΕ 1964, 150 (Γερµανια συπεριορ), ακινεκ µιλιτια 

εθυεστρισε καπχσολατβα ηοζηατ⌠ Παννονι〈ϖαλ, ϖ. Η. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ Τ 16. 
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 Α Πυβλιι Αελιι � κτ τεστϖρ, Μαρινυσ σ Μαρχιανυσ � σζιντν λοϖαγρενδ∀εκ 

ϖολτακ, σ υγψανχσακ ποετοϖιοι σζ〈ρµαζ〈σακ.233 Νεµ τυδϕυκ, ηογψ ϖελκ, ϖαγψ α Τιτι 

Αελιιϖελ, Πατρινυσσζαλ σ Χελερρελ234 ηοζηατ⌠−ε σσζεφγγσβε α ηαρµαδικ ποετοϖι⌠β⌠λ 

ισµερτ Αελιυσ νεϖ∀ δεχυριο φαµιλια,235 αζ ισ λεηετ αζονβαν, ηογψ εγψικκκελ σεµ 〈λλτακ 

ροκονσ〈γβαν. 

 Α ηαρµαδικ λοϖαγρενδ∀ χσαλ〈δ α Μαρχι Αυρελιι ϖολτακ, Χειονυσ236 σ 

Μαξιµινυσ.237 Λεηετ, ηογψ τεστϖρεκ, λεηετ, ηογψ υνοκατεστϖρεκ, λεηετ, ηογψ απα−φια 

ϖολτακ, χογνοµενϕκ υγψανισ σζιντε βιζονψοσ, ηογψ Χειυσ Μαξιµυσ238 νεϖβ!λ 

σζ〈ρµαζικ, ακιτ!λ λε〈νψαι ρϖν ρκλ!δηετεττ τοϖ〈ββ. Χειυσ Μαξιµυσ γαζδαγ λιβερτυσ 

ϖολτ, ακι ϖαγψον〈ϖαλ νεµ χσυπ〈ν αζ Αυγυσταλισι µλτ⌠σ〈γοτ νψερτε ελ, ηανεµ 

λεσζ〈ρµαζοτται ελ!κελ! τ〈ρσαδαλµι ηελψζεττ ισ µεγαλαποζτα. Φελιρατ〈νακ ϖισζονψλαγ 

κοραι, 2. σζ. ελσ! φελρε τρτν! δατ〈λ〈σα µιαττ αζ Αυρελιι πολγ〈ρϕογυκατ µγ Αντονινυσ 

Πιυστ⌠λ, ϖαγψ Μαρχυσ Αυρελιυστ⌠λ κελλεττ, ηογψ σζερεζζκ, ϖαγψ ταλ〈ν νεµ ισ 

προϖινχι〈λισοκ, ηανεµ εγψ Ιτ〈λι〈β⌠λ κιϖ〈νδορολτ Αυρελιυσ λεσζ〈ρµαζοτται ϖολτακ. 

 Προϖινχι〈λισ ερεδετ∀, β〈ρ Ποετοϖιοβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ βεϖ〈νδορλ⌠κ, σ νεµ ηελψι 

βεννσζλττεκ λεσζ〈ρµαζοττϕα ϖολτ Χ. Ιυλιυσ Μαγνυσ (α Ιυλιυσ νοµεν Χαεσαρ Χαλλια−

Χισαλπινα−βλι πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σα ρϖν ελτερϕεδτ ϖολτ α κζελι ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν), 

φελεσγνεκ ϖισζοντ µγ φρισσ ϖολτ α ρ⌠µαι πολγ〈ρσ〈γα. Μιϖελ αυξιλια νεµ 〈λλοµ〈σοζτακ 

α ϖ〈ροσ κρνψκν, α νεµ τλ ναγψ σζ〈µ ποετοϖι⌠ι Υλπιι τββσγβεν ηελψι βεννσζλττ 

λεηετεττ.239 Α φλαϖιυσι πολγ〈ρϕογγαλ ρενδελκεζ! Τιτι Φλαϖιι φελιρατ〈νακ ρεκονστρυκχι⌠ϕα 

φελττελεσ, !κ νεµ βιζτοσ, ηογψ αεδιλισεκ ϖολτακ.240 

 Α χολονια ϖεζετ!ρτεγε προϖινχι〈λισ ερεδετ∀ ρσζνεκ πολγ〈ρϕογα νεµ τ∀νικ 

σοκκαλ ργεββι κελετ∀νεκ, µιντ α κιεµελτ ποζχι⌠ϕα.241 Μινδεν βιζοννψαλ α κρνψκβελι 

                                                           
233 Κατ. 74. 
234 Κατ. 76. 
235 Κατ. 86. 
236 Κατ. 84. 
237 Κατ. 92. 
238 Κατ. 94. Α Χειι γαζδαγ αθυιλειαι κερεσκεδ!φαµιλι〈ϕ〈βα ταρτοζοττ, ϖ. λεγϕαββαν Χ. Ζαχχαρια, ιν.Λα 

Παννονια ε λ�ιµπερο Ροµανο 56 σκ. 
239 ς. πλ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4083: Μ. Υλπ. Μ. φ. Χυτιο, 4084: Υλπ. Τοτορ, ακικνεκ α χογνοµενϕε ισ κελτα ερεδετρε 

υταλ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 30.  
240 Κατ. 87. 
241 Πυβλιι Αελιι: α 2. σζ〈ζαδ κζεπε τ〈ϕ〈ν, αζ Αυρελιι α σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν µ〈ρ λοϖαγρενδ∀εκ. 
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βεννσζλττ αρισζτοκρ〈χια ρεϕλικ ε ρτεγ µγττ, αµελψ �λετφορµ〈τ ϖ〈λτϖα� ϖαγψον〈τ, σ 

τ〈ρσαδαλµι βεφολψ〈σ〈τ αζ ϕ ϖισζονψοκ κζττ ισ γψορσαν ρϖνψεστενι τυδτα.  

 Μ. Μεσσιυσ, Τιβερινιυσ Φαϖεντινυσ, Χ. Χλοδιυσ Αϖιτυσ, Οχταϖιυσ Ινγενυυσ α 

ποετοϖι⌠ι ορδο ιταλικυσ ερεδετ∀ ρσζηεζ ταρτοζοττ. Μ. Μεσσιυσ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ απϕα, ϖαγψ 

λεγαλ〈ββισ ϖαλαµελψικ ναγψον κζελι ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα ϖολτ Μ. Μεσσιυσ Μεσσορνακ, 

Παννονια συπεριορ χεντεναριυσ ρανγ προχυρατορ〈νακ, ακι κτ χσ〈σζ〈ρ εγψττεσ υραλκοδ〈σα 

ιδεϕν � ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Σεϖερυσ κορβαν � τλτττε βε τισζττ α προχυρατορι σζκηελψεν, 

Ποετοϖιοβαν.242 Τιβερινιυσ Φαϖεντινυσ αζ Αθυινχυµβαν ορναµεντα δεχυριοναλι〈ϖαλ 

κιτντετεττ [? ςα]λ(εριυσ) Λυπερχυσσζαλ 〈λλτ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ροκονσ〈γβαν.243 Αζ υτ⌠ββι 

νοµενϕε ολϖασατ〈τ, σ α κτ χσαλ〈δ σσζεταρτοζ〈σ〈τ ισ µεγερ!στι εγψ µ〈σικ σρεµλκ, Π. 

ςαλ(εριυσ) Τιβ(ερινιυσ) Μαρχιανυσ ιυνιορ φελιρατα.244 Αζ Οχταϖιι µ〈ρ αζ 1−2. σζ〈ζαδβαν 

κιµυτατηατ⌠κ Εµονα, Σισχια σ Ποετοϖιο λακοσσ〈γ〈βαν. Οχταϖιυσ Ινγενυυσ φελιρατα α 3. 

σζ〈ζαδρα δατ〈λτ. Ταλ〈ν νεµ ϖλετλεν, ηογψ αζ Οχταϖιι ϕελενλττ υγψανεββεν αζ ιδ!βεν 

Σαϖαρια ιλλ. Χαρνυντυµ ϖεζετσβεν ισ φελιρατοκ δοκυµεντ〈λϕ〈κ245 Ισµερτ αλακϕυκ, α 

σαϖαριαι Φαυστινιανυσ ρ⌠µαι λοϖαγ ϖολτ. 

 Ποετοϖιο εγψεσ ϖεζετ! χσαλ〈δϕαι ταρτοµ〈νψι σζιντεν ισ βεφολψ〈σσαλ βρτακ. 

Ροκοναικ, ζλεττ〈ρσαικ ϖολτακ Σισχια, Σαϖαρια, Χαρνυντυµ ορδοϕ〈βαν (ςαλεριι, Οχταϖιι), 

εγψικκ Αθυινχυµ ταν〈χσ〈βαν α τισζτελετβελι ταγσ〈γ κιτντετσβεν ρσζεσλτ,246 σ 

η〈ρµ⌠ϕυκρ⌠λ ισ τυδϕυκ, ηογψ α χονχιλιυµ προϖινχιαε ταρτοµ〈νψι φ!παπι µλτ⌠σ〈γρα 

ϖ〈λασζτοττα µεγ !κετ. Τββ γενερ〈χι⌠ σορσ〈βα χσακ αζ Αυρελιι, α Μεσσιι σ α ςαλεριι 

εσετβεν τεσζικ λεηετ!ϖ α φελιραταινκ α βεπιλλαντ〈στ: αζ ελ!ββιεκ ρσζβεν λιβερτυσ 

σζ〈ρµαζ〈σακ, δε ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ α ηαρµαδικ γενερ〈χι⌠ϕυκ λοϖαγρενδ∀ ϖολτ. Μ. 

Μεσσιυσνακ λεσζ〈ρµαζοττϕα, ϖαλ⌠σζν∀λεγ α φια υγψανχσακ λοϖαγρενδ∀ λεττ, σ χσ〈σζ〈ρι 

σζολγ〈λατοτ ϖ〈λλαλϖα προχυρατορ λεττ. Α ςαλεριι σορσ〈τ τββ, µιντ εγψ ϖσζ〈ζαδον 

κερεσζτλ, τββ γενερ〈χι⌠ν 〈τ κϖετνι τυδϕυκ. Νγψ!ϕκρ!λ τυδϕυκ, ηογψ ρ⌠µαι λοϖαγ λεττ, 

εγψικκ πεδιγ εγσζεν κιϖτελεσ λοϖαγι π〈λψαφυτ〈σ υτ〈ν φελϖτελτ νψερτ α σενατορι ρενδβε. 

                                                           
242 Κατ. 78. Μ. Μεσσιυσ Μεσσορ παννονιαι µεγβζατ〈σ〈τ ∆ΟΒ: ςερωαλτυνγ π. 174 ν. 265 εγψ κορ〈ββι 

ιδ!ποντρα, Μαρχυσ Αυρελιυσ σ Λυχιυσ ςερυσ εγψττεσ υραλκοδ〈σ〈νακ ιδεϕρε τεσζι. 
243 Κατ. 362. εγψαζον σρεµλκεν σζερεπελνεκ. 
244 ΧΙΛ ΙΙΙ 4030, α Τιβ. νεµ α φιλιατιο χσονκα µαραδϖ〈νψα, ηανεµ νοµεν, αζ απα νεϖε υγψανισ Π. ςαλ. 

Μαρχιανυσ ϖολτ. ςαλ⌠σζν∀λεγ αδοπτ〈λτα φι〈τ. Α φελιρατ δατ〈λ〈σα Χαραχαλλα εσετλεγ Ελαγαβαλυσ κορα. 
245 Κατ. 164. � Κρ. υ. 219 
246 Κατ. 362. 
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 Ποετοϖιο ρανγβαν µ〈σοδικ ορδοϕ〈τ α σεϖιρι σ Αυγυσταλεσ αλκοττ〈κ. Αζ εγψετλεν 

ισµερτ σεϖιρνκ Φλαϖιυσι πολγ〈ρϕογγαλ βρ⌠ προϖινχι〈λισ.247 Αζ Αυγυσταλισοκ νοµενϕε 

ιταλικυσ, χογνοµενϕκ αζονβαν τββσγκνλ λιβερτυσ στ〈τυσζτ σεϕτετ.248 Πατρονυσ−χλιενσ 

ϖισζονψτ εγψετλεν εσετβεν σεµ τυδυνκ α ϖ〈ροσι ελιτ σ αζ Αυγυσταλισ τεστλετ εγψεσ ταγϕαι 

κζττ µεγ〈λλαπτανι. Βεη〈ζασοδ〈στ αζονβαν ιγεν, αµι γψ τ∀νικ, ϕελεντ!σεν 

µεγϕαϖτοττα αζ εγψικ Αυρελιυσ χσαλ〈δ ανψαγι ηελψζεττ, σ ελ!σεγτεττε α λοϖαγρενδβε 

ϖαλ⌠ φελεµελκεδστ.249 Μιντ αηογψαν µ〈ρ αζ εµοναι ςελλιυσ εσετβεν ισ φελµερλτ, 

Ποετοϖιοβαν α ςιβιι καπχσ〈ν ϖετ!δικ φελ α Παννονι〈βαν µ∀κδ! προχυρατοροκ, ϕελεν 

εσετβεν Χ. ςιβιυσ Μαξιµυσ σ Λ. ςιβιυσ Λεντυλυσ τεϖκενψσγε, σ εζεκ εσετλεγεσ 

λιβερτυσαινακ αυγυσταλισι µεγβζατ〈σα κζττι σσζεφγγσ. 

 

 

  

       Χιϖιτασ Ποετοϖιονενσισ 

 

 

Εγψ εθυεσ σινγυλαρισ Αυγυστι σζ〈µ〈ρα αζ ιτ〈λιαι Σενα Γαλλιχ〈βαν 〈λλτοττ σρφελιρατ 

εµλτι α κατονα σζ〈ρµαζ〈σι ηελψεκντ 193 υτ〈ν.250 Μιϖελ αζ εµλκετ αζ εληνψτ λε〈νψα σ 

φιϖρε 〈λλτοττ〈κ, ακικ κζλ αζ υτ⌠ββι µαγα ισ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγ 

κατον〈ϕα ϖολτ, αββ⌠λ κελλ κιινδυλνυνκ, ηογψ ισµερτκ α σζ〈ρµαζ〈σι ηελψκ ποντοσ 

ϕογ〈λλ〈σ〈τ, σ εννεκ µεγφελελ!εν κορρεκτ µ⌠δον αδτ〈κ µεγ, σ εγψβκντ σεµ φ∀ζ!δττ 

ρδεκκ αηηοζ, ηογψ α σζ〈ρµαζ〈συκατ Ιτ〈λι〈βαν α ϖαλ⌠σν〈λ ελ!νψτελενεββνεκ τντεσσκ 

φελ. Εζ αλαπϕ〈ν τεη〈τ α χολονια µελλεττι ποετοϖι⌠ι χιϖιτασ λτεζστ φοντολ⌠ρα ϖεηετϕκ. 

Κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ αννακ φελττελεζσε, ηογψ α  χιϖιταστ νψιλϖ〈ν α ∆ρ〈ϖα µεντν λ! 

Σερρετεσ σ α Σερραπιλλι τρζσβ!λ251 σζερϖεζτκ εγψετλεν κζσσγγ α ρ⌠µαιακ.  Αζ ϕ 

νεϖε αζτ ισ ϕελζι, ηογψ ϖαλαµιλψεν φορµ〈βαν α Πορτοϖι⌠ι χολονι〈ηοζ ταρτοζοττ. Α χιϖιτασ 

λακ⌠ι νεµ ναγψον ηαγψτακ µαγυκ υτ〈ν ρ〈σοσ εµλκετ, δε εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ 

                                                           
247 Κατ. 88. 
248 Βιζτοσαν λιβερτυσ: Κατ. 94, ναγψ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ 82, 83.  
249 Λδ. Χειυσ Μαξιµυσ σ αζ Αυρελιι: Κατ. 94, 84, 92. � Εζζελ σζεµβεν Νοϖελλιυσ ςιταλισνακ σεµµι νεµ 

υταλ λιβερτυσ ηελψζετρε, δε χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν φελεσγε, ςαλερια Σατονια σεµ τ∀νικ α λοϖαγρενδ∀ ςαλεριι 

ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕ〈νακ, λεγφελϕεββ α λιβερτ〈ϕυκ λεηετεττ, ϖ. κατ. 81. 
250 Κατ. 101. 
251 Πλιν. ν. η. 3,147. 
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λτεζτεκ, µερτ κσ!ββ, α 2. σζ. ϖγν σ α 3. σζ〈ζαδβαν πολγ〈ρϕογοτ σζερζ! Αυρελιιϖελ 

µινδ α Ποετοϖιοβαν σ κρνψκν 〈λλτοττ φελιρατοκον, µινδ πεδιγ αζ ιννεν τ〈ϖολβα 

σζ〈ρµαζοττ κατον〈κ εµλκειν ναγψοββ σζ〈µβαν ταλ〈λκοζυνκ.  

 

 

 

 

    Ηαλιχανυµ 

 

 

 Ηαλιχανυµοτ αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι α Ποετοϖιο � ςινδοβονα, ιλλετϖε α Ποετοϖιο 

� Χαρνυντυµ κτττι τσζακασζρα ηελψεζι, Ποετοϖι⌠τ⌠λ 31, Σαλλ〈ηοζ 30, Αρραβον〈ηοζ 40 

ρ⌠µαι µρφλδρε.252 Μυνιχιπιυµι ρανγϕ〈ρ⌠λ εγψετλενεγψ φελιρατ τυδ⌠στ. Ηελψτ αζ 

Αλσ⌠λενδϖ〈ν, σ α τλπαρτι Ρδιχσεν ελ!κερλτ σζ〈µοττεϖ! ρ⌠µαι εµλκεκ αλαπϕ〈ν µ〈ρ α 

19 σζ〈ζαδ ελεϕτ!λ κεζδϖε εγσζεν αζ υτ⌠ββι ιδ!κιγ ∆ολνϕα Λενδαϖα � ∆ολγα ςασ (= 

Αλσ⌠λενδϖα � Ηοσσζφαλυ) κρνψκρε ϖαλ⌠σζν∀στεττκ.253 Αζ 50−εσ σ 60−ασ ϖεκβεν 

Ηοσσζφαλυ τερλετν φολψτατοττ 〈σατ〈σοκ ταλ〈λτακ ισ ιττ εγψ κισεββ, 1−2. σζ〈ζαδι, 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α µαρκοµανν η〈βορκ ιδεϕν ελπυσζτυλτ, µαϕδ α 3−4. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν 

ϕραπτεττ τελεπλστ. Αζ ιτινεραριυµ Αντονινι Ποετοϖιο − Ηαλιχανυµ κζττι 

τ〈ϖολσ〈γαδατ〈νακ σ α Ποετοϖιο − Λενδαϖα κζττι τνψλεγεσ τ〈ϖολσ〈γ ϕελεντ!σ ελτρσε 

µιαττ µιαττ αζονβαν ϑ. �α�ελ κεζδεττ!λ φογϖα ελϖετεττε α Λενδϖα−Ηοσσζφαλυ 

Ηαλιχανυµµαλ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γ〈τ, σ α Μυρ〈ν, Μυρασζερδαηελψ ϖαγψ ςερ�εϕ τ〈ϕ〈ν εγψ 

µ〈σικ 〈τκελ!ηελψετ ισ φελττελεζεττ. Α Βοροστψ〈ντ νψοµϖοναλ〈νακ ποντοστ〈σα υτ〈ν α 

Μυρασζερδαηελψτ!λ 3 κµ−ρε νψυγατρα φεκϖ! Μαρτιν να Μυρι (Μυρασζεντµ〈ρτον, 

Ηορϖ〈τορσζ〈γ) τ∀ντ α λεγϖαλ⌠σζν∀ββνεκ, µελψνεκ εγψβκντ α τ〈ϖολσ〈γαδαται ισ 

µεγφελελτεκ αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι αδαταινακ, σ ιττ Μ. Φυλιρ ργσζ φελ ισ φεδεζτε αζτ α 

ρ⌠µαι τελεπλστ, αµελψ γαζδαγ λελετανψαγα αλαπϕ〈ν µινδεν ϕελ σζεριντ αζ ⌠κορι 

Ηαλιχανυµµαλ αζονοσ. 

ϑογ〈λλ〈σ〈ν κϖλ Ηαλιχανυµ µυνιχιπιυµ〈ρ⌠λ σεµµιτ σεµ τυδυνκ. Αζ 

ιτινεραριυµοκ αδαταιβ⌠λ κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ, ηογψ α Μυρα ϖλγψβεν φεκδτ, νψυγατι 

                                                           
252 Ιτιν. Αντ. 261, 9−262, 2 α Αλιχανο Ποετοϖιονε µ. π. ΞΞΞΙ; 262, 4−5: α Ηαλιχανο Σαλλε µ. π. ΞΞΞΙ. � 

Εµλτι µγ: Γεογρ. Ραϖ. 4,19,5,3: Λιγανο. 
253 Αλσ⌠λενδϖα κρνψκρε ηελψεζι ΣΟΠΡΟΝΙ Σ., ΦΑ 30, 1979, 91 σκ. 
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ηατ〈ρ〈τ πεδιγ α νοριχυµι−παννονιαι προϖινχιαηατ〈ρ κπεζτε. Α τ!λε δλρε λακ⌠ Σερρετεστ!λ 

σ Σερραπιλλιτ⌠λ, ιλλετϖε Ποετοϖι⌠τ⌠λ α ∆ρ〈ϖα, σ ταλ〈ν α Σλοϖενσκε Γοριχα ϖονυλατα 

ϖ〈λασζτοττα ελ. Μιϖελ Ηαλιχανυµ σζακι σζοµσζδϕ〈ρα, Σαλλ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν ηασονλ⌠κππ 

νεµ 〈λλνακ ρενδελκεζσνκρε α ηατ〈ρ µεγ〈λλαπτ〈σ〈ηοζ φορρ〈σοκ, λεηερ!σγκντ α 

τερµσζετεσ ηατ〈ροκατ ϖεηετϕκ σζ〈µτ〈σβα. Ιλψεν α Μυρα, σ α Κερκα πατακ. Αζ, ηογψ α 

Μυρα βαλπαρτϕα, ϖαγψισ α Ζαλαι δοµβσ〈γ δλι ρσζε (ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν α Κερκα σ α 

Χσερτα σσζεφολψ〈σ〈τ⌠λ ιλλ. α Π〈κα−Πυσζταεδεριχσ ϖοναλτ⌠λ δλρε εσ! τερλετ) 

Ηαλιχανυµηοζ ταρτοζηατοττ−ε � µιντηογψ α Βαλατοντ⌠λ δλρε εσ! τερλετ ρ⌠µαι κορι 

τελεπλσϖισζονψαιτ ϖγκππ νεµ ισµερϕκ � νεµ τυδϕυκ µγ χσακ µεγβεχσλνι σεµ. 

Α φεντεββ ναγψϕ〈β⌠λ κρϖοναλαζοττ τερλετρ!λ ελ!κερλτ φελιρατοκ α µυνιχιπιυµι 

ρανγ ελνψερσνεκ ιδ!ποντϕ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν σεµ νψϕτανακ σεµµιφλε τ〈µποντοτ. Α 

Σοπρονι Σ〈νδορ 〈λταλ φελττελεζεττ ηαδριανυσι αλαπτ〈σ µινδενφλε κοµολψαββ αλαποτ 

νλκλζ.254  

  

 

 

          Σαλλα 

  

 

 Αζ Βοροστψ〈ντ µεντν φεκδτ, Ηαλιχανυµ σ Σαϖαρια κζττ, αζ Ιτινεραριυµ 

Αντονινι σζεριντ αζ ελ!ββιτ!λ 31, αζ υτ⌠ββιηοζ 30 ρ⌠µαι µρφλδρε.255 Αζ υτ⌠ββι 

ϖτιζεδεκβεν α µαι Ζαλαλϖ! τελεπλσνλ σικερλτ αζονοστανι. Α τερλετ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ 

ελ!ττ α κελτα Βοιι σζ〈λλ〈στερλετηεζ ταρτοζοττ, σ αζ ιττενι φολψαµι 〈τκελ!νλ µ〈ρ α ρ⌠µαιακ 

µεγϕελενσε ελ!ττ εγψ κισεββ φαλυ λτεζεττ, µελψετ α ρ⌠µαιακ ϖαλ⌠σζν∀λεγ φελσζ〈µολτακ, 

αµικορ ιττ αυξιλιαρισ τ〈βορτ λτεστεττεκ. Α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈ρα αζ αυξιλια 

ελϖεζνψλστ κϖετ!εν κερλτ σορ. Σαλλα τερριτοριυµα νψυγατον α νοριχυµι−παννονιαι 

προϖινχιαηατ〈ριγ τερϕεδτ, α τλολδαλον Φλαϖια Σολϖα ϖολτ α σζοµσζδϕα. ⊃σζακον Σαϖαρια 

φελ!λ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ Αρραβο (Ρ〈βα) κπεζτε α ηατ〈ρτ. ⊃σζακκελετι σζοµσζδϕα Μογετιανα 

                                                           
254 Σζεµλψνεϖεκετ ισ ταρταλµαζ⌠ φελιρατυνκ µινδσσζε κεττ! ϖαν. Εζεκεν εγψνεϖ∀ περεγρινυσ, εγψ 

ηαδριανυσι πολγ〈ρϕογγαλ βρ⌠ ροµανιζ〈λτ βεννσζλττ, σ κτ ιταλικυσ ν! σζερεπελ: ΑΙϑ 447 (Μυρσκα Σοβοτα 

� 2. σζ〈ζαδ) Π. Αελιυσ ςιατορ; ΧΙΛ ΙΙΙ 4149 (∆ολνϕα Λενδαϖα � 1. σζ. ϖγε) ςιβενυσ � κελτα βεννσζλττ. Α 

µυνιχιπιυµοτ εµλτ! φελιρατον σζερεπλ!, Ηαλιχανυµβ⌠λ Αθυινχυµβα ελσζ〈ρµαζοττ ν! εγψ Ιυλια. Εζ α 

κεϖσ, αµιτ τυδυνκ, βελειλλικ αββα α κπβε, αµι α Βοροστψ〈ντ µεντι ϖ〈ροσοκ λακοσσ〈γ〈τ ϕελλεµζι. 
255 Ιτιν. Αντ. 262, 4−6, λδ. τοϖ〈ββ〈 Γεογρ. Ραϖ. 4, 19, 5, 4. 
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ϖολτ, ιττ εγψ σζακασζον α Ζαλα ϕελεντηεττε α ηατ〈ρτ. Βαλατοντ⌠λ δλρε σαϕνοσ α 

τελεπλσϖισζονψοκατ νεµ ισµερϕκ. 

 Σαλλα µυνιχιπιυµι ρανγοτ Ηαδριανυσ αλαττ καποττ, ερρε α µυνιχιπιυµ Αελιυµ 

ϕελζ!ϕε υταλ.256 Μυνιχιπιυµ χιϖιυµ Ροµανορυµ λεηετεττ, µερτ α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζνακ α 

ρ⌠µαι νκορµ〈νψζατοκρα ϕελλεµζ! ιντζµνψε, α σεϖιρεκ τεστλετε ιττ ισ µεγταλ〈ληατ⌠ 

ϖολτ.257  

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει: 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 104 & Κρ. υ. 117−2. σζ. κζεπε 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

σεξϖιρ: κατ. 103 & Κρ. υ, 117 υτ〈ν 

 

Εγψετλεν εδδιγ µεγισµερτ δεχυρι⌠ϕα, Λ. Χλ(αυδιυσ) Τι. φ. Θυιρινα Μοδερατυσ, ταρτοµ〈νψι 

ϖισζονψλατβαν ισ φοντοσ σζεµλψισγ ϖολτ: Σαϖαρι〈βαν ισ ταν〈χσοσ ϖολτ, ταρτοµ〈νψι φ!παπ 

ϖολτ, σ αζ τ δεχυρι〈β⌠λ 〈λλ⌠ ιτ〈λιαι βρ⌠ι τεστλετνεκ ισ ταγϕα ϖολτ. Νεµ ϖολτ σαλλαι πολγ〈ρ, 

υγψανακκορ αζονβαν σαϖαριαι σεµ258 Θυιρινα τριβυσα Φλαϖιυσι αλαπτ〈σ ϖ〈ροσρα υταλ, 

αηονναν ϖληετ!εν ελσζ〈ρµαζοττ, µερτ οττανι τισζτσγεκετ νεµ εµλτ.259 Σαλλαι σ Σαϖαριαι 

µλτ⌠σ〈γαι βετλτσνεκ ινχολατυσ ϖολτ α φελττελε, αµελψ Μοδερατυσνακ εζεκβεν α 

                                                           
256 Μυνιχιπιυµ Αελιυµ, ϖ. Κατ. 104. 
257 Κατ. 103. 
258 Κατ. 104. Α Θυιρινα τριβυσβα ταρτοζοττ, εζζελ σζεµβεν Σαλλα � ηαδριανυσι αλαπτ〈σ〈β⌠λ κϖετκεζ!εν � α 

Σεργι〈βα., Σαϖαρια πεδιγ α Χλαυδι〈βα. Μιϖελ αζονβαν α φελιρατ〈τ Αθυαε Ιασαε−βαν 〈λλτοττα, νεµ ζ〈ρηατϕυκ 

κι αζτ α λεηετ!σγετ σεµ, ηογψ οδαϖαλ⌠ ϖολτ. Αθυαε Ιασαε ϖισζοντ α µυνιχιπιυµ Ιασορυµηοζ ταρτοζοττ, λδ. 

φεντεββ, µελψ Σαλλ〈ηοζ ηασονλ⌠αν υγψανχσακ Ηαδριανυσ αλαττ νψερτε ερ α µυνιχιπιυµι ρανγοτ. Α 

µυνιχιπιυµ Ιασορυµ λζρεηοζ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν � αννακ µρλεγελσε σορ〈ν, ηογψ µιρτ καποττ 

θυαττυορϖιρι ϖεζετστ, φελµερλτ, µιντ λεηετσγεσ µαγψαρ〈ζατ α χιϖιτασ Ιασορυµ λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈νακ 

λεηετ!σγε ισ. Εµον〈ν〈λ σ Νεϖιοδυνυµν〈λ α λατιν ϕογ µρλεγελσεκορ α Φλαϖιυσι αδοµ〈νψοζ〈σ τ∀ντ α 

λεγϖαλ⌠σζν∀ββνεκ. Αµεννψιβεν α φλαϖιυσι λατιν ϕογ λεηετ!σγτ α χιϖιτασ Ιασορυµ εσετβεν ισ σζ〈µτ〈σβα 

ϖεσσζκ, ακκορ αζ οττ πολγ〈ρϕογοτ σζερζεττ, ϖαγψ οττανι ιλλετ!σγ∀ϖ λεττ ρ⌠µαι πολγ〈ροκνακ α Θυιρινα 

τριβυσβα κελλ ταρτοζνια, µιντ αηογψαν α ηισπανιαι λατιν κζσσγεκ ισ α ιυσ Λατιι Κρ. υ. 73/74 �βεν τρτν! 

κιτερϕεσζτσε υτ〈ν κιϖτελ νλκλ α Θυιρινα τριβυσβα λεττεκ βεσορολϖα, ϖ. Ρ. ΩΙΕΓΕΛΣ, Τριβυσινσχηριφτεν 6, 

σ 8. Μιϖελ Λ. Χλ(αυδιυσ) Τι. φ. Θυιρινα Μοδερατυσ φελιρατα α Κρ. υ. 2. σζ. α 2. σζ. ελσ! φελβ!λ σζ〈ρµαζικ, 

πολγ〈ρϕογα α χιϖιτασ µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελστ!λ µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ λεηετ ργεββι κελετ∀. 
259 ΜΧΣΨ Α., Σαϖαρια 16, 1982 [1983], 309 σκ. αφρικαι σζ〈ρµαζ〈σνακ ϖλι. 
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ϖ〈ροσοκβαν λϖ! δοµιχιλιυµ〈ν, ιλλ. αζ εηηεζ ϕογαλαποτ βιζτοστ⌠ η〈ζ〈ν ϖαγψ φλδβιρτοκ〈ν 

κελλεττ, ηογψ αλαπυλϕον.260 

 

 

 

       Σαϖαρια261 

 

 

Ηιϖαταλοσ νεϖε α φελιρατοκον χολονια Χλαυδια Σαϖαρια262 ϖαγψ χολονια Χλαυδια 

Σαϖαριενσιυµ263 ϖολτ. Α Βοροστψ〈ντ µεντν, Σαλλα σ Σχαρβαντια κζττ φεκδτ, αζ 

Ιτιναραριυµ Αντονινι σζεριντ ελ!ββιρ!λ 31, αζ υτ⌠ββιτ⌠λ 34 ρ⌠µαι µρφλδρε,264 α µαι 

Σζοµβατηελψ ηελψν. Α Βοροστψ〈ντνακ τββ λε〈γαζ〈σα ισ ϖολτ εζεν α ηελψεν: Αρραβονα 

σ Αθυινχυµ ιρ〈νψ〈βα, ϖαλαµιντ Σοπιαναε φελ. Εγψ µ〈σοδλαγοσ ϕελεντ!σγ∀ τ ιννεν 

κζϖετλενλ Νοριχυµβα ισ ϖεζετεττ.265 Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ αλαπτοττα, ερρ!λ µινδ α ϖ〈ροσνϖ 

Χλαυδια ϕελζ!ϕε, µινδ πεδιγ α πολγ〈ροκ Χλαυδια τριβυσβα ϖαλ⌠ βεσορολ〈σα εγψντετ∀εν 

τανσκοδικ266 Α χολονι〈τ α χσ〈σζ〈ρ α βοιυσοκ εγψκορι σζ〈λλ〈στερλετν ηοζτα λτρε, µελψ 

ερεδετιλεγ α ∆ρ〈ϖ〈τ⌠λ σζακρα, α µαι ∆υν〈ντλ νψυγατι, σ Αυσζτρια κελετι ηατ〈ρσ〈ϖϕ〈βαν 

εγσζεν α ∆υν〈ιγ τερϕεδτ, δε εββεν αζ ιδ!βεν µ〈ρ χσακ γψρεν λακοττ ϖολτ: Πλινιυσ 

εγψσζερ∀εν χσακ δεσερτα Βοιορυµκντ εµλτι.267 Μιϖελ α Χαεσαρ κορ〈βαν µγ κατοναιλαγ 

                                                           
260 ΧΙΛ ΙΙ 2135: ινχολα εξ δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ); Χοδ. Ιυστ. 10, 40, 7; χιϖεσ θυιδεµ οριγο µανυµισσιο 

αδλεχτιο αδοπτιο, ινχολασ ϖερο, σιχυτ ετ διϖυσ Ηαδριανυσ εδιχτο συο µανιφεστισσιµε δεχλαραϖιτ, δοµιχιλιυµ 

φαχιτ. 
261 Α φελιρατοκον χσακνεµ κιϖτελ νλκλ Σαϖαρια, ιροδαλµι φορρ〈σοκβαν γψακραν Σαβαρια. 

Ιτινεραριυµοκβαν νεµ κϖετκεζετεσ α ηασζν〈λατα, ϖ. Ιτιν. Αντ. 262, 6: Σαϖαρια, δε 233,5, 261,7, 262,6, 

266,4: Σαβαρια. � Ηασονλ⌠ κϖετκεζετλενσγ νηα εγψαζον φελιρατον ισ ελ!φορδυλ ϖ. ΧΙΛ 32627 Ροµα, ϖ. 8 

σ ϖ. 25, Σαβα(ρια) σζεµβεν α ϖ. 25−τελ, αηολ Σαϖαρ(ια).  
262 Κατ. 104, 108, στβ.  
263 Κατ. 117. 
264 Ιτιν. Αντ. 262, 5−7. 
265 Εγψ Κοχηφιδισχηνλ ταλ〈λτ µρφλδκ! δοκυµεντ〈λϕα, ϖ. ΒΗβλ 1, 1932, 77, ν. 82. 
266 Χολονια Χλαυδια: κατ. 89, 104, 107α, 111, 114, 124, 127, 129, 132, 133, 136, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ςΙ 3272 

(Ρ⌠µα), 32830 (Ρ⌠µα), ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ ν. 128 (Ρ⌠µα, πυβλικ〈λατλαν). Χολονια Χλαυδια Αυγυστα: 

κατ. 164. � Τριβυσ Χλαυδια: κατ. 111, 136, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ςΙ 37206, 32640, (Ρ⌠µα), ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 

47, 47η (Ρ⌠µα)  
267 Πλιν. ν. η. 3,146: δερεστα Βοιορυµ. � Μιϖελ α Βοιι α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈βαν α νοριχυµι κιρ〈λψσ〈γ 

ϖαζαλλυσαι ϖολτακ, τββεν γψ ϖλικ, ηογψ Σαϖαρια χολονια αλαπτ〈σ〈ρα Νοριχυµ προϖινχι〈ϖ〈 σζερϖεζσε, σ 
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ιγεν ερ!σ Βοιι α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈βαν µ〈ρ α νοριχυµι κιρ〈λψσ〈γ ϖαζαλλυσαινακ 

τ∀ννεκ, σ µιϖελ Πλινιυσνακ α δεσερτα Βοιορυµ ηελψζετνεκ ϕελλεµζσϖελ καπχσολατοσ 

σζ⌠ηασζν〈λατα σζερενχστλεν µ⌠δον ροσσζ φορδτ〈σβαν µεντ 〈τ α κζτυδατβα,268 τββεν 

γψ ϖλικ, ηογψ Σαϖαρια χολονια αλαπτ〈σ〈ρα Νοριχυµ προϖινχι〈ϖ〈 σζερϖεζσε, σ αζ 

εηηεζ καπχσολ⌠δ⌠ ϖ〈ροσαλαπτ〈σοκ κερετβεν κερλτ σορ,269 σ µαϕδ χσακ εζτ κϖετ!εν 

ϖαλαµικορ χσατολτ〈κ 〈τ Παννονι〈ηοζ. Αζ εµελλεττ ϖαλ⌠ ρϖελσεκβεν αζ αζ 〈λλτ〈σ ισ 

σζερεπετ ϕ〈τσζικ, µισζεριντ Παννονια αζιδ!τ〈ϕτ µγ νεµ ισ ϖολτ προϖινχια, ηανεµ χσυπ〈ν 

κατοναι ιγαζγατ〈σι κρζετ, εζρτ οττ ελεϖε νεµ ισ λεηετεττ ϖ〈ροστ αλαπτανι.270 Εζ αζονβαν 

νεµ 〈λλϕα µεγ α ηελψτ: α λεξ προϖινχιαε υγψαν νεµ µαραδτ φενν, Αυγυστυσ 

νλετρ〈σ〈νακ ιδεϖ〈γ⌠ φεϕεζετε αζονβαν εββεν α τεκιντετβεν ϖιλ〈γοσ τµυτατ〈στ αδ: α 

κσ!ββι ταρτοµ〈νψνακ νεϖετ αδ⌠ παννονοκ φλδϕτ α ρ⌠µαιακ εγψ µ〈ρ µεγλϖ! 

ταρτοµ〈νψβα κεβελεζτκ βε, ϖαγψισ εγψ µ〈ρ µεγλϖ! ταρτοµ〈νψ ηατ〈ραιτ τολτ〈κ κι. α 

∆υνα φολψ⌠ιγ.271 Α κσ!ββιεκ σορ〈ν πεδιγ εζτ, α µ〈ρ µεγλϖ! ταρτοµ〈νψτ οσζτοττ〈κ 

κεττ, υγψανγψ, αηογψαν εζτ µ〈σ ταρτοµ〈νψοκ εσετβεν ισ τεττκ. Εγψβκντ αζ σεµ 

ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ αζ Αυγυστυσ−κορι ηαταλµι ϖισζονψοκ α Βοροστψ〈ντ τρσγβεν µγ 

Χλαυδιυσ κορ〈βαν ισ ϖ〈λτοζατλανυλ ρϖνψβεν λεττεκ ϖολνα. Αζ Ιτ〈λι〈τ α ∆υν〈ν τλρ⌠λ 

                                                                                                                                                                          
αζ εηηεζ καπχσολ⌠δ⌠ ϖ〈ροσαλαπτ〈σοκ κερετβεν κερλτ σορ, σ µαϕδ χσακ εζτ κϖετ!εν χσατολτ〈κ 〈τ 

Παννονι〈ηοζ. 
268 Πλιν., ν. η. 3,146 νεϖεζετεσ ηελψτ, ϖ. Νοριχισ ιυνγυντυρ λαχυσ Πε<λ>σο, δεσερτα Βοιορυµ� τββεν 

γψ φορδτϕ〈κ, ηογψ α δεσερτα Βοιορυµ Νοριχυµηοζ ταρτοζοττ, γψ πλ.. Ε. ΤΤΗ, Ας 31, 1980, 82: �Πλινιυσ 

σετζτ αυχη διε ϖον Χλαυδιυσ γεγρνδετε Σαϖαρια χολονια υνδ Σχαρβαντια ιν δασ νορισχηε Γεβιετ (ν. η. ΙΙΙ 

146)��, πεδιγ α ιυνγο ιγε σζενϖεδ! αλακϕ〈τ Πλινιυσ ναγψον εγψρτελµ∀εν αζ �εγψµ〈σ µελλ χσατλακοζικ, 

εγψµ〈σ µελλ ιλλεσζκεδικ� ϕελεντσβεν ηασζν〈λϕα ϖ: 3,136: Ραετισ ιυνγυντυρ Νοριχι, τοϖ〈ββ〈 3,148: 

Παννονιαε ιυνγιτυρ προϖινχια, θυαε Μοεσια απελλατυρ�  
269 ςιρυνυµ, Χελεια, Τευρνια, Αγυντυµ σ Ιυϖαϖυµ αλαπτ〈σ〈ϖαλ εγψετεµβεν.  
270 ϑ. �α�ελ, ΡΕ Συππλ. ΞΙ 573 Ιλλψριχυµ ινφεριυσ πολγ〈ρι ιγαζγατ〈σ〈νακ βεϖεζετστ ςεσπασιανυσ κορ〈ρα 

τεττε. Υγψανεζτ αζ ρϖελστ λδ. φεντεββ Εµονα Ιτ〈λι〈ηοζ ταρτοζ〈σα µελλεττ. Νοριχυµ Κρ. ε. 15−βεν ϖαζαλλυσ 

τερλετκντ κερλτ ρ⌠µαι υραλοµ αλ〈, σ νεµ καποττ µεγσζ〈λλ⌠ χσαπατοκατ. Ρ⌠µαι ταρτοµ〈ννψ〈 χσακ 

Χλαυδιυσ αλαττ σζερϖεζτκ. Ηα Σαϖαρια αλαπτ〈σ〈τ εγψεσεκ � αζον οκν〈λ φογϖα, ηογψ νζετκ σζεριντ 

Παννονια ακκορ µγ νεµ προϖινχια, ηανεµ χσυπ〈ν εγψ κατοναι ιγαζγατ〈σι κρζετ ϖολτ �  νεµ τυδϕ〈κ 

µ〈σκππεν κιϖιτελεζηετ!νεκ ελκπζελνι, χσακ α Χλαυδιυσ αλαττ φρισσεν σζερϖεζεττ νοριχυµι προϖινχια κερετει 

κζττ, υγψανεζτ α λογικ〈τ κϖετϖε, αζ οππιδυµ Ιυλια Σχαρβατια Τιβεριυσ−κορι µεγτερεµτστ σεµ λεηετ � 

εζτ ϖαλ⌠βαν εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ νεµ λεηετ � α ρεγνυµ Νοριχι κερετει κζττ ελκπζελνι. Ηα 

Σχαρβαντι〈τ Τιβεριυσ αλαττ τελεπεσεκκελ ερ!στεττκ µεγ, ακκορ αζ εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ Τιβεριυσ αλαττ 

µ〈ρ νεµ Νοριχυµηοζ, ηανεµ Ιλλψριχυµηοζ, ϖαγψ ηα µ〈ρ αζτ κεττοσζτοττ〈κ, αννακ σζακι ϕογυτ⌠δϕ〈ηοζ, 

Παννονι〈ηοζ ταρτοζοττ. Οππιδυµ Σχαρβαντια Ιυλια, ϖ. Πλιν., ν. η. 3,146. 
271 � προτυλιθυε φινεσ Ιλλψριχι αδ ριπαµ φλυµινισ ∆ανυϖιι� Ργ∆Α 30. 
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φενψεγετ! γερµ〈ν ϖεσζλψ ελη〈ρτ〈σα µ〈ρ Κρ. υ. 6−βαν σργ!σ βεαϖατκοζ〈στ κϖ〈ντ, σ 

Τιβεριυσ ηαδµ∀ϖελετι τερϖβ!λ ελγγ ϖιλ〈γοσ, ηογψ ρ⌠µαιακ νεµ τισζτελτκ α νοριχυµι 

ϖαζαλλυσ κιρ〈λψσ〈γ φελσγτερλεττ.272 Α ϖ〈λλαλκοζ〈στ φλβεσζακτ⌠ παννονιαι λ〈ζαδ〈σ 

τοϖ〈ββ νϖελτε Ιτ〈λια ϖεσζλψεζτετεττσγνεκ ρζστ, σ α τρσγ κατοναι φοντοσσ〈γ〈τ. 

Μινδεζεκ φνψβεν νεµ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ α ∆υν〈ηοζ ϖεζετ! φελϖονυλ〈σι υτατ � ηα µγ 

αδδιγ νεµ τεττκ ϖολνα µεγ � εκκορ νε ϖοντ〈κ ϖολνα σζιλ〈ρδαν ρ⌠µαι ελλεν!ρζσ αλ〈. Εζτ 

εγψβκντ αζ οππιδυµ Σχαρβαντια Ιυλια λτεζσε σζακον, α Φερτ! µελλεττ ισ βιζονψτανι 

λ〈τσζικ. Α λεγι⌠κ ποντοσ εληελψεζκεδστ εββεν αζ ιδ!βεν νεµ ισµερϕκ. Νη〈νψαν 

ϖισζοντ αζτ ισ µρλεγελικ, ηογψ α λεγιο Ξς Απολλιναριστ α παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈σ 

λεϖερστ κϖετ!εν α Σζ〈ϖα ϖλγψβ!λ � αηολ εγψβκντ α ρ⌠µαιακ σοκκαλ κννψεββεν 

σ γψορσαββαν βολδογυλτακ α φελκελ!κκελ, µιντ α δλεββρε λακ⌠ δαλµ〈τ τρζσεκκελ � α 

Βοροστψ〈ντ µελλ, Σαϖαρι〈βα, ϖαγψ αννακ κρνψκρε ηελψεζτκ 〈τ, σ α Χλαυδιυσ−κορι 

σαϖαριαι ϖετερ〈νδεδυχτιο α λεγι⌠νακ ιννεν τοϖ〈ββ, Χαρνυντυµβα τρτν! 〈τηελψεζσϖελ 

〈λλτ ϖολνα σσζεφγγσβεν.273 Εγψ βιζτοσ: α ϖετερ〈νδεδυχτι⌠τ, µελψβεν µινδεν κτσγετ 

κιζ〈ρ⌠αν α λεγιο Ξς Απολλιναρισ κισζολγ〈λτ κατον〈ι ϖεττεκ ρσζτ, φελιρατοκ βιζονψτϕ〈κ.274 

Σαϖαρια νψυγατι ηατ〈ρα α νοριχυµι−παννονιαι προϖινχιαηατ〈ρραλ εσεττ εγψβε. 

⊃σζακον Σχαρβαντι〈τ⌠λ α Ρπχε (Ραβνιτζ) ϖ〈λασζτοττα ελ. Ιττ α κτ ϖ〈ροστ⌠λ κζελ αζονοσ 

τ〈ϖολσ〈γρα φεκϖ! Φερτ!ρ〈κοσ ηοϖαταρτοζ〈σα ϖιτατοττ. ⊃σζακκελετεν α χιϖιτασ Βοιορυµ ιλλ. 

Μυρσελλα, δλκελετεν Μογετιανα, δλεν Σαλλα ϖολτ α σζοµσζδ. Κελετεν σ ταλ〈ν δλεν ισ α 

ηατ〈ρτ αζ Αρραβο (Ρ〈βα) κπεζτε.275  

Α χολονια ϖαλλ〈σι−αδµινισζτρατϖ κζποντ ϖολτ. Α κζελι ηατ〈ρ〈τκελ! µιαττ α ϖ〈ροσ 

σζλν α πορτοριυµ πυβλιχυµ Ιλλψριχι εγψικ ϖ〈µ〈λλοµ〈σα µ∀κδττ.276 Εζ υτ⌠ββι 

βιζτονσ〈γ〈τ εγψ βενεφιχιαριυσ 〈λλοµ〈σ σζαϖατολτα.277 Τοϖ〈ββ νϖελτε Σαϖαρια 

ϕελεντ!σγτ, ηογψ Παννονια κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Τραιανυσ χσ〈σζ〈ρ ιττ, α ϖ〈ροσφαλον κϖλ, α 

Περιντη τλπαρτϕ〈ν πτεττε φελ αζ αρα Αυγυστι Παννονιαε συπεριορισ, α ταρτοµ〈νψι κυλτυσζ 

σ αζ εηηεζ καπχσολ⌠δ⌠ χονχιλιυµ προϖινχιαε κζποντϕ〈τ.  

                                                           
272 ςελλ. 2,109,3: �α Χαρνυντο, θυι λοχυσ Νοριχι προξιµυσ αβ ηαχ παρτε ερατ� . 
273 ς. ΤΤΗ Ε., ΑΤ 24, 1977, 196, 26. ϕεγψζ, ϕαββαν ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 119 σκ. 
274 Κατ. 122, 126, 131. 
275 ς. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 36, Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 264 σκ; Α. ΜΧΣΨ � Τ. 

ΣΖΕΝΤΛ⊃ΛΕΚΨ: Στεινδενκµλερ 20 σκ, τοϖ〈ββ〈 Ι. ΤΤΗ, ΣΣζ 25, 1971, 214−230, Υ!, Αρχη. ⊃ρτ. 100, 1973, 

π. 254, σ αζ 52. ϕεγψζετ. Αζ Αυσζτρια τερλετρε εσ! λελ!ηελψεκετ λδ. υγψανιττ, τοϖ〈ββ〈 ΗΙΛ∆, ΣΕ 1 σκκ., σ 

Ε. ΩΕΒΕΡ: ∆ιε ρµερζειτλιχηεν Ινσχηριφτεν δερ Στειερµαρκ. Γραζ, 1969.  
276 ΡΙΥ 1, 3, 19. 
277 ΡΙΥ 1 5, 6, 11. 
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Αζ αδµινισζτρ〈χι⌠ ιντζµνψει 

 

ϖ〈ροσι ταν〈χσ: 

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 134 � 1/2. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ. 104, 105, 111, 113, 123, 124, 132, 136, 164 � 1. σζ. µ〈σοδικ φελε − 3. 

σζ〈ζαδ. 

ορνατυσ ορναµεντισ δεχυριοναλιβυσ: κατ. 134 � 1/2. σζ〈ζαδ 

 

ϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: 105, 136 � 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε − 2. σζ〈ζαδ 

αεδιλισ: 116, 118, 124, 136. � 2−3. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο): 105, 116, 117, 136. � 1. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε − 3. σζ〈ζαδ 

ελεϕε 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο)  θ(υιν)θ(υενναλισ): 117, 136. � 2. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ ι(υρε) δ(ιχυνδο): 118? � 2/3. σζ〈ζαδ 

χυρατορ ρει πυβλιχαε: ? 110. � 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε /3. σζ〈ζαδ 

οµνιβυσ ηονοριβυσ φυνχτυσ: 115. � 2. σζ〈ζαδ ϖγε /3. σζ〈ζαδ 

χανδιδατι: 118? � 2/3. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ χολλεγιι φαβρυµ χεντοναριορυµ: κατ. 124 � 3. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: κατ. 117. � 2/3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕα 

 

αππαριτορεσ: 

σχριβα: 120 ? 

ϖιλ(ιχυσ) καλ(ενδαριι) Σεπτιµι|[α]νι: κατ. 119. � 3. σζ〈ζαδ ελσ! φελε 

 

σερϖι πυβλιχι: κατ. 119, ΡΙΥ 1, 22, ΙΙ 14 (2 φ!), ς 23. � Κρ. υ. 188 − 3. σζ. ελσ! φελε 

 

αλ〈ρενδελτ ιγαζγατ〈σι εγψσγεκ: 

ϖιχυσ: 

ςολευχιονεσ: κατ. 135. � 3. σζ〈ζαδ 

 

 



 65

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

ποντιφεξ: 105, ?108 (ρεκονστρυ〈λτ) � 1. σζ〈ζασ µ〈σοδικ φελε �103/111 

αυγυρεσ: 108. � 103/111 

φλαµεν: 136. � 2. σζ〈ζαδ 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ τισζτσγϖισελ!ι: 

σεϖιρ: 107, 114. � 1/2 − 2/3. σζ〈ζαδ 

Αυγυσταλισ: 106, 128 (2 φ!), 134. � 1�2. σζ〈ζαδ 

 

Σαϖαρια µινδεν ϕελ σζεριντ χολονια χιϖιυµ Ροµανορυµ ϖολτ: Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ 

λεγι⌠σϖετερ〈νοκ σζ〈µ〈ρα αλαπτοττα, νκορµ〈νψζατ〈νακ λν δυοϖιρι ιυρε διχυνδο 〈λλτακ, 

φελιρατοκ ιγαζολϕ〈κ α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψεινεκ, α σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ 

τεστλετεινεκ α ϖ〈ροσβαν ϖαλ⌠ µ∀κδστ, σ φ!λεγ: α πολγ〈ραι λεγι⌠κβαν σ α 

πραετοριανυσοκν〈λ σζολγ〈λτακ, ϕελεντ!σ λτσζ〈µ βεννσζλττ λακοσσ〈γ πεδιγ νεµ 

µυτατηατ⌠ κι α τερριτοριυµ〈ν. Μ〈σφλ ϖσζ〈ζαδδαλ αζ αλαπτ〈σα υτ〈ν, α Σεϖερυσ χσ〈σζ〈ροκ 

αλαττ ϕογ〈λλ〈σ〈βαν ϖαλαµιλψεν τοϖ〈ββι κεδϖεζ! ϖ〈λτοζ〈σ κϖετκεζεττ βε, αµιρε α χολονια 

Χλαυδια ϕελζ!ϕνεκ Αυγυστ〈ϖαλ ϖαλ⌠ β!ϖλσβ!λ κϖετκεζτετηετνκ.278  Εµγττ 

εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ ολψαν ιντζκεδσ ρεϕλικ, αµελψ Παννονι〈νακ τββ ϖ〈ροσ〈τ ισ 

ηασονλ⌠κππεν ριντεττε,279 σ ϖαλαµιλψεν φορµ〈βαν α ϖ〈ροσ ρσζλεγεσ ϕρααλαπτ〈σ〈τ,280 

ϖαγψ ταλ〈ν µγ ινκ〈ββ α πριϖιλεγιζ〈λ〈σ〈τ ϕελεντεττε. Εσετλεγ α ιυσ Ιταλιχυµ κιϖ〈λτσ〈γ〈νακ 

αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρα γονδοληατυνκ, αµελψ � αννακ φνψβεν, ηογψ εββεν α κιϖ〈λτσ〈γβαν 

Σεπτιµιυσ Σεϖερυστ⌠λ, ιλλ. δινασζτι〈ϕα κσ!ββι ταγϕαιτ⌠λ τββ αφρικαι ϖ〈ροσ µελλεττ πλδ〈υλ, 

εγσζεν ϖλετλεν ελσζ⌠λ〈σβ⌠λ τυδϕυκ, ηογψ τ δαχιαι ϖ〈ροσ ισ ρσζεσλτ � , ολψαν ϖ〈ροσοκ 

εσετβεν, µελψεκ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσσζαλ µ〈ρ α ηελψταρτ⌠σ〈γα ιδεϕν ισ κζελεββι 

καπχσολατβαν 〈λλτακ, ναγψον ισ ρτηετ! λεννε.281 Βιζονψτκυνκ αζονβαν νινχσ ρ〈. Ταλ〈ν 

                                                           
278 Κατ. 164. Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ αζ Αυγυστα ϕελζ!τ Ιυλια ∆οµν〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε, Σχαρβαντια αζονβαν 

µυνιχιπιυµ Αυγυστυµ ϖολτ. 
279 Κατ.:   ��Χολονια Σεπτιµια Σισχια Αυγυστα; µυνιχιπιυµ Φλαϖιυµ Αυγ(υστυµ) Σχαρβαντ(ια) − Β. 

ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ αζ Αυγυστα ϕελζ!τ Ιυλια ∆οµν〈ϖαλ ηοζζα σσζεφγγσβε, Σχαρβαντια εσετε µυτατϕα αζονβαν, 

ηογψ νεµ α χσ〈σζ〈ρν τιτυλυσα νψερτ φελϖτελτ εζεκνεκ α ϖ〈ροσοκνακ α νεϖβε, ϖ. ΕΣ�.. 
280 Σεµµικππ νεµ τελϕεσετ, µερτ ακκορ αζ αλαπτ⌠ χσ〈σζ〈ρρα υταλ⌠ ϕελζ!τ εγψ µ〈σικ ϖ〈λτοττα ϖολνα φελ, µιντ 

Αθυινχυµ ϖαγψ Χαρνυντυµ νεϖβεν α χολονια ρανγρα εµελσκκελ σσζεφγγσβεν α Σεπτιµια ϕελζ!. 
281 Λδ. α σψριαι Ηελιοπολισ εσεττ, µελψνεκ νεϖβεν ελ!σζρ Κρ. υ. 213−βαν τ∀νικ φελ α Ιυλια Αυγυστα Φελιξ 

ϕελζ! (ΧΙΛ ΙΙΙ 202), σ ηασονλ⌠κππ α ιυσ Ιταλιχυµ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ ηοζζ〈κ σσζεφγγσβε, ϖ. Β. 

ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ, ΕΣ 9, Βονν, 1972, π. 69. σ 145. ϕεγψζετ. 
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αζ ν. καλενδαριυµ Σεπτιµιανυµ282 ισ εζζελ 〈λλτ σσζεφγγσβεν, µελψνεκ Σαϖαρι〈β⌠λ 

εγψ σερϖυσ ϖιλλιχυσ〈τ ισµερϕκ. Βιζονψοσ, ηογψ α χσ〈σζ〈ρ ϖαλαµιλψεν αλαπτϖ〈νψα ϖολτ. 

Ηογψ µιφλε λεηετεττ, αηηοζ α καλενδαριυµ ερεδετι ϕελεντσε ϖισζ κζελεββ. Αζ 

αδ⌠σκνψϖετ, εγσζεν ποντοσαν: α η⌠ναπ χαλενδαεϕ〈ν εσεδκεσ καµατοκ µεγφιζετσνεκ 

κιµυτατ〈σ〈τ νεϖεζτκ γψ. Α καλενδαριυµ Σεπτιµιανυµ τεη〈τ κλχσνκετ φολψ⌠στηατοττ. 

Χσ〈σζ〈ρ 〈λταλ νψϕτοττ κλχσνκ καπχσ〈ν πεδιγ ⌠ηατατλανυλ αζ αλιµεντατιο ιντζµνψε 

ϕυτ εσζνκβε. Ερρε γονδολτακ µ〈ρ µ〈σοκ ισ α χσ〈σζ〈ρκορι φορρ〈σοκβαν νη〈νψ ηελψεν 

φελβυκκαν⌠ χυρατορεσ χαλενδαριι καπχσ〈ν,283 ακικ, ελνεϖεζσκβ!λ κϖετκεζ!εν 

νψλϖ〈νϖαλ⌠αν α µι σερϖυσ ϖιλλιχυσυνκκαλ αζονοσ φελαδατκρβεν, ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 

καλενδαριυµ φ!νκεικντ τεϖκενψκεδηεττεκ. Εγψ αζ ιτ〈λιαι αλιµεντατιο ρενδσζερηεζ 

ηασονλ⌠ ιντζµνψ ταρτοµ〈νψι ϖ〈ροσβαν ϖαλ⌠ µ∀κδτετσε αζονβαν � α κλχσννψϕτ〈σ 

ζ〈λογϕογι ϖονατκοζ〈σαι µιαττ (ζ〈λογϕογοτ τι. χσακ α κορλ〈τλαν φλδµαγ〈ντυλαϕδονρα 

λεηετεττ βεϕεγψεζνι), χσακ αζ ιτ〈λιαιηοζ ηασονλ⌠ φλδτυλαϕδονϖισζονψοκ κζεπεττε ϖολτ 

λεηετσγεσ.284 Ιλψενεκετ ϖισζονψοκατ πεδιγ χσακ α ιυσ Ιταλιχυµ τερεµτεττ. Εζζελ 

τερµσζετεσεν νεµ αζτ ακαροµ µονδανι, ηογψ α σερϖυσ ϖιλλιχυσ καλενδαριι Σεπτιµιανι 

σαϖαριαι φελβυκκαν〈σα α ϖ〈ροσ ιτ〈λιαι ϕογ〈λλ〈σ〈νακ α βιζονψτκα ισ, ηανεµ αζτ, ηογψ α 

κρδσ µρλεγελσνλ εζτ α λεηετ!σγετ σεµ σζαβαδ φιγψελµεν κϖλ ηαγψνι. Αζ 

ϖαλ⌠σζν∀νεκ λ〈τσζικ, ηογψ νεµ αζ αλιµεντατι⌠σ αλαπτϖ〈ννψαλ αζονοσ ιντζµνψ ϖολτ α 

καλενδαριυµ Σεπτιµιανυµ, εγψ ιτ〈λιαι φελιρατον υγψανισ εγψαζον σζεµλψ θ(υαεστορ) 

καλ(ενδαριι) ρ(ει) π(υβλιχαε) ετ αλιµεντ(ορυµ) ϖολτ.285 Α µεγβζατ〈σοκ εγψ σζεµλψ 

κεζβεν ϖαλ⌠ σσζεκαπχσολ⌠δ〈σα αζονβαν αρρα υταλ, ηογψ ροκον ιντζµνψεκ!λ λεηετ σζ⌠. 

Νοσ, αζ αλιµεντατι⌠κ µελλεττ Ιταλι〈βαν σζεγνψ σορσ γψερµεκεκ τ〈µογατ〈σ〈ρα 

µαγ〈ναλαπτϖ〈νψοκ ισ µ∀κδτεκ,286 σ νη〈νψ ηασονλ⌠ χλ ιντζµνψ λτεζσρ!λ α 

προϖινχι〈κβαν ισ τυδυνκ.287 ςαλαµι εζεκηεζ ηασονλ⌠ρα κελλ γονδολνυνκ, σ νεµ α ϖ〈ροσι 

                                                           
282 Κατ. 119. 
283 Β. Κ⇐ΒΛΕΡ, ΖΣΣ 13, 1892, 164 σκκ. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 165. 
284 ΩΕΡΝΕΡ ΕΧΚ: Σταατλιχηε Οργανισατιον 180, 143. ϕεγψζετβεν ππεν α ταρτοµ〈νψοκ Ιτ〈λι〈τ⌠λ ελτρ! 

τυλαϕδονϕογι ηελψζετρε ηιϖατκοζϖα ζ〈ρϕα κι, ηογψ α χυρατορεσ καλενδαριι καλενδαριινακ κζε λεηετ αζ 

αλιµεντατιοηοζ. Εζτ ϖαλ⌠βαν γψ λεηετεττ, µερτ αζ α νηνψ προϖινχιαβελι ϖ〈ροσ, αηονναν α χσ〈σζ〈ρι 

αλιµεντατι⌠ρα βιζονψτκαινκ ϖαννακ, ιυσ Ιταλιχυµµαλ ρενδελκεζεττ, πλ. Ατην ϖαγψ αζ εγψιπτοµι 

Αντινοοπολισ. 
285 ΧΙΛ ΞΙ 7265. 
286 Πλινιυσ µαγα ισ φ〈ραδοζοττ εγψ ιλψεν αλαπτϖ〈νψ λτρεηοζ〈σ〈ν, ϖ. � σεδ αννυοσ συµπτυσ ιν αλιµεντα 

ινγενυορυµ πολλιχεβαµυρ� Πλιν. επ., 1,8,10−. 
287 Α πλδ〈κατ λδ. Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, ΡΕ Ι. Στυττγαρτ 1894, 1484 σκκ. 
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κινντλεϖ!σγεκετ νψλϖ〈νταρτ⌠ σζ〈µαδ〈σκνψϖεκ 〈λταλ〈νοσ φελγψελ!ϕρε, ϖαγψισ α 

χυρατορ ρει πυβλιχαε ελ!φυτ〈ρ〈ρα,288 εζτ µ〈ρχσακ α χαλενδαριυµ κονκρτ σζεµλψρε υταλ⌠ 

Σεπτιµιανυµ ϕελζ!ϕε ισ κιζ〈ρϕα.289 

Α δυυµϖιρατυσ σ α θυινθυενναλιτασ µελλεττ Σαϖαρια ϖεζετ! τισζτσγει κζττ αζ 

αλαχσονψαββακ: α θυαεστυρα σ αζ αεδιλιτασ ριτκ〈ββαν βυκκαννακ φελ α φελιρατοκον. Α 

µαγασρανγ τισζτσγϖισελ!κ τββσγε εζεκ κζλ ελ!ζετεσεν χσυπ〈ν αζ εγψικετ τλτττε 

βε, αµι αζτ ϕελζι, ηογψ µινδκεττ! νεµ ϖολτ κτελεζ!.290 Α δυυµϖιρατυστ α πραεφεχτυρα 

φαβρυµ ετ χεντοναριορυµ ισ µεγελ!ζτε,291 εζ αζονβαν σζιντν νεµ ϖολτ κτελεζ! 

〈λλοµ〈σα α χυρσυσ ηονορυµνακ. Α πραεφεχτυρα φαβρυµ ετ χεντοναριορυµ ελνεϖεζσ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ αζτ ϕελεντι, ηογψ α φαβρινακ σ χεντοναριινακ εγψ κζσ χολλεγιυµα λεττ 

ϖολνα, ηανεµ αζτ, ηογψ α κτ τ∀ζολτ〈σι φελαδατοκατ ελλ〈τ⌠ χολλεγιυµ λν εγψ κτταγ 

τεστλετ 〈λλτ, τεη〈τ α πραεφεχτυρα χολλεγιι κολλεγιαλιτ〈σ〈τ ηανγσλψοζτ〈κ. Α γψακορλατβαν α 

φαβρι σ α χεντοναριι παρανχσνοκσ〈γ σζεµποντϕ〈β⌠λ Σαϖαρι〈βαν ισ ελκλνλτεκ 

ελκλνλτεκ εγψµ〈στ⌠λ.292 Αζ αδµινισζτρατϖ τισζτσγεκ µελλεττ βετλτττ παπι 

µλτ⌠σ〈γοκατ Σαϖαρι〈βαν � γψ τ∀νικ � νεµ ηαλµοζτ〈κ, δε νεµ ισ ναγψον εµλτικ !κετ 

!κετ α φελιρατοκον. Εζ νψλϖ〈ν αζζαλ φγγ σσζε, ηογψ α ϖ〈ροσβ⌠λ τββνψιρε ολψαν 

φελιρατοκ µαραδτακ φενν, µελψεκ µεγσζϖεγεζσβεν ινκ〈ββ χσακ α χυρσυσ ηονορυµ 

λεγµαγασαββ τισζτσγεινεκ µεγϕελλσρε σζορτκοζτακ. Λεγφελϕεββ α ποντιφεξ, ϖαγψ α 

φλαµεν µαγασ µλτ⌠σ〈γα ιλλεττ εζεκ κζ, α σαχερδοτιυµ αραε Αυγυστι αζονβαν � µελψρ!λ 

µεγλεπ!εν σοκ, σσζεσεν τ σαϖαριαι δεχυριο εσετβεν ϖαν τυδοµ〈συνκ � τββνψιρε µγ 

εζεκετ ισ κισζορτοττα.293 Αζ αυγυρι µλτ⌠σ〈γοτ, πλ. χσακ εγψ χσοπορτοσαν 〈λλτοττ φελιρατ 

δοκυµεντ〈λϕα.294 

                                                           
288 Εζ υτ⌠ββι ϖλεµνψτ κπϖισελι Ω. ΕΧΚ, ι. µ. 229. 
289 Αζ αλιµεντ〈ν βελλ ελ ελκλνληεττε εγψµ〈στ⌠λ εγψεσ κλναλαπτϖ〈νψοκ: Τραιανυσ αλαττ α πυερι 

πυελλαεθυε Υλπιανι µγ αζ εγψετλεν ρενδσζερεν βελλ κεδϖεζµνψεζεττ γψερµεκεκετ ϕελεντεττκ, ϖ. ΧΙΛ 

ΞΙ 4351, α κσ!ββιεκ σορ〈ν αζονβαν τββ εγψµ〈σ µελλεττ λτεζ! αλαπτϖ〈νψ εγψττεσε αλκοτϕα µαϕδ αζ 

ελλ〈τ〈σι ρενδσζερτ, ϖ. πυελλαε Φααστινιαναε, µελψ Αντονινυσ Πιυσνακ εληνψτ ηιτϖεσε εµλκρε τεττ 

κλναλαπτϖ〈νψ〈τ δοκυµεντ〈λϕα, ϖ. ΣΗΑ ϖιτα Πιι 8,1,  τοϖ〈ββ〈 πυερι ετ πυεραε Αντονινιανι ϖ. ΣΗΑ ϖιτα 

∆ιαδ. 2,10 σ πυερι ετ πυελλαε Μαµµαεανι ετ Μαµµαεαναε ϖ. ΣΗΑ ϖιτα Αλεξ. Σεϖ. 57,7. � ϑ⌠ λεννε 

τυδνι, ηογψ νεϖεζτκ εζεκνεκ α κλναλαπτϖ〈νψοκνακ α σζ〈µαδ〈σκνψϖειτ. 
290 Θυαεστυρα: κατ. 105, 136, αεδιλιτασ: κατ. 116,  
291 Κατ. 118, 124. 
292 Κατ. 117. 
293 Κατ. 104, 110, 113, 115, 164 σ εγψ τοϖ〈ββι εσετβεν φελττελεζηετ!. 
294 Κατ. 108. 
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 Σαϖαρι〈βαν α τισζτσγϖισελσνεκ ϖαγψ νεµ ϖολτ φελττελε α ηελψι πολγ〈ρϕογ, ϖαγψ 

νεµ αλκαλµαζτ〈κ α σζαβ〈λψτ τλ σζιγοραν, ηα εγψ γαζδαγ σ βεφολψ〈σοσ ιδεγεν 

µεγβζατ〈σβ⌠λ α κζσσγνεκ ηασζνα σζ〈ρµαζοττ. Α ϖ〈ροσηοζ ϖαλ⌠ ταρτ⌠σ κτ!δσ 

αζονβαν αζ ιδεγεν χιϖιτασσζαλ ρενδελκεζ!κ εσετβεν ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ϖαγψ λεγαλ〈ββισ 

γψαντηατ⌠.295 Ταλ〈ν ππεν εζ ϖολτ αζ εγψικ δντ! µοζζανατ αννακ ελβρ〈λ〈σ〈βαν, ηογψ 

κι νψερηετεττ ελ Σαϖαρι〈βαν ρενδεσ τισζτσγετ, σ κι χσυπ〈ν ορναµεντα δεχυριοναλι〈τ. Αζ 

εγψετλεν πλδ〈νκ εζ υτ⌠ββιρα, α τισζτελετβελι δεχυριονατυσρα [Στα]τινιυσ Τροπηιµυσ εσετε. 

Ν〈λα αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ ισ αννψιρα α Σαϖαρι〈τ⌠λ ϖαλ⌠ τ〈ϖολι λακ⌠ηελψε �  γαζδαγ 

αθυιλειαι κερεσκεδ!νεκ τ∀νικ, ακι Σαϖαρι〈βαν, νψλϖ〈ν α ϖ〈ροσ κζλεκεδσι χσοµ⌠ποντ 

ϕελλεγε µιαττ, ζλετι β〈ζισσαλ ρενδελκεζεττ � ηανεµ ινκ〈ββ α λιβερτυσ στ〈τυσζα ζ〈ρηαττα κι α 

ρενδεσ ταν〈χσταγσ〈γοτ. Φελσζαβαδτοττ ϖολτ〈τ α χσαλ〈δϕα αθυιλειαια φελιρατηαγψατκα 

αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν∀στηετϕκ.296 Αζ ορναµεντα δεχυριοναλια αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρ⌠λ αζ ορδο 

δεχυριονυµ δντττ.297 Α τισζτσγϖισελ!κ ϖ〈λασζτ〈σ〈νακ α ϖ〈ροσβαν εγψετλεν 

δοκυµεντυµα µαραδτ φενν: εγψ ηιϖαταλοσ λιστα τρεδκε, µελψρε α τισζτσγρε 

αλκαλµασνακ βιζονψυλτ π〈λψ〈ζ⌠κ νεϖτ ϕεγψεζτκ φελ.298 Α ϖ〈λασζτ〈στ ϖεζετ! 

τισζτσγϖισελ! εζ εσετβεν α δυυµϖιρεκετ ηελψεττεστ! πραεφεχτυσ σ αζ εγψικ αεδιλισ ϖολτ. 

 Ταλ〈ν α τισζτσγϖισελ!κ µυνκ〈ϕ〈τ σεγτ! αππαριτορεσ κζ ταρτοζοττ αζ α σχριβα, 

ακινεκ χσυπ〈ν τρεδκεσ φελιρατ〈τ ισµερϕκ.299 ς〈ροσι τυλαϕδονβαν λϖ! ραβσζολγ〈κ, σερϖι 

                                                           
295 Κατ. 104: Σαϖαρι〈βαν σ α σζοµσζδοσ Σαλλ〈βαν δεχυριο, τριβυσα αλαπϕ〈ν αζονβαν µ〈σηονναν κλτζττ 

εζεκβε α ϖ〈ροσοκβα. Ταρτοµ〈νψι φ!παπι µλτ⌠σ〈γα � λεγαλ〈ββισ εγψιδειγ � βιζονψοσ, ηογψ Σαϖαρι〈ηοζ 

κτττε. Αζ τ δεχυρι〈βα ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σα αζτ συγαλλϕα, ηογψ γαζδαγ φλδβιτζοκοσ ϖολτ, σ ακ〈ρ µινδκτ 

ϖ〈ροσβαν λεηεττεκ ϕαϖαδαλµαι. Κατ. 105: Αθυιλειαι ιλλετ!σγ∀, σζαβ〈λψοσ, τββλπχσ!σ ϖ〈ροσι ϖεζετ!ι 

καρριερτ αζονβαν Σαϖαρι〈βαν φυτοττ βε. 132: Κατοναι σζολγ〈λατ ρϖν κερλτ ελ γαλλιαι σζλ!φλδϕρ!λ 

Παννονι〈βα. ςετερ〈νκντ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Σαϖαρι〈βαν τελεπεδηετεττ λε, εγψκορι σζολγ〈λατι ηελψϖελ, 

Χαρνυντυµµαλ αζονβαν λετε ϖγιγ µεγ!ρζτε α καπχσολατ〈τ, µερτ κϖ〈νσ〈γ〈ρα οττ τεµεττκ ελ. Μιϖελ εγψ 

κζνσγεσ ϖετερ〈ν ϖαγψονα ελβοχσ〈ϕτ〈σακορ 〈λταλ〈βαν νεµ ϖολτ ελεγενδ! εγψ ϕελεντ!σεββ ϖ〈ροσ ελιτϕβε 

ϖαλ⌠ βεκερλσηεζ, γψαντηατ⌠, ηογψ Χ. Ιυλιυσ ςερανυσ Χαρνυντυµηοζ κτ!δ! ϖ〈λλαλκοζ〈σα ρϖν 

γψαραπτοττα µεγ τ!κϕτ. √ρκσε εγψκορι κατονατ〈ρσα, εγψ ςαλεριυσ ϖολτ, ταλ〈ν ππ αννακ α ςαλεριυσ 

χσαλ〈δνακ α ταγϕα, αµελψ α 2. σζ〈ζαδβαν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζοττ Σαϖαρια ϖεζετσβεν. 
296 134 
297 υο. 
298 Χσεκλψ α ϖαλ⌠σζν∀σγε, δε τελϕεσεν νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι, ηογψ α χανδιδατι µγισχσακ εγψ χολλεγιυµ, 

νεϖεζετεσεν εγψ χολλεγιυµ ιυϖεντυτισ τισζτσγρε ϖαγψ ταγσ〈γ〈ρα π〈λψ〈ζ⌠κ ϖολτακ. 
299 Κατ. 120. 
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χολονορυµ ϖαγψ µ〈σκππεν σερϖι χολονιαε Σαϖαρι〈βαν τββ εσετβεν ισ κιµυτατηατ⌠κ.300 

Ιλψεν ϖολτ εγψβκντ α καλενδαριυµ Σεπτιµιανυµ αλκαλµαζοττϕα ισ. 

 Σαϖαρια τερριτοριυµ〈ρ⌠λ α φελιρατοσ εµλκεκ σ α ϖιλλα ρυστιχ〈κ εγψαρ〈ντ, 

ελσ!σορβαν α ϖ〈ροσκζποντ κρνψκρ!λ σ α τερριτοριυµ σζακκελετι−κελετι ρσζρ!λ 

κερλτεκ ελ!.301 Α νψυγατι ηατ〈ρσ〈ϖβαν, σσζεφγγ! τµββεν κελτα βεννσζλττ λακοσσ〈γ 

λτ, εζτ τββνψιρε τυµυλυσαικ τανστϕ〈κ. Ηογψ µιλψεν ϕογϖισζονψ φ∀ζετ !κετ α 

χολονι〈ηοζ, νεµ τυδϕυκ. Α τερριτοριυµ παγυσ−βεοσζτ〈σ〈τ νεµ ισµερϕκ. Α κισεββ 

ιγαζγατ〈σι εγψσγεκ κζλ χσυπ〈ν εγψετλεν φαλυ νεϖε µαραδτ φενν, ςολευχιοναε, µελψ 

τοπογρ〈φιαιλαγ µινδεδδιγ µγ νεµ αζονοστοττ. Εγψελ!ρε κιτερϕεδτεββ, φαλυτ σεϕτετ! 

λελ!ηελψρ!λ α τερριτοριυµον σινχσ τυδοµ〈συνκ. Αζ ιτινεραριυµοκ α Βοροστψ〈ντον 

Σαϖαρια σ Σαλλα, ιλλ. Σαϖαρια σ Σχαρβαντια κζττ νεµ εµλτενεκ στατι⌠τ. Α λε〈γαζ〈σοκ 

µεντν Σαϖαρια σζοµσζδσ〈γ〈βαν εµλτεττ τελεπλσεκ κζλ λεγφελϕεββ α βριγετι⌠ι τον 

φεκϖ! Βασσιανα302 ταρτοζηατοττ αζ αγερ Σαϖαριενσισηεζ �  αµεννψιβεν ϖαλ⌠βαν α Ρ〈βα βαλ 

παρτϕ〈ν φεκδτ, σ α µαι Σ〈ρϖ〈ρραλ αζονοστηατ⌠, εζτ αζονβαν α κυτατ〈σ εγψ ρσζε κτσγβε 

ϖονϕα.303 

 

 

 

 

    Α ϖ〈ροσι ϖεζετ! ρτεγ 

 

  Σαϖαρια ηελψι αρισζτοκρ〈χι〈ϕα α λακοσσ〈γ εγσζηεζ ηασονλ⌠αν αλαπϖετ!εν ιταλικυσ 

σζ〈ρµαζ〈σ, ϖαγψ εσετλεγ κοραι ροµανιζ〈λτ προϖινχι〈λισ � ελσ!σορβαν νψυγατι σ 

δαλµατιαι βεϖ〈νδορλ⌠ ϖολτ.304 ℑλταλ〈βαν ισ ϕελλεµζ! ϖολτ α Βοστψ〈ντ−µεντι ϖ〈ροσοκρα, 

Σαϖαρι〈βαν αζονβαν, α ϖ〈ροσ κζλεκεδσι χσοµ⌠ποντ ϕελλεγβ!λ φοκοζοτταββαν αδ⌠δοττ, 

ηογψ αζ ιταλικυσ ϖεζετ!ρτεγεν βελλ αζ αθυιλειαι κερεσκεδ! ϖ〈λλαλκοζ⌠κ κλν εµλτσρε 

                                                           
300 ΧΙΛ ΙΙΙ 4150. 
301 Ε. Τ⇐ΡΡ, Αρχη. ⊃ρτ 80, 1953, 130; Τ. Π. ΒΥΟΧΖ, Αρχη. ⊃ρτ. 90, 1963, 268, 270; Ε. Β. ΤΗΟΜΑΣ: 

Ρµισχηε ςιλλεν 287, 289 σκκ, 297.  
302 Ιτιν. Αντ. 262, 10. Σαϖαρι〈τ⌠λ µ. π. ΞςΙΙΙ ϖαγψισ 26,5 κµ−ρε. Αζ Αθυινχυµβα ϖεζετ! τ µεντν φεκϖ! 

λεγκζελεββι στατιο, Μεστριαναε, Ιτιν. Αντ. 263, 4. Σαϖαρι〈τ⌠λ µ. π. ΞΞΞ. αζαζ 44,5 κµ−ρε µ〈ρ Μογετιανα 

τερριτοριυµ〈ρα εσεττ. 
303 Π. ΒΥΟΧΖ ιν: Σ〈ρϖ〈ρ µονογρ〈φι〈ϕα 67. Εζζελ σζεµβεν ΤΤΗ Ε. Σ〈ρϖ〈ρραλ 〈τελλενβε, α Ρ〈βα ϕοββ 

παρτϕ〈ρα τεσζι, ϖ. Αρχη. ⊃ρτ. 104, 1977, 74. 
304 105, 117, 164,  



 70

µλτ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ. Τι. Βαρβιυσ ςαλενσ σ [Μ? Στα]τινιυσ Τροπηιµυσ αθυιλειαι 

ιλλετ!σγ∀ ϖολτ, α Χαεσιι, α Χανιι, σ ταλ〈ν µγ αζ Οχταϖιι εσετβεν ισ αθυιλειαι 

σζ〈ρµαζ〈συκ φελττελεζηετ!.305 Α 2. σζ〈ζαδ ελεϕν ϕελεντεκ µεγ α παννονιαι λιµεσ−ϖιδκ 

φοργαλµ〈βαν α Ραϕν〈ν τεϖκενψκεδ! γερµ〈ν κερεσκεδ!κ, α Τρεϖερι, Τυνγρι,306 

Αγριππινενσεσ στβ., ακικ µοζγ〈στερκετ ρϖιδεσεν α Βοροστψ〈ντ σζακι σ κζπσ! 

σζακασζ〈ρα ισ κιτερϕεσζτεττκ, σ αζ αθυιλειαιακνακ κοµολψ κονκυρρενσειϖ ϖ〈λτακ.307 

Σαϖαρι〈βαν ϖαλ⌠ µ∀κδσκετ Τ. Χλ. Τονγρορυµ λιβ. Ευτψχηυσ σζοβορβ〈ζισα,308 ϖαλαµιντ 

Θ. Χλαυδιυσ Λυχανυσ σ φια κζσ πτσι φελιρατα δοκυµεντ〈λϕα. Εζ υτ⌠ββι α Γενιυσ 

χολονιαε σζ〈µ〈ρα εγψ τεµπλοµ πτστ σ εγψ σζοβορ αδοµ〈νψοζ〈σ〈τ ρκτι µεγ. Αζ 

απα Αυγυστα Τρεϖερορυµνακ σ Σαϖαρι〈νακ α φια χσακ Σαϖαρι〈νακ ϖολτ Αυγυσταλισα.309 Α 

τυνγερ Ευτψχηυσ υγψανχσακ Αυγυσταλισ ϖολτ. Εσετκ αρρα ισ φνψτ ϖετ, ηογψ µιρτ ρτε 

µεγ α ϖ〈ροσνακ ιδεγενεκετ µεγτισζτελ! µεγβζατ〈σοκηοζ ϕυττατνι. Α τ〈ϖολσ〈γι 

κερεσκεδελεµβεν κζισµερτεν ακτϖ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ νπεκ σ ϖ〈ροσοκ φιαι µελλεττ 

Εµοναιακνακ ισ µ∀κδττ Σαϖαρι〈βαν εγψ χσοπορτϕα.310  

 Α κερεσκεδελεµ ρϖν φεληαλµοζοττ τ!κε, µαϕδ βιρτοκϖ〈σ〈ρλ〈σ ϕελεντεττε α 

δεχυρι⌠ϖ〈 ϖ〈λ〈σ εγψικ λεηετσγεσ τϕ〈τ Σαϖαρι〈βαν.311 Αζ ζλετι λετβεν τεϖκενψκεδ! 

λιβερτυσοκ αζ Αυγυσταλεσ κζττ σζερεζηεττεκ µλτ⌠σ〈γοτ,312 α σεϖιρι κζ αζονβαν � γψ 

τ∀νικ � µ〈ρ χσακ α σζαβαδ σζλετσ∀εκνεκ ϖολτ ϕ⌠ εσλψε βεϕυτνι.313 Αζ ελιτβε ϖαλ⌠ 

βεκερλσ µ〈σικ λεηετ!σγτ α κατοναι σζολγ〈λατ ρϖν τρτν! τ〈ρσαδαλµι φελεµελκεδσ 

ϕελεντεττε. Εζ Σαϖαρι〈βαν, α δεδυχτι⌠σ ϖετερ〈νοκατ κϖετ! κσ!ββι γενερ〈χι⌠κ σορ〈ν µ〈ρ 

νεµ τ∀νικ  τιπικυσνακ. Μινδσσζε κτ ϖετερ〈ντ ισµερνκ α σαϖαριαι ορδ⌠βαν: Χ. Ιυλ. Χ. 

φιλ. ςολ. ςερανυσ δεχυριο φελιρατα τανσ〈γα σζεριντ α λεγιο ΞΙΙΙΙ γεµινα εγψσζερ∀ 

                                                           
305 Κατ. 105. σ 134. Α Χαεσιι−ηεζ σ αζ Οχταϖιι−ηεζ ϖ. ΧΑΛ∆ΕΡΙΝΙ: Αθυιλεια 473 σκ, 527 σκ. Χανιυσ: Κατ. 

143. 
306 Α Τυνγριτ α κορ〈ββι κυτατ〈σ εγψντετ∀εν Βελγιχ〈βα ηελψεζτε. Εγψ νη〈νψ ϖε ελ!κερλτ φελιρατ αζονβαν 

µυνιχιπιυµ Τυνγρορυµοτ εµλτ, ϖ. ΑΕ 1994, 1279, αµινεκ κϖετκεζτβεν � αζον αζ αλαπον, ηογψ 

Βελγιχ〈βαν νεµ ϖολτακ µυνιχιπιυµοκ � α Τυνγριτ Γερµανια ινφεριορηοζ σορολϕ〈κ, ϖ. Μ.−ΤΗ. ΡΑΕΠΣΑΕΤ− 

ΧΗΑΡΛΙΕΡ, Λατοµυσ, 54, 1995, 361−369. 
307 Λδ. Αθυινχυµ. 
308 Κατ. 106. 
309 Κατ. 128. 
310 Κατ. 125. 
311 ς. ΒΑΛΛΑ Λ. ΑΤ 9, 1962, 85 σκ. 
312 ς. π. 106. 
313 Θ. Μυλλιυσ Μαρχελλυσ σεϖιρνεκ µ〈ρ αζ απϕα ισ σζαβαδσζλετσ∀ σαϖαριαι πολγ〈ρ ϖολτ. 
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ϖετερ〈νϕα ϖολτ, Λ. ςαλ. Λ. φιλ. Χλ. Χενσορινυσ πεδιγ βενεφιχιαριυσ χονσυλαρισκντ φεϕεζτε βε 

κατοναι π〈λψαφυτ〈σ〈τ.314 Ελκπζεληετ! αζονβαν, ηογψ αζ ελ!ββι ταν〈χσταγι µλτ⌠σ〈γα νεµ 

χσακ αζ ελβοχσ〈ϕτ〈σακορ καποττ ϖετερ〈νϕαϖαδαλµαζ〈σ〈ν αλαπυλτ, ηανεµ ϖολτ ϖαλαµιφλε 

ζλετβ!λ σζ〈ρµαζ⌠ ϕϖεδελµε ισ: εζ µεγµαγψαρ〈ζν〈 α Σαϖαρι〈βαν ϖαλ⌠ λετελεπεδσε υτ〈ν 

ισ µεγµαραδ⌠ χαρνυντυµι καπχσολατ〈τ. Αζ υτ⌠ββι αλτισζτι ρανγϕ〈ϖαλ µ〈ρ νεµ τεκιντηετ! 

〈τλαγοσ ϖετερ〈ννακ: ζσολδϕα µ〈ρ α σζολγ〈λατα αλαττ ισ µ〈σφλ−κτσζερεσε ϖολτ εγψ 

κζλεγνψνεκ, γψ µ〈ρ ακκορ ναγψοββ σσζεγετ τυδοττ αζ ελβοχσ〈ϕτ〈σα υτ〈νι ιδ!κρε 

µεγτακαρτανι, σ α ηονεστα µισσιο σορ〈ν καποττ ϖετερ〈νϕυταλµα ισ α ρανγϕ〈ϖαλ αρ〈νψοσ 

ϖολτ. Σρφελιρατ〈ν µεγεµλτι λιβερτυσαιτ σ λιβερτ〈ιτ � 〈µ Χ. Ιυλ. ςερανυσηοζ ηασονλ⌠αν ! 

σεµ εµλτ α δεχυριονατυσ〈ν κϖλ εγψβ ϖ〈ροσι τισζτσγεκετ. ςαλ⌠σζν∀, ηογψ ιλψετ 

εγψικκ σεµ τλτττ βε: α ταν〈χσον βελλ α ρανγνλκλιεκ, αζ ν. πεδαν315ι χσοπορτϕ〈βα, α 

ϖ〈ροσι ϖεζετσ αλσ⌠ ρτεγβε ταρτοζτακ. Α ηαρµαδικ δεχυριο, ακινεκ κατοναι σζολγ〈λατ〈ρ⌠λ 

τυδοµ〈συνκ ϖαν, λοϖαγ ϖολτ, [Ο]χτ(αϖιυσ) Φαυστινιανυσ α µιλιτια εθυεστριστ τελϕεστεττε, 

αµι σζ〈µ〈ρα α µαγασαββ τ〈ρσαδαλµι κρκκελ τερεµτεττ καπχσολατοτ. Σζολγ〈λατα υτ〈ν α 

ηελψταρτ⌠ι σζκηελψεν, Χαρνυντυµβαν ισ ϖεζετ! ποζιχι⌠τ σζερζεττ, σ α ταρτοµ〈νψι φ!παπι 

µλτ⌠σ〈γοτ ισ βετλτττε.316 

Μιντ µ〈ρ φεντεββ, νη〈νψ εσετβεν λ〈ττυκ, εγψεσ σαϖαριαι δεχυρι⌠κ ιλλετϖε 

χσαλ〈δϕαικ σαϕ〈τ ποζιχι⌠ϖαλ, ϖαγψ ροκονοκκαλ ρενδελκεζτεκ µ〈σ παννονιαι ϖ〈ροσοκ 

ορδοϕ〈βαν ισ. Αζ Οχταϖιι Σαϖαρι〈βαν σ Χαρνυντυµβαν κτλακιακ ϖολτακ, δε Ποετοϖιο 

ορδοϕ〈βαν ισ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ϖολτακ ροκοναικ.317 Ηασον⌠κππ µινδκτ εµλτεττ ϖ〈ροσβαν 

λακ⌠ηελλψελ ρενδελκεζεττ αζ ισµερετλεν νοµεν∀ Απριλισ ισ, ακινεκ µονυµεντ〈λισ 

σρεµλκετ νεµ ισ εζεκβεν, ηανεµ α Μογετιανα τερριτοριυµ〈ρα εσ! βαλ〈χαι βιρτοκ〈ν, 

ϖιλλ〈ϕα τ!σζοµσζδσ〈γ〈βαν 〈λλτοττακ,318 ιλψεν ϖολτ τοϖ〈ββ〈 Τι. Χλαυδιυσ Μοδερατυσ ισ,319 

ακι Σαϖαρια µελλεττ, α σζοµσζδοσ Σαλλ〈βαν ισ δεχυριο ϖολτ, σ υγψανεζ γψαντηατ⌠ α 

σαϖαριαι Αυγυσταλιτασα ϖαλαµιντ σχαρβαντιαι δεχυριονατυσα αλαπϕ〈ν Μ. Χανιυσρ⌠λ ισ. Α 

ςαλεριι εγψιδεϕ∀λεγ Χαρνυντυµ, ιλλετϖε Σισχια σ Ποετοϖιο ορδοϕ〈βαν ισ µεγηατ〈ροζ⌠ 

σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ, α νεϖκ γψακορισ〈γα µιαττ αζονβαν α ροκονσ〈γοτ κζτκ νεµ λεηετ 

                                                           
314 Κατ. 111. 
315 Λδ. α χανυσιυµι ορδο δεχυριονυµ λεγαλσ⌠ ρανγχσοπορτϕ〈τ, ΧΙΛ ΙΞ 338 (Κρ. υ. 223) 
316 164, σ ταλ〈ν α 110. σζ. φελιρατ ισµερετλεν 〈λλτ⌠ϕα ισ ! ϖολτ. 
317 Κατ. 164, νεκι τυλαϕδοντϕ〈κ αζονβαν α 110. σζ. φελιρατοτ ισ, λδ. τοϖ〈ββ〈 Σαϖαρι〈βαν α 117., Ποετοϖιοβαν 

α 90. σζ. φελιρατοτ. 
318 Κατ. 133. 
319 Κατ. 104. 
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βιζονψτανι. Καπχσολατ γψαντηατ⌠ Χ. Χαλπυρνιυσ Σεχυνδινυσ σεξϖιρ σ Χ. Χαλπυρνιυσ 

Ευτψχηυσ ποετοϖιοι Αυγυσταλισ κζττ ισ.320 Α σαϖαριαι δεχυρι⌠κ σ Αυγυσταλισοκ µ〈σ 

ϖ〈ροσοκκαλ ϖαλ⌠ καπχσολαταιβαν αζ 1−2. σζ〈ζαδβαν α Σαϖαρια − Σαϖαρια−κρνψκι κισεββ 

ϖ〈ροσοκ, σ α  Σαϖαρια � Σαϖαρι〈τ⌠λ δλεββρε φεκϖ! ϖ〈ροσοκ κζττι ρελ〈χι⌠κ ϖολτακ α 

ϕελλεµζ!εκ, α 2. σζ〈ζαδ ϖγρε � 3. σζ〈ζαδρα πεδιγ α  Σαϖαρια � Χαρνυντυµ κζττι 

καπχσολατ κερλτ ελ!τρβε. Α χολονια ϖονζ⌠ερεϕε νψλϖ〈νϖαλ⌠αν σσζεφγγττ α ϖ〈ροσνακ α 

φεκϖσβ!λ φακαδ⌠ ρεγιον〈λισ γαζδασ〈γι κζποντ σζερεπϖελ σ α ταρτοµ〈νψι 

χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ σζκηελψνεκ Σαϖαρια µελλεττι κιαλακτ〈σ〈ϖαλ. Α ϖ〈ροσ, εγψ χολλεγιυµ 

Γενιι προϖινχιαε Παννονιαε συπεριορισ µ∀κδτετσϖελ µαγα ισ ιγνψτ ταρτοττ α 

ταρτοµ〈νψι κυλτυσζκζποντ σζερεπρε,321 εµελλεττ αζονβαν αζ Ισισ−σζεντλψε ρϖν ισ 

ρεγιον〈λισ ϕελεντ!σγρε τεττ σζερτ. Α δεχυρι⌠κ µιγρ〈χι⌠ϕ〈βαν µεγµυτατκοζ⌠ φοκοζατοσ 

σζακι ιρ〈νψ σλψποντ−ελτολ⌠δ〈σ α κατονασ〈γ, σ ϖελε εγψττ α ηελψταρτ⌠ι σζκηελψ 

σζακρα ταρτ⌠ µοζγ〈σ〈νακ, σ α λιµεσ−ϖιδκ γαζδασ〈γι φελλενδλσνεκ ϖολτ α 

κϖετκεζµνψε. 

 

 

 

    Σχαρβαντια322 

 

 

Α ϖ〈ροσ α Βοροστψ〈ντ µεντν, Σαϖαρια σ Χαρνυντυµ κζττ φεκδτ, αζ 

Ιτινεραριυµ Αντονινι σζεριντ αζ ελ!ββιτ!λ 34, αζ υτ⌠ββιτ⌠λ 38 ρ⌠µαι µρφλδρε,323 α µαι 

Σοπρον ηελψν. Εζεν α ποντον α Βοροστψ〈ντρ⌠λ ςινδοβονα φελ ισ ϖολτ εγψ κζϖετλεν 

λε〈γαζ〈σ, µελψετ µινδενεκελ!ττ α Βαλκ〈ν σ α Νψυγατ κζττι τ〈ϖολσ〈γι κερεσκεδελεµ 

ηασζν〈λτ.324 Σχαρβαντια νεϖε κελτα ερεδετ∀, σ αζ α ηελψ, αηολ α ϖ〈ροσ φεκδτ, α φεντεββ 

                                                           
320 Κατ. 128, Ποετοϖιοβαν 82. 
321 ΧΙΛ ΙΙΙ 4168 = ΙΛΣ 7118 = ΡΙΥ 1, 31, Κρ. υ. 228−β⌠λ. 
322 Ιροδαλµι σζϖεγεκβεν Σχαραβαντια ισ, ϖ. Πλιν.., ν. η. 3, 146, φελιρατοκον χσακ Σχαρβαντια. 
323 Ιτιν Αντ. 262,6−8 
324 ςινδοβον〈τ Σχαρβαντι〈β⌠λ κτ τον ισ µεγ λεηετεττ κζελτενι. Αζ Ιτιν. Αντ. 261,4−6 σζεριντ αζ Αθυαε 

νεϖ∀ 〈λλοµ〈σον κερεσζτλ α τ〈ϖολσ〈γ σσζεσεν 59 ρ⌠µαι µρφλδ ϖολτ. Α µ〈σικ τ α 266,5−7 σζεριντ 

ϖαλαµιϖελ ρϖιδεββ, σσζεσεν 54 µρφλδ ηοσσζσ〈γ, σ α Μυτενυµ νεϖ∀ 〈λλοµ〈σον κερεσζτλ ϖεζετεττ. 

Αζ ελ!ββι Βαδεν βει Ωιεννελ, αζ υτ⌠ββι ταλ〈ν Λειτηαπροδερσδορφφαλ αζονοστηατ⌠, ϖ. Γ. ΠΑΣΧΗΕΡ, ΡΛ√ 

19, Ωιεν, 1949, 203 σκκ, 218 σκ. 
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τ〈ργψαλτ Σαϖαρι〈ηοζ ηασονλ⌠αν εγψκορον α Βοιι σζ〈λλ〈στερλετηεζ ταρτοζοττ, αηηοζ α 

ρσζηεζ, µελψετ αζ ιδ!σεββ Πλινιυσ δεσερτα Βοιορυµκντ εµλτ. Α ρ⌠µαι µυνιχιπιυµ 

κζϖετλεν τρτνετι ελ!ζµνψτ κπεζ!, Πλινιυσ 〈λταλ οππιδυµκντ µεγηατ〈ροζοττ 

τελεπλσ αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ νεµ α ϖ〈ροσνακ νεϖετ αδ⌠ κελτ〈κ τελεπλσε ϖολτ. 

Σχαρβαντια Ιυλια ϕελζ!ϕε325 σ α κσ!ββι ϖ〈ροσ λακοσσ〈γ〈νακ ιταλικυσ ϕελλεγε υγψανισ 

ινκ〈ββ εγψ Τιβεριυσ 〈λταλ λτρεηοζοττ, µεγερ!στεττ τελεπρε ενγεδ κϖετκεζτετνι, µελψνεκ 

φελαδατα α Βοροστψ〈ντ βιζτοστ〈σα λεηετεττ αββαν αζ ιδ!σζακβαν, αµικορ αζ τ σζακι 

σζακασζα ισ κζϖετλεν ρ⌠µαι ελλεν!ρζσ αλ〈 κερλτ.326 Εζ νεµ 〈λλ ελλεντµονδ〈σβαν α 

τελεπλσ νεϖνεκ κελτα ερεδετϖελ.327 Αζ οππιδυµ φλδβεϖ〈ϕτ κυνψη⌠κβ⌠λ 〈λλ⌠ φαλυσιασ 

τελεπλσε τββ ποντον ισ µεγραγαδηατ⌠ α κσ!ββι µυνιχιπιυµ ελσ! σζ〈ζαδ ϖγι � 

µ〈σοδικ σζ〈ζαδ ελεϕι πτσι ρτεγε αλαττ.328 Αζ 1. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν � µ〈σοδικ φελβεν 

κεζδτκ Σχαρβαντι〈βαν αζ ελσ! κ!πλετεκετ εµελνι, σ υγψανεββ!λ αζ ιδ!β!λ ϖαλ⌠κ α 

ηελψι, φλµυνιχιπ〈λισ νκορµ〈νψζατ ελσ! φελιρατοσ δοκυµεντυµαι ισ.329 Εζ υτ⌠ββιακ 

υγψανχσακ αρρα υταλνακ, ηογψ α τελεπλσ εκκορ µ〈ρ κϖλ 〈λλτ α βεννσζλττ χιϖιτασ 

Βοιορυµ � εγψβκντ υγψανχσακ α ρ⌠µαιακ 〈λταλ κιαλακτοττ � αδµινισζτρατϖ κερετειν. 

Ηογψ µεδδιγ τερϕεδτ αζ οππιδυµ, µαϕδ αζ εββ!λ κιαλακτοττ µυνιχιπιυµ Φλαϖιυµ 

Σχαρβαντια τερριτοριυµα, ποντοσαν νεµ τυδϕυκ. Εγψεδλ αββαν ρτ ϖιτα νλκλ εγψετ α 

                                                           
325 Νεµ εγψεδλ〈λλ⌠ αζ Αλποκ τρσγβεν, ϖ. Αλπεσ Ιυλιαε, Ιυλιυµ Χαρνιχυµ, Φορυµ Ιυλιι, χολονια Ιυλια 

Χονχορδια, Χολονια Ιυλια Παρεντιυµ, στβ, σ νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ α Γενσ Ιυλια ταγϕαινακ ιττενι ερ!τελϕεσ 

ακτιϖιτ〈σ〈ϖαλ 〈λλ σζεφγγσβεν, α κρδσηεζ λδ. ϑ. �Α�ΕΛ, Αττι ςΙΙ � Χε.Σ.∆.Ι.Ρ. �1975−1976, 601 σκκ. � 

Υγψανακκορ µ〈ρ α Ιυλιι αλαττ σεµ πυσζτ〈ν κιτντετ! χµεκ οσζτ〈σα φολψτ, ηανεµ � µινδενεκελ!ττ πολιτικαι 

µεγγονδολ〈σβ⌠λ α ϕογοκ σ κιϖ〈λτσ〈γοκ τββφλε φαϕτ〈ϕ〈νακ αδοµ〈νψοζ〈σα µ〈ρ α η⌠δτ〈σ κζϖετλεν 

ιδ!σζακ〈βαν ισ, α κρδσηεζ Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ−ΚΡ√ΛΛ, Χηιρον 3, 1973, 285 σκκ. 
326 Αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκ Τιβεριυσ αλαττι Σχαρβαντι〈βα τελεπτστ εγψελ!ρε νεµ λεηετ βιζονψτανι. Α 

βορβολψαι σρκ! τυλαϕδονοσ〈ρ⌠λ, Τι. Ιυλιυσ Ρυφυσρ⌠λ ϕελενλεγ γψ ταρτϕα α κυτατ〈σ, ηογψ αζ αλα Σχυβυλορυµ 

κατον〈ϕακντ χσακ 46−49 κζττ κερληετεττ Μοεσι〈β⌠λ Γορσιυµβα, ϖ. Αρχη. ⊃ρτ. 25, 1905, 418 = ΑΕ 

1909, 198. = ΙΛΣ 9137, τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν π. 23, ν. 23. Αζ αλα Μοεσι〈βα ϖεζνψλστ 

µεγελ!ζ!εν αζονβαν Κρ. υ. 15−ιγ Ιλλψριχυµβαν 〈λλοµ〈σοζοττ, ϖ. ΒΕΝΕ�: Αυξιλια Ροµανα π. 91, γψ εγψ 

Βοροστψ〈ντ µεντι Τιβεριυσ−κορι ϖετερ〈ντελεπτσνεκ αζ 〈λλοµ〈σηελψ ελϖιλεγ νεµ κπεζηετι ακαδ〈λψ〈τ. Α 

σρκϖν εµλτεττ ρενδκϖλ ηοσσζ σζολγ〈λατι ιδ! εγψβκντ ππ αζ Αυγυστυσ κορ〈νακ ηαδσερεγτ 

ϕελλεµεζτε, σ α Τιβεριυσ 〈λταλ µεγρκλτ, µεγολδ〈σρα ϖ〈ρ⌠ φελαδατοκ εγψικε ϖολτ. 
327 Σζ〈µοσ πλδ〈τ ισµερνκ ολψαν ηελψεκ ργι νεϖεινεκ τοϖ〈ββλσρε µελψεκετ αζ !σλακοσσ〈γ α 

η⌠δτ〈σκορ κνψτελεν ϖολτ κιρτενι, σ α ρ⌠µαι ηατ⌠σ〈γοκνακ 〈ταδνι. Πλδα ερρε Σισχια εσετε, λδ. φεντεββ. 
328 ΠΧΖΨ Κ, ΑΑρχηΗυν 23, 1971, 97. 
329 Κατ. 137, 143 � κτ δεχυριο Σχαρβαντιαε µγ α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερσε ελ!ττι ιδ!β!λ, λδ. λεντεββ. 
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κυτατ〈σ, ηογψ δλεν, Σαϖαρια φελ!λ α Ρπχε κπεζηεττε Σχαρβαντια ηατ〈ρ〈τ.330 Αζ σζακι 

σζοµσζδ εγψιδειγ µγ α µυνιχιπιυµ Φλαϖιυµ κιαλακτ〈σα υτ〈ν ισ α Βοιι χιϖιτασα ϖολτ. Α 

τρζσ σζ〈λλ〈στερλετε εζεν α ϖιδκεν α Βχσι−µεδενχτ!λ αζ Αζαλι χιϖιτασ〈ιγ ηζ⌠δοττ.331 

Α η⌠δτ〈στ κϖετ! ιδ!σζακβαν υγψαν ιττ ισ σζ〈µολνυνκ κελλ α Βοιι τερλετεινεκ 

µεγνψρβ〈λ〈σ〈ϖαλ, α κισαϕ〈ττ〈σοκ αζονβαν, µιϖελ κατοναι τ〈βοροκ τερριτοριυµ〈νακ 

κιαλακτ〈σ〈τ χλοζτ〈κ,332 ελσ!σορβαν α κζϖετλεν ηατ〈ρζ⌠ν〈τ ριντηεττκ, σ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

νεµ µ⌠δοστοττ〈κ α Σχαρβαντια σζακι σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! ϖιδκ αδµινισζτρατϖ 

ϖισζονψαιτ. ϑελεντ!σ ϖ〈λτοζ〈στ ιττ µαϕδ χσακ α λιµεσ−ϖιδκ Ηαδριανυσ−κορι υβανιζ〈λ〈σα 

ηοζοττ: Σχαρβαντια σζακι σζοµσζδϕα α Βοιι χιϖιτασ〈β⌠λ σζερϖεζεττ Χαρνυντυµ λεττ. 

Σχαρβαντια σζακι ηατ〈ρ〈νακ ηοζζ〈ϖετ!λεγεσ φελϖ〈ζολ〈σ〈ηοζ χσυπ〈ν εζτ κϖετ!εν 

ρενδελκεζνκ τ〈µποντοκκαλ. Α Λαϕτα ηεγψσγ δλι λ〈β〈ν〈λ φεκϖ! Οσλιπ βιζονψοσαν 

Χαρνυντυµηοζ ταρτοζοττ, α τελεπλστ!λ νψυγατρα υγψανισ Χαρνυντυµτ⌠λ σζ〈µολτ 

µρφλδκ! κερλτ ελ!. Α ϖιδκ Χαρνυντυµηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈τ εγψβκντ α κζελι 

Εισενσταδτ ηατ〈ρ〈βαν φελτ〈ρτ ϖιλλα φελιρατοσ ανψαγα ισ µεγερ!στι: αµεννψιβεν α φελιρατ 

κιεγσζτσε ηελψτ〈λλ⌠, α ϖιλλα τυλαϕδονοσα εγψιδ!βεν εγψ χαρνυντυµι ελλϕ〈ρ⌠ ϖολτ. Κτ 

τοϖ〈ββι χαρνυντυµι δεχυριο φελιρατα εζεκτ!λ α ηελψεκτ!λ ϖαλαµιϖελ σζακαββρα, α Λαϕτα−

ηεγψσγ τλολδαλ〈ν φεκϖ! Αυ αµ Λειτηα ηατ〈ρ〈βαν, ιλλ. α Λαϕτα µεντι Λειτηαπροδερσδοφν〈λ 

κερλτ ελ!. Σχαρβαντια σζακι ηατ〈ρα µινδεζεκνεκ µεγφελελ!εν α Ωυλκα ιλλ. Μηλγραβεν 

πατακ, ϖαγψ α τ!λκ κισσ δλρε φεκϖ!, α ϖ〈ροστ φλκαρϕβαν ϖεζ! ηεγψεκ λεηεττεκ. Εζ 

υτ⌠ββι εσετβεν αζ εγψκορι ϖ〈ροσηατ〈ρ ναγψϕ〈β⌠λ οττ ηζ⌠δοττ, αηολ µα αζ οσζτρ〈κ−µαγψαρ 

ορσζ〈γηατ〈ρ ϖαν.333 Α ϖ〈ροσ νψυγατι ιρ〈νψβαν σεµ τερϕεδηετεττ ϕελεντ!σ µρτκβεν α µαι 

〈λλαµηατ〈ρ ϖοναλ〈ν τλρα, α Λαϕτα ϖλγψε υγψανισ, µελψ βενψλτ Σχαρβαντια σ α 

                                                           
330 ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 36; ελφογαδϕα ΒΑΛΛΑ Λ: Στεινδενκµλερ 23,−. λδ. τοϖ〈ββ〈 ΜΧΣΨ � ΒΑΡΚΧΖΨ, 

ΡΙΥ 1, 13 π., ϖαλαµιντ Ι. ΤΤΗ, Αρχη. ⊃ρτ. 100, 1973, π. 254, σ αζ 52. ϕεγψζετ. 
331 Λδ. λεντεββ 
332 Α Βοροστψ〈ντ α γερµ〈νοκ ελλενι φελϖονυλ〈σ φ! τϖοναλα ισ ϖολτ, µελψετ Χλαυδιυσ υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε 

µινδκτ ολδαλον νϖεκϖ! σζ〈µ αυξιλι〈ρισ ηελψ!ρσγ βιζτοστοττ (Κλοστενβυργ, ςινδοβονα, Αλα Νοϖα, 

Χαρνυντυµ, Γερυλατα) Κλνσεν ρϖνψεσ εζ α χαρνυντυµι λεγι⌠ρα, µελψ Χλαυδιυσ υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε 

µ〈ρ βιζονψοσαν 〈λλανδ⌠ ηελψ!ρσγετ ϕελεντεττ α Βοροστψ〈ντ δυναι 〈τκελ!ϕνλ, σ α ∆οµιτιανυσ αλαττ 

ςινδοβον〈βα ηελψεζεττ λεγι⌠ρα, µελψεκηεζ κιτερϕεδτ τερριτοριυµοκ ταρτοζτακ, ϖ. Α. ΜΧΣΨ ΑΑντΗυνγ 29, 

1972, 133 σκκ. 
333 Κρδσεσ λεηετ α ηατ〈ρον φεκϖ! Φερτ!ρ〈κοσ κρνψκε, αηολ α τ⌠ µεντι Μιτηραευµβ⌠λ τββεκ κζττ εγψ 

χαρνυντυµι δεχυριο ολτ〈ρα (Κατ. 179) ισ ελ!κερλτ. Εγψ σζεντλψβεν 〈λλοτοττ ιλψεν φελιρατ αζονβαν νεµ 

βιζονψτκ α ηελψ ηοϖαταρτοζ〈σ〈νακ µεγηατ〈ροζ〈σ〈βαν. 
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προϖινχιαηατ〈ρ κζ, Χαρνυντυµ βιρτοκ〈βαν λϖ!νεκ λ〈τσζικ,334 δε σζ〈µοληατυνκ ιττ µγ 

α ϖινδοβοναι λεγιο τερριτοριυµ〈ϖαλ, ιλλ. α Σεϖερυσ κορτ⌠λ α ςινδοβοναι µυνιχιπιυµνακ ισ 

α νοριχυµι Σολϖα ηατ〈ρ〈ιγ βενψλ⌠ βιρτοκαιϖαλ. Α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈τ κελετι ιρ〈νψβαν α 

Φερτ!−τ⌠τ⌠λ δλρε ϖιλλ〈κ σ ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κ σρεµλκει ϕελζικ Ηεγψκ!, Ναγψλ⌠ζσ, 

Σοπρονηορπ〈χσ ϖοναλ〈ιγ. Ηογψ α τ⌠ κελετ ολδαλα, α µαι Φερτ!ζυγ, σ αζ αττ⌠λ σζακρα εσ! 

τερλετ φελ εγσζεν Νευσιεδλερ αµ Σεε−ιγ Σχαρβαντι〈ηοζ ταρτοζοττ−ε, νεµ τυδϕυκ βιζτοσαν. 

Αζ υτ⌠ββι τελεπλσεν ελ!κερλτ σρεµλκ, µελψετ εγψ σχαρβαντιαι ελλϕ〈ρ⌠νακ σ 

χσαλ〈δϕ〈νακ 〈λλτοττακ, νεµ φελττλενλ περδντ! βιζονψτκ α σζ⌠βανφοργ⌠ τερλετ 

Σχαρβαντι〈ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈ηοζ, ηισζεν α ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κνακ η〈ζασσ〈γ, ρκλσ, 

ϖ〈σ〈ρλ〈σ, στβ. φολψτ〈ν νεµ ριτκ〈ν α σζοµσζδ ϖ〈ροσβαν ισ ϖολτακ βιρτοκαι. Μ⌠χσψ Α. γψ 

ϖλι, ηογψ εζτ α τερλετετ Σχαρβαντια κσ!ββ, α Χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ κιαλακτ〈σακορ, 

ιλλ. α χιϖιτασ Βοιορυµνακ εζζελ εγψιδ!βεν τρτν! φελσζ〈µολ〈σακορ καπτα µεγ. Εζ 

ελκπζεληετ!, υγψανισ εζεν α ϖιδκεν α Βοιυσ !σλακοσσ〈γ ηαγψοττ η〈τρα φελιρατοσ 

εµλκεκετ, αµι νεµ ϕελλεµζ! Σχαρβαντια εγψβ τερλετειρε, υγψανακκορ ιννεν 

κτσγτελενλ ηι〈νψοζνακ α χαρνυντυµι ϖονατκοζ〈σ δοκυµεντυµοκ ισ. Α φελιρατοκ 

µεγοσζλ〈σα αλαπϕ〈ν µγ αζ ισ ελκπζεληετ!, ηογψ εκκορ αζ εγσζ Φερτ!−ϖιδκ 

Σχαρβαντι〈ηοζ κερλτ. Σχαρβαντι〈τ⌠λ κελετρε α Πλινιυσν〈λ335 ροµλοττ νϖαλακβαν σζερεπλ! 

Αραβιατεσ λτεκ. Ιττ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Ρπχε λεηετεττ Σχαρβαντια ηατ〈ρα. 

Σχαρβαντια α Φλαϖιυσοκ αλαττ καποττ µυνιχιπιυµι ρανγοτ, ερρε υταλ α µυνιχιπιυµ 

Φλαϖιυµ ϕελζ!ϕε. Μιντ φεντεββ αζονβαν υταλταµ ρ〈, µ〈ρ α ϖ〈ροσι ρανγρα εµελστ 

µεγελ!ζ! ιδ!κβ!λ ισ ρενδελκεζνκ α τελεπλσ νκορµ〈νψζατ〈ρα ϖονατκοζ⌠ αδατοκκαλ.336 

Χ. Σεξλιλιυσ Σενεχιο σ Μ. Χανιυσ δεχυρι⌠κ σρεµλκτ υγψανισ νεµ χσυπ〈ν α φελιρατον 

εµλτεττ Σχαρβαντια µυνιχιπιυµι ρανγϕα µεγϕελλσνεκ ηι〈νψα, ϖαλαµιντ κλσ! φορµαι 

ϕεγψεικ αλαπϕ〈ν δατ〈ηατϕυκ αζ οππιδυµ ιδ!σζακ〈ρα, ηανεµ αζ ιλλετ!κ τ〈ρσαδαλµι ηελψζετε 

αλαπϕ〈ν ισ. Μινδκτ δεχυριο αθυιλειαι σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ, Χ. Σεξτιλιυσ Σενεχιο απϕ〈νακ 

Λεµονια τριβυσα, σ αζ εληνψτακ Χανιυσ νοµενϕε (µινδκτ φελιρατον) ερρε µυτατ. Α 

Χανιυσ νϖ α Βοροστψ〈ντ µεντι ϖ〈ροσοκβαν αζ αθυιλειαι ϖ〈λλαλκοζ⌠ χσαλ〈δ λιβερτυσαι 

                                                           
334 Α Ωιενερ Νευσραδττ⌠λ νψυγατρα, Μυτηµανσδορφν〈λ µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ ελ!κερλτ φελιρατοτ, 

µελψεν εγψ χαρνυντυµι δεχυριο σζερεπελ, λεηετ, ηογψ πτ!ανψαγκντ µ〈σηονναν σζ〈λλτοττ〈κ ιδε, Ωιενερ 

Νευσταδτοτ σ κρνψκτ αζονβαν εννεκ α ϖιδκνεκ α βεννσζλττ φελιρατανψαγα µιαττ ισ νψυγοδταν 

Σχαρβαντι〈ν κϖλ εσ!νεκ σζ〈µτηατϕυκ,  
335  Πλιν., ν. η. 3,148: Αρϖιατεσ 
336 Κατ. 137, 143. 
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ρϖν τερϕεδτ ελ.337 Σενεχιο ανψϕα Κανια Υρβανα µαγα ισ λιβερτα ϖολτ, δε λιβερτυσ ϕογ〈λλ〈στ 

σεϕτηετνκ Μ. Χανιυσ εσετβεν ισ. Εζεκ αζ εµβερεκ ρενδεσ κρλµνψεκ κζττ νεµ 

λεηεττεκ ϖολνα εγψ ϖ〈ροσ ταν〈χσ〈νακ ταγϕαι, µιντ αηογψαν Σαϖαρι〈βαν Μ. Χανιυσ µαγα ισ 

χσυπ〈ν Αυγυσταλισ λεηετεττ, Σχαρβαντι〈νακ αζονβαν ! ϖολτ αζ ελσ! εµβερε. Μινδεζεκ 

φνψτ ϖετνεκ α κοραι τελεπλσ ϕελλεγρε ισ. Β〈ζισ ϖολτ α Χαρνυντυµ ελλ〈τ〈σ〈βαν σζερεπετ 

ϕ〈τσζ⌠, ιλλ. α Βαρβαριχυµµαλ ζλετελ! νεγοτιατορεσ σζ〈µ〈ρα,338 ακικ α τελεπλσ 

ϖεζετσβεν ισ ηανγαδ⌠ σζερεπηεζ ϕυτοττακ, µιϖελ οττ νεµ λτεζτεκ α ηιϖαταλοκ 

βετλτσϖελ καπχσολατβαν ολψαν σζιγορ, σζ〈ρµαζ〈σρα, τ〈ρσαδαλµι ϕογ〈λλ〈σρα, λετκορρα, 

στβ ϖονατκοζ⌠ ελ!ρ〈σοκ, µιντ α ϖ〈ροσι ρανγ κζσσγεκβεν. 

Α φεννµαραδτ ρ〈σοσ εµλκεκ αλαπϕ〈ν α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερσνεκ χσακ 

ιδ!σ〈ϖϕ〈τ τυδϕυκ µεγηατ〈ροζνι. Μιϖελ α ϖ〈ροσι ϕογ αδοµ〈νψοζ〈σα µινδ α 68/69−εσ 

πολγ〈ρη〈βορτ κϖετ! ϖεσπασιανυσι, µινδ πεδιγ α δυναι η〈βορκκαλ σσζεφγγ! 

δοµιτιανυσι ιντζκεδσεκ σορ〈βα βελειλλικ, α τρτνελµι κρλµνψεκ σεµ νψϕτανακ 

τ〈µποντοτ αζ ιδ!ποντ κζελεββι µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ. Α φλαϖιυσι αλαπτ〈σ κϖετκεζτβεν 

ϖ〈ροσ τριβυσα ελϖιλεγ α Θυρινα κελλεττ ηογψ λεγψεν, εδδιγ αζονβαν µγ εγψετλεν πολγ〈ρ 

φελιρατ〈ν σεµ φορδυλτ ελ!. Α ϖ〈ροσνϖ αλαπτ⌠ρα υταλ⌠ Φλαϖιυµ339 ϕελζ!ϕε εγψ κσ!ββι 

φελιρατον, µελψετ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ταρτοµ〈νψι κυλτυσζ σζκηελψν, ηιϖαταλοσαν 〈λλτοττακ, 

Φλαϖιυµ Αυγυστυµ φορµ〈βαν σζερεπελ. Αζ Αυγυστυµ / Αυγυστα κιεγσζτ! ϕελζ! µ〈σ 

ϖ〈ροσοκ νεϖβεν ισ ελ!φορδυλ Παννονι〈βαν (λδ. φεντεββ). Φελβυκκαν〈σα α Σεϖερυσ κορρα 

τεηετ!, σ µεγϕελενσε λεγελφογαδηατ⌠ββ µαγψαρ〈ζατ〈νακ α σζ⌠βανφοργ⌠ ϖ〈ροσοκ 

ϖαλαµιλψεν εκκορ τρτν! κιϖ〈λτσ〈γολ〈σα, ϖαγψ ρσζλεγεσ ϕρααλαπτ〈σα τ∀νικ Σχαρβαντια 

εσετβεν µρλεγεληετϕκ αζτ α λεηετ!σγετ ισ, ηογψ α λιµεσ−ϖιδκ κιτερϕεδτ κατοναι 

τερριτοριυµαινακ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττι φελσζ〈µολ〈σα σορ〈ν τερλετετ καποττ. 

Φιγψελεµρε µλτ⌠ αζονβαν, ηογψ β〈ρ Παννονι〈βαν α Σεϖερυσ χσ〈σζ〈ροκ τββ 

µυνιχιπιυµοτ ισ χολονι〈ϖ〈 σζερϖεζτεκ, Σχαρβαντια νεµ ϖολτ κζττκ.  

 

 

 

 

                                                           
337 Εγψ µ〈σικ Χανιυσ α Μ. Χανιυσ σρκϖνεκ λελ!ηελψρ!λ, Ηεγψκ!ρ!λ α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ ελσ! φελβ!λ−

κζεπρ!λ: Τ. Χανιυσ Τ. λ. Χινναµυσ νεγοτιατορ, α Κρ. υ. 1. σζ. ελσ! φελβ!λ, κζεπρ!λ. 
338 Εγψ τοϖ〈ββι νεγοτιατορ φελιρατα Σοπρονβ⌠λ α Κρ. υ. 1. σζ. ελσ! φελβ!λ−κζεπρ!λ ΧΙΛ ΙΙΙ 4251, Γ. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΖΠΕ 81, 1990, 207−212.  
339 Πσευδοτριβυσκντ ισ: ΧΙΛ ΙΙΙ 10935 (=4225, Κλοστενµαριενβεργ): δοµο Φλ. Σχαεβαντια. 
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 Α µυνιχιπιυµ αδµινισζτρατϖ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 139, 147, 144, 145. � 2. σζ〈ζαδ 

 

α ταν〈χσ: 

δεχυριονεσ: κατ. 139, 141, 144? � 2. σζ〈ζαδ � 2−3. σζ. φορδυλ⌠ϕα 

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 140. � 2/3. σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: κατ. 139, 141. � 2. σζ〈ζαδ � 2−3. σζ. φορδυλ⌠ϕα 

αεδιλισ: κατ. 139, 141. � 2. σζ〈ζαδ � 2−3. σζ. φορδυλ⌠ϕα 

δυυµϖιρ: κατ. 139, 140? 141. � 2. σζ〈ζαδ � 2−3. σζ. φορδυλ⌠ϕα 

µαγιστερ λυδορυµ: κατ. 138. � 1. σζ. µ〈σοδικ φελε � 2. σζ. ελσ! ϖτιζεδει 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

αυγυρ: κατ. 139, (140?). � 2. σζ〈ζαδ 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλρυσζ ιντζµνψει: 

σεϖιρι: 145 � 1. σζ〈ζαδ ϖγε / 2. σζ〈ζαδ. 

Αυγυσταλεσ: 145 � 1. σζ〈ζαδ ϖγε / 2. σζ〈ζαδ 

 

Σχαρβαντι〈βαν αζ αλαπϖετ! τισζτσγεκετ, α θυαεστυρ〈τ, αεδιλιταστ σ α δυυµϖιρατυστ 

φελιρατοκ δοκυµεντ〈λϕ〈κ. Α χυρσυσ ηονορυµ � α κτ ισµερτ εσετβεν � α δυυµϖιρατυσ ελ!ττ 

α θυαεστυρ〈τ σ αζ αεδιλιταστ εγψαρ〈ντ µαγ〈βαν φογλαλτα. Αζ αδµινισζτρατϖ τισζτσγεκ 

τελϕεσ καρριερ εσετβεν ιττ ισ κιεγσζλτεκ παπι µλτ⌠σ〈γγαλ. Αζ υτ⌠ββιακ πρεσζτιζσε 

Σχαρβαντι〈βαν µαγασ λεηετεττ: Τι. Ιυλιυσ Θυιντιλιανυσ δυυµϖιραλισκντ νψερτε ελ αζ 

αυγυρατυστ.340 

Α µαγιστερ λυδορυµ τισζτε µ〈σ παννονιαι ϖ〈ροσοκβ⌠λ νεµ δοκυµεντ〈λτ. Α λυδι, 

ϖαγψισ α τρϖνψ 〈λταλ ελ!ρτ ννεπεκ σ ϕ〈τκοκ µεγρενδεζσε α δυοϖιρι, αζ αεδιλεσ σ αζ 

εγψεσ παπι µλτ⌠σ〈γοκ, φλαµινεσ, ποντιφιχεσ, αυγυρεσ στβ. κτελεζεττσγε ϖολτ, µελψνεκ 

                                                           
340 Κατ. 139. 
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ρσζλετειτ α λεξ µυνιχιπιι ποντοσαν σζαβ〈λψοζτα.341 Α ϕ〈τκοκκαλ καπχσολατοσ ρενδσζετι 

φελαδατοκ µεγολδ〈σα ελϖιλεγ αζ αεδιλισεκ ηατ〈σκρε ϖολτ. Α ϕ〈τκοκ λεβονψολτ〈σ〈τ 

τββνψιρε ϖ〈λλαλκοζ⌠κνακ αδτ〈κ κι. Αζ ννεπσγεκ µαγασ κλτσγει µιαττ εγψββντ αζ 

ισ σζοκ〈σ ϖολτ, ηογψ α ϕ〈τκοκ εγψ ρσζνεκ α µεγρενδεζστ α ϖ〈ροσ µυνυσ φορµ〈ϕ〈βαν 

α ϖαγψονοσ πολγ〈ροκρα τερηελτε.342 Α µαγιστερ λυδορυµ τισζτε Σχαρβαντι〈βαν νεµ 

σζ〈µτηατοττ α ρενδεσ µαγιστρατυσοκ κζ, µερτ εγψφελ!λ ηι〈νψζικ αζ ισµερτ µυνιχιπ〈λισ 

τισζτσγϖισελ!κ τββφοκοζατ χυρσυσ ηονορυµ〈β⌠λ, µ〈σφελ!λ Χοτονιυσ Χαµπανυσ, ακι εζτ 

α τισζτετ βετλτττε, σρεµλκε τανσ〈γα σζεριντ εζεν κϖλ σοηα σεµµιλψεν µ〈σφαϕτα 

ηιϖαταλτ νεµ ϖισελτ. Αββ⌠λ µινδενεσετρε, ηογψ ϖετερανυσ ϖολτ, τεη〈τ µεντεσσγετ λϖεζεττ 

µινδενφαϕτα κζτεηερ αλ⌠λ, αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ ϖαγψ ολψαν σζεµλψ ϖολτ, ακι α 

µεγβζατ〈στ α πολγ〈λτ〈ρσακ ϕαϖ〈ρα νκντ ϖ〈λλαλτα, ϖαγψ ϖ〈λλαλκοζ⌠ ϖολτ, ακι α µυνκ〈ϕ〈ρτ 

α ϖ〈ροστ⌠λ ανψαγι ελλενσζολγ〈λτατ〈στ καποττ. Εγψσζερ∀ββεν φογαλµαζϖα: τισζτε νεµ 

µυνυσ, ηανεµ ϖαγψ ηονορ, ϖαγψ πριϖ〈τ φογλαλκοζ〈σ ϖολτ. ςαλ⌠σζν∀, ηογψ αζ ελ!ββι, σ α 

µαγιστερ λυδορυµ (〈λλανδ⌠, ϖαγψ αλκαλµι) ν〈λλ⌠ φυνκχι⌠ϕ〈νακ α µεγτερεµτσϖελ α 

ϖ〈ροσ χλϕα α ρενδεσ µαγιστρατυσοκ τεηερµεντεστσε ϖολτ. Α τισζτσγ λεγκζελεββι 

αναλ⌠γι〈ι α κελετι ϖ〈ροσοκβαν γψακορι ������������, ϖαγψ ���������� λεηεττεκ . 

Α σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ τεστλετνεκ σχαρβαντιαι λτεζστ εγψετλεν φελιρατ 

βιζονψτϕα. Λ. Φλαϖιυσ Φορυνατυσ µινδκτ τισζτσγετ βετλτττε, σ α σεϖιρεκρε ϕελλεµζ!εν 

χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελτ.343  

 Σχαρβαντια ϖεζετ!ρτεγρ!λ κεϖσ φελιρατοσ εµλκ µαραδτ. Αµιτ εζεκβ!λ α 

σζ〈ρµαζ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν µεγ〈λλαπτηατυνκ, αζ βελειλλικ αββα α κπβε, αµιτ α 

µυνιχιπιυµ λακοσσ〈γ〈νακ εγσζρ!λ εδδιγ α κυτατ〈σ κιαλακτοττ. Μ〈σ Βοροστψ〈ντ−µεντι 

ϖ〈ροσοκηοζ ηασονλ⌠αν Σχαρβαντια λακοσσ〈γα ισ ερ!σ ιτ〈λιαι κτ!δστ µυτατ. Αζ ιτ〈λιαιακατ 

ϖαγψ α κερεσκεδελεµ ϖονζοττα ιδε, µιντ αζτ µ〈ρ φεντεββ αζ οππιδυµ ϖεζετ! χσαλ〈δϕαιηοζ 

ταρτοζ⌠ Χανιι εσετβεν ισ λ〈ττυκ, ϖαγψ λεγι⌠σ σζολγ〈λατ τϕ〈ν κερλτεκ ερρε α ϖιδκρε. 

Λεγι⌠σ ϖετερ〈νοκ µ〈ρ αζ 1. σζ. κζεπτ!λ κιµυτατηατ⌠κ Σχαρβαντι〈βαν,344 σ εζεκ 

αλκαλµασιντ µεγϕελεννεκ α ϖ〈ροσ ϖεζετ!ρτεγβεν ισ, µιντ αζτ α χαρνυντυµι λεγιο 

                                                           
341 ς. Λεξ χολ. Γενετ. Ιυλ. χ. 70, 71, 128. 
342 ς. α χυρατορ µυνερισ πυβλιχι (Ηαδρια, ΧΙΛ ΙΞ 5016), ϖαγψ εγψσζερ∀εν χσακ µυνεραριυσ (Αθυαε 

Σεξτιαε, ΧΙΛ ΞΙΙ 522), µυνιφιχυσ (Λυχερια, ΧΙΛ ΙΞ 804), στβ. τισζττ, ϖαγψ χυρα µυνερισ γλαδιατοριι 

εµλτστ (Φορµιαε, ΧΙΛ Ξ 6090, Πυτεολι ΧΙΛ Ξ 1785). Α κρδσηεζ: Ω. ΛΙΕΒΕΝΑΜ: Στδτεϖερωαλτυνγ 371 

σκκ, τοϖ〈ββ〈 Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 155 σκ. 
343 Κατ. 145. 
344 Πλ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4247 (Σχαρβαντια): Μ. ςιβιυσ Χ. φ. Ανιενσισ ϖετ. λεγ. Ξς Απολ. 
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ϖετερ〈νϕ〈νακ [Χ]οτονιυσ Γ. φ. Πολ(λια) Χαµπανυσνακ, α µαγιστερ λυδορυµνακ αζ εσετε 

µυτατϕα.  

Α ροµανιζ〈λτ προϖινχι〈λισοκ ελσ! γενερ〈χι⌠ϕ〈τ Σχαρβαντι〈βαν α Τι. Ιυλιι ϕελεντικ. 

Νεµ δντηετ! ελ, ηογψ κρνψκβελι βενσζλττεκ, ϖαγψ βεϖ〈νδορλ⌠κ, εσετλεγ 

ιδετελεπτεττεκ ϖολτακ−ε. Α νη〈νψ νϖ σζεριντ ισ ισµερτ σχαρβαντιαι ελλϕ〈ρ⌠ εγψικε ππεν 

εγψ Τι. Ιυλιυσ, εζεκ ϖαλαµελψικνεκ 2. σζ〈ζαδι λεσζ〈ρµαζοττϕα ϖολτ.345 Α µυνιχιπιυµ 

τερριτοριυµ〈ν Ηαδριανυσ κορ〈ιγ � α χιϖιτασ Βοιορυµ Φερτ!−τ⌠ µελλκι τερλετνεκ α 

ϖ〈ροσηοζ τρτν! εσετλεγεσ χσατολ〈σ〈ιγ � νεµ λτ βεννσζλττ νπχσοπορτ. Α Πελσο−

ϖιδκκελ α ϖ〈ροσ γψρ, ρσζβεν µ〈ρ α ροµανιζ〈χι⌠ τϕ〈ρα λπεττ λακοσσ〈γοτ καποττ. 

Πυβλιυσ Αελιυσ Σεϖερυσ, ακινεκ χσαλ〈δι σρεµλκε Νευσιεδλερ Σεε−ν κερλτ ελ!, α 

ροµανιζ〈λτ βοιυσ ϖεζετ!ρτεγ κρβ!λ σζ〈ρµαζοττ.346 

Σχαρβαντια τερριτοριυµ〈ν ϕελεντ!σεββ σζ〈µβαν λτεκ Φλαϖιυσοκ. Ηα α φελιρατον 

κιρτ〈κ α πραενοµενϕκετ, γψ αζ κιϖτελ νλκλ Τιτυσ. Χογνοµενϕκ, α φελιρατον 

σζερεπλ! τ〈ρσαικ, α φελιρατοκ λελ!ηελψε κιϖτελ νλκλ βεννσζλττ ερεδετρε υταλνακ. Α σεϖιρ 

Αυγυσταλισ Λ. Φ(λαϖιυσ) Φορτυνατυσ ϖαλ⌠σζν∀λεγ κζλκ σζ〈ρµαζοττ.  

 

 

 

       Χιϖιτασ Βοιορυµ 

 

 

Α κελτα Βοιι α Κρ. ε. ελσ! σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν α νοριχυµι τρζσεκ κελετι 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν σζ〈µοττεϖ! ηαταλµι τνψεζ!νεκ σζ〈µτοττακ. Κιτερϕεδτ σζ〈λλ〈στερλετκ 

α Μυρ〈τ⌠λ α ∆υν〈ιγ α µαι Αυσζτρια τερλετν αζ Αλποκ κελετι λεϕτ!ιτ σ α Βχσι−µεδενχτ, 

Μαγψαρορσζ〈γν πεδιγ α ∆υν〈ντλ νψυγατι ρσζτ φογλαλτα µαγ〈βαν. Αζτ, ηογψ κορ〈ββαν 

α νοριχυµι κιρ〈λψσ〈γτ⌠λ µεννψιβεν φγγτεκ, νεµ τυδϕυκ ποντοσαν: α Βοιρεβιστασ δ〈κ 

κιρ〈λψσ〈γ〈ϖαλ φολψτατοττ η〈βορϕυκβαν ελσζενϖεδεττ σλψοσ ϖερεσγεικ υτ〈ν αζονβαν µ〈ρ 

βιζονψοσαν νοριχυµι φεννηατ⌠σ〈γ αλαττ 〈λλτακ. Εζτ α ηελψζετετ τκρζι ςελλειυσ Πατερχυλυσ 

τρτνελµι µυνκ〈ϕα, ακι α Κρ. υ. 6. ϖ εγψικ φοντοσ εσεµνψνεκ, α Μαροβοδυυσ ελλενι 

ηαδϕ〈ρατ ελ!κσζτσνεκ λερ〈σα καπχσ〈ν α βοιοσοκ εγψικ κζποντϕ〈τ, Χαρνυντυµοτ 

                                                           
345 Κατ. 139. 
346 Κατ. 144. 
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νοριχυµι ϖ〈ροσκντ εµλτι.347 Α ςελλειυσηοζ ιδ!βεν λεγκζελεββ 〈λλ⌠ κσ!ββι φορρ〈σβαν, 

αζ ιδ!σεββ Πλινιυσν〈λ α Βοιι µ〈ρ χσακ α δεσερτα Βοιορυµ, α βοιυσοκ εληαγψοττ 

πυσζτασ〈γαι σσζεφγγσβεν σζερεπελνεκ. Πλινιυσ α δεσερτα Βοιορυµοτ α νοριχυµιακ 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν, α λαχυσ Πελσοϖαλ (Βαλατον) εγψττ εµλτι. Α σζερζ! α δεσερτα Βοιορυµ−

ρ⌠λ µγ αζτ ισ µεγϕεγψζι, οττ αζ⌠τα µ〈ρ, αζ ιστενι Χλαυδιυσ χολονι〈ϕ〈βαν Σαϖαρι〈βαν, σ 

Ιυλια Σχαρβαντια οππιδυµ〈βαν (εµβερεκ) λακνακ.348 Σζ⌠ηασζν〈λατ〈β⌠λ αρρα 

κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α σζ⌠βανφοργ⌠ τερλετ Σχαρβαντια σ Σαϖαρια λτρεϕτττ 

µεγελ!ζ!εν λακατλαν ϖολτ. Α κυτατ〈σ α δεσερτα κιακακυλ〈σ〈τ α Βοιι δ〈κοκτ⌠λ ελσζενϖεδεττ 

ϖρϖεσζτεσγειϖελ µαγψαρ〈ζζα.349 Νεµ σζκσγεσ αζονβαν α τερλετ φελαδ〈σ〈τ κιζ〈ρ⌠λαγ α 

δ〈κοκ ροϖ〈σ〈ρα ρνυνκ: α µαι ∆υν〈ντλ ∆ρ〈ϖ〈τ⌠λ σζακρα εσ! ϖιδκε α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ 

ελ!εστϕν νεµ ϖολτ τελϕεσεν λακατλαν, αζ σεµ ελκπζεληετετλεν τεη〈τ ηογψ α ρ⌠µαιακ 

κνψσζερτηεττκ α βοιυσοκατ εγψεσ τερλετεικ φελαδ〈σ〈ρα ακκορ, αµικορ !κετ Νοριχυµρ⌠λ 

λεϖ〈λασζτϖα Ιλλψριχυµηοζ (ϖαγψ ηα εννεκ α κεττοσζτ〈σ〈τ Τιβεριυσ κορ〈ρα δατ〈λϕυκ, µ〈ρ 

Παννονι〈ηοζ) χσατολτ〈κ, µιντ αζτ α Σαλα 〈τκελ!ϕνλ λϖ! κελτα τελεπλσ σορσα ισ 

µυτατϕα.350  

Α Βοιι ρ⌠µαι υραλοµ αλ〈 Νοριχυµ µεγη⌠δτ〈σακορ, Κρ. υ. 15−βεν κερλτεκ, α 

ρεγνυµ Νοριχυµ ρσζεκντ. Λακ⌠ηελψκ Κρ. υ. 6−βαν µγ βιζονψοσαν Νοριχυµηοζ 

ταρτοζοττ, εζτ κϖετ!εν αζονβαν ϖαλαµικορ Τιβεριυσ αλαττ Παννονι〈ηοζ χσατολτ〈κ !κετ. Α 

ρ⌠µαι κορι χιϖιτασ Βοιορυµ, µελψετ κτ φελιρατ ισ εµλτ, Παννονια σζακνψυγατι σαρκ〈βαν 

φεκδτ. Νψυγατι ηατ〈ρα Παννονια σ Νοριχυµ κζσ ηατ〈ρ〈ϖαλ εσεττ εγψβε, µελψ 

ςινδοβον〈τ⌠λ ϖαλαµιϖελ νψυγαταββρα ηζ⌠δοττ. Α µαι Κλοστενβυργ, µελψνεκ κοραβελι 

νεϖτ νεµ ισµερϕκ βιζτοσαν, µ〈ρ Παννονι〈ηοζ ταρτοζοττ. Α νψυγατι ηατ〈ρσ〈ϖβαν, δλι 

ιρ〈νψβαν εγσζεν α Μυρα ϖιδκιγ βοιυσοκ λτεκ.351 Α Λαϕτα ϖλγψιεκ µγ βιζτοσαν α 

ρ⌠µαιακ 〈λταλ µεστερσγεσεν κιαλακτοττ κζσσγηεζ, α χιϖιτασ Βοιορυµηοζ ταρτοζτακ, α 

Σεµµερινγτ!λ δλρε λακ⌠κ αζονβαν α χολονια αλαπτ〈σα υτ〈ν ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ 

Σαϖαρι〈ηοζ. Α Λαϕτα φολψ⌠ ϖλγψε σ α Λαϕτα−ηεγψσγ βοιυσ τερλετ ϖολτ. Α χιϖιτασ 

Σχαρβαντι〈ϖαλ κζσ ηατ〈ρα α ηεγψσγ δλι λ〈β〈ν〈λ ηζ⌠δοττ. Α Φερτ!−τ⌠ κρνψκε, σ α 

                                                           
347 Χαρνυντυµ, θυι λοχυσ Νοριχυσ�, λδ. φεντεββ. 
348 Πλιν., ν. η. 3,146: Νοριχισ ιυνγυντυρ λαχυσ Πε<λ>σο, δεσερτα Βοιορυµ; ιαµ ταµεν χολονια ∆ιϖι Χλαυδι 

Σα<ϖ>αρια ετ οππιδο Σχαραβαντια Ιυλια ηαβιταντυρ. 
349 ς. Α. ΜΧΣΨ: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια 19.                                                          
350 Λδ. Σαλλα εσεττ, αηολ α φολψαµι 〈τκελ!νλ λϖ! βεννσζλττ φαλυτ α ρ⌠µαιακ αζτ µεγελ!ζ!εν σζ〈µολτ〈κ 

φελ, ηογψ οττ αυξιλιαρισ τ〈βορτ λτεστεττεκ. 
351 ς. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ ν. 143/1, 146/1, 148/1, 2, 121/1, 122/1, 123/1, 2, 124/1, 2, 3, 4, 125/1 
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Ρ〈βακζ, αζ Αρραβο φολψ⌠ τορκολατϖιδκε α ναγψϕ〈β⌠λ ιδ〈ιγ νψλ⌠, ιλλψρ Αζαλι τερλετιγ 

ελϖιλεγ τεη〈τ α χιϖιτασ Βοιορυµ τερριτοριυµα ϖολτ, α γψακορλατβαν αζονβαν α 

Χαρνυντυµτ⌠λ κελετρε εσ! τερλετ γψρεν λακοττ ϖολτ.352 Εζεν κϖλ σζακον, α δυναι λιµεσ 

µεντν µεγλεηετ!σεν σ∀ρ∀ν σορακοζτακ α τ〈βοροκ. Εζεκ κρνψκν, µινδενεκελ!ττ α 

χαρνυντυµι σ α ϖινδοβοναι λεγιον〈λ κιτερϕεδτ κατονι τερριτοριυµοκκαλ ισ σζ〈µολνυνκ 

κελλ, κλνσεν α Χαρνυντυµτ⌠λ κελετρε εσ! παρτι σ〈ϖβαν,353 α Ρπχτ!λ δλρε πεδιγ α 

Φερτ!−τ⌠ σ α Ρ〈βα κζττ κιτερϕεδτ µοχσ〈ρϖιδκ ηζ⌠δοττ. Εγσζεν βιζονψοσ αζονβαν 

ηογψ εγψεσ παρτσζακασζοκ α Βοιι βιρτοκ〈βαν ϖολτακ, ερρε κϖετκεζτετηετνκ αββ⌠λ, ηογψ 

α χιϖιτασ εγψετλεν ισµερτ πραεφεχτυσα, πραεφεχτυσ ριπαε ∆ανυϖιι ετ χιϖιτατιυµ δυαρυµ 

Βοιορυµ ετ Αζαλιορυµ ϖολτ.354  

Α πραεφεχτυσ χιϖιτατισ ποσζτϕ〈τ εγψ ολψαν παρανχσνοκνακ ταρτϕα α κυτατ〈σ, ακιτ α 

ηελψταρτ⌠ βζοττ µεγ εγψ χιϖιτασ κατοναι φελγψελετϖελ.355 Εββ!λ κιινδυλϖα 〈λταλ〈νοσαν 

ελφογαδοττ, ηογψ α χιϖιτατεσ περεγριναε α η⌠δτ〈στ κϖετ!εν µγ τββ ϖτιζεδεν 〈τ, 

εγσζεν α Φλαϖιυσοκ κορ〈ιγ κατοναι φελγψελετ αλαττ 〈λλτακ.356 Ναγψϕ〈β⌠λ α Φλαϖιυσοκ 

κορ〈ρα δατ〈ληατ⌠ α φεντ εµλτεττ πραεφεχτυσ χιϖιτατιυµ δυαρυµ Βοιορυµ ετ Αζαλιορυµ 

µ∀κδσε ισ.357 Χυρσυσ ηονορυµ〈βαν, µιντ λ〈ττυκ, κτ ποσζτ σζερεπελ εγψµ〈σ µελλεττ. 

αµελψεκνεκ α (φλδραϕζι ρτελεµβεν ϖεττ) τερλετι κοµπετενχι〈ϕα εγψµ〈σσαλ σζοροσαν 

σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠: α πραεφεχτυσ ριπαε σ α πραεφεχτυσ χιϖιτατιυµ δυαρυµ Βοιορυµ ετ 

Αζαλιορυµ.  Α πραεφεχτυσ ριπαε ∆ανυϖιι ϖαλ⌠βαν κατοναι παρανχσνοκ ϖολτ,358 α πραεφεχτυσ 

χιϖιτατισ φυνκχι⌠ϕα αζονβαν νεµ εννεκ α µεγβζατ〈σνακ ϖολτ ρσζε, ηανεµ εγψ µελλεττε 

π〈ρηυζαµοσαν ελλ〈τοττ µεγβζατ〈σ ϖολτ. Αζ υτ⌠ββι ρ〈ρυη〈ζ〈σ〈τ α πραεφεχτυσ ριπαε−ρε αζ 

τεττε κζενφεκϖ!ϖ, ηογψ αζ α ποσζτϕ〈β⌠λ φακαδ⌠αν µ〈ρ αµγψ ισ αζον αζον α 

παρτσζακασζον µοζγοττ, αµελψ α σζ⌠βανφορδ⌠ χιϖιτασοκ τερλετρε εσεττ. Αζ αζονβαν 

ηογψ µιντ πραεφεχτυσ χιϖιτατισνακ α χιϖιτασοκ κατοναι φελγψελετε λεττ ϖολνα α φελαδατα � 

                                                           
352 Α κτ χιϖιτασ κζσ πραεφεχρυσ〈τ λδ. κατ. ϖολτ, ακι εζτ α µεγβζατ〈σ〈τ µελλκφελαδατκντ λ〈τηαττα ελ α 

πραεφεχτυσ ριπαε ∆ανυϖιι ποσζτϕα µελλεττ, ϖ. κατ. 149. Εζ αζτ ϕελεντι, ηογψ αζ Αραβιατεσ, ακικετ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Βοιιρ⌠λ λεϖ〈λασζτϖα σζερϖεζτεκ α ρ⌠µαιακ ν〈λλ⌠ χιϖιτασσ〈, σ ακικρ!λ α νεϖκ αλαπϕ〈ν γψ 

γονδολϕυκ, ηογψ αζ Αρραβο (Ρ〈βα) µεντν λτεκ, α Ρ〈βα τορκολατϖιδκτ νεµ ταρτηαττ〈κ βιρτοκυκβαν, µερτ 

κλνβεν βελεεστεκ ϖολνα α πραεφεχτυσ τϖοναλ〈βα. 
353 Α. ΜΧΣΨ: ΑΑντΗυνγ 20, 1972, 144 σκ. 
354 Κατ. 149. ∆ΕςΙϑςΕΡ, ΠΜΕ ς 124; ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 268, ν. 141. 
355 Μινδενεκελ!ττ Α. ΜΧΣΨ αλαπϖετ! µυνκ〈ϕα, Ηιστορια 6, 1957, 492 σκκ. 
356 ι. µ. 495. 
357 ΩΑΧΗΤΕ, Κ., Ηιστορια 15, 1966, 247; Α ΜΧΣΨ, ΑΑρχηΗυνγ 23, 1971, 45. τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ ι. µ.. 
358 ϖ.Ω.  ΕΝ⇓ΛΙΝ, ΡΕ ΞΞΙΙ (1954) 1335. 
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σζ〈µοµρα κτσγεσ. Μερτ υγψαν µιτ χσιν〈λτακ ακκορ α παρτ µεντν 〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγι⌠κ, 

χοηορσοκ σ αλ〈κ? 

Α τρζσ ροµανιζ〈χι⌠ϕα κορ〈ν ελκεζδ!δττ. Αζ ελσ! φελιρατοκκαλ δοκυµεντ〈λτ 

ϕπολγ〈ροκ Χλαυδιυσοκ.359 Κιτερϕεδτεββ πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σρα κερλτ σορ α Βοιι 

κρβεν α Φλαϖιυσοκ αλαττ. Κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ, ηογψ φελττελεζζκ, εζ Σχαρβαντια 

µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσϖελ 〈λλτ καπχσολατβαν. Λεηετ, ηογψ α λπσ κοµπενζ〈χι⌠ ϖολτ 

α ϖ〈ροσαλαπτ〈σ χλϕ〈ρα κισαϕ〈ττοττ βοιυσ τερλετεκρτ. Α πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈στ εζεν 

κϖλ µγ ∆οµιτιανυσνακ α Βοιι ηατ〈ρσζακασζ〈τ ισ ριντ! γερµν〈ν η〈βοριϖαλ ισ 

σσζεφγγσβε ηοζηατϕυκ, σ εσετλεγ αυξιλι〈ρισοκ λετελεπτσϖελ. ςεσζτεσγετ ϕελεντηετεττ 

α χιϖιτασ σζ〈µ〈ρα α Ποετοϖι⌠β⌠λ ςινδοβον〈βα ηελψεζεττ λεγιο τερριτοριυµ〈νακ α 

κιαλακτ〈σα, σ αζ εηηεζ σζκσγεσ φλδεκνεκ α χιϖιτασ τερλετβ!λ ϖαλ⌠ κιηαστ〈σα. Ερρε α 

Τραιανυσ υραλοµρα λπσεκορ, α δ〈κ η〈βορκ ελ!κσζτσνεκ κερετβεν κερλτ σορ. Α 

λακοσσ〈γοτ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ηασονλ⌠κππ κ〈ρταλαντηαττ〈κ, µιντ Σχαρβαντια 

µεγσζερϖεζσεκορ, ϖαγψισ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογγαλ, µερτ α βενσζλττ ερεδετ∀ Υλπιι α Χιϖιτασ 

Βοιορυµνακ χσακ α τερλετι ϖ〈λτοζ〈σοκ 〈λταλ ριντεττ νψυγατι σ〈ϖϕ〈βαν φορδυλνακ ελ!.360 

Αζ ϕ ηατ〈ρτ � αµιντ αρρα α χιϖιτασ Βοιορυµβ⌠λ κσ!ββ λτρεηοζοττ Χαρνυντυµ 

τερριτοριυµ〈νακ κιτερϕεδσβ!λ κϖετκεζτετηετνκ, Σχηωεχηαττ⌠λ ϖαλαµιϖελ νψυγαταββρα 

ϖοντ〈κ µεγ. Α τρζσι αρισζτοκρ〈χια ϖισζονψα α ρ⌠µαιακηοζ α Φλαϖιυσοκ κορ〈ιγ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ µγ αµβιϖαλενσ ϖολτ. Α κρεικβεν ελ!φορδυλ⌠ ϕελεντ!σεββ σζ〈µβαν 

Φλαϖιυσοκκαλ κεζδ!δ! χσ〈σζ〈ρνοµενεκ αρρα υταλνακ, ηογψ εζ α σζιλ〈ρδ ανψαγι β〈ζισσαλ 

ρενδελκεζ! ρτεγ, µελψνεκ γαζδαγσ〈γ〈ρ⌠λ κιτερϕεδτ ραβσζολγαταρτ〈σα, σ τυµυλυσαινακ 

δρ〈γα σρµελλκλετει αλαπϕ〈ν αλκοτηατυνκ φογαλµατ, χσακ φοκοζατοσαν αδτα φελ α 

η⌠δτ⌠κκαλ σζεµβενι ταρτ⌠ζκοδ〈σ〈τ. Α ηατ〈ρϖδελεµ µεγερ!στσε α ∆υναι ηατ〈ρ ε 

σζακασζ〈ρα νεηεζεδ! νψοµ〈σ µιαττ περσζε α Βοιι ρδεκειτ ισ σζολγ〈λτα, σ α ναγψλτσζ〈µ 

κατονασ〈γ µεγϕελενσε σζ〈µυκρα ισ ανψαγι ελ!νψκετ ισ γρτ. Υγψανακκορ α ταρτοµ〈νψι 

κορµ〈νψζατνακ ισ φοκοζοτταββαν ϖολτ σζκσγε α ηελψι λακοσσ〈γ τ〈µογατ〈σ〈ρα. Α 

κλχσνσ ρδεκεκ, κλχσνσ ελ!νψκ σ κλχσνσ κζελεδσ ναγψϕ〈β⌠λ µ〈σφλ 

γενερ〈χι⌠ϖαλ αζτ κϖετ!εν, ηογψ α Βοιι εγψκορι δλι τερλετειβ!λ Σχαρβαντια 

µυνιχιπιυµ〈τ κιαλακτοττ〈κ, Ηαδριανυσ χσ〈σζ〈ρ αλαττ σορ κερλτ µαγ〈νακ α χιϖιτασνακ 

ρ⌠µαι µυνιχιπιυµµ〈 τρτν! 〈ταλακτ〈σ〈ρα. Α χιϖιτασ Βοιορυµ Σχηωεχηαττ⌠λ κελετρε 

                                                           
359 ΧΙΛ ΙΙΙ 4548, ϖ. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 46.  
360 ΧΙΛ ΙΙΙ 4554 (Μυτηµαννσδορφ � χαρνυντυµι δεχυριο α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερστ κϖετ!εν), ΧΙΛ ΙΙΙ 

4548 (Νευκιρχηεν), Φ√ 1, 55 (Νευκιρχηεν) 
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µεγσζ∀ντ λτεζνι. Αζτ ϖισζοντ νεµ τυδϕυκ, ηογψ α Σχηωεχηαττ⌠λ νψυγατρα λ! βοιυσ 

λακοσσ〈γ µιλψεν κερετεκ κζττ λτ τοϖ〈ββ. 

Α Βοιι νκορµ〈νψζατ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν νεµ µαραδτακ φενν εµλκεκ Εγψικ 

πρινχεπστ, Μ. Χοχ[χ]ειυσ Χαυπιανυστ ϖισζοντ ισµερϕκ.361 Φελιρατα α Χαρνυντυµτ⌠λ 12 

κµ−ρε δλρε φεκϖ! Παρνδορφ (Π〈νδορφαλυ) µελλεττ φελφεδεζεττ ϖιλλα 〈σατ〈σαι σορ〈ν κερλτ 

ελ!. Α κυτατ〈σ !τ ταρτϕα α ϖιλλα πττετ!ϕνεκ σ ελσ! τυλαϕδονοσ〈νακ.Α ϖιλλα Παννονι〈βαν α 

µαγα νεµβεν αζ εγψικ λεγφιγψελεµρεµλτ⌠ββ πτµνψ. Ιµποζ〈νσ µρετε σ ιγνψεσ 

κιϖιτελεζσε βεπιλλαντ〈στ ενγεδ α βοιυσ αρισζτοκρ〈χια γαζδαγσ〈γ〈βα, α µεγπτσνεκ 

ηελψε πεδιγ, ηελψταρτ⌠ι σζκηελψ κζελβεν, υγψανγψ, µιντ πττετ!ϕνεκ φρισσ ρ⌠µαι 

πολγ〈ρσ〈γα, α βεννσζλττ αρισζτοκρ〈χια ταρτοµ〈νψι ϖεζετ!ρτεγβε ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σ〈τ 

ιλλυσζτρ〈λϕα. 

 

 

 

Χαρνυντυµ 

 

 

Α ϖ〈ροσ α Βοροστψ〈ντ δυναι 〈τκελ!ϕνλ φεκδτ, αζ ιτινεραριυµ Αντονινι 

τανσ〈γα σζεριντ Σχαρβαντι〈τ⌠λ 38,362 α λιµεσ−µεντι Αρραβον〈τ⌠λ � αδ Φλεξυµον 〈τ � 55 

ρ⌠µαι µρφλδρε,363 α µαι Πετρονελλ µελλεττ. Νϖαδ⌠ϕα α χαρνυντυµι λεγιοτ〈βορτ⌠λ 

µιντεγψ 10 κµ−ρε κελετρε, Βραυνσβεργνλ φεκϖ!, ιλλψρ ερεδετ∀ κελτα φαλυ ϖολτ, µελψ α 

ρ⌠µαι η⌠δτ〈σκορ µεγσεµµισλτ. Α ηελψνεϖετ α τ〈βορ νψυγατι ολδαλ〈ν, αννακ σζοροσ 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν κιαλακυλ⌠ χαναβαε−τελεπλσ, σ αζ α ϖιχυσ ϖιττε τοϖ〈ββ, µελψ εζεκτ!λ 

κισσ τ〈ϖολαββ µγ νψυγαταββρα, α κατοναι τερλετεν κϖλ, µ〈ρ α χιϖιτασ τερλετν, α 

ρ⌠µαι υραλοµ ιδ!σζακ〈βαν κελετκεζεττ. Α κτ τελεπλσ νεµχσακ ϕογι ηελψζετβεν, 

ηανεµ ϕελλεγβεν, σ λακοσσ〈γα σσζεττελβεν ισ ϕελεντ!σεν ελτρτ εγψµ〈στ⌠λ. Α χαναβαε 

κερεσκεδ! τελεπ ϖολτ, α ϖιχυσ λακοσσ〈γ〈βαν πεδιγ α βεννσζλττ ελεµ δοµιν〈λτ. Εζ 

κσ!ββ υγψαν, αζ ιδεγενεκ βετελεπεδσε κϖετκεζτβεν ϖεσζτεττ σλψ〈β⌠λ, δε αζρτ 

ϕελεντ!σ µαραδτ. Α ϖ〈ροσι ρανγ ελνψερσεκορ αζ ακκορρα µ〈ρ υρβανιζ〈λτ κλσ!τ λτ! 

ϖιχυσβ⌠λ αλακτοττ〈κ κι αζ αδµινισζτρ〈χι⌠ κζποντϕ〈τ, α τερριτοριυµοτ πεδιγ α χιϖιτασ 

                                                           
361 Κατ. 149.  
362 262, 7−8,  
363 267, 10−12. 
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Βοιορυµ τερριτοριυµ〈β⌠λ. Α ηατ〈ρτ � αµεννψιβεν εζτ µ〈ρ κορ〈ββαν, α ϖινδοβοναι 

λεγι⌠στ〈βορ λτεστσεκορ νεµ τεττκ µεγ � Σχωεχηαττ νψυγατι σζοµσζδσ〈γ〈βαν ϖοντ〈κ 

µεγ. Αζ ϕ ϖ〈ροσ δλι, σ α Φερτ!−τ⌠ ϖιδκν ϖαλ⌠σζν∀λεγ κελετι σζοµσζδϕα ισ Σχαρβαντια 

µυνιχιπιυµα ϖολτ. Νψυγατον α χιϖιτασ Βοιορυµ µαραδκα ηατ〈ρολτα µινδαδδιγ, αµγ 

Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττ εββ!λ α ϖινδοβοναι µυνιχιπιυµι τερριτοριυµ〈τ µεγ νεµ 

σζερϖεζτκ. Κελετ φελ!λ, ∆ευτσχη Αλτενβυργν〈λ α χαρνυντυµι λεγιο 〈λλοµ〈σοζοττ, σ � α 

χαναβαε−ϖαλ εγψττ � α τερριτοριυµ λεγιονισ φεκδτ. 

Χαρνυντυµ364 µυνιχιπιυµ Αελιυµ365 ϖολτ. Πολγ〈ραι α Σεργια τριβυσβα ταρτοζτακ,366 

πσευδοτριβυσακντ αζ Αελια φορδυλ ελ!.367 Μινδεζεκ εγψττεσεν αρρα υταλνακ, ηογψ ϖ〈ροσι 

ρανγοτ Ηαδριανυσ χσ〈σζ〈ρτ⌠λ καποττ. Α µυνιχιπιυµι ρανγ αδοµ〈νψοζ〈σ〈τ ρτηετ!ϖ τεσζι, 

ηογψ Χαρνυντυµ µ〈ρ κζελ εγψ ϖσζ〈ζαδα λεγι⌠σ β〈ζισ ϖολτ, σ!τ, α ηελψ!ρσγτ α Φλαϖιυσ 

κορβαν µγ εγψ αλα θυινγεναρι〈ϖαλ ισ µεγερ!στεττκ.368 Λεγαλ〈ββ εγψ νεγψεδ σζ〈ζαδα 

µ〈ρ α ηελψταρτ⌠ ισ ιττ σζκελτ. Μελλεττε ηατ〈ρ〈τκελ! ισ µ∀κδττ. Νεµ χσυπ〈ν α κισζολγ〈λτ 

ϖετερ〈νοκ µαραδτακ µαραδτακ ιττ σζιϖεσεν, α τελεπλσ α κερεσκεδ!κετ ισ ϖονζοττα. Αζ 

σεµ µελλκεσ, ηογψ α βοιυσοκ τ〈ρσαδαλµα ελγ φεϕλεττ σ διφφερενχι〈λτ ϖολτ αηηοζ, ηογψ 

κννψεν αλκαλµαζκοδϕκ αζ ϕ ϖισζονψοκηοζ σ 〈τϖεγψε α η⌠δτ⌠κ χιϖιλιζ〈χι⌠σ 

ϖϖµ〈νψαιτ. ςεζετ!ρτεγκ γαζδαγ ϖολτ, σ α ϖγερεδµνψ ισ µυτατϕα: ϕ⌠ 

ρδεκρϖνψεστ! κσζσγγελ ρενδελκεζεττ. 

Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ � ακιτ Παννονια συπεριορ ηελψταρτ⌠ϕακντ 193. 〈πρ. 11−ν ιττ 

Χαρνυντυµβαν κι〈λτοττακ κι χσ〈σζ〈ρρ〈,369 α τ〈βορ µελλεττι χαναβαε−ϖαλ εγψττ χολονια 

ρανγρα εµελτε α ϖ〈ροστ.370 Α µεγϖ〈λτοζοττ κζϕογι ηελψζετ α ϖ〈ροσ νεϖνεκ ϕ, Σεπτιµια 

ϕελζ!ϕβεν ισ κιφεϕεζσρε ϕυτοττ.371 Ρ⌠µαϖ〈ροσι φελιρατοκον εζτ κϖετ!εν α Σεπτιµια 

πσευδοτριβυσκντ ισ ελ!φορδυλ.372 Α ρανγεµελσ ποντοσ ιδ!ποντϕ〈τ νεµ ισµερϕκ. Αννψιτ 

τυδυνκ, ηογψ Παννονια ινφεριορ ηελψταρτ⌠ι σζκηελψε, Αθυινχυµ, 193 σζεπτ. 11. σ 198 

                                                           
364 Γψακορι ρ〈σα Καρνυντυµ, ϖ. Κατ. 153, 155, 163, 164, 165, 167, 171, 174, 175, 177, 179, 181, 183, 

184, 186. 
365 Κατ. 160, 186. 
366 Κατ. 165, 178; α ϖ〈ροσ νεϖνεκ ϕελζ!ϕεκντ: Κατ. 184: δοµ(ο) Σεργια Καρνυντο 
367 ∆ΟΒ 39/β. 
368 Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, Χϑβ 1986, 193 σκκ, α τ〈βορ δατ〈λ〈σ〈ηοζ 204. 
369 ΣΗΑ, Σεϖ. 5. 
370 Χολονια: 166, 167, 171, 179, 183. 
371 Χολονια Σεπτιµια: 163. 
372 ∆ΟΒ 39/χ. 



 85

〈πρ. 22. κζττ λεττ χολονια,373 αζ υτ⌠ββιν〈λ κσ!ββι δ〈τυµοτ Χαρνυντυµ εσετβεν σεµ 

φελττελεζηετνκ. Α Σεϖερυσ δινασζτια µ〈σοδικ χσ〈σζ〈ρα, Χαραχαλλα ισ κιτντεττε α ϖ〈ροστ. 

Νεµ τυδϕυκ αζονβαν, ηογψ πυσζτ〈ν αρρ⌠λ α κεγψρ!λ ϖολτ−ε σζ⌠, ηογψ Χαρνυντυµ α 

νεϖβεν αζ ! νεϖτ ισ ϖισεληεττε, ϖαγψ α ϖ〈ροσνϖβεν φελβυκκαν⌠ ϕ, κιεγσζτ! 

ϕελζ!κνεκ374 ϖαλαµιλψεν ιγαζγατ〈σϕογι ϖονατκοζ〈σα ισ ϖολτ. Μινδενεκελ!ττ α Ιυσ Ιταλιχυµ 

ελνψερσνεκ α λεηετ!σγε ϖετηετ! φελ, εββεν α κιϖ〈λτσ〈γβαν α δινασζτια αλαττ υγψανισ 

νεµ χσυπ〈ν α Σεϖερυσοκ σζλ!φλδϕν, Αφρικ〈βαν, ηανεµ µγ ∆αχι〈βαν ισ τββ ϖ〈ροσ ισ 

ρσζεσλτ. Βιζονψτκυνκ αζονβαν νινχσ ερρε α κιϖ〈λτσ〈γρα.. 

 

 

      Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

χιϖισ / µυνιχεπσ: κατ. 155, 178. � 2. σζ〈ζαδ 

 

α ταν〈χσ: 

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 178, 183. � 178. σζεπτ. 1 � 193/217. 

δεχυριο: κατ. 153, 156, 160, 178, 181, 185, 162?, 163, 164, 165, 175, 178, � 2. σζ. ελσ! 

φελε −3. σζ〈ζαδ (178. σζεπτ. 1; 209; 219, αυγ. 23.) 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: κατ. 163 (κεττεν), 170, 174 � Κρ. υ. 2. σζ. (α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈β⌠λ ισ) − Κρ. 

υ. 209. 

αεδιλισ: κατ. 161, 170, 173 � 2. σζ〈ζαδ (178). 

θυαττυορϖιρ: κατ. 159 � Κρ. υ 2. σζ. δερεκα: Αντονινυσ Πιυσ κορα 

θυαττυορϖιρ ι. δ. � κατ. 181, 182 � Κρ. υ 2. σζ. ελσ! φελε � 2. σζ〈ζαδ 

θυαττυορϖιρ αεδιλιχι(ι)σ π(οτεστατιβυσ): κατ 182 � 2. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ: κατ. 176. � 2. σζ. ϖγε−3. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ φαβρυµ: κατ. 182, 164, 168? � 2. σζ. � 219. αυγ. 23. � 243. δεχ. 25? 

πραεφεχτυσ χεντοναριορυµ: κατ. 225.  

χυρατορ ρ(ει) π(υβλιχαε): κατ. 185 � 2. σζ〈ζαδ (α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈βαν) 

οµνιβυσ ηονοριβυσ φυνχτυσ: κατ. 133?, 165 � 2. σζ. ϖγε / 3. σζ〈ζαδ ελεϕε 

                                                           
373 Κατ. 264 σ 266. 
374 Χολονια Σεπτιµια Αυρελια Αντονινιανα: Κατ. 164, 165, ϖ. Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ−ΚΡ√ΛΛ, ΕΣ 9, 1972, π. 124, 

Νρ. 351; ΗΙΛ∆: ΣΕ ν. 34. 
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χυρατορ τηερµαρυµ: κατ. 169 � 2. σζ〈ζαδ 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

αυγυρ: κατ. 178 � (178. σζεπτ. 1.) 173? (ινκ〈ββ αυγυρ) � 2−3− σζ.  

φλαµεν: κατ. 165. � 3. σζ. ελεϕε 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

σεϖιρ: κατ. 171 � 2/3. σζ. φορδυλ⌠ϕα 

Αυγυσταλισ: κατ. 158, 166, 167? (ϖαλ⌠σζν∀ββ, ηογψ Αυγυσταλισ), 169, 186 � 2. σζ. 

(Χοµµοδυσ: 180−192, Κρ. υ. 232) 

 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

παγυσ Αελενυσ: κατ. 157 � 2. σζ〈ζαδ 

ϖιχυσ Γαλλορυµ: 

 

α χαναβαε σζερϖεζετε 

µαγιστρι µοντισ: κατ.152, 153 � Κρ. υ. 159, 166.  

 

Α χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ λρε αζ αλαπτ〈στ κϖετ!εν θυαττυορϖιρι κερλτεκ. Εζ 

αζρτ ισ φιγψελεµρε µλτ⌠, µερτ Αλσ⌠−Παννονια ηελψταρτ⌠ι σζκηελψε, Αθυινχυµ 

Χαρνυντυµµαλ εγψιδ!βεν δυοϖιρι−ϖεζετστ καποττ. Α θυαττυορϖιρι κζλ α µαιορ 

ποτεστασσαλ ρενδελκεζ! κτ τισζτσγϖισελ! ηιϖαλατοσ χµε Χαρνυντυµβαν ισ θυαττυορϖιρι 

ι(υρε) δ(ιχυνδο), α κτ χολλεγαε µινορεσ− πεδιγ θυαττυορϖιρι αεδιλιχιισ ποτεστατιβυσ 

ϖολτ.375 Μγ α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈βαν µεγϕελεντεκ α ϖ〈ροσ τισζτσγϖισελ!ι κζττ α 

θυαεστοροκ,376 σ α θυαττυορϖιρι αεδιλεσ τιτυλυσα ισ εγψσζερ∀εν αεδιλισρε µ⌠δοσυλτ.377 Εγψ 

2. σζ. ϖγρε δατ〈λτ τρεδκεσ φελιρατ πεδιγ ταλ〈ν δυυµϖιρ Χαρνυντενσιυµοτ εµλτ. Εββ!λ 

αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ µεγϖ〈λτοζοττ α µυνιχιπιυµ στ〈τυσζα, θυαεστοροκατ υγψανισ 

χσακ δυοϖιρι 〈λταλ ϖεζετεττ ϖ〈ροσοκβ⌠λ ισµερνκ. Κρδσ, ηογψ µικορ? Α 2. σζ〈ζαδ 

δερεκ〈ν πλτ πολγ〈ρϖ〈ροσι αµπηιτηεατρυµ φελιρατα µγ α θυαττυορϖιρι σζ〈µ〈ρα 

φεννταρτοττ ηελψεκετ ϕελλτε. Α Κρ. υ. 178−ρα δατ〈λτ, οβ ηονορεµ αεδιλιτατισ 〈λλτοττ φελιρατ 

                                                           
375 ς. Κατ. 182. 
376 Εγψ τοϖ〈ββι, χσονκα φελιρατ κλσ! φορµαι ϕεγψει αλαπϕ〈ν υγψανχσακ α 2. σζ〈ζαδρα δατ〈ληατ⌠. 
377 Κατ. 161, 173. 
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πεδιγ µ〈ρ αζ ϕ ϖισζονψοκατ ϕελζι. Α ϖ〈λτοζ〈στ α µαρκοµανν η〈βορκκαλ ηοζηατϕυκ 

σσζεφγγσβε.378 ςαλ⌠σζν∀, ηογψ α ϖ〈ροσ α βαρβ〈ρ ινϖ〈ζι⌠ σορ〈ν ολψ σλψοσ κ〈ροκατ 

σζενϖεδεττ, ηογψ α ρεγενερ〈λ⌠δ〈σηοζ κλσ! σεγτσγρε � πλ. νπεσσγνεκ π⌠τλ〈σ〈ρα � 

ϖολτ σζκσγε. 

Α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈ρα τεηετ! αζ εγψετλεν φελιρατταλ δοκυµεντ〈λτ χυρατορεσ 

τηερµαρυµ τεϖκενψσγε. Αζον φαϕτ〈ϕ τισζτσγεκ κζ ταρτοζηατοττ, µιντ α Σαϖαρι〈β⌠λ 

ισµερτ µαγιστερ λυδορυµ, ϖαγψισ α ρενδεσ µαγιστρατυσοκ κοµπετενχι〈ϕ〈ρ⌠λ ϖ〈λασζτοττ〈κ 

λε κισεββ ν〈λλ⌠ τισζτσγγ, αζζαλ α σζ〈νδκκαλ, ηογψ αζοκατ τεηερµεντεστσκ.379 Εζ 

ανν〈λ ισ ινκ〈ββ γψ λεηετεττ, µερτ α φρδ!ϖελ καπχσολατοσ τεενδ!κ ϕ⌠λ ελκλντηετ! 

φελαδατκρτ αλκοττακ: α χυρα οπερισ τηερµαρυµ−οτ εγψ ιτ〈λιαι φελιρατ ισ εµλτι.380 Μ〈σ ϖολτ α 

µεγνεϖεζσε, δε α µι χυρατοραινκκαλ αζονοσ λεηετεττ α φυνκχι⌠ϕα αννακ α χυρατορ 

βαλινεινεκ, ακι εγψ ηισπανιαι φελιρατον βυκκαν φελ, σ α Πηιλοστρατοσ 〈λταλ εµλτεττ ����� 

��� ���������−−νακ ισ.381 Α κονκρτ φρδ!φεννταρτ〈στ α ϖ〈ροσοκ 〈λταλ〈βαν γψ 

ολδοττ〈κ µεγ, ηογψ α τεενδ!κετ ρσζφελαδατοκρα βοντϖα α ϖ〈ροσλακ⌠κρα τερηελτκ µυνερα 

περσοναλια φορµ〈ϕ〈βαν.382 ςαλ⌠σζν∀, ηογψ α χυρατορεσ τηερµαρυµ φελαδατα ππεν αζ 

ιλψεν µυνυσοκνακ αζ σσζεηανγολ〈σα σ ελλεν!ρζσε λεηετεττ.383 Χαρνυντυµβαν α 

χυρατορεσ τηερµαρυµ ν〈λλ⌠ τισζτσγνεκ λ〈τσζανακ. Αζ, ηογψ κεττεν ϖολτακ, α ϖεζετ!ι 

µλτ⌠σ〈γοκρα, α ϖ〈ροσ λν 〈λλ⌠ ηονορεσρε εµλκεζτετνεκ βενννκετ. Κρδσ, ηογψ ϖαϕον 

αζ ! εσετκβεν µυνυσρ⌠λ, ϖαγψ ηονορρ⌠λ ϖαν−ε σζ⌠. Αζ ελ!ββι µελλεττ σζ⌠λνα αζ, ηογψ αζ 

α κτ σζεµλψ ακι α χυρατορι ποσζτοτ βετλτττε, εγψβεν Αυγυσταλισ ισ ϖολτ.384 Αζ 

Αυγυσταλισοκρ⌠λ πεδιγ κζτυδοµ〈σ, ηογψ γψακραν ιγεν γαζδαγοκ ϖολτακ, δε α λιβερτυσ 

στ〈τυσζυκ, σ αζ εββ!λ φακαδ⌠ ιυσ ηονορυµ ηι〈νψα µιαττ νεµ κερληεττεκ βε αζ ορδο 

δεχυριονυµβα, σ α µυνυσοκ αλ⌠λ σεµ ϖολτακ µεντεσεκ. Νεµ ϖολτ αζονβαν µινδεν 

                                                           
378 Κατ. 161. 
379 Α κλνβζ! χυρ〈κ, ιλλετϖε α ηοζζ〈ϕυκ καπχσολ⌠δ⌠ χυρατορι µεγβζατ〈σοκηοζ λδ. Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 

162. 
380 ΧΙΛ ΙΞ 1419. 
381 ΧΙΛ ΙΙ 4610 (Ιεσσοσ); Πηιλοστρ., ϖ. Απολλ. 
382 ϖ. ∆ιγ. 50, 4, 1, 2: περσοναλια χιϖιλια συντ � µυνερα χαλεφαχτιονισ τηερµαρυµ� Α κρδσηεζ λδ. 

Λιεβεναµ: Στδτεϖερωαλτυνγ 95. 
383 Αννακ ελλενρε, ηογψ µινδεν ϖ〈ροσβαν φρδ!κ µ∀κδτεκ, µιρτ ριτκα κιϖτελεκ α φρδ!φελγψελ!κ, 

ϖαλ⌠σζν∀ αζζαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠, ηογψ αζ ορδο δεχυριονυµ α κλνβζ! χυρ〈κατ τββνψιρε εγψεστεττε, σ 

αζοκρα εγψετλεν χυρατορ οπερυµ πυβλιχορυµ−οτ ϖ〈λασζτοττ, ϖ. ΧΙΛ ΞΙ 3258; ΧΙΛ ΞΙς 171 = ΙΛΣ 2741. Α 

κρδσηεζ: ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 178. 
384 Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ ΙΙ. 6 (1977), 594. 
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Αυγυσταλισ τρϖνψσζερ∀εν λιβερτυσ, σ α σζ⌠βανφοργ⌠ χυρατοραινκ λιβερτυσ ηελψζεττ σεµ 

τυδϕυκ βιζονψτανι. ςαλ⌠σζν∀λεγ υγψανγψ, µιντ µαγυκνακ αζ εγψεσ χυρατοροκνακ αζ 

ελνεϖεζσβεν σ ηατ〈σκρβεν, α κινεϖεζσεκβεν ισ α ρ⌠µαϖ〈ροσι χυρατορι ποσζτοκ 

κν〈λτ〈κ αζ ελ!κπετ α ϖ〈ροσοκ σζ〈µ〈ρα: Ρ⌠µ〈βαν εζεκ α µλτ⌠σ〈γοκ αζον ποσζτοκ κζ 

ταρτοζτακ, αµελψεκ λεφελ νψιτοττακ ϖολτακ, ϖαγψισ α χυρατορι χολλεγιυµοκβα α σενατοροκ 

µελλ λοϖαγοκατ ισ κινεϖεζτεκ. Νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ α ϖ〈ροσοκ ισ εζτ α γψακορλατοτ κϖεττκ 

α µαγυκ ηελψι λπτκειβεν, σ εζεκεν α ποσζτοκον α ηελψι τ〈ρσαδαλοµ µ〈σοδικ ρτεγνεκ 

ισ ηελψετ βιζτοστοττακ. 

Α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈βαν εγψ ρενδκϖλι τισζτσ〈γϖισελ! ισ φελβυκκαν α φελιρατοσ 

εµλκεκεκεν, εγψ χυρατορ ρει πυβλιχαε. Ιλψετ ρενδσζεριντ ϖ〈λσ〈γοσ ηελψζετβεν λϖ! � 

τββνψιρε πνζγψι χσ!δβε κερλ! � ϖ〈ροσοκ λρε α χσ〈σζ〈ρ νεϖεζεττ κι. Χαρνυντυµ α 

σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν ϖιρ〈γζ⌠ ϖ〈ροσνακ τ∀νικ, ϕ⌠µ⌠δ, σ αδακοζ⌠ κεδϖ∀ ϖεζετ!ρτεγγελ, σ 

νεµ ταρτϕυκ ϖαλ⌠σζν∀νεκ, ηογψ εκκορ κλσ! βεαϖατκοζ〈σρα σζορυλτ ϖολνα. Φιγψελεµρε 

µλτ⌠, ηογψ α χυρατορτ α χσ〈σζ〈ρ α ηελψι ελιτ κρβ!λ νεϖεζτε κι; εζ αρρα υταλ, ηογψ α 

νεηζσγεκρτ νεµ α ϖ〈ροσι ϖεζετστ ταρτοττα φελελ!σνεκ. Α βαϕοκ µινδεν βιζοννψαλ α 

µαρκοµανν η〈βορκκαλ 〈λλτακ σσζεφγγσβεν. Χαρνυντυµ τρτνετβεν α 2. σζ〈ζαδ 

δερεκ〈νακ γερµ〈ν η〈βορι ταλ〈ν α λεγσλψοσαββ ιδ!σζακοτ ϕελεντεττκ Α βαρβ〈ρ ινϖ〈ζι⌠ 

ιδεϕρε δατ〈λτ γσνψοµοκ µινδενττ πυσζτυλ〈στ, α η〈βορ υτ〈νι λακοσσ〈γ ϕελεντ!σ 

τσζβεν µεγϖ〈λτοζ⌠ σζεµλψνϖανψαγα πεδιγ ναγψον σλψοσ εµβερϖεσζτεσγεκετ 

ϕελεζνεκ. Φελιρατοσ ανψαγυνκβ⌠λ αζ ισ κιδερλ, α σζοµσζδοσ κατοναι ϖεζετσ α η〈βορ 

ιδ!σζακ〈βαν εγψεσεκ τ〈µογατ〈σ〈ϖαλ µαγα ισ βεφολψ〈σολτα α ϖ〈λασζτ〈σοκατ. Εζ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ αρρα ιρ〈νψυλτ, ηογψ α κριτικυσ ιδ!σζακοκβαν α ϖ〈ροσ λν ηαρχι 

ταπασζταλατοκκαλ ισ ρενδελκεζ! εµβερεκ 〈λλϕανακ.385 Α ∆υνα−παρτι ϖ〈ροσ υγψανισ εγψ α 

βαρβ〈ρ ολδαλρ⌠λ µεγλεπετσσζερ∀εν ινδτοττ τ〈µαδ〈σσαλ σζεµβεν α λεγιο σζοµσζδσ〈γα 

ελλενρε ισ ϖδτελεν ϖολτ. 

                                                           
385 ϖ. Σαλλ(ιυσ) Οπτατυσνακ σ Υλπιυσ Σενεχιονακ αζ αεδιλιτασ ελνψερσε αλκαλµ〈β⌠λ, Α. Ιυλιυσ Σεϖερυσ 

ϕ⌠λτρτ, α χαστρα ϖια θυινταναϕ〈ν 〈λλτοττ φελιρατ〈τ. Α. Ιυλιυσ Σεϖερυσνακ α τιτυλυσ〈τ υγψαν νεµ ισµερϕκ, 

µινδεν ϕελ αρρα µυτατ αζονβαν, ηογψ εκκορ ! ϖολτ αζ Αθυινχυµβαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ ΞΙΙΙΙ λεγιο παρανχσνοκα. 

Α ϖ〈λασζτ〈σοκρα α βαρβ〈ροκτ⌠λ α ταϖασζ φολψαµ〈ν ελσζενϖεδεττ σλψοσ ϖερεσγετ κϖετ!εν κερλτ σορ (πλ. 

Αθυινχυµοτ, σ Γορσιυµοτ ισ εββεν αζ ιδ!σζακβαν ρτε τ〈µαδ〈σ), α νψ〈ρ φολψαµ〈ν, λδ. Τ. Φλαϖιυσ Προβυσ 

οβ ηονορεµ αυγυρατυσ 〈λλτοττ, σζεπ. 1−ρε δατ〈λτ φελιρατ〈τ − ϖαλ⌠σζν∀λεγ µγ α σικερεσ ρ⌠µαι ελλεντ〈µαδ〈στ 

µεγελ!ζ!εν. Υλπ(ιυσ) Σενεχιο ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζονοσ ϖολτ αζζαλ α δυπλιχαριυσσζαλ, ακι εγψ µ〈σικ χαρνυντυµι 

φελιρατ εµλτ, ϖ. Κατ. 161. 
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Α ϖεσζτεσγεκ µελλεττ α η〈βορνακ ελ!νψει ισ ϖολτακ: α χσ〈σζ〈ρνακ σ στ〈βϕ〈νακ 

ϕελενλτε Χαρνυντυµβαν α η〈βορ ηοσσζαββ−ρϖιδεββ ιδ!σζακ〈βαν α ϖεζετ! ρτεγ 

σζ〈µ〈ρα α φελσ!ββ κρκκελ ϖαλ⌠ σζεµλψεσ καπχσολατοκ κιπτσνεκ λεηετ!σγτ 

κν〈λτα. Μεγκεζδ!δττ α ηελψι ελ!κελ!κνεκ α βιροδαλµι ελιτβε ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σα: Τ. 

Φλαϖιυσ Προβυσ φια α λοϖαγρενδβε κερλτ,386 µ〈σ χσαλ〈δοκ πεδιγ ταλ〈ν εκκορ ανψαγιλαγ 

αλαποζτ〈κ µεγ α κσ!ββι, Σεϖερυσ−κορι φελεµελκεδσκετ. Χαρνυντυµ υγψανισ νεµ 

χσυπ〈ν α κρνψκν δλ⌠ η〈βορ ιδεϕν ϖολτ φ!ηαδισζ〈λλ〈σ, ηανεµ α Παννονι〈β⌠λ θυαδ 

φλδρε ινδτοττ εξπεδιχι⌠κνακ ισ β〈ζισα ϖολτ, σ γψ α ηαδισζ〈λλτ⌠κ τεϖκενψσγνεκ ισ 

φοντοσ χλποντϕα λεηετεττ. Α πισαυρυµι ιλλετ!σγ∀ Λ. Απυλειυσ Βρασιδασ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

κζϕκ ταρτοζηατοττ, σ αηογψαν αζτ µ〈ρ µ〈σ Βοροστψ〈ντ−µεντι ϖ〈ροσοκβαν, µ〈σ ιτ〈λιαι 

ιλλ. νψυγατι κερεσκεδ!κ εσετβεν ισ λ〈ττυκ, ! ισ αζ αυγυσταλισι µλτ⌠σ〈γ µεγσζερζσϖελ � 

σ εζεν κερεσζτλ α ϖ〈ροσ ανψαγι τ〈µογατ〈σ〈ϖαλ � βιζτοστοττα βε χαρνυντυµι β〈ζισ〈τ. 

ς〈λλαλκοζ〈σα τερµσζεττ εγψβκντ νεµ χσυπ〈ν α φελιρατα δατ〈λ〈σα, ηανεµ α γερµ〈ν 

η〈βορκατ βεφεϕεζ! Χοµµοδυστ⌠λ καποττ ριτκα πριϖιλγιυµα, α ιυσ θυαττυορ λιβερορυµ 

αλαπϕ〈ν γψαντηατϕυκ. Α η〈βορ υτ〈ν ϖισσζατρτ σζλ!ϖ〈ροσ〈βα, σ οττ τλτττ βε τοϖ〈ββι 

τισζτσγεκετ.387 

Α τ〈βορτ⌠λ εγψ λευγ〈ν βελλ φεκϖ! χαναβαε388 α κατονασ〈γ φελγψελετε αλ〈 

ταρτοζοττ, γψ αδµινισζτρατϖ σζεµποντβ⌠λ νεµ ϖολτ, σ νεµ ισ λεηετεττ κζε α 

µυνιχιπιυµηοζ. Κϖ〈ζιµυνιχιπ〈λισ σζερϖεζετρ!λ νεµ σοκ εµλκ µαραδτ φενν. Αζ λν 

〈λλ⌠ µ〈συττ ισ σζοκ〈σοσ µαγιστρι χαναβαρυµ−οτ Χαρνυντυµβαν µαγιστρι µοντισ−νακ 

νεϖεζτκ. Εγψσζερρε νγψεν τλτττκ βε εζτ α ποσζτοτ, σ εγψ νεµργιβεν ελ!κερλτ 

φελιρατβ⌠λ αζ ισ κιδερλ, ηογψ α κοµπετενχι〈ϕυκ εγψµ〈στ⌠λ τερλετιλεγ � α νγψ κερλετ 

σζεριντ � κλνλτ ελ. Εζ ιδεγεν αζ αυτονοµ ϖ〈ροσοκ γψακορλατ〈τ⌠λ, µερτ οττ α 

φ!µαγιστρατυσοκ κζττ ελϖιλεγ νεµ λτεζεττ ηατ〈σκρµεγοσζτ〈σ. Αζ ερεδετιλεγ 

ϕογ〈λλ〈σ〈βαν, λακοσσ〈γα σσζεττελβεν σ φυκχι⌠ϕ〈βαν, δε µγ τελεπλσσζερκεζετβεν σ 

πτσζετβεν ισ κλνβζ! κτ τελεπλσ, α µυνιχιπιυµ σ α χαναβαε ιδ!ϖελ κλσ! 

µεγϕελενσβεν κζελτενι κεζδεττ εγψµ〈σηοζ. Λακοσσ〈γυκ εγψ ρσζε � κιηασζν〈λϖα α 

κτ τελεπλσ νψϕτοττα ελτρ! ελ!νψκετ � µινδκτ ηελψεν ρδεκελτσγετ σζερζεττ: α 

                                                           
386 Κατ. 178. Α φι αυγυρρ〈 ϖαλ⌠ µεγϖ〈λασζτ〈σα ιδεϕν νεµ βιζτοσ, ηογψ α χσ〈σζ〈ρ µ〈ρ Χαρνυντυµβαν 

ταρτ⌠ζκοδοττ, µιντ αηογψαν αζτ Η. ΣΤΙΓΛΙΤΖ, ΑΝΡΩ ΙΙ. 6 (1977) 595 ϖλι. Α Ρ⌠µ〈β⌠λ αυγ. 3−〈ν ελινδυλ⌠ 

χσ〈σζ〈ροκ ελ!σζρ Σιρµιυµβα µεντεκ, σ οττ α βκεφελττελεκρ!λ α σζαρµατ〈κκαλ τ〈ργψαλτακ. 
387 Κατ. 186. 
388 Α χαναβαε µεγνεϖεζσε Χαρνυντυµβαν χιϖεσ Ροµανι χονσιστεντεσ Χαρνυντι ιντρα λευγαµ, ϖ.  κατ 

152, 153, 154. 
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χαναβαεβαν ζλετηελψισγετ ϖαγψ µ∀ηελψτ, α µυνιχιπιυµβαν η〈ζατ, φλδβιρτοκοτ. Εζ α 

σζιµβι⌠ζισ ραγαδηατ⌠ µεγ αζ εγψικ φελιρατον, µελψ εγψβκντ αββα α σοροζατβα ταρτοζικ, 

µελψετ α χσ〈σζ〈ρ δϖρτ σζοκ〈σοσ µ⌠δον ϖεντε α νγψ µαγιστερ 〈λλτοττ α χαναβαε λακ⌠ι 

νεϖβεν: Κρ. υ. 166−βαν α µαγιστρι µοντισ κζλ κεττεν α µυνιχιπιυµνακ ισ δεχυρι⌠ι 

ϖολτακ. Αζ σσζεφον⌠δ〈σ γψ ρτηετ!ϖ τεσζι α Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττι εγψεστστ. 

Α χολονια Σεπτιµια ϖεζετσε 2−2 δυοϖιρι ιυρε διχυνδο−β⌠λ, αεδιλισβ!λ σ 

θυαεστορβ⌠λ 〈λλτ. Αζ οµνιβυσ ηονοριβυσ φυνχτυσ κιφεϕεζσ Χαρνυντυµβαν κτ φελιρατον ισ 

φελβυκκαν. Εννεκ ρτελµεζσε 〈λταλ〈βαν γονδοτ σζοκοττ οκοζνι, ιττ αζονβαν ϖιλ〈γοσ, 

ηογψ αζ ελ!ββι η〈ροµ τισζτσγ εγψµ〈σ υτ〈νι βετλτστ ϕελεντεττε, σ α παπι µλτ⌠σ〈γοκατ 

µ〈ρ νεµ ρτεττκ βελε.389 Αζ υτ⌠ββιακνακ εγψβκντ Χαρνυντυµβαν ισ µαγασ λεηετεττ α 

πρεσζτιζσε: ισµερτ αυγυρϕαινκ σ φλαµεννκ α καρριερϕκ χσχσ〈ν νψερτκ ελ α παπι 

τισζτσγτ, σ κεττεϕκνεκ µαγασ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕα ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠.390 

Αζ Αυγυσταλισοκ Χαρνυντυµ µ〈σοδικ ορδοϕ〈τ αλκοττ〈κ Α πολγ〈ρϖ〈ροσ 

απηιτηεατρυµ〈βαν (ΙΙ. σζ. αµπηιτηεατρυµ) ελ!κερλτεκ αζοκ α φελιρατοσ κϖ〈δερκϖεκ, 

µελψεκ α ρσζκρε φεννταρτοττ λ!ηελψεκετ ϕελεζτκ.391 Α φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ Λ. Απυλειυσ 

Βρασιδασ νεµ χαρνυντυµι ιλλετ!σγ∀ ϖολτ � εζ ναγψ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ νεµ ϖολτ φελττελε α 

µεγϖ〈λασζτ〈σνακ. Λιβερτυσ ϖολτυκατ αζ 〈λταλυνκ ισµερτ σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ νεµ 

ϕελλτκ α φελιρατυκον. Κιϖ〈λτσ〈γα αλαπϕ〈ν392 αζονβαν εγσζεν βιζονψοσ ηογψ Βρασιδασ 

φελσζαβαδτοττ ϖολτ. Α κτ σεϖιρ � µιντ αζ µ〈ρ α φεντεββ τ〈ργψαλτ ϖ〈ροσοκ εσετβεν ισ 

µεγφιγψεληετ! ϖολτ, χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! ροµανιζ〈λτ πολγ〈ρ ϖολτ � µινδκεττ! Λυχιυσ 

Σεπτιµιυσ � εζ πεδιγ ιττ ισ αζτ α βενψοµ〈συνκατ ερ!στι, ηογψ α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ εµε κτ 

τεστλετνεκ α ταγσ〈γα εγψµ〈στ⌠λ ελτρ! τ〈ρσαδαλµι µιλλι!β!λ ρεκρυτ〈λ⌠δοττ.393 

Χαρνυντυµ ϖ〈ροσ〈νακ ϖεζετ!ρτεγε υτ〈ν κεϖσ εµλκ µαραδτ. Αννψι 

µινδενεσετρε µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ α ροµανιζ〈λτ βοιυσ αρισζτοκρ〈χια σζερεπετ ϕ〈τσζοττ α 

ϖ〈ροσ ιρ〈νψτ〈σ〈βαν. Κζλκ εγψεσ χσαλ〈δοκ µ〈ρ α Φλαϖιυσοκ αλαττ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ 

νψερτεκ,394 µ〈σοκ αζονβαν εσετλεγ χσακ ϕ⌠ϖαλ κσ!ββ αδτ〈κ φελ α  η⌠δτ⌠κκαλ σζεµβενι 

                                                           
389 Κατ 165. 
390 167? 173, 178. 
391 Κατ. 158. 
392 Ιυσ θυαρρυορ λιβερορυµ λδ. α κατ. 186. σζ〈µ φελιρατ〈ηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 
393 Αζ ελτρσεκρε µ〈ρ Ρ. ∆ΥΤΗΟΨ ισ φεληϖτα α φιγψελµετ, ϖ. Επιγραπηιχα 36, 1974, 134. Εββεν α 

ϖονατκοζ〈σβαν ργι⌠νκντ εγψµ〈στ⌠λ ελτρ! γψακορλατταλ ισ σζ〈µοληατυνκ, ϖ. ΑΒΡΑΜΕΝΚΟ: ∆ιε 

µυνιζιπαλε Μιττελσχηιχητ 16 σκ. 
394 Κατ 178.  
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ταρτ⌠ζκοδ〈συκατ.395 Α ροµανιζ〈λτ βεννσζλττεκ µελλεττ ιτ〈λιαι κιϖ〈νδορλ⌠κ 

λεσζ〈ρµαζοτται ισ µεγταλ〈ληατ⌠κ αζ ορδ⌠βαν.396 Εζεκ ϕελεντ!σ ρσζε µ〈ρ νεµ κζϖετλενλ 

Ιτ〈λι〈β⌠λ, ηανεµ ϖαλαµελψικ κορ〈ββαν αλαπτοττ Βοροστψ〈ντ−µεντι ϖ〈ροσβ⌠λ σζ〈ρµαζοττ, 

ϖαγψ σζ〈ρµαζηατοττ Χαρνυντυµβα.397  

Αµι α ϖεζετ!ρτεγ σζοχι〈λισ ηελψζεττ ιλλετι, µεγ〈λλαπτηατ⌠ ηογψ µ〈ρ α 2. σζ〈ζαδ 

δερεκ〈ν ναγψον γαζδαγ εµβερεκ ισ ϖολτακ κζτκ, πλ. αζ Αντιοχηι〈β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ Γ. 

∆οµιτιυσ Ζµαραγδυσ, ακι α ϖ〈ροσνακ σαϕ〈τ κλτσγν αµπηιτηεατρυµοτ πττετεττ,398 σ Κρ. 

υ. 178−βαν µ〈ρ Τ. Φλαϖιυσ Προβυσ ισ ταγϕα ϖολτ α θυινθυε δεχυριαε−νακ, φια πεδιγ µ〈ρ 

λοϖαγρενδ∀ ϖολτ. Α 2−3. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν α ϖ〈ροσι ϖεζετσνεκ µ〈ρ εγψ µαγασ στ〈τυσζ 

γαζδαγ µαγϕα ϖολτ: Χ. ςαλλιυσ Χ. φ. Σεργ. Σχριβονιανυσ, Χ. Ιυλιυσ Μαγνυσ, Οχτ(αϖιυσ) Μ. 

φ. Φαυστινιανυσ λοϖαγρενδ∀εκ ϖολτακ, σ αζ ελ!ββι κεττ! υγψανχσακ α θυινθυε δεχυριε−νεκ 

ϖολτ ταγϕα, µγ αζ υτ⌠ββι, αµελλεττ, ηογψ α µιλιτια εθυεστριστ ισ αβσζολϖ〈λτα, ταρτοµ〈νψι 

φ!παπι τισζτσγετ τλτττ βε, σ Σαϖαρι〈βαν ισ δεχυριο ϖολτ. ςαλ⌠σζν∀ εγψβκντ, ηογψ 

ονναν σζ〈ρµαζοττ, λδ. φεντεββ. Νεµχσακ αζ ! π〈λψ〈ϕα, ηανεµ α βαλ〈χαι ϖιλλα 

τυλαϕδονοσ〈νακ, ϖαγψ α µυρσελλαι δεχυριονακ, Μ. Ιυλιυσ Προχυλυσνακ399 αζ εσετε ισ αζτ 

ϕελζι, ηογψ α ταρτοµ〈νψ φελτρεκϖ! χσαλ〈δϕαι εκκορ µ〈ρ ηατ〈ροζοτταν α ταρτοµ〈νψι 

σζκηελψ φελ οριεντ〈λ⌠δτακ: ιδ!σζακοσαν οττ λακτακ, γψερµεκεικετ ϖαγψ υνοκ〈ικατ οττ 

ταντταττ〈κ, σ εσετενκντ α χαρνυντυµι ϖ〈ροσι ϖεζετσβεν ισ σζερεπετ ϖ〈λλαλτακ. Χ. Ιυλιυσ 

Μαγνυσ, φελιρατα εγψεσ χαρνυντυµι χσαλ〈δοκ σ α ταρτοµ〈νψι κατοναι ϖεζετσ 

καπχσολατταρτ〈σ〈νακ ισ βιζονψτκα.400 

                                                           
395 Μ. Αυρελιυσ ∆ιγνυσ, α χολονια δεχυρι⌠ϕα, ϖ. κατ. 175. Β〈ρ Χαρνυντυµβαν αζ αλα−τ〈βορ µιαττ αυξιλι〈ρισ 

ϖετερ〈νοκ ρενδσζερεσ λετελεπεδσϖελ ισ σζ〈µολνυνκ κελλ, σ γψ α χσ〈σζ〈ρνοµεντ ϖισελ!κ ιδεγενεκ ισ 

λεηετνεκ, φελιρατ〈νακ λελ!ηελψε αλαπϕ〈ν � Αυ αµ Λειτηαβεργ, αηολ αγψ βοιυσ τελεπλσ ϖολτ, ηοµογν 

βεννσζλττ λακοσσ〈γγαλ � ηελψι σζ〈ρµαζ〈σα ϖαλ⌠σζν∀ββνεκ λ〈τσζικ. Υγψανεζτ µονδηατϕυκ ελ α 

Λειτηαπροδεσδορφι Αυρελιι−ρ!λ ισ. Εζζελ σζεµβεν Αυρελιυσ Βασσυσ φελιρατ〈νακ λελ!ηελψε µ〈ρ νεµ νψϕτ 

τ〈µποντοτ α σζ〈ρµαζ〈σα κζελεββι µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ., κατ. 156. Βεννσζλττεκ λεηεττεκ εσετλεγ µγ α Λ 

.Σεπτιµιι ισ, κατ. 171−172, σ ελϖιλεγ α Ιυλιι−ν〈λ σεµ ζ〈ρηατϕυκ κι αζτ α λεηετ!σγετ, ηογψ φελµεν!ϕκ ηελψι 

ελ!κελ! ϖολτ, ακι α η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈βαν καποττ πολγ〈ρϕογοτ, ϖαλ⌠σζν∀ββ αζονβαν, ηογψ σζακ−ιτ〈λιαι ϖαγψ 

∆αλµατιαι βεϖ〈νδορλ⌠κ ϖολτακ, λδ. α χαναβαε ϖεζετ!ι κζττ κεττεν ισ, κατ. 153, τοϖ〈ββ〈 162, 183. 
396 Κατ. 163: Λαµπονιι, Κατ. 164: Οχταϖιυσ, Κατ. 165: ςαλλιυσ; Κατ. 174: ςεδιυσ, Κατ. 179: Αϖιτιυσ. 
397 Λδ. αζ ελ!ζ! ϕεγψζετβ!λ Οχταϖιυσ Φαυστινιανυστ Σαϖαρι〈β⌠λ, α ςαλλιυστ υγψανχσακ ονναν, ςεδιυστ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ Ποετοϖι⌠β⌠λ. 
398 Κατ. 160. 
399 Κατ. 190: Υνοκ〈ιτ Χαρνυντυµβαν τεµεττε ελ. Φιγψελεµρεµλτ⌠, ηογψ 13 ϖεσεν εληνψτ υνοκ〈ϕα µ〈ρ 

ρ⌠µαι λοϖαγ ϖολτ. 
400 Κατ 183, χαρνυντυµι δεχυριο. 
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ςινδοβονα 

 

 

 ςινδοβονα α δυναι λιµεστ µεντν φεκδτ Χαρνυντυµτ⌠λ νψυγατρα, α παννονιαι−

νοριχυµι ηατ〈ρ µελλεττ. Α Βοροστψ〈ντρ⌠λ � α Χαρνυντυµ φελ τεττ φελεσλεγεσ κιτρ! νλκλ 

Σχαρβαντι〈ν〈λ λετρϖε ισ µεγκζελτηετ! ϖολτ.401 Κρνψκν, νεϖεζετεσεν α µαι Βχσι−

µεδενχβεν σ α Ωιενερωαλδ κελετι ρσζν, αζ σζακι λιµεσ µεντν σ∀ρ∀ν εληελψεζεττ 

κατοναι τ〈βοροκ σζοµσζδσ〈γ〈βαν α βεννσζλττ Βοιι λτεκ. Α ϖιδκ ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ 

κϖετ! ηοϖαταρτοζ〈σ〈ρ⌠λ, ιλλ. Παννονι〈ηοζ χσατολ〈σ〈ρ⌠λ α χιϖιτασ Βοιορυµρ⌠λ σζ⌠λ⌠ 

φεϕεζετβεν µ〈ρ σζ⌠λταµ. Α τερλετ αζ 1. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν ϖαλ⌠σζν∀λεγ α χιϖιτασ 

Βοιορυµηοζ ταρτοζοττ. Βιζτοσαν νεµ 〈λλτηατϕυκ, µερτ νινχσενεκ ρ〈 ρ〈σοσ 

βιζονψτκαινκ, χσυπ〈ν α βοιυσ λακοσσ〈γ ργσζετιλεγ εζεν α ϖιδκεν ισ µεγραγαδηατ⌠ 

ηαγψατκ〈β⌠λ κϖετκεζτετνκ ερρε. Χαρνυντυµ µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσϖελ α µαι 

Σχηωεχηαττ⌠λ, ιλλ. Ωιενερ−Νευσταδτ (Βχσϕηελψ) κρνψκτ!λ κελετρε α χιϖιτασ Βοιορυµ 

µεγσζ∀ντ λτεζνι. Αζτ, ηογψ α χιϖιτασ Βχσι−µεδενχβεν φεκϖ! µαραδκ〈ϖαλ µι τρτντ, 

ποντοσαν νεµ τυδϕυκ. Κννψεν ελκπζεληετ!, ηογψ αζτ α ηατ〈ρτ, αµελψ Χαρνυντυµ 

νψυγατι ηατ〈ρακντ φυνκχιον〈λτ, νεµ α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σακορ ϖοντ〈κ µεγ, ηανεµ µ〈ρ 

κορ〈ββαν, µγ α Χιϖιτασ Βοιορυµ ιδ!σζακ〈βαν, αννακ καπχσ〈ν, κογψ Τραιανυσ α 

παννονιαι λιµεσ σζακνψυγατι σζακασζ〈νακ µεγερ!στσρε α ϖινδοβοναι δυναι 〈τκελ!ηζ 

εγψ λεγι⌠τ ηελψεζεττ. Εννεκ α λεγι⌠νακ υγψανισ κι κελλεττ αλακτανι α τερριτοριυµ〈τ. ⊆γψ 

τεη〈τ, αµεννψιβεν α ηατ〈ρϖεζετ νεµ 〈λλτ κζϖετλεν κατονι ιγαζγατ〈σ αλαττ, µερτ µονδϕυκ 

α η⌠δτ〈σκορ νεµ σαϕ〈ττοττ〈κ κι αζτ − αµι εγψβκντ ϖαλ⌠σζν∀νεκ λ〈τσζικ402 � ακκορ αζτ 

                                                           
401 Ιτιν. Αντ. 233,6−7; 266,4−7. 
402402 Εζτ σαϕνοσ νεµ τυδϕυκ. Α ρ⌠µαιακ α η⌠δτ〈σκορ βιζονψοσ ρσζεκετ κιρττεττεκ, εγψεσ ηελψεκεν 

αζονβαν ενγεδλψεζτκ α µεγτελεπεδστ. Α χιϖιτασ Βοιορυµ κελετι ρσζν ππεν Χαρνυντυµ πλδ〈ϕα 

βιζονψτϕα, ηογψ α ∆υνα ϕοββ παρτϕα νεµ ϖολτ σσζεφγγ! κατοναι ϖεζετ. ςινδοβονα κρνψκν εγψελ!ρε 

χσακ α Λεοπολδσβεργι µαγασλατι τελεπλσ λεροµβολ〈σα, σ αζ ιττενι κελτα λακοσσ〈γ 〈ττελεπτσε ραγαδηατ⌠ 

µεγ, µελψ α ρ⌠µαι η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈ρα τεηετ!, σ αζ ελσ!, µγ αυξιλιαρισ τ〈βορ λτεστσϖελ ηοζηατ⌠ 

κζϖετλεν σσζεφγγσβε, ϖ. Ο. ΗΑΡΛ, 20 σκ. Εζ ϖισζοντ αζτ βιζονψτϕα, ηογψ α ρ⌠µαιακ ςινδοβονα 

κρνψκν σεµ ϕ〈ρτακ ελ µ〈σκππεν, µιντ Χαρνυντυµ εσετβεν � λδ. οττ α Βραυνσβεργι τελεπλσ 

λεροµβολ〈σ〈τ � γψ νινχσ οκυνκ φελττελεζνι, ηογψ ηογψ α ϖινδοβοναι λιµεσ−ζ⌠ν〈βαν µ〈ρ α η⌠δτ〈σκορ 
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χιϖιλ τερλετεκβ!λ, νεϖεζετεσεν α χιϖιτασ Βοιορυµ τερριτοριυµ〈β⌠λ κελλεττ κιηαστανι.403 Α 

χιϖιτασ Βοιορυµ τεη〈τ ςινδοβονα κρνψκν, ιλλετϖε α ∆υνα µεντν µινδεν βιζοννψαλ 

µ〈ρ αζ 1−2. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν ισ κοµολψ τερλετι ϖεσζτεσγεκετ σζενϖεδετεττ, σ εηηεζ 

ϕ〈ρυλτακ αζοκ α τοϖ〈ββι ϖεσζτεσγεκ, αµελψεκ Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈νακ κιαλακτ〈σ〈β⌠λ 

αδ⌠δτακ. ∨γψ ϖλϕκ αζονβαν, ηογψ µινδεζεκ ελλενρε α χιϖιτασ ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ σζ∀ντ 

µεγ λτεζνι, µιντ αηογψαν αζτ Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ κορ〈ββαν φελττελεζτε.404 Α περεγρινυσ 

ϕογ〈λλ〈σ βεννσζλττ λακοσσσ〈γ 2. σζ〈ζαδι τοϖ〈ββλστ υγψανισ α Βχσι−µεδενχβεν 

σζ〈µοσ φελιρατοσ σρκ!, σ υγψανιττ, τοϖ〈ββ〈 Ωιενερωαλδ τερλετν, µελψ α κλσ! 

ηατ〈σοκτ⌠λ ϕοββαν ελ ϖολτ ζ〈ρϖα, ν. νοριχυµι−παννον ηαλοµσροσ τεµετκεζσεκ εγσζ 

σορα βιζονψτϕα.405 Εζ υτ⌠ββιακατ α κυτατ〈σ α βοιυσοκκαλ ηοζζα σσζεφγγσβε. 

Ργσζετιλεγ ιγαζοληατ⌠ εγψ ναγψβιρτοκοσ ϖεζετ!ρτεγ ϕελενλτε ισ εζεν α τερλετεν. Νε 

φελεϕτσκ ελ αζτ σεµ, ηογψ ∆οµιτιανυσ σ Τραιανυσ, αµικορ αζ αλα µιλλιαριατ ιλλετϖε α 

λεγιοτ ςινδοβον〈βα ϖεζνψελτε, αζτ νεµ βντετ!, ηανεµ ϖδελµι ιντζκεδσκντ τεττε. 

Νεµ φελττλενλ ινδοκολτ τεη〈τ φελττελεζννκ, ηογψ α Σχηωεχηαττ⌠λ νψυγατρα εσ! ϖιδκ 

τελϕεσ εγσζβεν τερριτοριυµ λεγιονισ−σζ〈 ϖ〈λτ. Ζ〈ρτ κατοναι τερλετετ µινδενεσετρε, ολψατ, 

αηολ α βενσσζλεττεκ λετελεπεδσε τιλοσ ϖολτ, χσυπ〈ν α τ〈βορ κζϖετλεν κρλετβεν 

ιγαζολνακ αζ 〈σατ〈σοκ. Εζ ναγψϕ〈β⌠λ α µαι Βχσ τερλετϖελ εσικ εγψβε.406 

 ςινδοβονα µυνιχιπιυµι ρανγϕ〈τ α κυτατ〈σ ηοσσζ ιδειγ νµι φεννταρτ〈σσαλ 

κεζελτε, µιϖελ αζτ χσυπ〈ν εγψετεν, µ〈σολατβαν φεννµαραδτ φελιρατοσ σζϖεγ 

δοκυµεντ〈λϕα.407 Α σζ〈ζαδφορδυλ⌠ν ελ!κερλτ υγψαν εγψ φελιραττρεδκ, αµελψ µινδεν 

βιζοννψαλ εγψ ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ!τ, δυυµϖιρτ εµλτ, περδντ! βιζονψτκ αζονβαν αζ 

σεµ λεηετ, µερτ λετρτ ρ⌠λα α σζϖεγνεκ αζ α ρσζε, αµελψ α ϖ〈ροσ νεϖτ σ ρανγϕ〈τ 

ταρταλµαζτα.408 Αζ ⌠ϖατοσσ〈γ περσζε ινδοκολτ, µερτ χαρνυντυµι δεχυριο φελιρατα ισ 

                                                                                                                                                                          
ναγψ κιτερϕεδσ∀, σσζεφγγ! κατοναι τερλετετ αλακτοττακ κι, αµι εγψβεν αζτ ισ ϕελεντι, ηογψ νινχσ οκυνκ α 

χιϖιτασ Βοιορυµ ιττενι τοϖ〈ββλστ κτσγβε ϖοννι.  
403 Αζ ινζερσδορφι µρφλδκϖεκ � ΧΙΛ ΙΙΙ 4649, 4651−4653 � ρσζβεν Αντονινυσ Πιυσ κορ〈β⌠λ, αζτ ϕελζικ, 

ηογψ ςινδοβονα κατοναι τερριτοριυµον φεκδτ, σ α σχηωεχηατι µρφλδκϖεκ υγψανχσακ,  ΧΙΛ ΙΙΙ 4641, 

4644, 4645 
404 Βεϖλκερυνγ 52. 
405 Εζ α σζ〈µοσ µεγϖ〈λασζολ〈σρα ϖ〈ρ⌠ κρδστ φελϖετ! τεµετκεζσι φορµα α Κρ. υ. 1 σζ. κζεπε σ α Κρ. υ. 

2. σζ. κζεπε κζττ α νοριχυµι−παννονιαι ηατ〈ρϖιδκεν ϖολτ ελτερϕεδτ 
406 Λεγυτ⌠ββ Ο. ΗΑΡΛ: ςινδοβονα 101. 
407 Κατ 187. 
408 Κατ 188. 
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κερληετεττ Βχσβε.409  Εγψ τοϖ〈ββι φελιρατ � σαϕνοσ εζ ισ σρλτ � ρ⌠µαι πολγ〈ρ 

δοµιχιλιυµακντ ϕελλι µεγ ςινδοβον〈τ.410 Ηα αζονβαν α φεντιεκηεζ µγ α ηελψνεκ, 

µιντ λεγι⌠στ〈βορνακ α ϕελεντ!σγτ ισ ηοζζ〈σζ〈µτϕυκ, τοϖ〈ββ〈 α τ〈βορ µελλεττι τελεπλσ 

κιτερϕεδστ σ λακοσσ〈γ〈νακ εζ αλαπϕ〈ν βεχσληετ! ναγψσ〈γ〈τ, ακκορ νεµ τ∀νικ τελϕεσεν 

µεγαλαποζατλαννακ ςινδοβονα ϖ〈ροσι ρανγϕ〈νακ ελφογαδ〈σα. 

 Α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερσε α Σεϖερυσ κορρα τεηετ!.411 ςαλ⌠σζν∀λεγ Σεπτιµιυσ 

Σεϖερυσ ϖολτ α ϖ〈ροσι ρανγοτ αδοµ〈νψοζ⌠ χσ〈σζ〈ρ, σ αζ ισ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ ςινδοβονα 

νεµ αζ αθυινχυµι σ ϖληετ!εν χαρνυντυµι ρανγεµελσσελ εγψιδ!βεν, 193. σζετ. 11. σ 

198 〈πρ. 22. κζττ ϖαλαµικορ λεττ µυνιχιπιυµ, ηανεµ κσ!ββ, Βριγετι⌠ϖαλ σ Απυλυµ 

ΙΙ−ϖελ εγψιδ!τ〈ϕτ, Κρ. υ. 205. κρλ ϖαλαµικορ. Εννεκ οκαι νεµ σζεµλψεσ τερµσζετ∀εκ 

λεηεττεκ,412 ηανεµ αλαπϖετ!εν α τ〈βορ µελλεττι χιϖιλ τελεπλσ γψενγεσγϖελ, σ 

νκορµ〈νψζατρα ϖαλ⌠ αλκαλµατλανσ〈γ〈ϖαλ φγγτεκ σσζε: α λακοσσ〈γα σζεγνψ ϖολτ, 

ροµανιζ〈λτσ〈γα αλαχσονψ φοκον 〈λλτ, α βοιυσ ναγψβιρτοκοσ αρισζτοκρ〈χια τ〈ϖολσ〈γταρτ〈σα, 

σ α χαναβαε ναγψοββ ϖονζερεϕε µιαττ νεµ ϖολτ γαζδασ〈γιλαγ ερ!σ, ϖεζετσρε αλκαλµασ 

ρτεγε.413 Χσακ γψ ϖ〈ληατοττ ϖ〈ροσσ〈, ηα α χαναβαε ισ ϖ〈ροσι ρανγοτ καποττ, εννεκ αζ 

αδµινισζτρατϖ−ϕογι φελττελειτ αζονβαν χσακ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ τερεµτεττε µεγ. 

 

 

     Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 187. � 3. σζ〈ζαδ 

θυαεστορ: κατ. 187. � 3. σζ〈ζαδ 

                                                           
409 ϖ. Κατ. 183. 
410 Ο. ΗΑΡΛ, 141. 
411 ⊆γψ Ο. ΗΑΡΛ, Ωιενερ Γεσχηιχητσβλττερ 36, 1981, Ηεφτ 4, 173, Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 

266. Εζζελ σζεµβεν ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ, Ξενια Αυστριαχα 1893, 1, 30, µαϕδ αζ ! νψοµ〈ν τββεν ισ, πλ. ΒΕΤΖ, 

Αυσ √στερρειχησ ςεργανγενηειτ 1956, 20, ϖαγψ ΗΙΛ∆, Συππλεµεντυµ επιγραπηιχυµ π. 255 ηαδριανυσι 

αλαπτ〈σνακ ταρτϕ〈κ. 
412 Τββεν εζτ γψ ρτκελικ, ηογψ α κσλεκεδσβεν Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αµιαττι νεηεζτελσε νψιλϖ〈νυλτ µεγ, 

ηογψ α λεγιο Ξ γεµινα νεµ εγσζεν εγψρτελµ∀εν τ〈µογαττα !τ, αµικορ α παννονιαι χσαπατοκ 193. 〈πρ. 9−

ν Χαρνυντυµβαν χσ〈σζ〈ρρ〈 κι〈λτοττ〈κ κι. Εζτ αζ ρϖελστ αζζαλ ισ αλ〈τ〈µασζτϕ〈κ, ηογψ α Ξ γεµινα ηι〈νψζικ 

Σεϖερυσ 193−βαν ϖερτ αζον πνζειρ!λ, µελψεν αζ !τ τ〈µογατ⌠ λεγι⌠κ νεϖτ ρκτεττε µεγ. Α λεγιο Ξ 

γεµινα µεγβζηατατλανσ〈γ〈ϖαλ καπχσολατοσ ελκπζελστ νζετεµ σζεριν Ο. ΗΑΡΛ: ςινδοβονα 118 σκκ. 

µεγγψ!ζ!εν χ〈φολτα. 
413 Ο. ΗΑΡΛ: ςινδοβονα 104 σκκ, τοϖ〈ββ〈 136 σκκ. 
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αεδιλισ: κατ. 187. � 3. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ ι. δ.: κατ. 187. � 3. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ θυινθυενναλισ: κατ. 188. � 3. σζ〈ζαδ 

πραεφ. χολλ. φαβρ.: κατ. 187. � 3. σζ〈ζαδ 

 

 Α Ω. Λαζιυσ 〈λταλ ρ〈νκηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ µ〈σολατ τανσ〈γα σζεριντ ςιβδοβονα 

µυνιχιπιυµα λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ. Α δυυµϖιρι ϖεζετστ α τρεδκφελιρατυνκ ισ 

µεγερ!στι, µελψ δυυµϖιρ θυινθυενναλιστ εµλτ. 

 

 

 

     Αραβιατεσ 

 

 

Α Πλινιυσν〈λ414 ροµλοττ νϖαλακβαν σζερεπλ! Αραβιατεσ Σχαρβαντια κελετι 

σζοµσζδαι ϖολτακ. Αζ Αρραβο φολψ⌠ νεϖβ!λ ερεδεζτετηετ! ελνεϖεζσκβ!λ τλϖε, α 

φεντεββ µ〈ρ εµλτεττ Χολαπιανιηοζ ηασονλ⌠αν, !κετ ισ α ρ⌠µαιακ σζερϖεζηεττκ ν〈λλ⌠ 

κζσσγγ � εσετλεγ ππεν α Χιϖιτασ Βοιορυµρ⌠λ ϖαλ⌠ λεϖ〈λασζτ〈συκκαλ. Αζ Αραβιατεσ σ 

Σχαρβαντια κζττ, αζ υτ⌠ββι φελιραταινακ σζ⌠ρ⌠δ〈σ〈β⌠λ, ιλλ. αζ ελ!ββιεκ φελιραταινακ 

ηι〈νψ〈β⌠λ τλϖε ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Ρπχε λεηετεττ α ηατ〈ρ. Αζ Αραβιατσρ!λ σζιντε σεµµιτ 

σεµ τυδυνκ. Ηα αζονβαν α κζτκ, σ ϖαλαµελψικ σζοµσζδ ϖ〈ροσ κζττ αζ 

αδµινισζτρατϖ καπχσολατ λεηετ!σγτ µρλεγελϕκ, ακκορ ελσ!σορβαν α Ρ〈β〈ηοζ κζελεββ 

φεκϖ!, Ηαδριανυσ αλαττ λτρεηοζοττ Μυρσελλα ϕηετ σζ〈µτ〈σβα, σ κεϖσβ Σχαρβαντια. 

 

 

 

 

       Μυρσελλα 

 

 

                                                           
414  Πλιν., ν. η. 3, 148: Αρϖιατεσ 
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Α Σαϖαρι〈β⌠λ Αρραβον〈ν 〈τ Βριγετι⌠βα ϖεζετ! τ µεντν φεκδτ, αζ Ιτινεραριυµ 

Αντονινι σζεριντ Σαϖαρι〈τ⌠λ 52, Αρραβον〈ηοζ 20 ρ⌠µαι µρφλδρε.415 Α ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν 

1 κµ2−νψι κιτερϕεδσ∀, αλιγ κυτατοττ λελ!ηελψε α µαι ℑρπ〈σ κζσγ ∆οµβιφλδ νεϖ∀ 

ηατ〈ρρσζβεν ϖαν416 

Α ηελψ α κελτ〈κ 〈λταλ µ〈ρ α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ κζεπε ελ!ττ λακοττ ϖολτ. Α ρ⌠µαιακ αζ 

1. σζ〈ζαδ κζεπν τελεπεδτεκ λε ιττ � µεγϕελενσκετ ναγψµεννψισγ∀ κοραι δατ〈λ〈σ 

ιµπορττ〈ργψ ϕελζι. Σζ!νψι Ε. εζτ αζζαλ µαγψαρ〈ζζα, ηογψ Χλαυδιυσ αλαττ ιδε εγψ αυξιλιαρισ 

αλακυλατοτ ηελψεζτεκ, αµελψνεκ φελαδατα α Σαϖαρια σ α Αρραβονα κζττ εκκορτ〈ϕτ πλτ τ 

εγψ σζακασζ〈νακ, σ ιττενι φολψαµι 〈τκελ!ϕνεκ ελλεν!ρζσε ϖολτ. Αρρ⌠λ εγψελ!ρε σεϕτσνκ 

σινχσ, ηογψ µελψικ λεηετεττ εζ α χσαπατ, αζτ αζονβαν τυδϕυκ, ηογψ α Θυαδρατα σ Βριγετι⌠ 

κζττι λιµεσσζακασζον, µελψνεκ ϖονζ〈σ〈βα Μυρσελλα βελεταρτοζηατοττ, ρ⌠µαι πολγ〈ροκ 

αλακυλαται 〈λλοµ〈σοζτακ417 

 Νεµ τυδϕυκ, ηογψ µικορ καποττ µυνιχιπιυµι ρανγοτ. Α κυτατ〈σ φελττελεζι, ηογψ 

α βελσ! παννονιαι ϖ〈ροσοκκαλ εγψιδ!βεν, Ηαδριανυσ αλαττ κερλτ ερρε σορ, ακκορ, αµικορ 

εγψβκντ α ταρτοµ〈νψ βελσεϕβεν φεκϖ! αυξιλι〈ρισ τ〈βοροκατ ισ φελσζ〈µολτ〈κ Αζ 

ιδ!ποντοτ εννλ κορ〈ββρα νεµ ναγψον τεηετϕκ: αµεννψιρε αζ εδδιγι 〈σατ〈σοκβ⌠λ 

υγψανισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, α τελεπλσνεκ αζ πτσι ρτεγε, αµελψ α 2. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν, 

µινδεν βιζοννψαλ α µαρκοµανν η〈βορκ ιδ!σζακ〈βαν πυσζτυλτ ελ,418 µγ κυνψη⌠−

ϕελλεγ∀ πλετεκβ!λ 〈λλτ. Μυρσελλα ακκορ µγ ινκ〈ββ φαλυσιασ, µιντ ϖ〈ροσι κλσ!ϖελ 

ρενδελκεζεττ. Α σχριβα φελιρατα αλαπϕ〈ν αζονβαν, µελψ νεµ ϕελζι µγ Μυρσελλα ϖ〈ροσι 

ρανγϕ〈τ, σ αµελψ Κρ. υ. 140−νλ κορ〈ββρα βαϕοσαν δατ〈ληατ⌠,419 εγψελ!ρε µγ νεµ 

ζ〈ρηατϕυκ κι ακ〈ρ α ϖ〈ροσι ρανγ εσετλεγεσ κσ!ββι, Αντονινυσ Πιυσ, ϖαγψ Μαρχυσ Αυρελιυσ 

αλαττι ελνψερσνεκ α λεηετ!σγτ σεµ.  

                                                           
415 262, 9−263,2, Μυρσελλα εµλτσε 262, 11. 
416 Μοµµσεν α ΧΙΛ−βεν αζ ακκορ µγ εγψετλεν φελιρατ � ϖ. κατ. 189. � αλαπϕ〈ν ισµερτ µυνιχιπιυµοτ α 

φελιρατ λελ!ηελψε αλαπϕ〈ν Λοϖ〈σζπατον〈ν〈λ κερεστε. Αζονοστ〈σ〈ηοζ: ΛΟςΑΣ Ε., Αρχη. ⊃ρτ. 91, 1927, 206 σκ. 

Α κορ〈ββι σζακιροδαλοµβαν α λελ!ηελψ νεϖε Μ⌠ριχηιδα−Κισ〈ρπ〈σ. Αζ ϕαββ κυτατ〈σοκηοζ: Ε. Τ. ΣΖ#ΝΨΙ, 

Χοµµ. Αρχη. Ηυνγ. 1981, 87−113. 
417 Αρραβονα (Γψ!ρ): αλα Ι Υλπια χονταριορυµ ∀ χιϖιυµ Ροµανορυµ 106−τ⌠λ, Αδ Στατυασ (ℑχσ−ςασπυσζτα) 

χοηορσ ΙΙΙΙ ϖολυνταριορυµ χιϖιυµ Ροµανορυµ ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 78 σκ. 
418 ς. Ε. Τ. ΣΖ#ΝΨΙ, οπ. χιτ. 94. 
419 Κατ. 189 � α δατ〈λ〈σ ινδοκλ〈σ〈τ λδ. οττ. � Παννονι〈βαν ναγψον ριτκ〈ν φορδυλ ελ!, ηογψ νεµ ϕελζικ α ϖ〈ροσ 

νεϖε µελλεττ α ρανγϕ〈τ, δε χσακ Εµονα εσετβεν βιζονψτηατ⌠ ηογψ εννεκ νινχσ ϕελεντ!σγε. 
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 Μυρσελλα α κσ!αντικϖιτ〈σβαν µεγερ!στεττ τελεπλσ ϖολτ,420 α βεννε λ! κζσσγ 

ϕογ〈λλ〈σ〈ρ⌠λ αζονβαν σεµµιτ σεµ τυδυνκ. 

 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 190 � Κρ. υ. 3. σζ. 

δεχυριο: κατ. 190 � Κρ. υ. 3. σζ. 

σχριβα: κατ. 189 � 2. σζ. κζεπε � µ〈σοδικ φελε. 

 

Μινδ α σχριβα σ χσαλ〈δϕα, µινδ α δεχυριο προϖινχι〈λισ ερεδετ∀ ϖολτ. Αζ ελ!ββιεκ 

αυξυλιαρισ ϖετερ〈νοκ λεσζ〈ρµαζοττϕαινακ τ∀ννεκ. Χ. Ιυλιυσ Προχυλυσ, εγψ γαζδαγ, 

φελτρεκϖ! χσαλ〈δ ταγϕα ϖολτ, ακινεκ υνοκ〈ϕα 13 ϖεσεν µ〈ρ ρ⌠µαι λοϖαγκντ ηνψτ ελ. Α 

δεχυριο α σρεµλκετ Χαρνυντυµβαν 〈λλτοττα, ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζρτ, µερτ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠κ 

ρσζβεν οττ λτεκ. Φιγψελµετ ρδεµελ αζ υνοκα ναγψαπϕ〈τ⌠λ ελτρ!, Μαρχυσ 

πραενοµενϕε. Α Μαρχυσ σ Χαιυσ πραενοµεν κτ Ιυλιι εσετβεν εγψ µ〈σικ, Κρ. ε. 166−

βαν 〈λλτοττ Χαρνυντυµι φελιρατον ισ ελ!φορδυλ.421 Α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδβαν α πραενοµεντ 

τββνψιρε α νϖ ρκλετεσ ελεµεκντ κεζελτκ, ϖαν αζονβαν ολψαν εσετεκρ!λ ισ 

τυδοµ〈συνκ, ηογψ εγψαζον χσαλ〈δον βελλ κτ πραενοµεντ ηασζν〈λτακ. Μινδκεττεν α 

χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ δεχυρι⌠ι ϖολτακ, σ εγψιδεϕ∀λεγ µινδκεττεν α χαναβαε µαγιστερι 

τισζτσγτ ισ βετλτττκ. Αζ ιλψεν φυνκχι⌠π〈ροστ〈σ ναγψ ϖαγψονναλ σ κιτερϕεδτ 

καπχσολατοκκαλ ρενδελκεζ! ζλετεµβερεκετ σεϕτετ, ακικ ναγψον µεγφελελ!νεκ λ〈τσζανακ 

εγψ ολψαν λοϖαγ φελµεν!ινεκ, ακι αζ ορδο εθυεστερβε ϖαλ⌠ φελϖτελτ νεµ α σζεµλψεσ 

τελϕεστµνψνεκ κσζνηεττε. 

 

 

 

    Μογετιανα422 

 

 

                                                           
420 ς. Ε. Τ. ΣΖ#ΝΨΙ, οπ. χιτ. 88. 
421 Κατ. 153. Σεργια τριβυσυκ µεγϕελλσϖελ α µυνιχιπιυµι πολγ〈ρσ〈γυκατ ισ ηανγσλψοζζ〈κ. 
422 Φελιρατοκον α νεϖε Μ(ογετιανα) κατ 191, 194, 196; Μογε(τιανα) κατ. 192, 197; Μογετ(ιανα) κατ. 193. 
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Αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι σζεριντ αζ Αυγυστα Τρεϖερορυµ � Σιρµιυµ τϖοναλον, α 

Σαϖαρια � Μυρσα κζττι τσζακασζον, Σαϖαρι〈τ⌠λ 36 ρ⌠µαι µρφλδρε423 α Σαϖαρια � 

Αθυινχυµ τϖοναλον πεδιγ Σαϖαρι〈τ⌠λ 55424 ρ⌠µαι µρφλδρε φεκδτ. Αζ υτ⌠ββι αζ 

ελ!ζ!τ!λ λεγαλ〈ββισ ρσζβεν κλνβζ! τϖοναλ λεηετεττ, α Σαϖαρι〈τ⌠λ 30 µρφλδρε φεκϖ!, 

Μεστριαναε νεϖ∀ 〈λλοµ〈σον κερεσζτλ ηαλαδ⌠ κιτρ!ϖελ.425 Α τ〈ϖολσ〈γαδατοκ αλαπϕ〈ν νεµ 

λεηετ α µογετιαναι τελεπλσ ηελψτ εγψρτελµ∀εν αζονοστανι. Α κυτατ〈σ εγψιδειγ 

Τσκεϖ〈ρ κρνψκν κερεστε,426 ϕαββαν πεδιγ Σοµλ⌠ϖ〈σ〈ρηελλψελ τεκιντι αζονοσνακ.427 

Μογετιανα σζακι σζοµσζδϕα Μυρσελλα, νψυγατι Σαϖαρια σ Σαλλα, κελετι α Χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ ιλλετϖε αζ εννεκ ηελψβε λπ! Αθυινχυµ ϖολτ. ∆λεν ταλ〈ν α Ζαλα σ α 

Βαλατον ϖολτ α ηατ〈ρα, σζακον α χιϖιτασ Αζαλιορυµ, µαϕδ εννεκ µεγσζ∀ντε υτ〈ν 

Βριγετιο. 

Α Μογετιανα ιγαζγατ〈σ〈τ δοκυµεντ〈λ⌠ φελιρατοσ εµλκεκ κζλ τββ Βριγετιο 

τερριτοριυµ〈ρ⌠λ κερλτ ελ!. Κοϖ〈χσ Πτερ εννεκ µαγψαρ〈ζατακντ νεµργ αζτ α γονδολατοτ 

ϖετεττε φελ, ηογψ α κτ Παννονια κζττι ηατ〈ρ Χαραχαλλα αλαττι µ⌠δοστ〈σα, µελψ α 

βριγετι⌠ι λεγιο Παννονια ινφεριορηοζ ϖαλ⌠ 〈τχσατολ〈σ〈τ χλοζτα, σ µελψ εζζελ 

σσζεφγγσβαν εγψττ ϕ〈ρτ Βριγετιο µυνιχιπιυµ〈νακ Παννονια συπεριορτ⌠λ Παννονια 

ινφεριορηοζ ϖαλ⌠ 〈τχσατολ〈σ〈ϖαλ ισ, Μογετιανα τερριτοριυµ〈νακ κελετι ρσζτ ισ 

ριντηεττε.428 Α ηατ〈ρ κρδσνεκ α φελϖετσε αδτα σζ〈µονρα αζ σζτνζστ Μογετιανα σ 

Βριγετιο  ϖισζονψ〈νακ, σ εννεκ φγγϖνψβεν Μογετιανα τερριτοριυµ〈νακ 

ϕραγονδολ〈σ〈ρα.  

Α µογετιαναι δεχυρι⌠κ ε κρδσ καπχσ〈ν σζ〈µτ〈σβα ϕϖ! φελιραταινακ λελ!ηελψε � 

κιεγσζτϖε α φελιρατ τπυσ〈ϖαλ σ δατ〈λ〈σ〈ϖαλ � α κϖετκεζ!: Βιλλεγπυσζτα (σρκ!) � 2. σζ. 

µ〈σοδικ φελε,429 Βιλλεγπυσζτα σ ℑχσ κζττ � 2. σζ〈ζαδ,430  Αλµ〈σφζτ! (σρκ!) � 3. 

σζ〈ζαδ431, Χσ〈σζ〈ρ, 3. σζ〈ζαδ,432 Χσ〈σζ〈ρ (σρκ!) � 3. σζ〈ζαδ433 Τοκοδ (σρκ!) � 2−3. 

                                                           
423 233,4−5. 
424 263,3−5. 
425 Μεστριαναε Ζαλασζεντγρ⌠τταλ ϖαλ⌠ αζονοστ〈σ〈ηοζ λδ. ΣΙΜΟΝΨΙ ∆., ΕΠηΚ 71, 1948, 20 σκ. 
426 ΡΙΥ 2, π. 15. 
427 ΜΧΣΨ, ΠΡΚ 62. 
428 Ελ!αδ〈σ, µελψ α 3. Επιγραπηιχαι Κερεκασζταλον ηανγζοττ ελ, ∆εβρεχενβεν 2001 νοϖ. 25−ν. 
429 Κατ. 192 
430 Κατ. 193. 
431 Κατ. 194. 
432 Κατ. 195. 
433 Κατ.195α. � νεµ δεχυριο υγψαν, δε µογετιαναι. 
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σζ〈ζαδ,434 βυδα (σζαρκοφ〈γ)  � 3. σζ〈ζαδ.435 Νοσ � αζ ⌠βυδαι σζαρκοφ〈γφελιραττ⌠λ 

ελτεκιντϖε � εζεκβεν α φελιρατοκβαν σζεριντεµ   νεµ αζ α κζσ, ηογψ Βριγετιο, ηανεµ 

αζ, ηογψ αζ Αζαλι τερριτοτιυµ〈ρ⌠λ σζ〈ρµαζνακ. Εζ ϖιλ〈γοσαν µεγµυτατκοζικ αββαν, ηογψ 

εγψρσζτ τββ φελιρατ µγ α 2. σζ〈ζαδβ⌠λ, τεη〈τ α Βριγετιο αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ! ιδ!σζακβ⌠λ 

ϖαλ⌠, µ〈σρσζτ, ηογψ τββσγκ λελ!ηελψε κιφεϕεζεττεν αζ Αζαλι τελεπει κρλ σζ⌠ρ⌠δικ: 

Αζαυµ κρνψκν (Βιλλεγπυσζτα, Αλµ〈σφζιτ!) σ Σολϖα κζελβεν (Τοκοδ), αηονναν 

εγψβκντ α χιϖιτασ πρινχεπστ ισ ισµερϕκ.436 ∨γψ τ∀νικ τεη〈τ, ηογψ α µογετιαναι 

µυνιχιπιυµ ελ!κελ!ι κλνσεν ϖονζ⌠δτακ αζ αζαλυσοκ λακτα τελεπλσεκηεζ, µγ 

τεµετκεζσκ ηελψεκντ ισ εζεκετ ρσζεστεττκ ελ!νψβεν. ∆ε µεγφορδτϖα ισ 

µεγφογαλµαζηατϕυκ α µεγφιγψελσνκετ: α κκκτι σχριβα φελιρατ〈νακ λελ!ηελψτ!λ 

ελτεκιντϖε α µογετιαναι τισζτσγϖισελ!κ φελιραται χσακ αζ 〈λταλυνκ αζαλυσκντ 

νψλϖ〈νταρτοττ τερλετεν κερλτεκ ελ!. Εββ!λ πεδιγ εγψελ!ρε αζ κϖετκεζικ, ηογψ αζ Αζαλι 

ϖ〈ροσα νεµ Βριγετιο ϖολτ, ηανεµ Μογετιανα. Εµελλεττ εγψβκντ µγ τοϖ〈ββι ρϖεκ ισ 

φεληοζηατ⌠κ: 1. Μογετιαν〈ρ⌠λ µγ µινδιγ σεµµιτ νεµ τυδυνκ. Αζ 〈σατ〈σοκ α 

Σοµλ⌠ϖ〈σ〈ρηελλψελ ϖαλ⌠ αζονοσσ〈γ〈τ µγ νεµ ερ!στεττκ µεγ. Α Σοµλ⌠ϖ〈σ〈ρηελψ κρλ 

Μογετιανα τερριτοριυµακντ σζ〈µονταρτοττ τερλετετ κελτ〈νακ ϖλι υγψαν α κυτατ〈σ, δε 

ιγαζ〈β⌠λ νεµ τυδυνκ εζζελ α τερλεττελ εγψετλενεγψ παννονιαι κελτα τρζσετ σεµ 

σσζεφγγσβε ηοζνι, υγψανακκορ φελτ∀ν!εν ηι〈νψοζνακ ερρ!λ α ϖιδκρ!λ α κελτ〈κκαλ 

σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠ ηαλοµσροκ ισ,437 υγψανγψ εγψβκντ, µιντ αηογψαν αζ Αζαλι 

τερλετρ!λ ισ ηι〈νψοζνακ.438 Μαγα α ϖ〈ροσνϖ ταλ〈ν κελτα ερεδετ∀, δε λεηετ ρ⌠µαι 

κπζσ∀ ισ,439 α τελεπλσνϖ εγψβκντ σεµ µρϖαδ⌠ α βεννε λακ⌠κ ετνικυµ〈νακ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ. Α ϖ〈ροσ δεχυρι⌠ι κζττ 4 χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ, τεη〈τ προϖινχι〈λισ 

ερεδετ∀, α χογνοµενϕκ αζονβαν νεµ αλκαλµασ ετνικυµυκρα ϖαλ⌠ κϖετκεζτετσεκ 

λεϖον〈σ〈ρα. 2. ςαλαµιλψεν φορµ〈βαν � λεγαλ〈ββ ρσζλεγεσεν � µινδεν τρζσ τερλετβ!λ 

κιαλακυλτ εγψ−εγψ ϖ〈ροσ Παννονι〈βαν λεγκσ!ββ α 2. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν. Ινδοκολατλαν λεννε 

τεη〈τ αζτ φελττελεζνι, ηογψ εγψ ολψαν ναγψ τρζσ τερλετν, µιντ αζ Αζαλι νε σζερϖεζτεκ 

                                                           
434 Κατ. 196. 
435 Κατ. 197. 
436 Κατ. 197, 198. 
437 Κ. ΠΑΛℑΓΨΙ � Λ. ΝΑΓΨ, 165. τρκ., τοϖ〈ββ〈 171. Α σζερζ!π〈ροσ α ηαλοµσροκ ετνικαι ϖονατκοζ〈σαιτ 

ϖιζσγ〈λϖα µεγ〈λλαπτοττα, ηογψ α ηαλοµσροκκαλ καπχσολατβα ηοζηατ⌠ νεϖεκ τββνψιρε κελτα γψκερ∀εκ, 

ιλλψρ νϖ εδδιγ χσυπ〈ν α καριντηιαι Στ Τηοµασ εσετβεν φορδυλτ ελ!.  
438 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 57. 
439 Α ΜΧΣΨ, ι. µ. 54. 
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ϖολνα ιλψετ, ϖαγψισ ηογψ αζ Αζαλι µυνιχιπαλιζ〈λ〈σα αζ αλαπϖετ!εν ιδεγεν � µγηοζζ〈 

ερ!σ κελετι λακοσσ〈γχσοπορτταλ ρενδελκεζ! βριγετι⌠ι χαναβαε µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈νακ 

φγγϖνψε λεττ ϖολνα. 2. Ηα αζ Αζαλιτ χιϖιτασ〈τ Μογετι〈ν〈ϖαλ π〈ροστϕυκ, µεγολδ⌠δικ 

Βριγετιο µυνιχιπιυµ〈νακ ισ αζ εγψικ ρεϕτλψε, ηογψ τι. α νεκι τυλαϕδοντοττ τερριτοριυµρ⌠λ 

� ϖαγψισ α χιϖιτασ Αζαλιορυµ τερλετρ!λ µιρτ νεµ ισµερνκ βριγετι⌠ι δεχυρι⌠κατ, ϖαγψ 

ηογψ α βριγετι⌠ι χαναβαε−β⌠λ µιρτ νεµ ισµερνκ αζαλυσ αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκατ.440 Αζ 

Αζαλι σ Βριγετιο λακοσσ〈γα κζττ νεµ ρζκεληετ! υγψανισ ολψαν καπχσολατ αµι αζ 

σσζεταρτοζ〈συκρα µυτατνα. Ηα ϖισζοντ Μογετιανα αζ Αζαλι ϖ〈ροσα ϖολτ, 

µεγµαγψαρ〈τηατ⌠ λεννε Βριγετιο κσ!ι µυνιχιπαλιζ〈λ〈σα ισ: τυδνιιλλικ α ϖ〈ροσ 

κιαλακτ〈σ〈ηοζ µ〈ρ νεµ ϖολτ α κρνψκεν σζαβαδ, ιγνψβεϖεηετ! τερλετ.  

Μογετιανα µυνιχιπιυµι ρανγοτ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Ηαδριανυστ⌠λ καποττ, ερρε εγψικ 

πολγ〈ρ〈νακ Αελια πσευδοτριβυσ〈β⌠λ κϖετκεζτετηετνκ.441 

 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 192, 193, 194, 197. � 2−3. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ. 192, 193, 194, 195, 196, 197. � 2−3. σζ〈ζαδ 

θυαττυορϖιρ: κατ. 195, 196 � 2−3. σζ〈ζαδ 

θυαττυορϖιρ θυινθυενναλισ: κατ. 192 � 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελε 

 

αππαριτορεσ: 

σχριβα: κατ. 191. 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

φλαµεν: κατ 195 � 3. σζ〈ζαδ 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

ϖιχυσ Λυχυσ442 

Χαεσαριανα?443 

                                                           
440 Α. ΜΧΣΨ, ι. µ. 58. 
441 Κατ. 195α. 
442 Α βαλ〈χαι ϖιλλα τγλ〈ιρ⌠λ ισµερϕκ. 
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Φιγψελεµρε µλτ⌠ Μογετιανα θυαττυορϖιρι 〈λταλ τρτν! ϖεζετσε. Εζ εγψρσζτ αρρα 

υταλ, ηογψ µυνιχιπιυµ χιϖιυµ Ροµανορυµ ϖολτ, µ〈σρσζτ αρρα, ηογψ ιδεγεν 

πολγ〈ρκζσσγβ!λ σζερϖεζτκ µυνιχιπιυµµ〈, σ νεµ εγψ χονϖεντυσ χιϖιυµ 

Ροµανορυµ κπεζτε α ρανγεµελσ τ〈ργψ〈τ. Θυαττυορϖιρι ϖεζετστ Παννονι〈βαν α χιϖιτασ 

Βοιορυµ ϖ〈ροσα, Χαρνυντυµ, α χιϖιτασ Ιασορυµ κζποντϕα, Αθυαε Βαλισαε σ Μογετιανα 

καποττ. Εζ πεδιγ ισµτελτεν Μογετιανα σ αζ Αζαλι σσζεταρτοζ〈σ〈ρα ηϖϕα φελ α 

φιγψελµνκετ. Αζ Αζαλι Μογετιανα µυνιχιπιυµµ〈 σζερϖεζστ µεγελ!ζ!εν � 

φιγψελεµβε ϖϖε αζ ⊃σζακ−Ιτ〈λι〈βαν, σ αζ αλπεσι ταρτοµ〈νψοκβαν θυαττυορϖιρι ϖεζετστ 

καποττ ϖ〈ροσοκ ϕογ〈λλ〈σ〈τ � ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ λατιν ϕογακ ϖολτακ. 

Α ϖιχυσ Λυχυσ ϖαλαηολ Βαλ〈χα κρνψκν λεηετεττ, µερτ α φαλυ νεϖτ !ρζ! τγλ〈κ α 

βαλ〈χαι ϖιλλ〈βα ϖολτακ βεπτϖε. 

Α ϖ〈ροσ φελιρατοκρ⌠λ εδδιγ µεγισµερτ τισζτσγϖισελ!ι εγψ κιϖτελϖελ χσ〈σζ〈ρνεϖετ 

ϖισελνεκ. Αζ Αελιι εσετβεν γονδοληατυνκ α ϖ〈ροσαλαπτ〈σ ιδεϕν φογανατοστοττ ρσζλεγεσ 

πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σρα, ϖαλ⌠σζν∀ββ αζονβαν ηογψ !κ ισ, µιντ Αυρελιυσ ςαλεριανυσ,444 

αυξιλιαρισ ϖετερ〈νοκ, ϖαγψ αζοκ λεσζ〈ρµαζοτται ϖολτακ. Αζ εγψετλεν βιζονψτηατ⌠αν 

αυξιλι〈ρισ µλτ δεχυρι⌠νκ νεµ κζνσγεσ γρεγαλισκντ φεϕεζτε βε κατοναι π〈λψαφυτ〈σ〈τ: 

δεχυριο αλαε ϖολτ. Α ταπασζταλαταινκ αζτ µυτατϕ〈κ, ηογψ α δυναι προϖινχι〈κ ϖ〈ροσαιβαν 

εγψ ιλψεν ρανγ µ〈ρ εσλλψελ αλαποζτα µεγ α κσ!ββι µυνιχιπ〈λισ καρριερτ. 

 

 

 

            Χιϖιτασ Αζαλιορυµ 

 

 

Αζ Αζαλι νπτ Πλινιυσ αζ αλφαβετικυσ φελσορολ〈σ〈βαν εµλτι445 Κατοναι διπλοµ〈κ 

υγψανχσακ !ρζικ α κζλκ σοροζοττ κατον〈κ νεϖτ.446 Εγψ πρινχεπσ χιϖιτατισ υτ〈ν κτ 

φελιρατ ισ µαραδτ Εσζτεργοµβαν. Ισµερϕκ α χιϖιτασ Αζαλιορυµ εγψικ � α χιϖιτασ 

Βοιορυµµαλ κζσ λοϖαγρενδ∀ πραεφεχτυσ〈τ (λδ. λεντεββ). Εννεκ αζ σζακρα σζακαδτ, 

                                                                                                                                                                          
443 Ιτιν. Αντ. 263,6. Α Σαϖαρια � Αθυινχυµ τϖοναλον φεκϖ!, Μογετι〈ϖαλ σζοµσζδοσνακ ϕελλτ 〈λλοµ〈σ 30 

ρ⌠µαι µρφλδρε φεκδτ Μογετιαν〈τ⌠λ, σ νεµ βιζτοσ, ηογψ Μογετιαν〈ηοζ ταρτοζοττ. 
444 Κατ 194. 
445 Ν. η. 3, 148, λδ. µγ Πτολεµ,. Γεογρ. 2,14,2. 
446 ΧΙΛ ΞςΙ 49, 96, 97, 99, 104, 178, 180.  
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ϖαγψ σζακρα τελεπτεττ ιλλψρ τρζσνεκ α σζ〈λλ〈στερλετε α ∆υνα παρτϕ〈ν, Αρραβονα τ〈ϕ〈ν, 

αττ⌠λ ταλ〈ν κισσ κελετρε κεζδ!δττ, σ α ∆υνα κνψκιγ ηζ⌠δοττ. Κελετι 

σζοµσζδσ〈γυκβαν αζ Εραϖισχι λτεκ, νψυγατι σζοµσζδϕυκ Μυρσελλα ϖολτ. Α χιϖιτασ 

Αζαλιορυµ ηατ〈ρα υτ⌠ββι φελ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Βακονψρ λεηετεττ. Κελετεν αζ Εραϖισχι, 

ιλλετϖε αζ εζεκ σζ〈λλ〈στερλετν σζερϖεζεττ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ φελ πεδιγ α ςρτεσ 

ηεγψσγ ϖονυλατα ϖολτ α ηατ〈ρ, µελψ 212−ιγ α κτ Παννονι〈τ ισ ελϖ〈λασζτοττα. Εσζτεργοµ, 

Σ〈ρισ〈π, Χσϖ, Πιλισχσαβα, Χσαπδι σ √σκ ϖοναλα α χιϖιτασ Αζαλιορυµ κελετι περεµτ 

ϕελεντεττε.447 ∆λεν ναγψον νεηζ µεγϖοννι α ηατ〈ρτ. Αµεννψιβεν Μογετιανα αζ Αζαλι 

µυνιχιπιυµα ϖολτ, σ α λοκαλιζ〈λ〈σα ισ ηελψτ〈λλ⌠, ακκορ α Βαλατον σζακι παρτϕα ϕελεντεν α 

ηατ〈ρτ. Εζ υγψαν ναγψ τερλετνεκ τ∀νικ, δε α ιασοκ σ α βοιυσοκ τερριτοριυµα σεµ ϖολτ 

εννλ κισεββ. 

Α τρζσ κζποντϕα ερεδετιλεγ α µαι ∆υνααλµ〈σ � Νεσζµλψ τρσγβεν ϖολτ.448 

Αζ ιττ ταλ〈ληατ⌠ Ηαλσταττ−κορι τεµετ!κ σ τυµυλυσοκ ϖελκ ηοζηατ⌠κ καπχσολατβα. Α 

κζποντ τ!σζοµσζδσ〈γ〈βαν, α µαι Αλµ〈σφζιτ!νλ α ρ⌠µαιακ αυξιλι〈ρισ τ〈βορτ 

λτεστεττεκ449 Αζ ιλλψρ ηελψνεϖετ � Οδιαϖυµ / Αζαυµ � α τ〈βορ, ιλλ. α τ〈βορ σ αζ 

αυξιλιαρισ ϖιχυσ ϖιττε τοϖ〈ββ.450 Α τ〈βορρ⌠λ, σ κζϖετλεν κρνψκρ!λ αζονβαν � αζ ιττ 

λτεσλτ ιπαρι ζεµ µιαττ � µ〈ρ νεµ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ ϖαλαηα ισ τοϖ〈ββι ινφορµ〈χι⌠κατ 

τυδυνκ σζερεζνι. 

Α 2. σζ〈ζαδβαν ιντενζϖϖ ϖ〈λτ αζ αζαλυσοκ σοροζ〈σα αζ αυξιλιαρισ αλακυλατοκβα, 

εζ πεδιγ α ρ⌠µαι πολγ〈ροκ σζ〈µ〈νακ νϖεκεδστ σεγτεττε. 451 

 

 

Α χιϖιτασ ιγαζγατ〈σ〈νακ ιντζµνψει 

 

πρινχεπσ χιϖιτατισ: κατ. 198, 199 � Φλαϖιυσοκ κορα  

πραεφεχτυσ χιϖιτατισ: Κατ. 149 � 1 σζ. µ〈σοδικ φελε / 2. σζ. ελεϕε 

                                                           
447 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ π. 54 σκ. 
448 ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 12 σκ. 
449 Α τ〈βορβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ αλα Ι Βαταϖορυµ 〈λλοµ〈σοζοττ ιττ α κοραι ιδ!κβεν, Ηαδριανυσ κορ〈βαν 

κερλτ ιδε αζ αλα ΙΙΙ Τηραχυµ, µελψ αζτ〈ν α ρ⌠µαι υραλοµ αλαττ ϖγιγ ιττ ισ µαραδτ. 
450 Αζ Αζαυµ ϖαλ⌠σζν∀λεγ λατινιζ〈λτ φορµα α τρζσ νεϖε υτ〈ν, ερεδετι νεϖε Οδιαβυµ λεηετεττ (ϖ. Νοτ. 

∆ιγν. Οχχ. ΞΞΞΙΙΙ, 29, λδ. εηηεζ µγ αζ Οδιαϖενεσ αλακοτ εγψ πυβλικ〈λατλαν αλµ〈σφζιτ!ι φελιρατον) σ 

εννεκ τορζυλτ ϖ〈λτοζατα αζ Αδιαβυµ, ϖ. Ιιν. Αντ. Α κρδσηεζ λδ. Λ. Βαρκ⌠χζι, − Σ. Σοπρονι, ΡΙΥ 3, π. 13. 
451 Λδ. αζ αζαλυσοκ σζ〈µ〈ρα κιαδοττ κατοναι διπλοµ〈κατ. Α λεγιοβαν ϖισζοντ α µαρκοµανν η〈βορκιγ νεµ 

ναγψον ταλ〈λυνκ ηελψι βεννσζλττεκετ, ϖ. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 58. 
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θυαεστορ:201? 

 

Α χιϖιτασ Αζαλιορυµνακ α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ νινχσενεκ δοκυµεντυµαι. Α κυτατ〈σ εζρτ 

αζτ φελττελεζι, ηογψ Βριγετιο µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσϖελ 〈ταλακυλτ α µυνιχιπιυµ 

τερριτοριυµ〈ϖ〈.452 Εγψελ!ρε αζονβαν γψ τ∀νικ, ινκ〈ββ Μογετιανα µυνιχιπιυµ〈ϖαλ 

ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε λδ. φεντεββ. 

 

 

          Βριγετιο453 

 

 

Αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι σζεριντ Αρραβον〈τ⌠λ 30, Χρυµερυµτ⌠λ 18 ρ⌠µαι 

µρφλδρε φεκδτ454 α δυναι λιµεσ µεντν, α µαι Σζ!νψνλ (κορ〈ββαν σζ!νψνλ). Α 

ηελψ στραργιαι ϕελεντ!σγτ αζ αδτα, ηογψ 〈τελλενβεν ιττ τορκολλικ α ∆υν〈βα α ς〈γ, µελψ α 

τλπαρτι νπεκ κατοναι ακχι⌠ιβαν µινδιγ αζ εγψικ φοντοσ φελϖονυλ〈σι τϖοναλ ϖολτ. Εννεκ 

µεγφελελ!εν µ〈ρ Χλαυδιυσ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε ιττ εγψ αυξιλι〈ρισ τ〈βορ λτεσλτ. Α Κρ. υ. 97. 

ϖι βελλυµ Συεβιχυµ ιδεϕν πεδιγ µ〈ρ εγψ λεγιοτ ϖεζνψελτεκ ιδε. Εττ!λ κεζδϖε Βριγετιο 

µεγσζακτ〈σ νλκλ α κσ!αντικϖιτ〈σιγ λεγιοβ〈ζισ ϖολτ, α λεγιο Ι αδιυτριξ πεδιγ � 

λεσζ〈µτϖα αζτ α κτ ϖτιζεδετ, µελψετ Τραιανυσ δ〈κ η〈βοριβαν, µαϕδ α παρτηυσ 

η〈βορβαν Κελετεν τλτττ, αµικορ ισ α ηελψβε α ΞΙ Χλαυδια µαϕδ α ΞΞΞ Υλπια ςιχτριξ 

κερλτ455 � α λεγιοτ〈βορ 〈λλανδ⌠ ηελψ!ρσγετ ϕελεντεττε. Βριγετι⌠νακ νεµ ϖολτακ α ρ⌠µαι 

κορτ µεγελ!ζ! τελεπλσελ!ζµνψει. Αζ Αζαλι τρζσνεκ, µελψηεζ α τερλετ α ρ⌠µαι 

η⌠δτ〈στ µεγελ!ζ!εν ταρτοζοττ, Βριγετι⌠τ⌠λ π〈ρ κµ−ρε κελετρε, ∆υνααλµ〈σ σ Νεσζµλψ 

ηατ〈ρ〈βαν ϖολτ α κζποντϕα. Α βριγετι⌠ι τ〈βορ πλετκοµπλεξυµ〈ηοζ, µελψ α µαι 

κζσγτ!λ µιντεγψ 2 κµ−ρε κελετρε φεκδτ, δλι−, σ νψυγατι ιρ〈νψβαν χσατλακοζοττ α 

κατοναϖ〈ροσ.456 Α χαναβαετ⌠λ νψυγατρα φεκδτ α ϖιχυσ, οττ, αηολ α µαι φαλυ κζποντϕα ϖαν. 

                                                           
452 ΒΑΡΚΧΖΙ Λ.: Βριγετιο π. 28. 
453 ⊆ρ〈σµ⌠δϕα α φελιρατοκ τλνψοµ⌠ τββσγν Βριγ(ετιο): κατ. 204, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 

128, 219, 220, 223, 227, 230, 231, 232, 233, 237, 240; Βρεγ(ετιο): 217, 236, 238, � 3. σζ. � ριτκ〈ν 

ρϖιδτικ εγψ βετ∀ϖελ, ϖ. κατ. 222, 229, Ιτιν. Αντ. 262, 9, τοϖ〈ββ〈 263, 2 σ 246, 4: Βρεγετιο  
454 Λδ. αζ ελ!ζ! ϕεγψζετετ, 
455 ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 14. 
456 Α τ〈βορ κελετι ολδαλ〈ν α χαναβαε τεµετ!ϕε, σ ιπαρι λτεστµνψεκ ηελψεζκεδτεκ ελ. 
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Βριγετιο � α χαναβαε σ α ϖιχυσ εγψττεσεν � µυνιχιπιυµι ρανγοτ παννονιαι 

ϖισζονψλατβαν κσ!ν, Σεπριµιυσ Σεϖερυσ αλαττ καποττ. Ελσ! βιζονψτκα εννεκ εγψ Κρ. υ. 

205−ρε δατ〈λτ φελιρατ.457 Βριγετιο κσ!ι ϖ〈ροσσ〈 ϖ〈λ〈σ〈νακ ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ πολιτικαι οκαι 

ϖολτακ. Εζτ µι σεµ µυτατϕα ϕοββαν, µιντ αζ, ηογψ α µ〈σικ Παννονια συπεριορ−βελι λεγι⌠σ 

τ〈βορηελψ, ςινδοβονα ισ κσ!ν, ϖαλ⌠σζν∀λεγ Βριγετι⌠ϖαλ εγψιδ!βεν καποττ ϖ〈ροσι 

ρανγοτ, σ αζ Απυλυµι χαναβαε µυνιχιπαλιζ〈λ〈σα ισ α βριγετι⌠ϖαλ αζονοσ ιδ!ποντρα εσικ. 

ςαλ⌠σζν∀, ηογψ αδµινισζτρατϖ ϕογι ακαδ〈λψαι ϖολτακ α ϖ〈ροσσ〈 ϖ〈λ〈σνακ, αµελψεκετ 

νεµ λεηετεττ εγψικ ναπρ⌠λ α µ〈σικρα ελη〈ρτανι. Φεντεββ, α µογετιαναι δεχυρι⌠κ φελιραται 

λελ!ηελψεινεκ ελεµζσε, µιντ λ〈ττυκ, αρρα µυτατ, ηογψ Μογετιανα ϖολτ αζ Αζαλι ϖ〈ροσα, 

αµιβ!λ αζ ισ κϖετκεζικ, ηογψ αζ αζαλυσοκ χιϖιτασ〈τ νεµ ηασζν〈ληαττ〈κ φελ Βριγετιο 

τερριτοριυµ〈νακ κιαλακτ〈σ〈ηοζ, ηανεµ αζτ κατοναι τερλετεκβ!λ κελλεττ κιηαστανι. 

⊃ρδεµεσ φοντολ⌠ρα ϖενννκ αζτ ισ, ηογψ α Βριγετι⌠ϖαλ ηασονλ⌠ ηελψζετβεν λϖ!, νοριχυµι 

ϖ〈ροσ, Λαυριαχυµ ισ χσακ κσ!ν, Χαραχαλλα αλαττ καποττ µυνιχιπιυµι ρανγοτ � σ µγ 

ακκορ ισ χσακ λατιν ϕογοτ.458 Αζ αλαπτ⌠ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ χσ〈σζ〈ρ ϖολτ, α Σεπτιµιυµ 

ϕελζ! αζονβαν � β〈ρ µαγ〈τ α ϖ〈ροστ ελγ σοκ φελιρατ εµλτι � σοηασεµ σζερεπελ α νεϖβεν. 

Εννεκ α µαγψαρ〈ζατ〈τ α ϖ〈ροσ εγψ αλκαλοµµαλ φελβυκκαν⌠ Αντονινιανυµ ϕελζ!ϕβεν459 

κελλ κερεσννκ. ∨ϕ χσ〈σζ〈ρι ϕελζ! κερλτ τεη〈τ Χαραχαλλα αλαττ α ϖ〈ροσ νεϖβε, αµιτ α 

βριγετι⌠ιακ α χσ〈σζ〈ρ ηαλ〈λα υτ〈ν � νψλϖ〈ν αννακ ροσσζ µεγτλσε µιαττ � ινκ〈ββ 

εληαλλγαττακ.460 Αζ ϖισζοντ, ηογψ νεµ λεηετεττ µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ ϖισσζατρνι α ργι 

ϕελζ!ηζ, αζτ µυτατϕα, ηογψ αζ ϕ νϖ νεµ εγψ κισεββ ϕελεντ!σγ∀ πριϖιλγιζ〈λ〈στ ϕυττατοττ 

κιφεϕεζσρε, ηανεµ � αηογψαν εζτ µ〈σ εσετεκβεν ισ ταπασζταλϕυκ � α ϖ〈ροσ ναγψοββ 

σζαβ〈σ 〈ταλακτ〈σ〈τ. Αζτ, ηογψ εζ µιϖελ 〈λληατοττ σσζεφγγσβεν, νεµ τυδϕυκ. 

Βριγετιο α ηαρµαδικ σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν � ϖαλ⌠σζν∀λεγ α σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν 

ϖαγψ ϖγν � χολονια λεττ. Νεµ ισµερετεσ, ηογψ εζ χσακ εγψσζερ∀, γεσζτυσ ρτκ∀ 

ρανγεµελσ ϖολτ−ε, ϖαγψ α λπσνεκ ϖολτακ ιγαζγατ〈σϕογι−αδµινισζτρατϖ ϖονατκοζ〈σαι ισ. 

 

 

                                                           
457 Κατ. 236. 
458 Α λαυριαχυµι τ〈βορ τερλετν ελ!κερλτ ϖ〈ροσι αλκοµν〈νψτρεδκ Λαυριαχυµρα ϖονατκοζ〈σ〈τ τββεν 

κτσγβε ϖονϕ〈κ, αζ ερρ! φολψ⌠ ϖιτ〈κ 〈ττεκιντστ λδ. Ρ. ΩΕΝΕ∆ΙΓ 50 σκ.  
459 Κατ. 227. 
460 Χαραχαλλ〈τ υγψαν νεµ σϕτοττ〈κ δαµνατιο µεµοριαε−ϖαλ, νεϖτ αζονβαν ηελψενκντ κιϖακαρτ〈κ α 

φελιρατοκβ⌠λ.  
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 Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

α µυνιχιπιυµ ελ!ζµνψε: 

χαναβαε: 

δεχυριο: κατ 203, 204, 205. � 2. σζ〈ζαδ 

θυαεστορ: κατ. 203. � 2. σζ〈ζαδ 

µαγιστερ χαναβαρυµ: κατ. 203, 205. � 2. σζ〈ζαδ 

χονϖεντυσ χιϖιυµ Ροµανορυµ 

χ(υρατορ) χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ): κατ. 231. � 2. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ. 231? � 2. σζ〈ζαδ 

 

α µυνιχιπιυµ, κσ!ββ χολονια σζερϖεζετε: 

µυνιχιπιυµ: κατ. 208−210, 212, 213, 215−223, 229, 230, 232, 233, 234, 236−240. � 3. 

σζ〈ζαδ 

χολονια: κατ. 214. � 3. σζ〈ζαδ 

Βριγετιονενσεσ: κατ. 206, 207, 238. � 198. ϕαν. / 211 � 3. σζ〈ζαδ 

 

α ταν〈χσ: 

ορδο µυνιχιπιι: κατ. 234. � 220 ϖγε/221 ελεϕε � 222 µ〈ρχ. 11. 

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 206, 241. � 198. ϕαν. / 211 (Κρ. υ. 207). 

δεχυριο: 208−207, 224? 231?, 232 (ϖαλ⌠σζν∀λεγ), 237−240. � 3. σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

δυοϖιρ ι. δ.: κατ. 212. � 3. σζ〈ζαδ. 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: κατ. 223. � Κρ. υ. 217, 220. 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

Αυγυσταλεσ: κατ. 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 229, 230, 233, 236 � 3. 

σζ〈ζαδ (Κρ. υ. 205). 

 

 Βριγετιο ϖ〈ροσ〈νακ ελ!δϕε εγψρσζτ α τ〈βορ µελλεττ λετελεπεδ! ρ⌠µαι πολγ〈ροκατ 

σσζεφογ⌠ χονϖεντυσ χιϖιυµ Ροµανορυµ ϖολτ, µελψνεκ κζποντϕα ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 

τ〈βορτ⌠λ νψυγατρα φεκϖ! βριγετιοι ϖιχυσβαν λεηετεττ, µ〈σρσζτ α τ〈βορ τ!σζοµσζδσ〈γ〈βαν, 

κατοναι τερλετεν κιαλακυλ⌠ χαναβαε−σζερϖεζετ. Α χιϖιτασ Αζαλιορυµ σζ〈µοµρα κτσγεσ, 
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ηογψ α ϖ〈ροσ λτρεϕττβεν σζερεπετ ϕ〈τσζοττ ϖολνα.461 Α 2. σζ. µ〈σοδικ. φελβεν α τ〈βορ 

µεντι τελεπλσεκ φεϕλ!δστ µεγακασζτοττ〈κ α µαρκοµανν−κϖ〈δ η〈βορκ: Βριγετι⌠τ, 

ιλλετϖε α χιϖιτασ Αζαλιορυµ τερλεττ µ〈ρ αζ ελσ!, 166/67−ρε δατ〈λτ λανγοβαρδ−οβιυσ 

βετρσ ριντεττε, α κϖ〈δοκ ελλενι ηαδµ∀ϖελετεκ σλψποντϕα πεδιγ ππεν ερρε α τρσγρε 

εσεττ. Α χαναβαε, α ϖιχυσ, σ!τ µαγα α τ〈βορ ισ ελπυσζτυλτακ.462 Α η〈βορκ υτ〈ν α χαναβαε 

φεϕλ!δττ τεµεσεββεν, σ ελσ!σορβαν ιττ αλακυλτ κι εγψ ϖ〈ροσϖεζετσρε αλκαλµασ, γαζδαγ 

ρτεγ, αµι µαγψαρ〈ζατυλ σζολγ〈λ α χαναβαε Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττι 

µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ηοζ.  

Βριγετιο µυνιχιπιυµ〈νακ ναγψ σζ〈µβαν ισµερϕκ α δεχυρι⌠ιτ, ϖ〈λασζτοττ 

τισζτσγϖισελ!ιρ!λ αζονβαν � εγψετλεν δυυµϖιρτ λεσζ〈µτϖα � νινχσενεκ αδαταινκ. Εννεκ 

οκ〈τ κερεσϖε νεµ κελλ αζονβαν φελττλενλ αρρα γονδολνυνκ, ηογψ α κσ!ι ϖ〈ροσσ〈 ϖ〈λ〈σ 

η〈ττερβεν εσετλεγ α ϖ〈ροσφεϕλ!δσ ϖισζονψλαγοσ ελµαραδοττσ〈γα 〈λλτ, σ εζζελ 

σσζεφγγσβεν ταλ〈ν νεµ ισ λεηετεττ α µυνιχιπιυµνακ τλσ〈γοσαν διφφερενχι〈λτ ϖεζετσε. 

Α χαναβαε−ρ⌠λ υγψανισ, µελψ α βριγετι⌠ι µυνιχιπιυµνακ κζϖετλεν ελ!ζµνψε ϖολτ 

τυδϕυκ, ηογψ θυαεστοραι ισ ϖολτακ, λν τεη〈τ µινιµυµ ηατταγ ϖ〈λασζτοττ τεστλετ 〈λλτ. Α 

καρριερεκ εληαλλγατ〈σα ελσ!σορβαν α φελιρατσζϖεγεζσι σζοκ〈σοκκαλ, ιλλ. α βριγετι⌠β⌠λ 

φεννµαραδτ σρφελιρατοκ αζον ϖλετλεν σαϕ〈τοσσ〈γ〈ϖαλ φγγ σζοροσαν σσζε, ηογψ εζεκετ 

τββσγκβεν νεµ α δεχυρι⌠κνακ 〈λλτοττ〈κ, ηανεµ α δεχυρι⌠κ 〈λλτοττ〈κ !κετ 

ηοζζ〈ταρζοζ⌠ικνακ.463 Α µυνιχιπ〈λισ τισζτσγεκετ ιλλετ!εν χσυπ〈ν εγψ δολογ τ∀νικ 

κικϖετκεζτετηετ!νεκ: Βριγετι⌠βαν α πραεφεχτι χολλεγιι κοµπετενχι〈ϕα ϖαλ⌠σζν∀λεγ µεγ 

ϖολτ οσζτϖα α τ∀ζολτ〈σβαν σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ χολλεγιυµοκ σζεριντ: α χολλεγιυµ 

χεντοναριορυµ λν υγψανισ χσακ εγψ παρεφεχτυσ 〈λλτ,464 σ νψλϖ〈ν υγψανεζ φελττελεζηετ! 

α χολλεγιυµ φαβρυµ−ρ⌠λ ισ, µελψνεκ σαϕνοσ α ϖ〈ροσβαν νεµ µαραδτακ φενν εµλκει. 

 

 

 

Α ϖ〈ροσι ϖεζετ!ρτεγ 

 

                                                           
461 Λδ. φεντεββ, Μογετανα σ α χιϖιτασ Αζαλιορυµ λερ〈σ〈ν〈λ. 
462 Α η〈βορϖαλ 〈λλ αζ 1925−βεν Σζ!νψβεν ελ!κερλτ ρεµλελετ, µελψ 167−τελ ζ〈ρ⌠δικ. Α η〈βορηοζ: Βπ. αζ 

⌠κορβαν Ι, 188, ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο 16; Υ!, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 271. Α τ〈βορ πυσζτυλ〈σα α η〈βορ ελσ! 

σζακασζ〈ρα, 169−172 κζ τεηετ!, µερτ Μαρχυσ Αυρελιυσ µ〈ρ ϕϕ〈πττεττε. 
463  
464 Κατ. 223. 
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 Βριγετιο ϖεζετ! ρτεγειρ!λ χσυπ〈ν τορζ⌠τ αλκοτηατυνκ. Φελτ∀ν!, ηογψ ηι〈νψζικ α 

φελιρατοσ ανψαγβ⌠λ α τερριτοριυµον λ!, φλδβιρτοκοσ ελεµ ηαγψατκα: ηα ϖαννακ ισ 

Σζ!νψν κϖλ ελ!κερλτ δεχυριο− σ Αυγυσταλισ−φελιραταινκ, αζοκατ τββνψιρε κζπκορι 

πτκεζσεκρε Σζ!νψβ!λ ηυρχολτ〈κ ελ.465 Εζ σσζεφγγηετ α κυτατ〈σοκ εγψενετλενσγϖελ 

ισ: λοϖαγοκ υγψανισ ϖαννακ α δεχυρι⌠κ κζττ,466 κρδσ περσζε, ηογψ µεννψιβεν ϖολτακ 

εζεκ φλδβιρτοκοσοκ. Α Βριγετι⌠ρα ϖονατκοζ⌠ φελιραταινκ τλνψοµ⌠ τββσγε Σζ!νψβεν 

κερλτ ελ!, σ µ〈ρ αµεννψιρε εζεν βελλ α ποντοσ λελ!ηελψκ µεγηατ〈ροζηατ⌠, ελγ 

ϕελεντ!σ ρσζτ α χαναβαε τερλετρ!λ, γψ ερ!τελϕεσεν αννακ σαϕ〈τοσ τ〈ρσαδαλµι µιλλι!ϕτ 

τκρζικ.467 Αζ ισ ιγαζ περσζε, ηογψ α τ〈βορϖ〈ροσ νλκλ Βριγετιο � α η〈βορσ 

ϖεσζτεσγεκ µιαττ � ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ λεττ ϖολνα κπεσ α 3. σζ〈ζαδ ελεϕν ϖ〈ροσσ〈 ϖ〈λνι, 

γψ α φελιρατοκ τερλετι µεγοσζλ〈σα ϖαλαµελψεστ α ϖ〈ροστ αλκοτ⌠ ρσζεκ σλψ〈τ ισ τκρζι. Α 

χαναβαε ιρ〈νψτ〈σ〈βαν σζερεπε ϖολτ αζοκνακ α κισζολγ〈λτ κατον〈κνακ, ακικ α ϖεζετσρε 

ϖαλ⌠ αλκαλµασσ〈γυκατ µ〈ρ α ηαδσερεγβεν ισ βιζονψτοττ〈κ.468 Α κατονασ〈γηοζ κσ!ββ α 

µυνιχιπιυµ εγψεσ ϖεζετ!ιτ ισ σζεµνψεσ καπχσολατοκ φ∀ζτκ: α λοϖαγϕαινκ κζλ κεττεν 

ισ α µιλιτια εθυεστριστ αβσζολϖ〈λτ〈κ,469 η〈ροµ Αυγυσταλισ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα πεδιγ αλτισζτ ϖολτ 

α λεγιο Ι αδιυτριξν〈λ, Βριγετιο �η〈ζι� λεγι⌠ϕ〈ν〈λ � νψιλϖ〈ν αζ 〈τλαγοσν〈λ µαγασαββ 

ισκολ〈ζοττσ〈γυκνακ κσζνηετ!εν, α παρανχσνοκι οφφιχιυµοκβαν αδµινισζτρατϖ 

βεοσζτ〈σβαν.470 Α δεχυρι⌠κ σ Αυγυσταλισοκ κζττι µ〈συττ ισ µεγφιγψεληετ! τ〈ρσαδαλµι 

κλνβσγεκ κτ βριγετι⌠ι φελιρατον ισ ϕ⌠λ ρζκεληετ!κ: α πατρονυσ δεχυριο, α λιβερτυσα 

Αυγυσταλισ ϖολτ.471 Α δεχυρι⌠κ σ Αυγυσταλισοκ τββσγε δοµυσ, ϖαγψ νατιο αδατα, 

τοϖ〈ββ〈 σζεµλψνεϖε αλαπϕ〈ν βεϖ〈νδορλ⌠νακ, ιλλετϖε βεϖ〈νδορλ⌠κ λεσζ〈ρµαζοττϕ〈νακ 

                                                           
465 Κρνψε, Βυδα, Σζκεσφεηρϖ〈ρ, Γψ!ρ λελ!ηελλψελ: σζκεσεγψη〈ζακ, ερ!δκ πτ!ανψαγακντ 
466 Κατ. 209, 237, µινδκεττεν βριγετι⌠ι δεχυρι⌠κ. Λεηετ, ηογψ α Νεσζµλλψελ 〈τελλενβεν, α ∆υνα βαλ παρτϕ〈ν 

ελ!κερλτ φελιρατον σζερεπλ! η〈ροµ λοϖαγ υγψανχσακ βριγετι⌠ι ϖολτ, α Πλοτιυσ νϖ υγψανισ ελ!φορδυλ µ〈σ 

φελιρατον ισ α ϖ〈ροσβαν, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ 4350 = 11075 = ΡΙΥ 3, 737 (Ραδϖα∋, Σζλοϖ〈κια = ∆υναραδϖ〈νψ, 

ςιρτπυσζτα): Πλοτ(ιισ?) (Η)ιγινο ετ Πολιδευχο | εθυιτιβυσ Ροµανισ | Αυρ(ελιυσ) Φλ(α)ϖυσ χονσ|οβρινισ 

χαρισσιµισ |φ(αχιενδυµ) χ(υραϖιτ). � Πλοτιι: Πλοτια Υλπια ΡΙΥ 508. � Ηελψβλινεκ τ∀νικ Χασσ(ιυσ) 

Χρεσχεντιανυσ, α µιλιτιισ ισ, ακινεκ φελιρατα Β〈νοµν〈λ νη〈νψ ϖε κερλτ ελ!, ϖ. Β. Λ!ρινχζ, Σπεχιµινα 

νοϖα 11, 1995, 127−129. 
467 203, 205, 207, 209, 216, 220, 222, 223, 224.  
468 203, 205. � Κορ〈ββι βεοσζτ〈σ〈τ χσακ εγψικκνεκ ισµερϕκ: σιγνιφερ, τεη〈τ αλτισζτ ϖολτ. 
469 Κατ. 209. 
470 Κατ. 218: υνοκαχχσε χυστοσ αρµορυµ, κατ. 230: α φια αδιυτορ οφφιχιι χορνιχυλαριι λεγατι, κατ. 233: ιττ αζ 

Αυγυσταλισ λιβερτυσα εγψ ϖολτ χορνιχυλαριυσ τριβυνι−νακ. 
471 Κατ. 212, 233 (ιττ α δεχυριο λοϖαγ ισ). 
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τ∀νικ. Αζ εγψικ Αυγυσταλισ α φελεσγϖελ εγψττ Ραετι〈β⌠λ σζ〈ρµαζοττ.472 Α βετελεπεδσ α 

Βριγετι⌠βα σ κρνψκρε ϖεζνψελτ χσαπατοκ µοζγ〈σ〈ϖαλ σ κιεγσζτσϖελ, σ εζεκ 

φολψαµατοσ ελλ〈τ〈σ〈ϖαλ εγψαρ〈ντ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠. Αζ Αρραβονα σ Χιρπι κζτι 

λιµεσ−σζακασζον 〈λλοµ〈σοζ⌠ αλα Ιτψραεορυµ σ α λεγιο Ι αδιυτριξ κελετι εξπεδιχι⌠ϕ〈ϖαλ 

οριεντ〈λισοκ κερλτεκ α ϖ〈ροσβα, σ εζεκ α δεχυρι⌠κ κζ ισ βεκερλτεκ473 Μγ α 

χσ〈σζ〈ρνοµεντ ϖισελ!κ εγψ ρσζε ισ ηατ〈ροζοτταν ιδεγεννεκ λ〈τσζικ Βριγετ⌠βαν, σ α 

ϖ〈ροσ µελλεττ λ! αζαλυσοκ τρζσι αρισζτοκρ〈χι〈ϕα ιντεγρ〈λ⌠δ〈σ〈νακ νινχσ νψοµα. 

Σζεµβεν αζ Αυγυσταλισοκ ϖισζονψλαγ µαγασ σζ〈µ〈ϖαλ, σεϖιρεκετ εγψ〈λταλ〈ν νεµ 

ισµερνκ α ϖ〈ροσβ⌠λ. Εννεκ α λεγκζενφεκϖ!ββ µαγψαρ〈ζατα αζ λεηετ, ηογψ ιλψενεκ νεµ 

ισ ϖολτακ Βριγετι⌠βαν.  

Α κατοναι τ〈βοροκ µελλεττ φεκϖ! ϖ〈ροσοκ τιπικυσ φογλαλκοζ〈σ〈τ, α κερεσκεδ!τ, 

εγψ Αυγυσταλισ φια, Τιτιυσ ∆οµνινυσ Πασσερ κπϖισελι.474 Α Τιτιι Σισχια σ Αθυινχυµ, σ!τ 

α µοεσιαι Σινγιδυνυµ σ α δαχιαι Σαρµιζεγετυσα ορδοϕ〈βαν σ Αυγυσταλισ τεστλετβεν ισ 

ϕελεν ϖαννακ α 2. σζ〈ζαδ ϖγν σ α 3. σζ〈ζαδβαν. Κερεσκεδ!τ, ιλλ. ϖ〈λλαλκοζ⌠ 

ζλετεµβερτ σεϕτηετνκ αζονβαν αζον Αυγυσταλισοκ εσετβεν ισ, ακικ χολλεγιυµοκ 

γαζδαγ πατρονυσαι, ιλλ. ελλϕ〈ρ⌠ι ϖολτακ, µιντ πλ. αζ ισµερετλεν νοµεν∀ Ρυφυσ, ϖαγψ Θ. 

Υλπιυσ Φελιξ.475 Αζ υτ⌠ββι εγψβκντ νεµ χσυπ〈ν α χολλεγιυµ χεντοναριορυµ ϕαϖ〈ρα τεττ 

β!κεζ∀ αδοµ〈νψοκατ, ηανεµ α ϖ〈ροσ σζ〈µ〈ρα ισ: φελπττεττε, µαϕδ εγψ ϕ⌠ ϖτιζεδ µλϖα 

ρενοϖ〈λταττα Απολλο Γραννυσ476 τεµπλοµ〈τ, δε εζεν κϖλ µγ εγψ πορτιχυστ ισ πττετεττ, 

αµι αρρα υταλ, ηογψ ταρτ⌠σαν Βριγετι⌠βαν τελεπεδεττ µεγ, σ νψλϖ〈νϖαλ⌠αν νεµ α 

ϖαγψονα, ηανεµ φελτεηετ!εν α ιυσ ηονορυµ ηι〈νψα ϖολτ αζ ακαδ〈λψα αννακ, ηογψ α ϖ〈ροσι 

ταν〈χσνακ α ταγϕα λεγψεν.477  

                                                           
472 219: Χ. ∆ιγνιυσ Σεχυνδιανυσ. 
473 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 58, τοϖ〈ββ〈 Λ. ΒΑΡΚΧΖΙ, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 272; κατ. 216, 217, 224. 
474 κατ. 221. 
475 [− − −]σ Ρυφυσ Αυγ(υσταλισ) πα|[τρο]νυσ µα[γιστερ α χολλεγιυµ οπιφιχερυµ λν, ϖ. κατ 228; Θ. Υλπιυσ 

Φελιξετ λδ. κατ. 223, 225, 226, 236. 
476 Απολλο Γραννυσ α νψυγατι κελτασ〈γ ιστενε ϖολτ: εµλκει σζ⌠ρϖ〈νψοσαν φορδυλνακ ελ! Γαλλι〈βαν σ 

Ραετι〈βαν, ιµπορτ〈λτ ιστενκντ α κοντινενσρ!λ 〈τκερλτ Βριταννι〈βα, σ!τ, µγ Ρ⌠µα ϖ〈ροσ〈βα ισ. Βριγετι⌠βα 

κζϖετλενλ Ραετι〈β⌠λ ϖαγψ Αυγυστα Τρεϖερορυµβ⌠λ κερληετεττ. Α ϖ〈ροσνακ υγψαµισ µινδκτ ιρ〈νψβα 

ϖολτακ ζλετι καπχσολαται, λδ. α ραετιαι Πονσ Αενιβ!λ ϖαλ⌠ ναυχλεροσ βριγετι⌠ι φελιρατ〈τ, ϖ. Μρ〈ϖ Ζσολτ,  
477 Α τραιανυσι ϕπολγ〈ροκ σζοκ〈σοσ Μαρχυσ πραενοµενϕτ!λ ελτρ! Θυιντυσ πραενοµενϕε ισ αζτ σεϕτετι, 

ηογψ νεµ ροµανιζ〈λτ βεννσζλττ, ηανεµ αζοκ εγψικνεκ φελσζαβαδτοττϕα ϖολτ. 
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Αζ Αυγυσταλισοκ τββνψιρε ιταλικυσ νοµεντ ϖισελνεκ, νεµ εγψ εσετβεν ναγψ 

µλτ γενσεκ νεϖειτ, σ χσυπ〈ν α φελσζαβαδτοττακρα ϕελλεµζ! χογνοµενϕκ � πλ. α 

Φορτυνατυσ,478 ϖαγψ Χαλλιστιο479 � αλαπϕ〈ν γψαντηατϕυκ εσετενκντ λιβερτυσ στ〈τυσυκατ. 

 

 

   Χιϖιτασ Εραϖισχορυµ 

 

Αζ Εραϖισχι480 τρζσε αζ Αζαλι κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν κιτερϕεδτ σζ〈λλ〈στερλεττελ 

ρενδελκεζεττ. Αζ υτ⌠ββιακτ⌠λ α ςρτεσ−ηεγψσγ ϖονυλατα ϖ〈λασζτοττα ελ. Παννονια 

Τραιανυσ αλαττι κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Παννονια συπεριορ σ ινφεριορ κζσ ηατ〈ρα ισ ιττ 

ηζ⌠δοττ εγσζεν α Κρ. υ. 214−βεν σορρα κερλ! ηατ〈ρµ⌠δοστ〈σιγ, εζρτ α κατοναι 

διπλοµ〈κον, ϖαλαµιντ αζ εγψβ, χσαπατοκατ εµλτ! φελιρατοκ, τοϖ〈ββ〈 α µρφλδκϖεκ 

σεγτσγϖελ ϖισζονψλαγ ναγψ βιζονψοσσ〈γγαλ τυδϕυκ α ϖοναλ〈τ µεγραϕζολνι: εζεκ σζεριντ 

Πιλισσζ〈ντ⌠, Πιλισϖρσϖ〈ρ σ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Σζεντενδρε ισ µ〈ρ Παννονια ινφεριορηοζ, 

ιλλετϖε αζ Εραϖισχιηεζ ταρτοζοττ.481 Α ηατ〈ρϖοναλ δλνψυγατι ιρ〈νψβαν ηαλαδϖα α Βαλατον 

κελετι παρτϕ〈ηοζ ταρτοττ. Τββ νεηζσγετ οκοζ α δλι ηατ〈ρ µεγ〈λλαπτ〈σα. Αζτ αζ 

〈λλ〈σποντοτ, µελψ α τυµυλυσ−τεµετκεζσεκ κιτερϕεδσε αλαπϕ〈ν α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ δλι 

ηατ〈ρ〈τ Σιµοντορνψ〈ν〈λ ιλλ. α Μεχσεκ−ηεγψσγνλ ϖοντα µεγ,482 µα µ〈ρ ελϖετι α κυτατ〈σ. 

Ναγψ Τ. σ Μ⌠χσψ Α. α φελιρατοσ εµλκεκβ!λ σ α σζεµνψνϖανψαγβ⌠λ κιινδυλϖα 

Αλσ⌠σζεντιϖ〈ντ⌠λ ϖαλαµιϖελ δλρε λοκαλιζ〈λτ〈κ α ηατ〈ρτ. Μ⌠χσψ Α. υτ⌠ββ εζτ ποντοστϖα α 

Σι⌠ν〈λ ϖοντα µεγ � τεη〈τ ναγψϕ〈β⌠λ οττ, αηολ µ〈ρ α 19. σζ〈ζαδ ϖγι κυτατ〈σ ισ � ακκορ 

ελσ!σορβαν αζ ⌠κορι τερµσζετι ϖισζονψοκβ⌠λ, α ∆υνα σ α Βαλατον κζττ ηζ⌠δ⌠, 

εµβερι λακηατ〈σρα κεϖσβ αλκαλµασ µοχσαρασ, σ κιτερϕεδτ ερδ!κκελ βορτοττ ϖιδκβ!λ 

κιινδυλϖα � φελττελεζτε.483 

                                                           
478 Μ. Αεµ(ιλιυσ) Φορτυνατυσ 230, Τ. Ατονι(υσ) Φορτυνατι 222,  
479 Χυσιυσ Χαλλιστιο 229. 
480 Αζ αυχτοροκν〈λ: Ταχ., Γερµ. 28, Αραϖισχι; Πλιν., ν. η. 3, 25, 148: Εραϖισχι; Πτολεµ. 1, 15, 3;1, 296−303; 

2, 15: ����������. � Φελιρατοκον τββνψιρε Εραϖισχι: ϑ. ΦΙΤΖ, ΑΑρχηΗυνγ 24, 1972, 44 = ΑΕ 1972, 

435: Φλαϖια Ταττυνισ φιλια Υσαιυ Εραϖισχα. � Πνζεκεν: Ραϖισχι, Ραϖιτ. Α χιϖιτασ µεγϕελλσε: χ(ιϖιτασ) 

Ερ(αϖισχορυµ), ϖ. κατ. 245, 247, εσετλεγ χ(ιϖιτασ) Ε(ραϖισχορυµ) κατ. 46.  
481 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 54 σκ. 
482 ΣℑΓΙ Κ., ΣΣζ 9, 1955, 3−4, 51.− α τυµυλυσ−τεµετκεζσεκ αλαπϕ〈ν. 
483 ΗΑΜΠΕΛ ϑ., Βπ. Ργ. 4, 1892, 44. Λεγϕαββαν υγψανεζεν α ϖλεµνψεν ΦΙΤΖ ϑ. ισ α ΡΙΥ 6. κτετνεκ 

βεϖεζετ!ϕβεν. 
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Ρ⌠µαι µεγσζ〈λλ〈σ αλ〈 αζ Εραϖισχι Χλαυδιυσ αλαττ κερλτεκ. βυδ〈ρα, 

Αθυινχυµβα, α ςιζιϖ〈ροσβα,484 τοϖ〈ββ〈 Γορσιυµβα485 εγψ−εγψ αυξιλια κερλτ. Εκκορρα 

τεηετ! α τρζσ γελλρτηεγψι κζποντϕ〈νακ ισ α φελσζ〈µολ〈σα.486 Αζ Εραϖισχι ν〈λλ⌠σ〈γα 

εγψβκντ α ρ⌠µαι υραλοµ ελσ! ιδ!σζακ〈βαν ελγ ϕελεντ!σνεκ τ∀νικ: εκκορρα δατ〈λ⌠δικ � 

σ νεµ κορ〈ββρα, α φγγετλενσγ ιδ!σζακ〈ρα � αζ ν〈λλ⌠ πνζϖερσκ, σ µινδεν ϕελ 

σζεριντ κατον〈κατ σεµ σοροζτακ µγ κζλκ α ρ⌠µαι ηαδσερεγβε. √ν〈λλ⌠ αυξιλι〈ικ 

βιζονψοσ, ηογψ νεµ ϖολτακ. Εζζελ ισ σσζεφγγ, ηογψ α λακοσσ〈γ σζεµλψνϖανψαγ〈βαν 

χσακ σζ⌠ρϖ〈νψσζερ∀ α κοραι ιδ!σζακβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ χσ〈σζ〈ρνοµενεκ ελ!φορδυλ〈σα, σ εζεκ 

ϖισελ! ισ τββνψιρε ιδεγεν, νψυγατρ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ βετελεπλ!κ, νεµ πεδιγ ηελψι 

ϕπολγ〈ροκ487 Α Ρ⌠µ〈ϖαλ ϖαλ⌠ καπχσολαταικ γαζδασ〈γι τρεν ισ µινιµ〈λισνακ τ∀ννεκ: 

ιµπορτ〈ρυκ α χιϖιτασ τερλετν � σ νεµ α κατοναι τ〈βοροκ µελλεττι ϖιχυσοκβαν � χσακ αζ 

1. σζ〈ζαδ ϖγν ϕελεννεκ µεγ.488 Ταλ〈ν α χιϖιτατεσ λιβεραε κατεγ⌠ρι〈ϕ〈βα ταρτοζτακ, σ α 

βεννσζλττ κζσσγεκετ φελγψελ!, Παννονι〈βαν µ〈σ τρζσεκ εσετβεν φελιρατοκκαλ 

δοκυµεντ〈λτ πραεφεχτι χιϖιτατιστ ισ εζρτ νεµ ισµερνκ τ!λκ. 

 

 

   Α χιϖιτασ σζερϖεζετε 

 

χιϖισ: κατ. 242. & Κρ. υ. 1. σζ. 80−ασ ϖει 

                                                           
484 Α ςιζιϖ〈ροσβα ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ αλα Ι Ηισπανορυµ κερλτ, ϖ. ΝΑΓΨ Τ., µελψετ Κρ. υ. 69 κρλ αζ αλα Ι 

Ηισπανορυµ Αυριανα ϖ〈λτοττ φελ. Εζτ λεηετ, ηογψ µ〈ρ ∆οµιτιανυσ αλαττ, δε λεγκσ!ββ 107−βεν 

ελϖεζνψελτκ, σ α τ〈βορτ φελσζ〈µολτ〈κ. 
485 ΡΜΕΡ Φ. φελττελετστ, ηογψ τι. Γορσιυµβα ρ⌠µαι µεγσζ〈λλ⌠ αλακυλατ 〈λλοµ〈σοζοττ � ϖ. ΑΚ 1866, 103 

� ΦΙΤΖ ϑΕΝ# 〈σατ〈σαι ιγαζολτ〈κ, βεσζ〈µολ⌠ϕ〈τ λδ. Αλβα Ρεγια 8/9 1967/68, 223.  Εζ αζ αλακυλατ εσετλεγ αζ 

αλα Σχυβυλορυµ ιλλ. α χοηορσ Ι Αλπινορυµ εθυιτατα λεηετεττ, ϖ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ, Στυδιεν ζυρ ευροπισχηεν 

ςορ− υνδ Φρηγεσχηιχητε. 1968, 141. Α τ〈βορ µεγσζντετσε ρσζβεν α ρ⌠µαι υραλοµ µεγσζιλ〈ρδυλ〈σ〈ϖαλ, 

σ α βελσ! µεγσζ〈λλ〈σ φελεσλεγεσσ ϖ〈λ〈σ〈ϖαλ, ρσζβεν πεδιγ α ∆υνα−µεντι ϖδελεµ ερ!στσνεκ α κσ! 

Φλαϖιυσ κορτ⌠λ φελµερλ! κϖετελµνψϖελ 〈λλτ σσζεφγγσβεν. ερρ!λ β!ϖεββεν: Β. ΓΕΡΟς, ΑΑντΗυνγ 15, 

1977, 91−101. 
486 ⊃. Β. ΒΝΙΣ: ∆ιε σπτκελτισχηε Σιεδλυνγ Γελλρτηεγψ−Ταβ〈ν ιν Βυδαπεστ. Αρχη. Ηυνγ. 47, Βυδαπεστ 

1969; ΝΑΓΨ Τ., Βπ.Τ 86. τοϖ〈ββι ιροδαλοµµαλ. 
487 ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 69. 
488 Υο. 
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χιϖιτασ Εραϖισχορυµ: κατ. 245, 246, ?248, 298, 299, 343, 345, 350−57489 & 1. σζ〈ζαδ � 

281. ϕυν. 11. 

πρινχεπσ: 243, 250 & Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ − 2. σζ〈ζαδ ελεϕε 

δεχυριο: 244. &  Κρ. υ. 1−2. σζ〈ζαδ 

αρµ(?): 345 & Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ 

ταβυλαριυσ: 247 & 117/138 υτ〈ν 

?ϖιχυσ Βασορετενσισ & κατ. 251. 

 

  

Α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ βελσ! σζερϖεζετρε α τββι παννονιαι βεννσζλττ 

κζσσγηεζ κπεστ ϖαλαµιϖελ τββ αδατυνκ ϖαν. ⊃λν πρινχεπσεκ 〈λλτακ. Εζεκ α Χαεσαρ 

φελϕεγψζσειβεν σζερεπλ! γαλλιαι πρινχεπσεκηεζ ηασονλ⌠αν εγψφαϕτα ϖ〈λασζτοττ φεϕεδελµεκ 

λεηεττεκ. Α πρινχεπσ �ελ!κελ!�−κντ �αρισζτοκρατα�−κντ ϖαλ⌠ ρτελµεζσε κιζ〈ρηατ⌠, µερτ 

α πρινχεπσεκ φιαι νεµ ϖολτακ πρινχεπσεκ,490 ϖαγψισ πρινχεπσ νεµ εγψ µεγηατ〈ροζοττ 

τ〈ρσαδαλµι χσοπορτβα ταρτοζ⌠ σζεµλψτ ϕελλτ, ηανεµ εγψ φυνκχι⌠τ. Α κϖετκεζετεσ εγψεσ 

σζ〈µβαν ϖαλ⌠ ηασζν〈λατα αρρα ισ κϖετκεζτετνι ενγεδ, ηογψ νεµ κολλεγι〈λισ, ηανεµ 

εγψσζεµλψι ϖεζετ!ι τισζτετ. Αζ ελσ! ιλψεν, ακιτ φελιρατρ⌠λ αζ 1. σζ〈ζαδβ⌠λ ισµερνκ, 

ςιατορ α φιαιϖαλ εγψττ µγ εγψταγ περεγρινυσ νεϖετ ϖισελτ.491 Εγψ µ〈σικ, κσ!ββι, Μ. 

Χοχχειυσ Μα[τ]υµαρι φ. Φλορυσ µ〈ρ ρ⌠µαι πολγ〈ρ ϖολτ; πολγ〈ρϕογοτ � α χιϖιτασ Βοιορυµ 

πρινχεπσηεζ ηασονλ⌠αν � Νερϖ〈τ⌠λ καποττ. Εζ, ϖαλαµιντ αζ Εραϖισχι κρβεν εκκορτ〈ϕτ � 

αζ 1. σζ. ϖγν, µ〈σοδικ σζ〈ζαδ ελεϕν � µεγινδυλ⌠ σοροζ〈σ µ〈ρ σζοροσαββ ϖισζονψτ 

ϕελεζ Ρ⌠µα σ α τρζσ καπχσολατ〈βαν. Α ϖ〈λτοζ〈σ α ∆υνα ϖοναλα, σ εζζελ εγψττ 

Αθυινχυµ κατοναι ϕελεντ!σγε φελρτκελ!δσϖελ σ α ∆οµιτιανυσσζαλ κεζδ!δ! ϕ 

ϖδελµι πολιτικ〈ϖαλ 〈λλτ σσζεφγγσβεν. Πριχεπσειν κϖλ αζ Εραϖισχινεκ εγψ δεχυρι⌠ϕ〈τ 

σ εγψ ταβυλαριυσ〈τ ισ ισµερϕκ.492 Αζ ελ!ββι α ταν〈χσ µεγλττ βιζονψτϕα, αζ υτ⌠ββι αζ 

ρ〈σβελι γψϖιτελτ α χιϖιτασ ιγαζγατ〈σ〈βαν, αµι µ〈ρ α ρ⌠µαι κϖετελµνψεκηεζ ϖαλ⌠ 

ιγαζοδ〈στ τκρζι. Εγψ ιντερχισαι φελιρατρ⌠λ εγψ αρµ(?) ελνεϖεζσ∀ τισζτσγετ ισ ισµερνκ, 

                                                           
489 √σσζεσεν 14 Βλχσκν ελ!κερλτ φελιρατ, µελψετ µγ νεµ πυβλικ〈λτακ, εζρτ α ποντοσ σζϖεγκ σεµ 

ισµερετεσ, χσυπ〈ν ΣΟΠΡΟΝΙ Σ. Χοµµ Αρχη. Ηυνγ. 1990, 134 σκκ. ελ!ζετεσ ϕελεντσβ!λ λεηετ αννψιτ τυδνι, 

ηογψ αζ υραλκοδ⌠ χσ〈σζ〈ροκ σ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ δϖρτ 〈λλτοττ〈κ !κετ αζ αθυινχυµι δυυµϖιρεκ ϕυν. 

11−ν, σ εγψ ρσζκ α 3. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβ!λ σζ〈ρµαζικ. 
490 Κατ. 243, 245. 
491 Κατ. 243. 
492 Κατ. 244 
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αµιτ κελτα σζ⌠κντ ϖαλ⌠σζν∀στ α κυτατ〈σ.493 Εγψ τοϖ〈ββι, τρεδκεσ φελιρατ ναγψ 

ϖαλ⌠σζν∀σγγελ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ πολγ〈ρ〈τ εµλτι.494 Αζ εραϖισχυσ πολγ〈ρϕογ 

ηανγσλψοζ〈σ〈νακ νεµ χσυπ〈ν αζ Αθυινχυµ τρσγβεν εγψρε ναγψοββ σζ〈µβαν 

µεγϕελεν! ιδεγεννελ, ηανεµ α χιϖιτασ χσκκεντ ϕογ λακ⌠ιϖαλ, α τρζσι τ〈ρσαδαλοµ φγγ! 

ηελψζετ∀ ελεµειϖελ σζεµβεν ισ ϕελεντ!σγε λεηετεττ. Α χιϖιτασνακ µγ Κρ. υ. 268−βαν ισ 

ηατ〈ραι, ιλλετϖε ελκλνλτ τερριτοριυµα ϖολτ υγψανισ εκκορ α φινεσ Εραϖισχορυµ πσγρτ 

〈λλτοττακ ολτ〈ρτ Ιυππιτερ Τευτανυσνακ Αθυινχυµ δυυµϖιρϕει.495 

Ιγαζι, ϖ〈ροσ−ϕελλεγ∀ τελεπλσει αζ εραϖισχυσοκνακ νεµ ϖολτακ. Φαλϖαικ κζλ 

νη〈νψατ νϖ σζεριντ ισ ισµερνκ. Ιλψεν ϖολτ α ρ⌠µαιακ 〈λταλ φελσζ〈µολτ γελλρτηεγψι 

κζποντ, Αθυινχυµ, µελψνεκ νεϖτ µαϕδ α ρ⌠µαι τ〈βορ µελλεττ κελετκεζεττ ϕ, µ〈ρ νεµ 

κελτα τελεπλσ ϖιττε τοϖ〈ββ. Ιλψεν ϖολτ Γορσιυµ,496 αµελψ µελλεττ α µεγσζ〈λλ⌠ αυξιλια 

ελϖεζνψλσε υτ〈ν Τραιανυσ Παννονια ινφεριορ ταρτοµ〈νψι κυλτυσζ〈νακ κζποντϕ〈τ 

αλακτοττα κι. Αθυινχυµον σ Γορσιυµον κϖλ αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι µγ κτ τοϖ〈ββι 

ηελψνεϖετ ισ εµλτ α τρζσ εγψκορι σζ〈λλ〈στερλετν, µελψεκ νεϖκ αλαπϕ〈ν υγψανχσακ 

νεµ ρ⌠µαι ερεδετρε υταλνακ, α Ιασυλονεσ497 σ αζ Οσονεσ498 νεϖ∀ 〈λλοµ〈σοκατ. Μινδκτ 

ηελψνϖ τββεσ σζ〈µ σζ⌠, σ εγψ−εγψ νπχσοπορτοτ ϕελλ. Αζ αζονβαν, ηογψ εζεκ αζ 

Εραϖισχι εγψ−εγψ νεµζετσγνεκ α νεϖει ϖολτακ−ε, µ〈ρ νεµ βιζτοσ. Αναλ⌠γ κπζσ∀ 

χσοπορτνϖ, α ϖιχανι Βασορετενσεσ εγψ α Νεµζετι Μζευµβαν !ρζττ, ισµερετλεν 

λελ!ηελψ∀ φελιρατον ισ ελ!φορδυλ.499 Φελττελεζηετ!εν εζ α φαλυ ισ α Χιϖιτασ Εραϖισχορυµ 

ϖαγψ αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ν φεκδτ. Ταλ〈ν κζελεββ ϖισζ α 

µεγολδ〈σηοζ α ϖιχυσ Χαραµαντεσιυµ ετ ϖιλλα νεϖε, µελψ εγψ Ιντερχισ〈βα ηυρχολτ 

φελιρατον φορδυλ ελ!.500 Α φελιρατ ερεδετι λελ!ηελψε ισµερετνεκ ηι〈νψ〈βαν υγψαν νεµ 

〈λλτηατϕυκ βιζτοσαν, ηογψ εζ α φαλυ Αθυινχυµ τερριτοριυµ〈ν φεκδτ � Ιντερχισ〈βαν 

υγψανισ αζ εγψελ!ρε λοκαλιζ〈λατλαν µυνιχιπιυµ ςολγ(υµ) τερλετρ!λ σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατοκ 

                                                           
493 Α. ΜΧΣΨ, Αρχη. ⊃ρτ. 1978, 107 σκκ., λεγϕαββαν Π. ΚΟςℑΧΣ, Ανταευσ 24, 1999, 283 σκκ. 
494 ΧΙΛ ΙΙΙ 6485 + 11104 Νεχχα [−−−−] � χιϖισ Ε[ραϖ(ισχυσ)], 
495 Α φινεσ σζ⌠ ηελψεσ ρτελµεζσρε ΚΟςℑΧΣ Π. ηϖϕα φελ α φιγψελµετ, ϖ. Ανταευσ2 4, 1999, 284 σκ. 
496 Ιτιν. Αντ. 264, 4, α Σοπιαναεβ!λ Αθυινχυµβα ϖεζετ! τ µεντν, α µαι Τ〈χ κζσγ µελλεττ 
497 Ιτιν. Αντ. 264, 5. Γορσιυµτ⌠λ ΞΞς µ. π. αζ Αθυινχυµβα ϖεζετ! τον. 
498 Ιτιν. Αντ. 263, 7 α Σαϖαρια � Αθυινχυµ τϖοναλοµ, Μογετιανατ⌠λ Χαεσαριαν〈ν κερεσζτλ 58 ρ⌠µαι 

µρφλδρε, Αθυινχυµηοζ 56 µρφλδρε. Μιϖελ α σζοµσζδοσ, 26 µρφλδρε φεκϖ! Φλοριανα εγψ φελιρατ 

αλαπϕ〈ν Χσ〈κϖ〈ρ κρνψκρε λοκαλιζ〈ληατ⌠, ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν τυδϕυκ, ηολ κερεσσκ, ϖ. ΦΙΤΖ ϑ. ιν ΡΙΥ 6, π. 

17. 
499 Κατ. 251.  
500 Κατ. 249. 
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ισ φελβυκκαννακ � α Χαραµαντεσρ!λ, ηελψεσεββεν Γαραµαντεσρ!λ αζονβαν βιζτοσαν 

τυδϕυκ, ηογψ νεµ Εραϖισχυσοκ, δε µγ χσακ νεµ ισ παννονιαιακ ϖολτακ. Τρζσκ 

Τριπολιταν〈βαν, Λεπχισ Μαγνα σζοµσζδσ〈γ〈βαν λτ.501 Φαλυϕυκ ϖαλαηολ Ιντερχισα 

κρνψκν � Αθυινχυµ ϖαγψ α µυνιχιπιυµ ςολγ(υµ) τερλετν � νψλϖ〈νϖαλ⌠αν 

αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈ντελεπ ϖολτ, ηασονλ⌠, µιντ α Χαρνυντυµ τερριτοριυµ〈ν φεκϖ! ϖιχυσ 

Γαλλορυµ. Α Βασορετεσσζελ σ Ιασυλονεσσζελ µ〈ρ νεµ ιλψεν εγψσζερ∀ α ηελψζετ: ιλψεν 

νεϖ∀ νπχσοπορτοκατ υγψανισ µ〈σηονναν νεµ ισµερνκ. Α νεϖεκ ακ〈ρ τορζυλτ αλακοκ ισ 

λεηετ. Αζ υτ⌠ββιτ νψελϖι οκοκβ⌠λ νεηζ λεννε α κελτ〈κκαλ σσζεφγγσβε ηοζνι: α Ιασ− τ! 

ινκ〈ββ αζ ιλλψρρε, ϖαγψ α σµι νψελϖεκρε ϕελλεµζ!, ταλ〈ν α Ιασυσ κιχσινψτ!κπζ!σ 

φορµ〈ϕα.502 Αζ Οσονεσ ϖισζοντ λεηεττεκ κελτ〈κ, δε αζ ! εσετκβεν ισ φελµερλ αννακ α 

λεηετ!σγε, ηογψ αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκ ϖολτακ, ακικετ α ρ⌠µαιακ αζ εραϖισζκυσζοκτ⌠λ 

κισαϕ〈ττοττ τερλετεν τελεπτεττεκ λε.503 Α Ιασυλονεσ νεϖ∀ στατι⌠τ α Σοπιαναε � Αθυινχυµ 

τϖοναλον εµλτι αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι, α Γορσιυµ υτ〈ν κϖετκεζ! 〈λλοµ〈σκντ. Α 

κυτατ〈σ α τ〈ϖολσ〈γαδατοκ αλαπϕ〈ν Βαραχσκα ϖιδκρε λοκαλιζ〈λϕα.504Αµεννψιβεν πεδιγ εζ 

ηελψτ〈λλ⌠, ακκορ α στατιο µινδεν ϖαλ⌠σζν∀σγγελ α µυνιχιπιυµ Αθυινχενσιυµ 

τερριτοριυµ〈ν505 φεκδτ, ποντοσαββαν αζον α τερλετεν, αµιτ α χιϖιτασβ⌠λ ϖαλαµικορ α 

                                                           
501 Κατ. 249. Νεµ λοκαλιζ〈λτ. � Μ〈σκππεν Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 72, τοϖ〈ββ〈 ϑ. ΦΙΤΖ: Α ρ⌠µαι κορ 

Φεϕρ µεγψβεν 170 (14). 
502 Αθυινχυµ σ α Ιασι σσζεφγγσβεν µεγεµλτηετϕκ αζτ αζ αθυινχυµι λεγι⌠στ〈βορ κζελβεν ελ!κερλτ 

φελιρατοτ ισ, αµελψ ηονεστα µισσι⌠ϖαλ ελβοχσ〈ϕτοττ α χιϖεσ Ι[ασι �−τ εµλτ, αµεννψιβεν α κιεγσζτσ ηελψεσ.  
503 ϖ. Οσσι, ακινεκ ππεν παννονιαι − ϖαγψισ κελτα − νψελϖτ ηοζζα α φελ ρϖκντ Ταχιτυσ γερµ〈ν ϖολτυκ 

χ〈φολ〈σ〈ρα. #κ ϖισζοντ α δυναι λιµεστ!λ σζακρα, α κϖ〈δοκ α µαρκοµαννοκ η〈τ〈βαν λτεκ, σ ηολ εζεκτ!λ, 

ηολ α ϕαζψγοκτ⌠λ φγγτεκ, λδ. Γερµ. 43. Ηογψ ϖαϕον εζεκ αζ οσσυσοκ αζονοσακ λεηεττεκ−ε α γενσ 

Σονσορυµµαλ, µελψνεκ α µαρκοµανν η〈βορκ ιδ!σζακ〈βαν Μ. Ροσσιυσ Μ. φιλ. Πυπιν(ι)α ςιτυλυσ, α λεγ. ΙΙ 

αδιυτριξ κορ〈ββι τριβυνυσα ϖολτ α παρανχσνοκα Χαραχαλλα κϖαδοκ σ µαρκοµαννοκ ελλενι εξπεδιτι⌠ϕ〈βαν 

(ΑΕ 1914, 248 = ΙΛΑ 445, Βυλλα Ρεγια) � µικντ αζτ Μ. ΒΑΣΣΙΓΝΑΝΟ: Ιλ φλαµινατο 153, 192. ϕεγψζ. � α 

φελιρατ καπχσ〈ν φελϖετι, νεµ λεηετ ελδντενι. Αζ Οσσι εσετλεγεσ λετελεπτσε, ποντοσαββαν βετελεπτσε 

Παννονι〈βα εγψβκντ βελειλλενε α µαρκοµανν η〈βορκατ κϖετ! ρενδεζσβε � λδ. αζ Οσσι σζοµσζδαιτ, αζ 

υγψανχσακ κελτα Χοτινιτ, ακικ ∆λκελετ−Παννονι〈βαν καπτακ ϕ ηαζ〈τ, σ α Σεϖερυσ κορβαν µ〈ρ α 

πραετοριανυσοκ κζ ισ σοροζτακ κρκβ!λ, ϖ. κατ. 387. 

Αζ Οσσι σ αζ Οσονεσ αζονοστ〈σα αζονβαν νψελϖι σζεµποντβ⌠λ νεµ εγσζεν εγψρτελµ∀. Αζ Οσονεσ 

ηαρµαδικ δεχλινατι⌠σ µ〈σσαληανγζ⌠σ, ν−τϖ∀ φ!νϖ, α γψκε τεη〈τ νεµ υγψαναζ, µιντ αζ Οσσινακ. 

Υγψανεζ α γψκ φορδυλ ϖισζοντ ελ! α λυσιτανιαι Οσσονοβα, ϖαγψ α βαετιχαι Σοσοντιγι νεϖβεν (Ιτιν. Αντ. 

416,6; 426,2, Πλιν. ν. η. 3,7: Οσσονοβα ϖαγψ Ονυβια, ϖ Ρ. ΩΙΕΓΕΛΣ, ∆ιε Τριβυσινσχηριφτεν π. 70, Ανµ. 

2). Αζ Οσονεσ κελτα νϖ τεη〈τ, δε νεµ Παννονια τρσγβεν, ηανεµ Ηισπανι〈βαν φορδυλνακ ελ! αναλ⌠γι〈ι.  
504 ΦΙΤΖ ϑ.: Α ρ⌠µαι κορ Φεϕρ µεγψβεν 190 (34). ΜΧΣΨ Α. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ Μ., ΠΡΚ 122. 
505 Α λοκαλιζ〈λ〈σ〈τ λδ. λεντεββ. 
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ηαδριανυσι αλαπτ〈στ µεγελ!ζ!εν κιηαστοττακ. Ιττ πεδιγ σζ〈µοληατυνκ ιδεγεν ϖετερ〈νοκ 

λετελεπτσϖελ. Αζ Οσσονσ νεϖ∀ 〈λλοµ〈σ α Σαϖαρια � Αθυινχυµ τϖοναλον φεκδτ506 

Χαεσαριανα σ Φλοριανα κζττ. Α κυτατ〈σ √σκ σ ς〈ρπαλοτα κζ, αζ ελ!ββι κζελβε 

τεσζι, αζ εγσζ τϖοναλ λοκαλιζ〈λ〈σ〈βαν αζονβαν σοκ α βιζονψταλανσ〈γ.507 Αζ Οσσονεσσζελ 

νψυγατ φελ!λ σζοµσζδοσ Χαεσαριανα 〈λλοµ〈σ � Ναγψϖ〈ζσονψ � Τ⌠τϖ〈ζσονψ τ〈ϕ〈ν508 �  

νεϖε αλαπϕ〈ν τλϖε χσ〈σζ〈ρι βιρτοκον φεκδηετεττ. Αζ Οσσονεσ µ〈σικ σζοµσζδϕ〈τ, 

Φλοριαν〈τ � α Σαϖαρια � Αθυινχυµ σ α Σοπιαναε � Βριγετιο τϖοναλ ρϖιδ ιδειγ εγψβεεσ! 

σζακασζ〈ν � Χσ〈κϖ〈ρν〈λ509 ϖαλ⌠σζν∀στι α κυτατ〈σ. Φλοριαν〈τ ρ⌠µαι νεϖε σ φεκϖσε 

αλαπϕ〈ν510 υγψανχσακ αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ηοζ, σ νεµ α χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµηοζ κελλ σορολνυνκ. Μινδεζεκ υτ〈ν νεµ τ∀νικ ϖαλ⌠σζν∀νεκ, ηογψ α 

φισχυσηοζ ταρτοζ⌠ Χαεσαριανα σ α µυνιχιπιυµ τερλετρε εσ! Φλοριανα κζ βεκελ!δ! 

Οσονεσ νεϖ∀ 〈λλοµ〈σ σ κρνψκε α µυνιχιπιυµ µεγσζερϖεζστ κϖετ!εν α µαραδκ 

τερλετειν τοϖ〈ββλ! χιϖιτασ Εραϖισχορυµ τερριτοριυµ〈ηοζ ταρτοζοττ ϖολνα. Ανν〈λ ισ 

ινκ〈ββ νεµ, µερτ δλ φελ!λ, α Βαλατον σζακ−κελετι παρτι σ〈ϖϕ〈βαν Χσαϕ〈γ κρνψκε � 

µελψετ αζ ιττ ελ!κερλτ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ φελιρατα, σ α σαϕνοσ µγ φελτ〈ρατλαν 

ϖιλλαµαραδϖ〈νψοκ511 αλαπϕ〈ν ναγψ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ υγψανχσακ α µυνιχιπιυµηοζ 

ταρτοζηατοττ � ελϖ〈γτα αζ σσζεκττετστ α Γορσιυµ512 αλαττ, α Σ〈ρϖζ κρνψκν ηζ⌠δ⌠, 

βεννσζλττεκ−λακτα τερλεττ!λ. 

Α τελεπλσϖισζονψοκ ελεµζσβ!λ κιτ∀νικ, ηογψ Ρ⌠µα ⊃σζακκελετ−Παννονια 

κατοναι µεγσζ〈λλ〈σ〈ϖαλ κεζδ!δ!εν τερλετεκετ σαϕ〈ττοττ κι αζ εραϖισζκυσζοκτ⌠λ.513 Εζ 

αζονβαν εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ νεµ εγψετλεν λπσβεν τρτντ. Αζ ελσ! ιλψεν ακχι⌠ α 

κατοναι τερριτοριυµοκ κιαλακτ〈σ〈τ χλοζτα. Α τρζσ γελλρτηεγψι κζποντϕ〈τ βιζτονσ〈γι 

οκοκβ⌠λ υγψανεκκορ λεροµβολτ〈κ, εννεκ κρνψκε αζονβαν, µελψνεκ ϖ〈λτοζατλανυλ 

Αθυινχυµ ϖολτ α νεϖε, αζ 1−2. σζ〈ζαδ φορδυλ⌠ϕ〈ν µγ µινδιγ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ 

                                                           
506 Ιτιν. Αντ. 263,3−9. 
507 √σκ σ Β〈νταπυσζτα ηατ〈ρ〈βαν ϖαλ⌠βαν ϖαν εγψ φελτ〈ρατλαν ρ⌠µαι κορι ροµµεζ!, αµελψ λεγινκ〈ββ εγψ 

σ∀ρ∀ν λακοττ φαλυσι τελεπλσ λεηετ, ϖ. Ε. Β. ΤΗΟΜΑΣ, Ρµισχηε ςιλλεν π. 108 σκ. 
508 ΜΧΣΨ Α. � ΣΖΙΛℑΓΨΙ Μ. λοχ. χιτ. 
509 ΦΙΤΖ ϑ.: Φλοριανα. ΡΕ Συππλ. ΙΞ (1962). 
510 Α λοκαλιζ〈λ〈σα κρλι βιζονψταλανσ〈γοκ α ηοϖαταρτοζ〈σ εγψρτελµ∀σγτ νεµ βεφολψ〈σολϕ〈κ. 
511 Ε. Β. ΤΗΟΜΑΣ: Ρµισχηε ςιλλεν 27. 
512 Γορσιυµ, αηολ Τραιανυσ Παννονια ινφεριορ ταρτοµ〈νψ κυλτυσζκζποντϕ〈τ ηοζτα λτρε, νεµ ταρτοζοττ σεµ α 

χιϖιτασηοζ, σεµ α µυνιχιπιυµηοζ.  
513 ΝΑΓΨ Λ., Μαγψ. Μζ. 1946, 6; ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 69. 
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τερριτοριυµ〈ηοζ ταρτοζοττ.514 Α Ιασυλονεσ, αζ Οσσονεσ, σ εσετλεγ α Γαραµαντεσ σ α 

Βασορετενσεσ  τελεπεινεκ λτρεηοζ〈σα αζ υτακ µεντν λτεστεττ στατι⌠κ βιζτοστ〈σ〈τ σ 

µ∀κδτετστ σζολγ〈ληαττα. Εζεκ κελετκεζστ ρσζβεν α µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈τ µεγελ!ζ! 

ιδ!ρε κελλ τενννκ.515 Α µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ν ϖισζονψλαγ µ〈ρ ϕελεντ!σ σζ〈µβαν 

κιµυτατηατ⌠ Υλπιι σεµ φελττλενλ χσακ α σζλ!φλδϕκρε ϖισσζατρτ κισζολγ〈λτ εραϖισζκυσζ 

ηαρχοσοκ ϖαγψ αζ Αθυινχυµβαν σ κρνψκν 〈λλοµ〈σοζ⌠ αυξιλι〈ρισ αλακυλατοκ νκντ 

ιττ λετελεπεδ! ϖετερ〈νϕαι, ιλλετϖε εζεκ λεσζ〈ρµαζοτται λεηεττεκ, ηανεµ σζερϖεζεττεν 

τελεπτεττ ϖετερ〈νοκ ισ, ιλλετϖε ιλψενεκ λεσζ〈ρµαζοτται.516 Αζ α τζ φαλυ, µελψ οβ σαλυτεµ 

Ηαδριανι κζσεν 〈λλτοττ ολτ〈ρτ Ιυππιτερ οπτιµυσ µαξιµυσνακ, ιλψεν τελεπτσ ερεδµνψε 

λεηετεττ.517 Α φελιρατ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερστ κζϖετλενλ µεγελ!ζ! 

〈λλαποτοκατ τκρζι. Ρ⌠µαι κορι βιρτοκσζερζσρε υταλ µγ αζ Αθυινχυµ σζακι 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! ϖιχυσ ςινδονιανυσ518 νεϖε ισ, β〈ρ µαγα α τελεπλσ α ρ⌠µαι κορτ 

µεγελ!ζ! ιδ!βε νψλικ ϖισσζα. Εζεκ α τελεπτσεκ κζϖετλεν ελ!ζµνψει ϖολτακ 

Αθυινχυµ Ηαδριανυσ αλαττι µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσνεκ. 

Μιϖελ φελιρατοκ βιζονψτϕ〈κ µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ εγψιδεϕ∀ λτεζστ, αζ ελ!ββι 

τερριτοριυµα αζ ερεδετι τρζσι σζ〈λλ〈στερλετνεκ χσακ εγψ ρσζτ φογλαληαττα ελ. Α ηατ〈ρτ α 

κτ αδµινισζτρατϖ σζερϖεζετ κζττ ναγψον νεηζ µεγϖοννι, αζ εραϖισζκυσζοκ ργσζετι 

ηαγψατκα υγψανισ α µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ν ισ ϕελεν ϖαν, Εζ ρτηετ! ισ, ηισζεν α 

τερλετ ερεδετιλεγ ηοζζ〈ϕυκ ταρτοζοττ. Α µυνιχιπιυµ τερριτοριυµ〈ν τοϖ〈ββλ! βεννσζλττ 

λακοσσ〈γ ισ κιµυτατηατ⌠ ηελψενκντ µγ εγψ ιδειγ, πλ. Σζεντενδρε κρνψκν, αηολ κτ 

                                                           
514 Σενιο Χοµατονισ φ. νατ. Ερα(ϖισχυσ) � ιν χ(ιϖιτατε) Ερ(αϖισχορυµ) ιν Αθ(υινχο) δ(εφυνχτυσ), ϖ. κατ. 

245. 
515 Α Γαραµαντεσ φαλυϕ〈νακ κελετκεζστ ϖαλ⌠σζν∀λεγ κσ!ββρε, αζ αφρικαι χσαπατοκ µεγϕελενσε υτ〈νι 

ιδ!σζακρα, ϖ. α κατ 249 φελιρατ〈ηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ, δε λεηετ, ηογψ εννεκ α φαλυνακ α τελεπτσε µ〈ρ 

α µυν. ςολγ(?) µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ηοζ καπχσολ⌠δικ. 
516 Α Σζεντεδρε ηατ〈ρ〈βαν σζ〈µοσ ηελψεν µεγφιγψεληετ!, νµελψ εσετβεν φελ ισ τ〈ρτ τ〈ρτ ϖιλλαµαραδϖ〈νψοκ 

α λελετανψαγ αλαπϕ〈ν 〈λταλ〈βαν α 2. σζ〈ζαδ ελεϕρ! σζ〈ρµαζνακ, σ πτσκετ Ταραιανυσ−κορι 

ϖετερ〈ντελεπτσεκκελ ηοζζα σσζεφγγσβε α κυτατ〈σ, ϖ. ΣΟΠΡΟΝΙ Σ.: Σζεντενδρε α ρ⌠µαιακ κορ〈βαν 45 

σκ. Α κζελι Ποµ〈ζ Λυγι−δ∀λ! ϖιλλ〈ϕ〈νακ πτσε υγψανχσακ αζ 1. σζ〈ζαδ ϖγρε, 2. σζ〈ζαδ ελεϕρε 

δατ〈ληατ⌠, ϖ. Ε. Β. ΤΗΟΜΑΣ, Αρχη. ⊃ρτ 86, 1959, 204, τοϖ〈ββ〈 Υ#: Ρµισχηε ςιλλεν π. 250. Ποµ〈ζον 

τοϖ〈ββι ϖιλλ〈κ ισ ϖαννακ, µελψεκ πτσε υγψανχσακ ερρε αζ ιδ!ρε ϖαλ⌠σζν∀στηετ!, οπ. χιτ. 255. σκκ. −  
517 Κατ. 315. Ιττ µινδεν βιζοννψαλ νεµ τζ φαλυ, ηανεµ α τζ φαλυ 〈λλτοττα εγψττεσεν αζ ολτ〈ρτ, αµελψεκετ 

Ηαδριανυσ εγψβκντ ϕ⌠λ ισµερτ � ταλ〈ν µγ ρσζεσε ισ ϖολτ α λτρεηοζ〈συκνακ � ηισζεν χχα. 106−108 κζττ 

! ϖολτ Αθυινχυµβαν Παννονια ινφεριορ ελσ! ηελψταρτ⌠ϕα.  
518 Κατ. 316. 
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τελεπηελψκ ισ ισµερτ, ϖαγψ πλ. Ποµ〈ζον,519  σ!τ, α µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ λακοσσ〈γα 

κζττ ισ σζοροσ ϖολτ α κοντακτυσ. Α χιϖιτασ τερλετν ισ εγψρε φοκοζ⌠δ⌠ µρτκβεν 

ταλ〈λκοζυνκ ροµανιζ〈λτ βεννσζλττεκκελ, σ βετελεπεδ! ιδεγενεκκελ. Μινδαζον〈λταλ α 

βετελεπεδ! ιδεγενεκ ανψαγ〈νακ σζ⌠ρ⌠δ〈σα νψϕτηατ νµι τ〈µποντοτ α ϖ〈ροσ σ α χιϖιτασ 

ελκλντσηεζ, κλνσεν α 2. σζ〈ζαδβαν, αµικορ αζ Εραϖισχι µγ ϖισζονψλαγ ελζ〈ρταν 

λτεκ,520 ηασονλ⌠κππ σεγρηετ αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ σ εγψβ τισζτσγϖισελ!κ 

τερριτοριυµον 〈λλτοττ φελιραταινακ σ ϖιλλ〈ινακ λελ!ηελψε ισ,521 µιϖελ εζεκ µοζγ〈σκρτ, 

λακ⌠ηελψτ, ϖαγψ βιρτοκαιτ ϕελεζηετι.  Νεµ µελλκεσ αζ σεµ, ηογψ ηοϖ〈  σλψοζ⌠δικ α 

τερριτοριυµον α βεννσζλττ ιλλ. αζ ιδεγεν νπεσσγ ηαγψατκα, µελψ τερλετεκ 

ροµανιζ〈λτσ〈γα ελ!ρεηαλαδοτταββ, σ εζεκ αζ ελτρ! αρχυλατ ϖιδκεκ α µυνιχιπ〈λισ 

αδµινισζτρ〈χι⌠ κζποντϕ〈νακ φεκϖσηεζ ϖισζονψτϖα ηολ ηελψεζκεδνεκ ελ.522 

Μινδεζεκετ φιγψελεµβε ϖϖε γψ τ∀νικ, ηογψ α µυνιχιπιυµοτ αζ Εραϖισχυσοκ εγψκορι 

σζ〈λλ〈στερλετνεκ σζακι ρσζβ!λ ηοζτ〈κ λτρε, αζον α τερλετεν, αηολ α ρ⌠µαι υτακ ισ 

κονχεντρ〈λ⌠δτακ.523 Α ηατ〈ρτ α µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ κζττ Χσαϕ〈γ � Τ〈χ (Γορσιυµ) � 

ςελενχει−τ⌠ � ⊃ρδ ϖοναλ〈τ⌠λ ϖαλαµιϖελ δλρε ϖαλ⌠σζν∀στϕκ.524 

Φλ ϖσζ〈ζαδα, αζ⌠τα, ηογψ Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ α χσ〈σζ〈ρνοµεντ ϖισελ!κ αθυινχυµι 

ορδ⌠ν βελλι µαγασ αρ〈νψ〈ρα κερεσϖε α ϖ〈λασζτ φελϖετεττε α χιϖιτασ Εραϖισχορυµνακ αζ 

αθυινχυµι µυνιχιπιυµηοζ ϖαλ⌠ αττριβχι⌠ϕ〈νακ λεηετ!σγτ,525 α ϖ〈ροσ σ α χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ ϖισζονψ〈νακ κρδσε ϖισσζα−ϖισσζατρ! ϖιτ〈κ τ〈ργψα. Μ⌠χσψ α ϖαλ⌠βαν 

                                                           
519 Λδ. α  Σζεντενδρν ελ!κερλτ, 1. σζ. ϖγρε / 2. σζ. ελσ! φελρε δατ〈ληατ⌠ σρεµλκεικετ, µελψεκεν µγ 

εγψταγ, περεγρινυσ νεϖετ ϖισελνεκ, ΝΑΓΨ Λ., Αρχη. ⊃ρτ 1942, 3 σκκ. − Ποµ〈ζον αζ 1. σζ〈ζαδ ϖγν � 2. 

σζ〈ζαδ ελεϕν πλτ ϖιλλα εγψ Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδι βεννσζλττ τελεπλσ µελλεττ πλτ, σ α τελεπλσ ιλλ. α ϖιλλα 

εγψµ〈σ µελλεττ λσε εγψ ιδειγ µγ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ϖ. Ε. Β. ΤΗΟΜΑΣ: Ρµισχηε ςιλλεν π. 250. 
520 ϖ. ΖΣ. ΒℑΝΚΙ: Κελτεν υνδ Εραϖισκεργρβε ιν Σ〈ρβογ〈ρδ. Χοµµ. Αρχη. Ηυνγ. 1998. 65−98  − Λδ. 1. σζ. 

τ〈βλ〈ζατ. 
521 ΖΣ. ΒℑΝΚΙ, ι. µ. 2. σζ. τ〈βλ〈ζατ 
522 Αζ εραϖισχι σζ〈λλ〈στερλετνεκ σλψποντϕα α ςελενχει τ⌠τ⌠λ δλρε εσικ: α Σ〈ρϖζ µεντν ηζ⌠δικ λε 

εγσζεν Σ〈ρβογ〈ρδ � Χεχε ϖοναλ〈ιγ. Εζ α ϖιδκ κελτ〈κ 〈λταλ ολψαννψιρα σ∀ρ∀ν λακοττ ϖολτ µινδ α ρ⌠µαι 

η⌠δτ〈στ µεγελ!ζ!εν, µινδ πεδιγ αζτ κϖεζ!εν, ηογψ αζ εγψεσ τελεπεκετ ρενδκϖλ νεηζ εγψµ〈στ⌠λ 

ελκλντενι. Εµελλεττ Ρ〈χαλµ〈σν〈λ σ ∆υναϕϖ〈ροσν〈λ ισ ϖολτ εγψ ϕελεντ!σεββ τελεπλσκ. Α ςελενχει 

τ⌠τ⌠λ σζακρα εσ! κελτα λελεπλσνψοµοκ ϖ. Φ. ΠΕΤΡΕΣ ⊃ςΑ: Α κελτ〈κ Φεϕρ µεγψβεν 132 (10), ϑ. ΦΙΤΖ, 

ΑΑρχηΗυνγ 23, 1971, 41 σκκ. 
523 Ηασονλ⌠κππ ϑ. ΦΙΤΖ: Α ρ⌠µαι κορ Φεϕρ µεγψβεν 190 σκκ. 
524 ΦΙΤΖ ϑ. α µυνιχιπιυµοτ α Ποετοϖιο Αθυινχυµ κζττ ηζ⌠δ⌠ φ!ττ⌠λ σζακρα τεσζι, οπ. χιτ. 192, τοϖ〈ββ〈 

ΑΑρχηΗυνγ 23, 1972, 47 σκ. 
525 Αρχη. ⊃ρτ 78, 1951, 107−110. 
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ναγψον εγψρτελµ∀εν µεγ〈λλαπτηατ⌠ ϕελενσγρε α ϖ〈λασζτ α µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ 

κζττ εγψ ολψαν ϖισζονψ φελττελεζσβεν ϖλτε µεγταλ〈λνι, αµιλψεν α τεργεστει (Τρστ = 

Τριεστ) χολονια τερριτοριυµ〈ν λ! κτ κισ βεννσζλττ τρζσετ, α Χαρνιτ ιλλ. Χαταλιτ 

χολονι〈ϕυκηοζ φ∀ζτε. Εζτ α ϖισζονψτ α φεντεββ, Εµονα τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν µ〈ρ ιδζεττ αµα 

φελιρατρ⌠λ ισµερϕκ, µελψ α τεργεστει ορδο δεχυριονυµ ηατ〈ροζατ〈τ ρκτεττε µεγ α Χαρνι 

σ Χαταλι ελ!κελ!κ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ〈νακ σ α τεργεστει ορδοβα ϖαλ⌠ βεκερλσνεκ 

τ〈ργψ〈βαν.526 Μ⌠χσψ εγψ ιντερχισαι φελιρατβ⌠λ, µελψετ εγψ ηαδριανυσι ϕπολγ〈ρ 

Ηαδριανυσνακ αζ αεδιλιτασ ελνψερσε αλκαλµ〈β⌠λ, οβ ηονορεµ αεδιλιτατισ 〈λλτοττ,527 − α 

τεργεστει πλδα νψοµ〈ν αρρα α κϖετκεζτετσρε ϕυτοττ, ηογψ αζ εραϖισζκυσζ ελ!κελ!κ 

Αθυινχυµβαν ισ αζ αεδιλιτασ ελνψερσε ρϖν σζερεζηεττεκ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ, σ νψερτεκ 

φελϖτελτ αζ ορδο δεχυριονυµβα.528 

Αρρα µ〈ρ µ〈συττ φεληϖτυκ α φιγψελµετ, ηογψ α σζ⌠βανφοργ⌠ φελιρατ Ιντερχισ〈βα 

ισµερετλεν ηελψρ!λ κερλτ, γψ � µιϖελ α σζϖεγβεν Αθυινχυµοτ νεµ εµλτικ − 

Αθυινχυµοτ ιλλετ!εν ελεϖε νινχσ βιζονψτ⌠ ερεϕε.529 Εµελλεττ α φελιρατ〈λλτ〈σ οβ ηονορεµ 

φορµυλ〈ϖαλ τρτν! µεγοκολ〈σα σεµ ταρταλµαζ α ηασονλ⌠ ινδοκλ〈σ φελιρατοκηοζ κπεστ 

σεµµι ολψαν τββλετετ, αµιβ!λ Π. Αελ. Φιρµυσ, Ρυσχονισ φ. ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογα 

ελνψερσνεκ κρλµνψειρε κϖετκεζτετηετννκ. Αζ ιλψεν φελιρατοκ νεµ ριτκ〈κ α ρ⌠µαι 

ϖ〈ροσοκβαν530 ηισζεν αζτ, ηογψ α µεγϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ! η〈λ〈β⌠λ α ϖ〈ροσ ϕαϖ〈ρα 

ϖαλαµιλψεν β!κεζ∀ αδοµ〈νψτ τεγψεν, ελγ ερ!σ ελϖ〈ρ〈σ ϖολτ α κζϖλεµνψ ρσζρ!λ. Π. 

Αελιυσ Φιρµυσ εγψβκντ, Μ⌠χσψτ ηελψεσβτϖε, νεµ Ηαδριανυσνακ ϖολτ η〈λ〈σ α 

µεγϖ〈λασζτ〈σ〈ρτ � α χσ〈σζ〈ρ νεϖε υγψανισ νεµ δατιϖυσβαν ηανεµ γενιτιϖυσβαν 〈λλ α 

ταλπαζατον � ηανεµ, � αζ ιλψεν µεγφογαλµαζ〈σοκ ταπασζταλατα αλαπϕ〈ν � χσ〈σζ〈ρσζοβροτ 

〈λλτοττ. Ιλψενεκ εγψβκντ µινδεν µαγ〈ρα ϖαλαµιτ ισ αδ⌠ ϖ〈ροσ φορυµ〈ν 〈λλτακ, σ αζ 

εσετεκ εγψ ϕ⌠ ρσζβεν ηασονλ⌠κππ α ϖ〈ροσ γαζδαγ πολγ〈ραινακ αδοµ〈νψαι ϖολτακ. 

                                                           
526 ΧΙΛ ς 532. 
527 Κατ. 347. ΜΧΣΨ, Αρχη. ⊃ρτ 78, 1951,  
528 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 70 σκ. 
529 Ε. ΣΖΑΒ, ΗΠΣ 6,  
530 Α παννονιαι ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κτ⌠λ 9 ιλψεν φελιρατ µαραδτ φενν: Κατ 372: οβ ηονορεµ φλαµινατυσ (Μυρσα), 

κατ. 403: οβ ηονορεµ] µαγιστρατυσ  δενα[ριοσ �. δεδιτ (Λυτϖιν Ηαν ιλλ. Τεγαρε, ∆αλµατια, σιρµιυµιακ), 

κατ. 80: οβ ηονορ(εµ)  τριβ(υνατυσ) (Ποετοϖιο), Κατ. 90: οβ ηον[ο]ρε[µ] πρ(α)εφεχτυρ(α)ε, κατ. 139: <οβ 

ηονορεµ> αυγυρατυσ (Σχαρβαντια), κατ. 140: οβ η[ονορεµ ΙΙϖιρ?]ατυ[σ − − −] (Σχαρβαντια) Κατ. 141: οβ 

ηονορεµ ΙΙϖιρατυσ (Σχαρβαντια), κατ. 178: οβ ηονορεµ αυγυρατυσ (Χαρνυντυµ). ∆αχι〈β⌠λ 12 εσετετ 

ισµερνκ. 
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Μ⌠χσψ Α. σζεριντ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ α Χονστιτυτιο Αντονινιαν〈τ κϖετ!εν 

βεολϖαδτ αζ ακκορ µ〈ρ χολονια ρανγγαλ βρ⌠ Αθυινχυµβα. Εννεκ νη〈νψ αδατ µ〈ρ ακκορ 

ισ ελλεντµονδανι λ〈τσζοττ, αζ ϕαββ, Βλχσκν ελ!κερλτ φελιρατοκ πεδιγ εγψρτελµ∀ϖ 

τεσζικ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ φενν〈λλ〈σ〈τ Κρ. υ. 212−τ!τ κϖετ!εν ισ.531 Α χιϖιτασ 

κζποντϕ〈τ α µυνιχιπιυµ λτρεηοζ〈σ〈τ κϖετ!εν Κοϖ〈χσ Π. α ςιζιϖ〈ροσι ϖιχυσβα 

ηελψεζι.532 

Εββ!λ α τνψβ!λ πεδιγ α Χιϖιτασ Εραϖισχορυµ 212 ελ!ττι 〈λλαποτ〈ρα ισ 

ϖισσζακϖετκεζτετηετνκ. Ηα υγψανισ αζ ιγαζγατ〈σα αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ ιλλ. 

χολονια αλ〈 λεττ ϖολνα ρενδελϖε, ακκορ α Χονστιτυτιο Αντονινιαν〈τ κϖετ!εν ϖαλ⌠βαν µεγ 

κελλεττ ϖολνα σζ∀ννιε. Α χιϖιτασ λακ⌠ινακ ρ⌠µαι πολγ〈ρρ〈 ϖ〈λ〈σ〈ϖαλ υγψανισ µεγσζ∀ντ 

ϖολνα αζ οκα αζ Εραϖισχι ϖ〈ροσον βελλι ελκλντσνεκ. Ηα φεννµαραδτ, εζ α κορ〈ββι 

ν〈λλ⌠σ〈γ〈β⌠λ κϖετκεζεττ. 

 

 

 

     Αθυινχυµ533 

 

 

Α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ σζακι ρσζβ!λ σζερϖεζτκ µυνιχιπιυµµ〈 Ηαδριανυσ 

αλαττ. Αθυινχυµνακ ερεδετιλεγ αζ εραϖισζκυσζοκ ρ⌠µαιακ 〈λταλ φελσζ〈µολτ γελλρτηεγψι 

κζποντϕ〈τ νεϖεζτκ. Αζ αζ Αθυινχυµ αζονβαν, αµελψ εζτ α νεϖετ τοϖ〈ββϖιττε, σ αµελψ 

κσ!ββ α µυνιχιπιυµ, µαϕδ α χολονια κζποντι τελεπλσε λεττ, νεµ εννεκ ροµϕαιν, α 

Γελλρτηεγψνλ αλακυλτ. κι, ηανεµ εττ!λ σζακρα, αζ αθυινχυµοτ µεγσζ〈λλ⌠ αλα τ〈βορ〈νακ 

φγγϖνψεκντ, α τ〈βορτ⌠λ 1 κµ−ρε σζακρα, α µαι Βυδαπεστ ΙΙΙ. κερλετβεν. Α 

ςεσπασιανυσ υραλκοδ〈σα αλαττ κελετκεζεττ αυξιλι〈ρισ ϖιχυσ φεϕλ!δσε ∆οµιτιανυσ αλαττ, α 

λεγιο ΙΙ αδιυτριξ Αθυινχυµβα ϖαλ⌠ ϖεζνψλσϖελ ϖεττ λενδλετετ.534 Α ϖιχυστ⌠λ δλρε, α 

λεγιο τ!σζοµσζδσ〈γ〈βαν εγψ χαναβαε τελεπλσ ισ κιαλακυλτ, µελψνεκ φεϕλ!δσε α 

                                                           
531 Α χιϖιτασ Εραϖισχορυµοτ εµλτ!, 212 υτ〈νρα δατ〈λτ φελιρατοκ, πλ.: κατ. 349, 350.  
532 Ανταεµυσ 24, 1999, 288 σκκ. 
533 Ιτιν. Αντ. 245,7; 263,3; 264,1; 264,6.266,8. � Πτολεµ. 2,15,3. � Νοτ. ∆ιγν. οχχ. 33,54. � Α ϖ〈ροσ 

νεϖνεκ ρϖιδτσε φελιρατοκον τλνψοµ⌠ρσζτ ΑΘ. νηα ΑΘς, εννλ ηοσσζαββ φορµ〈βαν τββνψιρε χσακ αζ 

ιδεγενβεν 〈λλτοττ φελιρατοκον α φλρερτηετ!σγ ελκερλσε ϖγεττ. 
534 Α ϖ〈ροσφεϕλ!δσηεζ λδ. Τ. ΝΑΓΨ, ΑΑρχηΗυνγ 23, 1972, 59 σκκ, Ε. ΜℑΡΙΤΨ, Χοµµ. Αρχη. Ηυνγ 1992, 

65 σκκ. Π. ΖΣΙ∆Ι ιν: Λα Παννονια ε λ�ιµπερο Ροµανο 213 σκκ. 
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ϖιχυσϖαλ π〈ρηυζαµοσαν ηαλαδτ. Τραιανυσ αλαττ ϖετερ〈ντελεπτσεκρε ισ σορ κερλτ 

Αθυινχυµ κρνψκν, αµινεκ ερεδµνψεκντ τοϖ〈ββι, ϖιλλα ρυστιχ〈κ λαζα ηαλµαζ〈β⌠λ 

〈λλ⌠ ϖιχυσοκ κελετκεζτεκ.535 Α λετελεπτεττεκ ϕελεντ!σ ρσζε αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈ν λεηετεττ, ερρε 

κϖετκεζτετηετνκ αζ Υλπιυσ νεϖετ ϖισελ!κ ϖισζονψλαγοσ µαγασ σζ〈µ〈β⌠λ αζ αθυινχυµι 

λακοσσ〈γ σ α ϖεζετ! τισζτσγϖισελ!κ κρβεν. Τραιανυσ υραλκοδ〈σα αλαττ αζ αθυινχυµι 

ϖιχυσ ηατ〈ροζοτταν ϖ〈ροσιασ κλσ!τ κεζδεττ λτενι, Ηαδριανυσ χσ〈σζ〈ρτ⌠λ πεδιγ 

µυνιχιπιυµι ρανγοτ καποττ. Τερριτοριυµ〈τ εγσζεν βιζονψοσ, ηογψ λεγκσ!ββ εκκορ 

εληατ〈ρολτ〈κ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµτ⌠λ. Αζ σεµ κιζ〈ρτ εγψβκντ, ηογψ αζ σζακι ρσζ 

βιζονψοσ φοκ ελκλντσρ!λ σ ρ⌠µαι χλοκρα τρτν! φεληασζν〈λ〈σ〈ρ⌠λ µ〈ρ α η⌠δτ〈στ 

κϖετ!εν ϖαλαµιφλε δντσ σζλετεττ. Α ρ⌠µαι η⌠δτ⌠κ ακτιϖιτ〈σα υγψανισ, πλ. τπτσ, 

τελεπτσεκ, α µυνιχιπιυµ λτρεϕτττ µεγελ!ζ! ϖτιζεδεκβεν κϖετκεζετεσεν σ χλζοτταν 

α χιϖιτασνακ εββε α ργι⌠ϕ〈βα ιρ〈νψυλτ, µγ α δλι ρσζτ, αµελψ κσ!ββ, α µυνιχιπιυµ 

αλαπτ〈σ〈τ κϖετ!εν α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ κισεββρε σζαβοττ τερριτοριυµ〈τ ϕελεντεττε, γψ 

τ∀νικ, ηοσσζ ιδ!ν κερεσζτλ ριντετλενλ ηαγψτ〈κ. Α ηατ〈ρ, µιντ α χιϖιτασ τ〈ργψαλ〈σα 

σορ〈ν µ〈ρ εµλτεττκ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ Χσαϕ〈γ � Τ〈χ (Γορσιυµ) � ςελενχει−τ⌠ � ⊃ρδ 

ϖοναλ〈τ⌠λ ϖαλαµιϖελ δλρε ηζ⌠δηατοττ. Α ϖ〈ροσαλαπτ〈στ κϖετ!εν Αθυινχυµ ηατ〈ραιρα 

ϖονατκοζ⌠αν νψυγατ φελ ισ βιζτοσαββ αδατοκκαλ ρενδελκεζνκ: α Παπκεσζι � √σκ � 

Ινοτα ϖοναλ λ〈τσζικ α λεγϖαλ⌠σζν∀ββνεκ.536 

 Αθυινχυµ Ηαδριανυστ⌠λ καποττ ϖ〈ροσι ρανγοτ, αζ αλαπτ⌠ νεµζετσγνεϖε αζονβαν 

νεµ βυκκαν φελ α ϖ〈ροσ νεϖβεν εγψετλεν φελιρατον σεµ. Αζτ, ηογψ ϖαλ⌠βαν ! ϖολτ αζ 

αλαπτ⌠, α ϖ〈ροσ τισζτσγϖισελ!ινεκ αζ Σεργια τριβυσβα ϖαλ⌠ βεσορολ〈σα ϕελζι,537 εγψ 

Γερµανι〈βαν 〈λλτοττ φελιρατον πεδιγ εζ α τριβυσνϖ 〈λλ α ϖ〈ροσνϖ ϕελζ!ϕνεκ ηελψν,538 

εγψ λαµβαεσισι φελιρατον ϖισζοντ αζ Αελια πσευδοτριβυσσζαλ ταλ〈λκοζυνκ.539 Μιντ αηογψαν 

α χσ〈σζ〈ρ γενστ νεµ ϕελλτκ φελιραταικον α ϖ〈ροσυκ νεϖβεν, τακαρκοσκοδτακ αζ 

αθυινχυµιακ α τριβυσυκ µεγαδ〈σ〈ϖαλ ισ. Α προϖινχιαβλι ϖ〈ροσοκ κυτατ⌠ϕα ιλψενκορ 

⌠ηατατλανυλ α ϖ〈ροσ εσετλεγεσ λατιν ϕογ〈τ ϖεσζι φοντολ⌠ρα, τββ οκ αζονβαν αµελλεττ σζ⌠λ, 

ηογψ α ϖ〈ροσ νεµ λατιν, ηανεµ ρ⌠µαι ϕογ ϖολτ, σ ηογψ εγψσζερ∀εν χσακ ηελψι σζοκ〈σ 

                                                           
535 Λδ. φεντεββ, τββεκ κζττ αζ 517. ϕεγψζετετ. 
536 ΚΟςℑΧΣ Π., Βαλ〈χαι Κζλεµνψεκ 7, 2002,  314. 
537 Κατ. 358 τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ςΙ 32624, χολ. χ. ϖ. 2. 
538 Τ. ΝΑΓΨ, Γερµανια 16, 1932, Ταφ. 16, 2; ∨ϕ ολϖασατ: Ρ. ΕΓΓΕΡ: Βεµερκυνγεν 210−213, Λ(υχιο) 

ςυεπιντανια Λ �.. λιβ(ραριο) Σεργ(ια) Αθ(υινχο) � 
539 Τ. Αυρελιυσ Τ. φ. Αελια ςιβιυσ Αχυινχι � ΧΙΛ ςΙΙΙ 2826 (Λαµβαεσισ) � 2−3. σζ〈ζαδ. 
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ϖολτ � α κυτατ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ νζϖε τερµσζετεσεν ροσσζ σζοκ〈σ � νεµ ϕελλνι α 

σζεµλψνεϖεκβεν α τριβυσηοϖαταρτοζ〈στ.540 

 Α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερσνεκ ποντοσ ιδ!ποντϕ〈τ νεµ ισµερϕκ. Φ!λεγ α 

κορ〈ββι µυνκ〈κβαν γψακραν Ηαδριανυσ παννονιαι λ〈τογατ〈σ〈ηοζ καπχσολτ〈κ αζ αλαπτ〈στ, 

σ Κρ. υ. 124−ρε τεττκ. Μινδαµελλεττ αζονβαν, ηογψ νινχσ αρρα βιζονψτκυνκ, ηογψ α 

ϖ〈ροσι ρανγ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρα α χσ〈σζ〈ρ σζεµλψεσ ϕελενλτβεν κερλτ ϖολνα σορ, 

Ηαδριανυσ 124. ϖι αθυινχυµι λ〈τογατ〈σ〈ϖαλ καπχσολατβαν ισ κοµολψ κτελψεκ µερλτεκ 

φελ. Κρ. υ. 118 ελσ! φελβεν αζονβαν, αζ Αλ−∆υν〈ν〈λ σ α ϕαζψγ φροντον κιαλακυλτ σλψοσ 

ηελψζετ φολψτ〈ν αζονβαν α χσ〈σζ〈ρ ϖαλ⌠βαν σζεµλψεσεν ελλεν!ρζτε α δυναι ηατ〈ρ ϕαζψγ 

σζακασζ〈τ. Μιϖελ εζ α σζεµλε α ∆υνα αλσ⌠ σ κζπσ! σζακασζ〈ν ναγψσζαβ〈σ 

〈τσζερϖεζσεκ φογανατοστ〈σ〈ϖαλ ισ ϕ〈ρτ,541 µελψεκ α ηατκονψ ϖδελεµ κιαλακτ〈σ〈ν τλ α 

λακοσσ〈γ µεγνψυγτατ〈σ〈τ, σ εζζελ εγψττ α ρ⌠µαιακ ερεϕνεκ α δεµονστρ〈λ〈σ〈τ ισ 

χλοζτ〈κ, νεµ ελκπζεληετετλεν ηογψ εκκορ κερλτ σορ � αζ ελλενσγ αρχϖοναλ〈βαν 

µιντεγψ κιηϖ〈σκντ Αθυινχυµ µυνιχιπιυµι ρανγρα ελεµσρε. Ηαδριανυσ εγψβκντ ϕ⌠λ 

ισµερτε Αθυινχυµοτ, ηισζεν 106−108 κζττ οττ ηελψταρτ⌠σκοδοττ, σ ρσζεσε ϖολτ α δαχιαι 

η〈βορτ κϖετ! ρενδεζσνεκ, τββεκ κζττ α η〈βορτ κϖετ! ϖετερ〈νελβοχσ〈ϕτ〈σοκ 

φογανατοστ〈σ〈νακ ισ. Αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ λτρεηοζ〈σ〈ϖαλ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

εγψιδεϕ∀λεγ σορ κερλτ α χαρνυντυµι ϖιχυσ µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσρε ισ. 

 Α κορ〈ββι κυτατ〈σ Αθυινχυµ (σ Χαρνυντυµ) µυνιχιπιυµι ρανγρα εµελσνεκ 

µαγψαρ〈ζατακορ ρενδσζεριντ αζτ εµελτε κι, ηογψ Παννονια κεττοσζτ〈σα υτ〈ν, αηηοζ, ηογψ 

εζεκ α ηελψεκ ηελψταρτ⌠ι σζκηελψκντ µ∀κδηεσσενεκ, σζκσγ ϖολτ α ϖ〈ροσι ρανγρα 

εµελσκρε. Εζ αζονβαν γψ νεµ ηελψτ〈λλ⌠. Αζ µ〈ρ υγψαν α κζτ〈ρσασ〈γ κορ〈νακ ϖγρε 

κιαλακυλτ κϖετελµνψ ϖολτ, ηογψ α ηελψταρτ⌠νακ λεγψεν ϖαλαµελψικ ϖ〈ροσβαν κιϕελλτ 

〈λλανδ⌠ σζκηελψε, α ηανγσλψ αζονβαν νεµ α ϖ〈ροσον ϖολτ, ηανεµ αζ 〈λλανδ⌠σ〈γον.542 

Α ϖ〈ροσβαντ σεµ σζ⌠ σζεριντ κελλ ρτεννκ, ηανεµ γψ, ηογψ εγψ ϕελεντ!σ, φοργαλµασ, 

κννψεν, γψορσαν σ ϕ⌠λ µεγκζελτηετ!, α ηελψταρτ⌠ι ηιϖαταλτ φελκερεσ!κ σζ〈µ〈ρα πεδιγ 

                                                           
540 Αζ, ηογψ αµιτ νεµ ϖσεττεκ φελ α φελιρατρα, νεµ βιζτοσ, ηογψ νεµ λτεζεττ, βιζογψτϕα Χ(αιυσ) Τιτ(ιυσ) 

Χ(αι) φιλ(ιυσ) Σεργ(ια τριβυ) Αντονιυσ Π[ε]χυλιαρισ εσετε (κατ. 289), ακι α µ〈σικ φελιρατ〈ν (κατ. 358) νεµ 

αδτα µεγ α τριβυσ〈τ, σ!τ, νεµ ϕελλτε αζτ α ηιϖαταλοσ ϖ〈µπεχστϕν σεµ. (κατ. 361). 
541 ϖ. Ι. ΠΙΣΟ: Φαστι προϖινχιαε ∆αχιαε Ι. Βονν 1993, 30 σκκ. 
542 Στραβ⌠ν, 4,3,5: πλ. ∆υρικοττα α ρηεµυσοκ ϖ〈ροσα, µιντ ηελψταρτ⌠ι σζκηελψ. Αζ περσζε ρτηετ!, ηογψ α 

η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈βαν νεµ 〈λλτακ ρενδελκεζσρε ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσοκ, αζονβαν εζ κσ!ββ σεµ ϖολτ 

κιζ〈ρ⌠λαγοσ κϖετελµνψ, λδ. Μοεσια ινφεριορ ηελψταρτ⌠ι σζκηελψτ, Τοµιτ. Α κρδσηεζ: Ρ. ΗΑΕΝΣΧΗ: 

Χαπιτα προϖινχιαρυµ 18 σκκ. 
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µεγφελελ! ελλ〈τ〈στ σ σζ〈λλ〈στ βιζτοστανι κπεσ τελεπλσ µελλεττ, αηηοζ καπχσολ⌠δϖα. 

ςαγψισ α ηελψκιϖ〈λασζτ〈σ κριτριυµα νεµ α σζκηελψ ρ⌠µαι ρτελεµβεν ϖεττ ϖ〈ροσι 

ϕογ〈λλ〈σα (µυνιχιπιυµ ϖ. χολονια στ〈τυσζα), ηανεµ α καπχσολατταρτ〈σ οπτιµ〈λισ βιζτοστ〈σα 

ϖολτ εγψρσζτ α βιροδαλµι κζποντταλ µ〈σρσζτ α ταρτοµ〈νψ λακ⌠ιϖαλ. Α κνψεσ 

ηελψζετβεν λϖ! ηατ〈ρταρτοµ〈νψοκβαν αζονβαν α κατοναι σζεµποντοκ � ακ〈ρ ταρτ⌠σαν ισ � 

µινδεν µ〈σ εγψβ µρλεγελστ µεγελ!ζηεττεκ. Α ηελψταρτ⌠ι παλοτα φιζικαιλαγ λεηετεττ 

τεη〈τ ακ〈ρ α ϖ〈ροσβαν ισ, α βεννε σζκελ! ηαταλοµ αδµινισζτρατϖ−ϕογι σζεµποντβ⌠λ 

ακκορ σεµ ϖολτ α ϖ〈ροσνακ ρσζε, ϖαγψισ α ηελψταρτ⌠ α ηελψι νκορµ〈νψζατβαν ελϖιλεγ 

σεµµιϖελ σεµ ϖολτ ιλλετκεσεββ, µιντ α ταρτοµ〈νψα µ〈σ ϖ〈ροσαιβαν (αζ µ〈σ κρδσ, 

ηογψ αζ 〈λλανδ⌠ ϕελενλτε α ϖ〈ροσρα µιλψεν βεφολψ〈στ γψακορολτ). Αζ ελκλνλσ αζονβαν 

φορδτϖα ισ ιγαζ: α ηελψταρτ⌠νακ ηελψετ βιζτοστ⌠ ϖ〈ροσνακ σεµ ϖολτ σεµµι κζε α 

ταρτοµ〈νψι ιγαζγατ〈σηοζ: σεµ ιντζµνψει, σεµ πολγ〈ραι νεµ ϖεττεκ ρσζτ βεννε, � αζ 

αππαρ〈τυστ α ηαδσερεγ βιζτοστοττα �, ϖαγψισ νκορµ〈νψζατα νεµ ϖολτ α ταρτοµ〈νψι 

ιγαζγατ〈σ µ∀κδσνεκ ελενγεδηετετλεν λτφελττελε.  

Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ Αθυινχυµοτ � µεγιντ Χαρνυντυµµαλ εγψιδεϕ∀λεγ � χολονια 

ρανγρα εµελτε. Α ϖ〈ροστ εζ αλαπϕ〈ν α τιτυλ〈ρισ χολονι〈κ κζ σζοκτ〈κ σορολνι, αζον 

ϖ〈ροσοκ κζ τεη〈τ, ακικ ελσ!σορβαν πρεσζτιζσ οκοκβ⌠λ καπτακ χολονια χµετ. Αθυινχυµ 

� σ τερµσζετεσεν Χαρνυντυµ � εσετβεν αζονβαν εννλ µινδενκππεν τββρ!λ ϖολτ 

σζ⌠:  Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττ α πολγ〈ρϖ〈ροσ µελλεττ λτεζ! κατοναϖ〈ροστ, α χαναβαε−τ ισ 

κιϖοντ〈κ α κατοναι ελλεν!ρζσ αλ⌠λ, σ α χολονι〈ϖαλ εγψεστεττκ. Α µυνιχιπιυµ χολονια 

ρανγρα τρτν! εµελσρε � κτ φελιρατυνκ τανσ〈γα σζεριντ Κρ. υ 193. σζεπτ. 11. υτ〈ν543 σ 

σ 198. 〈πρ. 22. ελ!ττ544 κερλτ σορ. Α χαναβαε χσατολ〈σ〈ρα αζονβαν � µιϖελ α λεγιο 

ελλ〈τ〈σ〈τ βιζτοστ⌠ κατοναι τερριτοριυµ προβλµ〈ϕ〈τ ισ ριντεττε � νεµ βιζτοσ, ηογψ µ〈ρ 

εκκορ βεκϖετκεζεττ. Α βριγετι⌠ι, αζ απυλυµι σ α ϖινδοβοναι χαναβαε 

µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ρα υγψανισ εννλ κσ!ββ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ 205−βεν,545 Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ 

κατοναι ρεφορµϕαινακ µεγσζλετστ κϖετ!εν κερλτ σορ. Αθυινχυµβαν περσζε (σ 

Χαρνυντυµβαν) � λϖν οττ µ〈ρ εγψ µ∀κδ! ϖ〈ροσ � α χαναβαε τερριτοριυµσζκσγλετε, 

λεγαλ〈ββισ φορµαιλαγ σ 〈τµενετιλεγ κννψεββεν 〈τηιδαληατ⌠ ϖολτ. Εηηεζ ελεγενδ! ϖολτ α 

χαναβαε λακοττ τερλετνεκ, εγσζεν ποντοσαν α χαναβαε 〈λταλ ελφογλαλτ φλδνεκ αζ 

〈τµιν!στσε σ κιϖον〈σα α κατοναι τερριτοριυµβ⌠λ. Εζ α ηαδσερεγελλ〈τ〈σ σζεµποντϕ〈β⌠λ 

                                                           
543 Κατ. 264. � α µυνιχιπιυµ υτολσ⌠ δατ〈λτ εµλτσε. 
544 Κατ. 266. � α χολονια ελσ! δατ〈λτ εµλτσε. 
545 Βριγετι⌠τ σ Απυλυµ ΙΙ−τ ισ εγψ−εγψ Κρ. υ. 205−ρε δατ〈λτ φελιρατ εµλτι ελ!σζρ µυνιχιπιυµκντ, ϖ. κατ. 

236 σ ΧΙΛ ΙΙΙ 1051 = Ι∆Ρ  ΙΙΙ/5, 164 (Απυλυµ = Αλβα ϑυλια, Ροµ〈νια), 205. µ〈ϕυσ. 23. 
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νεµ οκοζηατοττ κοµολψ ϖεσζτεσγετ, ηισζεν α χαναβαε 〈λταλ ελβιτορολτ, βεπτεττ 

τερλετβ!λ αµγψ σεµ βιζτοσ, ηογψ α λεγι⌠νακ κοµολψ ηασζνα σζ〈ρµαζοττ.546 Α κρδσ 

µ〈σικ ολδαλα, α χαναβαε λακοσσ〈γα φλδσζκσγλετνεκ κιελγτσε � λεγαλ〈ββισ αµι α 

ϖεζετ! ρτεγετ ιλλετι � µ〈ρ α κτ τελεπλσφορµα εγψµ〈σ µελλεττ λσνεκ ιδ!σζακ〈βαν, 

εγψφαϕτα σζιµβι⌠ζισ ρϖν µεγολδ〈στ ταλ〈λτ.547 Τερµσζετεσεν εζ νεµ ενψητεττε 

µαγ〈νακ α ϖ〈ροσνακ α γονδϕ〈τ, µελψ α κζελλ〈τ〈σ µεγσζερϖεζσηεζ σζκσγεσ ανψαγι 

φεδεζετ ελ!τερεµτσνλ νεµ νλκλζηεττε α κζφλδεκετ. Αζτ νεµ τυδϕυκ τεη〈τ βιζτοσαν 

ελδντενι, ηογψ α κτ τελεπλσ µικορ εγψεσλτ, αζ αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀νεκ λ〈τσζικ, ηογψ α 

χαναβαε α βεπτεττ τερλετν κϖλ ισ καποττ α χσ〈σζ〈ρτ⌠λ ϖαλαµεννψι τραϖαλ⌠τ. Α χολονια 

ιδ!σζακ〈βαν ϕελεννεκ µεγ υγψανισ Αθυινχυµ ηατ〈ρ〈νακ δλι−δλκελετι καρϕ〈βαν � 

Βυδακεσζιν,548 Βυδαρσν,549 Τρκβ〈λιντον,550 � α ϖ〈ροσ δεχυρι⌠ινακ α φελιραται, σ α 3. 

σζ〈ζαδ ελεϕτ!λ κεζδ!δ!εν πλνεκ ιττ α ϖιλλ〈κ ισ. Αζ εζεκτ!λ δλεββρε φεκϖ! ⊃ρδ ϖισζοντ, 

γψ τ∀νικ, µ〈ρ α µυνιχιπιυµνακ ισ τερριτοριυµα ϖολτ. 551 

 Α Σεϖερυσι ρανγεµελσ α ϖ〈ροσ νεϖβεν ισ κιφεϕεζσρε ϕυτοττ: Αθυινχυµ χολονια 

Σεπτιµια λεττ.552 Αζονβαν, ηογψ εζεν κϖλ α ϖ〈ροσ καποττ−ε µγ ϖαλαµιλψεν 

πριϖιλγιυµοτ ισ, νεµ τυδϕυκ εγψρτελµ∀ αδατοκκαλ αλ〈τ〈µασζτανι. Φρλιχη Ρ⌠βερτ αζ 

Αθυινχυµ−κυτατ〈σ η!σκορ〈βαν, εγψ 201−ρε δατ〈λτ, Σιλανυσ σζοβορ αδοµ〈νψοζ〈σ〈τ 

µεγρκτ! φελιρατ καπχσ〈ν � αββ⌠λ κιινδυλϖα, ηογψ Σειλνοστ α ρ⌠µαιακ Μαρσψασσζαλ 

αζονοστοττ〈κ, Μαρσψασ σζοβρα πεδιγ α προϖινχι〈κβαν λϖ! ϖ〈ροσοκβαν α ιυσ Ιταλιχυµοτ 

δεµονστρ〈λτα,553 Αθυινχυµ εσετβεν ισ φελττελεζτε, ηογψ Σεπτιµιυσ Σεϖερυστ⌠λ ιυσ 

Ιταλιχυµοτ καποττ. Μιϖελ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ σ υτ⌠δαι εζτ α κιϖ〈λτσ〈γοτ τββ αφρικαι σ 

δαχιαι ϖ〈ροσνακ ισ µεγαδτ〈κ, νεµ τ∀νικ τελϕεσεν εξτρµνεκ α γονδολατ, ηογψ ιλψεν 

πριϖιλγιυµοτ α Σεϖερυσοκ αββαν α κτ ταρτοµ〈νψβαν ισ οσζτοττακ, αµελψεκ α ηαταλοµρα 

                                                           
546 Ιττ αζρτ νεµ 〈ρτ αζ ⌠ϖατοσσ〈γ. Νεµ τυδϕυκ, ηογψ α χαναβαε−βαν φολψ⌠ ιπαρ∀ζσβ!λ ϖαγψ κερεσκεδσβ!λ 

νεµ σζ〈ρµαζοττ−ε ανψαγι ηασζνα α λεγι⌠νακ πλ. α χονδυχτιο κζβεικτατ〈σα ρϖν, ϖ. χονδυχτορ πασχυι, 

σαλιναρυµ ετ χοµµερχιορυµ ΧΙΛ ΙΙΙ 1209 (Απυλυµ = Αλβα ϑυλια, Ροµ〈νια). 
547 ⇐ζλετεµβερεκ, κερεσκεδ!κ α χαναβαεβαν φεληαλµοζοττ τ!κϕκετ α µυνιχιπιυµβαν βιρτοκσζερζσρε 

φορδτοττ〈κ. Α κτ τελεπλσφορµα ϖεζετ! ρτεγνεκ σσζεφον⌠δ〈σ〈ρα λδ. α κατ. 261. 
548 Βυδακεσζι, 3. σζ〈ζαδ, Βυδαϕεν! σ Τελκι κζττ ϖιλλα ρυστικ〈κβ⌠λ 〈λλ⌠ λαζα φαλυσι τελεπλσ, ϖ. Ε. Β. 

ΤΗΟΜΑΣΖ, Ρµισχηε ςιλλεν 216 
549 Κατ. 319, 320 
550 Κατ. 321. 
551 Κατ. 322? 323. 
552 Κατ. 289, 297. 
553 ΦΡ√ΛΙΧΗ Ρ., Βπ. Ργ. 3, 1891, π. 162, νρ. 21. 
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κερλσκηζ α κζϖετλεν υγρ⌠δεσζκ〈τ ϕελεντεττκ, εγψελ!ρε αζονβαν µ〈σ φορρ〈σ νεµ 

ερ!στι µεγ α σζ⌠βανφοργ⌠ βιζονψταλαν αδατοτ.554 

 Α παννονιαι ϖ〈ροσοκ κζλ Αθυινχυµ ποντοσ ϕογ〈λλ〈σα δοκυµεντ〈λτ α λεγκσ!ββ 

ιδ!κιγ: εγψ 305/311 κζ δατ〈ληατ⌠ φελιρατ µγ µινδιγ χολονιακντ εµλτι.555  

 

 

        Α χαναβαε σζερϖεζετε  

 

ςαλαµεννψι φελιρατ α 2. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ. 

χαναβαε: κατ. 255, 261 

χαναβενσεσ: κατ. 257 

ϖετερανι ετ χ(ιϖεσ) Ρ(οµανι) χονσιστεντεσ αδ λεγ(ιονεµ) ΙΙ αδ(ιυτριχεµ): κατ. 252. 

ορδο κ(αναβαρυµ): κατ. 256. 

δεχυριο καν(αβαρυµ): κατ. 253, 261. 

δεχρετυµ ορδινισ κ(αναβαρυµ): κατ. 256. 

µαγιστερ καναβαρυµ: κατ. 252, 253, 254, 256, 322. 

 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: 258, 259, 261, 262, 264, 298, 322−324, 326, 327 (178. ϕυν. 11), 331, 332, 

345, 346, 348 (182. ϕυν. 11), 357. 

χολονια: 260, 265, 267−69, 272, 273, 275−283, 285, 288−290, 292, 294−297, 300, 302, 

303, 306−308, 312, 315,−317, 319−321, 325, 329, 332, 334, 335, 336, 338−340, 342, 344, 

349, 350, 358−360. 

ρεσ πυβλιχα: 309. � 3. σζ〈ζαδ 

χιϖιτασ: 363  � Χαραχαλλα − Αλεξανδερ Σεϖερυσ κορα 

πολισζ: 364 � Σεϖερυσ κορ 

 

α ταν〈χσ: 

ορδο δεχυριονυµ: 327 (178. ϕυν. 11) 

                                                           
554 Παννονια συπεριορ εγψεσ ϖ〈ροσαι εσετβεν α Σεϖερυσ κορβαν φελβυκκαν⌠ Αυγυστα / Αυγυστυµ ϕελζ! ινδτ 

ηασονλ⌠ ταλ〈λγατ〈σοκρα, βιζτοσ αδατυνκ α ιυσ Ιταλιχυµρα αζονβαν οττ σινχσ. 
555 Κατ 296. 
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δ(εχρετυµ) δ(εχυριονυµ): 304, 347, 362. � Κρ. υ. 117 � 3. σζ〈ζαδ 

δεχυριο /δεχυριονεσ: 

α µυνιχιπιυµ κορα: 258, 259, 261, 263, 264 (193. σζεπτ. 11), 322? 323, 324, 326, 331, 

?332? ?345, 357.  

α χολονια κορα: 260, 293 (213/214), 265, 266, 272, 273, 275, 276, 278−281, 283? 287, 

289, 290, 291, 295−297, 300, 302, 303, 307, 308, 314? 316, 317, 319, 321, 325, 328, 

?332? 336, 337, 340, 344, 358, ?363, ?364. 

ηονορατι / ορνατι ορναµεντισ δεχυριοναλιβυσ: 271, 362 � 2−3. σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: 272, 273, 277, 282, 287. � 3. σζ〈ζαδ. 

αεδιλισ � µυνιχιπιυµ: 264 (κεττεν, Κρ. υ. 193), 347, 311. � χολονια: 265, 275, 276, 

278−281 (υγψαναζ α σζεµλψ), 282, 297, 302, 307, 312, 351 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) � µυνιχιπιυµ: 258, 259, 264, 298, 327 (2 φ!), ?346, 348 (2 

φ!), � χολονια: 260, 275, 276, 282 (2 φ!), 284, 296 (Κρ. υ. 305/311), ?299 (2 φ!), 317, 

320, 328, 340, 343 (2 φ!), 349 (2 φ!), 350 (2 φ!), 351, 352 (2 φ!), 344 (2 φ!), 354 (2 φ!), 

358. 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλεσ) � µυνιχιπιυµ: 261, 263, 286, 323, 326. � 

χολονια: 266 (Κρ. υ. 198), 282 (2 φ!), 285 (2 φ!), 312, 328 (θθ. δεσιγνατυσ Κρ. υ. 213), 

355. 

πραεφεχτυσ προ δυυµϖιρισ: ? 304 (ϖαλ⌠σζν∀ββ αζονβαν, ηογψ α χολλεγιυµ Αυγυσταλιυµ 

πραεφεχτυσα) � Κρ. υ. 137−171. 

χυρατορ ρει πυβλιχαε: 309 � 3. σζ〈ζαδ 

 

αππαριτορεσ: 

σχριβα: 267−269 (υγψαναζ α σζεµλψ) � 2. σζ. ϖγε � 3. σζ. 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

ϖ(ιχι?) Ξ: 305. � 2. σζ. 

ϖιχανι: 316 � 3. σζ. 

ϖιχυσ ςινδονιανυσ: 316 � 3. σζ. 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

αυγυρ: 299 (Κρ. υ. 244), 355 (Κρ. υ. 244/268) 
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ποντιφεξ: 282 (Κρ. υ. 259), ?284, 319. 

φλαµεν: µυνιχιπιυµ: 261, 263 (αζονοσακ). � χολονια: 325, 340, 351 (Κρ. υ. 250), 358. 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

σεϖιρ: 265, 313, 318, 329, 342, 360. � χσακ α χολονια ιδ!σζακ〈β⌠λ, α Κρ. υ. 194/7 υτ〈νι 

ιδ!β!λ. 

Αυγυσταλισ: 262, 270, 271 (ρεκονστρυκχι⌠), ?272, 294, 302, 36, 315, 333, 338, 339, 359. 

 

Αθυινχυµ λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ. Εζτ αζ τεσζι κλνσεν ρδεκεσσ, µερτ α ϖελε 

µινδεν βιζοννψαλ εγψιδ!βεν ϖ〈ροσι ρανγρα εµελτ Χαρνυντυµοτ � αµελψ τελϕεσεν ηασονλ⌠ 

αδοττσ〈γοκκαλ ρενδελκεζεττ: υγψανγψ ηελψταρτ⌠ι σζκηελψ ϖολτ, σ ηασονλ⌠κππ εγψ 

βεννσζλττ χιϖιτασ τερλετνεκ εγψ ρσζβ!λ αλακτοττακ κι � θυαττυορϖιρεκ ϖεζεττκ. 

Μινδεν ιγψεκεζετ ελλενρε εδδιγ µγ νεµ σικερλτ κιδερτενι, ηογψ µι 〈λληατοττ αζ ελτρ! 

µεγολδ〈σ η〈ττερβεν. Εννεκ ελσ!σορβαν αζ λεηετ αζ οκα, ηογψ α κυτατ〈σνακ εγψελ!ρε µγ 

αζτ νεµ σικερλτ τισζτ〈ζνια, ηογψ µιλψεν κζιγαζγατ〈σϕογι σσζεφγγσει ϖολτακ α ϖεζετ! 

ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ!κ εγψεσ ϖ〈ροσοκβαν εγψµ〈στ⌠λ ελτρ! µεγνεϖεζσνεκ. 

Αθυινχυµβαν εµελλεττ αζ φιγψελεµρε µλτ⌠, ηογψ α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈β⌠λ νεµ 

ισµερνκ θυαεστοροκατ. Νεµ κιζ〈ρτ τεη〈τ, ηογψ α µυνιχιπιυµοτ ιρ〈νψτ⌠ τισζτσγϖισελ!κ 

σζ〈µα υγψανγψ νγψ ϖολτ, µιντ αζ αλαπτ〈στ κϖετ! ϖτιζεδεκβεν Χαρνυντυµβαν. Α 

θυαεστοροκ περσζε, µιντ αλαχσονψαββ ρανγ τισζτσγϖισελ!κ, µινδενττ ροσσζαββυλ 

δοκυµεντ〈λτακ α φελιρατοκον, µιντ α µαγασαββ ρανγακ, σ!τ αζ ισ ιγαζ, ηογψ α 2. 

σζ〈ζαδβ⌠λ 〈λταλ〈βαν κεϖεσεββ α φελιρατυνκ, µιντ α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ. ⊃ππ εζρτ εββ!λ α 

µεγφιγψελσβ!λ νεµ σζαβαδ µεσσζεµεν! κϖετκεζτετστ λεϖοννι. Α θυαεστοροκ εσετλεγεσ 

ηι〈νψα αζονβαν νεµ ϖ〈λτοζτατ αζον α τνψεν, ηογψ α λνψεγβεν αζονοσ ηατ〈σκρ∀ 

τισζτσγϖισελ!κετ Αθυινχυµβαν σ Χαρνυντυµβαν µ〈σκππεν νεϖεζτκ. Α 

τισζτσγϖισελ!κ ελνεϖεζσε πεδιγ νεµ τετσζσ φγγϖνψε ϖολτ, µερτ αζτ α φελαδατκρκκελ 

εγψττ α λεξ µυνιχιπιι ηοσσζ τ〈ϖρα µεγηατ〈ροζτα. Ηα πεδιγ εγψαζον ργι⌠βαν, σ 

εγψαζον ιδ!βεν µυνιχιπιυµι ρανγοτ καποττ κτ ϖ〈ροσ σζ〈µ〈ρα κτ κλνβζ! αλκοτµ〈νψτ 

ϖ〈λασζτοττακ, µινδεν ηασονλ⌠σ〈γ ελλενρε κελλεττ, ηογψ λεγψεν ϖαλαµι αλαπϖετ! 

κλνβσγ α κτ ϖ〈ροσϕελλτ ηελψζετβεν. Α ρ⌠µαιακ σζ〈µονταρτοττ〈κ εζεκετ α 

κλνβσγεκετ, σ α ϖ〈ροσοκ µεγνεϖεζσβεν (µυνιχιπιυµ, χολονια), σ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ 

α ϖ〈ροσ λν 〈λλ⌠ τισζτσγϖισελ!κ ελνεϖεζσβεν ισ εζ ϕυτοττ κιφεϕεζσρε. Σζεµβεσζκ!εν 

ελτρ! κρλµνψτ α κτ ϖ〈ροσ ϖισζονψαι κζττ αζονβαν χσακ κεττ!τ τυδυνκ εµλτενι. 

Ελ!σζρ ισ α µυνιχιπιυµοκνακ τερλετετ αδ⌠ κτ τρζσ, α Βοιι σ αζ Εραϖισχι ελτρ! 
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φεϕλεττσγτ. Α βοιυσ τ〈ρσαδαλοµ ερ!σεν διφφερενχι〈λτ ϖολτ, κιφεϕλεττ ραβσζολγαταρτ〈σσαλ, 

γαζδαγ, α φνψ∀ζστ σεµ νλκλζ! αρισζτοκρ〈χι〈ϖαλ. Α τρζσ ροµανιζ〈χι⌠ϕα µ〈ρ 

φολψαµατβαν ϖολτ. Αζ εραϖισζκυσζοκ τρζσε εζζελ σζεµβεν σζεγνψ σ ελµαραδοττ ϖολτ. 

Μ〈σοδσζορ: α χαρνυντυµι λεγι⌠στ〈βορ κρλ τββ ϖτιζεδ αλαττ, ϕ⌠ρσζτ τερµσζετεσ 

φεϕλ!δσ ερεδµνψεκντ αλακυλτ κι αζ α ηελψζετ, αµι α ϖ〈ροσι ρανγ ελνψερστ 

ερεδµνψεζτε, Αθυινχυµβαν πεδιγ αζ ϕ⌠ρσζτ τελεπτσεκκελ φελγψορστοττ φεϕλ!δσ 

ερεδµνψε ϖολτ. Χαρνυντυµβαν α βεννσζλττ ελεµ βεπλσε α ϖ〈ροσι αρισζτοκρ〈χι〈βα 

ϕελεντ!σ λεηετεττ, Αθυινχυµβαν � φεντεββ µ〈ρ ρσζβεν λ〈ττυκ, σ λεντεββ µαϕδ µ〈σ 

ϖονατκοζ〈σβαν µγ λ〈τνι φογϕυκ � α βεννσζλττεκ περιφρι〈ρα σζορυλτακ, σ 

µεγηατ〈ροζ⌠ α ρ⌠µαι τελεπεσ ελεµ λεηετεττ. Αζ ισ σεϕτηετ! � δε εζτ µγ α τοϖ〈ββι 

κυτατ〈σοκνακ κελλ βιζονψτανι � ηογψ Χαρνυντυµ α χιϖιτασ Βοιορυµ τερλετν 

κελετκεζεττ, ϕογ σζεριντ τεη〈τ ιδεγεν τελεπλσ ϖολτ, µγ Αθυινχυµ κισαϕ〈ττοττ φλδν, 

φορµαιλαγ τεη〈τ ρ⌠µαι αλαπτ〈σνακ σζ〈µτοττ. 

Α θυαεστυρα µεγλτε α χολονια ιδ!σζακ〈βαν µ〈ρ ελεγενδ! σζ〈µ φελιρατταλ 

βιζονψτοττ. Α θυαεστυρα σ αζ αεδιλιτασ εγψµ〈σηοζ ϖισζονψτοττ ηελψτ α χυρσυσ 

ηονορυµβαν  Αθυινχυµβαν ναγψον νεηζ µεγτλνι. Φελιραταινκ ζµτ υγψανισ α τιτυλι 

σαχρα τεσζικ κι, αµελψεκεν 〈λταλ〈βαν νεµ σζοκτ〈κ α τελϕεσ καρριερτ κζλνι. Νη〈νψ 

εσετβ!λ µγισ εγψρτελµ∀εν αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α δυυµϖιρατυσ ελνψερσηεζ 

ελεγενδ! ϖολτ α κτ κισεββ τισζτσγ εγψικνεκ, α θυαεστυρ〈νακ ϖαγψ αζ αεδιλιτασνακ αζ 

ελ!ζετεσ βετλτσε.556 

 Α ϖ〈ροσι καρριερ χσχσ〈τ α θυινθυενναλιτασ ϕελεντεττε. Τββ θυινθυενναλισυνκ 

φελιρατα δατ〈λτ, εζεκ αλαπϕ〈ν πεδιγ µεγ τυδϕυκ ηατ〈ροζνι αζ αθυινχυµι χενσυσ τϖεσ 

χικλυσαιτ ισ. Α κιινδυλ⌠ποντοτ εγψ θυινθυενναλισ δεσιγνατυσ 213−ρα κελτεζεττ φελιρατα 

ϕελεντι.557 Εζ αλαπϕ〈ν βιζονψοσρα ϖεηετ!, ηογψ α 214. ϖβεν Αθυινχυµβαν χενσυσ−ϖ 

ϖολτ. Α 214. ϖετ εγψ τοϖ〈ββι δατ〈λτ φελιρατ ισ µεγερ!στι,558 σ φελιρατ ιγαζολϕα α 259. ϖετ 

ισ.559 Αζ τϖεσ λυστρυµοκ τεη〈τ 214 υτ〈ν σζαβ〈λψοσακ ϖολτακ. Νεµ ιλλικ ϖισζοντ εββε α 

3. σζ〈ζαδι σοροζατβα α χολονια ελσ! χενσυσ ϖε, α 198. ϖ.560 Α τρστ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 

χολονια σ α χαναβαε εγψεστσε οκοζτα. Φεντεββ, α κρδσ γαζδασ〈γι σ κατοναι 

                                                           
556 αεδιλισ σ δυυµϖιρ: Κατ. 275, 276 (υγψαναζ α σζεµλψ); 282: εγψ θυαεστορ � δυυµϖιραλισ σ εγψ αεδιλισ 

� δυυµϖιραλισ. 
557 Κατ. 328 
558 Κατ. 285. 
559 Κατ. 282. 
560 Κατ. 266. 
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ϖονατκοζ〈σαιτ µρλεγελϖε µ〈ρ φελϖετεττκ αννακ λεηετ!σγτ, ηογψ αζ εγψεστσρε νεµ α 

µυνιχιπιυµ χολονια ρανγρα εµελσϖελ εγψιδ!βεν, ηανεµ µαϕδ χσακ αζτ κϖετ!εν  

κσ!ββ κερλτ σορ. Αζ ϕ ϖ〈ροσ µ∀κδ!κπεσσγνεκ φελττελε εγψ 〈τφογ⌠ χενσυσ 

µεγταρτ〈σα ϖολτ. ϑεγψζκβε κελλεττ ϖεννι α χαναβαε νπεσ λακοσσ〈γ〈τ, εγψ ϕ, α 

ϕϖεϖνψεκνεκ ισ ηελψετ βιζτοστ⌠ ταν〈χσοτ κελλεττ σσζε〈λλτανι, στβ. Ηα α κσ!ββι 

σζαβ〈λψοσ περιοδιχιτ〈στ α 214. ϖ ελ!ττι ιδ!σζακρα ϖισσζαϖεττϕκ, ακκορ εζτ α νεϖεζετεσ 

χενσυσ ϖετ α 209. α 204. ϖαγψ α 199. ϖρε ϖαλ⌠σζν∀στηετϕκ. Α η〈ροµ ιδ!ποντ κζττι 

ϖ〈λασζτ〈σβαν � µιϖελ αζ 〈τσζερϖεζσ εγψ 〈λταλ〈νοσ ρενδεζσ ρσζε ϖολτ − α χαναβαεβ⌠λ 

µυνιχιπιυµµ〈 αλακτοττ Βριγετιο σ Απυµυµ ΙΙ. (∆αχια) ιδεϖ〈γ⌠ αδαται σεγτηετνεκ. Α 

µυνιχιπιυµ Βριγετιονενσιυµ, σ α µυνιχιπιυµ Σεπτιµιυµ Απυλενσιυµ σζαβ〈λψοσ, 

ηιϖαταλβαν λϖ! τισζτσγϖισελ!ϖελ � ϖαγψισ µ〈ρ µ∀κδ! ϖ〈ροσκντ � δατ〈λτ φελιρατον 

ελ!σζρ 205−βεν ϕελενικ µεγ.561 Α µ∀κδσφελττελε εζεκβεν α ϖ〈ροσοκβαν ισ εγψ εζτ 

µεγελ!ζ!εν µεγταρτοττ χενσυσ ϖολτ. Εννεκ ιδ!ποντϕα πεδιγ εγψβεϖ〈γ α µι 204. 

ϖνκκελ. √σσζεγεζϖε: αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ, α πολγ〈ρϖ〈ροσ 193 σ 198 κζττ 

ϖαλαµικορ Σεπτιµιυσ Σεϖερυστ⌠λ χολονια ρανγοτ καποττ. Α πολγ〈ρϖ〈ροσ σ α τ〈βορϖ〈ροσ 

εγψεστσρε µαϕδ χσακ εζτ κϖετ!εν, α 204. ϖ φολψαµ〈ν κερλτ σορ, Σεπτιµιυσ 

Σεϖερυσνακ εγψ εζτ µεγελ!ζ! 〈λταλ〈σοσ ιντζκεδσε φολψοµ〈νψακντ. 

 Α χολλεγιυµ Αυγυσταλιυµοτ εµλτ! φελιρατοτ εγψ πραεφεχτυσ νεϖϖελ δατ〈λϕ〈κ. 

Κρδσ, ηογψ εζ α πραεφεχτυσ α χολλεγιυµηοζ ταρτοζοττ−ε, ϖαγψ α ϖ〈ροσ λν 〈λλτ. Α 

δυυµϖιρι τισζτσγρε µεγϖ〈λασζτοττ χσ〈σζ〈ρτ υγψανισ ρενδεσεν εγψ σζεµλψ, τιτυλυσ〈τ 

τεκιντϖε εγψ πραεφεχτυσ προ δυυµϖιρισ ηελψεττεστεττε, α πραεφεχτυσ σινε χολλεγα 

φελβυκκαν〈σα α φελιρατυνκον τεη〈τ ελϖιλεγ εζζελ µεγµαγψαρ〈ζηατ⌠ λεννε. Εννεκ ελλενρε 

νεµ ταρτοµ ϖαλ⌠σζν∀νεκ, ηογψ ιττ α χσ〈σζ〈ρ, ιλλετ!λεγ α δυυµϖιρεκ ηελψεττεσρ!λ λεννε 

σζ⌠. Α δυυµϖιρεκκελ υγψανισ � β〈ρ γψ ταρτϕ〈κ σζ〈µον, ηογψ α τισζτσγ επονψµυσ ϖολτ � 

α παννονιαι φελιρατοκον σοηασεµ δατ〈λνακ, ελλενβεν µεγτεσζικ εζτ α χολλεγιυµοκ 

πραεφεχτυσαιϖαλ σ µαγιστερειϖελ.562 Εννεκ µεγφελελ!εν α σζ⌠βανφοργ⌠ πραεφεχτυσ ισ 

ινκ〈ββ εγψ ιλψεν χολλεγιυµι ελλϕ〈ρ⌠ λεηετεττ. 

 Πραεφεχτυσοκ Αθυινχυµβαν α χολλεγιυµ φαβρυµ σ α χολλεγιυµ χεντοναριορυµ 

λν ισ κιµυτατηατ⌠κ. Εββε α φυνκχι⌠βα αζ ορδο δεχυριονυµ νεϖεζτε κι !κετ α σαϕ〈τ 

                                                           
561 Κατ. 236, τοϖ〈ββ〈 ΧΙΛ ΙΙΙ 1051 = Ι∆Ρ  ΙΙΙ/5, 164 (Απυλυµ = Αλβα ϑυλια, Ροµ〈νια), 205. µ〈ϕυσ. 23. 
562 Λδ. κατ. 236 (Βριγετιο),  
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σοραιβ⌠λ.563 Ρσζε ϖολτ τεη〈τ α τισζτσγ α χυρσυσ ηονορυµνακ, σ γψ τ∀νικ, ηογψ εννεκ 

βετλτσρε αζ αεδιλιτασ ϖαγψ α δυυµϖιρατυσ υτ〈ν κερλτ σορ.564  

 Ρενδκϖλι τισζτσγϖισελ!τ Αθυινχυµβ⌠λ χσυπ〈ν εγψετ ισµερνκ: εγψ χυρατορ ρει 

πυβλιχαε−τ α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ.565 Εζτ α χσ〈σζ〈ρ νεϖεζτε κι � τββνψιρε ϖ〈λσ〈γοσ πνζγψι 

ηελψζετβεν. Αζτ νεµ τυδϕυκ, ηογψ Αθυινχυµβαν µι ιδζτε ελ! εζτ α ρενδκϖλι 

ηελψζετετ. Α νεηζσγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 〈τµενετι λεηετεττ, µερτ α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ ναγψ σζ〈µβαν 

ισµερτ αθυινχυµι τισζτσγϖισελ!κ κζττ α χυρατορ τββσζρ νεµ βυκκαν φελ.566    

 Αθυινχυµ ϖ〈ροσι ταν〈χσ〈νακ µεγνεϖεζσε ορδο Αθυινχενσιυµ ϖολτ.567 Α ταν〈χσ 

ηατ〈ροζατ〈τ � ιττ ισ µιντ µ〈συττ � δεχρετυµ δεχυριονυµνακ νεϖεζτκ. Ρενδελετηοζ⌠ 

τεϖκενψσγτ κτ τ〈ργψκρβεν τυδϕυκ φελιραταινκ σεγτσγϖελ µεγραγαδνι: σζοβροκ, 

εµλκµ∀ϖεκ κζτερλετεν ϖαλ⌠ φελ〈λλτ〈σ〈νακ ενγεδλψεζσνλ,568 σ α τισζτελετβελι 

ταν〈χσταγσ〈γ αδοµ〈νψοζ〈σ〈ν〈λ.569 

Α ταν〈χσταγοκ βιροδαλµι ϖισζονψλατβαν ισ φιγψελεµρε µλτ⌠ ναγψ σζ〈µβαν 

ηαγψτακ εµλκετ µαγυκ υτ〈ν. Μιϖελ αζονβαν α δεχυριονατυσ νµαγ〈βαν µγ νεµ 

ϕελλτε ποντοσαν κινεκ−κινεκ αζ ορδο−βελι ρανγϕ〈τ, α ταν〈χσταγοκ α φελιρατυκον τββνψιρε 

αζ ορδο−ταγσ〈γυκ µελλεττ αζ αδδιγ ελρτ λεγµαγασαββ τισζτσγκετ ισ µεγαδτ〈κ.570 Ολψαν 

εσετεκβ!λ τεη〈τ, αµικορ α ϖ〈λασζτοττ τισζτσγ εµλτσε ελµαραδ, τββνψιρε αρρα 

κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ αζ ιλλετ! νεµ ισ ϖισελτ ολψατ, ϖαγψισ αζ ορδονακ αζ ν. πεδανι 

χσοπορτϕ〈βα ταρτοζοττ.571 Σαϕνοσ αζ αθυινχυµι φελιρατοκ τλνψοµ⌠ τββσγν α καρριερεκ 

                                                           
563 Α χολλεγιυµι πραεφεχτυσοκ σοηασεµ τλτενεκ βε µ〈σ χολλεγιυµι τισζτσγετ, υγψανακκορ α χολλεγιυµ 

εγψβ τισζτσγϖισελ!ι σεµ ϕελεννεκ µεγ σοηα πραεφεχτυσι φυνκχι⌠βαν. Α πραεφεχτυρα χολλεγιι εµελλεττ 

µινδιγ α ϖ〈ροσι τισζτσγϖισελ!κ καρριερϕβεν ϕελενικ µεγ. Α κρδσηεζ ΡΟΨ∆ΕΝ 12 σκκ. 
564 Κατ. 307, 276. 
565 Κατ. 309. 
566 Εζ ανν〈λ ισ ινκ〈ββ φιγψελεµρε µλτ⌠, µερτ α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ ϖ〈ροσαι 〈λν α τισζτσγ α 3. σζ〈ζαδβαν 

µ〈ρ 〈λλανδ⌠συλνι λ〈τσζικ, ϖ. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 161 σκκ, κλνσεν α 172.  
567 Κατ. 327. 
568 Κατ. 304, 347 � Μινδκεττ!τ αζ αλαπτ⌠, Ηαδριανυσ καπτα. Α Παπκεσζιν ελ!κερλτ σρεµλκ εγψ ρδεµεσ 

πολγ〈ρ σζ〈µ〈ρα 〈λλτταττα αζ ζϖεγψε α ταν〈χσ ηατ〈ροζατ〈ρα Κρ. υ. 197−βεν.  
569 362. 
570 Αζ εµλτεττ ρανγχσοπορτοκ: θυαεστορ, θυαεστοριυσ, αεδιλισ, αεδιλιχιυσ, δυυµϖιρ, δυυµϖιραλιχιυσ, 

θυινθυενναλισ, θυινθυενναλιχιυσ, φλαµεν, φλαµινιχυσ, σαχερδοσ, σαχερδοταλισ.  
571 Αζ ερρε α χσοπορτρα αλκαλµαζοττ τερµινυσ τεχηνιχυστ α Κρ. υ. 223−ρα δατ〈λτ χανυσιυµι (Ιταλια) αλβυµ 

δεχυριονυµ ταρταλµαζζα, λδ. ΧΙΛ ΙΞ 338. � ςαλ⌠σζν∀στηετ!, ηογψ α φελιρατα 〈λλτ〈σακορ µγ χσακ δεχυριο 

ϖολτ, τεη〈τ α πεδανι χσοπορτϕ〈βα ταρτοζοττ: κατ. 331, 332. �  Α ταρτοµ〈νψι ατισζτοκρ〈χια σζ∀κεββ, φελσ! 

ρτεγβε ταρτοζ⌠ σζεµλψεκ φελιραται σεµ αλκαλµασακ α καρριερ φινοµ ρσζλετεινεκ τανυλµ〈νψοζ〈σ〈ρα. Αζ 
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κζλσε ηι〈νψοσ, γψ µινδσσζε κτ εσετβεν τυδϕυκ ϖαλ⌠σζν∀στενι, ηογψ αζ ορδοβα ϖαλ⌠ 

φελϖτελρε νεµ α τισζτσγ βετλτσε υτ〈ν, ηανεµ αζτ µεγελ!ζ!εν κερλτ σορ. Α 

µεγφιγψελσνκ µεγφορδτϖα ισ ιγαζ: αζ αεδιλιτασ ϖαγψ α θυαεστυρα µεγελ!ζ! βετλτσε � 

α σζ⌠βανφοργ⌠ κτ φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ � νεµ ϖολτ φελττελε αζ ορδο−ταγσ〈γνακ 

Αθυινχυµβαν.572 

ς〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠ινκ αδµινισζτρατϖ φυνκχι⌠ικ µελλεττ παπι µλτ⌠σ〈γοκατ ισ ϖισελτεκ. 

Αζ εζεκετ ϕελλ! αδϕεκτϖ φορµ〈κ (µ〈ρ αµεννψιβεν λτεζτεκ α λατιν νψελϖβεν εγψ〈λταλ〈ν 

ιλψενεκ, πλ. φλαµιναλισ, ϖαγψ αζ Αθυινχυµβαν ηασζν〈λτ φορµ〈ϕ〈βαν  φλαµινιχυσ, 

σαχερδοταλισ, φ!λεγ ηα εγψαζον καρριερεν βελλ µ〈σ τισζτσγεκ µεγνεϖεζσνεκ φ!νϖι 

φορµ〈ιϖαλ ϖ〈λτακοζνακ,573 εγψ µ〈ρ αβσζολϖ〈λτ τισζτσγρε υταλνακ. Εββ!λ ϖισζοντ νεµχσακ 

α χυρσυσ ηονορυµ σορρενδϕρε, ηανεµ ε παπι µλτ⌠σ〈γοκ βετλτσνεκ ιδ!βελι 

κορλ〈τοζοττσ〈γ〈ρα, αννυυσ ϖολτ〈ρα ισ κϖετκεζτετηετνκ. Α φλαµεν µλτ⌠σ〈γα φελιραταινκ 

τανσ〈γα σζεριντ κορλ〈τοζοττ ιδ!ταρταλµ, εγψϖεσ µεγβζατ〈σ ϖολτ Αθυινχυνβαν, εββ!λ 

πεδιγ ναγψ βιζονψοσσ〈γγαλ αρρα ισ κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α ποντιφεξ σ αζ αυγυρ ισ 

ιλψεν λεηετεττ. Αζ εγψεσ παπι µλτ⌠σ〈γοκ σζ〈µ〈ρ⌠λ � µελψ ϖ〈ροσονκντ ελτρ! λεηετεττ � 

σεµµιτ νεµ τυδυνκ. Αζ σεµ δερλ κι αζ αθυινχυµι φελιρατοσ ανψαγβ⌠λ, ηογψ µιλψεν 

µ⌠δον: νπγψ∀λσεν τρτν! µεγϖ〈λασζτ〈σ, ϖαγψ α ταν〈χσ 〈λταλ τρτν! κινεϖεζσ τϕ〈ν 

νψερτκ−ε ελ φεληαταλµαζ〈συκατ.574 Α χυρσυσ ηονορυµβαν ελφογλαλτ ηελψκ αλαπϕ〈ν α 

λεγµαγασαββ ρανγ ϖ〈ροσι µλτ⌠σ〈γοκ κζ σοροληατϕυκ !κετ: α φλαµινατυσρα ϖαλαµικορ α 

δυυµϖιρατυσ σ α θυινθυενναλιτασ βετλτσε κζττ κερλτ σορ.575 Υγψανεζ γψαντηατ⌠ α 

τρεδκεσ φελιρατοκ αλαπϕ〈ν, αζ αυγυροκ σ ποντιφεξεκ εσετβεν ισ. 

                                                                                                                                                                          
ιλψεν σζεµλψεκ σζ〈µοσ φυνκχι⌠ϕυκ µιαττ αζ ινφορµ〈χι⌠ κζλσνλ ερ!σεν σζελεκτ〈λτακ, ϖαγψ α τισζτσγκ 

ηελψεττ α λοϖαγρενδβε ϖαλ⌠ ταρτοζ〈συκατ αδτ〈κ µεγ, µερτ αζ ρανγβαν σ πρεσζτιζσβεν αζ σσζεσ ϖ〈ροσι 

τισζτσγετ φελλµλτα, ϖ. κατ. 290. � ςολτακ ολψαν φελιρατµ∀φαϕοκ, ϖαγψ ηελψζετεκ, αµικορ α πιετασ ϖαγψ αζ 

ιλλεµ παρανχσολτ κτελεζ! ϖισσζαφογοττσ〈γοτ, πλ. α ηοζζ〈ταρτοζ⌠κ σζ〈µ〈ρα τρτν! σρεµλκ 〈λλτ〈σ〈ν〈λ, αζ 

ολτ〈ροκον, ϖαγψ α µ〈σοκ  − πλ. χσ〈σζ〈ροκ � τισζτελετρε 〈λλτοττ φελιρατοκον, ϖ. κατ. 324, κατ.  300, 303, 308, 

314, 321, 336, στβ. � Σαϕνοσ αζ αθυινχυµ φελιραταινκ τλνψοµ⌠ τββσγε εββε αζ υτ⌠ββι ναγψ χσοπορτβα 

ταρτοζικ. 
572 Υγψανγψ ΝΑΓΨ Τ.: Βπ. τρτ. Ι., 129 
573 ς. κατ. 261: ΙΙϖιρ θ(υιν)θ(υενναλισ), φλαµιν[ι]χ[υ]σ. ϖαγψ κατ.: 263 ΙΙϖιρυµ  θ(υιν)θ(υενναλισ) 

φλαµινιχ(υσ) � φορδτϖα ισ, Κατ. 340: φλαµε<ν=µ> (σιχ!) δυ(υ)µϖιραλισ 
574 Α κρδσηεζ: ∆. ΛΑ∆ΑΓΕ: Στδτισχηε Πριεστερ υνδ Κυλτµτερ, κλνσεν 69 σκκ. 
575 340, 358, 261, 263,  
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 Α ταν〈χσ σ α τισζτσγϖισελ!κ µυνκ〈ϕ〈τ σεγτ! αππαριτορεσ κζλ µινδσσζε εγψ 

σχριβ〈τ ισµερνκ Αθυινχυµβ⌠λ.576 

 Μιϖελ αζ αθυινχυµι ρ⌠µαι ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈τ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ σζακι 

ρσζβ!λ αλακτοττ〈κ κι, αζ ιττενι, φαλυσι τελεπλσεκ ισ α ϖ〈ροσ ιρ〈νψτ〈σα αλ〈 κερλτεκ. Α 

χιϖιτασ τελεπλσϖισζονψαινακ τ〈ργψαλ〈σα σορ〈ν µ〈ρ λ〈ττυκ, ηογψ εζεκνεκ α τελεπεκνεκ ϕ⌠ 

ρσζε α ρ⌠µαι η⌠δτ〈στ κϖετ!εν κελετκεζεττ, ρσζβεν αζ αυξιλι〈ρισ, µαϕδ λεγι⌠σ ϖετερ〈νοκ 

λετελεπεδσε ϖαγψ λετελεπτσε, ρσζβεν πεδιγ αζ εραϖισχυσ νπεσσγ σποντ〈ν 

ιδεϖ〈νδορλ〈σα κϖετκεζτβεν.577 ⊆ρ〈σοσ βιζονψτκυνκ σαϕνοσ νινχσ αρρα ϖονατκοζ⌠αν, 

ηογψ εζεκ α ϖιχυσοκ αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµνακ, µαϕδ α χολονι〈νακ αλ〈ρενδελτ 

αδµινισζτρατϖ εγψσγει λεττεκ ϖολνα, φαλυσι ελλϕ〈ρ⌠κ φελιραται υγψανισ νεµ µαραδτακ 

φενν. Κελετκεζσκ κρλµνψειβ!λ σ φεκϖσκβ!λ αζονβαν νψλϖ〈νϖαλ⌠ αζ 

Αθυινχυµηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈συκ. Α ϖιχυσ ςινδονιανυσ (Βκ〈σµεγψερ) εσετβεν φελιρατ ισ 

ιγαζολϕα, ηογψ οττ αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κνακ βιρτοκαικ ϖολτακ.578 Μγ α ϖιχυσοκ εσετβεν 

α ϖ〈ροσνακ ϖαλ⌠ αλ〈ρενδελτσγ, λατιν σζ⌠ϖαλ αττριβυτιο τερµσζετεσ σ µαγ〈τ⌠λ ρτετ!δ!, α 

ρ⌠µαι ϖ〈ροσ αδµινισζτρατϖ στρυκτυρ〈ϕ〈β⌠λ φακαδ⌠ ϕελενσγ ϖολτ,579 Αθυινχυµ ϖ〈ροσα σ α 

χιϖιτασ Εραϖισχορυµ κζττ εγψ ιλψεν ϖισζονψ λεηετ!σγτ νεµ ταρτοµ ϖαλ⌠σζν∀νεκ.580  

 Αζ Αυγυσταλισοκ τεστλετε µ〈ρ α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈βαν ισ λτεζεττ 

Αθυινχυµβαν.581 Μ〈σ ϖ〈ροσοκβαν α τεστλετετ λεγγψακραββαν, αζ εγψσζερ∀ πλυραλισ 

φορµ〈τ αλκαλµαζϖα Αυγυσταλεσνεκ, ριτκ〈ββαν ορδο Αυγυσταλιυµνακ νεϖεζτκ. Αζ 

αθυινχυµι σζερϖεζετ φορµ〈ϕα, α χολλεγιυµ Αυγυσταλιυµ εγψελ!ρε πλδα νλκλι αζ εγσζ 

βιροδαλοµβαν.582 ⊃λν � α χολλεγιυµ φαβρυµηοζ σ α χολλεγιυµ χεντοναριορυµηοζ 

ηασονλ⌠αν − εγψ πραεφεχτυσ 〈λλτ.583 Ρ⌠λα � ππ αζ ελ!ββι χολλεγιυµοκ πραεφεχτυσαι 

πλδ〈ϕα νψοµ〈ν � ϕογγαλ φελττελεζηετϕκ, ηογψ α ϖ〈ροσι ταν〈χσ νεϖεζτε κι α τεστλετ 

λρε. Κρδσ, ηογψ ηονναν: αζ ελ!ββι πραεφεχτυσοκηοζ ηασονλ⌠αν α δεχυρι⌠κ σοραιβ⌠λ, 

                                                           
576 Κατ. 267, 268, 269. 
577 Οσονεσ, Ιασυλονεσ, εσετλεγ α Γαραµαντεσ, Γορσιυµ, Φλοριανα, ϖιχυσ ςινδονιανυσ, ϖιχυσ Βασορετενσισ. 
578 Κατ. 316.  
579 Ισιδ. Ετψµ. 15, 2, 11: ςιχι ετ χαστελλαε ετ παγι ηι συντ θυι νυλλα διγνιτατε χιϖιτατισ ορναντυρ, σεδ ϖυλγαρι 

ηοµινυµ χονϖεντυ ινχολυντυρ, ετ προπτερ παρϖιτατεµ συι µαιοριβυσ χιϖιτατιβυσ αττριβυυντυρ� 
580 ς. Κοϖ〈χσ Π. Ανταευσ 24, 1999, 278 σκκ, τοϖ〈ββ〈 Ε. Σζαβ⌠, ΗΠΣ 6,  
581 Κατ. 262, 333,  
582 Ροκον ϖισζοντ ϖελε αζ Αυγυσταλεσ Γαλλι〈βαν φελβυκκαν⌠ χορπορατι ϕελζ!ϕε. Α σεϖιρι σ Αυγυσταλεσ 

ορδ⌠κντ ϖαλ⌠ µεγϕελενσηεζ λδ. πλ.: ΧΙΛ ΞΙς 2410 (Βοϖιλλαε), ΧΙΛ Ξ 1249 (Νολα), ΧΙΛ ΞΙς 367, 373, 

421, στβ. (Οστια), στβ. Α κρδσηεζ: ΑΒΡΑΜΕΝΚΟ: ∆ιε Μυνιζιπαλε Μιττελσχηιχητ 163 σκκ. 
583 Κατ. 304. 
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ϖαγψ α χολλεγιυµ ταγϕαι κζλ. Μιϖελ α ναγψ σζ〈µβαν ισµερτ αθυινχυµι δεχυρι⌠ κζττ 

σενκι σεµ ϖισελτ ιλψεν τισζτσγετ, ελσ! λ〈τ〈σρα γψ τ∀νικ, ηογψ α κινεϖεζσρε νεµ 

κζλκ, ηανεµ αζ Αυγυσταλεσ σοραιβ⌠λ κερλτ σορ. Αζονβαν α χεντοναριινεκ ισ χσακ εγψ, 

σ α φαβρινακ ισ µινδσσζε χσακ κτ παρανχσνοκ〈τ ισµερϕκ αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ κζττ, 

πεδιγ εζ α κτ τισζτσγ εγσζεν βιζονψοσαν α µυνιχιπ〈λισ ελιτ χυρσυσ ηονορυµ〈ηοζ 

ταρτοζοττ.584 Μιϖελ αζονβαν α δεχυρι⌠κ σζ〈µ〈ρα α χολλεγιυµι πραεφεχτυρα χσυπ〈ν εγψ 

αλαχσονψαββ τισζτσγ ϖολτ, µελψετ νεµ φελττλενλ εµλτεττεκ µεγ φελιρατυκον, εζζελ 

σζεµβεν αζ Αυγυσταλεσ σζ〈µ〈ρα υγψανεζ α τισζτσγ α κζνσγεσ Αυγυσταλιτασν〈λ 

µινδενκππεν ρανγοσαββ λεννε, αµιτ µινδεν ϖαλ⌠σζν∀σγ σζεριντ εµλτεννεκ α 

φελιραταικον, α ϖισζονψλαγ ναγψ σζ〈µ Αυγυσταλεσ ηαλλγατ〈σ〈τ α πραεφεχτυρα 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν εγψφαϕτα ινδιρεκτ βιζονψτκκντ φογηατϕυκ φελ αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ α 

πραεφεχτυρ〈τ � α τοββι χολλεγιυµηοζ ηασονλ⌠αν  αζ ! χολλεγιυµοκ εσετβεν ισ α δεχυρι⌠κ 

τλτττκ βε. 

 Α σεϖιρεκ σ Αυγυσταλισοκ κζττ νινχσενεκ ολψανοκ, ακικ µινδκτ τισζτσγετ 

βετλτττκ ϖολνα. Α σεϖιρατυσ εγψβκντ ελ!κελ!ββνεκ ισ λ〈τσζικ αζ Αυγυσταλιτ〈σν〈λ.: 

γψ τ∀νικ, α σεϖιρεκνεκ ϖολτ νµι εσλψε αρρα, ηογψ βεκερλϕενεκ α δεχυριο τεστλετβε,585 

αζ Αυγυσταλισοκνακ ϖισζοντ νεµ, λεγφελϕεββ χσακ α φιαικνακ.586 Εζ εγψβεϖ〈γ α βιροδαλοµ 

µ〈σ τερλετειν ταπασζτατλτακκαλ ισ.587 Κλνλεγεσ ρδεµεκ εσετν α λεγµαγασαββ 

κιτντετσ αζ υτ⌠ββιακνακ λεγφελϕεββ αζ ορναµεντα δεχυριοναλια λεηεττεκ588 αµι � µ〈σ 

φορρ〈σικβ⌠λ τυδϕυκ � νεµ ϕελεντεττ τνψλεγεσ ταν〈χσταγσ〈γοτ, αζ ιλψενεκνεκ πλ. σζαϖαζατι 

ϕογα σεµ ϖολτ.589 

 

 

   Α ϖεζετ! ρτεγεκ 

 

                                                           
584 Αζ οκοτ � ηογψ τι. αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ φελιρατ〈λλτ〈σα τββνψιρε ολψαν σπεχι〈λισ αλκαλµακηοζ 

καπχσολ⌠δικ, µελψεκ νεµ ενγεδτκ α καρριερϕκ ρσζλετεζστ α φελιρατον � φεντεββ, µ〈σ σσζεφγγσβεν 

µ〈ρ εµλτεττκ. 
585 Κατ 265. 
586 Κατ. 302. 
587 ΑΒΡΑΜΕΝΚΟ, ι. µ. 14 σκκ. 
588 Κατ. 271. 
589 Κατ. 99, αηολ αζ ιλψεν τπυσ κιτντετσεκ µελλεττ κλν πριϖιλεγιυµκντ ϕελενικ µεγ α ιυσ σεντεντιαε 

διχυµδαε. Α κρδσηεζ: Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 201. 
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 Αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµ δεχυρι⌠ινακ βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σ〈ρ⌠λ � Μ⌠χσψ 

Ανδρ〈σ νψοµ〈ν � σοκατ ρτ α κυτατ〈σ. Χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ ϖαλ⌠βαν ναγψ σζ〈µβαν 

φορδυλνακ ελ! α δεχυρι⌠κ, σ!τ µγ α σεϖιρεκ κζττ ισ. Αζτ περσζε Μ⌠χσψ Α. ισ ελισµερτε, 

ηογψ ηογψ αζ 1. σζ〈ζαδβαν νεµ κερληετεττ σορ ναγψοββ αρ〈νψ 

πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σρα αζ Εραϖισχι κρβεν, κϖετλεζσκππ α Ιυλιι,590 α Χλαυδιι, σ α 

Φλαϖιι Αθυινχυµβαν ιδεγεν βετελεπεδ!κ λεσζ〈ρµαζοτται ϖολτακ. Χ. Ιυλιυσ ςιατορινυσ α 

χαναβαε−β⌠λ σζ〈ρµαζηατοττ, οττ µ∀κδττ ϖαλαµικορ α 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν εγψ 

Ιυλιυσ ςιατορ νεϖ∀ µαγιστερ, ακινεκ ςιατορινυσ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α φια ϖολτ.591 Τ. Ιυλιυσ 

Μερχατορ φελιρατα � κζϖετεττ µ⌠δον � α δεχυριο νψυγατι καπχσολαταιρα υταλ, σ αζτ σεϕτετι, 

ηογψ ϖαλ⌠βαν κερεσκεδ! ϖολτ.592  Κτ βιζονψταλαν ολϖασατ νϖτ!λ ελτεκιντϖε εγψετλεν 

Χλαυδιυστ ισµερνκ αζ αθυινχυµι ορδοβαν, Χλαυδιυσ Φροντ⌠τ. Φελιρατα α βυλγ〈ριαι 

Σταραζαγορα ∆ολιχηενυµ〈βαν κερλτ ελ! Αλεξανδερ Σεϖερυσ κορ〈ρα δατ〈λτ σζρ 

κερεσκεδ!κ ολτ〈ραινακ τ〈ρσασ〈γ〈βαν. Α ∆υνα Αθυινχυµ αλαττι σζακασζ〈νακ φοργαλµα 

ηελλενιζ〈λτ σζρ κερεσκεδ!κ κεζβεν ϖολτ, ακικ β〈ζισυκατ α ποντοσι ϖ〈ροσοκβαν πτεττκ 

κι. Χλαυδιυσ Φροντο φελιρατ〈νακ τανσ〈γα σζεριντ πραγµατευτσ ϖολτ, τεη〈τ εζεκ 

ϖαλαµελψικνεκ α µεγβζοττϕακντ τεϖκενψκεδεττ. ςαλ⌠σζν∀λεγ ! ισ σζρ σζ〈ρµαζ〈σ 

ϖολτ. Α Φλαϖιυσοκ κζλ χσυπ〈ν εγψ Αυγυσταλισ κρλµνψειτ ισµερϕκ κζελεββρ!λ. 

Γαζδαγ λιβερτυσ ϖολτ. Υλχισια χαστρ〈ν αζ αυξιλι〈ρισ τ〈βορ µελλεττ τεµετκεζεττ νπεσ 

χσαλ〈δϕ〈ϖαλ εγψττ, ϖαλ⌠σζν∀ τεη〈τ, ηογψ οττ λτ, σ οττ ζλετελτ � κϖλ τεη〈τ Αθυινχυµ 

τερριτοριυµ〈ν. Αυγυσταλιτασα Αθυινχυµβαν α ϖ〈ροσβαν λϖ! β〈ζισ〈ϖαλ, ϖαγψ οττ µ∀κδ!, 

µεγβζ⌠ιϖαλ ιλλ. πατρονυσαιϖαλ µαγψαρ〈ζηατ⌠.593 Αζ Υλπιιτ, αζ Αελιιτ σ αζ !κετ κϖετ! 

Αυρελιιτ σ Σεπτιµιιτ Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ ελσ!σορβαν ηελψι βεννσζλττεκνεκ ταρτοττα, σ αζ 

αθυινχυµι ορδοβα ϖαλ⌠ βεκερλσκετ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ αττριβυτι⌠ϕ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζτα. 

Α χσ〈σζ〈ρνϖ αζονβαν νµαγ〈βαν µγ νεµ βιζονψτκ α βενννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σρα: αµι 

τββ−κεϖσβ βιζτοσ αζ ιλψεν εσετεκβεν (ελτεκιντϖε α ναγψ ιτ〈λιαι γενσεκ λιβερτυσαινακ 

ταρτοµ〈νψοκβα κιϖ〈νδορολτ λεσζ〈ρµαζοτταιτ⌠λ), αζ αζ ιλλετ! προϖινχι〈λισ ερεδετε. Αζ 

αθυινχυµι χσ〈σζ〈ρνοµεντ ϖισελ! δεχυρι⌠κ τλνψοµ⌠ρσζβεν λατιν χογνοµεντ ϖισελνεκ. 

Εζεκ, λδ. Χρισπυσ, ∆εχορατυσ, ∆υβιτατυσ, Φιρµυσ, Φλορυσ, Μαξιµυσ, Ματυρυσ, Μερχατορ, 

Οπτατυσ, Περπετυυσ, Πραεσενσ, Προχυλυσ, Θυαδρατυσ, Ρεσπεχτυσ, Περπετυυσ, Σεπτιµυσ, 

ςαλενσ, ςαλεντινυσ, ςιχτορινυσ, στβ. 〈λταλ〈νοσαν ελτερϕεδτεκ, σ α ϖισελ!ικ κζελεββι 

                                                           
590 Κατ. 264, 266, 282.  
591 256, 307. 
592 Κατ. 308. 
593 Κατ. 315. 
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σζ〈ρµαζ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠ κϖετκεζτετσεκ λεϖον〈σ〈ρα αλκαλµατλανοκ. Α Ιανυαριυσ νϖ 

ηασζν〈λατα εσετβεν α κυτατ〈σ φελττελεζι α κελτα η〈ττερετ.594 Α Πολιδευχεσ, Επιγονυσ, 

Αεπιχτετιανυσ γργ νεϖεκ, ιλλ. αζοκ ρ⌠µαι σζυφφιξυµµαλ τοϖ〈ββκπζεττ φορµ〈ι. 

ϑελλεµζ!, ηογψ εζεκ αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ νεϖει κζττ κσ!ν, χσακ α 3. σζ〈ζαδβαν 

βυκκαννακ φελ σ α ϖισελ!ικ τββνψιρε ηελλενιζ〈λτ κελετιεκ.595 Α χσ〈σζ〈ρνϖ µελλεττ νεµ 

ρ⌠µαι ερεδετρε υταλ⌠ χογνοµεν εζεν κϖλ µγ εγψ σεϖιρνλ, Μ. Υλπιυσ Γαδδασν〈λ 

φορδυλ ελ!. Α Γαδδασ αναλ⌠γι〈ι σµι νψελϖτερλετεν ταλ〈ληατ⌠κ. Υλπιυσ Γαδδασ σζρ 

σζ〈ρµαζ〈σα µινδεν τοϖ〈ββι νλκλ µεγµαγψαρ〈ζηατ⌠ α σζρεκ εγψικ αλακυλατ〈νακ, α 

χοηορσ Ι Ηεµεσενορυµ (µιλλιαρια) χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ)−νακ Αθυινχυµ−κζελι, 

ιντερχισαι ϕελενλτϖελ. 

Α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! αθυινχυµι δεχυρι⌠κ κρβ!λ � νεµ χογνοµενϕε, ηανεµ 

φιλιατι⌠ϕα αλαπϕ〈ν − χσυπ〈ν εγψετλεν εγψ σζεµλψ κελτα σζ〈ρµαζ〈σα βιζτοσ, Π. Αελιυσ 

Φιρµυσ Ρυσχονισ φ(ιλιυσ)−, α Μ⌠χσψ Α. 〈λταλ αζ αττριβυτιο εγψικ βιζονψτκακντ χιτ〈λτ 

φελιρατ 〈λλτ⌠ϕ〈. Α Ρυσχο νϖ αζονβαν Παννονι〈βαν τββσζρ νεµ φορδυλ ελ!, σ νεµ 

λεληετ!κ φελ ιττ αζ αναλ⌠γι〈ι σεµ, ελλενβεν, ηα νεµ ισ τλ γψακραν, ϕελεν ϖαννακ αζ αναλ⌠γ 

αλακϕαι: α Ρυσχυσ, α Ρυσενσ, α Ρυσο, Ρυσυσ, στβ., α νψυγατι κελτα τερλετεκεν, 

µινδενεκελ!ττ Νοριχυµβαν. Νεµ βιζονψτηατ⌠ τεη〈τ εγψρτελµ∀εν Π. Αελιυσ Φιρµυσ 

εραϖισχυσ σζ〈ρµαζ〈σα. Ελκπζεληετ! ελλενβεν, ηογψ ! ισ αζζαλ νψυγατι κελτα νπελεµµελ 

κερλτ Αθυινχυµβα, αµελψνεκ ϕελενλτε α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈ν τββ ϕελβ!λ ισ κιµυτατηατ⌠, 

σ αµελψνεκ ηαγψατκα σζ〈µοσ τεκιντετβεν ελκλνλ αζ Αθυινχυµτ⌠λ δλρε φεκϖ! χιϖιτασ 

Εραϖισχορυµ λακοσσ〈γ〈νακ ηαγψατκ〈τ⌠λ. Α βεννσζλττ λακοσσ〈γ βεπλστ Αθυινχυµ 

λακοσσ〈γ〈βα ϖαγψ ακ〈ρ αννακ ϖεζετ! ρτεγβε τερµσζετεσεν ρτελµετλεν δολογ λεννε 

κιζ〈ρνι, αζ ιντεγρ〈χι⌠ηοζ αζονβαν νεµ σζκσγεσ αζ αττριβυτιο φελττελεζσε. Αζ Εραϖισχι 

τερλετε α ∆οµιτιανυσ− σ Τραιανυσ−κορι δ〈κ η〈βορκ κζϖετλεν η〈τορσζ〈γ〈τ σ 

σοροζ⌠β〈ζισ〈τ ϕελεντεττε, γψ αζ Υλπιι σ Αελιι ακ〈ρ ναγψοββ σζ〈µβαν ισ λεηεττεκ ηελψι 

σζ〈ρµαζ〈σ αυξιλιαρισ ϖετερ〈νοκ, ιλλ. εζεκ λεσζ〈ρµαζοτται ισ. Υγψανακκορ αζονβαν αζ 

αυξιλι〈κ ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σ ϖετερ〈νϕαι λετελεπεδσνεκ ϖαγψ λετελεπτσνεκ � 

λεηετ!σγτ σεµ σζαβαδ κιζ〈ρνυνκ, ηισζεν Αθυινχυµ κζελβεν, α κσ!ββι µυνιχιπιυµ 

τερλετν, ϖαγψ αννακ κζελβεν φολψαµατοσαν τββ αυξιλια ισ 〈λλοµ〈σοζοττ: Υλχισια 

χαστρ〈ν, Αλβερτφαλϖ〈ν, Χαµπον〈ν, Ματριχ〈ν, Ιντερχισ〈βαν 596 Αζ εζεκ ϖιχυσαιϖαλ ϖαλ⌠ 

                                                           
594 Κατ. 327, Κρ. υ. 178−β⌠λ. Α χογνοµενηεζ λδ. α κατ. 16. σζ. φελιρατ〈ηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 
595 Λδ. πλ. α βριγετι⌠βαν ελ!φορδυλ⌠ ηασοννεϖ∀ ελλϕ〈ρ⌠κ δοµυσ−αδαταιτ ,  
596 Λδ. φεντεββ, α τερριτοριυµον µεγϕελεν! νψυγατι κελτα ϕελλεγζετεσσγεκετ, ϖαγψ αζ ιτινεραριυµοκβαν 

εµλτεττ στατι⌠κ προβλµ〈ϕ〈τ. Αζ αυξιλι〈ρισοκ �ϖγκιελγτσρ!λ� εγψβκντ ιγεν κεϖεσετ τυδυνκ: 〈λταλ〈βαν 
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καπχσολατταρτ〈σ νη〈νψ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! ελλϕ〈ρ⌠ εσετβεν κζϖετλενλ ισ 

ιγαζοληατ⌠.597 Χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ α 2. σζ〈ζαδτ⌠λ µ〈ρ α λεγι⌠σϖετερ〈νοκ κζττ ισ εγψρε 

νϖεκϖ! αρ〈νψβαν φορδυλνακ ελ!. Εγψ ιλψεν ϖετερ〈ν φια ϖολτ Μ. Υλπιυσ ςιχτορινυσ 

θυαεστορ ισ. Αζ ισµερετλεν χογνοµεν∀ Μ. Υλπιυσ µαγα αβσζολϖ〈λτ φιγψελεµρε µλτ⌠ 

καρριερτ α λεγι⌠κν〈λ, µιελ!ττ Αθυινχυµ σ Μυρσα δεχυρι⌠ϕα σ σαχερδοσ προϖινχιαε λεττ 

ϖολνα.598  Α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! δεχυρι⌠ινκ εγψ ρσζε α χαναβαε τερλετν ηαγψοττ η〈τρα 

φελιρατοτ µαγα υτ〈ν, νµελψ εσετβεν ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν α χαναβαεβ⌠λ ισ σζ〈ρµαζοττ, αµι 

υγψανχσακ α ηαδσερεγγελ, σ νεµ α χιϖιτασ Εραϖισχορυµµαλ ϖαλ⌠ καπχσολατ〈τ ηζζα αλ〈 

Αθυινχυµ ϖεζετ! ρτεγνεκ.599 Α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ κζττ εγψβκντ ϖαν ολψαν ισ, 

ακιρ!λ εγψρτελµ∀εν µεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ ιδεγεν ϖολτ: πλ. Τ? Αυρελιυσ Τ. φιλ. Παπιρια 

Φλαϖινυσ, ακι οεσχυσι πολγ〈ρ, αζ οττανι πρινχεπσ ορδινισ ϖολτ.  

Α νεµ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ εγψ ϕελεντ!σ ρσζε ιτ〈λιαι ερεδετ∀ ϖολτ: γψ α δεχυρι⌠κ 

κζλ Χ. Ροσχιυσ Χρισπινυσ,600 Χ. Φαβιυσ,601 Π. Πετρονιυσ Χλεµενσ,602 αζ Αυγυσταλισοκ 

κζλ Σεξτυσ Ιυϖεντιυσ Φορτυνατυσ Αυγ.603 τοϖ〈ββ〈 α Γαι Ατιλιι: Πολιο, αζ Αυγυσταλισ, ακι 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ απα ϖολτ, σ Πολιανυσ, α δεχυριο, αεδιλιχιυσ,604  

ςαλ⌠σζν∀λεγ νψυγατι κελτα σζ〈ρµαζ〈σακ ϖολτακ Αχχ(ιυσ) Μαξιµυσ,605 Λ(υχιυσ) 

Αττιχιυσ Αττιχινυσ σ Χ(αιυσ) Αττιχιυσ ςερεχυνδυσ,606 Λ. Σερανιυσ Σεροτινυσ,607 σ αζ 

Αυγυσταλισ ∆εχιµιυσ ∆ιονισιυσ ϖαγψ ποντοσαββαν αζ ! πατρονυσα, µερτ ! µαγα α γργ 

χογνοµενϕβ!λ τλϖε ϖαλ⌠σζν∀λεγ φελσζαβαδτοττ λεηετεττ.608Α Φοϖιαχιυσοκ609 νεϖε 

                                                                                                                                                                          
γψ ταρτϕα α κυτατ〈σ, ηογψ αζ ! ϕυταλµυκ ελσ!σορβαν α χιϖιτασ Ροµανα σ α χονυβιυµ ϖολτ, σ νεµ α 

φλδβιρτοκ, εζρτ ελβοχσ〈ϕτ〈συκ υτ〈ν ελσ!σορβαν α σζολγ〈λατι ιδεϕκ αλαττι µεγτακαρτ〈σαικρα 

ηαγψατκοζηαττακ, ϖ. Λ. ΩΙΕΡΣΧΗΟΩΣΚΙ: Ηεερ υνδ Ωιρτσχηαφτ 100 σκκ, εζζελ σζεµβεν Π. Α. ΒΡΥΝΤ, 

ΠΒΣΡ 18, 1950, 66. 
597 Κατ. 315:  Φλαϖιυσ Φελιχιο Υλχισια χαστρ〈ν, ϖαγψ κατ. 346: αζ ισµερετλεν χογνοµεν∀ Μ. Υλπιυσ σαχερδοσ 

απϕα, ακινεκ α ηαγψατκ〈τ α ϖετυσσαλιναι χαναβαε λακ⌠ι σζ〈µ〈ρα α φια ρενδεζτε ελ. 
598 Κατ. 346. 
599 277,  
600 Κατ. 303. 
601 Κατ. 284 
602 Κατ. 264. 
603 Κατ. 294. 
604 Κατ. 302. 
605 Κατ. 312. 
606 Κατ. 314. 
607 Κατ. 265. 
608 Κατ. 306. 
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µ〈συττ νεµ φορδυλ ελ!. Εγψ αλκαλοµµαλ, εγψ ελϖεσζεττ φελιρατρ⌠λ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ροµλοττ 

Φονιαχιυσ φορµ〈βαν ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ ρ〈νκ610 Α Φοϖιαχιυσ αναλ⌠γ αλακϕα εγψ α χιϖιτασ 

Βοιορυµ τερλετν, Ωλλερσδορφβαν ελ!κερλτ φελιρατον φορδυλ ελ!, µελψετ α βεννσζλττ  

Φοϖεα Σεχχαε φ(ιλια) 〈λλτοττ. Εζ αλαπϕ〈ν α Φοϖιαχιι α νψυγατ−παννονιαι−νοριχυµι 

βεννσζλττεκ ροµανιζ〈λτ λεσζ〈ρµαζοτταινακ τεκιντηετ!κ. Α Φοϖεα φελιρατ〈ν εµλτεττ 

Τατυχα Μ. Αχιονι νεϖε αλαπϕ〈ν φελϖετ!δικ αννακ α λεηετ!σγε ισ, ηογψ αζ αθυινχυµι 

Αχχ(ιι?) ερεδεττ ισ υγψανεββεν α κρβεν κελλ κερεσννκ. Νοριχυµι καπχσολατοκρα υταλ α 

χαναβαε εγψικ µαγιστερνεκ, Βελλιχιυσ Φιρµινυσνακ α νεϖε ισ.611 Ε χσοπορτ νϖαδ〈σ〈βαν 

α νϖϖ〈λασζτ〈σ σαϕ〈τοσσ〈γαιν τλ µγ αζ α τοϖ〈ββι ϕελλεγζετεσσγ ισ µεγφιγψεληετ!, ηογψ 

αζ εµλτεττ νεϖεκ ϖισελ!ι (ϖαγψ ϖαλαµελψικ !σκ) γψ ϕυτοττακ α χιϖιτασ Ροµανα 

βιρτοκ〈βα, ηογψ κζβεν νεµ ϖεττεκ φελ χσ〈σζ〈ρνοµεντ. Εζ α λατιν ϕογ βιρτοκλ〈σ〈β⌠λ 

αδ⌠δ⌠ πολγ〈ρϕογσζερζσι λεηετ!σγ ρϖν ϖολτ λεηετσγεσ. Κρδσ, ηογψ ηολ κερλτ ερρε α 

πολγ〈ρϕογσζερζσρε σορ: µγ α κορ〈ββι ηαζ〈ϕυκβαν (!κ, ϖαγψ φελµεν!ικ), ϖαγψ µ〈ρ 

Αθυινχυµ τερλετν. Αζ υτ⌠ββι κτ λεηετ!σγ µρλεγελστ ϕελεντι: Αθυινχυµ, ϖαγψ α 

χιϖιτασ Εραϖισχορυµ λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈τ. Α κρδσ τ〈ργψαλ〈σ〈τ λδ. λεντεββ. 

Β〈ρ νεϖε ιτ〈λιαι ερεδετ∀, αννακ 〈λταλ〈νοσ ελτερϕεδτσγε φολψτ〈ν κζελεββρ!λ νεµ 

ηατ〈ροζηατ⌠ µεγ Μ. Πετιλιυσ Χλεµεντινυσ δεχυριο612 σ Χ. Χορνελιυσ Χοριντηυσ,613 

Αυγυσταλισ σζ〈ρµαζ〈σα. ϑ⌠λ ελκλντηετ! χσοπορτοτ αλκοτνακ ϖοσζοντ αζ Αντονιι,614 α 

Τιτιι, αζ υτ⌠ββιακ αζ Αντονιιϖαλ εγψεσλϖε ισ,615 τοϖ〈ββ〈 α ςαλεριι.616 Ιδεγεν ερεδετκ 

Αθυινχυµβαν βιζτοσ, ιττενι κπϖισελ!ικ κζελεββι σζ〈ρµαζ〈σ〈τ αζονβαν νεηζ λεννε 

µεγηατ〈ροζνι. Α κζσ βεννκ αζ, ηογψ Αθυινχυµον κϖλ µ〈σ παννονιαι, σ!τ, 

παννονι〈ν κϖλι ϖ〈ροσ ϖεζετσβεν ισ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ. Γψαντηατ⌠, ηογψ εγψ ρσζκ 

κζττ ροκονι, ϖαγψ πατρονυσ−χλιενσ ϖισζονψ λτεζεττ, εζτ αζονβαν νεηζ βιζονψτανι. 

Α φεντιεκβ!λ κιτ∀νικ, ηογψ αζ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ ζµε ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σ, δε 

αλαπϖετ!εν προϖινχι〈λισ ερεδετ∀ ϖολτ. Εζ µγ α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! δεχυρι⌠κ 

Αυγυσταλισοκ σ σεϖιρεκ εγψ ρσζνλ ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠, ϖαγψ ϖαλ⌠σζν∀στηετ!. Εννεκ 

                                                                                                                                                                          
609 Κατ. 261, 263. 
610 Κατ. 286. 
611 Κατ. 256. 
612 Κατ. 287. 
613 Κατ. 270. 
614 Κατ. 278, 279, 280, 281, 297, 320. 351, τοϖ〈βββ〈 εγψ Αυγυσταλισ 339. 
615 Κατ. 289, 358, 361, τοϖ〈ββ〈 εγψ 262. 
616 Μ〈ρ α χαναβαε−βαν ισ, ϖ κατ. 352. Κατ. 264, 291, 295, 317, 284. 
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µεγφελελ!εν αζ αζ λεσ κεττ!σσγ � βεννσζλττ ϖεζετ! ρτεγ εγψφελ!λ, σ τισζτ〈ν ιδεγεν 

χολλεγιυµι ταγσ〈γ µ〈σφελ!λ, σ α βεννσζλττεκ τελϕεσ ηι〈νψα α κζπσ! ρτεγεκβ!λ σ α 

ϖ〈ροσι κζλετβ!λ � µελψετ Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ βεννσζλττεκκελ ϖαλ⌠ 

τϖεσ αζονοστ〈σ κϖετκεζτβεν µεγ〈λλαπτοττ, νεµ λτεζεττ αζ αθυινχυµι τ〈ρσαδαλοµ 

φελσ! σ κζπσ! ρτεγε κζττ.617 

 Αζ αθυινχυµι ϖεζετ!ρτεγ γαζδαγσ〈γ〈τ σ α ταρτοµ〈νψον ϖαγψ ργι⌠ν βελλι 

ηαταλµι σλψ〈τ α ϖ〈ροσον κϖλ βετλτττ φυνκχι⌠ι ϕελζικ. Α λεγµαγασαββ, ταρτοµ〈νψον 

βελλι ποσζτ, αµιτ εγψ ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠ ελρηετεττ, αζ ϖεντε σσζελ! χονχιλιυµ 

προϖινχιαε−ν ελνκλ! σαχερδοσ προϖινχιαε ϖαγψ µ〈σ νϖεν σαχερδοσ αραε Αυγυστι 

µλτ⌠σ〈γα ϖολτ. Αζ αθυινχυµι ελλϕ〈ρ⌠κ κζττ ητ ταρτοµ〈νψι φ!παποτ ισµερνκ.618 

Υγψανχσακ ταρτοµ〈νψι σζιντ∀, δε ρενδκϖλι µεγβζατ〈σ ϖολτ α πραεποσιτυσ 

αννοναε τισζτσγε, µελψετ Μ. Υλπ. Θυιντιανυσ εγψ σιρµιυµι λοϖαγγαλ εγψττ τλτττ βε. Α 

τισζτσγϖισελ!κ φελαδατα Χαραχαλλα χσ〈σζ〈ρ παννονιαι λ〈τογατ〈σ〈ηοζ καπχσολ⌠δοττ. Αζ ! 

φελαδατυκ ϖολτ α χσ〈σζ〈ρ σ νπεσ κσρετε λελµισζερσζκσγλετνεκ βιζτοστ〈σα.619 

Νη〈νψαν µ〈σ ϖ〈ροσβαν ισ ϖεζετ! ποσζτοτ σζερεζτεκ. Α µυνιχιπιυµ σ χαναβαε 

ελτρ! λεηετ!σγεινεκ εγψττεσ κιακν〈ζ〈σ〈τ κν〈λτα αζ ιττ ισ, οττ ισ εγψιδεϕ∀λεγ ϖισελτ 

φυνκχι⌠. Α Φοϖιαχιυσοκ α µυνιχιπιυµ πολγ〈ραι ϖολτακ. Μ. Φοϖιαχιυσ ςερυσ ιυνιορ ορδο 

ταγσ〈γα α χαναβαεβαν σζεµλψεσ ρδεκελτσγειϖελ φγγηετεττ σσζε. Α κτ τελεπλσ 

ϖεζετ! ρτεγνεκ ιλψεσφαϕτα σσζεφον⌠δ〈σβ⌠λ περσζε � ππ αζ ! φελιραται µυτατϕ〈κ, 

µελψεκετ α χαναβαε σ α µυνιχιπιυµ κζσ ϖζϖεζετκνεκ κτη〈ζ〈βαν µαραδτακ φενν � 

νεµχσακ αζ εγψνεκ, ηανεµ α κτ τελεπλσ µαγα ισ ηασζνοτ ηζοττ, σ νεµ υτολσ⌠ 

σορβαν εζεκ α κζσ ρδεκελτσγεκ κσζτεττκ ελ! α κτ τελεπλσ εγψεστστ ισ. Αζ 

ισµερετλεν χογνοµεν∀ Μ. Υλπιυσ Αθυινχυµβαν σ Μυρσ〈βαν ϖολτ εγψιδεϕ∀λεγ δεχυριο. 

Ελ!ζετεσεν α λεγι⌠κν〈λ σζολγ〈λτ, αζονβαν α κατοναι καρριερϕε εγψετλεν µεγαδοττ, υτολσ⌠ 

〈λλοµ〈σ〈τ α φελιρατα τρεδκεσσγε µιαττ νεµ ισµερϕκ. Α κσ!ββι χιϖιλ λετβεν ελφογλαλτ 

µαγασ ποζχι⌠ϕα αλαπϕ〈ν α κυτατ〈σ αζτ φελτλεζι, ηογψ πριµυσπιλυσ, ϖαγψ µγ ινκ〈ββ, 

ηογψ τριβυνυσ λεγιονισ, ϖαγψισ λοϖαγ ϖολτ. Υλπιυσ νεϖε, αθυινχυµι τισζτσγε, τοϖ〈ββ〈 αζ 

απϕ〈νακ αζ αθυινχυµ−κζελι, ϖετυσσαλιναι αυξιλι〈ρισ ϖιχυσσζαλ ϖαλ⌠ καπχσολατα αλαπϕ〈ν 

αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ ερεδετιλεγ αθυινχυµι πολγ〈ρ ϖολτ. Α Ηαδριανυσ, ϖαγψ 

Αντονινυσ Πιυσ 〈λταλ αλαπτοττ Μυρσ〈βαν � µελψρ!λ αζτ φελττελεζι α κυτατ〈σ, ηογψ αζ 

υτολσ⌠ δεδυχτι⌠σ χολονι〈κ εγψικε ϖολτ � ϖαγψ τελεπεσκντ, ϖαγψ αζ απϕα µ〈ρ κιπτεττ 

                                                           
617 Βεϖλκερυνγ 71. 
618 Κατ. 274, 286, 309, 316, 334, 346, 358. 
619 Κατ. 328. 
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νψοµδοκαιν ηαλαδϖα, ζλετεµβερκντ 620 σζερζεττ ϖεζετ! ποζιχι⌠τ. Α ∆υνα−µεντι κατοναι 

τ〈βοροκ ελλ〈τ〈σα ναγψ ζλετ ϖολτ,621 αµελψβε α φολψαµ µεντν φεκϖ! ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! 

ρτεγε ισ βεκαπχσολ⌠δοττ. Εγψ ιλψεν σζεµλψ ϖαγψ ν〈λλ⌠ ϖ〈λλαλκοζ⌠ λεηετεττ, µιντ πλ. 

Αυρελιυσ Φλαϖινυσ,622 σαϕ〈τ λιβερτυσοκκαλ, ακικ µ∀κδσι τερλετκν µαγυκ ισ κζλετι 

µλτ⌠σ〈γοτ, Αυγυσταλιταστ σζερεζτεκ, ϖαγψ α ργι⌠τ ελλεν!ρζσκ αλαττ ταρτ⌠ 

ναγψφορµ〈τυµ ζλετεµβερεκ αλκαλµαζοττϕα, µιντ πλ. Χλαυδιυσ Φροντο.623 Α 

κερεσκεδελµι ρδεκελτσγεκ λ〈νχολατ〈βαν Αθυινχυµ κλνσεν φοντοσ 〈λλοµ〈σ ϖολτ, αµιτ 

α σζακιροδαλοµ σζ〈µοσ ϖονατκοζ〈σβαν µ〈ρ τ〈ργψαλτ,624 σ αµιτ � α µι τ〈ργψκρνκν 

βελλ −  α µ〈σ ϖ〈ροσβλι δεχυρι⌠κ σ Αυγυσταλισοκ ιττενι ηιϖαταλι ποζχι⌠κ µεγσζερζσρε 

ιρ〈νψυλ⌠ τρεκϖσε ισ ϕελεζ.625 Ηογψ α κερεσκεδελεµ µεννψιρε ϕϖεδελµεζ! ϖ〈λλαλκοζ〈σ 

ϖολτ, αζτ µι σεµ µυτατϕα ϕοββαν, µιντ αζ, ηογψ αζ ιττ φεληαλµοζ⌠δ⌠ τ!κε σικερρελ 

ϖερσενψζεττ αζ 〈λλαµ κν〈λτα ζλετι λεηετ!σγεκρτ ισ, πλ. α ϖ〈µβρλετρτ. Χ. Τιτιυσ 

Αντονιυσ Πεχυλιαρισ, Παννονια νψολχαδϖ〈µβρλ!ϕε, ακι Αθυινχυµ µελλεττ α Μοεσια 

συπεριορβαν φεκϖ! Σινγιδυνυµνακ ισ ταν〈χσοσα ϖολτ � ελσ! ηελψεν εµλτεττ αθυινχυµι 

δεχυριονατυσα, Σεργια τριβυσα, α Παννονια ινφεριορβαν βετλτττ ταρτοµ〈νψι φ!παπι 

µλτ⌠σ〈γα, τοϖ〈ββ〈 α κτ Παννονι〈ρα κιτερϕεδ! ζλετι τεϖκενψσγε αλαπϕ〈ν � βιζτοσ 

υγψανισ, ηογψ αθυινχυµι, σ νεµ σινγιδυνυµι ιλλετ!σγ∀ ϖολτ.626 Αζ αθυινχυµι ορδ⌠β⌠λ 

                                                           
620 Αζ απα ελσ!γενερ〈χι⌠σ ρ⌠µαι πολγ〈ρ ϖολτ. Α ϖετυσσαλιναι (Αδονψ) κρνψεζετβ!λ τλϖε, µελψηεζ ολψαν 

σζοροσ καπχσολατ φ∀ζτε, ηογψ αρρ⌠λ µγ ϖγρενδελετβεν ισ µεγεµλκεζεττ, ναγψ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ αυξιλι〈ρισ 

ϖετερ〈ν ϖολτ. Αζ α 10 000 σεστερτιυσ ρτκ∀ αδοµ〈νψ, αµιτ αζ ιττενι χαναβαε−βαν λ! ρ⌠µαι πολγ〈ροκρα 

ηαγψοττ, παννονιαι ϖισζονψλατβαν α ϕελεντ!σεββ σσζεγ∀ µυνιφιχεντια κρβε ταρτοζοττ, αµιτ αζ 

αδοµ〈νψοζ⌠ αλιγηα α ζσολδϕ〈β⌠λ τακαρτοττ µεγ εγψκορον, εγψ χοηορσβαν σζολγ〈λ⌠ κατονα υγψανισ 

αζιδ!βεν ϖι 400 σεστερτιυστ καποττ, ϖ Β. ∆ΟΒΣΟΝ, Ανχ. Σοχ. 3, 1972, 193 σκκ, τοϖ〈ββ〈 Υ#., ΙΙ (1974), 

408. 
621 Λδ. α χιϖεσ Αγριππινενσεσ φελιρατ〈τ α χαναβαε−β⌠λ, ακικ � µιντ αζτ α κολλεκτϖ αδοµ〈νψυκ µυτατϕα � 

ϖαλαµιφλε χορπυστ, ϖαγψ σοχιεταστ αλκοτηαττακ, ϖ. κατ. 255. Α κρδσηεζ  Λ. ΩΙΕΡΣΧΗΟΩΣΚΙ: Ηεερ υνδ 

Ωιρτσχηαφτ 110 σκκ; Γ. ΩΑΛΣΕΡ: Χορπυσ µερχατορυµ χισαλπινορυµ ετ τρανσαλπινορυµ. Ιν: Στυδιεν ζυρ 

Αλπενγεσχηιχητε ιν αντικερ Ζειτ. Στυττγαρτ 1994, 79 σκ 
622 Κατ. 363 ϖαλ⌠σζν∀λεγ. 
623 Πραγµατευτσ, ϖ.κατ. 364. 
624 ϖ. Κ. ΣΖ. ΠΧΖΨ, ΑΑρχηΗυνγ 13, 1961, 97 σκκ; τοϖ〈ββ〈 Γ. ΩΑΛΣΕΡ, ι. η. 
625 Κατ. 363, 271, 362. 
626 Κατ. 361, 289, 358. � Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισ αδοπτ〈λ〈σ ρϖν κερληετεττ α Τιτιι χσαλ〈δϕ〈βα, ακικ 

α Φλαϖιυσοκ αλαττ αλαπτοττ Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσοκβαν πτεττκ κι µγ αζ ελσ! σζ〈ζαδ ϖγν, µ〈σοδικ σζ〈ζαδ 

ελεϕν β〈ζισαικατ, σ καπχσολαταικ ∆αχι〈ιγ νψλτακ. Αζ Αντονιυσοκ α πυβλιχυµ πορτοριυµ Ιλλψριχι βρλετβεν 

ϕ〈τσζοττακ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ α 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν. Χ. Τιτιυσ Αντονιυσ Πεχυλιαρισ ϖ〈λλαλκοζ〈σα 
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σ αζ Αυγυσταλισοκ τεστλετβ!λ τοϖ〈ββι Αντονιυσοκατ σ Τιτιυσοκατ ισ ισµερνκ, α κτ 

ϖ〈µβρλ! φαµιλι〈ϖαλ αζονβαν νεµ βιζονψτηατ⌠ α καπχσολατυκ627 Μ〈σ δεχυρι⌠κ πριϖ〈τ 

τεϖκενψσγκρ!λ νεµ ηαγψτακ ιλψεν νψλϖ〈νϖαλ⌠ νψοµοτ η〈τρα, εγψεσ χσαλ〈δοκ γψορσ, 

λοϖαγρενδβε ϖαλ⌠ φελεµελκεδσβ!λ αζονβαν αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ εζεκ ισ 

σικερεικετ ζλετελσσελ αλαποζτ〈κ µεγ κσ!ββι µαγασ στ〈τυσζυκατ, σ νεµ 

φλδβιρτοκαικκαλ, Αθυινχυµ τερριτοριυµ〈ν υγψανισ κιφεϕεζεττ ναγψβιρτοκκαλ νεµ ναγψον 

σζ〈µοληατυνκ628 

Αµι αζ ορδοβα κερλσι εσλψεκετ ιλλετι, α Τραιανυσ � Ηαδριανυσ κορ〈βαν 

φορµ〈λ⌠δ⌠ ϖ〈ροσ µγ λεηετ!σγεκετ κν〈λτ � α δεχυρι⌠κ χσ〈σζ〈ρνεϖβ!λ λεγαλ〈ββισ ερρε 

κϖετλεζτετηετνκ � α ϖετερ〈νοκ ορδοβα ϖαλ⌠ βεκερλσρε ισ. Ηογψ αζ αυξιλι〈ρισοκ 

σζ〈µ〈ρα ϖολτ−ε ερρε εσλψ, ϖαγψ χσακ µαϕδ α λεγι⌠σ σζολγ〈λατοτ ϖ〈λλαλ⌠ φιαικ σζ〈µ〈ρα 

αδατοττ εζ µεγ � νεµ τυδϕυκ. Α µαρκοµανν η〈βορκ αλαττ ελσζενϖεδεττ 

νπεσσγϖεσζτεσγ φελττελεζηετ!εν αζ ορδ⌠τ ισ µεγνψιτοττα α φελτρεκϖ!κ ελ!ττ, σ α 

χολονια ιδ!σζακ〈βαν α ϖ〈ροσ ϖεζετσβεν µαρκ〈νσ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ Αυρελιι629 ισ αζτ 

µυτατϕ〈κ, ηογψ α βεϕυτ〈σι λεηετ!σγ � ηα νψιλϖ〈ν νεµ ισ εγψενλετεσεν � α 2. σζ〈ζαδβαν, 

σ α 3. σζ〈ζαδ ελεϕν µγ ϖαλ⌠βαν αδϖα ισ ϖολτ. Α ϖ〈ρακοζ〈σοκ ελλενρε Αθυινχυµ 3. 

σζ〈ζαδι ορδοϕ〈βαν α δεχυρι⌠κ ναγψ σζ〈µα µελλεττ σεµ ισµερνκ εγψετλεν εγψ ϖετερ〈ντ 

σεµ. Α ϖεζετ! ρτεγ µινδεµελλεττ νεµ τ∀νικ, µ〈ρ α 2. σζ〈ζαδβαν σεµ σζεγνψνεκ, σ 

φ!λεγ νεµ λ〈τσζικ αννακ α 3. σζ〈ζαδβαν. Αθυινχυµ δεχυρι⌠ι κζττ τ, ϖαγψ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

ινκ〈ββ ηατ λοϖαγοτ ισµερνκ,630 σ µιντ φεντεββ µ〈ρ εµλτεττκ, ητ ταρτοµ〈νψι φ!παποτ. 

Εζ ϖαϕον αζτ ϕελεντεν, ηογψ α ϖετερ〈νοκνακ νεµ ϖολτ εσλψε α βεϕυτ〈σρα? � Τββσζρ 

ηανγσλψοζτυκ µ〈ρ, ηογψ αζ αθυινχυµι φελιρατοκον κζλτ καρριερεκ τββνψιρε χσυπ〈ν α 

φελιρατ〈λλτ〈σ πιλλανατ〈βαν ϖισελτ φυνκχι⌠κατ τκρζικ, σ νεµ ταρταλµαζνακ υταλ〈στ α 

µεγελ!ζ! τισζτσγεκρε, γψ εµιαττ νεµ τυδϕυκ εζτ α κρδστ τελϕεσ βιζονψοσσ〈γγαλ 

                                                                                                                                                                          
εννεκ α ναγψ ζλετνεκ τυλαϕδονκππεν χσακ εγψ ρσζε ϖολτ. Νεµ λεηετ νεµ σζρεϖεννι, ηογψ α παννονιαι � 

δε Παννονι〈ν κϖλ εγψβκντ µγ µ〈σ δυνα−ϖιδκι ϖ〈ροσοκ � δεχυρι⌠ι σ Αυγυσταλισαι κζττ α Τιτιυσ σ 

αζ Αντονιυσ νϖ ελγ σ∀ρ∀ν ελ!φορδυλ. Ροκονι, λιβερτυσι καπχσολατοκατ υγψαν νεµ λεηετ κζτκ 

βιζονψτανι, νεµ ισ φελττλενλ ταρτοζηαττακ µινδαννψιαν ε κτ φαµιλια κτελκβε, τενδενχιασζερ∀εν 

αζονβαν ϕ⌠λ ϕελζικ ε κτ χσαλ〈δ ηαταλµ〈τ. 
627 Αντονιι: κατ. 278−281, 297, 320 (υγψαναζ α σζεµλψ), ακι α τ〈βορϖ〈ροσ Μιτηραευµ〈βαν ηαγψοττ η〈τρα 

τββ φελιρατοτ, α βιρτοκα σ ϖιλλ〈ϕα πεδιγ Βυδαρσν, α Καµαραερδ!−δ∀λ!ν ϖολτ. Κατ. 351, τοϖ〈ββ〈 εγψ 

Αυγυσταλισ κατ. 339. Τιτιυσ: εγψ Αυγυσταλισ, κατ. 262. 
628 ς. ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ., ΑΤ 6, 1959, 19 σκκ. 
629 Κατ. 285, 290, 299, 309, 321, 296, 300, 344, 349, 350, 352, 
630 Κατ. 260, 290, 295, 316, 353, σ ταλ〈ν α 346. 
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µεγϖ〈λασζολνι. Τανυλσ〈γοσ ϖισζοντ αζ α νη〈νψ χσαλ〈δι σρεµλκ, αµελψ α ϖεζετ! ρτεγ 

ταγϕαιτ⌠λ φεννµαραδτ. Εζεκ σζεριντ α χολονια εγψικ θυαεστορ〈νακ αζ απϕα,631 εγψικ 

σεϖιρϕνεκ υγψανχσακ αζ απϕα,632 εγψ αυγυσταλισ〈νακ ϖαλαµιλψεν κζελεββρ!λ µεγ νεµ 

ηατ〈ροζηατ⌠ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα,633 εγψικ λοϖαγρενδ∀ δεχυρι⌠ϕ〈νακ πεδιγ αζ ανψαι ναγψαπϕα 

ϖολτ αζ αθυινχυµι λεγιο ΙΙ αδιυτριξ εγψ−εγψ ϖετερανυσα.634 Αζ εγψικ δυυµϖιραλισ πεδιγ 

εγψ χεντυριο λε〈νψ〈τ ϖεττε φελεσγλ.635 Εζεκ αλαπϕ〈ν γψ τ∀νικ, ηογψ εγψ κζνσγεσ 

ϖετερ〈ννακ ϖαλ⌠βαν νεµ ϖολτ εσλψε αζ ορδ⌠βα ϖαλ⌠ βεκερλσρε, δε ηα ϕ⌠λ φοργαττα α 

τ!κϕτ, γψερµεκειτ µεγφελελ! π〈λψ〈ρα τερελτε σ ϕ⌠λ κιη〈ζαστοττα, ακκορ α φιαι α σεϖιρεκ 

κζττ, ϖαγψ αζ ορδο αλαχσονψαββ ρανγχσοπορτϕ〈βαν µ〈ρ µεγκαπασζκοδηαττακ, υνοκ〈ι 

πεδιγ µ〈ρ µαγασ ρανγβα ισ ϕυτηαττακ. Ηα α κρδστ α δεχυρι⌠κ φιαι κατοναι βεοσζτ〈σα φελ!λ 

κζελτϕκ µεγ, αζ εγψικ ιδεϖ〈γ⌠ αδατυνκ αλ〈τ〈µασζτϕα αζ ελ!ββι µεγ〈λλαπτ〈συνκατ: α 

δεχυριο φια λιβραριυσ χονσυλαρισκντ ηαλτ µεγ, ϖαγψισ σζολγ〈λατα σορ〈ν α ηελψταρτ⌠ι ηιϖαταλ 

ρνοκαιηοζ ταρτοζοττ, ακικ ρανγβαν α χσαπατ τακτικαι βεοσζτ〈σαι φλττ 〈λλτακ636 

Αζ αθυινχυµι ϖεζετ! ρτεγ φελιρατοσ εµλκανψαγα ελγ γαζδαγ αηηοζ, ηογψ 

σεγτσγϖελ νη〈νψ εσετβεν µεγκσρελϕκ α ρτεγεν βελλι ροκονι σσζεφον⌠δ〈σοκατ, 

ϖαγψ πατρονυσ−λιβερτυσ καπχσολατοκατ µεγηατ〈ροζνι. Εββεν αζ ισ σεγτσγνκρε λεηετ, 

ηογψ Παννονι〈βαν ελγ ελτερϕεδτ νϖαδ〈σι σζοκ〈σ ϖολτ αζ, ηογψ α γψερεκεκ χογνοµενϕτ 

α σζλ!κ γεντιλιχιυµ〈β⌠λ δεριϖ〈λτ〈κ. Ροκονσ〈γρα υταληατ τεη〈τ αζ, ηα εγψ−εγψ δεχυριο 

εγψ µ〈σικ δεχυριο ϕελλεγζετεσ γεντιλιχιυµ〈β⌠λ κπζεττ χογνοµεντ ϖισελ. Α πραενοµεν α 

γεντιλιχιυµµαλ εγψττ 〈λταλ〈βαν ρκλ!δττ, γψ αζ ελτρ! πραενοµενεκ γψακραν αζ 

αζονοσ νεϖ∀ χσαλ〈δοκ µεγκλββοζτετστ σζολγ〈λτ〈κ. Α σζοκ〈σ αζονβαν νεµ ϖολτ 

κιζ〈ρ⌠λαγοσ, αζ 1−2. σζ〈ζαδβ⌠λ µγ α πραενοµενεκ ϖ〈λτ〈σ〈ρα ισµερνκ πλδ〈κατ. 

Α Ιυλιι κρβεν κτ, εσετλεγ η〈ροµ δεχυριο χσαλ〈δοτ τυδυνκ εγψµ〈στ⌠λ 

εληατ〈ρολνι. Α Χαιι Ιυλιι ςιχτορινινεκ Κρ. υ. 193−τ⌠λ κεζδϖε η〈ροµ γενερ〈χι⌠ϕ〈τ � α 

λεγιφϕαββ Κρ. υ. 259−βεν µ〈ρ λοϖαγρενδ∀ ϖολτ, εγψικ λιβερτυσυκατ, σ αννακ (ναγψ 

ϖαλ⌠σζν∀σγγελ) α φι〈τ ακι α χολονια σχριβ〈ϕα λεττ.637 Α Χαιι. Ιυλιι ςιχτορινι ροκονσ〈γβαν 

                                                           
631 Κατ. 277. 
632 Κατ. 313. 
633 Κατ. 306 
634 Κατ. 295. 
635 Κατ. 340. 
636 Α. ς. ∆ΟΜΑΣΖΕΩΣΚΙ: ∆ιε Ρανγορδνυνγ 37. − Α χολονια εγψικ εγψσζερ∀, µαγασαββ ποσζτβα νεµ κερλτ 

δεχυρι⌠ϕ〈νακ µιλεσ λεγιονισ ϖολτ α φια, νεµ ισµερϕκ ϖισζοντ κζελεββρ!λ α ρανγϕ〈τ σ βεοσζτ〈σ〈τ, ϖ. κατ. 

273. 
637 Κατ. 267, 268, 269. 
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〈λτακ εγψ µ〈σικ δεχυριο χσαλ〈δδαλ, α ςαλεριυσοκκαλ: α 193−βαν 〈λλτοττ φελιρατον 

σζερεπελνεκ ελ!σζρ εγψττ. Α ϖαλαµικορ α 3. σζ〈ζαδβαν λ! ςαλεριυσ Ιυλιανυσ µαϕδ α 

τετραρχηια ιδεϕν φελιρατοτ 〈λλτ⌠ Ιυλιυσ ςαλεριανυσ νεϖε µ〈ρ αζ σσζεφον⌠δ〈συκρα υταλ.638 

Α ηρεσσ ϖ〈λτ οργονα αδοµ〈νψοζ⌠ϕα, Χ. Ιυλιυσ ςιατορινυσ α χαναβαε−β⌠λ σζ〈ρµαζηατοττ, 

οττ µ∀κδττ υγψανισ ϖαλαµικορ α 2. σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν εγψ Ιυλιυσ ςιατορ νεϖ∀ 

µαγιστερ. ςιατορινυσ ναγψ ϖαλ⌠σζν∀σγγελ α φια ϖολτ.639 Α τοϖ〈ββι Ιυλιυσοκ κζττ νεµ 

ϖαλ⌠σζν∀στηετ! ροκονσ〈γ.640 Α Φλαϖιυσοκ κζλ � α νϖαδ〈σι σζοκ〈σοκ αλαπϕ〈ν � Τ. 

Φλαϖιυσ Λυχιυσ σ Τ. Φλαϖιυσ Λυχιανυσ σσζεταρτοζ〈σ〈τ ϖαλ⌠σζν∀στηετϕκ. Αζ υτ⌠ββι φια 

λεηετεττ αζ ελ!ββινεκ.641 Λυχιανυσ κορτ〈ρσα ϖολτ � ταλ〈ν µγ ροκονα ισ � Τ. Φλαϖιυσ 

Τιτ(ι)ανυσ.642 Φελεσγκντ σ ανψακντ Φλαϖι〈κ ισ φελβυκκαννακ αθυινχυµι δεχυρι⌠κ 

χσαλ〈δϕ〈βαν, εγψ Φλαϖια ϖολτ, πλ. Πετιλιυσ Χλεµεντινυσ θυαεστορ φελεσγε ισ.643 Νεµ 

σζαβαδ αζονβαν α σιµιλισ σιµιλε ελϖε αλαπϕ〈ν ϖαλαµεννψι, α ϖεζετ! ρτεγβεν φελβυκκαν⌠ 

Φλαϖιυστ κνψσζερεσεν κζσ !σρε ϖισσζαϖεζετνι, ϖαγψ α µεγλϖ! ϖεζετ! ρτεγβ!λ 

σζ〈ρµαζτατνι: α βεϖ〈νδορλ〈σ α λεγιο ϕελενλτε µιαττ φολψαµατοσαν ερ!σ ϖολτ 

Αθυινχυµβαν, σ αζ ιττ σζερενχστ πρ⌠β〈λ⌠κ σζ〈µ〈ρα ελγ ϕ⌠κ ϖολτακ α φελεµελκεδσι 

λεηετ!σγεκ. ϑ⌠λ µυτατϕα εζτ Φλαϖια Σεχυνδινα εσετε. Α λεγιο ΙΙ αδιυτριξ ϖετερ〈νϕ〈νακ 

ϖολτ α λε〈νψα, φια, Χ. ςαλεριυσ Σερανυσ πεδιγ ϖισζοντ µ〈ρ λοϖαγρενδ∀ δεχυριο ϖολτ.644 

Αννψι βιζονψοσ, ηογψ α Μαρχι Υλπιι σεµ εγψ χσαλ〈δβα ταρτοζτακ. Μ. Υλπιυσ ςιχτορινυσ, α 

χολονια θυαεστορϕα αζ αθυινχυµι λεγιο ϖετερ〈νϕ〈νακ ϖολτ α φια. Ηοζζ〈ταρτοζ⌠ιϖαλ εγψττ α 

χαναβαε−βαν τεµεττκ ελ. Αζ εσετλεγεσ λοϖαγ ςιχτορινυσν〈λ ναγψϕ〈β⌠λ εγψ γενερ〈χι⌠ϖαλ 

κορ〈ββαν λτ. Αζ Αελιι νπεσ χσοπορτϕ〈ν βελλ ταλ〈ν Π. Αελιυσ Φροντο, ιλλ. φελεσγε, 

Σεπτιµια ∆εχορατα, τοϖ〈ββ〈 Π. Αελιυσ Σεπτιµυσ σ ∆εχορατυσ κζττ φελττελεζηετ! 

σζλ!−γψερµεκ καπχσολατ.645 Χσαλ〈δι καπχσολατ φελττελεζηετ! µγ Λ. Σερανιυσ Σεροτινυσ 

σεϖιρ αεδιλισ σ α λοϖαγρενδ∀ Χ. ςαλεριυσ Σερανυσ δεχυριο κζττ.646 σ ταλ〈ν Χλ. 

Ποµπειυσ Φαυστυσ ϖαλαµιντ Μ. Αυρ. Ποµπειυσ κζττ.647  

                                                           
638 296, 291. 
639 256, 307. 
640 Κατ. 304: αζ ορδο Αυγυσταλιυµ πραεφεχτυσα, 342: εγψ σεϖιρ. 
641 κατ. 272, 282. 
642 299. Ηασονλ⌠κππ µαγασ ποζχι⌠κατ τλτττ βε.  
643 Κατ. 287. 
644 Κατ. 295. 
645 Κατ. 325, 345. 
646 Κατ. 265, 295. 
647 Κατ. 375, 376, 300. 
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Αµελλεττ, ηογψ νινχσενεκ κζϖετλεν βιζονψτκαινκ Αθυινχυµ εσετλεγεσ λατιν 

ϕογ〈λλ〈σ〈ρα, κζϖετλεν αδατοκ σ εγψβ µεγφοντολ〈σοκ αµελλεττ σζ⌠λνακ, ηογψ νεµ ισ 

ρενδελκεζεττ ιλψεννελ. Αµικορ α ϖ〈ροσ µυνιχιπιυµι ρανγοτ καποττ, µ〈ρ ηοσσζαββ ιδεϕε 

λεγιο 〈λλοµ〈σοζοττ µελλεττε, σ α ϖ〈ροσ εγψικ �φελαδατα� ππεν αζ λεττ, ηογψ ε λεγιο 

υτ〈νπ⌠τλ〈σι σζκσγλεττ µεγφελελ! σζ〈µ ρ⌠µαι πολγ〈ρραλ βιζτοστσα. Ερρε εγψ λατιν ϕογ 

ϖ〈ροσ α µαγα ϖισζονψλαγ σζ∀κ, ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογγαλ βρ⌠ ελιτϕϖελ νεµ λεττ ϖολνα 

αλκαλµασ. Εµελλεττ α ϖ〈ροσβαν λετελεπεδνι σζ〈νδκοζ⌠ λεγι⌠σϖετερ〈νοκρ⌠λ ισ πολγ〈ρϕογι 

ηελψζετκνεκ µεγφελελ!εν κελλεττ γονδοσκοδνι. Ελλεντµονδ α λατιν ϕογνακ α ρ⌠µαι ϖαλλ〈σ 

παπϕαινακ, α φλαµενεκνεκ α µεγλτε,648 ιλψενεκκελ πεδιγ Αθυινχυµνακ µ〈ρ α 

µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈β⌠λ ρενδελκεζνκ, τοϖ〈ββ〈 αζ ισ, ηογψ Αθυινχυµ, ιλλ. αννακ ϖεζετ! 

ρτεγε ιγεν ακτϖ σζερεπετ ϕ〈τσζοττ α χονχιλιυµ προϖινχιαε µυνκ〈ϕ〈βαν.649  

 

    

 

   Μυνιχιπιυµ ςολγ(ενσιυµ?) 

 

 

 Λοκαλιζ〈λατλαν µυνιχιπιυµ. Κτ ∆υναπεντελν µ〈σοδλαγοσ φεληασζν〈λ〈σβ⌠λ 

ελ!κερλτ φελιρατον βυκκαν φελ α νεϖε. ςαλ⌠σζν∀λεγ κζελ φεκδτ Ιντερχισ〈ηοζ. Α 

∆υν〈ντλνακ α Βαλατον σ ∆ρ〈ϖα κζ εσ! τερλετνεκ ρ⌠µαι κορι τελεπλσι ϖισζονψαιτ 

νεµ ισµερϕκ. ςαλαηολ ιττ φελττελεζι α κυτατ〈σ α Ηερχυνιατεσ χιϖιτασ〈τ ισ. Σζ〈µτ〈σβα 

ϖεηετϕκ τεη〈τ, µιντ α Ηερχυνιατεσ µυνιχιπιυµ〈τ ισ. 

 

 

                                                           
648 Α λατιν ϕογγαλ ρενδελκεζ! ηισπανιαι χολονια Γενετιϖα Ιυλια (Υρσο) χσακ ποντιφεξεκκελ σ αυγυροκκαλ 

ρενδελκεζεττ, ϖ. Λεξ χολ. Γενετ. Ιυλ. χ. 46, 47, χ. 66, χ. 91. � Εζζελ σζεµβεν: Ρ. ⊃ΤΙΕΝΝΕ: Λε χυλτε 

ιµπριαλ 223, τοϖ〈ββ〈 245, ακι γψ ϖλι, ηογψ φλαµενεκ περεγρινυσ κζσσγεκβεν ισ ελ!φορδυλτακ, 

τοϖ〈ββ〈 ΛΑ∆ΑΓΕ: Στδτισχηε Πριεστερ−  υνδ Κυλτµτερ 38 σκ. − Α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζτ ρεπρεζεντ〈λ⌠ Αυγυσταλιτασ 

ελλενβεν χσυπ〈ν αζ αυτον⌠µ στ〈τυσζηοζ κτ!δττ, α µυνιχιπιυµ ϖαγψ χολονια ρανγηοζ, τεη〈τ αζ νεµ 

µρϖαδ⌠. 
649 Ταρτοµ〈νψι φ!παποκκ〈 � α βιροδαλοµ µ〈σ ρσζν ελ!κερλτ φορρ〈σοκ τανσ〈γα σζεριντ � περεγρινυσ 

κζσσγεκ ταγϕαιτ ισ µεγϖ〈λασζτηαττ〈κ. Αζ αθυινχυµι ελλϕ〈ρ⌠κ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε ελγγ 

εγψρτελµ∀νεκ λ〈τσζικ. 
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Αζ ιγαζγατ〈σ ιντζννψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 367, 368. � 3. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ 367, 368 (υγψαναζ α σζεµλψ) � 3. σζ〈ζαδ 

  

 

 

     Μυρσα 

 

 

Ηιϖαταλοσ νεϖε χολονια Αελια Μυρσα650 ϖαγψ χολονια Αελια Μυρσενσιυµ ϖολτ. Α 

κσ!αντικϖιτ〈σβαν αζ ιτινεραριυµοκ ϕελλσε σζεριντ χιϖιτασ, ϖαγψισ ν〈λλ⌠ ϖ〈ροσ ϖολτ.651 

Φελιρατοκον α ρϖιδτσε τββνψιρε ΜςΡΣ,652 ριτκ〈ν Μ.653 Λακ⌠ι µαγυκατ Μυρσενσεσνεκ 

νεϖεζτκ.654 Αζ Αθυα ςιϖα � Σιρµιυµ κζττι τϖοναλον, α ∆ρ〈ϖα µεντν φεκδτ, ςερεισ 

〈λλοµ〈σ σ Χιβαλαε ϖ〈ροσα κζττ, αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι σζεριντ αζ ελ!ββιτ!λ 26, αζ 

υτ⌠ββιτ⌠λ 23 ρ⌠µαι µρφλδρε.655 Ροµϕαι α µαι Οσιϕεκ (Εσζκ) σζακ−κελετι νεγψεδβεν, 

α ϖαστι ηδτ⌠λ κιφελ κεζδ!δ! παρτσζακασζ µεντν ταλ〈ληατ⌠κ. Μυρσ〈ν〈λ φοντοσ 

〈τκελ!ηελψ ϖολτ α ∆ρ〈ϖ〈ν, αµελψετ α η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈τ⌠λ κεζδϖε α ρ⌠µαιακ µεγσζ〈λλ⌠ 

ηελψ!ρσγγελ βιζτοστοττακ.656 Α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε α σζαρµατ〈κ 

φελ!λ φενψεγετ! ϖεσζλψ ερ!σδσϖελ, µαϕδ α δ〈κ σ σζαρµατα η〈βορκ σορ〈ν α δυναι 

λιµεσ αλσ⌠ σζακασζ〈τ φοκοζατοσαν αυξιλι〈ρισ χσαπατοκ λ〈νχολατ〈ϖαλ ερ!στεττκ µεγ. 

Λεγκορ〈ββαν ππεν Μυρσα αρχϖοναλα, α ∆ρ〈ϖα � ςυκα κζττι φολψαµσζακασζ καποττ 

                                                           
650 ΧΙΛ ΙΙΙ 3560.− εζ α ϖ〈ροσ Αελια ϕελζ!ϕνεκ εγψετλεν ελ!φορδυλ〈σα. � Α ϖ〈ροστ αζ ⌠κορι σζερζ!κ κζλ 

ελσ!κντ Πτολεµαιοσ εµλτι, ϖ. Ι2,15,4, ϖαλαµιντ 8,7,7. Μ. ΦΛΥΣΣ, ΡΕ ΞςΙ (1935) 670 σκκ, τοϖ〈ββ〈 ΤΙΡ Λ 

34 Βυδαπεστ, 82. 
651 Ιτιν. Αντ. 131, 1: Μυρσα χιϖιτασ. Ιτιν Ηιεροσ. 562,13: χιϖιτασ Μυρσα. 
652 Κατ. 346, 371, 372, 374, 287, ΧΙΛ ςΙ 2385, φραγ. 1−α, ϖ. 27, 32640 χολ. Ι ϖ. 29, ϖ. 43 στβ. 
653 Κατ. 373, 375 
654 Κατ. 369, 370. 
655 Ιτιν Αντ. 130,6−031,2. 
656 Αζ Αυγυστυσ κορ〈τ⌠λ µεγϕελεν! τερρα σιγιλλατ〈κον κϖλ εγψ κοραι κατοναι φελιρατ ισ µεγερ!στι, Μυρσα 

λεγκορ〈ββι µεγσζ〈λλ⌠ αλακυλατα αζ αλα ΙΙ Ηισπανορυµ Αρϖαχορυµ ϖολτ. Αζ 1. σζ〈ζαδ κζεπτ!λ κεζδϖε α 

χοηορσ ΙΙ Αλπινορυµ εθυιτατα 〈λλοµ〈σοζοττ ιττ. , ϖ. ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ(: Μυρσα 200, τοϖ〈ββ〈 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: 

Ηιλφστρυππεν 57 σκκ. � Α ρ⌠µαιακ 〈λταλ πτεττ κ!ηδηοζ λδ. ∆. Πιντεροϖι), ΟΖ 5, 1956, 58, 59. 
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εγψ−εγψ αυξιλι〈τ Τευτοβυργιυµν〈λ (∆αλϕ), σ Χορναχυµν〈λ (ςυκοϖ〈ρ). Παννονια 

κεττοσζτ〈σα υτ〈ν Μυρσα Παννονια ινφεριορηοζ ταρτοζοττ.  

Α χολονι〈τ Ηαδριανυσ αλαπτοττα.657 ϑ. Βρυν�µιδ αζ αλαπτ〈σ ιδ!ποντϕ〈τ � 

ελκπζελστ Ηαδριανυσνακ εγψ πτσι φελιρατ〈ρα αλαποζϖα � Κρ. υ. 133−τα τεττε.658 Α 

σζ⌠βανφοργ⌠ φελιρατ αζονβαν χσυπ〈ν Ηαδριανυσνακ σ α λεγιο ΙΙ αδιυτριξ κατον〈ινακ α 

ϖ〈ροσ φελπτσβεν ϖαλ⌠ κζρεµ∀κδστ ϕελζι, Μυρσα αλαπτ〈σ〈νακ ιδ!ποντϕ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠αν νινχσ εγψρτελµ∀ βιζονψτ⌠ ερεϕε, µγ ακκορ σεµ, ηα νψιλϖ〈νϖαλ⌠, ηογψ εζ 

αζ πτκεζσ ναγψ 〈λταλ〈νοσσ〈γβαν αζ  εγσζ µ∀, α χολονια ρσζε ϖολτ. Α χολονια 

αλαπτ〈σα µινδενκππεν σσζε κελλεττ, ηογψ φγγϕν α Μυρσ〈τ µεγσζ〈λλ⌠ αυξιλια 

ελϖεζνψλσϖελ, σ α κατοναι τ〈βορ φελσζ〈µολ〈σ〈ϖαλ, ηισζεν εζ τερεµτεττε µεγ α 

φελττελεκετ α τερλετ πολγ〈ρι χλοκρα τρτν! φεληασζν〈λ〈σ〈ηοζ. Εζτ ϖισζοντ α κυτατ〈σ α 

σζαρµατ〈κ 〈λταλ ελ!ιδζεττ ϖ〈λσ〈γοσ ηελψζετ µεγολδ〈σ〈ρα φογανατοστοττ ναγψ 

〈τσζερϖεζσεκηεζ καπχσολϕα, αζαζ α 118/119 κρλι ιδ!σζακρα ϖαλ⌠σζν∀στι.659 ∆εδυχτι⌠ρα 

υταλ⌠ κζϖετλεν αδατοκ νεµ 〈λλνακ ρενδελκεζσνκρε. Α µυρσαι αυξιλιαρισ τ〈βορ µελλεττ α 

κατοναι µεγσζ〈λλ〈σ ϖσζ〈ζαδα αλαττ µ〈ρ κιαλακυλτ εγψ ϖιχυσ, αµελψ α ϖ〈ροσ κζϖετλεν 

τελεπλσελ!ζµνψτ ϕελεντεττε. Μιϖελ αζονβαν νεµ εζτ εµελτε Ηαδριανυσ µυνιχιπιυµι 

ρανγρα, ηανεµ µελλεττε χολονι〈τ αλαπτοττ, α κυτατ〈σ � τελϕεσ ϕογγαλ � Μυρσ〈βαν 

ϖετερ〈ντελεπτστ φελττελεζ.660 Εζτ συγαλλϕα εγψβκντ Μυρσα λακοσσ〈γ〈νακ 

σζεµλψνϖανψαγα ισ, µελψ ελγ ηατ〈ροζοτταν ελϖ〈λικ α κρνψεζ! ιλλψρ λακοσσ〈γτ⌠λ.  

 Α χολονια ολψαν τερλετεν ϕττ λτρε, αµελψ κορ〈ββαν αζ ιλλψρ παννονοκ εγψικ 

τρζσηεζ, αζ Ανδιζετεσηεζ661 ταρτοζοττ. Α τρζσ ερεδετιλεγ α ∆ρ〈ϖα µινδκτ παρτϕ〈τ 

βιρτοκολτα: σζ〈λλ〈στερλετνεκ σζακι ηατ〈ρα α Μεχσεκ ϖονυλατ〈ν〈λ, κελετι α ∆υν〈ν〈λ, δλι 

α ςυκα φολψ⌠ν〈λ ηζ⌠δοττ. Νψυγατι σζοµσζδσ〈γυκβαν α Ιασι λτεκ Α ρ⌠µαιακ α 

η⌠δτ〈στ⌠λ κεζδϖε � γψ τ∀νικ � α ∆ρ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε φεκϖ! τερλετεν ρενδεζκεδτεκ βε. Ιττ 

πλτ κι α Ποετοϖι⌠τ Σιρµιυµµαλ σσζεκτ! τ, ιττ πλτ µεγ αζ αυξιλι〈ρισ τ〈βορ, σ εζ α 

τερλετ αλκοττα κσ!ββ α χολονια τερριτοριυµ〈τ ισ. 

                                                           
657 Κατ. 369, τοϖ〈ββ〈 Στεπη. Βψζ. 2,458: ������ ���������. 
658 ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆: Μυρσα. ςΗΑ∆ 4, 23 σκ. Α σζερζ! α ϖλεµνψτ εγψ Βελλψν 1783−βαν ελ!κερλτ (Μυρσα 

ροµϕαιβ⌠λ οδαηυρχολτ), ακκορ µγ π 〈λλαποτβαν Καταν∃ι) 〈λταλ λερτ πτσι φελιρατρα αλαποζζα, ϖ. ΧΙΛ ΙΙΙ. 

3280: Ιµπ. Χαεσαρ ∆ι[ϖι Τρα]| ιανι Παρτηιχι φιλ. ∆ιϖι [Νερϖαε] | νεποσ Τραιανυσ [Ηαδριανυσ] Αυγ. ποντιφεξ 

Μα[ξιµυσ] | τριβυνιχια ποτεσ[τατε] | ΞςΙΙ χοσ. ΙΙΙ [περ]| λεγι(ονεµ) Ι[Ι αδι.]. Α φελιρατοτ ΜΟΜΜΣΕΝ 

Ηαδριανυσ 16. τριβυνιχια ποτεστασα σ 3. χονσυλατυσα αλαπϕ〈ν 133−ρα δατ〈λτα.  
659 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 27. −  
660 Ε. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις 546, ν. 224. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 75. 
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 Α χολονια πολγ〈ραι αλαπτ⌠ϕυκ υτ〈ν α Σεργια τριβυσβα ταρτοζτακ.662 Ιδεγενβεν 

〈λλτοττ φελιρατοκον βυκκαν φελ γψακραν ηελψεττε αζ Αελια πσευδοτριβυσ, α µ〈σοδικ σζ〈ζαδ 

µ〈σοδικ φελβεν σ α 3. σζ〈ζαδβαν, µινδενεκελ!ττ Μυρσα κρνψκρ!λ σζ〈ρµαζ⌠ 

πραετοριανυσοκ Σεϖερυσ−κορι φελιραταιν.663  

 

 

Α ϖ〈ροσ αδµινισζτρατϖ ιντζµνψει 

 

χολονια: κατ. 371, 372, 373, 375, 376. & 117/138 � 2/3. σζ〈ζαδ 

χιϖιτασ: ?377, 378 & Σεϖερυσ−κορ � 3. σζ. 

 

α ϖ〈ροσι ταν〈χσ: 

δεχυριο: κατ. 346, 371, 372, 373, 375. & 2−3. σζ〈ζαδ. 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

δυυµϖιρ δεσιγνατυσ: κατ. 373 & 2/3. σζ〈ζαδ. 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο):  κατ. 445 & 2/3. σζ〈ζαδ. 

θυινθυενναλισ δεσιγνατυσ: κατ. 375 & 2/3. σζ〈ζαδ. 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: κατ. 373 & 2/3. σζ〈ζαδ. 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

φλαµεν: κατ. 372 & 2. σζ〈ζαδ (167 ελ!ττ). 

 

 

α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ιντζµνψει: 

Αυγυσταλισ: κατ. 374, 376. & 2−3. σζ〈ζαδ. 

σεϖιρ: Κατ. 374α & 2/3. σζ. 

 

Μυρσ〈β⌠λ ναγψον κεϖσ φελιρατοσ εµλκ µαραδ φενν, µγ αννψι σεµ ηογψ 

ϖαλαµεννψι ϖ〈ροσι ιντζµνψ λεγαλ〈ββ εγψ−εγψ φελιρατταλ δοκυµεντ〈λϖα λεγψεν. 

Ρ〈αδ〈συλ αζ ελλϕ〈ρ⌠κνακ εδδιγ εγψετλεν εγψ σρεµλκε σεµ κερλτ ελ!, γψ α χυσρυσ 

                                                                                                                                                                          
661 Πλιν., ν. η. 3,147; Πτολεµ., γεογρ. 2,15,2: ����������, ϖαγψ  ����������  
662 Κατ. 372. 
663 Κατ. 379, 387; ΧΙΛ ςΙ 32640 χολ. Ι ϖ. 29, ϖ. 43. = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 19. 
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ηονορυµοκατ σεµ ισµερϕκ τελϕεσεν. Α χολονια λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ, Μυρσα τεη〈τ 

χολονια χιϖιυµ Ροµανορυµ ϖολτ. Αζ αλαχσονψαββ ρανγ τισζτσγϖισελ!κρ!λ, α 

θυαεστοροκρ⌠λ σ αζ αεδιλισεκρ!λ εγψελ!ρε νινχσενεκ αδαταινκ. Α τ∀ζολτ⌠παρανχσνοκοκ 

κζλ χσακ α πραεφεχτυσ χεντοναριορυµ δοκυµεντ〈λτ. Α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ Μυρσ〈βαν 

εζ α κισεββ τισζτσγεκ κζ ταρτοζοττ, σ α βετλτσνεκ ιδεϕε κζϖετλενλ χσατλακοζηατοττ 

α ρενδεσ µαγιστρατυσηοζ, ϖαγψισ α ηιϖαταλ ιδεϕε αλαττ σζαβαδ ϖολτ εγψ σζοροσαββ 

ρτελεµβεν ϖεττ ϖ〈ροσι τισζτσγεκρε (πλ. εσετνκβεν α θυινθυενναλιτασρα) π〈λψ〈ζνι, 

ϖ〈λασζτ〈σον ινδυλνι.664  

 Α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ µινδκτ ιντζµνψε, αζ Αυγυσταλιτασ σ α σεϖιρατυσ ισ λτεζεττ 

Μυρσ〈βαν. 

 Αζοκ α δεχυρι⌠κ, ακικ εµλκετ ηαγψτακ µαγυκ υτ〈ν, νεϖεικβ!λ, σ α ρ〈ϕυκ 

ϖονατκοζ⌠ εγψβ αδατοκβ⌠λ τλϖε Μυρσ〈βαν ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σακ λεηεττεκ. 665 Χσυπ〈ν 

εγψικκ, Αελιυσ Συρινυσ εσετβεν ϖαλ⌠σζνστηετ! α ηελψι βεννσζλττ ερεδετ.666 Α κτ 

Αυγυσταλισ ηασονλ⌠κππ ιδεγεν σζ〈ρµαζ〈σνακ λ〈τσζικ.667 

 Αζ ιδεγενεκ µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπε Μυρσ〈βαν νεµ χσυπ〈ν α ϖ〈ροσ φελττελεζηετ! 

τελεπεσ λακοσσ〈γ〈ϖαλ ηοζηατ⌠ σσζεφγγσβε, ηανεµ Μυρσα κερεσκεδελµι χσοµ⌠ποντ 

σζερεπϖελ ισ. Α δρ〈ϖαι ϖζι τ σ α φολψ⌠ παρτϕ〈τ κϖετ! σζ〈ραζφλδι τ Ποετοϖι⌠ σ Μυρσα 

κζττ α βιροδαλοµ εγψικ φ! κζλεκεδσι τϖοναλα ϖολτ, µελψ Ιταλι〈τ α σζ〈ραζφλδν 〈τ α 

Βαλκ〈νναλ σ α κελετι ταρτοµ〈νψοκκαλ σσζεκτττε. Υγψανεζεν αζ τσζακασζον κερεσζτλ 

βονψολ⌠δοττ εγψρε ινκ〈ββ α νψυγατι σ α κελετι ταρτοµ〈νψοκ κζττι φοργαλοµ ισ. Α κελετ−

νψυγατι ιρ〈νψ υτατ Μυρσ〈ν〈λ εγψ σζακ−δλι ιρ〈νψ τ〈ϖολσ〈γι τϖοναλ ισ κερεσζτεζτε, 

µελψ δλ φελ Χιβαλαε−ν σ Σιρµιυµον 〈τ ∆αλµατια βελσεϕε φελ ταρτοττ, σζακ φελ πεδιγ α 

λιµεσ−τρα χσατλακοζοττ. Εζεν κϖλ Μυρσ〈τ α Βοροστψ〈ντ µεντι Σαϖαρι〈ϖαλ ισ τ κτττε 

σσζε, µελψ Αντιαν〈ν, Σοπιαναε−ν σ Μογετιαν〈ν 〈τ ηαλαδτ. Μινδεζεκ κϖετκεζτβεν 

Μυρσ〈βαν µ〈ρ α µ〈σοδικ σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν κιµυτατηατ⌠ αζ σζακ−ιταλιαι σ δαλµατιαι 

κερεσκεδ!κ τεϖκενψσγε.668 Α µυρσαι δεχυρι⌠κ κζλ νη〈νψαν µαγυκ ισ καπχσολατβαν 

〈λλτακ α κερεσκεδελεµµελ. Χ. Αεµιλιυσ Ηοµυλλιυσ α φλαµενι µλτ⌠σ〈γ ελνψερσε 

αλκαλµ〈β⌠λ α ϖ〈ροσα σζ〈µ〈ρα σαϕ〈τ κλτσγν εγψ 50 ελ〈ρυστ⌠ηελψβ!λ 〈λλ⌠, δυπλα 

                                                           
664 Κατ. 375. 
665 Κατ. 346: αθυινχυµι, απϕα α ϖετυσσαλιναι χαναβαε−ϖαλ 〈λλτ καπχσολατβαν. Λδ. µγ α Κατ 371, 372, 373.σζ 

φελιρατοκηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ! 
666 Κατ. 375. 
667 Λδ. α Κατ. 374, 376. σζ. φελιρατ〈ηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσεκετ. 
668 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 74 σθ., ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ(: Μυρσα 115 σκκ. 
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οσζλοπσορραλ ελλ〈τοττ ζλετσορτ πττετεττ.669 Ταλ〈ν νεµ ϕ〈ρυνκ µεσσζε αζ ιγαζσ〈γτ⌠λ, ηα Μ. 

Υλπιυσ εγψιδεϕ∀ Αθυινχυµι σ Μυρσαι δεχυριονατυσα η〈ττερβεν ισ κερεσκεδελµι 

τεϖκενψσγετ φελττελεζνκ. Απϕα καπχσολατα α κτ ϖ〈ροσ κζττ φεκϖ! ϖετυσσαλιναι 

χαναβαε−ϖαλ αζτ σεϕτετι, δογψ α δεχυριο α ∆υνα−µεντι χαναβαεκ ελλ〈τ〈σ〈βαν ϕ〈τσζηατοττ 

σζερεπετ.670  

 Α χολονια Παννονι〈βαν κελετκεζεττ φελιρατοσ ανψαγ〈β⌠λ τεη〈τ α ϖ〈ροσ ναγψφοκ 

κιφελ ϖαλ⌠ νψιτοττσ〈γα, α λακοσσ〈γ σ α ϖεζετ! ρτεγ ιδεγεν ερεδετε, τοϖ〈ββ〈 αζ ολϖασηατ⌠ 

κι, ηογψ σεµ α λακοσσ〈γνακ, σεµ µαγ〈νακ α µυρσαι χολονι〈νακ νεµ ϖολτ ιντενζϖ 

καπχσολατα α βεννσζλττεκκελ: αζ Ανδιζετεσ ελζ〈ρκ⌠ζϖα λτεκ Μυρσα σζοµσζδσ〈γ〈βαν, 

φελιρατοσ εµλκεκετ σαϕ〈τ τερλετκν νεµ ναγψον ηαγψτακ µαγυκ υτ〈ν, σ νινχσ ιγαζ〈ν 

νψοµα α ϖ〈ροσ λακοσσ〈γ〈βα ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈συκνακ σεµ. Μινδεζεκ αλαπϕ〈ν βαϕοσαν 

φελττελεζηετνκ ιντζµνψεσ καπχσολατοτ α µυρσαι χολονια σ α χιϖιτασ περεγρινα κζττ. 

Αζτ, ηογψ α κεττ! εγψµ〈στ⌠λ φγγετλεν ϖολτ, Πτολεµειοσ ισ µεγερ!στενι λ〈τσζικ, ακι α 2. 

σζ〈ζαδ δερεκ〈ν χολονια µελλεττ α τρζσετ ισ κλν εµλτι.671 Μυρσα αζονβαν ⌠κορι 

ϕελεντ!σγηεζ κπεστ κεϖσβ κυτατοττ ϖ〈ροσ: αζ ιννεν σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατοκ σζ〈µα ελγ 

κεϖσ, σ νεµ κελλ!εν τισζτ〈ζοττακ σεµ α ϖ〈ροσ, σεµ α χιϖιτασ περεγρινα τερριτοριυµ〈νακ 

ϖισζονψαι σεµ. Α µυρσαιακ Παννονι〈ν κϖλ η〈τραηαγψοττ φελιρατοσ εµλκει µινδενεσετρε 

〈ρνψαληατϕ〈κ α ηελψι φορρ〈σανψαγ αλαπϕ〈ν κιαλακτηατ⌠ εγψσζερ∀ κπετ: αζτ σεϕτετικ, ηογψ α 

χολονια τερριτοριυµ〈ν χσκκεντ ϕογ περεγρινυσοκ ισ λτεκ. Ερρε α φελιρατοκον σζερεπλ! 

σζεµλψεκ µυρσαι ιλλετ!σγβ!λ, σ ϖιτατηατατλαν περεγρινυσ σζ〈ρµαζ〈σ〈β⌠λ 

κϖετκεζτετηετνκ Εγψικκ α 2. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν α χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγ, αζ εθυιτεσ 

σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβαν σζολγ〈λτ. Α παννονοκ ϖαλαµελψικ τρζσβ!λ σζ〈ρµαζοττ, 

ϖαγψισ κρνψκβελι ιλλψρ ϖολτ. Εννλ κζελεββιτ αζονβαν νεµ 〈ρυλ ελ α φελιρατα, εζρτ αζ 

Ανδεζιτεσσζελ φελττελεζηετ! καπχσολατα νεµ βιζονψτηατ⌠.672 Α Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ 〈λταλ 

φελ〈λλτοττ ϕ λεγι⌠κ εγψικβεν, α Ρ⌠µα ελλεν!ρζσρε ρενδελτ λεγιο ΙΙ Παρτηιχ〈βαν ισ 

φελβυκκαν εγψ µυρσαι πολγ〈ρ, ακινεκ ιλλψρ χογνοµενϕε ϖαν.673 Αζοκ α πραετοριανυσοκ, 

ακικ εγψ 223−βαν 〈λλτοττ φελιρατον α µυρσαι χολονι〈τ ϕελλτκ µεγ σζ〈ρµαζ〈σι ηελψκκντ 

� Αελια πσευδοτριβυσυκ µινδεν µ〈σ ρτελµεζστ κιζ〈ρ � σ ϖαλαµεννψιεν α Μαρχυσ 

                                                           
669 Κατ. 372. 
670 Κατ. 346, λδ. φελϕεββ ισ Αθυινχυµν〈λ. 
671 Λδ. α 661. ϕεγψζετετ, τοϖ〈ββ〈 2, 15,4: ������� �������, λδ. µγ 8, 7,7. 
672 Κατ. 379. 
673 Κατ. 377.  
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Αυρελιυσ νεϖετ ϖισελτκ, χιϖεσ Χοτινινακ νεϖεζτκ µαγυκατ.674 Αηηοζ α κελτα νπηεζ 

ταρτοζτακ τεη〈τ, αµελψετ α µαρκοµανν η〈βορκ σορ〈ν, Μαρχυσ Αυρελιυσ αλαττ τελεπτεττεκ 

βε Παννονι〈βα α µαι Σζλοϖ〈κια τερλετρ!λ, αζτ κϖετ!εν, ηογψ οττ σλψοσ ϖερεσγετ 

µρτεκ ρ〈ϕυκ.675 Πολγ〈ρϕογσζερζσκκελ εζρτ Μαρχυσ Αυρελιυσ αλαττ σεµµικππ σεµ, 

ηανεµ µαϕδ χσακ κσ!ββ, Χαραχαλλα χονστιτυτι⌠ϕα κερετβεν σζ〈µοληατυνκ.676 Μιϖελ α 

σζ⌠βανφοργ⌠ φελιρατοτ 〈λλτ⌠ Χοτινι κζττ τββ χιβαλαε−ι πολγ〈ρ ισ ϖαν, φελττελεζηετ!, 

ηογψ α κτ ϖ〈ροσ ηατ〈ρϖιδκν, αζοκ κζτ µεγοσζτϖα καπτακ αννακιδεϕν ϕ ηαζ〈τ, ϖαγψισ 

Ρ⌠µα νεµ ακαρτα !κετ ν〈λλ⌠ χιϖιτασ κερετβεν εγψβενταρτανι. Μυρσα σ Χιβαλαε 

τερλετνεκ τελεπτσρε ϖαλ⌠ κιϕελλσβεν ϖαλ⌠σζν∀λεγ σλλψαλ εσεττ λατβα, ηογψ 171 υτ〈ν 

Μυρσα 〈λδοζατυλ εσεττ α βαρβ〈ροκ τ〈µαδ〈σ〈νακ, α ϖ〈ροστ ελπυσζτυλτ, σ υγψανεζ 

φελττελεζηετ! Χιβαλαε εσετβεν ισ.677  

Αζ ιδεγενβεν 〈λλτοττ φελιρατοκον φελβυκκαν α χιϖιτασ Μυρσα µεγνεϖεζσ ισ. Νεµ 

βιζονψτηατ⌠ αζονβαν, ηογψ εζ αζονοσ λεννε αζ Ανδεζιτεσ χιϖιτασ περγριν〈ϕ〈ϖαλ, ϖαγψ 

αννακ εσετλεγεσ, 212 υτ〈νι ρ⌠µαι ϕογ φολψτατ〈σ〈ϖαλ. Α κτ χιϖιτασ Μυρσ〈τ εµλτ! 

φελιρατνακ λεγαλ〈ββισ νινχσ ϖιτατηατατλαν βιζονψτ⌠ ερεϕε.678 

 

 

 

        Μυρσελλα 

 

                                                           
674 Κατ. 387. � Τοϖ〈ββι χιϖεσ Χοτινι α πραετοριανυσοκ κζττ: ΧΙΛ ςΙ 32544 = ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 23 

Σεϖερυσ Αλεξανδερ κορ〈β⌠λ, ϖαλαµιντ ΧΙΛ ςΙ 32557 = ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 24. Μεσσιυσ ∆εχιυσ 

υραλκοδ〈σα ιδεϕβ!λ (249−251).  
675 Α σζ〈λλ〈στερλετκηζ Ταχ., Γερµ. 43. Α Μαρκοµανν η〈βορβαν ϖαλ⌠ ρσζϖτελκηζ σ 

βετελεπρσκηζ: Φροντο (Ηαινεσ ΙΙ (1920), 303 σκ, Χασσ. ∆ιο 71,12,3; Α. ΜΧΣΨ, ΡΕ Συππλ. ΙΞ, 533−

534, 558−559, 562, 710−711. � Α πραετοριανυσοκ κζττ ισµερτ τοϖ〈ββι, χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! µυρσαιακνακ α 

ηελψι βεννσζλττεκκελ ϖαλ⌠ καπχσολατα χσακ σεϕτηετ!, δε νεµ βιζονψτηατ⌠, ϖ. ΧΙΛ ςΙ 32628 (2397) ϖ. 9 

(Ρ⌠µα): Π. Αελιυσ Π. φ(ιλιυσ) Αελ(ια) Σχαντιυσ, Μυρσ(α); ΧΙΛ ςΙ 32536 (2385) = ΕΕ Ις 896, φραγ. Χ, χολ. Ι 

ϖ. 43 (Ρ⌠µα): Μ. Αυ[ρ]ελι(υσ) Αελιανυσ, Μυρσ(α), στβ. 
676 Γεντιλιχιυµαικ εζτ βιζονψοσ µρτκιγ µεγ ισ ερ!στικ: κιζ〈ρ⌠λαγ χσακ  Μαρχι Αυρελιι. 
677 Μ. ΒΥΛΑΤ � ∆. ΠΙΝΤΕΡΟςΙ(, ΟΖ 13, 1971, 87 σκκ. 
678 Α 377. σζ. φελιρατ ελϖιλεγ εγψ ιλψεν ρτελµεζστ λεηετ!ϖ τεννε, αµεννψιβεν Αυρελιυσ ∆ασιυσ 

σοροζ〈σ〈νακ ιδ!ποντϕ〈ρα ϖονατκοζτατϕυκ α σζ〈ρµαζ〈σ µεγϕελλστ, βιζονψταλαν αζονβαν α φελιρατ ολϖασατα. 

Α 378. σζ. φελιρατ ϖισζοντ α  κσ!αντικϖιτ〈σβ⌠λ σζ〈ρµαζικ σ µ〈ρ αζ ακκορι σζ⌠ηασζν〈λατοτ τκρζι. 
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Μυρσελλα,679 ϖαγψ µ〈σ νϖεν Μυρσα µινορ680 α Ποετοϖιο � Μυρσα κζττι 

τσζακασζον, Μυρσα σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκδτ, αττ⌠λ 10 ρ⌠µαι µρφλδδελ νψυγατρα.681 

Εγψ ρ⌠µαι τελεπλσ µαραδϖ〈νψαι αζ Οσιϕεκηεζ ταρτοζ⌠ Πετριϕεϖχιϕλ (Ηορϖ〈τορσζ〈γ) 

ταλ〈ληατ⌠κ, α κυτατ〈σ εζζελ αζονοστϕα.682 Μυρσελλα τερλετε α φελττελεζσεκ σζεριντ 

ερεδετιλεγ υγψανγψ αζ Ανδιζετσ σζ〈λλ〈στερλετηεζ ταρτοζοττ, µιντ Μυρσ〈.683 

 Συρδυκβαν, αζ ⌠κορι Ριττιυµ τερλετν κερλτ ελ! κτ αζονοσ σζϖεγ∀ ολτ〈ρ, 

µελψετ εγψ δεχ(υριο) µ(υνιχιπιι) Μυρσελενσιυµ 〈λλτοττ. Α κυτατ〈σ α φελιρατον εµλτεττ 

Μυρσελλ〈τ τββνψιρε α Ριττιυµηοζ κζελι Μυρσα µινορραλ, σ νεµ α Παννονια συπεριορ 

τερλετν φεκϖ! Μυρσελλ〈ϖαλ αζονοστϕα, σ εζζελ αζ ελ!ββι ϖ〈ροσι ρανγϕ〈τ ισ φελττελεζι.684 

Οκοτ, αµελψ εζτ α φελττελεζστ κιζ〈ρν〈, εγψελ!ρε νεµ τυδυνκ µεγνεϖεζνι. Α Παννονια 

ινφεριορ τερλετν φεκϖ! Μυρσελλα ϖ〈ροσι ρανγϕ〈τ α κσ!αντικϖιτ〈σβαν κσζλτ 

ιτινεραριυµοκ υγψαν νεµ ερ!στικ µεγ, δε εββ!λ µγ νεµ κϖετκεζικ, ηογψ κορ〈ββαν 

ιλψεν νε λεηετεττ ϖολνα. Α τοϖ〈ββι κυτατ〈σοκνακ κελλ ελδντενιε, ηογψ α µυνιχιπιυµι 

ρανγ φελττελεζσε ηελψτ〈λλ⌠−ε. 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει: 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 380. & 3. σζ〈ζαδ. 

δεχυριο: κατ. 380 & 3. σζ〈ζαδ. 

  

 

 

            Χιϖιτασ Χορναχατιυµ 

 

 

                                                           
679 Πτολεµ., Γεογρ. 2,14,163: ���������. Ιτιν. Ηιεροσ 562,12: Μερσελλα. 
680 Ταβ. Πευτ. 6,1.; Γεογρ. Ραϖ. 4,19. 
681 Ιτιν. Ηιεροσ. 562,12−13: Μερσελλ〈τ µυτατι⌠κντ εµλτι α ϖελε σζοµσζδοσ Ιοϖαλι〈ϖαλ εγψττ, ςερεισ 

µανσιο σ Μυρσα χιϖιτασ κζττ. Αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι Μυρσελλ〈τ νεµ αδϕα µεγ, χσακ α Μυρσ〈τ⌠λ 26 

µρφλδρε φελϖ! ςερειστ. Α ςερεισ � Μυρσα κζττ µεγαδοττ τ〈ϖολσ〈γα εγψβκντ µεγεγψεζικ αζ Ιτ. 

Ηιεροσ. ςερεισ � Ιοϖαλια � Μερσελλα � Μυρσα κζττι σσζεστεττ τ〈ϖολσ〈γ〈ϖαλ. 
682 ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ, 82. 
683 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 74. 
684 Α ΜΧΣΨ: λοχ. χιτ. Ιδεµ., ΡΕ ΙΞ Συππλ.  
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Πλινιυσ α βετ∀ρενδεσ φελσορολ〈σ〈βαν, α κισεββ παννονιαι τρζσεκ κζττ εµλτεττε α 

Χορναχατεστ.685 Κζποντϕυκ α ∆υνα−µεντι Χορναχυµ (�οτιν) λεηετεττ. Λοκαλιζ〈λ〈συκβαν 

εγψ χορναχασ σζ〈ρµαζ〈σ ϖετερ〈ν σζ〈µ〈ρα Κρ. υ. 54−βεν κι〈λλτοττ κατοναι διπλοµα ισ 

σεγτ, µελψ α Βαχυντηιυσ (Βοσυτ) φολψ⌠ σζ〈ϖαι τορκολατ〈ν〈λ, Βιϕελα Χρκϖ〈ν〈λ κερλτ ελ!.686 

Σζ〈λλ〈στερλετκ εζεκ σζεριντ α ∆υνα σ α Σζ〈ϖα κζττι ϖιδκεν, α Βοσυτ φολψ⌠ µεντν 

λεηετεττ, αζ Ανδιζετεσ σ Βρευχι κελετι σζοµσζδσγ〈βαν.687 ςαλ⌠σζν∀λεγ ιλλψρεκ ϖολτακ, 

α κατοναι διπλοµα τυλαϕδονοσα λεγαλ〈ββισ, ∆ασσεσ, ∆ασµενι φ. Χορναχ. νεϖε αλαπϕ〈ν 

τλϖε εγψρτελµ∀εν αζ ϖολτ.688 

Α χιϖιτασ Χορναχατιυµ λτεζστ κτ, αζ ιτ〈λιαι Ταυρινυµβαν ελ!κερλτ τρεδκεσ 

φελιρατ βιζονψτϕα, µελψετ α χιϖιτασ πατρονυσ〈νακ, Θ. Γλιτιυσ Ατιλιυσ Αγριχολ〈νακ 〈λλτοττ. 

Πτολεµαιοσ νεµ εµλτι α τρζσετ, εζρτ Μ⌠χσψ Α. φελττελεζτε, ηογψ α χιϖιτασ περεγρινα α 

σζερζ! µ∀ϖνεκ µεγρ〈σακορ µ〈ρ νεµ λτεζεττ. Α µεγσζ∀νστ Σιρµιυµ τερριτοριυµ〈νακ 

β!ϖτσϖελ µαγψαρ〈ζτα.689 Α φελττελεζσε σζεριντ α Χορναχατεσ χιϖιτασ〈β⌠λ λεττ Χιβαλαε 

µυνιχιπιυµα ισ.690 Χιβαλαε µυνιχιπιυµµ〈 σζερϖεζσρε αζονβαν Τραιανυσ κορ〈ν〈λ ϕ⌠ϖαλ 

κσ!ββ κερλτ σορ � λδ. λεντεββ � εζρτ Τραιανυσ κορ〈βαν α χιϖιτασ περεγρινα 

µεγσζ∀νσϖελ µγ νεµ ναγψον σζ〈µοληατυνκ. 

 

 

 

         Χιβαλαε 

 

Α ϖ〈ροσ α Μυρσα � Σιρµιυµ κζττι τσζακασζον φεκδτ, Μυρσα δλι 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν, αττ⌠λ 23 ϖαγψ 24 ρ⌠µαι µρφλδρε,691 α µαι ηορϖ〈τορσζ〈γι 

ςινκοϖχιν〈λ. Νεϖε αζ ιροδαλµι φορρ〈σοκβαν Χιβαλισ ϖαγψ Χιβαλαε, α φελιρατοκον Χιβαλαε 

φορµ〈βαν φορδυλ ελ!.692 ςαλ⌠σζν∀λεγ αζ υτ⌠ββι ϖολτ α ηελψεσ φορµα. Φελιρατοκον ΧΙΒ693 

                                                           
685 Πλιν. ν. η. 3,148. 
686 ΧΙΛ Ξς 2. 
687 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 76. Υ!, ΡΕ ΙΞ. Συππλ. (1968) 737. 
688  ΚΡΑΗΕ 35; 36; Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν 185, τοϖ〈ββ〈 Λ. ΒΑΡΝΑΒℑΣ: Ονοµαστιχον 93. 
689 Βεϖλκερυνγ, υο. 
690 ΠΡΚ 60. 
691 Ιτιν. Αντ. 131.2, Ιτιν Ηιεροσ. 563,2. 
692 Ευτροπ. 10,5: Χιβαλαε, Πτολεµ. ΙΙ 16,7: ������� , ΧΙΛ ςΙ 32542, φραγ. β, ϖ. 9 σ 12. (Ροµα, Κρ. υ. 

223) = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 29/χ. = Κατ. 387: Χιβαλαε 
693 Κατ. 381, 385,  
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ϖαγψ ΧΙΒΑΛ694 φορµ〈βαν ρϖιδτεττκ. Α ϖ〈ροσ ηιϖαταλοσ νεϖε µυνιχιπιυµ ιλλ. χολονια 

Χιβαλενσιυµ ϖολτ. Παννονια ινφεριορηοζ ταρτοζοττ. Αζ ιτινεραριυµοκ τανσ〈γα σζεριντ 

χιϖιτασ, ϖαγψισ ϖ〈ροσ ϖολτ α κσ!αντικϖιτ〈σβαν ισ.695 

Νεµ τυδϕυκ βιζτοσαν ελδντενι, ηογψ Χιβαλαε τερλετε ερεδετιλεγ µελψικ χιϖιτασ 

περεγριν〈ηοζ ταρτοζοττ: τ!λε δλρε α βρευχυσοκ, κελετρε πεδιγ α χορναχασοκ λτεκ. 

 Χιβαλαε µυνιχιπιυµι ρανγϕα ελνψερσνεκ ιδ!ποντϕ〈ρα νινχσενεκ κζϖετλεν 

αδαταινκ. Νεµ µαραδτ φενν φελιρατοκον σεµ α ϖ〈ροσ νεϖνεκ χσ〈σζ〈ρι ϕελζ!ϕε, σεµ α 

πολγ〈ροκ τριβυσα, αµελψεκ καπασζκοδ⌠τ ϕελεντηετννεκ αζ εσεµνψ ιδ!ποντϕ〈νακ 

µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ.  Κσρλετεκ περσζε τρτντεκ ερρε ϖονατκοζ⌠αν: ϑ. Βρυν�µιδ ππεν 

κερεκεν σζ〈ζ ϖϖελ εζελ!ττ Ηαδριανυσ κορ〈ρα τεττε α ϖ〈ροσαλαπτ〈στ.696 Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ α 

µυνιχιπιυµ εγψετλεν ισµερτ δεχυρι⌠ϕ〈νακ τραιανυσι πολγ〈ρϕογα αλαπϕ〈ν υγψανχσακ 

Ηαδριανυσ κορ〈ρα ϖαλ⌠σζν∀στεττε.697 Νεµ σοκκαλ κσ!ββ, Μ⌠χσψ ρϖελστ κϖετϖε, α 

ϖ〈ροσ η〈ροµ Υλπιυσ νεϖ∀ δεχυρι⌠ϕ〈ρα ηιϖατκοζϖα Ζ. ςιρχ µ〈ρ γψ ϖλτε, ηογψ α 

µυνιχιπιυµνακ τραιανυσινακ κελλεττ λεννιε.698 Α 80−ασ ϖεκβεν Μ⌠χσψ Α. µ〈ρ � ϕογγαλ �

⌠ϖατοσαββαν φογαλµαζοττ, σ α µυνιχιπιυµι ρανγ ελνψερστ α 2. σζ〈ζαδον βελλ 

ηατ〈ροζτα µεγ.699 Εννλ αζονβαν ρϖιδεββ ιδ!σζακασζρα ισ σζ∀κτηετϕκ α ρανγεµελσ 

λεηετσγεσ ιδεϕτ, 〈µ εββεν νεµ α δεχυρι⌠κ, ιλλ. αζ ! φελµεν!ικ ρ⌠µαι πολγ〈ρρ〈 

ϖ〈λ〈σ〈νακ αζ ιδεϕε α µρϖαδ⌠, ηισζεν αζ εγψνεκ πολγ〈ρϕογσζερζσε σ α ϖ〈ροσι 

αυτον⌠µια ελνψερσε κζττ σοηασεµ ϖολτ σζοροσ σσζεφγγσ, ηανεµ α χιβαλαει πολγ〈ροκ 

εδδιγ σενκι 〈λταλ σζρε νεµ ϖεττ, σ κι νεµ ακν〈ζοττ πσευδοτριβυσα. Πσευδοτριβυσσζαλ 

λεγινκ〈ββ α Χονστιτυτιο Αντονινιαν〈τ κϖετ! ιδ!σζακβαν, ηαζ〈ϕυκτ⌠λ τ〈ϖολ σζακαδτ 

ϕπολγ〈ροκ � τββνψιρε κατον〈κ � φελιραταιν ταλ〈λκοζυνκ. Εγψ Κρ. υ. 223−ρα δατ〈λτ 

ρ⌠µαϖ〈ροσι φελιρατνακ � σζ〈µοσ µυρσαι σζ〈ρµαζ〈σ πραετοριανυσ κατονα µελλεττ � νγψ 

χιβαλαει τεστ!ρ ισ 〈λλτ⌠ϕα ϖολτ. Α µυρσαιακ νεϖβεν κϖετκεζετεσ µ⌠δον αζ Αελια, α 

χιβαλαε−βελιεκβεν πεδιγ αζ Αυρελια πσευδοτριβυσ σζερεπελ. Α γενσ Αυρελι〈βα 

ερεδενδ!εν Αντονινυσ Πιυσ ταρτοζοττ. Α Ηαδριανυσ 〈λταλ τρτν! αδοπτ〈λ〈σα ρϖν 

〈τκερλτ υγψαν α γενσ Αελι〈βα, αζ Αυρελιυσ νεµζετσγνεϖετ αζονβαν εζτ κϖετ!εν ισ 

ηασζν〈λτα. Αζ υραλκοδ〈σα αλαττ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ νψερτ κατον〈κ εγψ ρσζε � δατ〈λτ 

                                                           
694 Κατ. 383, 384,  
695 Ιτιν. Αντ. 131.2, Ιτιν Ηιεροσ. 563,2. 
696 ςΗΑ∆ ν. σ. 6, 1902. 
697 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 76. Υ#, ΡΕ ΙΞ Συππλ. 599. 
698 Ζ. ςΙΡΧ: Στρυκτυρα υπραϖε υ Χιβαλαµα. 159 σκ. 
699 ΜΧΣΨ, ΠΡΚ 62. 
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φελιρατοκ βιζονψτϕ〈κ � α Τ. Αυρελιυσ νεϖετ καπτα. 161−τ!λ Αντονινυσ Πιυσ κτ υτ⌠δα 

Μαρχυσ Αυρελιυσ σ Λ. Αυρελιυσ ϖολτ. Μ. Αυρελιυσ φια, Χοµµοδυσ υγψανχσακ α Λ. 

Αυρελιυσ νεϖετ ϖισελτε 191−ιγ, µαϕδ αζτ κϖετ!εν α Λ. Αελιυσ Αυρελιυστ. Αζ Αυρελια 

πσευδοτριβυσ κιζ〈ρϕα τεη〈τ Χιβαλαε ηαδριανυσι ϖ〈ροσι ρανγϕ〈τ, Ηαδριανυσ υτ⌠δαι κζλ 

αζονβαν αλαπτ⌠κντ ελϖιλεγ β〈ρµελψικ χσ〈σζ〈ρ σζ〈µτ〈σβα ϕηετ. Τερµσζετεσεν εζ αλαττ 

α ϕ⌠ τϖεν ϖ αλαττ ϖολτακ ολψαν εσεµνψεκ, αµελψεκκελ κλνσκππ µεγ τυδν〈νκ 

ινδοκολνι Χιβαλαε−βαν α νεϖεζετεσ εσεµνψτ, γψ πλ. α τελεπλσ σλψοσ πυσζτυλ〈σα α 

µαρκοµανν η〈βορκ αλαττ, αµελλψελ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Χοτινι βετελεπτσε ισ 

σσζεφγγηετεττ, σ αµελψ αζ ϕρακεζδσηεζ ακ〈ρ ρ⌠µαι πολγ〈ροκ λετελεπτστ ισ 

σζκσγεσσ τεηεττε. Εζ εγψβκντ ινκ〈ββ α χολονια στ〈τυσζτ µαγψαρ〈ζν〈, σ γψ 

ελ!ζετεσεν α µυνιχιπιυµι ρανγοτ φελττελεζν Αντονινυσ Πιυσ αλαττ. Ηανγσλψοζνυνκ κελλ 

αζονβαν, ηογψ νεµ ϖολτ σζκσγ σεµµιφλε ρενδκϖλι εσεµνψρε α µυνιχιπιυµι ρανγ 

ελνψερσηεζ. Ελεγενδ! ϖολτ α ρ⌠µαι πολγ〈ροκ µεγφελελ! σζ〈µα, α ϖ〈ροσκζποντ 

βιζονψοσ φοκ υρβανιζ〈λτσ〈γα, δε εζεκ φογψατκοσσ〈γαιτ ισ ελλενσλψοζηαττ〈κ α ϕ⌠ 

καπχσολατοκ, ϖαγψ α ταρτοµ〈νψπολιτικα σζεµποντϕαι. Α κτ Παννονι〈βαν Ηαδριανυσ 

κορ〈βαν µ〈ρ ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν 10 τελεπλσ ελεγετ τεττ α φεντι κριτριυµοκνακ. ςαλ⌠ϕ〈βαν 

αζ σζορυλ µαγψαρ〈ζατρα, ηογψ Χιβαλαε µιρτ ολψαν κσ!ν, χσακ Ηαδριανυσ υτ〈ν νψερτε ελ 

α µυνιχιπιυµι ρανγοτ, ηισζεν α Βρευχι τρζσε α ρ⌠µαιακκαλ Αυγυστυσ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε 

κοντακτυσβαν 〈λλτ. Ερρε α ϖ〈λσζτ α η⌠δτ⌠κ σ µεγη⌠δτοττακ τερλετι ρδεκσζφρ〈ι 

ποντοσαββ κρληατ〈ρολ〈σα, σ α βενσζλττεκ ιντεγρ〈χι⌠σ φολψαµατ〈νακ ϕοββ 

µεγισµερσε υτ〈ν ρεµληετϕκ. 

 

 

    Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 381. & Κρ. υ. 138/191 

χολονια: κατ. 382, 384, 386. & 3. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ. 382, 384 & 138/191−3. σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ: 

θυαεστορ: κατ. 383, 384. & 3. σζ〈ζαδ   

πραεφεχτυσ χολλεγιι φαβρυµ: κατ. 383? & 3. σζ〈ζαδ 

πραεφεχτυσ χολλεγιι χεντοναριορυµ: 383? & 3. σζ〈ζαδ 
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παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

φλαµεν: κατ. 385 � 3. σζ〈ζαδ 

 

Αννακ ελλενρε, ηογψ χσυπ〈ν ηατ � αζ ισ ρσζβεν τρεδκεσ � φελιρατ δοκυµεντ〈λϕα 

Χιβαλαε ιγαζγατ〈σ〈τ, σ νινχσ ισ µινδεγψικ ιντζµνψρ!λ ρ〈σοσ βιζονψτκυνκ, α ϖ〈ροσ 

ιντζµνψρενδσζερε � λεγαλ〈ββισ α χολονια ιδ!σζακ〈βαν � διφφερενχι〈λτνακ τ∀νικ: ϖολτακ 

θυαεστοροκ, γψ α ϖ〈ροσ λν 6, εγψ ϖρε µεγϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ! 〈λλτ.700 

Α χολλεγιυµ φαβρυµ σ α χολλεγιυµ χεντοναριυµ κλν σζερϖεζεττελ βρτ, α πραεφεχτυρα 

χολλεγιιτ αζονβαν µινδκτ σζερϖεζετ λν χσακ φελττελεζηετϕκ. 

Χιβαλαε εδδιγ νϖ σζεριντ ισ ισµερτ 7 δεχυρι⌠ϕ〈β⌠λ ηατ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελτ: εγψ 

Χοχχειυσ, κεττ! Υλπιυσ701 κεττ! Αελιυσ, εγψ πεδιγ Αυρελιυσ ϖολτ.702 Ποϖινχι〈λισοκ ϖολτακ 

τεη〈τ, χογνοµενϕκ αζονβαν µ〈ρ λατιν, νεµ υταλ κζελεββι ερεδετκρε. Α χσ〈σζ〈ρνεϖεκ 

ιλψεν ναγψφοκ σζ⌠ρ⌠δ〈σα εγψβκντ µεγφελελνε α βρευχυσοκ ϖαγψ χορναχασοκ 

φοκοζατοσ, κατοναι σζολγ〈λατ ρϖν τρτν! ροµανιζ〈λ⌠δ〈σ〈νακ. Α Χοχχειυσοκ, ϖαγψισ 

ολψανοκ, ακικνεκ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογα Νερϖα χσ〈σζ〈ρρα ϖεζετηετ! ϖισσζα, α πρινχιπεσ 

χιϖιτατισ, ϖαγψισ α τρζσφ!νκκ, φεϕεδελµεκ κρβεν βυκκαννακ φελ Παννονι〈βαν.703 

Α νη〈νψ ελλϕ〈ρ⌠ κζττ εγψ λοϖαγ σ εγψ ταρτοµ〈νψι φ!παπ ισ ϖαν, ακικ 

εγψιδ!βεν λτεκ. Εββ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ Χιβαλαε ελιτϕε γαζδαγ ϖολτ, ϖαγψ 

λεγαλ〈ββισ εννεκ αζ ελιτνεκ ϖολτ εγψ ταρτοµ〈νψι ϖισζονψλατβαν ισ σλλψαλ βρ⌠ ρτεγε, αµιτ 

ταλ〈ν ρτηετ!ϖ ισ τεσζ α ϖ〈ροσ κεδϖεζ! φεκϖσε σ ναγψ 〈τµεν! φοργαλµα.  

 

 

 

           Χιϖιτασ Βρευχορυµ 

 

                                                           
700 Αεδιλιστ, δυυµϖιρτ σ θυινθυενναλιστ υγψαν εδδιγ εγψετ σεµ ισµερνκ Χιβαλαεβ⌠λ. Αζ αεδιλιτασ σ 

δυυµϖιρατυσ ϖαγψ εζεκ αλτερνατιϖ〈ϕακντ α θυαττυορϖιρατυσ λτεζσϖελ καπχσολατβαν αζονβαν νεµ 

µερληετνεκ φελ κτελψεκ. Εζεκ µινδεγψικ προϖινχιαβλι ρ⌠µαι ϖαγψ λατιν ϖ〈ροσβαν αδϖα ϖολτακ.. Α 

θυαεστυρα µεγλτβ!λ παννονιαι ταπασζταλαταινκ αλαπϕ〈ν αρρα ισ κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α ϖ〈ροσ λν 

δυυµϖιρεκ, σ αλαττυκ αεδιλισεκ 〈λλτακ, νεµ πεδιγ θυαττυορϖιρεκ. 
701 Χοχχειυσ: κατ. 385, Υλπιι: κατ. 381, 385, Αελιι: κατ. 282, 283, Αυρελιυσ: κατ. 384. 
702 Α ηετεδικ νϖ ολϖασατα α φελιρατ τρεδκεσσγε µιαττ µεγλεηετ!σεν βιζονψταλαν. 
703 Κατ.  
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Α Βρευχι τρζσε α παννον τρζσσζϖετσγηεζ ταρτοζοττ, σ αζ Ανδιζετεσ δλι, 

ϖαλαµιντ αζ Οσεριατεσ κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν, α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν λτ.704 Ρσζτ ϖεττ α 

παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈σβαν, εµιαττ σλψοσ µεγτορλ〈σοκ ρτκ; µινδενεκελ!ττ ναγψ 

σζ〈µβαν σοροζτακ κζλκ κατον〈κατ α ρ⌠µαι ηαδσερεγβε: νψολχ χοηορσ Βρευχορυµ 

φελ〈λλτ〈σ〈ρ⌠λ ϖαν τυδοµ〈συνκ α η⌠δτ〈σ υτ〈νι ιδ!σζακβαν, σζολγ〈λτακ εζεν κϖλ 

βρευχυσοκ α παννονοκ αλ〈ιβαν ισ, σ!τ, µγ α φλοττ〈κν〈λ ισ.705 Φελιρατοσ εµλκεκ α 

τερλετκρ!λ νεµ ναγψ σζ〈µβαν κερλτεκ ελ!, αζ εγψβ λελετεκ αζονβαν 2. σζ〈ζαδ ελσ! 

ϖτιζεδειρε α ροµανιζ〈χι⌠ ελ!ρεηαλαδ〈σ〈τ µυτατϕ〈κ. Α Βρευχι χιϖιτασ〈νακ σζερϖεζετρ!λ 

νινχσενεκ φορρ〈σαινκ. Μιϖελ αζονβαν ϕελεντ!σ τρζσρ!λ ϖαν σζ⌠, αµελψ α 2. σζ〈ζαδβαν 

µ〈ρ � γψ τ∀νικ � βιζονψοσ κιϖ〈λτ〈γοκκαλ ισ ρενδελκεζεττ � αζοκ κζ α τρζσεκ κζ 

ταρτοζοττ, αµελψεκ α χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγβε, αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβα ισ 

αδτακ κατον〈κατ � νεµ ϖονηατϕυκ κτσγβε ν〈λυκ σεµ α µ〈σ χιϖιτασ περεγριν〈κ εσετβεν 

ισ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν δοκυµεντ〈λτ τρζσι νκορµ〈νψζατι σζερϖεκ µεγλττ. Μιϖελ τεη〈τ α 

Βρευχι τρζσε ναγψ σ ερ!σ ϖολτ, κιτερϕεδτ σζ〈λλ〈στερλεττελ ρενδελκεζεττ, σ ροµανιζ〈χι⌠ϕα � 

αζ ιντενζϖ σοροζ〈σοκ κϖετκεζτβεν µ〈ρ α Ιυλιυσ−Χλαυδιυσ δινασζτια αλαττ 

µεγκεζδ!δττ, ππ εζρτ φυρχσα λεννε, ηα ππεν εννεκ α τρζσνεκ α τερλετν νεµ αλακυλτ 

ϖολνα µυνιχιπιυµ. Β〈ρ Χιβαλαε−τ α Χορναχατεσ χιϖιτασ〈νακ µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ϖαλ 

µαγψαρ〈ζζα α κυτατ〈σ � λδ. φεντεββ �, α ϖ〈ροσ φεκϖσε αλαπϕ〈ν νεµ ζ〈ρηατ⌠ κι τελϕεσεν αζτ 

σεµ, ηογψ α Βρευχι σζ〈λλ〈στερλετν αλακυλτ. Α µ〈σικ τελεπλσ, αµελψρ!λ εσετλεγ 

υγψανεζ φελττελεζηετ!, αζ Μαρσονια. 

 

 

 

             Μαρσονια 

 

Α Ταβυλα Πευτινγεριανα σζεριντ α Σισχι〈β⌠λ Χιβαλαε−βα ϖεζετ! τον φεκδτ, 

Χιβαλαετ⌠λ 49 ρ⌠µαι µρφλδρε, αζαζ 72,5 κµ−ρε. Ανονψµυσ Ραϖεννασ α Βασσαντισ 

                                                           
704 Στραβ⌠ν ςΙΙ, 314: �������. Πτολ. Γεογρ. ΙΙ 15, 3; Πλιν. ν. η. ΙΙΙ 147.  Συετ., Τιβ. 9. 
705 Α νπετ εµλτικ: κατ. 53., λδ. φεντεββ, τοϖ〈ββ〈 ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 493, 581, Βρευχυσ κατον〈κατ: 

∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 212, 217, 456, 457, 458, φλοττακατον〈κατ: ϑ. Μι�κιϖ, ςϕεσνικ αρηεολοσκογ µυζεϕα υ 

Ζαγρεβυ 1997−98, Βρευχυσ σζ〈ρµαν〈ζ σζεµλψτ: ΧΙΛ ΙΙΙ 203∗. Σζεµλψνϖκντ εµλτικ: Μ. Φλαϖιυσ 

Βρευχυσ: ΧΙΛ ςΙΙΙ 20150, Χυιχυλ, Υλπιυσ Βρευχυσ: ΧΙΛ ΙΙΙ 11150 (Χαρνυντυµ), ϖ. Α. ΜΧΣΨ: 

Βεϖλκερυνγ 75, ∆ασσιυσ Βρευχυσ: ΧΙΛ ΙΙΙ π. 940 σκ., ταβελλα χερατα ςΙΙ, Κρ. υ. 142. µ〈ϕ. 16.,  ραβσζολγα, 

ιλλ. λιβερτυσ νϖκντ: ΧΙΛ ΙΙΙ 7830 (Αλβυρνυσ Μαιορ), ΧΙΛ ΞΙΙΙ 5378 (Αρρετιυµ). 
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(Βοσνα φολψ⌠?) νεϖ∀ 〈λλοµ〈σ σ Μυρσα Μαιορ κζ τεττε.706 ϑ. Μι�κιϖ α τελεπλστ α 

ςινκοϖχιτ⌠λ 70 κµ−ρε φεκϖ! Βροδ κρνψκρε λοκαλιζ〈λτα.707  

Μαρσονια νεϖε α κτ ιτινεραριυµον κϖλ χσυπ〈ν εγψ νεµργ ελ!κερλτ κατοναι 

διπλοµ〈ν, εγψ ραϖενναι φλοττακατονα, Λιχχαιυσ Βιρσι φ. χεντυριο δοµυσακντ φορδυλ ελ!.708 

Μαρσονια α παννον τρζσεκηεζ ταρτοζ⌠ Βευχι τερλετρε λοκαλιζ〈ληατ⌠. Λιχχαιυσ 

διπλοµ〈ϕ〈ν α τανυκ κζττ κτ βρευχυσ ϖετερ〈ν ισ σζερεπελ. Λιχχαιυσ νεϖε ιλλψρ, αζον 

βελλ ισ ελσ!σορβαν α παννον τρζσεκρε ϕελλεµζ!, σ διπλοµ〈ϕα Σλαϖονσκι �λαµαχ−ν〈λ 

Σλαϖονσκι Βροδτ⌠λ 30−κµ−ρελ κελετρε κερλτ ελ! α Σζ〈ϖα φολψ⌠β⌠λ � υγψανχσακ α Βρευχι 

τρζσηεζ σοροληατ⌠ τερλετεν. Μινδεζεκβ!λ κϖετκεζικ, ηογψ Λιχχαιυσ µαγα ισ βρευχυσ 

σζ〈ρµαζ〈σ ϖολτ. Εννεκ ελλενρε σζ〈ρµαζ〈σι ηελψεκντ νεµ α νατι⌠ϕ〈τ αδτα µεγ, µιντ α 

κτ βρευχυσ τανυ, ηανεµ α δοµυσ〈τ. ∆οµυσκντ � ηιϖαταλοσ οκµ〈νψοκον � εδδιγι 

τυδοµ〈συνκ σζεριντ χσακ ρ⌠µαι ϕογ ϖ〈ροσοκατ ϖολτ σζοκ〈σ µεγϕελλνι. Εββ!λ πεδιγ αζ 

κϖετκεζικ, ηογψ Μαρσονια ισ ϖ〈ροσι ρανγ τελεπλσ κελλεττ, ηογψ λεγψεν. Μινδαδδιγ 

περσζε, αµγ µ〈σ φορρ〈σοκ νεµ ερ!στικ µεγ εζτ αζ αλαπϖετ!εν ταπασζταλατον αλαπυλ⌠ 

κϖετκεζτετστ, Μαρσονια ϖ〈ροσι ραγϕ〈τ ⌠ϖατοσαν κελλ κεζελννκ. Νεµ βεφολψ〈σολϕα 

αζονβαν α τελεπλσ ϖ〈ροσι στ〈τυσζα κρλι βιζονψταλανσ〈γ αζτ α διπλοµ〈νκβ⌠λ 

κιολϖασηατ⌠ τνψτ, ηογψ Μαρσονια α διπλοµα κι〈λλτ〈σακορ κϖλ εσεττ α χιϖιτασ 

Βρευχορυµ τερλετν. Μιντ φολψαµι 〈τκελ!, σ εσετλεγεσ φλοτταβ〈ζισ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ α 

βεννσζλττεκτ!λ κισαϕ〈ττοττ, ρ⌠µαι ελλεν!ρζσ αλαττ 〈λλ⌠ τερλετεκ κζ ταρτοζοττ.  

 

 

 

       Χιϖιτασ Σισχιανορυµ ετ Αµαντινορυµ  

 

Πλινιυσ κζσ χιϖιτασ περεγριν〈βαν εµλτι α κτ τρζσετ Σιρµιυµ λοκαλιζ〈λ〈σα 

καπχσ〈ν.709 Α κζσ αδµινισζτρατϖ σζερϖεζετετ γψαντηατ⌠αν α ρ⌠µαιακ αλακτηαττ〈κ κι, 

                                                           
706 Α Ταβ. Πευτ. Σισχια φελ!λ α Σερϖιτιυµ � Υρβατε � Μαρσονια � Χιρτισα � Χιβαλαε 〈λλοµ〈σοκατ αδϕα µεγ. 

Σερϖιτιυµτ⌠λ αζ τ α Σζ〈ϖα βαλ παρτϕ〈ν ηαλαδτ. Γεογρ. Ραϖ. 4, 19 Α Βασσιανισ � Φοσσισ � Σιρµιυµ 

〈λλοµ〈σοκ υτ〈ν  α ∆ρινυµ (∆ρινα φολψ⌠?) � Σαλδισ � Βασσαντισ (= Βατηινυσ? / Βοσνα?) Μαρσονια 

〈λοµ〈σοκατ κζλι. � Νεµ κιζ〈ρτ, ηογψ εζ αζ τσζακασζ µ〈ρ α Σζ〈ϖα ϕοββ παρτϕ〈ν ηαλαδτ. ϖαγψισ 

Μαρσονι〈ν〈λ 〈τκελ!ηελψ ϖολτ. 
707 ςΑΜΖ 3. σ. 30−31, 1997−98, 98. 
708 Κατ. 388. 
709 Πλινιυσ, ν. η. 3,148. 
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ηισζεν α χιϖιτασ περεγριν〈κ µεγσζερϖεζσεκορ µ〈συττ σεµ µινδιγ α τερµσζετεσ τρζσι 

εγψσγεκετ ϖεττκ αλαπυλ. Α χιϖιτασ α Χορναχατεσ δλι, α Σχορδισχι νψυγατι σ α Βρευχι 

κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκδτ α Σαϖυσ µινδκτ παρτϕ〈ν. Αζ Αµαντινι βελσ! 

σζερϖεζετρ!λ εγψ 1. σζ〈ζαδι φελιρατ τυδ⌠στ: εσζεριντ α τρζσ νεµζετσγεκρε, α 

νεµζετσγεκ πεδιγ σζ〈ζαδοκρα ταγολ⌠δτακ.710Α χιϖιτασβ⌠λ αλακτοττ〈κ κι α Φλαϖιυσοκ αλαττ 

Σιρµιυµ χολονια τερριτοριυµ〈τ. ςαλ⌠σζν∀λεγ αζονβαν νεµ ϖεττκ ιγνψβε α χιϖιτασ τελϕεσ 

τερλεττ. Αζ Αµαντινι υγψανισ � ϖαγψ λεγαλ〈ββισ εγψ ρσζκ � γψ τ∀νικ, ηογψ α χολονια 

αλαπτ〈σ〈τ κϖετ!εν ν〈λλ⌠ χιϖιτασσ〈 ϖ〈λτακ, Πτολεµαιοσ υγψανισ εµλτι !κετ,711 αµιβ!λ 

αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α 2. σζ〈ζαδ δερεκ〈ν, α σζερζ! φλδραϕζι µ∀ϖε µεγρ〈σ〈νακ 

ιδεϕν µγ ϖολτ ν〈λλ⌠ αδµινισζτρατϖ σζερϖεζετκ.712 Εγψ Βασσσιαναε−βαν ελ!κερλτ, 

Τραιανυσ κορ〈ρα, ϖαγψ αζτ κϖετ! ιδ!ρε δατ〈ληατ⌠ φελιρατ, µελψ εγψ πρινχεπσετ εµλτ,713 

µεγερ!στενι λ〈τσζικ α Πτολεµαιοσ αδατκζλσβ!λ λεϖονηατ⌠ κϖετκεζτετστ. Α πρινχεπσ 

υγψανισ ιλλψρ νεϖε αλαπϕ〈ν νεµ τεκιντηετ! α κζελι χιϖιτασ Σχορδισχορυµ ϖεζετ!ϕνεκ, 

ηανεµ µινδεν βιζοννψαλ εγψ µ〈σικ χιϖιτασ � λοκαλιζ〈λ〈σα αλαπϕ〈ν µινδεν βιζοννψαλ αζ 

Αµαντινι φ!νκε ϖολτ.714 Αζ ρτελµεζσι νεηζσγεκετ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ οκοζζα, ηογψ αζ 

εδδιγι κυτατ〈σ κισεββνεκ ϖλτε αζ Αµαντινι τερλεττ ανν〈λ, µιντ αµεκκορα ϖαλ⌠ϕ〈βαν 

ϖολτ, σ νεµ σζ〈µολτ α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ εσετλεγ δλρε εσ! τερλετεικκελ. Οττ ελϖιλεγ λεννε µγ 

σζαβαδ ηελψ, ρ〈αδ〈συλ α Σζ〈ϖαπαρτ µοχσαρασ τερλετει µαγψαρ〈ζν〈κ ισ αζ Αµαντινι εγψ 

ρσζνεκ α φεϕλ!δσβ!λ ϖαλ⌠ κιµαραδ〈σ〈τ. Α κρδστ α τοϖ〈ββι ργσζετι κυτατ〈σοκ 

τισζτ〈ζηατϕ〈κ. Ηογψ ϖαϕον α Σιρµιενσεσ τερλετειτ µιλψεν µρτκβεν ϖεττκ ιγνψβε α 

χολονια αλαπτ〈σα χλϕ〈ρα, βιζτοσαν νεµ τυδϕυκ. Α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε φεκϖ! τερλετεκ 

λελετανψαγα � κιϖϖε α γαζδασ〈γιλαγ φοντοσ, α φοργαλοµ 〈λταλ ερ!σεν ιγνψβεϖεττ ∆ρινα 

ϖλγψτ � ελγγ ηοµογν βεννσζλττ λακοσσ〈γρα ενγεδ κϖετκεζτετνι, αµι αζ 

ελκλνλσ µελλεττ σζ⌠ληατνα.  Πτολεµαιοσ σζονβαν νεµ εµλτι !κετ Σιρµιυµ µελλεττ 

κλν, εζρτ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ α σιρµιυµι χολονια κερετειβε ταρτοζτακ. 

 

                                                           
710 ΧΙΛ ΙΙΙ 3224 (Πυτινχε, 1. σζ.) � χεµαεσ Λιχχαϖ[ι] φ. Αµαντινυσ γεντε Υνδιυσ χεντυρια σεχυνδα 

ηο[β]σε[σ] ιν φλυµεν περιτ Ηεµονα 10, Λιχχαυα πατερ, Λοριθυσ ετ Λιχαιοσ χογνατι ποσ. 
711 Αζ ελλεντµονδ〈στ ΜΧΣΨ Α. Πτολεµαιοσ τϖεδσϖελ µαγψαρ〈ζζα: σζεριντε α σζερζ! σσζετϖεσζτεττε αζ 

Αµαντινιτ αζ Εραϖισχιϖελ, ϖ. ΠΡΚ 59, β〈ρ α ϕεγψζετβεν µεγϕεγψζι, ηογψ α λοκαλιζ〈λ〈σ α κορρεκχι⌠ υτ〈ν 

σεµ λεννε ϕ⌠, µερτ γψ τ!λκ δλρε εσννεκ α σχορδισχυσοκ. 
712 Προλεµ., Γεογρ. 2,15: ��������� 
713 Κατ. 391α. 
714 ς. Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(: Σιρµιυµ Ι, 17. 
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         Σιρµιυµ 

 

Α Σαϖυσ (Σζ〈ϖα) µεντν α Βαχυντισ (Βοσυτ) τορκολατ〈ν〈λ φεκδτ, α δρ〈ϖαι τ 

Χιβαλαε φελ!λ ρκεζ! φολψτατ〈σ〈νακ, σ α Σζ〈ϖα µεντι τνακ α ταλ〈λκοζ〈σ〈ν〈λ.715 Α ϖ〈ροσ 

ηιϖαταλοσ νεϖε χολονια Φλαϖια Σιρµιενσιυµ ϖολτ.716 Φελιρατοκον τββνψιρε ΣΙΡΜ−νεκ,717 

ϖαγψ ΣΙΡΜΙ−νεκ718 ρϖιδτεττκ. Πολγ〈ραι α Θυιρινα τριβυσβα ταρτοζτακ.719 Εγψετλεν 

φελιρατοκον εµλτικ α Φλαϖια πσευδοτριβυστ.720 

Α σιρµιυµι χολονι〈τ � α ϖ〈ροσνϖ χσ〈σζ〈ρι ϕελζ!ϕε, α πολγ〈ροκ τριβυσα (σ 

πσευδοτριβυσα) αλαπϕ〈ν τλϖε � α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ ϖαλαµελψικε αλαττ αλαπτοττ〈κ. Μιϖελ 

εγψ Κρ. υ. 73−ρα κι〈λλτοττ τρεδκεσ πραετοριανυσ διπλοµ〈ν α τανκ κζττ ολψαν 

σζεµλψεκ σζερεπελνεκ, ακικ Σισχι〈τ σ Σιρµιυµοτ δοµυσυκκντ ϕελλικ µεγ, Μ⌠χσψ Α. 

ε κτ ϖ〈ροσ αλαπτ〈σ〈τ ςεσπασιανυσ Κρ. ε. 71−ρε δατ〈λτ παννονιαι δεδυχτι⌠ϕ〈ϖαλ ηοζτα 

σσζεφγγσβε.721 Μ〈σοκ σοκκαλ ⌠ϖατοσαββακ, γψ πλ. Μ. Μιρκοϖι) α Σιρµιυµρ⌠λ ρτ 

τρτνετι 〈ττεκιντσβεν: α δοµιχιλιυµ γψβεν κιτρ αζ 〈λλ〈σφογλαλ〈σ αλ⌠λ, ηιϖατκοζικ 

ϖισζοντ αζ ιδ!σεββ Πλινιυσρα, ακι Παννονι〈βαν χσακ κτ χολονι〈τ ισµερτ, Εµον〈τ σ 

Σαϖαρι〈τ, Σιρµιυµοτ ϖισζοντ οππιδυµνακ τιτυλ〈λτα. Μ. Μιρκοϖι) εννεκ αλαπϕ〈ν α χολονια 

αλαπτ〈σ〈τ α Πλινιυσ 79−βεν βεκϖετκεζεττ ηαλ〈λα υτ〈νι ιδ!ρε τεττε.722 Αζ ιδ!σεββ 

Πλινιυσρ⌠λ µ〈ρ βεβιζονψτοττα α κυτατ〈σ, ηογψ φορρ〈σκντ αζ Αγριππα−φλε Αυγυστυσ−κορι 

                                                           
715 Ιτιν. Αντ. 131,4. 
716 ΧΙΛ ςΙ 32862 = ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 291, τοϖ〈ββ〈 ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ενκµλερ 309. 
717 Κατ. 328, 391, 393, 402, ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 32, 34, 35, στβ. 
718 Κατ. 397, 403, ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 33, 35α, 35β. στβ. 
719 ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 31. 
720 ℑ. ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 32. � Κρ. υ. 183−184; ΙΜΣ 34 Κρ. υ. 150 υτ〈ν;  
721 ΧΙΛ ΞςΙ 18, εγψ 73 µ〈ϕ. 30−ρα κελτεζεττ τρεδκεσ κατοναι διπλοµα, µελψ α σζϖεγ φορδυλαται αλαπϕ〈ν 

εγψρτελµ∀, ηογψ εγψ πραετοριανυσ κατονα σζ〈µ〈ρα λεττ κι〈λλτϖα. Α ραϖενναι φλοττακατον〈κ παννονιαι 

δεδυχτι⌠ϕ〈ρ⌠λ ρενδελκεζ! χσ〈σζ〈ρι χονστιτυτι⌠ρ⌠λ εγψ 71 〈πρ. 5−ρε κελτεζεττ, Σαλον〈βαν (∆αλµατια) ελ!κερλτ 

κατοναι διπλοµ〈β⌠λ ϖαν τυδοµ〈συνκ., µελψετ εγψ α µαεζαει τρζσβε ταρτοζ⌠ κατονα σζ〈µ〈ρα 〈λλτοττακ κι, 

ϖ. ΧΙΛ ΞςΙ 14. � Σισχια σ Σιρµιυµ 71−εσ δεδυχτι⌠ϕ〈ηοζ λδ. ΜΧΣΨ, Βεϖλκερυνγ, 77, κσ!ββ Υ#., ΠΡΚ 

62., ηασονλ⌠κππ Η. ΩΟΛΦΦ, Βϑ 176, 1976, 105, 178. ϑ., 
722 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(: Σιρµιυµ Ι, 15. � Ηασονλ⌠αν µ〈ρ α κορ〈ββι σζερζ!κ κζλ ισ πλ. ΑΣΣΜΑΝΝ: ∆ε χολονιισ 

οππιδισθυε Ροµανισ θυιβυσ ιµπερατορια νοµινα ϖελ χογνοµινα ιµποσιτα συντ. Λανγενσαλχαε 1905, 108; 

Α. ΓΡΑΦ 55;  
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βιροδαλµι σσζερ〈στ ηασζν〈λτα, σ µ∀ϖε � µαι σζ⌠ηασζν〈λατταλ λϖε � νεµ µινδεν 

ελεµβεν υπ δατε, δε α Νατυραλισ ηιστορια κελετκεζσνεκ ποντοσ ιδεϕτ σεµ ισµερϕκ, 

νεµ τυδϕυκ τεη〈τ, ηογψ µεννψιρε κρηετ! σζ〈µον α σζερζ!ν α 70−εσ ϖεκ εσεµνψεινεκ 

ποντοσ ισµερετε. Αζτ αζονβαν µγισχσακ τνψκντ κελλ ελφογαδνυνκ, ηογψ Παννονια 

ϖονατκοζ〈σ〈βαν ρενδελκεζεττ σαϕ〈τ κορ〈ρα ϖονατκοζ⌠, ακτυ〈λισ ινφορµ〈χι⌠κκαλ, ηισζεν α 

χολονια λτεζσρ!λ Σισχι〈βαν τυδοττ, σ α κρδσεσ σζϖεγηελψεν πεδιγ α κτ ϖ〈ροστ � 

ηασονλ⌠ φεκϖσκ αλαπϕ〈ν � ππεν π〈ρηυζαµβα 〈λλτοττα. Πλινιυσ τεη〈τ οππιδυµνακ 

νεϖεζτε Σιρµιυµοτ, σ β〈ρ µαγα νεµ µονδτα κι ρ⌠λα, ηογψ α χιϖιτασ Σιρµιενσιυµ ετ 

Αµαντινορυµ κζποντϕα ϖολτ, κζλσε α νϖαζονοσσ〈γ αλαπϕ〈ν, κζενφεκϖ! µ⌠δον γψ 

ρτελµεζηετ!.723 Σιρµιυµοτ Μ⌠χσψ Α. νψοµ〈ν δεδυχτι⌠σ χολονι〈νακ ταρτϕα α ηαζαι 

κυτατ〈σ.724 Α δεδυχτιο τνψτ εγψ αδσιγνατι⌠τ, βιρτοκοσζτ〈στ ϕελζ! ηατ〈ρκ! ισ 

αλ〈τ〈µασζτανι λ〈τσζικ, µελψ Βεο∃ινν〈λ, αζ Αµαντινινεκ τυλαϕδοντοττ τερλετρ!λ κερλτ ελ!, 

σ κλσ! φορµαι ϕεγψει αλαπϕ〈ν αζ 1. σζ〈ζαδ ϖγρε δατ〈ληατ⌠.725 Α τερµινυσ α ϖιχυσ 

Ιοσιστα φλδϕτ, Τι. Χλ. Πρισχυσ, πραεφεχτυσ αλαε σζ〈µ〈ρα κιοσζτοττ φλδνεκ, αγερ 

αδσιγνατυσνακ νεϖεζι. Βεο∃ιν Σιρµιυµτ⌠λ σζακρα, α δυναι λιµεστ κζϖετλεν κζελβεν, 

α Χορναχυµ σ Ριττιυµ κζτι ρ⌠µαι τσζακασζνακ ναγψϕ〈β⌠λ α φελεζ!ϕνλ φεκσζικ. Εζ  

π〈ρ κµ−ρε κελετρε εσικ Βανο�τορτ⌠λ, α ρ⌠µαι Βονονι〈τ⌠λ, αττ⌠λ α πονττ⌠λ, αηολ α 

Σιρµιυµβ⌠λ � αζ Αλµα µονσ−ον (Φρυσκα γορα) 〈τ � ϕϖ! τ εγψκορον α λιµεστρα 

χσατλακοζοττ. Αζ αλα Ι χ(ιϖιυµ) Ρ(οµανορυµ) α Φλαϖιυσοκ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε � ελτεκιντϖε 

Τραιανυσ α δ〈κ η〈βοριβαν ϖαλ⌠ ρσζϖτελτ!λ � Παννονι〈βαν, α δυναι λιµεσ Ιντερχισ〈τ⌠λ 

δλρε εσ! σζακασζ〈ν 〈λλοµ〈σοζοττ: 101−ιγ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Χορναχυµ−βαν (Σοτιν), µαϕδ 

∆αχι〈β⌠λ 113/14−βεν ϖισσζατρϖε ϖαλ⌠σζν∀λεγ Ριττιυµβαν, 118/19−τ!λ πεδιγ ταλ〈ν 

Βυργεναεβεν.726 Αζ αλα παρανχσνοκα ρσζρε τρτν! αδσιγνατι⌠ρα πεδιγ 

λεγϖαλ⌠σζν∀ββεν ακκορ κερληετεττ σορ, αµικορ αζ αλακυλατ κζϖετλενλ εζτ α κρνψκετ 

φελγψελτε, ϖαγψισ α Φλαϖιυσοκ ιλλ. Τραιανυσ κορ〈βαν. Α φελιρατον µεγρκτεττ 

αδσιγνατι⌠βαν αζ α φιγψελεµρε µλτ⌠ � αµι ταλ〈ν α παννονιαι ϖ〈ροσαλαπτ〈σοκ 

κρλµνψεινεκ τισζτ〈ζ〈σ〈ηοζ ισ εγψ λπσσελ κζελεββ ϖισζ �, ηογψ αζ ελϕ〈ρ〈σ σορ〈ν α 

ρ⌠µαι ηατ⌠σ〈γοκ εγψ εγσζ βεννσζλττ φαλυ σορσ〈ρ⌠λ σζαβαδον ρενδελκεζτεκ. Εζ αζτ ϕελζι, 

ηογψ Ιοσιστα φαλυ α τρζστ!λ, ταλ〈ν αζ Αµαντινιτ⌠λ κισαϕ〈ττοττ τερλετεν φεκδτ, ϖαγψισ α 

                                                           
723 Πλιν. ν. η. 3, 138.: αλτερ αµνισ Βαχυντισ ιν Σαυµ Σιρµιο οππιδο ινφλυιτ, υβι χιϖιτασ Σιρµιενσιυµ ετ 

Αµαντινορυµ� ϖ. Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 76.  
724 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυγ 77. Υ!, ΡΕ ΙΞ Συππλ. 597;  Υ!, ΠΡΚ 62. 
725 Κατ. 401. 
726 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν π. 18. 
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φλδϕτ α κιοσζτ〈σ ελ!ττ α φισχυσ κεζελτε. Μιντηογψ αζονβαν α φαλυνϖ ηασζν〈λατα 

φολψαµατοσ � νεµ φελττλενλ εγψ ισ ρτεττ, τεη〈τ παρλαγον ηεϖερ!, µ∀ϖελσ αλαττ νεµ 〈λλ⌠ 

ηελψνεκ κελλ φελφογνυνκ. ςαγψισ α βεννσζλττ λακοσσ〈γ ργσζετι ηαγψατκ〈νακ α 

ϕελενλτε εγψ−εγψ τερλετεν νµαγ〈βαν ϖϖε µγ νεµ βιζονψτκα αζ αδοττ τερλετνεκ 

εγψ χιϖιτασ περεγριν〈ηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈ρα, δε αρρα σεµ, ηογψ αζτ α ϖ〈ροστ, αµελψνεκ 

τερριτοριυµ〈ν ιλψεν φλδεκ σζλεληετ!κ, σζκσγσζερ∀εν εγψ χιϖιτασ περεγριν〈β⌠λ 

〈τσζερϖεζεττ ϖ〈ροσνακ κελλ γονδολνυνκ. ℑλταλ〈νοσ τανυλσ〈γοκον τλ αζονβαν α βεο∃ινι 

ηατ〈ρκ!β!λ σεµµιφλε κονκρτ κϖετκεζτετστ νεµ τυδυνκ λεϖοννι Σιρµιυµ αλαπτ〈σ〈ρα 

ϖονατκοζ⌠αν. Κελλεττ, ηογψ λεγψεν τελεπτσ Σιρµιυµβαν, ηισζεν χσακ γψ ρτηετ!, ηογψ α 

ϖ〈ροσ χολονια, σ νεµ µυνιχιπιυµ λεττ, εµελλεττ ερρε µυτατ α ϖ〈ροσ ιδεγεν ερεδετ∀νεκ 

λ〈τσζ⌠ λακοσσ〈γα ισ. Νψιτϖα µαραδ αζονβαν α κρδσ, ηογψ α τελεπτσρε εγψσζερι 

αλκαλοµµαλ, δεδυχτιο φορµ〈ϕ〈βαν κερλτ−ε σορ, αϖαγψ α κισαϕ〈ττοττ τερλετ τββσζρι, 

φολψαµατοσ ϖιριτιµ αδοµ〈νψοζ〈σοκ φορµ〈ϕ〈βαν τρτν! φεληασζν〈λ〈σ〈ϖαλ. Α ιοσισται 

αδσιγνατιο κρλµνψει σ δατ〈λ〈σα µινδκτ λεηετ!σγετ µεγενγεδικ. Α ∆οµιτιανυσ 

αλαττι αλαπτ〈σ αζονβαν, µελψρε Μ. Μιρκοϖι) ισ ινκ〈ββ ηαϕλοττ, σζ〈µοµρα ισ 

ϖαλ⌠σζν∀ββνεκ τ∀νικ. Νεµχσακ αζρτ, µερτ α Πλινιυσ σζϖεγηελψ α ςεσπασιανυσ αλαττι 

αλαπτ〈σνακ ελλεντµονδανι λ〈τσζικ, ηανεµ αµιαττ ισ, µερτ Σιρµιυµ ελ!τερβεν σ α ∆υνα 

αλσ⌠ σζακασζ〈ν ∆οµιτιανυσ ϖολτ αζ, ακι ϖεκεν 〈τ ηαδµ∀ϖελετεκετ φολψτατοττ α σζαρµατ〈κ 

σ α δ〈κοκ ελλεν. Εζεκ α η〈βορκ τββεκ κζττ α λεγι⌠κ ναγψφοκ κονχεντρ〈λ〈σ〈τ ισ 

ϕελεντεττκ α παννονιαι λιµεσ σζερµσγι, δ〈κοκ ελλενι σζακασζ〈ν: α 80−ασ ϖεκ µ〈σοδικ 

φελβεν κτ, 89−βεν 〈τµενετιλεγ (αµγ α ΞΞΙ Ραπαξ µεγ νεµ σεµµισλτ) η〈ροµ λεγι⌠ ισ 

〈λλοµ〈σοζοττ ιττ,727 Σιρµιυµβαν µαγ〈βαν ισ ταρτ⌠ζκοδτακ χσαπατοκ ηοσσζαββ−ρϖιδεββ 

ιδειγ, µγ ηα αζ εγψιδ!βεν φελττελεζεττ λεγι⌠στ〈βορτ νεµ ισ ιγαζολτα α κυτατ〈σ. Α λεγι⌠κ 

µεγϕελενσε µ〈ρ χσακ αζρτ σεµ µελλκεσ, µερτ βιζτοσ αδαταινκ εδδιγ χσακ 

λεγι⌠σϖετερ〈νοκ σζ〈µ〈ρα τρτν! φλδοσζτ〈σοκρ⌠λ ϖαννακ, αυξιλι〈ρισοκ τελεπτσρ!λ 

ϖισζοντ  −  εζ υτ⌠ββιακ αδτ〈κ α ∆υναι λιµεσ αλσ⌠ σζακασζ〈νακ, Σιρµιυµ κρνψκνεκ α 

κορ〈ββι ηελψ!ρσγτ ισ − εγψελ!ρε νινχσενεκ. Ελλεντµονδανι λ〈τσζικ α ϖεσπασιανυσι 

αλαπτ〈σνακ α παννονιαι υρβανιζ〈χι⌠ τρβελι κιτελϕεσεδσνεκ α φολψαµατα ισ, µελψνεκ 

αλαπϖετ! ϕελλεµζ!ϕε Αυγυστυστ⌠λ κεζδϖε α φοκοζατοσ, λπσρ⌠λ λπσρε τρτν! 

ελ!ρενψοµυλ〈σ ϖολτ, σ νεµ αζ αρχϖοναλβα ελ!ρετολτ ηδφ!〈λλ〈σοκ κιπτσε.  

 Α σιρµιυµιακ χολονι〈ϕ〈νακ τερριτοριυµ〈τ α χιϖιτασ Σιρµιενσιυµ ετ Αµαντινορυµ 

σζ〈λλ〈στερλετβ!λ αλακτοττ〈κ κι. Μ. Μιρκοϖι) α Χορναχτεσ τερριτοριυµ〈τ ισ − α 

                                                           
727 Χ. ΠΑΤΣΧΗ: ∆ερ Καµπφ υµ δεν ∆οναυραυµ υντερ ∆οµιτιαν υνδ Τραϕαν. Ωιεν, 1937.  



 159

κεζδετεκτ!λ − Σιρµιυµηοζ σορολϕα,728 µγ Μ⌠χσψ Α. σζεριντ εζεκ σζ〈λλ〈στερλεττ, α 

Βαχυντιυσ ϖλγψτ µαϕδ χσακ εγψ Τραιανυσ−κορι τερλετρενδεζσκορ χσατολτ〈κ α σιρµιυµι 

χολονι〈ηοζ. Νεµ σορολϕα εζζελ σζεµβεν Μιρκοϖι) αζ Αµαντινι Κελετ−Σζερµσγβεν 

φεκϖ! τερλετειτ α σιρµιυµι χολονι〈ηοζ, σζεριντε υγψανισ α µαι Πετροϖχε µελλεττι 

βεννσζλττ τελεπλσ (αηολ µαϕδ κσ!ββ Βασσιαναε µεγαλακυλ) ερεδετιλεγ νεµ α 

σχορδισχυσοκηοζ, ηανεµ αζ αµαντινυσοκηοζ ταρτοζοττ, ακικ α χολονια αλαπτ〈σακορ ϖαγψ 

ν〈λλ⌠ϖ〈 ϖ〈λτακ, ϖαγψ αµι µγ ϖαλ⌠σζν∀ββ, α σχορδισχυσοκκαλ σζερϖεζτκ !κετ εγψ 

κζσ χιϖιτασ περεγριν〈βα.729  Σοτιν (αζ ⌠κορι Χορναχυµ) σ ϑαρακ (α ρ⌠µαι Φοσσαε) εγψ−

εγψ σιρµιυµι ελλϕ〈ρ⌠ φελιρατ〈νακ α λελ!ηελψε,730 Ηοποϖ⌠ν〈λ πεδιγ εγψ σιρµιυµι 

σζ〈ρµαζ〈σ χεντυριο σρεµλκε κερλτ ελ!, αµι αλαπϕ〈ν εζεκετ α ηελψεκετ α σιρµιυµι 

χολονι〈ηοζ σοροληατϕυκ. Εζεκ σζεριντ α χολονια σζακι ηατ〈ρα ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ∆υνα ϖολτ, 

ναγψϕ〈β⌠λ α µαι Σοτιν � Πετροϖαραδιν (∨ϕϖιδκ κζελβεν) κζττι σζακασζον. ςαλαηολ 

Βεο∃ιν σ Πετροϖαραδιν κζττ ηαγψτα ελ α ∆υν〈τ σ δλι ιρ〈νψβα φορδυλϖα, α µαι 

Ηοποϖ⌠τ⌠λ κελετρε, Ρυµ〈τ⌠λ ϖαλαµιϖελ νψυγαταββρα ηαλαδϖα ϑαρακ, α ρ⌠µαι Φοσσαε φελ 

ταρτοττ. Φοσσαε µγ α χολονι〈ηοζ ταρτοζοττ.731 Α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε εσ! τερλετετ εγσζεν α 

προϖινχιαηατ〈ριγ, υγψανχσακ Σιρµιυµηοζ σορολϕα α κυτατ〈σ.732 Α Χορναχατεσ τερλετε 

φελιρατοκβαν σζεγνψνεκ, σ ελκλνλτνεκ τ∀νικ. Υγψανεζτ µονδηατϕυκ ελ α Σζ〈ϖα 

ϕοββπαρτϕ〈ν ελτερλ! τερλετεκρ!λ. Ιττ α φολψ⌠ πατρϕ〈ηοζ σζοροσαν ταπαδϖα τραδιχιον〈λισ 

λετµ⌠δϕυκατ φολψτατ⌠ κελτ〈κ τελεπλσει φιγψεληετ!κ µεγ.733 Εγψβ τερλετεκεν α 

βεννσζλττ λακοσσ〈γ ηαγψατκα ιλλ. µεγ〈λλαπτηατ⌠ τελεπει κεϖερεδνεκ αζ ιδεγενεκ 

ηαγψατκ〈ϖαλ. Φελιρατοσ εµλκετ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈ν α περεγρινυσ ϕογ〈λλ〈σ βεννσζλττ 

λακοσσ〈γ νεµ ναγψον ηαγψοττ µαγα υτ〈ν. Ιδεγενβεν 〈λλτοττ φελιρατοκον αζονβαν 

µεγϕελεννεκ 734 

 

     Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

                                                           
728 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(: Σιρµιυµ Ι, 17. 
729 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, λοχ. χιτ. 
730 Κατ. 402, 399. 
731 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(: Σιρµιυµ Ι, 16 σκ. 
732 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 17. 
733 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 22. 
734 Λδ. πλ. ΧΙΛ ςΙ 31140 = Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ιε ∆ενκµλερ ν. 3. (Ρ⌠µα, Κρ. υ. 132): Μ. Υλπ. Χρεσχενσ Φλ. 

Σιρµι.− ΧΙΛ ςΙ 31146 = Μ. ΣΠΕΙ∆ΕΛ: ∆ιε ∆ενκµλερ ν. 10 (Ρ⌠µα, Κρ. υ. 138): 4 ηονεστα µισσιοϖαλ 

ελβοχσ〈ϕτοττ σιρµιυµι, η〈ρµαν Π. Αελιι.,  
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Α ϖ〈ροσ ρανγϕα: 

χολονια: κατ. 328. 391, 393, 394, 395, 399, 402, 403, 404. � 2. σζ〈ζαδ ελεϕε � 3. σζ〈ζαδ. 

 

α ταν〈χσ: 

ορδο δεχυριονυµ: κατ. 392  

δεχρετυµ δεχυριονυµ: κατ. 396 � 2/3. σζ〈ζαδ 

δεχυριο: κατ. 328, 391, 393, 394, 395, 399 (κεττεν), 402, 403, 404 � 2. σζ〈ζαδ ελεϕε � 3. 

σζ〈ζαδ 

 

τισζτσγϖισελ!κ:  

θυαεστορ: κατ. 402. � 2. σζ〈ζαδ ελεϕε 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο): κατ. 391, 402. � 2. σζ〈ζαδ ελεϕε � 2/3. σζ〈ζαδ 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) θ(υιν)θ(υενναλισ): κατ. 394. � 3. σζ〈ζαδ 

οµνιβυσ ηονοριβυσ φυνχτυσ: κατ. 396? � 2/3. σζ〈ζαδ 

οµνιβυσ ηονοριβυσ ηονορατυσ: κατ. 91  

 

πραεφεχτι χολλεγιι: 

πραεφεχτυσ χολλεγιι φαβρυµ: κατ. 402. � 2. σζ〈ζαδ ελεϕε. 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

φλαµεν: κατ. 403. � 2. σζ〈ζαδ κζεπε � 3. σζ〈ζαδ ελεϕε. 

 

αλ〈ρενδελτ αδµινισζτρατϖ εγψσγεκ: 

Παγυσ Μαρτιυσ: ϖιχυσ Βυδαλια: κατ. 405, Ιτιν. Αντ. 268., Ιτιν Ηιεροσ. 563. 

 � 2. σζ〈ζαδ ϖγε / 3. σζ〈ζαδ 

Παγυσ ?: ϖιχυσ Ιοσιστα: − κατ. 401. � 1. σζ. µ〈σοδικ φελε. 

 

 Α σιρµιυµι χολονια λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ, εζ αρρα υταλ, ηογψ χολονια χιϖιυµ 

Ροµανορυµ ϖολτ. Αεδιλισεκ εµλκει νεµ µαραδτακ φενν � χσακ αζ οµνιβυσ ηονοριβυσ 

φυνχτυσ ιλλ. ηονορατυσ κιφεϕεζσεκ υταλνακ βυρκολταν α τισζτσγ µεγλτρε. Αννψι α 

κισσζ〈µ φελιρατυνκ αλαπϕ〈ν ισ ϖιλ〈γοσ, ηογψ α δυυµϖιρατυσρα ϖαλ⌠ π〈λψ〈ζ〈σνακ νεµ ϖολτ 

φελττελε µινδκτ αλαχσονψαββ µαγιστρατυσ ελ!ζετεσ βετλτσε.735 Α χολλεγιυµι 

                                                           
735 ς. Κατ. 402. 
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πραεφεχτυρα ηελψτ α καρριερβεν � αζ εγψετλεν ερρε ϖονατκοζ⌠ φελιρατυνκ αλαπϕ〈ν νεµ 

τυδϕυκ εγψρτελµ∀εν µεγ〈λλαπτανι. Ηι〈νψοζνακ α παπι µλτ⌠σ〈γοκ φελιραται, σ σεµ 

σεϖιρεκετ, σεµ Αυγυσταλισοκατ νεµ ισµερνκ α ϖ〈ροσβ⌠λ. 

Α δεχυριο τεστλετ µ∀κδστ εγψετλεν δεχρετυµ δεχυριονυµ εµλτσε δοκυµεντ〈λϕα. Α 

ηατ〈ροζατ εγψ δεδικ〈χι⌠ ενγεδλψεζσε τ〈ργψ〈βαν σζλετεττ. 

 Σιρµιυµ τερριτοριυµα παγυσοκρα, κερλετεκρε οσζλοττ, α παγυσοκ ϖιχυσοκατ, 

φαλϖακατ φογτακ σσζε. Α Παγυσ Μαρτιυσ Σιρµιυµτ⌠λ νψυγατρα φεκδτ, εννεκ εγψικ νϖ 

σζεριντ ισ εµλτεττ φαλυϕ〈τ, Βυδαλι〈τ υγψανισ � µελψετ ∆εχιυσ χσ〈σζ〈ρ σζλ!ηελψεκντ ταρτ 

σζ〈µον α τρτνετρ〈σ � ιτινεραριυµκβ⌠λ σ αυχτορφορρ〈σοκβ⌠λ εγψαρ〈ντ ϕ⌠λ ισµερϕκ.736 Α 

Σιρµιυµοτ Χιβαλαεϖαλ σσζεκτ! τ µεντν φεκδτ, Σιρµιυµβ⌠λ κιφελ ηαλαδϖα ργτν αζ 

ελσ! µυτατι⌠κντ. Αζ Ιτινεραριυµ Ηιεροσολψµιτανυµ 8 ρ⌠µαι µρφλδεσ τ〈ϖολσ〈γαδατα 

αλαπϕ〈ν αζ 〈λλοµ〈σ α µαι Μαρτινχι φαλυν〈λ λοκαλιζ〈ληατ⌠.737 Αζ 〈λλοµ〈σ µελλεττ, α µαι 

Κυζµιν κζελβεν ταλ〈ληατ⌠κ αζ 〈λλοµ〈σνακ νεϖετ αδ⌠ κελτα−ιλλψρ φαλυ µαραδϖ〈νψαι.738 Α 

ϖιχυσ Ιοσιστα παγυσ〈νακ νεϖτ νεµ ισµερϕκ, µαγα α φαλυ � µιντ φεντεββ µ〈ρ λ〈ττυκ − α 

χολονια τερριτοριυµ〈νακ κελετι περεµν, Βεο∃ινν〈λ φεκδτ.739 Ιτινεραριυµοκβ⌠λ τββ 

ολψαν 〈λλοµ〈στ ισ ισµερνκ, αµελψ ϖαλ⌠σζν∀στηετ!εν Σιρµιυµ τερριτοριυµ〈ν φεκδτ, σ 

µελψνεκ βεννσζλττ ερεδετ∀, ϖαγψ ρ⌠µαι νεϖβ!λ � ππεν Βυδαλια πλδ〈ϕα νψοµ〈ν � 

σζοµσζδοσ βεννσζλττ, ϖαγψ ρ⌠µαι τελεπλσρε κϖετκεζτετηετνκ. Α Χιβαλαε φελ 

ϖεζετ! τον α Βυδαλι〈τ κϖετ! 〈λλοµ〈σ Ηισπανετα ϖαγψ Σπανετα ϖολτ, µελψ ταλ〈ν α 

χολονια εγψικ ϖετερ〈ν τελεπεσχσοπορτϕα υτ〈ν καπτα α νεϖτ, σ α τ〈ϖολσ〈γαδατοκ αλαπϕ〈ν 

Σιρµιυµτ⌠λ 16 ρ⌠µαι µρφλδρε, ϖαλαηολ α µαι Κυκυϕεϖχινλ κερεσενδ!.740  Υλµυσ 

Σιρµιυµτ⌠λ 26 ρ⌠µαι µρφλδρε φεκδτ, α µαι �ιδ σ Τοϖαρνικ κζττ. Αζονοσ λεηετ αζ 

Αµµιανυσ Μαρχελλινυσ 〈λταλ εµλτεττ ϖιλλα πυβλιχ〈ϖαλ, µελψ α σζερζ! σζεριντ α Πιστρενσισ 

νεϖετ ϖισελτε741 Αζ Ιτινεραριυµ Αντονινι εγψικ ηελψν Υλµοσ ϖιχυσνακ νεϖεζι, αζ 

〈λλοµ〈σ µελλεττ τεη〈τ εγψ βεννσζλττ φαλυτ ισ κελλ κερεσννκ. Αζ Σιρµιυµτ⌠λ 

σζακκελετρε φεκϖ! Αλµα µονσον 〈τ α ∆υν〈ηοζ ϖεζετεττ αζ τ. Α παρτ µεντν εµλτεττ 

                                                           
736 Κατ. 405. � Ιτιν. Αντ. 268; Ιτιν Ηιεροσ. 563, αµελψ ςεδυλια φορµ〈βαν, µυτατιοκντ εµλτι; Ευτροπ. 9,4; 

Αυρ. ςιχτορ 29,1; Επιτ. δε Χαεσ. 29,1; λδ. τοϖ〈ββ〈 Χ. ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ ΙΙΙ 988; ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ, 42. 
737 ϑ. ϑυνγ, ςΗΑ∆ 12, 1890, 96. 
738 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 18. 
739 Κατ. 401. 
740 Ιτ. Αντ. 268,2; Ι. Ηιεροσ. 563,5; Ταβ. Πευτ. ςΙ 3,4; ϖ. Μ. ΦΛΥΣΣ, ΡΕ ςΙ Α (1927) 1261; Α. ΓΡΑΦ 54; 

ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ 105; Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 19. 
741 Ιτιν. Αντ. 131,3 (Υλµοσ ϖιχυσ); 232,4; 268,3; Ιτιν. Ηιεροσ. 563,5 (Μανσιο Υλµο) − ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ 

115,  
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〈λλοµ〈σοκ Βονονια, ϖαγψ µ〈σ νϖεν Μαλατα, Χυχχιυµ σ Χορναχυµ ϖολτακ.742 

Βονονι〈ν〈λ (Βανο�τορ) ∆οµιτιανυσ κορ〈βαν αυξιλι〈ρισ τ〈βορ λτεσλτ.743 Νεµ τυδϕυκ, 

ηογψ α τ〈βορ µελλεττι ϖιχυσ Σιρµιυµηοζ ταρτοζοττ−ε αϖαγψ κατοναι τερλετεν φεκδτ.744 

Χυχχιυµ745 α µαι Ιλοκ κζελβεν σ Χορναχυµ746 α µαι Σοτινν〈λ α Χορναχατεσ τρζσνεκ 

φαλυϕα ϖολτ, αζ υτ⌠ββι τρζσι κζποντ. Χυχχιυµν〈λ α ∆υνα 〈τελλενεσ παρτϕ〈ν, Βα∃κα 

Παλανκαν〈λ ρ⌠µαι τελεπλσ νψοµαι κερλτεκ ελ!, αµι αζτ µυτατϕα, ηογψ Σιρµιυµνακ α 

Βαρβαριχυµµαλ ισ ϖολτακ κζϖετλεν καπχσολαται. Ιλοκ κζϖετλεν κζελβεν, Συσεκεν εγψ 

σιρµιυµι δεχυριο, Τ. Φλ. Τ. φιλ. Θυιρ<ι>ν(α) Σεϖερυσ Γογαενυσ σρεµλκε κερλτ ελ!. 

Φλαϖιυσι πολγ〈ρϕογα σ κελτα χογνοµενϕε αλαπϕ〈ν τλϖε χορναχασ ελ!κελ! λεηετεττ, σ εζ α 

τρζσ Σιρµιυµηοζ ϖαλ⌠ ταρτοζ〈σ〈ρα υταληατ. Εγψ τεργεστειηεζ ηασονλ⌠ αττριβυτι⌠ρα 

αζονβαν α καρριερϕε αλαπϕ〈ν νεµ κϖετκεζτετηετνκ. Χορναχυµβαν ∆οµιτιανυσ αλαττ 

υγψανχσακ αυξιλιαρισ τ〈βορ λτεσλτ, δε ηογψ αζτ〈ν εζ 〈λλανδ⌠ τ〈βορ µαραδτ−ε α 2. σζ〈ζαδ 

φολψαµ〈ν ισ, κτσγεσ.747 Α Χορναχατεσ ∆υνα παρτι φαλϖαινακ Σιρµιυµηοζ ϖαλ⌠ χσατολ〈σ〈τ 

εγψβκντ α ∆οµιτιανυσ−κορι η〈βορκ ισ ελ!κσζτηεττκ: πλ. α τελεπλσεκ τερλετνεκ 

κατοναι χλοκρα τρτν! ιγνψβεϖτελε σ αζ εζεκκελ ϕ〈ρ⌠ εσετλεγεσ κισαϕ〈ττ〈σοκ, α 

φ!ηαδισζ〈λλ〈σ κρλ λ! βεννσζλττ λακοσσ〈γ φοκοζοτταββ ιγνψβεϖτελε (πλ. σοροζ〈σα), 

στβ. Φοσσαε (ϑαρακ) Σιρµιυµ κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν, α Βασσιαναε φελ ϖεζετ! τ µεντν, 

ναγψϕ〈β⌠λ φλτον φεκδτ748 Α ρ〈νκ ηαγψοµ〈νψοζ⌠δοττ νεϖτ α Προβυσ χσ〈σζ〈ρνακ 

τυλαϕδοντοττ χσατορνα υτ〈ν καπτα, µελψ α κζελβεν τορκολλοττ α Σζ〈ϖ〈βα.749 ςαλαµιφλε, 

α λελετεκβ!λ τλϖε ϖαλ⌠σζν∀λεγ κελτα τελεπλσ αζονβαν µ〈ρ εζτ µεγελ!ζ!εν ισ λτεζεττ 

ιττ.750 Α Σιρµιυµτ⌠λ δλρε εσ! τερλετεκ ϖισζονψαιρ⌠λ νινχσενεκ βιζτοσ αδαταινκ. Α Σζ〈ϖα 

                                                           
742 Ιτιν Αντ. 243,1−3. − Μαλατα α ηελψ πρεροµαν ιλλψρ νεϖε λεηετεττ, µελψετ ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ρ⌠µαι φλ 

σζ〈µ〈ρα βαλϕ⌠σ χσενγσε µιαττ α ρ⌠µαιακ ϖ〈λτοζταττακ Βονονι〈ρα, µιντ αηογψαν εζ ηασονλ⌠ ηελψζετεκβεν 

µ〈συττ ισ µεγφιγψεληετ!, ϖ. Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 19. 
743 Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 69. 
744 Αζ ιττενι λελετεκηεζ σ 〈σατ〈σοκηοζ αζ ιροδαλµατ λδ. Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 19, 97. ϕεγψζετ. 
745 Ιτιν. Αντ. 242,2; Γεογρ. Ραϖ. Ις 17; Ταβ. Πευτ. ςΙΙ. Χ. ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ Ις 1901;  
746 Πτολεµ. γεογρ.  2,15,1; Ιτιν. Αντ. 243,3; Γεογρ. Ραϖ. 4, 20; Ταβ. Πευτ. 6,2;  − ΠΑΤΣΧΗ, ΡΕ Ις 1246; Α. 

ΜΧΣΨ: ΡΕ Συππλ. ΙΞ 651;  
747 Αζ 〈λλανδ⌠ ηελψ!ρσγετ Παννονια κεττοσζτ〈σα σ α µαρκοµανν η〈βορκ κζτι ιδ!σζακβαν ϖαλ⌠σζβ∀λεγ 

α χοηορσ Ι. Μοντανορυµ ϖολτ, ϖ. Β. Λ#ΡΙΝΧΖ: Ηιλφστρυππεν 39. Μ〈σκππεν Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 21, ακι 

χσακ ιδειγλενεσ τ〈βορτ φελττελετ ιττ ∆οµιτιανυσ η〈βορι αλαττ. 
748 Γεογρ. Ραϖ. 4,19 (Φοσσισ); Ιτιν. Ηιεροσ. 563,10 (µυτατιο Φοσσισ), ϖ. ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ 59; Μ. 

ΜΙΡΚΟςΙ(, ι. µ. 22. 
749 ΣΗΑ, ϖιτα Προβι 21,2.  
750 ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 6, 1902, 84. 
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µεντν ισ ϖεζετεττ εγψ τ νψυγατ φελ. Εννεκ αζ τνακ αζ ελσ! 〈λλοµ〈σα, Αδ ∆ρινυµ 

(Σρµσκα Ρα∃α) α Σζ〈ϖα βαλ παρτϕ〈ν, α ∆ρινα τορκολατ〈ϖαλ 〈τελλενβεν φεκδτ.751 Αζ 

〈λλοµ〈σ µελλεττ εγψ κισεββ τελεπλσ ισ λτεζεττ. Α τλπαρτον α ∆ρινα µεντν δλ φελ 

ηαλαδτ εγψ τ, µελψ Σιρµιυµοτ ∆οµαϖια (Σρεβρενιχα) εζστκιτερµελ! β〈νψαϖιδκϖελ 

κτττε σσζε. Ιττ, Βοσανσκα Γραδι�κα κρνψκν φελιρατοκ ισ κερλτεκ ελ!. αµελψεκεν 

εγψταγ ιλλψρ σ λατιν νεϖεκ εγψαρ〈ντ ελ!φορδυλνακ. Μ. Μιρκοϖι) ιττ ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κ 

βιρτοκαιτ φελττελεζτε.752 Α φελττελεζσρε α σιρµιυµι ελλϕ〈ρ⌠κ ∆οµαϖι〈βαν, ιλλ. ⊃σζακ−

Βοσζνι〈βαν ελ!κερλτφελιραται, ιλλ. εγψ α Βοσανσκα Γραδι�κα λελ!ηελψρ!λ ελ!κερλτ 

φελιρατον εµλτεττ Σιρµια νεϖ∀ ν! αδοττ αλαποτ, ακιρ!λ αζτ φελττελεζτε, ηογψ α ϖ〈ροσ 

φελσζαβαδτοττϕα ϖολτ. Σιρµια στ〈τυσζ〈τ αζονβαν σεµµι νεµ ϕελζι, σ τ〈ρσ〈νακ εγψταγ 

ιλλψρ νεϖε αλαπϕ〈ν ναγψοββ α ϖαλ⌠σζν∀σγε αννακ, ηογψ περεγρινυσ ϖολτ. Αββαν αζονβαν 

ιγαζα λεηετ Μιρκοϖι)νακ, ηογψ εγψεσ σιρµιυµι ελλϕ〈ρ⌠κνεκ εζεν α ϖιδκεν βιρτοκαικ, 

ϖαγψ ζλετι β〈ζισαικ λεηεττεκ, εζεκνεκ υγψανισ α δοµαϖιαι εζστκιτερµελσβεν ϖολτακ 

ρδεκελτσγεικ. Ιγψ � β〈ρ α Σζ〈ϖα δλι παρτϕ〈ν αλαπϖετ!εν βεννσζλττεκ λτεκ, α ∆ρινα 

τορκολατϖιδκν σ α σζ〈λλτ〈σ τϖοναλα µεντν ρτηετ! α λακοσσ〈γκεϖερεδσ. 

 Αηηοζ κπεστ, ηογψ Σιρµιυµοτ α 3. σζ ελσ! φελβεν ρ⌠ Ηροδιανοσ Παννονια 

λεγναγψοββ ϖ〈ροσ〈νακ µονδτα, µεγλεπ!εν κισ σζ〈µ σ αδατοκβαν σζεγνψ α ϖ〈ροσ 

ϖεζετ!ρτεγτ!λ φεννµαραδτ φελιρατοσ ανψαγ. Ιγεν ρδεκεσ αζ, αµι µεγ〈λλαπτηατ⌠ βελ!λε, 

υγψανισ � ελλενττβεν Σιρµιυµ λακοσσ〈γ〈νακ αλαπϖετ!εν ιδεγεν, ιταλικυσ αρχυλατ〈ϖαλ,753 

αµι εγψβλντ τελϕεσµρτκβεν σσζηανγβαν λϖ!νεκ λ〈τσζικ α ϖ〈ροσ τελεπεσ χολονια 

ϕελλεγϖελ σ σζοροσ ιτ〈λιαι γαζδασ〈γι καπχσολαταιϖαλ � Σιρµιυµ αρισζτοκρ〈χι〈ϕα ινκ〈ββ 

βεννσζλττ, ϖαγψ λεγαλ〈ββισ προϖινχι〈λισ ϕελλεγετ µυτατ. Κιλενχ νϖ σζεριντ ισ ισµερτ 

δεχυρι⌠ϕ〈β⌠λ ητ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελτ. Η〈ρµαν υγψαν ολψανοκ, ακικνεκ α πολγ〈ρϕογα µγ 

α χολονια αλαπτ〈σ ελ!ττ υραλκοδ⌠ χσ〈σζ〈ροκτ⌠λ σζ〈ρµαζοττ � α κτ Χαι Ιυλιι, Χιϖιλισ σ 

Φλορυσ σ Τι. Χλαυδιυσ Πρισχυσ754− !κ ϖαλ⌠σζν∀λεγ Σιρµιυµβαν λετελεπεδεττ 

ιδεγενεκνεκ τεκιντηετ!κ, σζ〈ζ σζ〈ζαλκιγ αζονβαν εζ νεµ βιζτοσ, µερτ α Σζ〈ϖα ϖλγψι 

βεννσζλττ λακοσσ〈γ κρβεν µ〈ρ Αυγυστυσ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε σοροζτακ αυξιλι〈ρισοκατ σ 

φλοττακατον〈κατ. Υγψανγψ αζ εγψετλεν ιταλικυσ νϖ ϖισελ!ι, α κτ Μαρχι Τιτιι, Προχυλυσ σ 

Προχλινυσ ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σα σεµ τελϕεσεν εγψρτελµ∀, µερτ α Τιτιυσ νϖ α ∆αλµατι〈βαν � 

µελλψελ Σιρµιυµνακ κλνσεν σζοροσ καπχσολατα ϖολτ � αζ ιλλψρ λακοσσ〈γ κρβεν ισ 

                                                           
751 Ταβ. Πευτ. 6,3−4; Γεογρ. Ραϖ. 4,19 (∆ρινυµ) � ΤΙΡ Λ 34 Βυδαπεστ 24. 
752 Σιρµιυµ Ι 22.  
753 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 77. 
754 Κατ. 401. 
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ελ!φορδυλ.755 Α Σισχι〈βαν µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζ⌠ Τιτιι−ϖελ αζονβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

νεµ κζϖετλεν ροκονοκ, µερτ αζοκ Χαι Τιτιι ϖολτακ. Φλαϖιυστ εγψετ, εσετλεγ κεττ!τ 

ισµερνκ − δε αζ ιδ!σεββικ Χ. Ιυλιυσνακ ισ εγψ Φλαϖια ϖολτ α φελεσγε �, εγψ Υλπιυστ, 

εσετλεγ εγψ Αελιυστ � Αελια ϖολτ εζεν κϖλ αζ εγψικ ισµερετλεν νεϖ∀ δεχυριο φελεσγε ισ 

� σ εγψ Τιτυσ Αυρελιυστ. Βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σρα εγψρτελµ∀εν αζονβαν χσακ Τ. Φλ. 

Θυιρ. Σεϖερυσ Γογαενυσ νεϖε υταλ, α τββιεκ µ〈ρ λατιν χογνοµεντ ϖισελνεκ. Αζ ελ!ββι 

ηελψι σζ〈ρµαζ〈σ〈τ φελιρατα λελ!ηελψε ισ µεγερ!στι, Συσεκ α Χορναχατεσ τρζσνεκ εγψκορι 

κζποντϕα κζελβεν φεκσζικ. Γογαενυσ νεµχσακ νεϖε, ηανεµ φελιρατα κοραι, 2. σζ〈ζαδ 

ελεϕι δατ〈λ〈σα µιαττ ισ ελσ! γενερ〈χι⌠σ ρ⌠µαι πολγ〈ρνακ λ〈τσζικ. Αζ ! εσετε αρρα ηϖϕα φελ α 

φιγψελµνκετ, ηογψ α σιρµιυµι Φλαϖιυσοκ κζττ � ακικετ εγψβκντ ναγψοββ σζ〈µβαν 

ηαγψτακ µαγυκ υτ〈ν νψοµοτ, µιντ πλ. αζ Αελιυσοκ � , αζ ιττ λετελεπεδ!, ϖαγψ εσετλεγ 

λετελεπτεττ, ιδεγεν σζ〈τµαζ〈σ αυξιλι〈ρισ ϖετερ〈νοκ µελλεττ σιρµιυµ κρνψκι 

βεννσζλττεκκελ ισ φελττλενλ σζ〈µολνυνκ κελλ. Εζεκ ϖαγψ αυξιλι〈ρισ σζολγ〈λατ ρϖν, 

ϖαγψ α η〈βορκ σορ〈ν σζερζεττ εγψβ ρδεµεικ ϕυταλµακντ καπτ〈κ µεγ α ρ⌠µαι 

πολγ〈ρϕογοτ, ϖαγψ εσετλεγ Ρ⌠µα γψ κοµπενζ〈λτα α τρζσ ελ!κελ!ιτ α χολονια αλαπτ〈σ 

χλϕ〈ρα ιγνψβε ϖεττ τερλετεικρτ. 756 Μιϖελ α Σιρµιυµ τερριτοριυµ〈ν λ! βεννσζλττεκ 

κζλ α κσ!ββιεκ σορ〈ν ισ φολψαµατοσαν σοροζτακ κατον〈κατ, σ µιϖελ Σιρµιυµ 

ηατ〈ρζ⌠ν〈ϕ〈βαν νεµ λεγι⌠κ, ηανεµ αυξιλι〈ρισ αλακυλατοκ 〈λλοµ〈σοζτακ, α κσ!ββι 

χσ〈σζ〈ρνεϖεκ ϖισελ!ινεκ ισ νεηζ µεγηατ〈ροζνι ερεδεττ.  

Α σιρµιυµι ελλϕ〈ρ⌠κ ϖαγψονι ηελψζετρ!λ � κζϖετεττ µ⌠δον � κτ φελιρατ 

〈ρυλκοδικ. Τ. Αυρελιυσ Αττιχυσ α Σιρµιυµηοζ κζελι σινγιδυνυµβαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ λεγιο 

ΙΙΙΙ Φλαϖια ϖετερ〈νϕα, α σινγιδυνυµι χαναβαε θυινθυενναλισα σ � µινδεν ϖαλ⌠σζν∀σγ 

σζεριντ � πατρονυσα, σ µινδεζεκ µελλεττ Σιρµιυµ δεχυρι⌠ϕα ϖολτ 757 Κατοναι π〈λψ〈ϕα � 

σιγνιφερκντ νψερτ ελβοχσ〈ϕτ〈στ � νµαγ〈βαν νεµ αλαποζηαττα µεγ αζτ α κτ ϖ〈ροσβαν ισ 

                                                           
755 Κατ. 391 
756 Μινδεν ϕελ αρρα µυτατ ηογψ Σιρµιυµ ∆οµιτιανυσ σζαρµατα σ δ〈κ η〈βορι ιδ!σζακ〈βαν α παννονιαι 

φροντ ηαδµ∀ϖελετειτ ιρ〈νψτ⌠ παρανχσνοκσ〈γ φ!ηαδισζ〈λλ〈σα ϖολτ, δε µαγα ∆οµιτιανυσ ισ ιδε ϖονυλτ ϖισσζα 

τλι σζ〈λλ〈σρα., ϖ. Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, ι. µ. 33. 
757 Α µαρκοµανν η〈βορκ σορ〈ν α λεγι⌠κβαν φελτ∀ν! Τ. Αυρελιι−τ εδδιγ α κυτατ〈σ υτ〈νπ⌠τλ〈σηι〈ννψαλ 

µαγψαρ〈ζτα, ϖαγψισ βεννκ ολψαν περεγρινυσοκατ λ〈τοττ, ακικ α λεγι⌠κβα ϖαλ⌠ βελπτετσ σζκσγεσσγε 

µιαττ ελ!ζετεσεν � τεη〈τ µγ α κατοναι σζολγ〈λατ ελ!ττ � καπτ〈κ µεγ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ. Τ. Αυρελιυσοκκαλ 

αζονβαν ελσ!σορβαν Αντονινυσ Πιυσ αλαττ σζ〈µοληατυνκ, σ ταλ〈λκοζυνκ ισ ιλψενεκκελ δατ〈ληατ⌠ φελιρατοκον, 

αµι αζτ ϕελεντι, ηογψ α Μαρχυσ Αυρελιυσ αλαττι Τ. Αυρελιυσοκ µ〈ρ µ〈σοδγενερ〈χι⌠σ πολγ〈ροκ ισ λεηεττεκ. 
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κιϖϖοττ µαγασ τ〈ρσαδαλµι στ〈τυσζτ, αµελψβεν α φελιρατα 〈λλτ〈σακορ ϖολτ.758 Καρριερϕε 

η〈ττερβεν ολψαν ϖ〈λλαλκοζ〈σ σεϕτηετ!, αµελψ α χαναβαε−βαν λϖ! ζλετεκ ελλ〈τ〈σ〈ϖαλ σ α 

κατον〈κ σζκσγλετεινεκ κισζολγ〈λ〈σ〈ϖαλ 〈λλτ σσζεφγγσβεν. Α µ〈σικ, εγψ ισµερετλεν 

νεϖ∀ σιρµιυµι δεχυρι⌠νακ σ απϕ〈νακ α σρεµλκε α δοµαϖιαι (∆αλµατια) β〈νψαϖιδκεν 

κερλτ ελ!. Αζ απα ϖαγψ προχυρατορ αργενταριαρυµ ∆ελµατιχαρυµ ετ Παννονιαρυµ ϖαγψ α 

προχυρατορι ηιϖαταλ ϖαλαµελψικ αλκαλµαζοττϕα λεηετεττ.759 Α β〈νψαϖιδκνακ α 

φοργαλµασαββ ϖιδκεκκελ αζ σσζεκττετστ α ∆ρινα φολψ⌠ βιζτοστοττα. Α κιτερµελτ 

ρχσζ〈λλτµ〈νψοκ ελσ!δλεγεσ χλ〈λλοµ〈σα Σιρµιυµ ϖολτ, αηολ φµφελδολγοζ〈σ ισ φολψτ. Α 

χσαλ〈δ κτλακισ〈γα µγττ υγψανχσακ γαζδασ〈γι ρδεκελτσγεκετ σεϕτηετνκ.  

 

 

 

           Χιϖιτασ Σχορδισχορυµ 

 

Α σχορδισχυσοκ ναγψµλτ, ερεδετιλεγ κελτα, κσ!ββ ιλλψρεκκελ κεϖερεδεττ τρζστ 

α ρ⌠µαικ 〈λταλ µεγϖοντ προϖινχιαηατ〈ροκ η〈ροµ ρσζρε ϖ〈γτ〈κ. Παννονιαι τρεδκκ α 

Σζ〈ϖα τορκολατ〈τ⌠λ νψυγατρα, α Σζ〈ϖα σ α ∆υνα 〈λταλ ηατ〈ρολτ τερλετεν λτ.760 √ν〈λλ⌠ 

χιϖιτασυκατ α η⌠δτ⌠κ µεστερσγεσεν αλακτοττ〈κ κι. Νψυγατι σζοµσζδαικ α Χορναχατεσ 

σ αζ Αµαντινι τρζσει ϖολτακ. Α σζ〈λλ〈στερλετκ νψυγατι ηατ〈ραιτ ιλλετ!εν, αττ⌠λ φγγ!εν, 

ηογψ α Σιρµιυµ σ α Σχορδισχι ηατ〈ρζ⌠ν〈ϕ〈βα εσ! λακοσσ〈γοτ κι−κι ηογψαν αζονοστϕα, 

                                                           
758 Α ραϕναι σ δυναι ταρτοµ〈νψοκ ϖ〈ροσαιβαν α δεχυρι⌠κ φελιρατοσ ηαγψατ〈κ〈βαν ιγεν αλαχσονψ α ϖετερ〈νοκ 

ρσζεσεδσε, Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ 〈τλαγοσαν 5,8 %ρα τεσζι, ϖ. Εοσ, 77, 1989, 65 σκκ. Α ϖετερ〈νοκ αλαχσονψ 

ρσζϖτελτ α ϖ〈ροσι ορδ⌠κβαν Ρ. ΑΡ∆ΕςΑΝνακ α ∆αχι〈ρα ϖονατκοζ⌠ ϖιζσγ〈λαται ισ µεγερ!στικ, ϖ. Εοσ 77, 

1989, 81−90. Χη. ΩΙΤΣΧΗΕΛ εηηεζ ηασονλ⌠ ερεδµνψρε ϕυτοττ α δλ−νυµιδιαι Τηαµυγαδι τ〈ρσαδαλµ〈τ 

ϖιζσγ〈λϖα. Α ϖ〈ροστ α λεγιο ΙΙΙ Αυγυστα ϖετερ〈νϕαιϖαλ αλαπτοττ〈κ, σ κσ!ββ ισ αζ αφρικαι λεγιο φοντοσ 

τοβορζ⌠τερλετε, σ α ϖετερ〈νοκ κεδϖελτ λετελεπεδσι ηελψε ϖολτ, αµι µεγµυτατκοζικ α κατοναι ελεµνεκ 

ϖ〈ροσ λακοσσ〈γ〈ν βελλι µαγασ, 10 %−οσ ρσζεσεδσι αρ〈νψ〈βαν. Εννεκ ελλενρε, α ϖ〈ροσ ϖεζετ! ρτεγβε α 

ϖετερ〈νοκ εγσζεν α 4. σζ〈ζαδιγ αλιγ ϕυτοττακ βε, ϖ. Κλιο 77, 1995, 266−331. 

 α 2 %−οτ σεµ ρι ελ α ϖετερανυσοκ ρσζεσεδσε, δε ηασονλ⌠ ερεδµνψρε ϖεζετεττ α νυµιδιαι Τηαµυγαδι 

(Τιµγαδ) φελιρατοσ ανψαγ〈νακ ελεµζσε ισ. Αζ υτ⌠ββιβ⌠λ α ϖ〈ροσι τ〈ρσαδαλοµ εγσζνεκ ρτεγζ!δσρε 

ϖονατκοζ⌠ αδαταινκ ισ ϖαννακ. Τηαµυγαδι Νυµιδια εγψετλεν λεγι⌠ϕ〈νακ α φ! σοροζ⌠β〈ζισα, σ α λεγι⌠β⌠λ 

ελβοχσ〈ϕτοττ κατον〈κ λεγινκ〈ββ πρεφερ〈λτ λετελεπεδ!ηελψε ϖολτ. Α ϖ〈ροσβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ κατον〈κ, ιλλετϖε α 

ϖ〈ροσβαν λ! ϖετερ〈νοκ αζ σσζεσ, Τηαµυγαδιβ⌠λ νϖ σζεριντ ισ ισµερτ σζελµλψεκ 10 %−〈τ τεσζικ κι,  
759 Κατ. 403. 
760 Πλινιυσ, ν. η. 3,148. � Α. ΜΧΣΨ, Ηιστορια 6, 1957, 489. 
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µεγοσζλανακ α ϖλεµνψεκ. Μ⌠χσψ Α. σζεριντ Σιρµιυµ τερριτοριυµ〈νακ κιαλακτ〈σα 

σορ〈ν σχορδισχυσ τερλετεκετ ισ ιγνψβε ϖεττεκ, αµι νεµ τ∀νικ ϖαλ⌠σζν∀νεκ, µερτ α 

σιρµιυµι χολονια κελετι σζοµσζδσ〈γ〈βαν � εγψ Τραιανυσ υραλκοδ〈σ〈τ κϖετ! ιδ!β!λ 

σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ, µελψ εγψ πρινχεπσετ εµλτ � Βασσιανα κζποντταλ εγψ 

ολψαν χιϖιτασ φεκδτ, αµελψ νεµ αζονοστηατ⌠ α σχορδισχυσοκ χιϖιτασ〈ϖαλ, ηανεµ, µινδεν 

βιζοννψαλ αζ ν〈λλ⌠σοδ⌠ αµαντινυσυκ ϖολτ,761 ϖαγψισ α σχορδισχυσοκ σζ〈λλ〈στερλετε 

νεµ ισ ριντκεζεττ Σιρµιυµ τερριτοριυµ〈ϖαλ. 

 Α χιϖιτασνακ εγψετλενεγψ πρινχεπστ σ εγψσζεµλψβεν πραεφεχτυσ〈τ ισµερϕκ.762 

Εζ αζρτ φιγψελεµρε µλτ⌠, µερτ µ〈σ χιϖιτασοκ φελιραταινακ τανσ〈γα σζεριντ α πραεφεχτυσ 

χιϖιτατισ φυνκχι⌠ϕ〈τ α ρ⌠µαι ηαδσερεγ τισζτϕει τλτττκ βε, ιττ πεδιγ α τρζσι ελλϕ〈ρ⌠, α 

πρινχεπσ, αµι εγψβκντ µ〈ρ ρ⌠µαι πολγ〈ρ ισ. Α φελιρατυνκ ελϖιλεγ α Κρ. υ. 1. σζ〈ζαδ 

υτολσ⌠ ηαρµαδ〈ρα, 2. σζ〈ζαδ ελσ! κτ ϖτιζεδρε δατ〈ληατ⌠, ϖαλ⌠σζν∀ββνεκ αζονβαν α 

κσ!−φλαϖιυσι κορβαν, ιλλ. Τραιανυσ υραλκοδ〈σα αλαττι κελετκεζσε τ∀νικ. Εζ αζτ ϕελεντεν, 

ηογψ ∆οµιτιανυσ κορ〈βαν ϖ〈λτοζ〈σ τρτνηετεττ α πραεφεχτυσ χιϖιτατισ κινεϖεζσι 

γψακορλατ〈βαν. Α ηελψταρτ⌠ α τισζτσγγελ α τρζσ ϖεζετ!ϕτ βζτα µεγ. 

 Ελκπζεληετ!, ηογψ α χιϖιτασ Σχορδισχορυµ α 2. σζ〈ζαδ κζεπν µ〈ρ νεµ 〈λλτ 

φενν, µερτ Πτολεµαιοσ νεµ εµλτι. Α µεγσζ∀νσε ιδ!βεν εγψβεεσνι λ〈τσζικ Βασσιαναε 

µυνιχιπιυµ〈νακ λτρεϕττϖελ. Αζ σσζεφγγσ763 κζενφεκϖ!νεκ λ〈τσζικ, νη〈νψ 

µοζζανατ αζονβαν µγισ ελλενε σζ⌠λ. Α Σχορδισχι σζ〈λλ〈στερλετνεκ σλψποντϕα α ∆υνα 

µεντν, Αχυµινχυµ (Σλανκαµεν) κρνψκν ϖολτ.764 Βασσιαναε εζζελ σζεµβεν νεµ ισ α 

Σχορδισχι, ηανεµ εγψ µ〈σικ τρζσ, ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ Αµαντινι τερλετν φεκδτ. Εγψ ιλψεν 

µεγφελελτετσ εσετν τεη〈τ αζ α φυρχσα ηελψζετ 〈λλνα ελ!, ηογψ µικζβεν α Σχορδισχι 

τερλεττ εγψ ιδεγεν τρζσ τελεπλσβ!λ κιαλαπτοττ κζποντ µελλ ρενδελικ αζ ϕ 

µυνιχιπιυµ τερριτοριυµακντ, α κζποντηοζ ταρτοζ⌠ τρζσ εγψ ρσζε κιµαραδ α 

µυνιχιπιυµβ⌠λ. Λεηετ περσζε, ηογψ εννεκ αζ ελλενµονδ〈σνακ α ϖαλ⌠σ〈γβαν νεµ ϖολτ 

ακκορα ϕελεντ!σγε. Βασσιαναε εγψ ρ⌠µαι τ µελλεττ φεκδτ, ϖονζηαττα αζ ιδεγεν 

βετελεπεδ!κετ, λαζυληατοττ α καπχσολατα α χιϖιτασσζαλ. Αζ ισ λεηετ αζονβαν, ηογψ µ〈σ λεσζ 

α µεγολδ〈σ αζ ελλεντµονδ〈σ φελολδ〈σ〈ρα. Φελερληετ υγψανισ � εγψελ!ρε χσακ τλετκντ, 

µερτ σεµµι σεµ βιζονψτϕα � ηογψ αζ Αµαντινιϖαλ εγψιδ!βεν α Σχορδισχι τερλετν ισ 

                                                           
761 Μ. ΜΙΡΚΟςΙ(, οπ. χιτ. 17. 
762 Κατ. 406. ς. Α. ΜΧΣΨ, Ηιστορια 6, 1957, 488 σκκ. 
763 Μ⌠χσψ Α. β〈ρ κσ!ββρε, Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ κορ〈ρα δατ〈λτα, α χιϖιτασ Σχορδισχορυµ µεγσζ∀νττ 

υγψανχσακ Βασσιαναε αλαπτ〈σ〈ϖαλ ηοζτα σσζεφγγσβε, ϖ. Βεϖλκερυνγ 78. 
764 Λδ. πλ. α πρινχεπσ πραεφεχτυσ φελιρατ〈νακ λελ!ηελψτ, Νοϖι Σλανκαµεντ ισ, κατ. 406. 
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ϖ〈ροστ σζερϖεζτεκ. Αζ εγψικ βασσιαναε−ι δεχυριο υγψανισ Βασσιαναε−ν κϖλ εγψ εδδιγ 

µ〈σ φορρ〈σ 〈λταλ εδδιγ µγ νεµ εµλτεττ, λοκαλιζ〈λατλαν ϖ〈ροσβαν, µυνιχιπιυµ Σποδεντ(−

−−)−βεν ισ τισζτσγετ ϖισελτ.765 Α κρδσ τισζτ〈ζ〈σα αζ ελκϖετκεζ! ργσζετι κυτατ〈σοκ 

φελαδατα λεσζ. Α βασσιαναε−ι δεχυρι⌠κ σζ〈ρµαζ〈σ〈τ, σ α χιϖιτασ Σχορδισχορυµµαλ ϖαλ⌠ 

καπχσολαταικ λεηετ!σγνεκ µρλεγελστ λδ. λεντεββ,  

 

 

 

          Βασσιαναε 

 

Βασσιαναε766 Σιρµιυµ σ α µοεσιαι ηατ〈ρ τλολδαλ〈ν φεκϖ! Σινγιδυνυµ κζττ 

φεκδτ ναγψϕ〈β⌠λ φλτον, α µαι Πετροϖχιηοζ ταρτοζ⌠ Πετροϖα∃κα ραδιν〈ν〈λ. (ϑυγοσζλ〈ϖια). 

Α ϖ〈ροσ ηελψεσ νϖφορµ〈ϕα Βασσιαναε767 ϖολτ, α φελιρατοκον ρενδσζεριντ ΒΑΣΣ768 ϖαγψ 

ΒΑΣΣΙΑΝ φορµ〈βαν ρϖιδτεττκ, αδϕεκτϖ φορµ〈ϕα Βασσιανενσισ ϖολτ.769 Μυνιχιπιυµι 

ρανγοτ α 2. σζ〈ζαδβαν, Ηαδριανυσ ϖαγψ Αντονινυσ Πιυσ αλαττ καποττ, µερτ Πτολεµαιοσ α 2. 

σζ〈ζαδ κζεπν ρτ φλδραϕζι µ∀ϖβεν µ〈ρ α πολισοκ κζττ εµλτι.770 Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ αζ 

αλαπϕ〈ν, ηογψ εγψικ δεχυρι⌠ϕ〈τ Π. Αελιυσνακ ηϖτ〈κ, ηαδριανυσι µυνιχιπιυµνακ ϖλτε,771 

α πολγ〈ροκ ϖαγψ δεχυρι⌠κ πολγ〈ρϕογσζερζσνεκ ιδ!ποντϕα αζονβαν � µιντ φεντεββ 

Χιβαλαε καπχσ〈ν µ〈ρ µεγϕεγψεζτκ � νεµ βιζονψτκ α ϖ〈ροσι ρανγ ελνψερσνεκ 

ιδ!ποντϕ〈ρα. 

Τερριτοριυµ〈τ αζ Αµαντινι σ ταλ〈ν α Σχορδισχι τερλετβ!λ αλακτοττ〈κ κι. Αζ 

υτ⌠ββι φελττελεζσ ναγψον κζενφεκϖ!νεκ τ∀ννε: Πτολεµαιοσ υγψανισ α σχορδισχυσοκ 

λτεζσρ!λ µ〈ρ νεµ τυδ, γψ α χιϖιτασ µεγσζ∀νστ α βασσιαναε−ι ϖ〈ροσαλαπτ〈σ 

µαγψαρ〈ζν〈. Βονψολτϕα αζονβαν α δολγοτ, ηογψ α γεογρ〈φυσ αζ Αµαντινιτ ϖισζοντ µγ 

εµλτι. Εββ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α βασσιαναε−ι µυνιχιπιυµ κιαλακτ〈σα υτ〈ν ισ 

µαραδηαττακ µγ τερλετεικ α χιϖιτασ περεγρινα κερετν βελλ. Α µυνιχιπιυµ ερεδεττ, 

                                                           
765 Κατ. 414. 
766 Πτολεµ. 2,15,4: ��������; Ταβ. Πευτ. ςΙ 4: Βασσιανισ; Ιτ. Ηιεροσ. 563,11: Χιϖιτασ Βασσιανισ; Ιτιν. 

Αντ.131,5: Βασσιανισ χιϖιτασ. 
767 ϑ. ΒΡΥΝ�ΜΙ∆, ςΗΑ∆ ν. σ. 11, 1910−11, 122, τοϖ〈ββ〈 ∆Υ�ΑΝΙ%, �Α 15, 1965, 87 + 3. ϕεγψζετ. 
768 Κατ. 408, 410, 415, ΧΙΛ ςΙ 32561 φραγ. 12, ϖ. 3. = ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ 36/α 
769 ΧΙΛ ΙΙΙ 3336 = ΡΙΥ 6 1552α; Νοτ. ∆ιγν. οχχ. ΞΙ 46. 
770 Πτολεµ., Γεογρ. 2,15,4 
771 Α. ΜΧΣΨ, ΠΡΚ π. 62. + 12. ϕεγψζ. 
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ποντοσαββαν αζτ α κρδστ, ηογψ λεηετεττ−ε λτρεϕττνεκ α σχορδισχυσοκηοζ εγψ〈λταλ〈ν 

ϖαλαµι κζε, ταλ〈ν α ϖ〈ροσ δεχυρι⌠ινακ σζ〈ρµαζ〈σα τισζτ〈ζηατϕα. Αζ Αµαντινι υγψανισ 

ιλλψρ τρζσ ϖολτ, α Σχορδισχι ϖισζοντ κελτα, β〈ρ κτσγτελεν, ηογψ α τρτνελµε σορ〈ν ερ!σ 

ιλλψρ ηατ〈σοκ ρτκ, εζρτ α ϖιζσγ〈λτ κορσζακυνκβαν ηοµογν κελτα νπεσσγγελ ν〈λυκ 

µ〈ρ νεµ ναγψον σζ〈µοληατυνκ. Α Βασσιαναε δεχυρι⌠κ ετνικαι ηοϖαταρτοζ〈σ〈τ λδ. 

λεντεββ. Α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈τ � αββαν αζ εσετβεν, ηα Βασσιαναε α χιϖιτασ Σχορδισχορυµ 

µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ϖαλ ϕττ λτρε � σζακον, κελετεν σ δλεν α ∆υνα σ α Σζ〈ϖα ηατ〈ροληαττα, 

α νψυγατι ηατ〈ρα πεδιγ Σιρµιυµµαλ ϖολτ κζσ: α µαι Πετροϖαραδιν τ〈ϕ〈ν ινδυλτ δλ φελ α 

∆υν〈τ⌠λ. σ Κρυ�εδολ,772 Ρυµα ϖοναλ〈τ⌠λ ϖαλαµιϖελ νψυγατρα ηαλαδτ. Αµεννψιβεν 

αζονβαν α σχορδισχυσοκατ σικερλνε α βασσιαναε−ι µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈β⌠λ κιζ〈ρνυνκ, α 

ηατ〈ρτ κζτκ α µαι Πυτινχιτ⌠λ κελετρε ϖονηατϕυκ µεγ. Α φαλυν〈λ υγψανισ αµατινυσοκ 

σρεµλκε κερλτ ελ!, µελψ µγ αζ 1. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζικ, τεη〈τ αββ⌠λ αζ ιδ!σζακβ⌠λ, 

αµικορ αζ ερεδετι ετνικαι ϖισζονψοκατ µγ κεϖσβ βολψγαττα µεγ α ρ⌠µαι ϕελενλτηεζ 

καπχσολ⌠δ⌠ νπεσσγµοζγ〈σ.773  

Βασσιαναε−τ εγψ Χαραχαλλα κορ〈β⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ φελιρατ µ〈ρ χολονιακντ εµλτι.774 Α 

ρανγεµελσ κζελεββι ιδ!ποντϕ〈τ νεµ ισµερϕκ. 

Βασσιαναε πολγ〈ρσ〈γα α κσ!αντικϖιτ〈σβαν ισ ν〈λλ⌠, ϖ〈ροσι ϕογ κζσσγ, χιϖιτασ 

ϖολτ.775 

 

 

Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψει 

 

µυνιχιπιυµ: κατ. 414. � 2− σζ〈ζαδ 

χολονια: κατ. 407, 408, 411, 412, 415, 416. � 3. σζ〈ζαδ, 212/217. 

ρεσ πυβλιχα Βασσιανενσιυµ: κατ. 409, 412. � Κρ. υ. 238−244, 268. 

 

α ταν〈χσ: 

ορδο χολονιαε: κατ. 416. � 252 ϖγε / 253 ελεϕε 

δεχυριονεσ: κατ. 407, 408, 411 (κεττεν), 413, 414, 415. � 2−3. σζ〈ζαδ. 

 

                                                           
772 Κατ. 414, εγψ βασσιαναε−ι δεχυριο φελιρατα 
773 ΧΙΛ ΙΙΙ 3224. 
774 Κατ. 415. 
775 Λδ. φεντεββ α �.. ϕεγψζετετ 



 169

τισζτσγϖισελ!κ: 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο): Κατ. 415. & 212/217. 

 

παπι µλτ⌠σ〈γοκ: 

ποντιφεξ: κατ. 414 � 2. σζ〈ζαδ. 

 

Α βασσιαναε−ι χολονια λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ. Χσυπ〈ν δεχυρι⌠ιτ σ εγψ ποντιφεξτ 

ισµερϕκ, γψ α µεγφελελ! αδατοκ ηι〈νψα µιαττ α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ ιντζµνψειρ!λ σ 

µ∀κδσρ!λ τοϖ〈ββι ρσζλετεκετ νεµ τυδυνκ µεγ〈λλαπτανι. 

Α ϖ〈ροσ νη〈νψ ισµερτ δεχυρι⌠ϕα κζλ κεττεν ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σακ,776 αµι νεµ 

µεγλεπ!, ηισζεν α ϖ〈ροσ α βιροδαλοµ εγψικ φ! τϖοναλα µεντν φεκδτ. Κεττεν ιλλψρεκ,777 

α µαραδκ κεττ! ερεδεττ ϖισζοντ � β〈ρ χσ〈σζ〈ρνεϖκ αλαπϕ〈ν λεηετνεκ ακ〈ρ βεννσζλττ 

σζ〈ρµαζ〈σακ ισ � µ〈ρ νεµ λεηετ βιζτοσαν ελδντενι.778 Νεµ ραγαδηατ⌠κ µεγ τεη〈τ 

εγψελ!ρε Βασσιαναε ϖεζετ! ρτεγβεν α σχορδισχυσοκ, σ α δεχυρι⌠κ φελιραταινακ 

λελ!ηελψει σεµ υταλνακ αρρα, ηογψ κζκ λεττ ϖολνα α σχορδισχι τερλετειηεζ.  

 

 

 

 

 

    √σσζεφογλαλ〈σ 

 

1.) Χιϖιτατεσ περεγριναε 

 

Α η⌠δτ〈σ λεζ〈ρ〈σακντ α ρ⌠µαιακ αζ Ιλλψριχυµ ιλλ. Παννονια τερλετν µεγη⌠δτοττ 

τρζσεκετ ν. χιϖιτασ περεγριν〈κβα σζερϖεζτκ. Εζεκ αζ νκορµ〈νψζατ σζ〈µοττεϖ! 

µρτκϖελ βρ⌠ κζσσγεκ � µιντ α κυτατ〈σ αρρα µ〈ρ σζ〈µοσ ηελψεν ρ〈µυτατοττ � νεµ 

εγψενεσ φολψτατ〈σαι ϖολτακ α κορ〈ββι τρζσι σζερϖεζετεκνεκ. Βιζτονσ〈γι σζεµποντοκ µιαττ 

αζ ερ!σ τρζσεκ µεγοσζτ〈σ〈ϖαλ Ρ⌠µα µεστερσγεσ κζσσγεκετ ηοζοττ λτρε.779 Α χιϖιτασ 

περεγριν〈κ α κϖετκεζ!κ ϖολτακ: α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν α Χαταρι, α Λατοβιχι, α ςαρχιανι, α 

                                                           
776 Κατ. 407, 408. 
777 Κατ. 411, 418. 
778 Κατ. 413, 415. 
779 Α. ΜΧΣΨ, Ηιστορια 6, 1957, 489; Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Κλιο 41, 1963, 187−195; ϑ.ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 23 σκκ. 
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Σισχιανι, α Χολαπιανι, αζ Οσεριατεσ, α Βρευχι, α Σιρµιενσεσ ετ Αµαντινι σ α Σχορδισχι. Α 

∆ρ〈ϖα ϖλγψβεν α Σερρετεσ σ Σερραπιλλι, α Ιασι, αζ Ανδιζετεσ σ Χορναχατεσ, α ∆υνα 

νψυγατ−κελετι φολψ〈σα µεντν: α Βοιι, αζ Αραβιατεσ, αζ Αζαλι, αζ σζακ−δλι φολψ〈σα 

µεντν: αζ Εραϖισχι, σ ταλ〈ν ιττ, ταλ〈ν βεντεββ, α Βαλατον δλι παρϕα σ α Μεχσεκ κζττ α 

Ηερχυνιατεσ. 

 Α Παννονια−κυτατ〈σβαν 〈λταλ〈νοσαν ελφογαδοττ 〈λλ〈σποντ σζεριντ α παννονιαι 

χιϖιτασ περεγριν〈κ α η⌠δτ〈στ κϖετ! ιδ!σζακβαν εγσζεν α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ κορ〈ιγ 

κατοναι φελγψελετ αλαττ 〈λλτακ. Α κζϖετλεν ελλεν!ρζσκετ α ηαδσερεγ κζεπεσ ρανγ 

τισζτϕει, λοϖαγρενδ∀ πραεφεχτυσοκ (κατ. 149) ϖαγψ χεντυρι⌠κ (κατ. 35) λ〈ττ〈κ ελ πραεφεχτι 

χιϖιτατισ µεγβζατ〈σσαλ. Μινδαµελλεττ, ηογψ ελγ νεηζ ελκπζελνι, µιφλε κατοναι 

φελγψελετετ ϖολτ κπεσ γψακορολνι α λεγιο ΞΙΙΙ γεµινα χεντυρι⌠ϕα χσαπατ〈τ⌠λ τ〈ϖολ, 

µεγφελελ! ακ〈ρ εγψ σζ〈ζαδνψι κατον〈ϖαλ ισ εγψ µεγψνψι τερλετ φελεττ, ϖαγψ µγ ινκ〈ββ 

α λοϖαγρενδ∀ πραεφεχτυσ ριπαε ∆ανυϖιι ετ χιϖιτατιυµ δυαρυµ Βοιορυµ ετ Αζαλιορυµ α 

ναγψϕ〈β⌠λ Βχστ!λ α ∆υνακανψαριγ ταρτ⌠, φλ µαγψαρορσζ〈γνψι σζλεσ ργι⌠βαν, α 

πραεφεχτυσ χιϖιτατισ φεντι ρτελµεζσε α κατοναι κοµπετενχι〈κ σ παρανχσνοκλ〈σι 

ηιεραρχηια εγσζ ρενδσζερτ ισ ϖγιγγονδολατλανυλ ηαγψτα. Αζ εγψσζεµλψεσ πραεφεχτυσ 

χιϖιτατιυµ δυαρυµ Βοιορυµ ετ Αζαλιορυµ−νακ πλ. α µ∀κδσε ιδ!σζακ〈βαν � α φελιρατα 

δατ〈λ〈σι ιδ!σ〈ϖϕ〈νακ ναγψϕ〈β⌠λ α κζεπν, α 70−εσ ϖεκβεν � εγψ τελϕεσ λεγι⌠ϖαλ σ 

ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν νψολχ αυξιλι〈ϖαλ κελλεττ ϖολνα κονκυρρ〈λνια, ηα φελαδατ〈τ ϕ⌠λ ακαρϕα 

ϖγεζνι. Φιγψελµεν κϖλ ηαγψτα τοϖ〈ββ〈 α φεντι ρτελµεζσ α ταρτοµ〈νψι ιγαζγατ〈σ αµα 

αλαπϖετ! ϕελλεγζεσεσσγτ ισ, ηογψ α ηελψταρτ⌠ ϕογκρε α ηαταλοµ σσζεσ ελεµτ 

εγψεστεττε µαγ〈βαν: α λεγφ!ββ κατοναι κοµπετενχια µελλεττ α κζιγαζγατ〈σι σ 

βρ〈σκοδ〈σι φυνκχι⌠κατ ισ, σ φιγψελµεν κϖλ ηαγψτα τοϖ〈ββ〈 αζτ ισ, ηογψ α ηελψταρτ⌠ 

µινδενφαϕτα ϕογκρε γψακορλ〈σ〈ηοζ χσακ κατον〈κβ⌠λ 〈λλ⌠ αππαρ〈τυστ, ϖαγψισ α ηαδσερεγ 

τισζτϕειτ σ αλτισζϕειτ ϖεηεττε ιγνψβε; χιϖιλεκβ!λ 〈λλ⌠ βροκρ〈χια α ταρτοµ〈νψοκβαν 

υγψανισ νεµ λτεζεττ. 

 Α πραεφεχτυσ εγψ πραεφεχτυρα λν 〈λλτ. Αζ α πραεφεχτυρα780 πεδιγ, αµελψρ!λ α µι 

εσετνκβεν ισ σζ⌠ ϖαν, α ρ⌠µαι τερλετι ιγαζγατ〈σνακ ναγψον ργι ιντζµνψε ϖολτ, 

κιαλακυλ〈σα µγ αζ ιτ〈λιαι η⌠δτ〈σοκ ιδ!σζακ〈βα νψλικ ϖισσζα. Εγψ−εγψ ναγψϕ〈β⌠λ 

µυνιχιπιυµ ναγψσ〈γ τερλετρε κιτερϕεδ! βρ〈σκοδ〈σι κρζετετ ϕελεντεττ ολψαν ϖιδκεκεν, 

αηολ νεµ ϖολτ µυνιχιπιυµ ϖαγψ χολονια. Α πραεφεχτυσ ιυρε διχυνδ⌠τ α πραετορ υρβανυσ 

                                                           
780 Α κζτ〈ρσασ〈γκορι πραεφεχτυρα δεφινιχι⌠ϕ〈τ λδ. Φεστυσ π. 233. � Τη. Μοµµσεν: ΡΣτΡ Ι, 191, 223, 226; ΙΙ, 

228; ΙΙΙ, 581, 769, 812 σθ; Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ: Σταδτ υνδ Σταατ 166 σθθ; Ω. ΕΝΣΣΛΙΝ: Πραεφεχτυρα. ΡΕ ΞΞΙΙ 

1313; Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ: ∆ιε ρεχητλιχηε υνδ σοζιαλε Στελλυνγ δερ Μαγιστρατυσ µυνιχιπαλεσ 3 σκ. 
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νεϖεζτε κι α σαϕ〈τ ηελψεττεσεκντ εγψ ϖρε τρτν! φεληαταλµαζ〈σσαλ, σ ελσ!δλεγεσ 

φελαδατα α κερλετν βελλι ϕογσζολγ〈λτατ〈σ ϖολτ. Κοµπετενχι〈ϕα ναγψϕ〈β⌠λ ακκορα 

µρτκιγ τερϕεδτ, αµεδδιγ α µυνιχιπιυµοκ ελλϕ〈ρ⌠ι. Ιτ〈λι〈β⌠λ α χσ〈σζ〈ρκορ κεζδετρε 

ελτ∀ντεκ αζ εφφαϕτα πραεφεχτυρ〈κ α κερλετεκ υρβανιζ〈λ⌠δ〈σα σ µυνιχιπαλιζ〈λ〈σα 

κϖετκεζτβεν. Α ταρτοµ〈νψοκβαν ϖισζοντ, ηελψενκντ, α η⌠δτ〈σ ιδ!σζακ〈βαν σ αζτ 

κϖετ!εν αζ 1. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν φελβυκκαννακ α πραεφεχτι γεντιυµ ϖαγψ α πραεφεχτι 

χιϖιτατιυµ. ςλεµνψεµ σζεριντ, τββ µιντ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ εζεκ α ηαγψοµ〈νψοσ ρ⌠µαι 

πραεφεχτι ιυρε διχυνδο ταρτοµ〈νψβλι υτ⌠δαι. ςαγψισ α ταρτοµ〈νψυνκβαν φελβυκκαν⌠ 

πραεφεχτι χιϖιτατισ α ηελψταρτ⌠ βρ〈σκοδ〈σι ϕογκρτ λ〈ττ〈κ ελ α σζ〈µυκρα κιϕελλτ κρζετβεν 

α ρ⌠µαι πολγ〈ροκ γψειβεν � α βεννσζλττεκνεκ τι. µεγϖολτακ ερρε α µεγφελελ! 

ιντζµνψεικ � οττ, αηολ α πολγ〈ροκ σζ〈µ〈ρα µγ νεµ λτεζτεκ µυνιχιπιυµοκ σ 

χολονι〈κ, µελψεκ ελλϕ〈ρ⌠ι ϖ〈ροσυκ αυτον⌠µι〈ϕ〈β⌠λ φακαδ⌠αν αλσ⌠ σζιντεν µαγυκ 

γψακοροληαττ〈κ ϖολνα ε ϕογκρτ. Α ηελψταρτ⌠ α πραεφεχτυσ χιϖιτατισ ποσζτϕ〈ρα σαϕ〈τ βελ〈τ〈σα 

σζεριντ β〈ρκιτ κινεϖεζηετεττ α ρ⌠µαι πολγ〈ροκ κζλ, ακικ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕυκ, 

κπζεττσγκ, ιγαζγατ〈σι−ϕογσζολγ〈λτατ〈σι γψακορλατυκ αλαπϕ〈ν αλκαλµασνακ λ〈τοττ ερρε α 

φελαδατρα. Ιλψεν σζεµλψεκ ρτηετ! µ⌠δον α ηαδσερεγβεν ϖολτακ.Α φελαδατ ελλ〈τ〈σα νεµ 

φελττλενλ φολψαµατοσ, δε µινδενκππεν περι⌠δυσοσαν ϖισσζατρ! ελφογλαλτσ〈γοτ 

ϕελεντηετεττ, αµιτ µ〈σ, υταζ〈σσαλ ϕ〈ρ⌠ βεοσζτ〈σ µελλ ισ λεηετεττ τ〈ρστανι � λδ. πλ. α 

πραεφεχτυσ ριπαε ∆ανυϖιι βεοσζτ〈σ〈τ. Α χεντυρι⌠κ τ〈ρσαδαλµι ρανγϕα εγψβκντ ναγψϕ〈β⌠λ 

µεγφελελτ α µυνιχιπ〈λισ αρισζτοκρ〈χια ρανγϕ〈νακ, ρ〈αδ〈συλ χεντυρι⌠β⌠λ τββ µιντ τζσζερ 

αννψι ϖολτ α λεγι⌠ν〈λ, µιντ α κεϖσβ νλκλζηετ! τριβυνυσοκβ⌠λ, εζρτ ρτηετ!, ηογψ α 

ηελψταρτ⌠κ ελσ!σορβαν ινκ〈ββ κζλκ νεϖεζτεκ κι πραεφεχτι χιϖιτατιστ. Μιντ αηογψαν α 

πραεφεχτι χιϖιτατισ νεµ κατοναι ελλεν!ρζ! φελαδατοκατ λ〈ττακ ελ, γψ α τρζσι ελ!κελ!κ 

φελβυκκαν〈σα α πραεφεχτυσι φυνκχι⌠βαν αζ 1. σζ〈ζαδ ϖγν σεµ α χιϖιτασοκ κατοναι 

φελγψελετνεκ α µεγσζντετστ ϕελεντεττε, ηανεµ αζτ, ηογψ α τρζσι ελ!κελ!κ κζττ µ〈ρ 

ϖολτακ ολψαν σζεµλψεκ, ακικ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογυκ µελλεττ ισκολ〈ζοττσ〈γυκ, τοϖ〈ββ〈 α 

ρ⌠µαι ϕογβαν σ ιγαζγατ〈σβαν ϖαλ⌠ ϕ〈ρτασσ〈γυκ φολψτ〈ν ισ αλκαλµασνακ λ〈τσζοττακ αρρα, 

ηογψ α χιϖιτασ τερλετν λ! ρ⌠µαι πολγ〈ροκ γψβεν τλκεζζενεκ. Νεµ ϖολτ εγψβκντ 

τρϖνψσζερ∀, ηογψ εζζελ α ρ⌠µαιακ τββ γενερ〈χι⌠τ ϖ〈ρϕανακ: αζ αλπεσι τρζσεκ λειγ〈ζ〈σα 

υτ〈ν Κρ. ε. 14−βεν Χοττιυσ σαϕ〈τ κιρ〈λψσ〈γ〈τ πραεφεχτυσ χιϖιτατιυµ−κντ καπτα ϖισσζα,781  

µαϕδ υγψανεζτ α µεγβζατ〈στ ρυη〈ζτα Χλαυδιυσ χσ〈σζ〈ρ εγψικ λεσζ〈ρµαζοττϕ〈ρα ισ, Μ. 

Ιυλιυσ Χοττιυσρα. Αζ υτ⌠ββι Ιυλιυσ νεϖε αζτ ισ ελ〈ρυλϕα, ηογψ ρ⌠µαι πολγ〈ρ ϖολτ, δε νεµ 

                                                           
781 Αµµιαν. 15,10,2. λδ. µγ α συσαι ϖ φελιρατ〈τ, ΧΙΛ ς 7231. 
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χσακ !, ηανεµ ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈ρ α φελµεν!ϕε, αζ εξκιρ〈λψ ισ. Εηηεζ περσζε αζ ισ κελλεττ, 

ηογψ α τρζσι αρισζτοκρ〈χια φελαδϕα α η⌠δτ⌠κκαλ σζεµβεν ελλεν〈λλ〈σ〈τ σ ροµανιζ〈λ⌠δϕκ. 

Ε ρεκιντετβεν Παννονι〈βαν α Φλαϖιυσοκ κορα ηοζτα µεγ α φορδυλατοτ. Πραεφεχτυσοκρα 

εγψβκντ εζτ κϖετ!εν ισ σζκσγ ϖολτ782 � εζ ισ αζτ µυτατϕα, ηογψ νεµ κατοναι 

τερµσζετ∀ φελαδατυκ ϖολτ, σ νεµ ισ α χιϖιλιζ〈λατλαν σ 〈λλαµλετβεν ϕ〈ρατλαν βαρβ〈ροκατ 

κελλεττ αζ ϕ, µαγασαββ κϖετελµνψεκηεζ σζοκτατνι.783 

 Μαγυκνακ α χιϖιτασοκνακ α βελσ! κορµ〈νψζ〈σ〈ρ⌠λ νεµ σοκατ τυδυνκ. Α 

χιϖιτασοκνακ ϖολτακ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ραι. ⊃λκν πρινχεπσεκ, µινδεν ϕελ σζερινρ 1−1 

πρινχεπσ 〈λλτ.784 ςολτ ταν〈χσ.785 Α κσ!ββι ιδ!σζακβαν, α 2. σζ〈ζαδ ελεϕν µ〈ρ ρ〈σβελι 

γψϖιτελ φολψτ.786 Α χιϖιτασ Εραϖισχορυµ αρµ(−−−) ελνεϖεζσ∀ φυνκχι⌠ϕ〈ρ⌠λ787 � αζον τλ, 

ηογψ φελττελεζζκ, ηογψ εζ εγψ βεννσζλττ τιζτσγετ ϕελλ � νεµ τυδυνκ σεµµιτ. 

 

 

2.) Α ϖ〈ροσοκ φαϕτ〈ι: χολονιαε − µυνιχιπια 

 

 25 πολγ〈ρκζσγ ϖ〈ροσι ϕογ〈λλ〈σ〈ρα ϖονατκοζ⌠αν ρενδελκεζνκ κζϖετλεν 

φορρ〈σσαλ Παννονι〈β⌠λ, 1−ρε πεδιγ κζϖετεττ αδατοκβ⌠λ κϖετκεζτετηετνκ. 24 κζσσγ 

ϖ〈ροσι ρανγϕ〈τ ποντοσαν ισµερϕκ: 6 ϖ〈ροστ χολονιακντ αλαπτοττακ (Εµονα, Σαϖαρια, 

Σισχια, Σιρµιυµ, Ποετοϖιο, Μυρσα), 20−ατ µυνιχιπιυµκντ (Σχαρβαντια, Νεϖιοδυνυµ = 

µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ, Ανδαυτονια, Ηαλιχανυµ, Σαλλα, Μυρσελλα, Μογετιανα, 

Χαρνυντυµ, Αθυινχυµ, ςολγ(αε? �υµ?), Αθυαε Βαλιζαε = µυνιχιπιυµ Ιασορυµ, 

Μυρσελλα, Φαυστινιανυµ, Χιβαλαε, Βασσιαναε, µυνιχιπιυµ Σποδεντ(ια?, −υµ? �ιανα?). 

Εββ!λ α 20−β⌠λ ιδ!ϖελ, α Σεϖερυσ κορβαν ϖαγψ αζτ κϖετ!εν 5 υγψανχσακ χολονια λεττ 

(Χαρνυντυµ, Αθυινχυµ, Χιβαλαε, Βασσιαναε, Βριγετιο). Εζεκετ α κυτατ〈σ ν. τιτυλ〈ρισ 

χολονι〈κκντ ταρτϕα 〈λταλ〈βαν σζ〈µον. Α ϖ〈ροσνεϖεκ αλαπτ⌠ρα υταλ⌠ ϕελζ!ϕε � µ〈ρ αηολ 

εζτ ισµερϕκ � 9 εσετβεν ϖ〈λτοζοττ. Α ϕελζ!ϖ〈λτοζ〈σοκατ, ηα µαγψαρ〈ζζ〈κ, τββνψιρε α 

ρανγεµελσεκκελ ηοζζ〈κ σσζεφγγσβε. ςαλ⌠σζν∀ αζονβαν, ηογψ εγψετλενεγψ εσετβεν 

                                                           
782 Λδ. α Σχορδισχυσοκ πραεφεχτυσ〈τ α 2. σζ〈ζαδ ελεϕν, κατ. 406. 
783 ς. ΕΝ⇓ΛΙΝ: ΡΕ 22, 1954, 1202. 
784 Κατ. 148 (χιϖιτασ Βοιορυµ), 198, 199 (χιϖιτασ Αζαλιορυµ) 243 (χιϖιτασ Εραϖισχορυµ), 391α (χιϖιτασ 

Αµαντινορυµ), 406(χιϖιτασ Σχορδισχορυµ) 
785 Κατ 244 (χιϖιτασ Εραϖισχορυµ) 
786 Κατ. 247: ταβυλαριυσ (χιϖιτασ Εραϖισχορυµ) 
787 Κατ. 345  
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σεµ πυσζτα χµϖ〈λτοζ〈σρ⌠λ ϖαν σζ⌠, ηανεµ, � λεγαλ〈ββισ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ λπτκειβεν 

µρϖε � ναγψ ηορδερεϕ∀ ϖ〈λτοζ〈σρ⌠λ, µελψ αζ ριντεττεκ σλψ〈τ σ τεκιντλψτ ϕελεντ!σεν 

µεγνϖελτε. Χαρνυντυµ σ Αθυινχυµ µυνιχιπιυµα α τ〈βορϖ〈ροσσαλ, α χαναβαε−ϖαλ 

εγψεσλτ, αµι α ϖ〈ροσκζποντ κιτερϕεδσνεκ µεγσοκσζοροζ⌠δ〈σ〈τ σ α τερριτοριυµ 

βιζονψοσ φοκ β!ϖλστ ερεδµνψεζτε. Α ϖ〈λτοζ〈σ λνψεγβεν εγψ ϕρααλαπτ〈στ 

ϕελεντεττ, σ εζ ϕυτοττ κιφεϕεζσρε α ϖ〈ροσ νεϖε χσ〈σζ〈ρι ϕελζ!ϕνεκ µεγϖ〈λτοζ〈σ〈βαν. Α 

κτ ταρτοµ〈νψι σζκηελψ 〈ταλακτ〈σα κσζτετ αρρα βενννκετ, ηογψ Σισχια σ Σιρµιυµ 

χολονια ϕ Σεπτιµια ϕελζ!ϕε µγττ ισ ηασονλ⌠ µρτκ∀, σ ηασονλ⌠ ϕελλεγ∀ 〈ταλακτ〈στ 

φελττελεζζνκ. Σισχια σζ〈µ〈ρα α ρενδεζετλεν κρδστ υγψανχσακ κτ, ελτρ! ϕογ〈λλ〈σ 

κζσσγ λτε ϕελεντεττε: Α Σζ〈ϖα σζακι παρτϕ〈ν αλαπτοττ χολονια Φλαϖι〈, αµελψ ρ⌠µαι 

ϕογ ϖολτ, σ α δλι παρτι ⌠ϖ〈ροσ, αζ εγψκορι Σεγεστικ, µελψετ Σισχια αλαπτ〈σακορ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α χολονι〈ηοζ χσατολτακ, µελψ αζονβαν αλ〈ρενδελτ ηελψζετ∀ ϖολτ. Σιρµιυµ 

εσετβεν λακοσαι πεδιγ α χολονια αλαπτ〈σκορ �βεκεβελεζεττ� βεννσζλττ Σιρµιενσεσ. 

Νινχσενενεκ αζονβαν µεγραγαδηατ⌠ αδαταινκ ε κτ χολονια εσετβεν α Σεπτιµιυσ 

Σεϖερυσ αλαττι 〈ταλακτ〈σ τισζτ〈ζ〈σ〈ηοζ. Κιµυτατηατ⌠κ υγψαν Σεπτιµιι µινδκτ ϖ〈ροσ 

τερριτοριυµ〈ν, δε νεµ ναγψοββ αρ〈νψβαν, µιντ µ〈σ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ, κιτερϕεδτ 

πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σρα τεη〈τ Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ αλαττ εγψικ ϖ〈ροσβαν σεµ κερλτ σορ, 

αµι εγψβεν αζτ ισ ϕελεντι, ηογψ ηα εγψ〈λταλ〈ν ϕογ〈λλ〈σβελι προβλµ〈κ ρενδεζσρε κερλτ 

σορ, ακκορ α µεγολδ〈σοκ νεµ αζ εγψνεκ σζιντϕν σζλεττεκ. Α κτ τοϖ〈ββι ρανγεµελσ 

κζελεββι ιδ!πονϕ〈τ νεµ ισµερϕκ: Χιβαλαε σ Βασσιαναε αδαταινκ σζεριντ ϖαγψ 

Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ, ϖαγψ Χαραχαλλα αλαττ νψερτε ελ α χολονια ρανγοτ. Σζιντε βιζονψοσ 

αζονβαν, ηογψ εζ α λπσ α Χονστιτυτιο Αντονινιανα κϖετκεζτβεν βε〈λλοττ ηελψζετ 

ρενδεζσϖελ 〈λλτ σσζεφγγσβεν, εζ α κϖετκεζ!κβ!λ ϖιλ〈γοσ: Βασσιαναε αλαπτ〈σ〈τ 

κϖετ!εν αζ Αµαντινι µαραδκ〈νακ µγ ϖολτ ν〈λλ⌠ χιϖιτασ περεγριν〈ϕα, Πολεµαιοσ 

υγψανισ µγ εµλτι !κετ (λδ. α ϖ〈ροσ λερ〈σ〈ν〈λ). ∨ϕαββ ϖ〈ροσρ⌠λ Βασσιαναε µελλεττ 

αζονβαν αζ ιτινεραριυµοκ µ〈ρ νεµ τυδνακ, κϖετκεζσκππ α χιϖιτασ περεγρινα Χαραχαλλα 

ρενδελετε φολψτ〈ν ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ νψερτ λακ⌠ι νεµ !ρζτκ µεγ ιµµ〈ρον ρ⌠µαι 

χιϖιτασκντ αζ ν〈λλ⌠σ〈γυκατ, ηανεµ ϖισσζαχσατολτ〈κ !κετ �ερεδετι� κζσσγκηζ.. Α 

µυνιχιπιυµ σ α χιϖιτασ εγψεσλϖε, εγψττεσεν χολονια ρανγοτ καποττ, αµι εγψτταλ α ϖολτ 

χιϖιτασ πριϖιλεγιζ〈λ〈σ〈τ ισ ϕελεντεττε. Χιβαλαε εσετβεν αζ α γονδ, ηογψ ιγαζ〈β⌠λ νεµ 

τυδϕυκ, ηογψ α Βρευχι, αϖαγψ α Χορναχατεσ τερλετν αλακτοττ〈κ κι, εµελλεττ α 

Χορναχατεσνακ σ Βρευχινακ ισ τισζτ〈ζατλανοκ α τερριτορι〈λισ ϖισζονψαι ισ, δε 

µινδενκππεν α βασσιαναε−ιηεζ ηασονλ⌠ οκοκατ σεϕτνκ α ρανγεµελσε µγττ. 
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Βριγετι⌠νακ Χαραχαλλα αλαττ νεµ α ρανγϕα ϖ〈λτοζοττ, ηανεµ α νεϖνεκ χσ〈σζ〈ρι ϕελζ!ϕε. 

Νεµ δντηετ! ελ, µι 〈λλτ µγττε. 

 Α κιεγσζτ! χσ〈σζ〈ρι ϕελζ!κ εγψεσ ϖ〈ροσοκ νεϖβεν, πλ. χολονια Χλαυδια 

Αυγυστα (Σαϖαρια), µυνιχιπιυµ Φλαϖιυµ Αυγυστυµ (Σχαρβαντια), χολονια Σεπτιµια 

Αυρελια Αντονινιανα (Χαρνυντυµ), χολονια Σεπτιµια Σισχια Αυγυστα788 µελψεκ α 

Σεϖερυσ−κορβαν βυκκαννακ, κζενφεκϖ!νεκ τ∀νικ, ηογψ ϖαλαµιλψεν πριϖιλγιζ〈λ〈σσαλ 

〈λλνακ σσζεφγγσβεν. Φελµερληετ α ιυσ Ιταλιχυµ λεηετ!σγε ισ, µερτ τυδϕυκ, ηογψ α 

Σεϖερυσ χσ〈σζ〈ροκ α κορ〈ββι σζοκ〈σοκκαλ ελλενττβεν β!κεζ∀ββεν λτεκ εζζελ α 

λεηετ!σγγελ, Σεπτιµιυσ Σεϖερυσ πλ. α δαχιαι Ναποχ〈τ, Απυλυµοτ σ Ποταισσ〈τ ισ εββεν α 

κιϖ〈λτσγβαν ρσζεστεττε,789 Χαρνυντυµ πεδιγ µγισχσακ αζ ηελψ ϖολτ, αηολ  Σεϖερυσ 

χσ〈σζ〈ρσ〈γα µεγσζλετεττ. Μεγραγαδηατ⌠ εγψρτελµ∀ βιζονψτκκαλ αζονβαν α ιυσ 

Ιταλιχυµρα ϖονατκοζ⌠αν εγψετλεν παννονιαι ϖ〈ροσβ⌠λ σεµ ρενδελκεζνκ. 

 

 

3.) ∆υυµϖιρατυσ, θυαττυορϖιρατυσ σ α ϖ〈ροσ ϕογ〈λλ〈σ〈νακ σσζεφγγσει 

 

Α ρ⌠µαιακ νεµχσακ αζτ ταρτοττ〈κ φοντοσνακ, ηογψ α ϖ〈ροσ ϕελλσρε ηασζν〈λτ 

σζαϖαικβαν α ϖ〈ροσοκ ελτρ! ϕογ〈λλ〈σα κιφεϕεζσρε ϕυσσον, ηανεµ αζτ ισ, ηογψ αββ⌠λ µγ α 

ϖ〈ροσ ερεδετε ισ κιολϖασηατ⌠ λεγψεν. Ηασονλ⌠κππ νεµχσακ µεγϕελλ!, ηανεµ 

µεγκλνβζτετ! φυνκχι⌠ϕα ισ ϖολτ α ϖ〈ροσ λν 〈λλ⌠ ϖ〈λασζτοττ τισζτσγϖισελ!κ 

µεγνεϖεζσνεκ ισ. Εγψ ργι κελετ∀ φελφογ〈σ σζεριντ αζ ερεδετι σζαβ〈λψ Ιταλι〈βαν αζ ϖολτ, 

ηογψ α µυνιχιπιυµοκ λν θυαττυορϖιρεκ, α χολονι〈κ λν πεδιγ δυυµϖιρεκ 〈λλτακ.790 Α 

κυτατ〈σ αζονβαν ππεν εννεκ αζ ελλενκεζ!ϕτ ιγαζολτα. Αζ ερεδετι 〈λλαποτοκατ α 

σοκσζν∀σγ ϕελλεµζτε, σ χσακ κσ!ν, α σζϖετσγεσ η〈βορτ κϖετ! ναγψαρ〈νψ 

〈τσζερϖεζσεκ ιδεϕν � µελψεκ σορ〈ν α σζϖετσγεσ 〈λλαµοκ ρ⌠µαι µυνιχιπιυµοκκ〈 

αλακυλτακ 〈τ � κερλτεκ τλσλψβα Ιτ〈λι〈βαν α θυαττυορϖιρεκ ϖεζεττε µυνιχιπιυµοκ.791 Αµι 

αζονβαν Ιταλι〈βαν ππεν λεεγψσζερ∀σδττ, αζτ α ταρτοµ〈νψοκβαν α λατιν ϕογ εγψρε 

σζλεσεββ κρ∀ αλκαλµαζ〈σα ργτν βονψολυλττ〈 ισ τεττε. ⊆γψ υτ⌠λαγ, α φελιρατοκον 

                                                           
788 Κατ. 49, 146, 164, 165, 147,  
789 Υλπ., διγ. Λ 15,30,9. 
790 Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ: Σταδτ υνδ Σταατ 166; Α. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ, Αττι δελλα Αχχαδεµια Ναζιοναλε δει Λινχει. Σερ. ςΙΙΙ 

ϖολ. ΙΙ. Ροµα, 1950, φασχ. 6. 
791 Α κρδσηεζ αλαπϖετ!εν: Ω. ΛΙΕΒΕΝΑΜ: Στδτεϖερωαλτυνγ 255; Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ: Σταδτ υνδ Σταατ 87 σθ; 

ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 62 σθθ;  
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µεγϕελεν! τιτυλυσοκβ⌠λ 〈τλ〈τηατ⌠ σζαβ〈λψρενδσζερτ κιη〈µοζνι � α τρτνετι η〈ττρ, α ϕογι 

σζαβ〈λψοζοττσ〈γ ϖαλαµιντ α φλδβιρτοκλ〈σι ϖισζονψοκ ποντοσ ισµερετνεκ ηι〈νψα µιαττ �

νεηζ φελαδατνακ τ∀νικ. Ακαδ〈λψοζ αζονβαν εββεν βενννκετ α µοδερν κορυνκ γψορσ 

ϖ〈λτοζ〈σαιηοζ σζοκοττ σζεµλλετνκ ισ. Α Χαεσαρ σ Αυγυστυσ κορ〈βαν ζαϕλ⌠ ναγψσζαβ〈σ 

η⌠δτ〈σοκατ, σ α χσ〈σζ〈ρσ〈γ µεγσζλετστ ηαϕλαµοσακ ϖαγψυνκ γψ ρτκελνι, µιντ 

ϖιλ〈γρενγετ! ϖ〈λτοζ〈σοκατ, µελψεκκελ εγψ γψκερεσεν ϕ ϖιλ〈γ σζλετεττ. Πεδιγ α 

ηαγψοµ〈νψοκνακ � µγπεδιγ αζ Ιτ〈λι〈βαν γψκερεζ! ηαγψοµ〈νψοκνακ � α ϖ〈ροσι 

αδµινισζτρ〈χι⌠ τερλετν αλαπϖετ! σζερεπε ϖολτ,792 ππ εζρτ ηισζεµ, ηογψ α κρδσ 

τισζτ〈ζ〈σ〈ηοζ α κσ! κζτ〈ρσασ〈γκορι ιτ〈λιαι γψακορλατβ⌠λ, α λατιν ϕογ ϖονατκοζ〈σ〈βαν 

πεδιγ α Γαλλια Χισαλπιν〈βαν αλκαλµαζοττ µεγολδ〈σοκβ⌠λ κελλ κιινδυλνυνκ, ηισζεν εζεκ 

σζολγ〈λτακ κζϖετλεν µιντ〈υλ α ταρτοµ〈νψοκβαν ππεν ακκορτ〈ϕτ, Χαεσαρ, µαϕδ Αυγυστυσ 

αλαττ λενδλετετ ϖεττ κολονιζ〈χι⌠νακ σ µυνιχιπαλιζ〈χι⌠νακ. Α κρδσ τεη〈τ: µιλψεν 

εσετεκβεν 〈λλτακ δυυµϖιρεκ, σ µιλψενεκβεν θυαττυορϖιρεκ α ϖ〈ροσοκ λν? 

− Α χολονιαε ιυρισ Ροµανι λν α ρ⌠µαι τρτνελεµ σορ〈ν µινδιγ δυυµϖιρεκ 〈λλτακ.793 

Εζζελ σζεµβεν α λατιν ϕογ κολονι〈κ λν � α γψακορλατι ταπασζταλατοκ εζτ 

µεγλεηετ!σεν κϖετκεζετεσεν αλκαλµαζοττ σζαβ〈λψνακ µυτατϕ〈κ � θυαττυορϖιρεκ 

〈λλτακ.794  

                                                           
792 Α ϖ〈ροσι ιγαζγατ〈σ κερετειτ µινδενττ α λεξ προϖινχιαε ηατ〈ροζτα µεγ, µ〈ρπεδιγ εζεκ α κσ! 

κζτ〈ρσασ〈γ κορ〈βαν σζλετεττ αλαπτρϖνψεκ α χσ〈σζ〈ρκορβαν ισ ρϖνψβεν ϖολτακ, ϖ. Πλιν., επ. 10, 79 

(83), 1: Χαυτυµ εστ, δοµινε, Ποµπεια λεγε, θυαε Βιτηψνισ δατα εστ, νε θυισ χαπιατ µαγιστρατυµ νεϖε σιτ ιν 

σενατυ µινορ αννορυµ τριγιντα, εαδεµ λεγε χοµπρεηενσυµ εστ�. στβ. � Παννονια Ιλλψριχυµ ρσζεκντ 

κερλτ α βιροδαλοµβα, Ιλλψριχυµ προϖινχι〈ϖ〈 σζερϖεζσρε πεδιγ ϖαλαµικορ Κρ. ε. 119−117 κρλ 

κερληετεττ σορ, Λ. Χαεχιλιυσ Μετελλυσ χονσυλ νακ α Σεγεστανει σ ∆αλµαται ελλεν ϖϖοττ ηαδϕ〈ρατ〈τ 

κϖετ!εν, Μετελλυσ κτ ϖεσ προχονσυλι µεγβζατ〈σα αλαττ, ϖ. Αππ. 3,10−11; Γ. ΖΙΠΠΕΛ 188, ϕαββαν ϑ. 

ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 23. Α κσ!ββ µεγη⌠δτοττακκαλ καπχσολατβαν ϕαββ, κονκρτ σζαβ〈λψοζ〈σοκ ισ σζλεττεκ, 

αµελψεκ υγψανχσακ ηοσσζ τ〈ϖον ρϖνψβεν µαραδτακ, ϖ. α τεργεστει ορδο δεχυριονυµ φεντεββ µ〈ρ 

εµλτεττ ηατ〈ροζατ〈τ, µελψ Αυγυστυσ ρενδεζσρε ηιϖατκοζικ, ΧΙΛ ς 532 = ΙΛΣ 6680. Α σζαβ〈λψοζ〈σρα α 

ιαποδ ηαδϕ〈ρατοτ κϖετ!εν, Κρ. ε. 33−32 σορ〈ν κερλτ σορ, σ αζ � α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ � µγ 

Αντονινυσ Πιυσ κορ〈βαν ισ ρϖνψβεν ϖολτ. Α Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδβαν κιαλακυλτ ϖισζονψοκ αλαπϕ〈ν ργζλτ, 

ταπασζταλατβ⌠λ ισµερτ ιτ〈λιαι ϖισζονψοκ µελλεττ α ταρτοµ〈νψι ιγαζγατ〈σ σζ〈µ〈ρα � α λατιν ϕογοτ ιλλετ!εν � α 

Γαλλια Χισαλπιν〈βαν Χαεσαρ 〈λταλ αλκαλµαζοττ µεγολδ〈σοκ λεηεττεκ α µρϖαδ⌠ακ. 
793 Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ: ι. µ. 88; Φ. ςΙΤΙΝΓΗΟΦΦ: Ρµισχηε Κολονισατιον 22.  
794 Λδ. πλ. Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: ι. µ 29, 2. ϕεγψζ, τοϖ〈ββ〈 65, 1. ϕεγψζ. � κτσγτελεν, µ〈ρ αζ 1. σζ〈ζαδβαν 

κιϖτελεκκελ ισ σζ〈µολ. Λδ. µγ Α. ∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Θυαττυορϖιρι 304 σκκ, σ α 19. ϕεγψζ. � Αµεννψιβεν εγψ 

λατιν χολονια ρ⌠µαι χολονι〈ϖ〈 αλακυλτ, α θυαττυορϖιρι ϖεζετστ δυοϖιρι ϖεζετσ ϖ〈λτοττα φελ, ϖ. Αθυαε 



 176

− Α µυνιχιπιυµοκν〈λ α θυαττυορϖιρατυσ � ελλενττβεν α χολονι〈κκαλ � α ρ⌠µαι ϕογ〈λλ〈σ 

µυνιχιπιυµοκατ ϕελλεµεζτε.795 Α θυαττυορϖιρατυσ φνψκορα, ϖαγψισ αµικορ 

λεγγψακραββαν κονστιτυ〈λτακ ολψαν µυνιχιπιυµοκατ, αµελψεκ λν θυαττυορϖιρεκ 

〈λλτακ, αζ α σζϖετσγεσ η〈βορτ κϖετ!, σ α λεξ Ιυλια µυνιχιπαλιστ µεγελ!ζ! ιδ!σζακ 

α ρ⌠µαι τρτνελεµβεν.796 Χαεσαρ εγψσγεστ! σζ〈νδκοκατ ισ ηορδοζ⌠ τρϖνψε µ〈ρ 

βιζονψοσ φοκιγ α δυυµϖιρεκ 〈λταλι ϖεζετστ πρεφερ〈λτα, σ αζ αζτ κϖετ! ιδ!βεν 

ϖισσζασζορυλτ αζ ιλψεν ϖ〈ροσοκ αλαπτ〈σα. Ιγαζ〈β⌠λ ϖϖε Ηαδριανυσ τ〈µασζτοττα φελ, 

αµιτ νµελψεκ α χσ〈σζ〈ρ ργι δολγοκ ιρ〈ντι ϖονζ⌠δ〈σ〈ϖαλ µαγψαρ〈ζνακ. Νοσ, 

ϖλεµνψεµ σζεριντ σεµµικππ σεµ ϖλετλεν, ηογψ α θυαττυορϖιρατυσ κρδσε α 

ϖ〈ροσοκ λν ππεν αζ ! υραλκοδ〈σα αλαττ κερλτ ελ!τρβε, δε εννεκ σεµµι κζε α 

χσ〈σζ〈ρ κυρι⌠ζυµοκ ιρ〈ντι ρδεκλ!δσηεζ, σοκκαλ ινκ〈ββ α µυνιχιπιυµοκ 

ερεδετηεζ. Θυαττυορϖιρεκ Ιταλι〈βαν αζ ιντζµνψ κλασσζικυσ ιδ!σζακ〈βαν, α 

σζϖετσγεσ η〈βορτ κϖετ!εν ολψαν ϖ〈ροσοκ λρε κερλτεκ, αµελψεκ ρ⌠µαι 

µυνιχιπιυµµ〈 ϖ〈λ〈συκατ µεγελ!ζ!εν ϖαγψ λατιν ϖ〈ροσοκ, ϖαγψ σζϖετσγεσεκ, τεη〈τ 

σζυϖερν 〈λλαµοκ ϖολτακ.797 Υγψανεζτ αζ αλαπελϖετ κϖεττκ Γαλλια Χισαλπινα λατιν 

ϕογ κζσσγειϖελ σζεµβεν ισ, αµικορ Κρ. ε. 49−βεν Χαεσαρτ⌠λ µεγκαπτ〈κ α ρ⌠µαι 

ϕογοτ, σ ρ⌠µαι µυνιχιπιυµοκκ〈 αλακυλτακ 〈τ.798 ∆υυµϖιρι−ϖεζετστ ελλενβεν ολψαν 

µυνιχιπιυµοκ καπτακ, αµελψεκετ αζ αγερ Ροµανυσον σζερϖεζτεκ ρ⌠µαι πολγ〈ροκ 

κισεββ τελεπλσειβ!λ: φορυµοκβ⌠λ, χονχιλιαβυλυµοκβ⌠λ, πραεφεχτυρ〈κβ⌠λ, ελσορϖαδτ 

ϖ〈ροσοκβ⌠λ, µελψεκετ ελ!ζετεσεν ρ⌠µαι τελεπεσεκκελ ερ!στεττεκ µεγ δεδυχτιο νλκλι 

ϕρααλαπτ〈σσαλ.799 Ηα εζεκετ αζ αλαπελϖεκετ σζεµ ελ!ττ ταρτϕυκ, ϖιλ〈γοσ, ηογψ α 

ταρτοµ〈νψοκβαν µιρτ Ηαδριανυσ Ηαδριανυσ αλαττ κερλτ ελ!τρβε α θυαττυορϖιρεκ 

〈λταλι ϖεζετσ προβλµ〈ϕα. Χαεσαρ σ Αυγυστυσ αλαττ µγ ελσ!σορβαν κολονιζ〈χι⌠ 

φολψτ. Α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ, Χαεσαρ κεζδεµνψεζστ φολψτατϖα α λατιν ϕογ 

αδοµ〈νψοζ〈σ〈ϖαλ λτεκ β!κεζ∀εν, σ αζ ! πολγ〈ρϕογπολιτικ〈ϕυκ γψµλχσε ρεττ βε α 

Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ ελσ! ϖτιζεδειρε, µ〈σκππεν φογαλµαζϖα: α φλαϖιυσι αλαποκκαλ 

                                                                                                                                                                          
Σεξτιαε (ΧΙΛ ΞΙΙ 524, ΧΙΛ ΞΙΙ 529), Αϖεννιο, Ρυσχινο, ςιεννα, στβ. εσεττ, λδ. Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ, Χηιρον 3, 

1973, 292. 
795 ς. Χιχ., Αττ. 5,2,3 (Κρ. ε. 51.µ〈ϕυσ): ερατθυε ρυµορ δε Τρανσπαδανισ εοσ ιυσσοσ θυαττυορϖιροσ 

χρεαρε� Χιχερο µεγϕεγψζσε α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ µεγαδ〈σ〈ρα ιρ〈νψυλ⌠ τρεκϖσεκρε υταλ.  
796 ς. Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ, ι. µ. 99 σκκ. 
797 ς. Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ, ι. µ. 89. 
798 ς. Χιχ., Αττ. 5,2,3 (Κρ. ε. 51.µ〈ϕυσ): ερατθυε ρυµορ δε Τρανσπαδανισ εοσ ιυσσοσ θυαττυορϖιροσ 

χρεαρε� Χιχερο µεγϕεγψζσε ϖαλ⌠σζν∀λεγ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ µεγαδ〈σ〈ρα ιρ〈νψυλ⌠ τρεκϖσεκρε υταλ. 
799 ς. Η. Ρυδολπη, ι. η.. 
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µεγερ!στεττ ηελψι κζσσγεκ �νερ!σ φεϕλ!δσ� ερεδµνψεκντ ηοζζ〈ϖετ!λεγεσεν 

εκκορρα ροµανιζ〈λ⌠δτακ, σ ϖ〈λτακ αλκαλµασσ〈 αρρα, ηογψ ρ⌠µαι ϕογ µυνιχιπιυµκντ 

ελισµερτεσσενεκ. Εηηεζ τερµσζετεσεν Ηαδριανυσ ϕσζερ∀ σζεµλλετε ισ κελλεττ, αµελψ 

σζακτοττ α ηαγψοµ〈νψοσ Ρ⌠µα− σ Ιταλια−κζποντ φελφογ〈σσαλ, σ α χσ〈σζ〈ρ λεγφ!ββ 

κτελεσσγνεκ α βιροδαλοµλακ⌠κρ⌠λ ϖαλ⌠ γονδοσκοδ〈στ τεκιντεττε. 

 

 Παννονι〈βαν 15 ϖ〈ροσβ⌠λ ϖαν αδατυνκ α ϖ〈ροσ λν 〈λλ⌠ ϖ〈λασζτοττ 

τισζτσγϖισελ!κρ!λ. 11 ϖ〈ροσ λν δυυµϖιρεκ 〈λλτακ (Εµονα, Ποετοϖιο, Σαϖαρια, 

Σχαρβαντια, ςινδοβονα, Βριγετιο, Αθυινχυµ, µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ, Σισχια, 

Σιρµιυµ, Βασσιαναε, Μυρσα), η〈ροµ ϖ〈ροσ λν πεδιγ θυαττυορϖιρεκ (Χαρνυντυµ, 

Μογετιανα, Αθυαε Βαλισαε = µυνιχιπιυµ Ιασορυµ), δε εζεν κϖλ Εµον〈βαν σ 

Ποετοϖι⌠βαν ισ φελβυκκαν εγψ−εγψ θυαττυορϖιρ, µινδκεττ! α χολονια σζλετστ κϖετ! 

ιδ!σζακβ⌠λ. Α χαρνυντυµι δυυµϖιρ ολϖασατα υγψανχσακ βιζονψταλαν. Α θυαττυορϖιρεκ σ 

δυυµϖιρεκ µεγοσζλ〈σα αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ κζττ α κϖετκεζ!: Αζ σσζεσ χολονι〈νκ λν 

δυυµϖιρεκ 〈λλτακ, κεζδετβεν αζονβαν κεττ!νεκ, Εµον〈νακ σ Ποετοϖι⌠νακ εγψ ιδειγ 

θυαττυορϖιρι ϖεζετσε ϖολτ, σ χσακ κσ!ββ καποττ δυυµϖιρ−αλκοτµ〈νψτ. ∆υυµϖιρεκ 〈λλτακ 

εζεν κϖλ Σχαρβαντια, α µυνιχιπιυµ Λατοβιχουµ = Νεϖιοδυνυµ, ςινδοβονα, Βριγετιο 

σ Αθυινχυµ µυνιχιπιυµαι λν ισ.  

Α χολονι〈κρα ϖονατκοζ⌠ αδαταινκατ σζεµβεστϖε αζ Ιτ〈λι〈β⌠λ σ Γαλλια 

Χισαλπιν〈β⌠λ ισµερτ σζαβ〈λψοκκαλ ιλλετϖε γψακορλατταλ µεγ〈λλαπτηατϕυκ, ηογψ α παννονιαι 

χολονι〈κ � ελτεκιντϖε α Σεϖερυσ−κορβαν χολονια ρανγοτ καποττ Χιβαλαε−τ⌠λ σ α 3. σζ〈ζαδ 

ϖγν ρανγεµελσβεν ρσζεσλτ Βριγετι⌠τ⌠λ, µελψεκρ!λ νινχσενεκ αδαταινκ � νϖ σζεριντ: 

Εµονα, Σαϖαρια, Σισχια, Σιρµιυµ (ε κτ υτ⌠ββι µινδ α φλαϖιυσι, µινδ α σεπτιµιυσι 

κορσζακ〈βαν), Ποετοϖιο, Μυρσα, µαϕδ α Σεϖερυσ−κορι ρανγαδοµ〈νψοζ〈στ κϖετ!εν 

Χαρνυντυµ, Αθυινχυµ, σ Βασσιαναε ρ⌠µαι ϕογ χολονι〈κ ϖολτακ. Εµονα σ Ποετοϖιο 

αζονβαν εζτ αζ 〈λλαποτοτ µεγελ!ζ!εν µ〈ρ λατιν χολονια ϖολτ. Ποετοϖι⌠βαν α λεγι⌠στ〈βορ 

φελσζ〈µολ〈σακορ α χαναβαε καπηατοττ λατιν χολονια ρανγοτ, α κσ!ββι στ〈τυσζϖ〈λτ〈σ πεδιγ 

ϖετερ〈ντελεπτσσελ 〈λλτ σσζεφγγσβεν, εζτ εγψ ϖετ(ερανυσ) λεγ(ιονισ) ΙΙ αδι(υτριχισ) 

δεδυχτυσ φορµυλ〈τ ταρταλµαζ⌠ φελιρατ ισ µεγετ!στι,800 Εµονα αλαπτ〈σ〈ν〈λ � ηασονλ⌠κππ, 

µιντ Ποετοϖι⌠ν〈λ � υγψανχσακ σζ⌠βαϕν εγψ λεγι⌠στ〈βορ φελσζ〈µολ〈σα. Εγψελ!ρε αζονβαν 

α τ〈βορτ µγ νεµ ταλ〈λτ〈κ µεγ, σ εζρτ α φελσζ〈µολτ τ〈βορνακ α ϖ〈ροσαλαπτ〈σβαν ϕ〈τσζοττ 

σζερεπρ!λ σ α δεδυχτι⌠ρ⌠λ ϖιτατκοζικ α τυδοµ〈νψ. Αηηοζ αζονβαν νεµ φρ κτσγ, ηογψ 

                                                           
800 Κατ. 66 
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α τ〈βορ ϖαλαηολ α κζελβεν ϖολτ, σ αηηοζ σεµ, ηογψ εββεν αζ ιδ!βεν α µεγη⌠δολτ 

τερλετεκετ, κλνσεν α φοντοσ υτακ µεντν σ α ηατ〈ρζ⌠ν〈βαν ϖετερ〈νχολονι〈κκαλ 

ερ!στεττκ µεγ. Χαρνυντυµ σ Αθυινχυµ πεδιγ, αµελλεττ, ηογψ µυνιχιπιυµ ϖολτ, 

χολονι〈ϖ〈 ϖ〈λ〈σα ελ!ττ µ〈ρ µιντεγψ µ〈σφλ, ιλλ. εγψσζ〈ζ ϖεν 〈τ λεγι⌠σ τ〈βορηελψ, σ 

εββ⌠λ φακαδ⌠αν α λεγι⌠σϖετερ〈νοκ ελσ! σζ〈µ λετελεπεδσι ηελψε ϖολτ. Σαϖαρια εσετβεν α 

λακοσσ〈γα ιτ〈λιαι ερεδετε σζ⌠λ α ρ⌠µαι ϕογ µελλεττ, Σισχια, Σιρµιυµ, σ Μυρσα εσετβεν 

ϖετερ〈ν δεδυχτι⌠ϖαλ κελλ σζ〈µολνυνκ.  

√τ µυνιχιπιυµ λν δυυµϖιρεκ (Σχαρβαντια, α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ = 

Νεϖιοδυνυµ, ςινδοβονα, Βριγετιο, σ Αθυινχυµ), 3 λν ϖισζοντ θυαττυορϖιρεκ 

(Χαρνυντυµ, Μογετιανα, Μυνιχιπιυµ Ιασορυµ) 〈λλτακ. Αζ ιτ〈λιαι σ γαλλιαι γψακορλατ 

νψοµ〈ν α παννονιαι θυαττυορϖιρεκ−ϖεζεττε ϖ〈ροσοκ εσετβεν κτ ηεηετ!σγετ κελλ τεη〈τ 

µρλεγελννκ: α σζϖετσγεσι στ〈τυσζτ, αµι α η⌠δτ〈σ κορ〈βαν α Βοιι καπχσ〈ν µγ φελ ισ 

ϖετ!δηετ, ηισζεν α Ρ⌠µαι χσαπατοκ α Μαροβοδυυσ ελλεν Κρ. ε. 6−βαν τερϖεζεττ 

ηαδϕ〈ρατυκηοζ α Βοιι τερλεττ ϖεττκ ιγνψβε,801 Χλαυδιυσ κορ〈τ⌠λ κεζδϖε αζονβαν, 

αµικορτ⌠λ ρ⌠µαι κατοναι αλακυλατοκ κερλτεκ α τρσγβε µ〈ρ τελϕεσεν ιρρε〈λισ. Α Ιασι α 

λ〈ζαδ⌠ παννον τρζσεκ κζ ταρτοζτακ, σ εµιαττ µγ µεγτορλ⌠ ιντζκεδσεκ ισ σϕτοττ〈κ 

!κετ, γψηογψ α ρ⌠µαιακκαλ ϖαλ⌠ σζϖετσγ γονδολατα ϖελκ καπχσολατβαν φελ σεµ 

µερληετ. Α Σζ〈ϖα σ α ∆ρ〈ϖα ϖλγψε α λ〈ζαδ〈σ λεϖερστ κϖετ!εν µεγσζ〈λλ〈σ αλαττ 〈λλτ, 

η〈ροµ λεγι⌠ φελγψελτε. Μαραδ τεη〈τ α χαρνυντυµι, µογετιαναι σ Αθυαε Βαλισαε−βελι 

µυνιχιπιυµοκ αλαπϕ〈τ κπεζ! χιϖιτασ Βοιορυµ, χιϖιτασ Αζαλιορυµ σ χιϖιτασ Ιασορυµ 

λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈νακ α µρλεγελσε. Α λατιν ϕογγαλ εγψ κιχσιτ µ〈σ α ηελψζετ, µιντ α 

σζϖετσγγελ. Εννεκ λεηετ!σγε, εγσζεν µ〈σ σσζεφγγσβεν, µιντ λ〈ττυκ, κτ 

Βοροστψ〈ντ µεντι χολονια, Εµονα σ Ποετοϖιο εσετβεν ισ φελµερλτ, τοϖ〈ββ〈, αζ 

Εµονα σ Νεϖιοδυνυµ τερριτοριυµ〈ν λ! βεννσζλττεκ ιγαζγατ〈σα ιλλετϖε κατον〈σκοδ〈σι 

σζοκ〈σα ϖονατκοζ〈σ〈βαν ισ. Εµον〈βαν α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµβαν, Ποετοϖι⌠βαν σ 

Χαρνυντυµβαν α ϖ〈ροσ ϖεζετ!ι εσετβεν � ιγαζ ηογψ χσακ σζ⌠ρϖ〈νψοσαν � α 

σζεµλψνϖκπζσνεκ α λατιν ταρτοµ〈νψοκρα ϕελλεµζ! τπυσα ισ κιµυτατηατ⌠.802 

                                                           
801 ςελλ. 2,19,3: Σεντιο Σατυρνινο µανδατυµ, υτ περ Χαττοσ, εξχισισ χοντινεντιβυσ Ηερχινιαε σιλϖισ, 

λεγιονεσ Βοιοηοεµυµ, (ιδ ρεγιονι, θυαµ ινχολεβατ Μαροβοδυυσ, νοµεν εστ) ιπσε α Χαρνυντο, θυι λοχυσ 

Νοριχι ρεγνι προξιµυσ αβ ηαχ παρτε ερατ, εξερχιτυµ, θυι ιν Ιλλψριχο µερεβατ, δυχερε ιν Μαρχοµαννοσ 

ορσυσ εστ. 
802 ∨ϕρα κελλενε ϖιζσγ〈λνι α λακοσσ〈γ σζεµλψνϖανψαγ〈τ, σ µεγνζνι, ηογψ αζοκ α γεντιλιχιυµοκ 

αµελψεκ βεννσζλττ � κελτα, ϖαγψ ιλλψρ �νεϖεκβ!λ δεριϖ〈λτακ, τνψλεγ ϖαλ⌠βαν νψυγατι, ϖαγψ δαλµατιαι 
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Εµον〈ν〈λ εσετλεγ µ〈ρ αλαπτ〈σ〈τ⌠λ, Αυγυστυσ�Τιβεριυσ υραλκοδ〈σ〈τ⌠λ κεζδϖε, 

Νεϖιοδυνυµ βεννσζλττ λακοσσ〈γα εσετβεν κσ!ββ, α Φλαϖιυσοκτ⌠λ κεζδϖε � αµικορ α 

τερλετν µυνιχιπιυµ αλαπτ〈σ〈ρα κερλτ σορ �  σζ〈µοληατν〈νκ α λατιν ϕογγαλ. Μιντ 

φεντεββ µ〈ρ σζ⌠βακερλτ, α Λατοβιχι σ α ςαρχιανι µινδεν βιζοννψαλ αζονοσ ϕογ〈λλ〈σακ 

ϖολτακ, µερτ α Φλαϖιυσοκ αλαττ κζσ κατοναι αλακυλατοτ 〈λλτοττακ φελ α κτ τρζσ σζ〈µ〈ρα. 

Α ςαρχιανι σζ〈λλ〈στερλετε πεδιγ µ〈ρ α Ιασιϖαλ ριντκεζεττ. Α Ιασι, α Βοιι, σ αζ Αζαλι 

εσετβεν ισ ελσ!σορβαν α Φλαϖιυσοκ ϕηετνεκ σζ〈µτ〈σβα α λατιν στ〈τυσζ 

αδοµ〈νψοζ〈σ〈ν〈λλ Α Φλαϖιυσοκ ακτιϖιτ〈σα εγψβκντ ισ ερ!σ ϖολτ α ταρτοµ〈νψβαν. Α 

Σζ〈ϖα ϖλγψβεν εδδιγι τυδοµ〈συνκ σζεριντ νγψ, α Βοροστψ〈ντ µεντν εγψ ϖ〈ροστ 

αλαπτοττακ, Σχαρβαντι〈τ. Α χιϖιτασ Βοιορυµ τερλετν ναγψοββ σζ〈µβαν Φλαϖιυσ νεϖ∀εκ 

ισ κιµυτατηατ⌠κ Φλαϖιυσοκ. Υταληατυνκ αζονβαν α ταρτοµ〈νψηατ〈ρ νοριχυµι τλολδαλ〈ν, α 

Μυρα ϖλγψβεν φεκϖ! Σολϖα µυνιχιπιυµ〈νακ µεγαλαπτ〈σ〈ρα ισ, σ!τ µγ αζτ ισ 

σζ〈µτ〈σβα ϖεηετϕκ, ηογψ α Μυρα παννονιαι σζακασζ〈ν, α βοροστψ〈ντι 〈τκελ!νλ ισ ϖαν 

εγψ ρ⌠µαι ϖ〈ροσ, Ηαλιχανυµ, αµελψνεκ νεµ τυδϕυκ αζ αλαπτ〈σι ιδ!ποντϕ〈τ, υγψανακκορ 

� α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν κϖετεττ υρβανιζ〈χι⌠σ πολιτικ〈ϕυκ, σ αζ Εµονα � Σαϖαρια κζτι 

ναγψ τ〈ϖολσ〈γ µιαττ � λογικυσνακ τ∀ννε α φλαϖιυσι αλαπτ〈σα. 

Εγψ εγσζ νψυγατ Παννονι〈ρα κιτερϕεδ! λατιν ϕογ φελττελεζσε α Φλαϖιυσοκ αλαττ 

νεµ ολψαν µερσζ ϖ〈λλαλκοζ〈σ, ηα τεκιντετβε ϖεσσζκ, ηογψ α Φλαϖιυσοκ κορ〈βαν Ιταλι〈τ 

µ〈ρ λατιν ταρτοµ〈νψοκ γψ∀ρ∀ϕε ϖεττε κρλ,803 υγψανακκορ τββ, νµαγ〈βαν νεηεζεν 

ρτελµεζηετ! µοζζανατοτ εγψ ιλψεν η〈ττρ ϕοββαν µεγ ισ µαγψαρ〈ζ.804 Α σζ⌠βανφοργ⌠ 

τερλετ λατιν ϕογ〈λλ〈σα µινδνεσετρε µεγµαγψαρ〈ζν〈 α θυαττυορϖιρεκ ϕελενλττ αζ αδοττ 

µυνιχιπιυµοκβαν. Α λατιν ϕογ παννονιαι µεγλτνεκ ιγαζολ〈σα, ϖαγψ α θυαττυορϖιρατυσ 

σ α λατιν ϕογ σζοροσ κορρελ〈χι⌠ϕ〈νακ βιζονψτ〈σα ϖισζοντ µγ τοϖ〈ββι � εσετενκντ 

                                                                                                                                                                          
ερεδετ∀εκ−ε, νεµ µυτατηατ⌠κ−ε κι µγισ α ϖ〈ροσ, ϖαγψ α σζ∀κεββ ργιο βεννσζλττ λακοσσ〈γ〈νακ 

σζεµλψνϖανψαγ〈βαν α σζ⌠βανφοργ⌠ γεντιλιχιυµοκ  αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λ⌠ νεϖεκ. 
803 Αζ ελσ! Ιτ〈λι〈ν κϖλι τερλετ, Γαλλια Χισαλπινα Χαεσαρτ⌠λ µ〈ρ ρ⌠µαι ϕογοτ καποττ. Χαεσαρ σ Αυγυστυσ 

αλαττ Σιχιλια, Γαλλια Ναρβονενσισ, Αλπεσ Χοττιναε, Αλπεσ Μαριτιµαε, Αθυιτανια σ Βαετιχα εγσζβεν ϖαγψ 

ρσζβεν λατιν ϕογ〈λλ〈σ λεττ, Νερο εγσζ Αλπεσ Μαριτιµαε−ρε, ςεσπασιανυσ εγσζ Ηισπανι〈ρα κιτερϕεσζτεττε α 

λατιν ϕογοτ, ϖ. Α. ΣΤΕΙΩΕΝΤΕΡ, ΡΕ Ξ (1916) 1269; Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ: Ρµισχηε Κολονισατιον πασσιµ; Μ. 

Ι. ΗΕΝ∆ΕΡΣΟΝ, ϑΡΣ 32, 1942, 1σκκ.  
804 ςαννακ αζονβαν ολψαν ϕελενσγεκ ισ, αµελψεκ κζσεκ, σ υγψανχσακ ε ϖιδκνεκ α κιϖτελεζεττσγτ 

σεϕτετικ: πλ. α Βοροστψ〈ντ µεντι σ ∆ρ〈ϖα−Σζ〈ϖα−ϖλγψι ϖ〈ροσοκ ρ⌠µαι πολγ〈ραιβ⌠λ ελγ ϕελεντ!σ σζ〈µβαν 

σοροζτακ κατον〈κατ α πραετοριανυσοκ κζ, σ ε ϖιδκ βεννσζλττ λακοσσ〈γ〈νακ αλακυλαταιβ⌠λ ναγψ 

σζ〈µβαν ϖ〈λογαττακ κατον〈κατ α χσ〈σζ〈ρι λοϖαστεστ!ρσγβε, αζ εθυιτεσ σινγυλαρεσ Αυγυστι σοραιβα. 
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Παννονι〈ν κϖλι � ϖιζσγ〈λατοκατ τεσζ σζκσγεσσ, εζεκ αζονβαν µεγηαλαδϕ〈κ ε 

δολγοζατ κερετειτ. 

Α δυυµϖιρεκ ϖεζεττε µυνιχιπιυµοκ κζσ σαϕ〈τοσσ〈γα ϖολτ, ηογψ ρ⌠µαι 

πολγ〈ροκ τελεπλσεικντ κελετκεζτεκ. Εγψεσ δυυµϖιρι ϖεζετσ αλαττ 〈λλ⌠ µυνιχιπιυµοκ 

αζονβαν λατιν ϕογ〈λλ〈σακ ισ λεηεττεκ (µυνιχιπια ιυρισ Λατινι).805 Εζ υτ⌠ββιακκαλ 

ελσ!σορβαν αζον α ϖιδκεν σζ〈µοληατν〈νκ, µελψνεκ λατιν ϕογ〈λλ〈σα ϖαλ⌠σζν∀νεκ τ∀νικ, 

σ αηολ α ϖ〈ροσ νεµ κλνλ ελ ναγψον α βεννσζλττ λακοσσ〈γτ⌠λ. Ιλψενεκετ εγψελ!ρε 

νεµ τυδυνκ µεγραγαδνι. Αζ ϖαλ⌠σζν∀νεκ τ∀νικ, ηογψ α κατοναι τ〈βοροκ µελλεττ 

κιαλακυλτ χιϖεσ Ροµανι χονσιστεντεσ κζσσγειβ!λ κιφεϕλ!δ! ϖ〈ροσοκ ρ⌠µαι 

µυνιχιπιυµοκ λεττεκ.  Εζτ α κρδστ ϖγλεγεσεν µεγολδανι α ϕελενλεγι τυδ〈συνκ σζιντϕν 

νεµ λεηετ. 

 

 

4.) Α ϖ〈ροσι ιντζµνψεκ 

 

Ορδο δεχυριονυµ 

 

Α παννονιαι ϖ〈ροσι ταν〈χσοκ λτεζστ τββνψιρε α ταν〈χσοκ ταγϕαιτ εµλτ! φελιρατοκ 

ϕελζικ  Αζ αυχτορφορρ〈σοκβ⌠λ, ϕογι δοκυµεντυµοκβ⌠λ σ µ〈σ ταρτοµ〈νψοκ φελιρατοσ 

ηαγψατκ〈β⌠λ τυδϕυκ, ηογψ α ταν〈χσ δντττ α ϖ〈ροσβαν µινδεν φοντοσ γψβεν. Εννεκ 

νεµ σοκ νψοµα µαραδτ α παννονιαι φελιρατοκον. Α ϖ〈ροσι ταν〈χσοκ λτεζστ τββνψιρε α 

ταν〈χσ ταγϕαι 〈λταλ, ϖαγψ α ταν〈χσ ταγϕαι ρσζρε 〈λλτοττ φελιρατοκ, ριτκ〈ββαν αζ ορδο 

δϖρτ806 〈λλτοττ φελιρατοκ ϕελζικ. Α ταν〈χσ µ∀κδσρ!λ τββνψιρε α νψιλϖ〈νοσ ηελψεκεν 

φελ〈λλτοττ φελιρατοσ εµλκµ∀ϖεκ λ(οχο) δ(ατο) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) ζ〈ρ⌠φορµυλ〈ϕ〈ρ⌠λ 

σζερζνκ τυδοµ〈στ,807 Α ταν〈χσ δντττ α χσ〈σζ〈ροκ ϖαγψ παρτονυσοκ τισζτελετρε τρτν! 

φελιρατ〈λλτ〈σρ⌠λ,808 α κιτντετσεκρ!λ, πλ. ορναµεντα δεχυριοναλια ϖαγψ δυυµϖιραλια 

αδοµ〈νψοζ〈σ〈ρ⌠λ,809 ϖαγψισ α τισζτελετβελι ταν〈χσταγσ〈γρ⌠λ, ϖαγψ εγψβ τισζτελετβελι 

τισζτσγεκρ!λ.  

 

                                                           
805 ς. Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ, ι. η.. 43 σκκ. 
806Κατ.  327 
807 Κατ. πλ. κατ. 4, 178, 183. 
808 Κατ. 32, 33, 206, 207, στβ. 
809 Κατ. 99, 271, 362. 
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∆υοϖιρι ιυρε διχυνδο810 

 

Α τισζτσγϖισελ! λεγγψακοριββ µεγνεϖεζσε α δυυµϖιρ ϖαγψ ηιϖαταλοσ φορµ〈βαν α 

δυυµϖιρ ι(υρε) δ(ιχυνδο) ϖολτ. Α τισζτσγρε ϖαλ⌠ π〈λψ〈ζ〈σ φελττελε � αζ 〈λταλ〈νοσ, 

τισζτσγϖισελσρε ϖονατηοζ⌠ ελ!ρ〈σοκ µελλεττ � α κτ αλαχσονψαββ ρανγ τισζτσγ 

εγψικνεκ, α θυαεστυρ〈νακ ϖαγψ αεδιλιτασνακ α βετλτσε ϖολτ. Α παννονιαι ϖ〈ροσοκ 

ϖεζετ! τισζτσγϖισελ!ινεκ φελιραται τββνψιρε πριϖ〈τ ϕελλεγ∀εκ, εζρτ σοκολδαλ 

φελαδατκρκβ!λ χσακ νη〈νψ ραγαδηατ⌠ µεγ, πλ. α κζσσγ δϖρτ τρτν! ολτ〈ρ〈λλτ〈σ, 

αµι λεηετεττ αλκαλµι ϕελλεγ∀, ϖαγψ βιζονψοσ ννεπεκηεζ καπχσολ⌠δϖα ϖι 

ρενδσζερεσσγγελ ϖισσζατρ! τεϖκενψσγ. Ηιϖαταλοσ ελϕ〈ρ〈στ σεϕτηετνκ αζ ππεν 

υραλκοδ⌠ χσ〈σζ〈ρ δϖρτ τρτν! φελιρατ〈λλτ〈σν〈λ, φ!λεγ ηα αζτ α χολλεγ〈κ κζσεν τεττκ. 

Α ϖ〈ροσ λρε µινδεν τδικ ϖβεν α δυοϖιρι ηελψεττ δυοϖιρι ιυρε διχυνδο 

θυινθυενναλεστ ϖ〈λασζτοττακ. Φελαδατκρκ α δυυµϖιρεκ φελαδατκρε µελλεττ α ηελψι 

χενσορι τεενδ!κ ελλ〈τ〈σα ϖολτ. Παννονι〈βαν ερρε α µλτ⌠σ〈γρα ρενδσζεριντ ϖολτ 

δυυµϖιρεκετ ϖ〈λασζτοττακ, γψ αζ εγψβεν α δυυµϖιρι τισζτσγ µαγασαββ σζιντεν ϖαλ⌠ 

ιτερατι⌠ϕ〈τ σ εγψβεν α ϖ〈ροσι χυρσυσ ηονορυµ χσχσ〈τ ισ ϕελεντεττε. 

  

 

Πραεφεχτι ιυρε διχυνδο 

 

Α δυυµϖιρεκετ αλκαλµανκντ πραεφεχτυσοκ ηελψεττεστεττκ, µ〈σ φορρ〈σοκβ⌠λ τυδϕυκ, 

ηογψ τελϕεσ κοµπετενχι〈ϖαλ. Σζαβ〈λψοσ µεγνεϖεζσκ α πραεφεχτυσ ιυρε διχυνδο ϖαγψ α 

πραεφεχτυσ προ δυυµϖιρισ ϖολτ.811 Μιϖελ α κτ χολλεγα εγψµ〈στ⌠λ φγγετλενλ α τισζτσγ 

ϖαλαµεννψι κοµπετενχι〈ϕ〈ϖαλ ρενδελκεζεττ, γψ εγψικκ τ〈ϖολλτβεν (ηαλ〈λακορ, 

λεµονδ〈σακορ) α µ〈σικ µινδεν φεννακαδ〈σ νλκλ ϖιηεττε τοϖ〈ββ αζ γψεκετ. Ηελψεττεσ 

κινεϖεζσρε τεη〈τ χσακ ακκορ κερλτ σορ, ηα αζ γψεκετ εγψεδλ ιντζ! δεχυρι⌠ ισ 

τ〈ϖοζνι κνψσζερλτ. Α τ〈ϖοζνι κσζλ! α 30 ϖεν φελλι ταν〈χσταγοκ κζλ κελλεττ, ηογψ 

ηελψεττεστ νεϖεζζεν µεγ µαγα ηελψεττ. Α ηελψεττεσ κοµπετενχι〈ϕα τελϕεσ κρ∀ ϖολτ, δε 

χσακ αδδιγ ταρτοττ, αµεδδιγ α δυυµϖιρεκ κζλ ϖαλαµελψικ ηαζα νεµ τρτ.812 Λτεζεττ α 

πραεφεχτι ιυρε διχυνδ⌠νακ εγψ µ〈σικ φαϕτ〈ϕα ισ: αµικορ α πολγ〈ροκ α χσ〈σζ〈ρτ ϖ〈λασζτοττ〈κ 

                                                           
810 Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 62 σκκ. 
811 Εγψ ϖ〈ροσον βελλ ισ κλνβζ!κππεν ηασζν〈λϕ〈κ, ϖ. κατ. 73 σ 91. 
812 Λεξ Σαλπενσ. χ. 24.: ∆ε ιυρε πραεφ(εχτι), θυι α ΙΙϖιρ(ο) ρελιχτυσ σιτ. 
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ϖ〈ροσυκ λρε, ακκορ α χσ〈σζ〈ρ ϖαγψ µαγα νεϖεζεττ µεγ εγψ ηελψεττεστ, ϖαγψ α πολγ〈ροκ 

βελ〈τ〈σ〈ρα βζτα α δντστ. Αζ ιλψεν πραεφεχτυσ µινδιγ σινε χολλεγα τλτττε βε α 

τισζτσγτ.813 Παεφεχτυσοκατ Ποετοϖι⌠β⌠λ η〈ρµατ, Σαϖαρι〈β⌠λ,814 Σισχι〈β⌠λ815 ταλ〈ν εγψετ−

εγψετ ισµερνκ,816 δε νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ ηογψ µελψικ φαϕτ〈ηοζ ταρτοζτακ. 

 

 

Θυαττυορϖιρι817  

 

Α νγψταγ τεστλετ ταγϕαιτ ριτκ〈ν νεϖεζτκ εγψσζερ∀εν χσακ θυαττυορϖιρεκνεκ, 

µερτ αζ 〈λταλυνκ ϖιζσγ〈λτ κορσζακβαν α σζ⌠ ιγαζι ρτελµβεν µ〈ρ νεµ αλκοττακ ϖαλ⌠δι 

κολλγιυµοτ.818Α θυαττυορϖιρεκ κτ µαγασαββ ρανγ θυαττυορϖιρι ι(υρε) δ(ιχυνδο)−β⌠λ σ 

κτ αλαχσονψαββ ποτεστασσζαλ βρ⌠ θυαττυορϖιρι αεδιλεσ−β!λ 〈λλτακ. Μιµτ φεντεββ µ〈ρ µ〈σ 

ϖονατκοζ〈σβαν σζ⌠βακερλτ, Εµον〈βαν, Ποετοϖι⌠βαν, α µυνιχιπιυµ Ιασορυµβαν, 

Χαρνυντυµβαν σ Μογετιαν〈βαν ταλ〈λκοζτυνκ ϖελκ. Εµον〈βαν, Ποετοϖι⌠βαν σ 

Χαρνυντυµβαν 〈τµενετιεκ ϖολτακ. ∆υυµϖιρεκκελ ϖαλ⌠ φελϖ〈λτ〈συκ α ϖ〈ροσ 

αλαπστατυτυµ〈βαν βεκϖετκεζεττ ϖ〈λτοζ〈σσαλ 〈λλτ. σσζεφφφσβεν. 

 

 

Αεδιλεσ 

 

Αζ αεδιλισ α δυυµϖιρηεζ κπεστ κισεββ ηαταλοµµαλ, µινορ ποτεστασσζαλ 

ρενδελκεζεττ. Αεδιλιστ ϖεντε κεττ!τ ϖ〈λασζτοττακ µινδεν ϖ〈ροσβαν, εννεκ ελλενρε χσακ α 

ϖ〈ροσοκ εγψ ρσζβεν µαραδτακ φεντ εµλκεικ. 

Σπεχι〈λισ τισζτσγϖισελ! ϖολτ αζ αεµοναι αεδιλισ ιυρε διχυνδο. Ηατ〈σκρε α χολονια 

τερριτοριυµ〈ν λ!, κλν παγυσβα ϖαγψ πραεφεχτυρ〈βα σζερϖεζεττ βεννσζλττ Χαταρι 

ιγαζγατ〈σ〈ϖαλ φγγηετεττ σσζε, αναλ⌠γι〈ι Γαλλια Τρανσπαδανα εγψεσ ϖ〈ροσαιβαν 

φελβυκκαν⌠ δυυµϖιρ ιυρε διχυνδο αεδιλιχια ποτεστατε, ϖαγψ πραεφεχτυσ ιυρε διχυνδο 

                                                           
813 Υο, τοϖ〈ββ〈 ΣΗΑ, Ηαδρ. 19. 
814 Κατ. 118. 
815 Κατ. 42. 
816 Κατ. 73, 90, 91 
817 Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ  87 σκκ. 
818 Η. ΡΥ∆ΟΛΠΗ  99 σκκ, κλνσεν 105 σκκ. 
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αεδιλιχια ποτεστατε λεηετνεκ, ακικ τεϖκενψσγε υγψανχσακ αζ αττριβυ〈λτ τρζσεικ 

ιγαζγατ〈σ〈ϖαλ λεηετεττ καπχσολατοσ (λδ, φεντ Εµον〈ν〈λ). 

 

 

Θυαεστορεσ 

 

Α φελιρατοκον µεγλεηετ!σεν ριτκ〈ν φορδυλ ελ!, χσακ νη〈νψ ϖ〈ροσβαν ϖαν νψοµα. 

Ελκπζεληετ!, ηογψ νεµ ισ λτεζεττ µινδενττ, α ηι〈νψ〈τ αζονβαν ⌠ϖατοσαν κελλ 

κεζελννκ. Α θυαττυορϖιρεκ µελλεττ θυαεστοροκ Παννονι〈βαν νεµ µυτατηατ⌠κ κι. 

Χαρνυντυµβαν, µελψνεκ λν ερεδετιλεγ θυαττυορϖιρεκ 〈λλτακ, α 2. σζ〈ζαδ ϖγν αζ 

ελλϕ〈ρ⌠κ κζττ µεγϕελεντεκ α θυαεστοροκ, δε εζ α λεξ µυνιχιπιι µεγϖ〈λτοζ〈σ〈ϖαλ, σ α 

δυυµϖιρεκ 〈λταλ τρτν! ϖεζετσρε ϖαλ⌠ 〈ττρσσελ 〈λλτ σσζεφγγσβεν. Α τισζτσγϖισελ!κ 

τββνψιρε εγψσζερ∀εν χσακ θυαεστοροκνακ νεϖεζτκ, α ηιϖαταλοσ τιτυλυσυκ θυαεστορ 

π(εχυνιαε) π(υβλιχαε) ϖολτ. 

 

 

Χυρατορεσ 

 

Α κλνβζ! χυρ〈κ, ιλλετϖε α ηοζζ〈ϕυκ καπχσολ⌠δ⌠ χυρατορι µεγβζατ〈σοκατ Ω. 

ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ η〈ρον χσοπορτβα σορολϕα. Αζ ελσ!βεν αζοκατ αζ εσετεκετ κλντι ελ, 

αµικορ α χυρα σζ⌠ αζ εγψεσ µαγιστραρυσοκ σπεχι〈λισ κοµπετενχι〈ϕ〈τ ϕελλι, ϖαγψισ ιττ σ 

χυρα ιττ νεµ ν〈λλ⌠ µεγβζατ〈σ, ηανεµ ρσζφελαδατ ϖολτ. Α µ〈σοδικβα αζοκατ α χυρ〈κατ 

σορολϕα, αµελψεκετ αζ ορδο δεχυριονυµ αζ εγψεσ µαγιστρατυσοκ ηατ〈σκρβ!λ 

λεϖ〈λασζτοττ, σ αζοκατ µυνυσ περσοναλε φορµ〈ϕ〈βαν µαγ〈νσζεµλψεκρε τεστ〈λτα. Α 

ηαρµαδικ τπυσ χυρα α χσ〈σζ〈ρ, ϖαγψ α ηελψταρτ⌠ 〈λταλ κινεϖεζεττ µεγασρανγ χυρατοροκ 

φελαδατκρε ϖολτ, Εζ υτ⌠ββιακρ⌠λ γψ ϖλι, ηογψ α πνζγψι ελλεν!ρζσσελ ϖολτακ 

καπχσολατοσακ819 Α ρενδσζερεζσ λογικυσνακνακ τ∀νικ, σ βελειλλικ αββα α κπβε ισ, 

αµιϖελ α ρ⌠µαϖ〈ροσι χυρ〈κ σ χυρατορι ιντζµνψεκ τρτνετι φεϕλ!δσε καπχσ〈ν 

ρενδελκεζνκ. Μαγιστρατυσι κοµπετενχι〈κ χυρακντ µεγνεϖεζϖε νεµ ϕελεννεκ µεγ α 

παννονιαι φελιρατοκον � ηοζζ〈 κελλ τενννκ, ηογψ α µαγιστρατυσοκ φελαδαταινακ ταρταλµι 

ρσζρ!λ εγψ〈λταλ〈ν νεµ ισ ινφορµ〈λνακ βενννκετ α φελιρατοκ. Α χαρνυντυµι χυρατορεσ 

τηερµαρυµ ταλ〈ν α Λανγηαµµερ 〈λταλ ελκλντεττ µ〈σοδικ χσοπορτβα σορολανδ⌠κ. Αζ 

                                                           
819 Ω. Λανγηαµµερ 162 σκκ.  
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κτσγτελεν, ηογψ µεγβζατ〈συκ � α ρ⌠µαϖ〈ροσι τρτνετι ελ!κπεκ νψοµ〈ν � 

µαγιστρατυσι ρσζκοµπετενχι〈β⌠λ, αζ αεδιλισεκβ!λ ν〈λλ⌠συλτ. Μινδαµελλεττ κολλεγι〈λισ 

µεγβζατ〈σνακ τ∀νικ, ππ εζρτ νεµ ϖαλ⌠σζν∀, ηογψ µυνυσ περσοναλε ϖολτ, σοκκαλ 

ινκ〈ββ εγψ κισεββ 〈λλανδ⌠ ϖ〈ροσι τισζτσγ λεηετεττ. 

 

 

Χυρατορ ρει πυβλιχαε820 

 

 Παννονι〈βαν χυρατορ χιϖιυµ Ροµανορυµνακ ισ νεϖεζτκ.821 Ρενδκϖλι 

τισζτσγϖισελ! ϖολτ, ακιτ α χσ〈σζ〈ροκ (µαϕδ κσ!ββ α ηελψταρτ⌠κ ισ) νεϖεζτεκ κι α ϖ〈ροσ 

λρε ακκορ, ηα αζ σλψοσ ανψαγι ηελψζετβε κερλτ, µοδερν κορυνκ χσ!δβιζτοσ〈νακ ϖολτ 

εγψφαϕτα ελ!φυτ〈ρα. Α τισζτσγ Ιτ〈λι〈βαν αζ 1−2. σζ〈ζαδ φορδυλ〈ϕ〈ν, Τραιανυσ χσ〈σζ〈ρ αλαττ 

ϕελεντ µεγ, µαϕδ α 2. σζ〈ζαδ φολψαµ〈ν εγψρε γψακοριββ〈 ϖ〈λτ.822 Α σζ〈ζαδ µ〈σοδικ 

φελβεν α ταρτοµ〈νψοκβαν ισ µεγϕελεντ, σ µιδ!ν α πνζγψι νεηζσγεκ α ϖ〈ροσοκβαν 

κρ⌠νικυσσ〈 ϖ〈λτακ, α χυρατορι µεγβζατ〈σοκ ισ 〈λλανδ⌠συλνι λ〈τσζανακ.823 Α τισζτσγ 3. 

σζ〈ζαδι τοϖ〈ββφεϕλ!δσνεκ µεγτλσε ελτρ!: Τββεν � αζ Αββοττ σ ϑοηνσον 

σζερζ!π〈ροσ, Λανγηαµµµερ, Χασσαρινο � γψ λ〈τϕ〈κ, ηογψ φοκοζατοσαν ηελψι 

τισζτσγϖισελ!ϖ ϖ〈λτ: α ταν〈χσ νεϖεζτε κι σαϕ〈τ ταγϕαι κζλ, 〈µ µεγερ!στσε α χσ〈σζ〈ρτ⌠λ 

φγγττ, σ α χσ〈σζ〈ρνακ ϖολτ φελελ!σ.824 Α χυρατορεσ ρει πυβλιχαε ιτ〈λιαι φορρ〈σανψαγ〈τ 

φελδολγοζ⌠ Ω. Εχκ εζτ α ϖ〈λτοζ〈στ κτσγβε ϖονϕα.825 Αζ ιντζµνψνεκ α ποζιτϖ 

ϖονατκοζ〈σα µελλεττ � α παζαρλ〈σ, α κορρυπχι⌠, α ηοζζ〈νεµρτσ ϖισσζασζορτ〈σα − νεγατϖ 

ολδαλα ισ ϖολτ. Α αυτονοµι〈τ σρτεττε, σ α χσ〈σζ〈ρ, ιλλ. α ηελψταρτ⌠ σζ〈µ〈ρα α ϖ〈ροσοκ 

γψειβε ϖαλ⌠ βεαϖατκοζ〈σ εσζκζϖ ϖ〈λτ. 

                                                           
820 Ω. ΛΙΕΒΕΝΑΜ, Πηιλολογυσ 56, 1897, 291 σκκ; Ε. ΚΟΡΝΕΜΑΝΝ, ΡΕ Ις, 1806 σκκ; ΤΗ. ΜΟΜΜΣΕΝ: ΡΣτΡ 

ΙΙ, 1087; Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 165 σκκ; 
821 Κατ. 231 
822 Α χυρατορεσ ρει πυβλιχαε ιτ〈λιαι τεϖκενψσγρ!λ αδ 〈ττεκιντστ Ω. ΕΧΚ, ∆ιε σταατλιχηε Οργανισατιον 190 

σκκ 
823 ΣΗΑ, ϖιτα Μαρχι 11,2.  
824 Α. Φ. Αββοττ � Α. Χη. ϑοηνσον: Μυνιχιπαλ Ασµινιστρατιον 90 σκ; Ω. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ ι. η.; Σ. 

ΧΑΣΣΙΡΑΝΟ: Ιλ �χυρατορ ρει πυβλιχαε� νελλα στορια δελλ�ιµπερο ροµανο. Ανναλι Χατανια 2, 1947/48, 338 

σκκ.   
825 Ω. ΕΧΚ, ∆ιε σταατλιχηε Οργανισατιον 199. 
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Παννονι〈βαν α κϖετκεζ! ϖ〈ροσοκβαν ϖαν νψοµα α τεϖκενψσγκνεκ: 

Χαρνυντυµβαν,826 Ποετοϖι⌠βαν,827 Αθυινχυµβαν,828 Βριγετι⌠βαν,829 σ αζ εγψικ σαϖαριαι 

φελιρατνακ ισ χυρατορ ρει πυβλιχαε αζ εγψικ λεηετσγεσ κιεγσζτσε.830 Χαρνυντυµ µ〈ρ α 2. 

σζ〈ζαδβαν α µυνιχιπιυµ ιδ!σζακ〈βαν σεγτσγρε σζορυλτ. Α σζ〈ζαδ δερεκ〈ν µγ ϖιρ〈γζ⌠ 

ϖ〈ροσνακ λ〈τσζικ, εκκορ πλ � εγψικ δεχυρι⌠ϕα ναγψϖοναλ αδοµ〈νψακντ � α 

πολγ〈ρϖ〈ροσ αµπηιτηεατρυµα ισ. Εγψ Κρ. υ. 178−βαν 〈λλτοττ φελιρατον ϖ〈λτοζ〈σοκ 

ταπασζταληατ⌠κ α µυνιχιπιυµ ϖεζετ! ιντζµνψειβεν, αµιβ!λ α µεγελ!ζ! ιδ!βεν 

χσ〈σζ〈ρι βεαϖατκοζ〈σρα κϖετκεζτετηετνκ. ςαλ⌠σζν∀, ηογψ α χυρατορ κινεϖεζστ 

κιϖ〈λτ⌠ σλψοσ ηελψζετ, σ α µυνιχιπιυµ 〈τσζερϖεζσε ισ α µαρκοµανν η〈βορκ αλαττ 

ελσζενϖεδεττ ϖεσζτεσγεκκελ 〈λλ σσζεφγγσβεν, α βεαϖατκοζ〈σ χλϕα πεδιγ εζεκνεκ α 

κ〈ροκνακ α ηελψρε〈λλτ〈σα ϖολτ. Εγψ ιλψεν ρτελµεζσ µελλεττ σζ⌠λ αζ ισ, ηογψ α χυρατορι 

ποσζτρα α χσ〈σζ〈ρ νεµ π〈ρτατλαν ιδεγεντ νεϖεζεττ κι, ηανεµ εγψ ηελψι ταν〈χσταγοτ, ϖαγψισ 

α κιαλακυλτ ηελψζετρτ νεµ α ϖ〈ροσι ϖεζετστ ηιβ〈ζταττα, ελλενκεζ!λεγ, γψ τλτε µεγ, 

ηογψ εγψ ηελψβλι αζ αδοττ εσετβεν εγψ ιδεγεννλ αλκαλµασαββ α φελαδατοκ µεγολδ〈σ〈ρα. 

Α µαρκοµανν η〈βορκατ κϖετ! ιδ!σζακβαν, εγσζεν α Σεϖερυσ−κορ ϖγιγ � 

ελλενττβεν α νψυγατι σ α κελετι ταρτοµ〈νψοκκαλ � νινχσ τυδοµ〈συνκ Παννονι〈βαν 

γαζδασ〈γι νεηζσγεκρ!λ, ελλενκεζ!λεγ: α δυναι ταρτοµ〈νψοκβαν ππεν εζ ϖολτ α ναγψ 

φελλενδλσ ιδ!σζακα ϖολτ. Α κονϕυνκτρα σ α κορρυπχι⌠ περσζε νεµ ζ〈ρϕα κι εγψµ〈στ, 

φιγψελεµρε µλτ⌠ αζονβαν αζ ισ, ηογψ α παννονιαι χυρατοροκ µινδ ηελψι ελλϕ〈ρ⌠κ ϖολτακ, 

µ〈ρπεδιγ εζεκ � ππεν α ηελψι ρδεκελτσγεικ σ ελφογυλτσ〈γαικ µιαττ � νεµ α 

λεγαλκαλµασαββνακ τ∀ν! σζεµλψεκ α χυρατορεσ ρει πυβλιχαε ερεδετι φελαδαταινακ 

ελλ〈τ〈σ〈ρα. Α µι εσετεινκ τεη〈τ ινκ〈ββ α χυρατορι ιντζµνψ 〈ταλακυλ〈σ〈τ ιγαζολϕ〈κ.831 Α 

κινεϖεζεττ σζεµλψεκ κρνεκ ϖ〈λτοζ〈σα φολψτ〈ν αζονβαν α τισζτσγ ταρταλµ〈νακ 

µ⌠δοσυλ〈σ〈ϖαλ ισ σζ〈µολνυνκ κελλ. Μινδεηηεζ µγ αζτ ισ ηοζζ〈τεηετϕκ, ηογψ α 

παννονιαι ϖ〈ροσι ελιτνεκ � λεγαλ〈ββισ α φελιρατοκκαλ ϕ⌠λ δοκυµεντ〈λτ 2. σζ〈ζαδ ϖγν σ 3. 

σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν � ϖολτ εγψ γαζδαγοδ⌠, φελτρεκϖ! ρτεγε, µελψνεκ µαγαταρτ〈σ〈τ, ϕ⌠λ 

ρζκεληετ! µ⌠δον, α ποζχι⌠σζερζσ ϕελλεµεζτε (Λδ. λεντεββ). ∨γψ ϖλεµ, ηογψ εννεκ α 

                                                           
826 Κατ. 185 � 2. σζ. � ηελψι δεχυριο ϖολτ. 
827 Κατ. 92 � 2. σζ. ϖγε / 3. σζ. � ηελψι ελλϕ〈ρ⌠, σαχερδοσ προϖινχιαε, ρανγϕα αλαπϕ〈ν ϖαλ⌠σζν∀λεγ χυρατορ 

ρει πυβλιχαε. 
828 Κατ. 309 � 3. σζ〈ζαδ. � εγψ σαχερδοσ προϖινχιαε � ηελψβλι.  
829 Κατ. 231 � 3. σζ. � ! ισ ηελψι δεχυριο. 
830 Κατ. 110 � 2. σζ. µ〈σοδικ φελε. �  
831 Λδ. φεντεββ, 
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ρτεγνεκ ρδεκβεν 〈λληατοττ α χυρατορ ρει πυβλιχαε ποσζτϕ〈νακ α µεγσζερζσε, ιλλετϖε 

εννεκ α ιποσζτνακ αζ 〈λλανδ⌠στ〈σα α ϖ〈ροσβαν µερτ αζ σζ〈µ〈ρα α ταρτοµ〈νψι, ιλλεζϖε. 

βιροδαλµι κορµ〈νψζατταλ δενδσζερεσ καπχσολατοτ βιζτοστοττ.. 

 

 

Παπι µλτ⌠σ〈γοκ 

 

Φελιραταινκον α ϖ〈ροσι παποκ κζλ αζ αυγυρ,832 α ποντιφεξ,833 α φλαµεν,834 σ 

σαχερδοσ, γψ∀ϕτ!αλακβαν α σαχερδοτεσ835 µεγνεϖεζσε φορδυλ ελ!. Α ϖελκ καπχσολατβαν 

φελµερλ! αλαπϖετ! κρδσεκ: αζ εγψεσ παπι κολλγιυµοκ λτσζ〈µα, α παποκ 

φεληαταλµαζ〈σα (χοοπτατιο ϖαγψ νπ 〈λταλ τρτν! ϖ〈λασζτ〈σ τϕ〈ν κερλτεκ−ε 

µεγβζατ〈συκβα) α µλτ⌠σ〈γοκ βετλτσνεκ φελττελει, ιδ!ταρταµα (λετηοσσζιγλανρα 

σζ⌠λτακ−ε, ϖαγψ εγψ ϖρε), ρανγϕυκ σ ηελψκ α χυρσυσ ηονορυµβαν � χσυπα ολψαν κρδσ, 

αµιρε � α λεγυτολσ⌠τ κιϖϖε � σζιντε λεηετετλεν ϖ〈λασζολνι α παννονιαι ταρτοµ〈νψαινκβ⌠λ 

φεννµαραδτ φελιρατοκ αλαπϕ〈ν. Μιϖελ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ ιδεϖ〈γ⌠ σζαβ〈λψαι εγψµ〈στ⌠λ 

ελτρηεττεκ, α ϖ〈ροσι παπι µλτ⌠σ〈γοκ βετλτσϖελ καπχσολατοσ κρδσεκβεν ∆. Λαδαγε 

µυνκ〈ϕα � αµελψ µινδµ〈ιγ αζ εγψετλεν µ∀, µελψ α βιροδαλοµ νψυγατι ταρτοµ〈νψαιρα 

κιτερϕεδ! φορρ〈σφελδολγοζ〈σον αλαπυλ � ισ χσακ ρσζλεγεσ σεγτσγετ νψϕτηατ 

σζ〈µυνκρα.836 Λαδαγε µεγφιγψελσει σζεριντ εζεκ α µλτ⌠σ〈γοκ ισ κολλεγι〈λισακ ϖολτακ. 

Εζτ εγψ σαϖαριαι σ εγψ αθυινχυµι φελιρατ ισ µεγερ!στι, µελψ [ποντ(ιφιχεσ) α]υγυρ(εσ) 

σαχερ|[δοτα]λ(εσ) εξ χολονια | [Σ]αϖαρια−τ εµλτ. ιλλετϖε κτ ποντιφιχεστ εµλτ.837 Α µλτ⌠σ〈γ 

βετλτσνεκ ϖγεσ ιδ!ταρταµ〈ρα ϖαγψισ ϖολτ παπρα α φλαµεν η〈ροµ, σ α σαχερδοσ εγψ 

αλκαλοµµαλ ελ!φορδυλ⌠ αδϕεκτϖ ακακϕα υταλ. Εζ υγψανχσακ εγψβεϖ〈γ Λαδαγε 

µεγφιγψελσειϖελ, ακι γψ ϖλτε, ηογψ α ϖ〈ροσι φλαµενεκ σ σαχερδοσοκ � ελλενττβεν α 

σζ〈µυκρα µιντ〈υλ σζολγ〈λ⌠ ρ⌠µαϖ〈ροσι µλτ⌠σ〈γοκκαλ � ϖαλ⌠σζν∀λεγ εγψϖεσ 

                                                           
832 Αθυινχυµ: κατ. 299, 355; Χαρνυντυµ: 173, 178; Ποετοϖιο: 80; Σαϖαρια: 108 (αυγυρεσ); Σχαρβαντια: 139; 

Σισχια: 40;  
833 Αθυινχυµ: κατ. 282, 284, 319; Βασσιαναε: 414; Ποετοϖιο: 70, 97, 98 (αζονοσ α 97−τελ); Σαϖαρια: 105; 

Σισχια: 38;  
834 Αθυινχυµ: κατ. 261, 263 (υγψαναζ α σζεµλψ, φλαµινιχυσ), 325, 340, 351, 358 (φλαµεν); Χαρνυντυµ: 

165; Χιβαλαε: 385; Μογετιανα 195; Μυρσα: 372; Σαϖαρια: 136; Σιρµιυµ: 403; Σισχια: 38, 48;  
835 Εµονα: Κατ. 3?; Σαϖαρια 108 (σαχερδοταλεσ � ταρτοµ〈νψι φ!παποκ?) 
836 ∆. ΛΑ∆ΑΓΕ: Στδτισχηε Πριεστερ− υνδ Κυλτµτερ ιµ Λατεινισχηε Ωεστεν δεσ Ιµπεριυµ Ροµανυµ ζυρ 

Καισερζειτ. 
837  Κατ. 282 (Αθυινχυµ) 
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φεληαταλµαζ〈σσαλ βρτακ, µγ α ποντιφεξεκ σ αυγυροκ � µ〈ρχσακ φελαδαταικ ϕελλεγβ!λ 

φακαδ⌠αν ισ � λετηοσσζιγλανιϖαλ.838 Εζτ κτ, εγψµ〈σσαλ σσζεφγγσβε ηοζηατ⌠ µοζζανατ 

ισ µεγερ!στενι µεγερ!στενι λ〈τσζικ: εγψρσζτ αζ, ηογψ αζ εγψεσ αυγυροκνακ α τεστλετβε 

ϖαλ⌠ φελϖτελρε α χυρσυσ ηονορυµ εγψµ〈στ⌠λ ναγψον ελτρ! ποντϕ〈ν κερλτ σορ,839 

µ〈στσζτ εγψ αρρα υταλ⌠ αδατ, ηογψ αζ αυγυρατυσ εσετλεγ εγψαζον χσαλ〈δον βελλ 

�ρκλ!δττ� τοϖ〈ββ.840 Αζ υτ⌠ββι εγψβκντ µεγφελελ αννακ α γψακορλατνακ, µελψετ α 

σενατορι ρενδ α κσ!ι κζτ〈ρσασ〈γ κορ〈βαν αζ αζονοσ νεϖ∀ παπι τεστλετεκ µεγρεσεδ! 

ηελψεινεκ βετλτσνλ φολψτατοττ. ςαγψισ αζ εγψεσ ϖεζετ! χσαλ〈δοκνακ α ταρτ⌠σαν 

βιρτοκοληατ⌠ µλτ⌠σ〈γοκατ ιλλετ!εν ϖολτ ϖαλαµιφλε ηοσσζτ〈ϖρα σζ⌠λ⌠ µεγ〈λλαποδ〈σα, 

αµι αλαπϕ〈ν αζτ τυδνι λεηετεττ, ηογψ µελψ χσαλ〈δοκ ταγϕαι, εσετλεγ σζεµλψ σζεριντ ισ κικ 

ϕννεκ µαϕδ σζ〈µτ〈σβα α µεγρεσεδ! ηελψεκ βετλτσνλ, αζτ αζονβαν � ππ α τισζτσγ 

λετηοσσζιγλανισ〈γα µιαττ � νεµ λεηετεττ ελ!ρε κισζ〈µτανι, ηογψ ποντοσαν µικορ κερλ 

µαϕδ ερρε σορ. Α ποντιφεξεκνλ τελϕεσεν υγψαναζοκατ α ϕελενσγεκετ ταπασζταλϕυκ, µιντ αζ 

αυγυροκν〈λ, αµελψεκετ λεγκζενφεκϖ!ββεν ιττ ισ α µλτ⌠σ〈γ λετηοσσζιγλαν τρτν! 

βετλτσϖελ µαγψαρ〈ζηατυνκ.841 Α φλαµενεκ τββσγε δυυµϖιραλισ,842 α λοϖαγρενδ∀ 

δεχυρι⌠κ αζονβαν µ〈ρ φιαταλον ισ ελνψερηεττκ.843 

 Αζ αυγυρ, α ποντιφεξ σ α φλαµεν µλτ⌠σ〈γ〈τ Παννονι〈βαν αλαπϖετ!εν α σζ∀κεββ 

ελιτ ταγϕαι τλτττκ βε. Ηαρυσπεξεκετ α ταρτοµ〈νψβ⌠λ νεµ ισµερνκ.  

  

 

Α τισζτσγϖισελσ φελττελει844 

 

                                                           
838 ∆. ΛΑ∆ΑΓΕ, ι. µ. 79 σκ. 
839 Ελ!φορδυλτ, ηογψ ολψαν φιαταλεµβερ νψερτε ελ α µλτ⌠σ〈γοτ, ακι υγψαν µ〈ρ δεχυρι⌠ ϖολτ, δε µγ νεµ 

τλτττ βε σεµµιλψεν µ〈σ τισζτσγετ � νψοµ⌠σ ρϖκντ σζ⌠ληατοττ αζονβαν µελλεττε, ηογψ ρ⌠µαι λοϖαγ ϖολτ, 

ϖ. κατ. 178 (Χαρνυντυµ), ηασονλ⌠κππ α καρριερϕε κεζδετν εγψ σισχιαι δεχυριο ισ, λδ. κατ 40 (Σισχια), µγ 

µ〈σοκ µ〈ρ α δυυµϖιρατυσον ισ τλ, ϖαγψισ α καρριερϕκ χσχσ〈ν ϖολτακ, κατ 80 (Ποετοϖιο), 139 

(Σχαρβαντια). 
840 Κατ. 299, 355 (Αθυινχυµ) 
841 Κατ. 97−98: α λοϖαγρενδ∀, κσ!ββ σενατορ  Μ. ςαλεριυσ Μαξιµιανυσ, αζ αζονοσ νεϖ∀ σαχερδοταλισ φια 

µυνιχιπ〈λισ καρριερϕε κεζδετν λεττ ποντιφεξ;  70, 284: α δυυµϖιρατυσ ελ!ττ; 105: α δυυµϖιρατυσ υτ〈ν. Α 

µλτ⌠σ〈γ εγψ χσαλ〈δον βελλι �ρκλ!δστ� α ποετοϖι⌠ι ςαλεριυσοκν〈λ ραγαδηατϕυκ µεγ. 
842 Κατ. 340, 351, 358, 195, 48, 136, 
843 Κατ. 165, 403: εγψ προχυρατορ φια, 22 ϖεσ. 
844 Λεξ Ιυλ. µυν. ϖ. 89−. 
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 Α ιυσ ηονορυµον, α φεδδηετελεν λετµ⌠δον, α µεγφελελ! ναγψσ〈γ ϖαγψονον 

κϖλ � µελψεκβ!λ α φελιραταινκον λεγφελϕεββ χσακ αννψιτ τυδυνκ µεγραγαδνι, ηογψ 

λιβερτυσοκ845 νεµ ϖολτακ α παννονιαι ϖ〈ροσοκ ορδ⌠ιβαν � α µεγφελελ! λετκορ ισ φελττελε 

ϖολτ α τισζτσγϖισελσνεκ. Αυγυστυσ α 25. λετϖβεν ηατ〈ροζτα µεγ α τισζτσγϖισελσ αλσ⌠ 

κορηατ〈ρ〈τ.846 � Εζτ παννονι〈βαν � γψ τ∀νικ, βεταρτοττ〈κ. 

Α τισζτσγϖισελσ τοϖ〈ββι φελττελε α χιϖιτασ ϖολτ, µελψρ!λ τυδϕυκ, ηογψ � 

λεγαλ〈ββισ α 2. σζ〈ζαδιγ � ελϖιλεγ σζιγοραν εγψ ϖ〈ροσηοζ κτ!δττ.847 Α τελϕεσ ϕογγαλ 

βρ⌠ βρ⌠ πολγ〈ροκ 〈λταλ〈νοσ µεγϕελλσε Παννονι〈βαν α χιϖισ ϖολτ, α χολονυσ σζ⌠τ α 

φελιρατοκον εγψ〈λταλ〈ν νεµ νεµ ηασζν〈λτ〈κ, α µυνιχεπσετ πεδιγ τββνψιρε χσακ α κατοναι 

σζολγ〈λατ ϖονατκοζ〈σ〈βαν, µ〈σ ϕελεντσβεν. ςιγψ〈ζνυνκ κελλ αζονβαν, µερτ αζ 

αυτον⌠µια αλαχσονψαββ φοκ〈ϖαλ βρ⌠ κζεσσγεκ, πλ. α χιϖιτασ περεγριν〈κ ισ α χιϖισσζελ 

ϕελλτκ σαϕ〈τ τελϕεσ ϕογ ταγϕαικατ. Α χιϖιτασσζαλ νεµ βρ⌠ ϖ〈ροσλακ⌠κ, αζ  ινχολ〈κ848 − εζτ 

α ηισπανιαι Μαλαχα αλαπτρϖνψβ!λ τυδϕυκ � χσυπ〈ν  α ιυσ συφφραγιι−ϖαλ ρενδελκεζτεκ,849 

α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδτ⌠λ ρζκεληετ!ϖ ϖ〈λ⌠ ιδ!νκντι φελβυκκαν〈συκατ α δεχυρι⌠κ σοραιβαν α 

νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ κυτατ⌠ι α πολγ〈ροκ τισζτσγϖισελσι κεδϖνεκ λανψηυλ〈σ〈ϖαλ 

µαγψαρ〈ζζ〈κ, µελψ µεγτλσκ σζεριντ α τισζτγϖισελ!κρε ρ⌠ττ τερηεκ νϖεκεδσϖελ 〈λλτ 

σσζεφγγσβεν.850 Αζ ινχολατυσ α δεχυριο τεστλετ 〈λταλ αδοµ〈νψοζοττ στ〈τυσζ ϖολτ,851 

                                                           
845 Α Κρ. υ. 24−βεν σζλετεττ λεξ ςισελλια α ιυσ ηονορυµ φελττελλ αζ ινγενυιταστ ρτα ελ!., ϖ. Ε. ΩΕΙΣΣ, 

ΡΕ Ξ 1231. Αζ ινγενυιτασηοζ: Λεξ Μαλαχ. χ. ΛΙς. 
846 Πλιν., επ. Ξ 79 (83), 2: � εδιχτυµ διϖι Αυγυστι, θυο περµισιτ µινορεσ µαγιστρατυσ αβ αννισ ΞΞς 

χαπερε. Α 25. λετϖετ λδ. µγ Λεξ Μαλαχ. ΛΞΙς: δυµ νε χυιιυσ χοµι|τισ ρατιονεµ ηαβεατ, θυι ΙΙϖιρατυµ 

πε|τετ θυι µινορ αννορυµ ΞΞς εριτ�Υλπ., ∆ιγ Λ 4,8: Αδ ρεµ πυβλιχαµ αδµινιστρανδαµ αντε ϖιχενσιµυµ 

θυιντυµ αννυµ, ϖελ αδ µυνερα θυαε νον πατριµονιι συντ ϖελ ηονορεσ, αδµιττι µινορεσ νον οπορτετ� − Α 

λεξ Μαλαχιτανα αλαπϕ〈ν γψ τ∀νικ, ηογψ α κισεββ τισζτσγεκρε εσετλεγ µ〈ρ α ε5. λετϖ βετλτσε ελ!ττ 

σζαβαδ ϖολτ π〈λψ〈ζνι. 
847 Χιχ., προ Βαλβο ΙΙ, 28: δυαρυµ χιϖιτατυµ χιϖισ εσε νοστρο ιυρε χιϖιλι νεµο ποτεστ.− Α πολγ〈ρρ〈 ϖ〈λ〈σηοζ: 

ΧΙΛ ΞΙ 1617: Χολον(υσ) αδλεχτ(υσ) δ(εχρετο) δ(εχυριονυµ) Φλορεντ(ινορυµ) 
848 Α πολγ〈ρ σ αζ ινχολα µεγηατ〈ροζ〈σ〈τ λδ. Χοδ. Ιυστ. 10,40,7: χιϖεσ θυιδεµ οριγο µανυµισσιο αδλεχτιο, 

αδοπτιο, ινχολασ ϖερο, σιχυτ ετ διϖυσ Ηαδριανυσ εδιτιο συο µανιφεστισσιµο δεχλαραϖιτ, δοµιχιλιυµ φαχιτ. Αζ 

ινχολα µεγηατ〈ροζ〈σ〈ηοζ λδ µγ Λεξ χολ. Γενετ. Ιυλ. 98.: θυι ιν εσ χολον(ισ) ιντραϖε ειυσ χολον(ιαε) φινεσ 

δοµιχιλιυµ πραεδιυµϖε ηαβεβιτ� 
849 Λεξ. Μαλαχ. 53. 
850 Αζτ, ηογψ εγψεσεκ χσακ κνψσζερ ηατ〈σ〈ρα ϖ〈λλαλτ〈κ α ταν〈χσταγσ〈γοτ (ινϖιτι), Πλινιυσ ισ εµλτι, ϖ. Πλιν. 

επ., 10, 112. 
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εννεκ ϕελλσε αζονβαν ριτκ〈ν φορδυλ ελ! α φελιρατοκον. Αζ ινχολ〈κατ σζ〈µυνκρα 〈λταλ〈βαν 

αζ ιδεγεν τριβυσυκ σ σζ〈ρµαζ〈σι αδαταικ ϕελζικ.852 

Α παννονιαι δεχυρι⌠κ ηελψι πολγ〈ρϕογ〈τ γψακραν νεµ τυδϕυκ µεγ〈λλαπτανι, µερτ 

α τριβυσυκατ ϖισζονψλαγ ριτκ〈ν ϕελλικ. ϑ⌠ νη〈νψ εσετβεν ϖισζοντ αλαποσ οκκαλ 

φελττελεζηετϕκ, ηογψ ινχολ〈ρ⌠λ, ϖαγψ κεττ!σ πολγ〈ρσ〈γγαλ βρ⌠ σζεµλψρ!λ ϖαν σζ⌠: ιλψεν 

αζ α 9 ελλϕ〈ρ⌠, ακι εγψσζερρε κτ ϖαγψ τββ ϖ〈ροσβαν ισ ταν〈χσταγσ〈γοτ τλτττ βε, ϖαγψ 

τισζτσγετ ϖισελτ.853 Νηα σλψποντϕα ισ ϖαν αζ ιλψεν καρριερεκνεκ, ϖαγψισ αζ ιλλετ! 

δεχυριονατυσσαλ υγψαν κτ ϖ〈ροσβαν ισ βρτ, µαγιστρατυστ, ϖαγψ µαγιστρατυσοκατ αζονβαν 

χσακ αζ εγψικβεν τλτττ βε, αµιβ!λ, κελλ! κρλτεκιντσσελ α χιϖιτασ〈ρα ισ 

κϖετκεζτετηετνκ. Κεττ!σ ηελψι πολγ〈ρϕογρα υταλ⌠ αδατταλ � αδλεχτιο ϖαγψ κτ τριβυσ 

εµλτσε � Παννονι〈βαν νεµ ρενδελκεζνκ854 Α τββ ϖ〈ροσβαν ϖαλ⌠ εγψιδεϕ∀ 

                                                                                                                                                                          
851 ∆ιγ. 50,16,239,2: � Ινχολα εστ θυι αλιθυα ρεγιοµε δοµιχιλιυµ συυµ χοντυλιτ: θυεµ Γραεχι 

!�������� αππελλαντ.� Α. ΒΕΡΓΕΡ: Ινχολα. ΡΕ ΙΞ, 1249 σκκ. ΛΕΟΝΗΑΡ∆Τ: ∆οµιχιλιυµ. ΡΕ ς 1299 

σκκ. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 22,  
852 ⊆γψ πλ. Τ. Αυρελιυσ Τ. φιλ. Παπιρ. Φλαϖινυσ, ακι α µοεσιαι Οεσχυσβαν ϖολτ πρινχεπσ ορδινισ, Παπιρια 

τριβυσ〈β⌠λ κϖετκεζ!εν οεσχυσι πολγ〈ρ ϖολτ, εµελλεττ αζονβαν α Γαλλια Βελγιχ〈βαν ταλ〈ληατ⌠ χιϖιτασ 

Τυνγρορυµβαν, α µοεσιαι Τψρασβαν, ∆ιονψσιοπολισβαν, Μαρχιανοπολισβαν σ µγ Αθυινχυµβαν ισ 

δεχυριο ϖολτ, ϖαγψ Τι. Βαρβιυσ Τι. φιλ. ςελ. ςαλενσ σαϖαριαι δεχυριο ςελινα τριβυσα, κατ. 105; Λ. Χλ. Τι. φ. 

Θυιρινα Μοδερατυσ  τριβυσα αλαπϕ〈ν τλϖε µινδκτ ϖ〈ροσβαν ιδεγεν ϖολτ, κατ. 104. 
853 Μιντ πλ. Φαυστινιανυσ Σαϖαρι〈βαν σ Χαρνυντυµβαν, α βαλ〈χαι ϖιλλα τυλαϕδονοσα, σ εγψ ισµερετλεν νεϖ∀ 

δεχυριο υγψανχσακ ε κτ ϖ〈ροσβαν (κατ. 110), εγψ τοϖ〈ββι ισµερετλεν Σαϖαρι〈βαν σ Ποετοϖι⌠βαν, Τ. 

Φλαϖιυσ Μοδερατυσ Σαλλ〈βαν σ Σαϖαρι〈βαν, Μ. Υλπιυσ Αθυινχυµβαν σ Μυρσ〈βαν, Π. Αελιυσ ∆ασιυσ 

Βασσιαναε−βεν σ Σποδεντ(−−−)−βεν, Χ. Τιτιυσ Χ. Φιλ. Σεργια Αντ(ονιυσ) Πεχυλιαρισ πεδιγ Αθυινχυµβαν σ α 

µοεσιαι Σινγιδυνυµβαν. Ηα ϕελλικ α τριβυσυκατ, ακκορ χσακ εγψετ αδνακ µεγ, γψ µεγ〈λλαπτηατ⌠ 

ιλλετ!σγκ. Ολψαν εσετετ, ηογψ ϖαλακι εγψσζερρε κτ τριβυστ ισ µεγαδνα α νεϖβεν, Παννονι〈βαν νεµ 

ισµερνκ. Κτ τριβυσ εγψαζον σζεµλψ νεϖβεν, µελψ εγψρτελµ∀εν κεττ!σ πολγ〈ρσ〈γοτ ϕελεντ, αζ εγσζ 

βιροδαλοµ τερλετν σσζεσεν η〈ροµ εσετβεν φορδυλ ελ!, ϖ. ΧΙΛ ΙΙ 4249 + π. 973 = ∆ΕΣΣΑΥ ΙΛΣ 6933 = 

ΡΙΤ 309: Μ. ςαλεριο | Μ. φιλ. Γαλ(ερια τριβυ),| Ανιενσι (τριβυ) | Χαπελλιανο | ∆αµανιτανο, αδλεχτυσ ιν 

χολονιαµ | Χαεσαραυγυσταναµ εξ βενεφιχ(ιο) ∆ιϖι Ηαδριανι, οµνιβ(υσ) ηονοριβ(υσ) ιν υτραθ(υε) ρε 

π(υβλιχα) φυνχτ(ο) � . Αζ ιδζεττ φελιρατ αλαπϕ〈ν αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ εζεκ κιϖτελεσ ηελψζετεκ 

ϖολτακ, µελψεκ χσακ κλν χσ〈σζ〈ρι ενγεδλψ φολψτ〈ν ϕηεττεκ λτρε. Μ〈σκππεν φογαλµαζϖα: αζ ορδο 

δεχυριονυµνακ ϖαγψ α νπγψ∀λσνεκ νεµ ϖολτ ϕογα κορλ〈τοζ〈σ νλκλ β〈ρκιτ φελϖεννι α πολγ〈ραι κζ. Εζτ 

Πλινιυσ ισ µεγερ!στι εγψικ Τραιανυσηοζ ρτ λεϖελβεν, ϖ Πλιν., επ. 10,114. (115.), 1: Λεγε, δοµινε, 

Ποµπεια περµισσυµ Βιτηψνιχισ χιϖιτατιβυσ αδσχριβερε σιβι, θυοσ ϖελλεντ, χιϖεσ, δυµ νε θυεµ εαρυµ 

χιϖιτατιυµ, θυαε συντ ιν Βιτηψνια. ςαλ⌠σζν∀, ηογψ νεµ ϖολτ αζ εγσζ βιροδαλοµρα ρϖνψεσ, εγψσγεσ 

σζαβ〈λψοζ〈σ α κρδσβεν, ηασονλ⌠ κορλ〈τοτ〈σοκ αζονβαν  − λδ. α ηισπανιαι πλδ〈τ � µ〈συττ ισ λεηεττεκ.  
854 ΗΠΣ 2 (1997) 194 σκκ. 
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τισζτσγϖισελσ τεη〈τ ϖαλ⌠σζν∀λεγ αζ ινχολ〈κ τισζτσγϖισελσνεκ σπεχι〈λισ 

µεγνψιλϖ〈νυλ〈σα ϖολτ. 

Εγψαζον σζεµλψ κτ ηελψεν τρτν! τισζτσγϖισελσε α µυνιχιπιυµ σ α 

σζοµσζδσ〈γ〈βαν φεκϖ! χαναβαε, ιλλ. α µυνιχιπιυµ σ α σζοµσζδοσ χιϖιτασ 

ϖισζονψλατ〈βαν ισ µεγ〈λλαπτηατ⌠. Μιϖελ αζονβαν α χαναβαε λακοσσ〈γα α ρ⌠µαι ϕογ 

ρτελµβεν νεµ αλκοτοττ ν〈λλ⌠ κζσσγετ, ιττ α κεττ!σ χιϖιτασ, ϖαγψ α χιϖιτασ � ινχολατυσ 

κρδσε λεγφελϕεββ α δεχυρι⌠ ερεδετι ηαζ〈ϕα σ α µυνιχιπιυµ ϖισζονψλατ〈βαν µερληετνε 

φελ, ηα ιδεγεν λεννε αζ ιλλετ!, σ νεµ µ〈ρ ελεϖε α χαναβαε µελλετι µυνιχιπιυµ 

πολγ〈ρα.855  Α χαναβαε ελλϕ〈ρ⌠ι εγψβκντ νεµ τρϖνψσζερ∀εν α σζοµσζδ ϖ〈ροσβ⌠λ 

σζ〈ρµαζτακ, ηισζεν α τ〈βορ µελλεττι τελεπλσ κιαλακυλ〈σα τββνψιρε µεγελ!ζτε α 

µυνιχιπιυµ ελ!ζµνψλ σζολγ〈λ⌠ ϖιχυστ.856  

Ολψανοκ, ακικ ϖ〈ροσι ϕογ κζσσγβεν σ χιϖιτασ περεγριν〈βαν εγψαρ〈ντ 

τισζτσγετ ϖισελτεκ, µινδσσζε κεττεν ϖαννακ, δε εζεκ φελιρατ〈νακ ισ βιζονψταλαν αζ 

ρτελµεζσε.857 Μιϖελ α παννονιαι ϖ〈ροσοκ τββνψιρε εγψ−εγψ χιϖιτασ περεγρινα 

τερλετβ!λ αλακυλτακ, σ πολγ〈ραικ εγψ ρσζε ισ � κισεββ ϖαγψ ναγψοββ αρ〈νψβαν � α 

τρζσ ροµανιζ〈λτ ελεµειβ!λ κερλτ κι, αζ ιλψεν τπυσ, κτ ηελψεν τρτν! τισζτσγϖισελσ 

ηι〈νψα µινδενκππεν φελτ∀ν!. Εζ αµελλεττ σζ⌠λ, αµιτ α βιροδαλοµ µ〈σ τερλετειν ϖγζεττ 

ϖιζσγ〈λατοκ ισ αλ〈τ〈µασζτανι λ〈τσζανακ: ηογψ α Χιχερο 〈λταλ µεγφογαλµαζοττ ρ⌠µαι 

αλαπελϖ α κεττ!σ πολγ〈ρϕογ κιζ〈ρ〈σ〈ρ⌠λ α κσ!ββι ιδ!βεν ισ, εγσζεν α Χονστιτυτιο 

Αντονινιαν〈ιγ ϖ〈λτοζατλανυλ ρϖνψβεν ϖολτ.858 Εζ πεδιγ � ϖισσζαυταλϖα α χιϖιτατεσ 

περεγριναε ιγαζγατ〈σ〈νακ φεντεββ µ〈ρ τ〈ργψαλτ κρδσρε � εγψτταλ α πραεφεχτι χιϖιτατισ 

                                                           
855 Λδ. Μ. Φοϖιαχιυσ ιυνιορ µαγιστερ χαναβαρυµ δεχυριο µυνιχιπιι εσεττ! Μ. Φοϖιαχιυσ ςερυσ ιυνιορ απϕα 

Μ. Φονιαχιυσ ςερυσ σαχερδοταλισ ϖολτ, ακι υγψανχσακ ηαγψοττ η〈τρα εµλκετ Αθυινχυµβαν, γψ α δεχυρι⌠ 

πολγ〈ρϕογα αζ αθυινχυµι µυνιχιπιυµβαν νψλϖ〈νϖαλ⌠. � Α εγψεσ δεχυρι⌠κ κτ ϖαγψ τββ ϖ〈ροσβαν 

εγψσζερρε τρτν! τισζτσγϖισελσηεζ λδ. Ε. ΣΖΑΒ, ΗΠΣ 2 (1997), 169 σκκ. 
856 Τ. Αυρελιυσ Αττιχυσ, α σιρµιυµι δεχυριο ισ ιδεγεν ϖολτ � λεγαλ〈ββισ σζ〈ρµαζ〈σ〈τ τεκιντϖε � α 

σινγιδυνυµι χαναβαεβαν.   
857 ∆εχ(υριονεσ) ετ αρµ(?) χ(ιϖιτατισ) Ερ(αϖισχορυµ).  
858 Χιχ., προ Βαλβο 11,28: �δυαρυµ χιϖιτατυµ χιϖισ εσσε νοστρο ιυρε χιϖιλι νεµο ποτεστ�� Α κεττ!σ 

πολγ〈ρϕογ ϖονατκοζ〈σ〈βαν φ!λεγ α γαζδαγαββ φορρ〈σανψαγγαλ ρενδελκεζ! γργκ ηελψζεττ ϖιζσγ〈λτα α 

κιτατ〈σ, σ αρρα αζ ερεδµνψρε ϕυτοττ, ηογψ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογνακ α µ〈σ πολγ〈ρϕογγακ ϖαλ⌠ 

σσζεφρηετετλενσγτ α ρ⌠µαιακ κοµολψαν γονδολτ〈κ. Αζ ϕπολγ〈ροκ εσετβεν αζονβαν µινδιγ 

κρλτεκιντ!εν ϕ〈ρτακ ελ: αζ αλαπελϖ αζ ϖολτ, ηογψ ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογα µεγσζερζσβ!λ φακαδ⌠αν η〈τρ〈νψ ϖαγψ 

κ〈ρ νεµ ρηετι, αζρτ βιζονψοσ ελεµει α ργι πολγ〈ρϕογ〈νακ µ ρϖνψβεν µαραδηαττακ, ϖ. Ε. Ωεισσ, 

Ροχζνικ Παπιρολογιι Πραωνιχζεϕ 7−8, 1953−1954, 71 σκκ, κλνσεν 81 σκ. 
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φυνκχι⌠ϕ〈νακ 〈λταλυνκ τρτν! ρτελµεζστ ισ αλ〈τ〈µασζτϕα. Αζ !σλακοσσ〈γ κατοναι 

σζολγ〈λατρα τρτν! ιγνψβεϖτελϖελ, σ α ταρτοµ〈νψβαν 〈λλοµ〈σοζ⌠ ηαδσερεγ 

ϖετερ〈νϕαινακ λετελεπεδσϖελ, α χιϖιτατεσ περεγριναε τερλετν εγψρε νϖεκϖ! σζ〈µβαν 

λτεκ ρ⌠µαι πολγ〈ροκ, ακικνεκ α µαραδκταλαν ϖισσζαιλλεσζκεδσε α ργι κζσσγκβε, 

ϖαγψ ακικνεκ α βεφογαδ〈σα αββα α κζσσγβε, αµελψνεκ τερλετν λετελεπεδτεκ σ 

χσαλ〈δοτ αλαπτοττακ, α ϕογι ακαδ〈λψοκ µιαττ λεηετετλεν ϖολτ. Μιϖελ πεδιγ α ρ⌠µαι 

ϕογγψακορλατ αζτ αζ αλαπελϖετ κϖεττε, ηογψ α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογοτ ελνψερ!κετ  

πολγ〈ρϕογσζερζσκ φολψτ〈ν κ〈ρ νεµ ρηετι,859 εζ Ρ⌠µ〈ρα νζϖε ισ τεενδ!κετ ρ⌠ττ: µεγ 

κελλεττ τερεµτενι αζ 〈τµενετι αδµινισζτρατϖ κερετεκετ αζ ε πολγ〈ροκ ρσζρε τρτν! 

ϕογσζολγ〈λτατ〈σηοζ, εζ πεδιγ α πραεφεχτυρα ϖολτ, αµιηεζ κζενφεκϖ!, ηογψ α χιϖιτασ 

σζολγ〈λταττα α κερετεκετ. 

Παννονι〈βαν αζ ινχολ〈κ τισζτσγϖισελσνεκ � µιντ µ〈συττ αρρα µ〈ρ ρ〈µυταττυνκ 

� αλαπϖετ!εν νεµ αζ ϖολτ αζ οκα, ηογψ χσκκεντ α ϖ〈ροσι πολγ〈ρσ〈γ ηιϖαταλϖισελσι 

ηαϕλανδ⌠σ〈γα, ηανεµ α λιµεσ−µεντν ρϖνψεσλ⌠ ταρτ⌠σ κονϕυνκτρα. Αζ ινχολ〈κ κτ 

κρβ!λ ϖερβυϖ〈λ⌠δτακ: αζ εγψικ α βελσ! παννονιαι ϖ〈ροσοκ γαζδαγ φλδβιρτοκοσ ρτεγε 

ϖολτ, µελψ αρρα τρεκεδεττ, ηογψ α λιµεσ−µεντι ϖ〈ροσοκβαν, µινδενεκελ!ττ α ταρτοµ〈νψι 

σζκηελψεν ισ ποζχι⌠τ σζερεζϖε ηασζονλϖεζ!ϕε λεγψεν α γαζδασ〈γι φελλενδλσνεκ. 

Βιρτοκαι, ηα γψ τετσζικ φ! γαζδασ〈γι β〈ζισα, ϖ〈λτοζατλανυλ α ταρτοµ〈νψ βελσεϕβεν ϖολτ, 

µιντ πλ. α βαλ〈χαι ϖιλλα εγψικ τυλαϕδονοσ〈νακ. Α µ〈σικ κρ α ∆ρ〈ϖα− Σζ〈ϖα− σ ∆υνα−

µεντι ϖ〈ροσοκ κερεσκεδ! σ ηαϕ⌠σ ϖ〈λλαλκοζ⌠ ρτεγε ϖολτ, αµελψ α ναγψ τ〈βοροκ µελλεττ 

τρεκεδεττ β〈ζισαι κιπτσρε. Ιττ ιδεγενεκκελ ισ κονκυρρ〈λνια κελλεττ: α ∆υνα 

Αθυινχυµιγ τερϕεδ! σζακασζ〈ν φ!λεγ νψυγατιακκαλ, ραετιαιακκαλ, ραϕναιακκαλ, α 2. σζ〈ζαδ 

ϖγτ!λ πεδιγ α ποντυσι ϖ〈ροσοκβαν σ Μοεσια ινφεριορβαν β〈ζιστ κιπτ! κελετιεκκελ, 

ακικ α λιµεσ−µεντι ϖ〈ροσοκβαν � φ!λεγ Βριγετι⌠βαν σ Αθυινχυµβαν ηασονλ⌠κππ 

ποζιχι⌠σζερζσρε τρεκεδτεκ. 

Α ϖ〈λασζτ〈σοκρα ϖονατκοζ⌠αν ναγψον κεϖσ αδατταλ ρενδελκεζνκ. εγψ 

Σαϖαρι〈βαν ελ!κερλτ τρεδκεσ τ〈βλα ταλ〈ν α χανδιδατινακ α προσχριπτι⌠σ λιστ〈ϕ〈τ 

                                                           
859 Α ρ⌠µαι πολγ〈ρϕογ µεγσζερζσε α πατρια ποτεστασ, α πατρονυσ � χλιενσ ϖισζονψ, σ αζ ρκσδσι ϕογ 

µεγσζ∀νστ ερεδµνψεζτε ϖολνα. Α νεηζσγεκ 〈τηιδαλ〈σ〈ρα σζολγ〈λ⌠ µεγολδ〈στ λδ. α Λεξ Σαλπενσανα 

〈τηιδαλ⌠ ρενδελκεζσειβεν α κϖετκεζ! φεϕεζετεκ αλαττ: χολ. Ι, ρ. 22, Υτ θυι χιϖιτατ(εµ) Ροµαν(αµ) 

χονσεθυαντυρ, µανεαντ ιν εορυνδεµ µ(ανχιπιο) µ(ανυ) | ποτεστατε � ιλλετϖε χολ. Ι, ρ. 23, Υτ θυι 

χ(ιϖιτατεµ) Ρ(οµαναµ) χονσεθυεντυρ, ιυρα λιβερτορυµ ρετινεαντ�, ΧΙΛ ΙΙ 1963 = ∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ 6088 = 

ΒΡΥΝΣ 30α = ΑΒΒΟΤΤ � ϑΟΗΝΣΟΝ 64 
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ταρταλµαζζα.860 Α φελιρατ τανσ〈γα σζεριντ α π〈λψ〈ζ⌠κ αλκαλµασσ〈γ〈τ α ϖ〈ροσ λν 〈λλ⌠ 

ηελψεττεσ πραεφεχτυσ σ εγψ αεδιλισ ϖιζσγ〈λτα µεγ. Εγψ Αθυινχυµι φελιρατ θυινθυενναλισ 

δεσιγνατυστ εµλτ. 

Α ηιϖαταλβαλπσ φελττελεκντ α π〈λψ〈ζ⌠ 〈λταλ α ϖ〈ροσνακ φιζετενδ! συµµα 

ηονοραρι〈−ρ⌠λ861 νινχσενεκ αδαταινκ. Αζ εζεν φελλ τεττ αδοµ〈νψοκρ⌠λ αζονβαν νη〈νψ 

οβ ηονορεµ αεδιλιτατισ, δυυµϖιρατυσ ετχ. µεγοκολ〈σ φελιρατ τυδ⌠στ.862 Αζ αυγυρατυσ 

ελνψερσρτ εγψ σχαρβαντιαι ελλϕ〈ρ⌠ α Σιλϖανυσ σζεντλψτ 〈λλτταττα ηελψρε,863 Α φλαµενι 

µλτ⌠σ〈γ ελνψερρε αλκαλµ〈β⌠λ εγψ µυρσαι δεχυριο α ϖ〈ροσνακ εγψ 50 ζλετηελψσγβ!λ 

〈λλ⌠ ταβερναε−τ ππττετεττ,864 εγψ µ〈σικ α πραεφεχτυσι α κινεϖεζσρτ ολτ〈ρτ 〈λλτοττ 

Ιυππιτερ ∆ολοχηενυσνακ.865 

 

 

Α χυρσυσ ηονορυµ 

 

Α παννονιαι φελιρατοσ ανψαγ αλαπϕ〈ν α κϖετκεζ!κππ ρεκονστρυ〈ληατϕυκ: αζ ελσ! 〈λλοµ〈σ 

α θυαεστυρα ϖαγψ αεδιλιτασ ϖολτ. Αζ εγψικ κζλκ µινδενκππεν φελττελε ϖολτ α 

δυυµϖιρατυσνακ,  σζ〈µοσ νψυγατ−παννονιαι ϖ〈ροσβαν αζονβαν σζοκ〈σ ϖολτ µινδκεττ!τ 

αβσζολϖ〈λνι. Ιλψενκορ α σορρενδ α θυαεστυρα, αεδιλιτασ ϖολτ. Εζτ κϖεττε α δυυµϖιρατυσ. Α 

Α κτ τ∀ζολτ⌠παρανχσνοκι φυνκχι⌠, α παρεφεχτυρα χολλεγιι φαβρυµ (µ〈σκππεν πραεφεχτυρα 

φαβρυµ) σ α πραεφεχτυρα χολλεγιι χεντοναριορυµ νεµ σζοροσ ρτελεµβεν ϖεττ ηονορ ϖολτ. 

Α πραεφεχτυσοκατ νεµ α πολγ〈ροκ ϖ〈λασζτοττ〈κ, ηανεµ α ταν〈χσ νεϖεζτε κι α σαϕ〈τ 

σοραιβ⌠λ. Αζ υτ⌠ββι µοζζανατ φοντοσ: ολψαν αδατυνκ νινχσ, αµελψ αζτ βιζονψταν〈, ηογψ 

α ταν〈χσον κϖλ〈λλ⌠ σζεµλψ τλτττε ϖολνα βε. Σρφελιρατον µινδιγ µ〈σ τισζτσγ 

τ〈ρσασ〈γ〈βαν φορδυλ ελ!. Α καρριερβεν ϖαγψ κζϖετλενλ α δυυµϖιρατυσ ελ!ττ, ϖαγψ υτ〈να 

κϖετκεζεττ. Φελττελεζσεµ σζεριν αζ αθυινχυµι χολλεγιυµ Αυγυσταλιυµ λν εγψ 

αλκαλοµµαλ φελβυκκαν⌠ πραεφεχτυσ ισ ηασονλ⌠ µ⌠δον κινεϖεζεττ τισζτσγϖισελ! ϖολτ. Α 

                                                           
860 Αννακ λεηετ!σγτ, ηογψ α φελιρατ χολλεγιυµι ϖ〈λασζτ〈σρα ϖονατκοζικ, τελϕεσ βιζονψοσσ〈γγαλ νεµ 

ζ〈ρηατϕυκ κι. 
861 ϑ. ΜΑΡΘΥΑΡ∆Τ: Ρµισχηε Σταατσϖερωαλτυνγ Ι, 180 σκκ; Ω. ΛΙΕΒΕΝΑΜ, Στδτεϖερωαλτυνγ 54 σκκ; Π. 

ΓΑΡΝΣΕΨ, Ηιστορια 20, 1971, 309 σκκ. 
862 Τρεδκεκ, µελψεκρ!λ αζ αδοµ〈νψ νεµ 〈λλαπτηατ⌠ µεγ: κατ. 140, 141, 178, 347, 
863 Κατ 139. � λδ. µγ κτ τρεδκετ, κατ. 140, 141, 178, 347, 
864 Κατ. 372. 
865 Κατ. 90, 
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παπι µλτ⌠σ〈γοκ ϖαλλ〈σι τεϖκενψσγνεκ ϖιζσγ〈λατα νεµ τ〈ργψα α δολγοζατοµνακ, εζεκ 

α τµ〈µ σζεµποντϕ〈β⌠λ µοστ χσακ µιντ κζφυνκχι⌠κ ρδεκεσεκ, µελψεκ α ϖεζετ! ρτεγ 

χυρσυσ ηονορυµ〈νακ αλκαλµανκντ εγψ−εγψ 〈λλοµ〈σ〈τ ϕελεντεττκ. Α δυυµϖιρατυσ υτ〈ν α 

ϖ〈ροσον βελλ ελρηετ! λεγµαγασαββ µλτ⌠σ〈γοτ α θυινθυενναλιτασ ϕελεντεττε. Νορµ〈λισ 

κρλµνψεκ κζττ α κεττ! κζττ, εσετλεγ α θυινθυενναλιτασ υτ〈ν κερλτ σορ α φλαµεν 

µλτ⌠σ〈γ〈νακ βετλτσρε. Α παπι µλτ⌠σ〈γοκ ρσζει ϖολτακ α χυρσυσ ηονορυµνακ, δε 

νεµ σζ〈µτοττακ α σζοροσαν ϖεττ µαγιστρατυσοκηοζ. Νεµ ϖονατκοζτακ ρ〈ϕυκ α 

µαγιστρατυσοκρα ϖονατκοζ⌠ λετκορι ελ!ρ〈σοκ, αζ αυγυρατυσ σ ποντιφιχατυσ ϖαλ⌠σζν∀λεγ 

λετηοσσζιγλανρα σζ⌠λ⌠ φεληαταλµαζ〈στ ϕελεντεττ. Ε κτ υτ⌠ββι ελνψερσνεκ ιδ!ποντϕ〈βαν 

νεµ ισ µυτατηατ⌠ κι σεµµιφλε σζαβ〈λψσζερ∀σγ. Α φλαµεν µλτ⌠σ〈γ〈τ, µιντ φεντεββ 

εµλτεττεµ α δεχυρι⌠κ τββνψιρε α π〈λψ〈ϕυκ χσχσ〈ν νψερτκ ελ, α λοϖαγρενδ∀εκ αζονβαν 

ϖελκ ελλενττβεν ρενδσζεριντ µ〈ρ φιαταλον, α µυνιχιπ〈λισ καρριερϕκ κεζδετν. 

 

 

Α ϖ〈ροσι αρισζτοκρ〈χια ϖ〈ροσον κϖλ ϖισελτ φυνκχι⌠ι 

 

ς〈λασζτοττ µλτ⌠σ〈γ ϖολτ, σ εγψ ϖρε σζ⌠λ⌠ φεληαταλµαζ〈στ ϕελεντεττ α ταροµ〈νψι 

φ!παπ, α σαχερσοσ προϖινχιαε ϖαγψ µ〈σ νϖεν σαχερδοσ αραε Αυγυστι866 τισζτε. Νεµ 

ϖ〈ροσι φυνκχι⌠ ϖολτ τεη〈τ, υγψανακκορ µγισχσακ α ϖ〈ροσοκηοζ καπχσολ⌠δοττ, µερτ α 

ϖ〈ροσοκ κλδττει ϖ〈λασζτοττ〈κ σαϕ〈τ σοραικβ⌠λ. Εγψ δεχυριο σζ〈µ〈ρα, ηα νεµ ϖολτ 

λοϖαγρενδ∀, εζ ϕελεντεττε α λεγµαγασαββ ελρηετ! µεγτισζτελτετστ. Α ταρτοµ〈νψι 

κυλτυσζκζποντοκ λτρεηοζ〈σα Σαϖαρια µελλεττ σ Γορσιυµβαν Τραιανυσ χσ〈σζ〈ρ νεϖηεζ 

φ∀ζ!δικ. Εκκορτ⌠λ κεζδϖε Παννονια συπεριορβ⌠λ 9 εσετλεγ 10, Παννονια ινφεριορβ⌠λ 8 

ταρτοµ〈νψι φ!παποτ ισµερνκ .867  

Πραεποσιτι αννοναε: αζ ελνεϖεζσκ µιαττ ϖαλ⌠σζν∀ββ, ηογψ α ηελψταρτ⌠ 〈λταλ 

κινεϖεζεττ ρενδκϖλι, λελµισζερελλ〈τ〈σι φελελ!σκ ϖολτακ, σ νεµ α ϖ〈ροσοκ 〈λταλ 

ϖ〈λσζτοττ τισζτσγϖισελ!κ.868 Μεγβζατ〈συκ κιϖ〈λτ⌠ οκ〈τ νεµ νεϖεζτκ µεγ α φελιρατυκον, 

                                                           
866 Κατ. 4? 108? 358, 386 
867 Παννονια συπεριορβ⌠λ, Σισχια: 47, 48, Ποετοϖι⌠β⌠λ: 84, 92, 98, Σαϖαρια: 104 (Σαλλ〈βαν ισ δεχυριο), 113, 

115, 110? Χαρνυντυµ: κατ. 164 (σαϖαριαι ισ), Παννονια ινφεριορβ⌠λ, Αθυινχυµ: Κατ. 274, 286, 309, 316, 

334, 346 (Μυρσ〈βαν ισ δεχυριο), 358, Χιβαλαε: 386,  
868 Κατ. 328. 
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γψ αζτ κτ εσεµννψελ ισ σσζεφγγσβε ηοζηατϕυκ: α 213. ϖι γερµ〈ν η〈βορϖαλ,869 σ 

Χαραχαλλα 214. ϖι παννονιαι λ〈τογατ〈σ〈ϖαλ,870 ϖαγψ εσετλεγ α κεττ!β!λ εγψττεσεν αδ⌠δοττ 

ρενδκϖλι ηελψζεττελ. Χαραχαλλα κζισµερτεν κλτσγεσ υταζ〈σαι, µελψεκ µγ α σενατορι 

ρενδ ταγϕαι σζ〈µ〈ρα ισ µεγτερηελ!εκ ϖολτακ, νµαγ〈βαν ϖϖε ισ ινδοκοληατϕ〈κ αζ 

ελ!ρελ〈τ⌠ σ γονδοσ φελκσζλστ.871 Αζ εσεµνψρε Αθυινχυµβαν ισ λ〈ζασαν κσζλτεκ, αζ 

οµλαδοζ⌠ αµπηιτηεατρυµοτ ισ ηελψρε〈λλτταττ〈κ872 Ρενδκϖλι µεγβζατ〈σοκρα α 

χσ〈σζ〈ροκ υταζ〈σαινακ τρτνετβεν µ〈συττ ισ ισµερνκ πλδ〈τ.873 Α κτ πραεφεχτι 

αννοναε µεγβζατ〈σα µινδεν ϕελ σζεριντ αζ ιλψεν εσετεκβεν αζ 〈λλαµ 〈λταλ α ϖ〈ροσοκ 

πολγ〈ραιρα κιρ⌠ττ µυνυσοκηοζ καπχσολ⌠δοττ: !κ ϖολτακ α φελελ!σεκ α τελϕεστσεκρτ, σ 

νεκικ κελλεττ α χσ〈σζ〈ρ σ νπεσ κσρετε ελλ〈τ〈σ〈τ � ηα σζκσγ ϖολτ ρ〈, ακ〈ρ σαϕ〈τ 

φορρ〈σαικβ⌠λ ισ � βιζτοστανι. 

 

 

Σεϖιρι, Αυγυσταλεσ 

 

Α χσ〈σζ〈ρκυλτυσζ ϖ〈ροσι παπϕαι. Τεϖκενψσγκ νεµ ταρτοζικ σζοροσαν α ϖ〈ροσι 

αδµινισζτρ〈χι⌠ κρβε, εζρτ αζζαλ α ϕελεν δολγοζατβαν κερετβεν � τερϕεδελµι οκοκβ⌠λ 

νεµ φογλαλκοζυνκ. Α µυνιχιπ〈λισ αρισζτοκρ〈χια σζ〈ρµαζ〈σ〈νακ σ χιϖιλ τεϖκενψσγνεκ 

α ϖιζσγ〈λατα αζονβαν µινδενκππεν σζκσγεσσ τεττε α φελιρατοσ ηαγψατκυκνακ α 

ϖιζσγ〈λατι ανψαγυνκβα ϖαλ⌠ βεϖον〈σ〈τ. Α τεϖκενψσγκ ρσζλετεσ ϖιζσγ〈λατ〈τ α ϕελεν 

δολγοζατ κσζλ⌠βεν λϖ!, β!ϖτεττ ϖ〈λτοζατα φογϕα ταρταλµαζνι. 

Μεγ〈λλαπτηατ⌠, ηογψ κτ κλν〈λλ⌠ τεστλετετ αλκοττακ. Ταγϕαικ νεµ υγψαναββ⌠λ 

α τ〈ρσαδαλµι κρβ!λ κερλτεκ κι. Α σεϖιρεκ εγψ−κτ κιϖτελτ!λ ελτεκιντϖε χσ〈σζ〈ρνεϖετ 

ϖισελτεκ. Εββ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α παννονιαι ϖ〈ροσοκβαν εσετλεγ εζτ α 

                                                           
869 Α ρ⌠µαι γψ!ζελεµ ϖαλαµικορρα 213 σζεπτεµβερρε τεηετ!, αρρ⌠λ αζονβαν, ηογψ α ηατ〈ρ µεντι τερλετεκ 

σζενϖεδτεκ−ε κ〈ροκατ, νεµ τυδϕυκ. Εγψ βιζτοσ, αζ αθυινχυµι αµπηιτηεατρυµ 214. ϖι ηελψρε〈λλτ〈σα νεµ 

η〈βορσ κ〈ροκκαλ 〈λλτ σσζεφγγσβεν − ϖ. ϖετυστατε χονλαπσυµ (κατ. 285) − , µιντ αηογψαν Φιτζ ϑ.: ΠΡΚ. 

43. φελττελεζτε. 
870 ⊆γψ ϑ. ΦΙΤΖ: ςερωαλτυνγ 425 π. 
871 Χασσ. ∆ιο 77,9,5−7. �  Χαραχαλλα υταζ〈σ〈νακ κελετι 〈λλοµ〈σαιηοζ σ α ϖενδγλ〈τασ〈 σορ〈ν αζ οττανι 

ϖ〈ροσι ϖεζετ! ρτεγρε η〈ρυλ⌠ τερηεκηεζ ϖ. Η. ΗΑΛΦΜΑΝΝ: Ιτινερα πρινχιπυµ 134.  
872 Κατ. 285. 
873 ς. ΧΙΛ ΙΙ 4202 = ΡΙΤ 264. Α φελιρατ 〈λταλ εµλτεττ χυρατορ τεµπλι σ πραεφεχτυσ µυρορυµ ρενδκϖλι 

µεγβζατ〈σ〈τ ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ. α φελιρατηοζ φ∀ζττ µεγϕεγψζσβεν Ηαδριανυσ λ〈τογατ〈σ〈ϖαλ ηοζζα 

σστεφγγσβε. 
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τεστλετετ α ροµανιζ〈λτ βεννσζλττ κζπρτεγ σζ〈µ〈ρα ταρτοττ〈κ φενν. Αζ Αυγυσταλισοκ 

κζττ ϖαννακ λιβερτυσοκ, β〈ρ α φελιρατον σζερεπλ! φελσζαβαδτοττ στ〈τυσζ〈τ γψακραββαν 

χσακ α γργ χογνοµενϕβ!λ σεϕτηετϕκ. Νεµ φελττλενλ ηελψι σζ〈ρµαζ〈σακ κερλτεκ α 

τεστλετβε � ϖαννακ κζτκ κιφεϕεζεττεν ιδεγεν κερεσκεδ!κ ισ, ακικετ νψλϖ〈ν αζ ζλετι 

ρδεκ κτττ 〈τµενετιλεγ, ϖαγψ ταρτ⌠σαν α ϖ〈ροσηοζ.  

 

 

Αππαριτορεσ 

 

Α ϖ〈ροσι αδµινισζτρ〈χι⌠τ σεγτ! αππαριτορεσ, ϖαγψ µ〈σ σζ⌠ϖαλ οφφιχιαλεσ (σχριβαε, 

αχχενσι, λιχτορεσ, ηαρυσπιχεσ, ϖιατορεσ, λιβραριι, ταβυλαριι, τιβιχενεσ, πραεχονεσ, σερϖι 

πυβλιχι)874 κζλ χσυπ〈ν σχριβ〈κατ σ ταβυλαριυσοκατ, ϖαλαµιντ νη〈νψ σερϖι πυβλιχιτ ϖαγψ 

µ〈σ νϖεν σερϖι χολονορυµοτ ισµερνκ.875 

Α Ιασι µυνιχιπιυµ〈βαν α σχριβα τισζτσγε � µελψ νορµ〈λισ κρλµνψεκ κζττ 

αζ αππαριτορεσ, α ϖ〈ροσ φιζετεττ αλκαλµαζοτται, ηιϖαταλσζολγ〈ι κατεγ⌠ρι〈ϕ〈βα ταρτοζοττ � εγψ 

∆αρυϖ〈ρον ελ!κερλτ φελιρατον εγψ δεχυριο καρριερϕβεν ϕελενικ µεγ. Εζτ α ρενδηαγψ⌠ 

χυρσυσ ηονορυµοτ α φελιρατ πυβλικ〈λ⌠ϕα, Μ⌠χσψ Α. αζζαλ µαγψαρ〈ζτα, ηογψ α 

κισϖ〈ροσοκβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ νεµ ϖολτ κελλ! σζ〈µ, µεγφελελ! ϕελεντκεζ! α τισζτσγεκρε, 

γψ α σχριβ〈κατ ισ φυνκχι⌠βα ενγεδτκ.876 

 Νινχσενεκ υγψαν βιζτοσ αδαταινκ αρρα ϖονατκοζ⌠αν, ηογψ µεκκορα ισ ϖολτ α Ιασι 

µυνιχιπιυµα, εγψεσ µοζζανατοκβ⌠λ αζονβαν, πλ. α χιϖιτασ Ιασορυµ κιτερϕεδτ τερλετειβ⌠λ, 

αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ νεµ λεηετεττ ϕεντκτεκλεν κζσσγ. Αζ οκοκατ 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ µ〈σηολ κελλ κερεσννκ: Ηασονλ⌠ ϕελενσγ υγψανισ ∆αχι〈βαν, 

Σαρµιζεγετυσ〈βαν ισ ελ!φορδυλ,877 σ!τ, βιζονψοσ τεκιντετβεν εββε α κρβε ταρτοζικ α 

ϖαλ⌠σζν∀λεγ α Ιασι δλι σζοµσζδσ〈γ〈βα λοκαλιζ〈ληατ⌠ Φαυστινιανυµ εγψικ σχριβ〈ϕ〈τ ισ, 

ακι εγψτταλ Σισχια Αυγυσταλισα ισ ϖολτ. Α σαρµιζεγετυσαι, α δαρυϖ〈ρι σ εγψ τοϖ〈ββι, αζ 

ιτ〈λιαι Νεαπολισβαν δοκυµεντ〈λτ εσετ αλαπϕ〈ν Βαλλα Λ. γψ ϖλτε, ηογψ εγψεσ ϖ〈ροσοκβαν 

α σχριβατυσ ηονορ ϖολτ.878 Νοσ, ηα εζζελ τελϕεσεν νεµ ισ ρτεκ εγψετ � α δαχιαι φελιρατον οβ 

                                                           
874 ς. ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ 155 σκκ. 
875 Κατ. 119, ΡΙΥ 1; κατ. 46. 
876 Α. ΜΧΣΨ, Αρχη. ⊃ρτ 91, 1964, 16 σκκ. 
877 Η. ∆ΑΙΧΟςΙΧΙΥ � Ι. ΠΙΣΟ, ΑΝΜ 12, 1975, 159−163; ΑΕ 1976 561: � Λ. Απυλ. Μαρχυσ δεχ. χολ. θυαεσ.| 

πορτιχυσ χυµ χυβιβυλισ α ϖιι (!) ηοστιυµ εξυστοσ παχυνια | συα οβ σχριβατυµ ρεστιτυιτ | περµιττεντε ορδινε. 
878 ΒΑΛΛΑ Λ., ΑΧ∆ 15, 1979, 67 σκκ., µεγϕ. µγ ιν: Υ#: ΣΤΥ∆ΙΑ ∆ΑΧΙΧΑ 161 σκκ. 
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σχριβατυµ, σ νεµ οβ ηονορεµ σχριβατυσ 〈λλ, σ α φαυστινιανυµι εσετ ισ αρρα µυτατ, ηογψ α 

τισζτσγ τ〈ρσαδαλµι πρεσζτιζσε α ηονορεσ αλαττ ϖολτ � α σχριβ〈τ µινδενκππεν ολψαν ϖ〈ροσι 

τισζτσγϖισελ!νεκ τλεµ µεγ, ακι α κζνσγεσ ηιϖαλατσζολγ〈κ φλττ 〈λλτ. Εζτ εγψβκντ 

α τισζτσγ γψακορλ〈σ〈ηοζ σζκσγεσ ρνι−ολϖασνι τυδ〈σ, εσετλεγεσ νψελϖτυδ〈σ, ηιϖαταλι 

γψκεζελσι ισµερετεκ κελλ!κππεν ινδοκολνι ισ λ〈τσζανακ. Σζ〈µοµρα γψ τ∀νικ, ηογψ 

εζεκβεν αζ εσετεκβεν αζ αλκαλµαζοττι τεενδ!κ ελλ〈τ〈σ〈νακ κλτσγκµλ! µεγολδ〈σ〈ϖαλ 

ϖαν δολγυνκ. Αζ ολχσ⌠ αδµινισζτρ〈χι⌠ρα τρεκϖ! ϖ〈ροσ α πρεφερ〈λτ ποσζτοκρα, 

Αυγυσταλιτασρα, ϖαγψ ρενδεσ ηονορεσρα π〈λψ〈ζ⌠κτ⌠λ ελϖ〈ρτα, ηογψ αζοκ ελ!ζετεσεν α 

σχριβ〈κ τεεενδ!ιτ α ϖ〈ροσ ϕαϖ〈ρα ινγψεν λ〈σσ〈κ ελ. Α σαρµιζεγετυσαι εσετβ!λ � α π〈λψ〈ζ⌠ 

ναγψϖοναλ αδοµ〈νψ〈β⌠λ − αζονβαν αρρα ισ κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ νεµ α τισζτσγρε 

π〈λψ〈ζ⌠κ ηι〈νψα οκοζτα κνψσζερ µεγολδ〈σρ⌠λ ϖολτ σζ⌠, ηανεµ ππ ελλενκεζ!λεγ, α 

ϕελεντκεζ!κ β!σγε, σ α ριϖ〈λισοκ λεγψ!ζσε ρδεκβεν τανστοττ φοκοζοττ 

〈λδοζατϖ〈λλαλ〈σι κσζσγε κν〈ληαττα α ϖ〈ροσ σζ〈µ〈ρα εζτ α κεδϖεζ! λεηετ!σγετ.  

 

 

5.) Α ϖ〈ροσι αρισζτοκρ〈χια 

 

α) Ετνικαι σσζεττελε 

 

Μ⌠χσψ Ανδρ〈σ σ Βαρκ⌠χζι Λ〈σζλ⌠ νπεσσγτρτνετι κυτατ〈σαι νψοµ〈ν α 

κϖετκεζ! φ!ββ µεγ〈λλαπτ〈σοκ µα µ〈ρ σζλεσ κρβεν ελφογαδοττακ: α παννονιαι ϖ〈ροσοκ 

νπεσσγε αλαπϖετ!εν κτ φορρ〈σβ⌠λ ρεκρυτ〈λ⌠δοττ: βεϖ〈νδορολτ ιδεγενεκβ!λ σ 

βεννσζλττεκβ!λ. Αζ ιδεγενεκ κζττ αζ ιτ〈λιαι σζ〈ρµαζ〈σακ, ελσ!σορβαν σζακ−ιτ〈λιαιακ 

αλκοττ〈κ α τββσγετ.879 Α νψυγατιακ τββνψιρε α 2. σζ〈ζαδ ελεϕν ϕελεντεκ µεγ: α Σζ〈ϖα−

ϖλγψι ϖ〈ροσοκβαν ελσ!σορβαν δλ−γαλλιαιακ, σζακον, α ∆υνα µεντν πεδιγ ελσ!σορβαν 

Ραϕνα−ϖιδκιεκ.880 Κελετιεκ α ∆υνα µεντν, ελσ!σορβαν Αθυινχυµβαν − µ〈ρ αζ 1. 

σζ〈ζαδ µ〈σοδικ φελβεν φελβυκκαντακ, ακκορ µγ φ!λεγ α κελετ−βαλκ〈νι τρσγβ!λ,881 α 

ναγψοββ σζ〈µβαν τρτν! βεϖ〈νδορλ〈συκ αζονβαν α Μαρχοµανν η〈βορκατ κϖετ! ιδ!ρε 

τεηετ!, αµικορτ⌠λ κεζδϖε α παννονιαι χσαπατοκ γψακραν ϖεττεκ ρσζτ α κελετι 

ηαδϕ〈ρατοκβαν, σ α ταρτοµ〈νψι ηαδερ!βε ισ βεκερλτεκ κελετεν σοροζοττ χσαπατοκ.882 Α 

                                                           
879 Α. ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ 94 σκ. 
880 ι. µ.. χιτ. 100 σκ; λδ. µγ Κ. ΠΧΖΨ, ΑΑρχηΗυνγ 13, 1961, 97 σκ. 
881 ι. µ. 102 σκ. 
882 Βαρκ⌠χζι, ΑΑρχηΗυνγ 16, 1964, 205 σκ, τοϖ〈ββ〈 Λ. ΒΑΛΛΑ, ΑΑρχηΗυνγ 15, 1963, 225−237. 
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βεννσζλττ λακοσσ〈γ αλαπϖετ!εν α χσ〈σζ〈ργεντιλιχιυµοκ, α βεννσζλττ χογνοµενεκ σ α 

νατιο αδατοκ σεγτσγϖελ κλντηετ! ελ α ταρτοµ〈νψβα βεϖ〈νδορολτ προϖινχι〈λισ ρτεγτ!λ. 

Αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ λακοσσ〈γ〈τ εζεκ αζ ελεµεκ ελτρ! αρ〈νψβαν αλκοττ〈κ: Αζ σζακ−ιτ〈λιαι 

κερεσκεδελεµ ϖονζ〈σκρβε ταρτοζ⌠ Βοροστψ〈ντ µεντι ϖ〈ροσοκβαν: Εµον〈βαν, 

Ποετοϖι⌠βαν, Σαϖαρι〈βαν, Σχαρβαντι〈βαν αζ ιταλικυσ ελεµ δοµιν〈λτ, α ϖ〈ροσοκνακ πεδιγ 

εγψ µ〈σικ χσοπορτϕ〈βαν, µελψεκετ εγψ−εγψ χιϖιτασ περεγριν〈β⌠λ σζερϖεζτεκ ϖ〈ροσσ〈, 

ιλψεν ϖολτ Αθυινχυµ, Μογετιανα, α µυνιχιπιυµ Ιασορυµ, α µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ, 

Ανδαυτονια, α βεννσζλττ ροµανιζ〈λτ ϖολτ α µεγηατ〈ροζ⌠. Κτ ϖ〈ροσ, Αθυινχυµ σ 

Χαρνυντυµ µεγτλστ!λ ελτεκιντϖε � αζ ινδοκλ〈στ λδ. λεντεββ � α φεντι 

µεγ〈λλαπτ〈σοκκαλ ναγψϕ〈β⌠λ ν ισ εγψετρτεκ. 

Μιϖελ α ϖ〈ροσι τ〈ρσαδαλοµ φελσ! ρτεγει α ϖ〈ροσ λλεκσζ〈µ〈βαν ϖαλ⌠ σζ〈ζαλ〈κοσ 

ρσζεσεδσκνλ ϕ⌠ϖαλ ναγψοββ αρ〈νψβαν ηαγψτακ η〈τρα φελιρατοσ εµλκετ, µιντ αζ αλσ⌠ββ 

ρτεγεκ � αζ υτ⌠ββιακνακ εγψεσ χσοπορτϕαι ακ〈ρ ηι〈νψοζηατνακ ισ α φελιρατοκρ⌠λ � αρρα α 

κζενφεκϖ! κρδσρε, ηογψ αζ εγψεσ ϖ〈ροσοκ αρισζτοκρ〈χι〈ϕα εγψσζερ∀ λεκπεζστ 

ϕελεντι−ε α τελϕεσ ϖ〈ροσι λακοσσ〈γνακ, αζαζ ναγψϕ〈β⌠λ υγψαναζοκ αζ ετνικαι ελεµεκ, 

υγψαναζον αρ〈νψβαν ϖολτακ−ε κπϖισελϖε βεννε, µιντ αζ σσζλακοσσ〈γβαν, ϖαγψ ϖολτακ α 

ϖεζετ! ρτεγεκνεκ εσετλεγ ολψαν ελεµει ισ, αµελψεκ α ϖ〈ροσι τ〈ρσαδαλοµ αλσ⌠ββ 

ρτεγειβ!λ ηι〈νψοζτακ, µεγνψυγτατ⌠ µ⌠δον νεµ λεηετ ϖ〈λασζολνι. Χσακ βιζονψοσ 

µοζζανατοκ ραγαδηατ⌠κ µεγ, αµελψεκβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ ιλψεν ελτρσεκ 

λεηεττεκ: αζοκβαν α ϖ〈ροσοκβαν, αµελψεκ α τ〈ϖολσ〈γι κερεσκεδελεµνεκ φοντοσ 

χλ〈λλοµ〈σαι ϖολτακ � εζεκ µινδενεκελ!ττ α ναγψ κατοναι τ〈βοροκ µελλεττι τελεπλσεκ, 

οττ αζ ιδεγεν κερεσκεδ!κ,883 ϖαγψ εζεκ χσαλ〈δταγϕαι, γψνκει,884 εσετλεγ λιβερτυσαι 

βεπλτεκ α ϖεζετ! ρτεγβε � αζ υτ⌠ββιακ τερµσζετεσεν χσακ αζ Αυγυσταλισοκ σοραιβα. 

Φ!λεγ νψυγατιακ εσετβεν σζ〈µοληατυνκ ελτρσσελ, µερτ α βιροδαλοµνακ αββ⌠λ α 

ρσζβ!λ α τ〈ρσαδαλοµ αλσ⌠ββ ρτεγειβεν νεµ ϖολτ βεϖ〈νδορλ〈σ. Κελετιεκ εσετβεν 

σζλεσεββ ρτεγεκετ ριντ! βεϖ〈νδορλ〈σσαλ κελλ σζ〈µολνυνκ. 

                                                           
883 Λδ. αζ οεσχυσι πρινχεπσ ορδινισ, Τ. Αυρ. Φλαϖινυσ δεχυριονατυσαιτ σαϕ〈τ ϖ〈ροσ〈ν κϖλ α χιϖιτασ 

Τυνγρορυµβαν, Αθυινχυµβαν, σ α ποντυσι γργ πολισοκβαν: Τψρασβαν, Μαρχιανοπολισβαν σ 

∆ιονψσιοπολισβαν, µελψεκ εζιδ!τ〈ϕτ µ〈ρ α κελετι ζλετεµβερεκ β〈ζισαι ϖολτακ, κατ. 363. Μ∀κδσε α 

Σεϖερυσ κορ µ〈σοδικ φελρε εσεττ. Αζ 1−2. σζ〈ζαδβαν εζ α φαϕτα µαγαταρτ〈σ µγ ινκ〈ββ αζ Αυγυσταλισοκρα 

ϕελλεµζ!, λδ. Τ. ςελλιυσ Ονεσιµυσ σεϖιρ σ Αυγυσταλισ µ∀κδστ αζ σζακ−ιτ〈λιαι Αθυιλει〈βαν, 

Παρεντιυµβαν σ Εµον〈βαν, ϖαγψ Θ. Χλ. Λυχανυσ Αυγυσταλιστ Αυγυστα Τρεϖερορυµβαν σ Σαϖαρι〈βαν, 

κατ. 128. (Γαλλια Βελγιχα σ Γερµανια ινφεριορ κερεσκεδ!ι ελ!νψβεν ρσζεστϖε α Ραϕνα σ ∆υνα ϖζι 

τϖοναλ〈τ, α Βοροστψ〈ντον κζελτεττκ µεγ Ιταλι〈τ.) 
884 Χλαυδιυσ Φροντο πραγµατευτσ  
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Αζ ισµερτ νεϖ∀ τισζτσγϖισελ!κ σζ〈µ〈ηοζ ϖισζονψτϖα α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ 

σζ〈µα α κϖετκεζ!κππ οσζλικ µεγ:  

 

ς〈ροσ νεϖε:      Χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ: 

 

Εµονα: 

δεχυριο, µαγιστρατυσ:  8 εββ!λ   1 (κατ. 19)885 

σεϖιρ:             6     1 (κατ. 18)886 

Αυγυσταλισ:            2    − 

σσζεσεν:           16    2 

 

 

Σαϖαρια: 

 δεχυριο:  13    1 (εσετλεγ 3) 

 σεϖιρ:   2    − 

 Αυγυσταλισ:  4    3 (κατ. 106, 128)  

 σσζεσεν:  19    4 (εσετλεγ 6) 

 

 

µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµ: 

δεχυριο:             1     −     

 

 

Ανδαυτονια: 

δεχυριο:  1    1 κατ. (εγψ Ιυλιυσ)  

 

 

Σισχια: 

δεχυριο:  7    − 

 Αυγυσταλισ:  4    − 

σσζεσεν:  11    − 

                                                           
885 Α κατ. 19. φελιρατ εγψ Χ. Αυρελιυστ εµλτ, ακι πραενοµενϕε µιαττ ινκ〈ββ ιταλικυσ, µιντ προϖινχι〈λισ 

ερεδετ∀ λεηετεττ. 
886 Α κατ. 18. σζ. φελιρατ〈ν α Ιυλιυσ νϖ βιζονψταλαν ολϖασατ. 
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Σιρµιυµ: 

 δεχυριο:  8    6 

 

 

Ποετοϖιο     

δεχυριο:  21    9 

σεϖιρ:   1    1 

σσζεσεν:  22    10 

 

 

Χαρνυντυµ: 

 δεχυριο:  18    10 

 σεϖιρ:   2    2 

 Αυγυσταλισ:  4    − 

 σσζεσεν  24    12 

 

 

Αθυινχυµ: 

 δεχυριο:  84    64   

 σεϖιρ:   6    5 

 Αυγυσταλισ:  10    3 

    100    72     

 

Μογετιανα 

 δεχυριο:  6    4 

 σεϖιρ:   −    − 

 Αυγυσταλισ:  −    − 

  

 

Σαλλα 

 δεχυριο:  1    1 
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Μυρσελλα 

 δεχυριο:  1    1 

  

 

Βριγετιο 

 δεχυειονεσ:  15    9 

 σεϖιρι   −    − 

 Αυγυσταλισ  9    − 

 σσζεσεν:  24    9 

 

 

Μυν. ςολγ(υµ) 

 δεχυριο  2    2 

 

 

Μυρσα (Παννονια συπεριορ) 

 δεχυριο  4    2 

 Αυγυσταλισ  2    2 

 σσζεσεν  6    4 

 

 

Μυρσελλα (Παννονια ινφεριορ) 

 δεχυριο  1    1 

 

 

Χιβαλαε 

 δεχυριο  7    6 

 

 

Σιρµιυµ 

 δεχυριο  5    4 

 

 Αζ σσζεστσβ!λ µινδενεκελ!ττ κτ σσζεφγγσ ολϖασηατ⌠ κι. 1. Μινλ κορ〈ββι 

αλαπτ〈σ ϖολτ εγψ ϖ〈ροσ, σ µινλ κζελεββ φεκδτ Ιτ〈λι〈ηοζ  � σ µεγφορδτϖα: µινλ 
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τ〈ϖολαββ α λιµεσηεζ � ανν〈λ κισεββ αρ〈νψβαν µυτατηατ⌠κ κι α ϖεζετ! ρτεγβεν α 

χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ. Εζ ρτηετ! ισ, ηισζεν α νψυγατ−παννονιαι δεδυχτι⌠σ χολονι〈κ 

αλαπτ〈σακορ µγ α λετελεπτεττ ϖετερ〈νοκ κρβεν ισ ϕελεντ!σ ϖολτ αζ ιταλικυσ ελεµ, 

εµελλεττ αζονβαν α φολψαµατοσ Ιτ〈λι〈β⌠λ τρτν! κιϖ〈νδορλ〈σ αζ ιταλικυσ νπεσσγελεµνεκ 

α κσ!ββιεκ σορ〈ν ισ υτ〈νπ⌠τλ〈στ βιζτοστοττ. Εζζελ σζεµβεν α λιµεσ µεντι ϖ〈ροσοκ 

λακοσσ〈γα φολψαµατοσαν α κατοναελεµβ!λ τ〈πλ〈λκοζοττ, µελψ αζ ελ!ρεηαλαδ⌠ ροµανιζ〈χι⌠, 

τοϖ〈ββ〈 α µεγϖ〈λτοζοττ σοροζ〈σι σζοκ〈σοκ φολψτ〈ν α 2. σζ〈ζαδβαν µ〈ρ α λεγι⌠κν〈λ ισ 

εγψρε νϖεκϖ! µρτκβεν χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελτ. Κρδσ περσζε, ηογψ µεννψιβεν 

τεκιντηετ!κ α νεµ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ ιταλικυσνακ, νψυγατινακ, στβ., εγψσζ⌠ϖαλ 

βεϖ〈νδορλ⌠κνακ, σ µεννψιβεν α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!κ ροµανιζ〈λτ βεννσζλττνεκ. 

Σοκαν ηιϖατκοζνακ ρ〈, ηογψ ϕελεντ!σ κλνβσγ ϖαν α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ σ α 

δυναι ταρτοµ〈νψοκ νϖαδ〈σι σζοκ〈σαιβαν, κοµολψαν αζονβαν µγ σενκι σεµ ϖιζσγ〈λτα 

µεγ εζεκνεκ αζ ελτρσεκνεκ οκαιτ.887 ∆ολγοζατοµνακ τερµσζετεσεν νεµ φελαδατα 

εννεκ α ηι〈νψνακ α µεγολδ〈σα, εγψ µοζζανατρα αζονβαν σζερετνµ φεληϖνι α φιγψελµετ. 

Χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϕπολγ〈ροκ χσακ α χσ〈σζ〈ρτ⌠λ καπηαττακ. Α λακοσσ〈γ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! 

χσοπορτϕ〈βα τεη〈τ αζοκ (ϖαγψ αζοκ λεσζ〈ρµαζοτται) ταρτοζτακ, ακικ αυξιλι〈ρισ κατοναι 

σζολγ〈λατ, ϖαγψ ϖιριτιµ πολγ〈ρϕογσζερζσ ρϖν σζερεζτεκ πολγ〈ρϕογοτ.888 Α ϖ〈ροσ 

φελσζαβαδτοττϕαι α ϖ〈ροστ⌠λ καπτακ νεϖετ.889 Αζοκ, ακικ α λατιν ϕογ βιρτοκ〈βαν περ 

ηονορεµ, τεη〈τ εγψ τισζτσγ βετλτσε ρϖν λεττεκ ρ⌠µαι πολγ〈ροκ � α ταπασζταλατ αζτ 

µυτατϕα � ηογψ α κορ〈ββι νεϖκετ ϖιττκ τοϖ〈ββ, αµεννψιβεν µ〈ρ λατινιζ〈λτ νεϖετ 

ηασζν〈λτακ, ϖαγψ µεγλϖ! νεϖκβ!λ αλακτοττακ κι εγψ λατιν νεϖετ. Γεντιλιχιυµυκατ 

απϕυκ, ϖαγψ ϖαλαµελψικ φελµεν!ϕκ εγψταγ περεγρινυσ νεϖβ!λ αλακτοττ〈κ κι α νεϖετ 

εγψσζερ∀εν α λατιν −ι− συφφιξυµµαλ τοϖ〈ββκπεζϖε, ριτκββαν α βαρβ〈ρ νϖκ λατιν 

φορδτ〈σ〈τ, ϖαγψ εγψσζερ∀εν χσακ εγψ ηασονλ⌠ ηανγζ〈σ λατιν νεϖετ ϖεττεκ φελ.890 Ιλψεν 

νεϖεκετ πεδιγ α Βοροστψ〈ντ−σ Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! ρτεγβεν, δε µγ 

Αθυινχυµβαν891 ισ ταλ〈λυνκ. λδ. Χ. Βασσιδιυσ Χ. φ. Χλ. Σεχυνδυσ σ Χ. Βυι[(υσ) −−−] νεϖτ 

Εµον〈βαν, αζ υτ⌠ββι εγψ σεϖιρ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ϕα, ϖαγψ Τ. Εππιυσ Τ. φ. Θυιρ. Λατινυστ α 

µυνιχιπιυµ Λατοβιχορυµβ⌠λ, Χ. ςαλλιυσ Χ. φ. Σεργ. Σχριβονιανυστ σ Λ. Αϖιτ(ιυσ) 

                                                           
887 ς. ΜΧΣΨ Α.: Α ρ⌠µαι νϖ µιντ τ〈ρσαδαλοµτρτνετι φορρ〈σ. Βυδαπεστ 1985, κλνσεσ 12 σκκ. 
888 Αζ εγψνι πολγ〈ρϕογσζερζσ µ⌠δϕ〈ηοζ ϖ. Πλιν., επ. 10, 5 (4) − 6 (22). 
889 ς. α γεντιλιχιυµ κπζσνεκ Πυβλιχυσ ∗ Πυβλιχιυσ (κατ. 6), Υρβιχυσ ∗ Υρβιχιυσ εσετειτ (κατ. 46, 41). 
890 Α λατιν ϕογακ νϖαδ〈σ〈ηοζ ϖ.Γ. Αλφλδψ,  Λατοµυσ 25, 1966, 37 σκκ 
891 Αζ υτ⌠ββιακ κτσγτελενλ νψυγατ−παννονιαι νοριχυµι κτ!δσεκετ µυτατνακ, αµι εγψβκντ λεηετ αζ 

εραϖισχυσοκ εγψικ σαϕ〈τοσσ〈γα. 
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Ματυρυστ Χαρνυντυµβ⌠λ, Μ. Φοϖιαχιυσ ςερυστ ϖαγψ Αχχ(ιυσ) Μαξιµυστ 

Αθυινχυµβ⌠λ892 Κρδσ, ηογψ εζεκ βεϖ〈νδορλ⌠κ τεκιντηετ!κ−ε ολψαν ταρτοµ〈νψοκβ⌠λ, 

αµελψεκβεν τυδϕυκ, ηογψ ϖολτ λατιν ϕογ πλ. ∆αλµατι〈β⌠λ, Ηισπανι〈β⌠λ,893 α τρεσ  Γαλλιαε−

β⌠λ,894 Αλπεσ Μαριτιµαε−β⌠λ,895 Αλπεσ Χοττιαε−β⌠λ, Αλπεσ Ποενιναε ετ Γραιαε−β!λ896 ϖαγψ 

ηελψι, βεννσζλττ σζ〈ρµαζ〈σακνακ. Μιϖελ εζεκνεκ α νεϖεκνεκ αζ ελ!φορδυλ〈σι ηελψν, 

ϖαγψ αννακ κρνψκν εγψτταλ αζοκ α βεννσζλττ χογνοµενεκ ισ κιµυτατηατ⌠κ, 

αµελψεκ ε νεϖεκ γεντιλιχιυµαι κπζσνεκ αλαπϕ〈υλ σζολγ〈λτακ � σ!τ νµελψικ 

κιφεϕεζεττεν χσακ αζ αδοττ ϖιδκεν φορδυλ ελ!897 � αλαποσ οκυνκ ϖαν φελττελεζνι, ηογψ α 

σζ⌠βανφοργ⌠ σζεµλψεκ, ϖαγψ φελµεν!ικ αννακ ερεδµνψεκντ ϕυτοττακ σαϕ〈τοσ νεϖκ 

βιρτοκ〈βα, ηογψ εγψ λατιν ϕογ κζσσβεν � νεϖεζετεσεν α Βοιι, α Λατοβιχι, α Χαταρι, α 

Ποετοϖιονενσεσ, σ εσετλεγ αζ Εραϖισχι χιϖιτασ〈βαν � τισζτσγετ ϖισελτεκ. Τεη〈τ α δεχυρι⌠κ 

σζεµλψνϖανψαγ〈νακ εγψεσ σαϕ〈τοσσ〈γαι ισ αρρα µυτατνακ, ηογψ Νψυγατ−Παννονια 

σζλεσ σ〈ϖϕα λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈σ λεηετεττ. 

 Α χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ!ι προϖινχι〈λισοκ, δε χσακ εγψ ρσζκνεκ τυδϕυκ � εγψνι 

µρλεγελστ κϖετ!εν � α σζ〈ρµαζ〈σ〈τ κζελεββρ!λ µεγηατ〈ροζνι. 

 

 

β) Α ϖ〈ροσι αρισζτοκρ〈χια ρτεγζ!δσε 

   

 Α µυνιχιπιυµοκ τελεπλσι ελ!ζµνψτ κπεζ! ϖιχυσβα µεγλεηετ!σεν ϖεγψεσ 

λακοσσ〈γ τελεπλτ, µελψ α ρανγεµελσκορ σεµ σζ〈ρµαζ〈σ〈τ, σεµ φογλαλκοζ〈σ〈τ, σεµ 

ϖαγψονι ηελψζεττ τεκιντϖε νεµ ϖολτ ηοµογν. Εζεκηεζ κπεστ α ϖετερ〈νχολονι〈κ 

λακοσσ〈γα � λεγαλ〈ββισ αζ αλαπτ〈σκορ � ελσ! λ〈τ〈σρα εγψνεµ∀νεκ τ∀νικ, δε εζ χσακ 

λ〈τσζατ. Μιντ αζτ α σιρµιυµι ϖιχυσ Ιοσιστα αδσιγνατι⌠σ φελιρατα898 µυτατϕα, αζ εγψσζερ∀ 

                                                           
892 Κατ. 17, 18, 23, 165, 261, 312,  
893 Πλιν., ν. η. 3,30: υνιϖερσαε Ηισπανιαε ςεσπασιανυσ ιµπερατορ Αυγυστυσ ιαχτατυµ προχελλισ ρει πυβλιχαε 

Λατιυµ τριβυιτ. 
894 Πλιν., ν. η. 3,32, 3,35, 3,36, 3,37. 
895 Ταχ., ανν. 15,32, α 63/64. ϖρε ϖονατκοζ⌠αν: Εοδεµ αννο Χαεσαρ νατιονεσ Αλπιυµ µαριτιµαρυµ ιν ιυσ 

Λατιι τρανστυλιτ. 
896 Πλιν., ν. η. 3, 135: � συντ πραετερεα Λατιο δονατι, υτ Οχτοδυρενσεσ ετ φινιτιµι Χευτρονεσ, Χοττιαναε 

χιϖιτατεσ � − Α λατιν ϕογ αδοµ〈νψοζ〈σ〈τ ε ταρτοµ〈νψοκβαν Αυγυστυσσζαλ σ Χλαυδιυσσζακ ηοζζ〈κ 

σσζεφγγσβε, ϖ Β. ΓΑΛΣΤΕΡΕΡ, Χηιρον 285 σκκ. 
897 Λδ. α καταλ⌠γυσβαν χιτ〈λτ πλδ〈κατ σ σζακιροδαλµατ! 
898 κατ. 401. 
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ϖετερ〈νοκ µελλεττ λοϖαγρενδ∀ τισζτεκ ισ καπτακ α χολονι〈βαν βιρτοκοτ. Α ϖ〈ροσι 

τ〈ρσαδαλοµ τεη〈τ, βελερτϖε α ϖεζετ! ρτεγετ ισ, µ〈ρ α κεζδετ κεζδετν ισ ϖαγψονιλαγ 

διφφερενχι〈λτ ϖολτ. 

 Α µ〈ρ κεζδετβεν ισ µεγλϖ! σζοχι〈λισ κλνβσγεκ κτ−η〈ροµ γενερ〈χι⌠ αλαττ 

ιγεν λ〈τϖ〈νψοσσ〈 ϖ〈λτακ. Α 2. σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν − δερεκ〈ν α νψυγατ−παννονιαι 

ϖ〈ροσοκβαν: Σισχι〈βαν, Ποετοϖι⌠βαν, Σαϖαρι〈βα, σ ρϖιδεσεν µαϕδ Χαρνυντυµβαν, 

Μυρσελλ〈βαν (Παννονια συπεριορ), Μυρσ〈βαν, α 2. σζ. ϖγν−3. σζ〈ζαδβαν πεδιγ µ〈ρ  

Χιβαλαεβαν, Αθυινχυµβαν ισ µεγϕελεννεκ α φελιρατοκον α λοϖαγοκ.899 Μελλεττκ α 

ρ⌠µαϖ〈ροσι τ βρ⌠ι δεχυρι〈βα βεϖ〈λασζτοττακ, αζ αλλεχτι ιν ς δεχυριασ (µ〈σ νϖεν αλλεχτι 

ιν ς δεχυριισ) σ α φεντεββ µ〈ρ µ〈σ ϖονατκοζ〈σβαν τ〈ργψαλτ, εγψ−εγψ σζεµλψ 〈λταλ 

εγψσζερρε κτ− ϖαγψ τββ ϖ〈ροσβαν αβσζολϖ〈λτ χυρσυσ ηονορυµοκ, τοϖ〈ββ〈 αζ εγψεσ 

ϖ〈ροσοκ ϕαϖ〈ρα τεττ β!κεζ∀ µαγ〈ναδοµ〈νψοκ900 ισ ϕελζικ α νψυγατ παννονιαι ϖ〈ροσι ελιτ 

ερ!σδστ.901 Νη〈νψαν α βιροδαλµι αρισζτοκρ〈χι〈βα εµελκεδτεκ: εγψ νεϖιοδυνυµι 

δεχυριο προχυρατορ λεττ, εγψ σιρµιυµινακ αζ απϕα ϖολτ προχυρατορ, Μ. ςαλεριυσ 

Μαξιµιανυσ ποετοϖιοι λοϖαγ πεδιγ α ταρτοµ〈νψβ⌠λ ελσ!κντ κερλτ α σενατορι ρενδβε. 

 Α λ〈τϖ〈νψοσ νϖεκεδσ ϕελεντ!σ φλδβιρτοκκονχεντρ〈χι⌠τ φελττελεζ. Α 

Βοροστψ〈ντ σ εγψεσ Σζ〈ϖα−µεντι ϖ〈ροσοκβαν (Εµονα, Σισχια, Σαϖαρια, Σχαρβαντια), 

αηολ εγψεσ δεχυρι⌠κ σ Αυγυσταλισοκ σζοροσ καπχσολατ〈τ αζ αθυιλειαι ϖ〈λλαλκοζ⌠ 

φαµιλι〈κκαλ α νϖαζονοσσ〈γ ισ ϕελζι (ϖ. Βαρβιι, Χαεσερνιι, Χανιι), α κερεσκεδελεµ ρϖν 

φεληαλµοζοττ τ!κε ϖ〈νδορολτ α φλδβιρτοκβα.902 Μγ α Κρ. ε. 1. σζ〈ζαδ ελσ! φελβεν σ 

δερεκ〈ν αζ Αθυιλειαιακ σ τερµσζετεσεν α ηελψβλιεκ σζ〈µ〈ρα ισ µγ α Βοροστψ〈ντ 

µεντι τ〈βοροκ, ελλ〈τ〈σα ϕελεντεττε α ναγψ ζλετετ, αζ 1. σζ. ϖγτ!λ κεζδϖε α ∆υνα 

ϖοναλ〈ηοζ φελσορακοζ⌠ κατονασ〈γ κν〈λτα υγψανεζεκετ α λεηετ!σγεκετ. Α ϖετερ〈νοκ εγψ 

ρσζε κιηασζν〈λτα α κατοναι σζολγ〈λατα σορ〈ν σζερζεττ ηελψισµερεττ σ χαναβαε−βελι 

καπχσολαταιτ, λδ φεντεββ, α τββ ηελψεν τρτν! τισζτσγϖισελσ κρδσνεκ τ〈ργψαλ〈σ〈ν〈λ. 

Α λιµεσ µεντν � γψ τ∀νικ � εγψεσ ϖ〈ροσοκβαν, πλ. Αθυινχυµβαν νεµ ισ αλακυλτ κι 

                                                           
899 Σισχια: 38, 47 (απα σ φια), Ποετοϖιο: Κατ. 72, 74, 97, 98, 84, Σαϖαρια: 110, 164, Χαρνυντυµ: 178, 183, 

164, 165. Χιβαλαε: 385, Αθυινχυµ: 346, 371, Μυρσα: Μ. Βυλατ � ∆. Πιντεροϖι), ΟΖ 13, 1971, 105−106, ν. 

4. (Οσιϕεκ), 346, 371. Μυρσελλα: 190, Σιρµιυµ: 328, 401, Αθυινχυµ: 260, 290, 295, 316, 346, 353, 

Βριγετιο: 209, 327. 
900 πλ. ∆οµιτιυσ Ζµαραγδυσ, ακι Χαρνυντυµνακ αµπηιτηεατρυµοτ πττετ, ϖαγψ Χ. Αεµιλιυσ Χ. φ. Σεργια  

Ηοµυλλινυσ, ακι 50 βολτ σζ〈µ〈ρα ηελψετ αδ⌠ ζλετσορτ  Μυρσ〈βαν. 
901 Σαϖαρια � Σαλλα: 104, Χαρνυντυµ, 165, 178, 183,  
902 ς. ΒΑΛΛΑ Λ. ΑΤ 9, 1962, 85 σκκ. 



 204

ναγψβιρτοκ903 Αζ ιττενι δεχυρι⌠κ γαζδαγσ〈γ〈νακ φορρ〈σ〈τ φοκοζοτταββαν αζ ζλετ 

ϕελεντεττε. Εγψεσ φαµιλι〈κ, πλ. α Τιτιι, Αντονιι α ϖ〈µβρλετεκβεν ισ ρσζεσεδστ σζερεζτεκ. 

Α 3. σζ〈ζαδρα νµελψ παννονια ϖ〈ροσοκ ϖεζετ! φαµιλι〈ινακ καπχσολαται µ〈ρ 〈τνψλτακ α 

προϖινχια ηατ〈ροκον, σ Μοεσια, ∆αχια ηασονλ⌠ ηελψζετβεν λϖ! χσαλ〈δϕαιϖαλ εγψετεµβεν 

α δυναι ταρτοµ〈νψοκβαν εγψ ρεγιον〈λισ αρισζτοκρ〈χια κεζδεττ φορµ〈λ⌠δνι.904 

  

 

χ) Α ϖετερ〈νοκ ρσζϖτελε α ϖ〈ροσι ϖεζετσβεν 

 

Αζ, ηογψ α κατοναι τ〈βοροκ µελλεττ κιαλακυλτ ϖ〈ροσοκ λακοσσ〈γα ϕ⌠ρσζτ 

ϖετερ〈νοκβ⌠λ ρεκρυτ〈λ⌠δοττ, νεµ ιγνψελ κλνσεββ βιζονψτ〈στ. Εζρτ ισ φελτ∀ν!, ηογψ 

µιλψεν αλαχσονψ α ϖετερ〈νοκ ρσζϖτελε εζεκνεκ α ϖ〈ροσοκνακ αζ ορδοϕ〈βαν. 

Μινδσσζεσεν 11 ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠ φελιρατα εµλτι α κατοναι σζολγ〈λατοτ. Εζεκ φελε λοϖαγ 

ϖολτ, τεη〈τ νεµ εγψκορι ηιϖατ〈σοσ κατονα. #κ α ρενδϕκ σζ〈µ〈ρα φεννταρτοττ µιλιτια 

εθυεστρισ ελσ!, ϖαγψ µ〈σοδικ φοκοζατ〈τ τελϕεστεττκ, ϖαννακ αζονβαν αρρα ισ πλδ〈ινκ, 

ηογψ ϖαλαµεννψιτ, σ!τ εγψικκ προχυρατορ λεττ, µ〈σικυκ πεδιγ ππεν α κατοναι 

ρ〈τερµεττσγε φολψτ〈ν α σενατορι ρενδβε ισ φελϖτελτ νψερτ. Ολψαν ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠, ακι α 

µυνιχιπ〈λισ καρριερϕτ µεγελ!ζ!εν ηιϖατ〈σοσ κατονα ϖολτ α ρ⌠µαι ηαδσερεγβεν, χσυπ〈ν 5 

ταλ〈ληατ⌠ αζ 〈λταλαµ ϖιζσγ〈λτ σζεµλψεκ κρβεν. Εζ α ϖεζετ! ρτεγνεκ νεµ εγσζεν 2 

°%−〈τ ϕελεντι, αµι α ϖ〈ροσοκ ναγψ σζ〈µ ϖετερ〈ν λακοσσ〈γ〈ηοζ κπεστ ναγψον αλαχσονψ 

ρσζεσεδσ. Ηογψ αζονβαν νεµ ϖαλαµιφλε τϖεδσρ!λ ϖαν σζ⌠, αζτ Λ. Μροζεωιχζνεκ α 

ραϕναι σ ∆υναι ταρτοµ〈νψοκρα, σ Ρ. Αρδεϖαννακ α ∆αχι〈ρα ϖονατκοζ⌠ ϖιζσγ〈λαται ισ 

µεγερ!στικ: Μροζεϖιχζ 〈τλαγοσαν 5,8 %ρα τεσζι α ϖετερ〈νοκ ορδο−βελι αρ〈νψ〈τ. 

Υταληατοκ αζονβαν α βιροδαλοµνακ εγψ τ〈ϖολαββ εσ! ϖιδκρε ισ, α δλ−νυµιδιαι 

Τηαµυγαδι τ〈ρσαδαλµ〈τ ϖιζσγ〈λ⌠ ηειδελβεργι Ωιτσχηελ εννλ µγ κοντρασζτοσαββ 

ερεδµνψειρε ισ.905 Α ϖετερ〈νοκνακ α παννονιαι ϖ〈ροσι ορδοκβαν ϖαλ⌠ 

                                                           
903 Γ. ΑΛΦ√Λ∆Ψ: ΑΤ 6, 1959, 19 
904 Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ: Αρψστοκραχϕα Μυνιχψπαλνα 177 σκκ. 
905 Ρ. ΑΡ∆ΕςΑΝ: Σαργετια 20, 1986−87, 117−126; Λ. ΜΡΟΖΕΩΙΧΖ, Εοσ 77, 1989, 65−80 � ΧΗ. ΩΙΤΣΧΗΕΛΛ, 

Κλιο 77, 1995, 266−331. 

Τηαµυγαδιτ α λεγιο ΙΙΙ Αυγυστα ϖετερ〈νϕαιϖαλ αλαπτοττ〈κ, σ κσ!ββ ισ αζ αφρικαι λεγιο φοντοσ 

τοβορζ⌠τερλετε, σ α ϖετερ〈νοκ κεδϖελτ λετελεπεδσι ηελψε ϖολτ, αµι µεγµυτατκοζικ α κατοναι ελεµνεκ 

ϖ〈ροσ λακοσσ〈γ〈ν βελλι µαγασ, 10 %−οσ ρσζεσεδσι αρ〈νψ〈βαν. Εννεκ ελλενρε, α ϖ〈ροσ ϖεζετ! ρτεγβε α 

ϖετερ〈νοκ εγσζεν α 4. σζ〈ζαδιγ αλιγ ϕυτοττακ βε. 
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αλυλρεπρεζεντ〈λτσ〈γα οκαιτ κυτατϖα, µινδενεκελ!ττ α φορρ〈σαινκ κορλ〈τοζοττ ινφορµ〈χι⌠σ 

ρτκρε σζερετνκ ηιϖατκοζνι. Α κρδσ καπχσ〈ν ϖιζσγ〈λτ φελιρατοκ κτηαρµαδ〈ν〈λ α 

δεχυρι⌠ινκ σαϕ〈τ λετπ〈λψ〈ϕυκατ ιλλετ!εν ϖισσζαφογοτταν νψιλατκοζνακ: τββνψιρε χσακ α 

τ〈ρσαδαλµι ρανγϕυκ σ ππεν ακτυ〈λισ φυνκχι⌠ϕυκ µεγϕελλλσρε κορλ〈τοζ⌠δνακ 

(ηοζζ〈ταρτοζ⌠ικνακ 〈λλτοττ σρφελιρατοκ, ολτ〈ροκ). Εγψεσ ϖ〈ροσοκβαν αζ ιλψεν φελιρατοκ 

αβσζολτ τλσλψβαν ϖαννακ, πλ. Βριγετι⌠βαν αηονναν σζιντε κιζ〈ρ⌠λαγ χσακ ολψαν 

σρφελιρατοκ µαραδτακ φενν, αµελψεκεν α δεχυρι⌠κ τεµετικ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ικατ.906 

Αθυινχυµβ⌠λ, αηολ σζιντν λεγιο 〈λλοµ〈σοζοττ, ηασονλ⌠κππ νεµ ισµερνκ ϖετερ〈ντ αζ 

οττανι ορδοβαν, πεδιγ ιττ 80 ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠ ηαγψοττ η〈τρα µαγα υτ〈ν εµλκετ. 

ςαλ⌠σζν∀λεγ εζ σεµ ϖλετλεν, µιϖελ ιττ, α καρριερεκ σζεµποντϕ〈β⌠λ 

ινφορµ〈χι⌠σζεγνψνεκ µιν!στηετ! φελιραττιπυσοκ αζ ανψαγ 78 %−〈τ ϕελεντικ 

Λεϖονϖα α τανυλσ〈γοτ, φελττλενλ σζ〈µολνυνκ κελλ αζζαλ, ηογψ α φορρ〈σαινκ α 

ραϕτυκ σζερεπλ!κ λετπ〈λψ〈ϕ〈τ ιλλετ!εν νεµ τκρζικ ρε〈λισαν αζ εγψκορι ϖαλ⌠σ〈γοτ, ηανεµ 

αββ⌠λ αζ εσετεκ ϕελεντ!σ ρσζβεν βιζτοσ, ηογψ κεϖεσεββετ µυτατνακ µεγ. Α κατοναι 

σζολγ〈λατοτ τελϕεστ!κ αλυλρεπρεζεντ〈λτσ〈γ τεη〈τ ρσζβεν λ〈τσζ⌠λαγοσ λεηετ. Ηανγσλψοζνι 

σζερετνµ αζονβαν, ηογψ χσακ ρσζβεν λ〈τσζ⌠λαγοσ, ρσζβεν υγψανισ µινδενκππεν 

ϖαλ⌠σ ισ ϖολτ. Εννεκ οκα α ϖετερ〈νοκ σζ〈ρµαζ〈σ〈ϖαλ σ α νεµ µεγφελελ! ϖαγψονι 

ηελψζετϖελ φγγηετεττ σσζε. Εζτ α κϖετκεζ!κ τ〈µασζτϕ〈κ αλ〈: α κατοναι σζολγ〈λατρα 

υταλ⌠ αδατοκατ ταρταλµαζ⌠ δεχυριο−φελιρατοκ α ϖ〈ροσφεϕλ!δσ κοραι, 1−2. σζ〈ζαδι 

ιδ!σζακ〈β⌠λ ϖαλ⌠κ, αββ⌠λ αζ ιδ!β!λ, αµικορ α ϖ〈ροσοκ λακοσσ〈γ µγ νεµ ϖολτ 

ϖαγψονιλαγ ερ!σεν διφφερενχι〈λτ. Ιδε σορολν〈µ α 3. σζ〈ζαδβ⌠λ σζ〈ρµαζ⌠ βριγετιοι 

εσετνκετ ισ, υγψανισ εζ α ϖ〈ροσ α κσ!ν, χσακ α Σεϖερυσ κορβαν νψερτε ελ α µυνιχιπιυµι 

ρανγοτ. Εγψ κιϖτελϖελ εγψβκντ µ〈ρ εζεκ, α κοραι ιδ!σζακρα δατ〈ληατ⌠ ϖετερ〈νοκ σεµ 

εγσζεν 〈τλαγοσ κισζολγ〈λτ κατον〈κ ϖολτακ, ηανεµ ϖολτ αλτισζτεκ σ χεντυρι⌠κ: εγψικκ 

βενεφιχιαριυσ χονσυλαρισ, µ〈σικυκ δεχυριο αλαε, εγψ χεντυριο, ακι α πραεφεχτυσ πραετοριο 

ιροδαφ!νκεκντ φεϕεζτε βε κατοναι σζολγ〈λατ〈τ, εξ χορνιχυλαριο πρ(αεφεχτι) πρ(ραετοριο). 

Εζεκ α ρανγοκ ιλλ. βεοσζτ〈σοκ α ηιϖατ〈σοσ κατοναι σζολγ〈λατνακ α χσχσ〈τ ϕελεντεττκ, 

αηοϖ〈 α κζκατον〈κνακ α ηοσσζ σζολγ〈λατ σορ〈ν χσυπ〈ν νη〈νψ σζ〈ζαλκα ϕυτοττ ελ. Αζ ! 

ζσολδϕυκ µ〈ρ τββσζρσε ϖολτ α κζκατον〈κνακ, α ηονεστα µισσιο σορ〈ν πεδιγ α 

                                                           
906 Μινδεζεκ κϖετκεζτβεν αζ ιννεν σζ〈ρµαζ⌠ τυχατνψι φελιρατον µγ α µυνιχιπ〈λισ µαγιστρατυσοκ 

µεγνεϖεζσε σεµ φορδυλ ελ!, νεµηογψ β〈ρµιφλε κατοναι φυνκχι⌠ � λεσζ〈µτϖα εγψ λοϖαγοτ � πεδιγ 

Βριγετι⌠βαν ∆οµιτιανυστ⌠λ κεζδϖε λεγιο 〈λλοµ〈σοζοττ. 
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γρεγαλισοκνακ ϕυττατοττ φλδβιρτοκ, ϖαγψ πνζσσζεγ τββσζρστ καπτ〈κ.907 Α ϖετερ〈νοκ 

εµε τισζτι, αλτισζτι ρανγβ⌠λ ηονεστα µισσι⌠ϖαλ ελβοχσ〈ϕτοττ ρτεγε σζ〈µ〈ρα α ϖ〈ροσι ελιτβε 

ϖαλ⌠ βεϕυτ〈στ � α σζολγ〈λατα σορ〈ν σζερζεττ ρανγϕα σ α νεµ λεβεχσλενδ! ϖαγψονα µελλεττ 

� αζ ισ µεγκννψτεττε, ηογψ αζ εββε α χσοπορτβα ταρτοζ⌠κ µ〈ρ ρενδσζεριντ αζ ν. ϕ⌠ 

χσαλ〈δβ⌠λ ισ σζ〈ρµαζτακ − εζτ µυτατϕ〈κ Βρεεζε, ∆οβσον σ µ〈σοκ αλτισζτεκ ιλλ. χεντυρι⌠κ 

κρβεν ϖγζεττ εζιρ〈νψ κυτατ〈σαι,908 σ εζτ ερ!στι µεγ α µι νη〈νψ φελιρατυνκ ισ.909 Α 

παννονιαι ϖετερ〈νοκ τββσγε αζονβαν αννακιδεϕν νεµ α τ〈ρσαδαλοµ κζπσ!, ηανεµ � 

γψ τ∀νικ � αννακ ινκ〈ββ αζ αλσ⌠ ρτεγβ!λ ρεκρυτ〈λ⌠δοττ, σ εζ βιζονψ κοµολψ ακαδ〈λψα 

λεηετεττ αννακ, ηογψ α µυνιχιπ〈λισ ελιτ σοραιβα βεϕυσσον. Α Κρ. υ. 2. σζ〈ζαδ δερεκ〈ρα, 

ελ!σζρ α Βοροστψ〈ντ σ Σζ〈ϖα µεντι κερεσκεδελεµβεν ρσζτϖεϖ! ϖ〈ροσοκ τ〈ρσαδαλµα, α 

σζ〈ζαδ ϖγτ!λ µ〈ρ α λιµεσ−µεντιεκ ισ ερ!σεν διφφερενχι〈λ⌠δοττ: α ϖεζετ! ρτεγ κεζν 

εκκορρα µ〈ρ ϕελεντ!σεββνεκ µονδηατ⌠ ϖαγψον ηαλµοζ⌠δοττ φελ, αµιτ α λοϖαγρενδ∀εκ 

µεγϕελενσε σ σζ〈µυκ γψαραποδ〈σα φµϕελεζ, λδ. φεντεββ. Εββε α τ〈ρσαδαλοµ αλσ⌠ 

ρτεγειτ!λ εγψρε ναγψοββ τ〈ϖολσ〈γρα κερλ! ρτεγβε βεϕυτνι εγψ ϖετερ〈ννακ µγ κισεββ 

εσλψε ϖολτ, µιντ κορ〈ββαν. Εζτ α χσεκλψ φορρ〈σανψαγυνκ ελλενρε ισ ρζκεληετ! 

φεϕλ!δσι τενδενχι〈τ α παννονιαιν〈λ ϖαλαµιϖελ ϕοββαν δοκυµεντ〈λτ ∆αχια ϖισζονψαι ισ 

µεγερ!στικ.910 Αζτ, ηογψ α ϖετερ〈νοκ σ α ϖ〈ροσι ελλϕ〈ρ⌠κ νεµ εγσζεν υγψαναζζαλ α 

τ〈ρσαδαλµι βεφολψ〈σσαλ σ πρεσζτιζζσελ βρ⌠ ρτεγηεζ ταρτοζτακ, αζ υτ⌠ββιακ κατοναι π〈λψ〈τ 

ϖ〈λασζτ⌠ ηοζζ〈ταρτοζ⌠ινακ κατοναι ρανγϕα ισ βιζονψτϕα: εζεκ α ηοζζ〈ταρτοζ⌠κ α µαγασαββ 

ρανγ αλτισζτεκ, χεντυριοκ κζττ ταλ〈ληατ⌠κ, αζ αµβιχι⌠ζυσαββ απ〈κ πεδιγ α φιαικατ α 

λοϖαγρενδβε ιγψεκεζτεκ βεϕυττατνι, σ εζεκ µ〈ρ α µιλιτια εθυεστριστ αβσζολϖ〈λτ〈κ. 

ςγεζετλ α ϖετερ〈νοκ ϖ〈ροσι ορδ⌠κβαν ϖαλ⌠ αλαχσονψ ρσζεσεδσνεκ αζ σεµ 

τελϕεσεν µελλ!ζηετ! οκα λεηετεττ, ηογψ νεµ ισ βιζτοσ, ηογψ εζ α ρτεγ ϖ〈γψοττ αζ ακτϖ 

κζλετι σζερεπλσρε σ αζ αζζαλ ϕ〈ρ⌠ ανψαγι τερηεκ ϖισελσρε. Εζτ α ϖετερ〈νπριϖιλγιυµοκ 

αζον χσοπορτϕα βιζονψτϕα, αµελψ ππεν α ϖ〈ροσι κζτερηεκ ϖ〈λλαλ〈σα αλ⌠λ αδοττ 

                                                           
907 Χσεκλψ σζ〈µ παννονιαι αδατυνκκαλ εγψβεχσενγ µινδαζ, αµιτ α δαχιαι Σαρµιζεγετυσα δεδυχτιοϕ〈ρ⌠λ 

τυδυνκ: αζ οττανι ταν〈χσταγοκ ελσ! γενερ〈χι⌠ϕα α χεντυρι⌠κ ιλλ α µαγασαββ ρανγ αλτισζτεκ κρβ!λ 

ρεκρυτ〈λ⌠δοττ, εγψ γρεγαριυσκντ ελβοχσ〈ϕτοττ ϖετερ〈ννακ, γψ τ∀νικ, νεµ ϖολτ σοκ εσλψε οδα βεϕυτνια. 
908 ∆ΟΒΣΟΝ, Β.: ΑΝΡΩ ΙΙ, 1. (1974), 392−434. 
909 Μ. Τιτιυσ Μ. φ.  Χλ. Τι. Βαρβιυσ  Τιτιανυσ α κτ ισµερτ αθυιλειαι κερεσκεδ!δινασζτι〈ηοζ, α Τιτιι−νεκ σ α 

Βαρβιι−ηεζ ταρτοζοττ, ροκοναι, ακικ α Βοροστψ〈ντ µεντι σ Σζ〈ϖα−παρτι ϖ〈ροσοκ κερεσκεδελµβεν 

µεγηατ〈ροζ⌠ σζερεπετ ϕ〈τσζοττακ, ρενδσζεριντ οττ ϖολτακ εζεκνεκ α ϖ〈ροσοκνακ αζ ορδοϕ〈βαν ισ. Μ Υλπιυσ 

απϕα υγψανχσακ ϖαγψονοσ εµβερ ϖολτ, µερτ α ϖετυσσαλιναι χαναβαε λαλκ⌠ιρα 40000 ΗΣ−τ  ηαγψοττ, αµι 

παννονιαι ϖισζονψλατβαν α β!κεζ∀ αδοµ〈νψοκ σορ〈βα ταρτοζικ. 
910 Ρ. ΑΡ∆ΕςΑΝ. ι. µ. τοϖ〈ββ〈 ςια#∃ µυνιχιπαλ∃ 347 σκ. 
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µεντεσσγετ. Ηοζζ〈 κελλ τεννι, ηογψ ππεν εζεκετ α πριϖιλγιυµοκατ αδοµ〈νψοζτ〈κ α 

λεγσζλεσεββ κρβεν � γψ τ∀νικ, µγ αζ αυξιλι〈ρισοκ σζ〈µ〈ρα ισ � αµι σσζεφγγηετεττ 

αζζαλ ισ, ηογψ εζ α φισχυσ σζ〈µ〈ρα νεµ κερλτ σεµµιβε � γψ Ηαρτµυτ Ωολφφ911 − , δε 

σζεριντεµ αζζαλ ισ, ηογψ α ϖ〈ροσι λακοσσ〈γρα νεηεζεδ! τερηεκ φολψαµατοσ νϖεκεδσε 

µιαττ ναγψ ισ λεηετεττ αζ ιλψεν µεντεσσγεκ ελνψερσρε αζ ιγνψ. 

   

 

6.) Κολονιζ〈χι⌠, µυνιχιπαλιζ〈χι⌠ 

 

Ρϖιδδελ α η⌠δτ〈στ κϖετ!εν µεγκεζδ!δττ Ιλλψριχυµ σζακι ρσζνεκ 

κολονιζ〈λ〈σα. Ρ⌠µα Παννονια τερλετν σσζεσεν ηατ τελεπεσ χολονι〈τ αλαπτοττ: Εµον〈τ 

Αυγυστυσ ιλλ. Τιβεριυσ, Σαϖαρι〈τ Χλαυδιυσ, Σισχι〈τ σ Σιρµιυµοτ α Φλαϖιυσ χσ〈σζ〈ροκ � αζ 

ελ!ββιτ ϖαλ⌠σζν∀λεγ ςεσπασιανυσ, αζ υτ⌠ββιτ ινκ〈ββ ∆οµιτιανυσ � Ποετοϖι⌠τ Τραιανυσ, 

Μυρσ〈τ Ηαδριανυσ. 

Α χολονι〈κατ βεννσζλττεκτ!λ κισαϕ〈ττοττ τερλετεν αλακτοττ〈κ κι. Α τελεπτεττ 

λακοσσ〈γ ργσζετι ηαγψατκα εζεκεν α µεστερσγεσεν λτρεηοζοττ τελεπλσεκεν εγψ 

τµββεν ϕελενικ µεγ α τερριτοριυµον, ηατ〈ροζοτταν ελκλνλϖε α σζοµσζδσ〈γ〈βαν 

τοϖ〈ββλ! !σλακοσσ〈γ ηαγψατκ〈τ⌠λ. Α χολονι〈κ κζοντι τελεπλσει α ταρτοµ〈νψ φ!ββ 

κζλεκεδσι χσοµ⌠ποντϕαιβαν, κζϖετλενλ α φ!υτακηοζ χσατλακοζϖα, σζαβ〈λψοσ 

νγψζετη〈λ⌠σ υτχαρενδσζερβεν πλτεκ φελ, α τερλετκρ!λ κισζορτοττ βεννσζλττεκ αζ 

υτακτ⌠λ, χσοµ⌠ποντοκτ⌠λ τ〈ϖολ, σ αζ ϕ τελεπλσηεζ κπεστ περεµηελψζετβε κερλτεκ. 

Α µυνιχιπιυµοκ εσετβεν κτ φεϕλ!δσι τπυστ κλντηετνκ ελ: αζ εγψικ 

χσοπορτβα αζοκ σοροληατ⌠κ, αµελψεκ κζποντι τελεπλσνεκ α κιαλακυλ〈σ〈τ α ρ⌠µαι 

ϕελενλτ ινδυκ〈λτα. Κατοναι τ〈βορ µελλεττι ϖιχυσκντ, ρ⌠µαι πολγ〈ροκ τελεπλσεκντ 

κελετκεζεττ � α βεννσζλττ λακοσσ〈γνακ α τερλετ κιρτσρε κνψσζερτστ σ 

τελεπλσνεκ λεροµβολ〈σ〈τ κϖετ!εν, αµι πλ. Ηαλιχανυµν〈λ, ϖαγψ Αθυινχυµν〈λ 

ργσζετιλεγ ισ µεγραγαδηατ⌠ � σ α λακοσσ〈γ〈βαν α µεγηατ〈ροζ⌠ ελεµετ α κσ!ββιεκ 

σορ〈ν ισ αζ νκορµ〈νψζατοτ σποντ〈ν µ⌠δον µαγυκηοζ ραγαδ⌠ χιϖεσ Ροµανι 

χονσιστεντεσ ϕ〈τσζοττ〈κ. Μιϖελ εζεκ α κατοναι αλακυλατοκ α φολψαµι 〈τκελ!κετ, σ α 

κζλεκεδσι χσοµ⌠ποντοκατ σζ〈λλτ〈κ µεγ σ ελλεν!ρζτκ α η⌠δτ〈σ σ α ταρτοµ〈νψ 

παχιφικ〈λ〈σα ιδ!σζακ〈βαν, αζ αδοττ ηελψεκ κεδϖεζ! φεκϖσε κσ!ββ, α τελεπλσνεκ λτετ! 

ερ!τ αδ⌠ κατονασ〈γ ελϖεζνψλσε υτ〈ν ισ φεϕλ!δ!κπεσσ τεττε α µελλεττκ κιαλακυλτ 

                                                           
911 Η. ΩΟΛΦΦ: ςετερανπριϖιλεγιεν 68 σκκ. 
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φαλϖακατ. Αζτ νεµ τυδϕυκ, ηογψ α τ〈βοροκ φεληαγψ〈σ〈τ κϖετ!εν σορ κερλτ−ε ϖαλαµιλψεν 

ϖετερ〈ντελεπτσρε ισ. Ελκπζεληετ!, µερτ πλ. α 71. 〈πρ. 5−ρε δατ〈λτ, ςεσπασιανυσ 〈λταλ 

κιαδοττ κατοναι διπλοµα παννονιαι δεδυχτι⌠τ εµλτ, α ηελψ κζελεββι µεγϕελλσε νλκλ, 

αµιβ!λ αρρα κϖετκεζτετηετνκ, ηογψ α τελεπτσ εγψσζερρε τββ ηελψρε ισ ιρ〈νψυλτ.912  

Νοσ ιλψεν ελ!ζετεσ φεϕλ!δσ ερεδµνψεκντ νψερηεττε ελ α µυνιχιπιυµι ρανγοτ α µ〈ρ 

εµλτεττ Σαλλ〈ν σ Αθυινχυµον κϖλ α Παννονια συπεριορβαν φεκϖ! Μυρσελλα, Βριγετιο, 

ςινδοβονα σ φελττελεζηετ!εν Σχαρβαντια σ Ηαλιχανυµ ισ, τοϖ〈ββ〈 α Σζ〈ϖα ϖλγψβεν 

φεκϖ! Νεϖιοδυνυµ, Ανδαυτονια, σ εσετλεγ µγ Μαρσονια (αζ υτ⌠ββι µυνιχιπιυµι 

ϕογ〈λλ〈σα µελλεττ χσακ κζϖετεττ αδατοκ σζ⌠λνακ).  

Α µυνιχιπιυµοκ µ〈σικ χσοπορτϕ〈βα αζοκατ αζ εσετεκετ σορολν〈µ, αηολ εγψ 

χιϖιτασ περεγρινα µυνιχιπαλιζ〈λ〈σ〈ρα κερλτ σορ. Ιλψεν ϖολτ Χαρνυντυµ, µελψ α χιϖιτασ 

Βοιορυµ τερλετνεκ εγψ ρσζβ!λ σζερϖεζ!δττ, ιλψεν Αθυαε Βαλισαε ϖαγψ µ〈σ νϖεν 

µυνιχιπιυµ Ιασορυµ, σ ιλψεν Μογετιανα, µελψ µινδεν ϕελ σζεριντ α χιϖιτασ 

Αζαλιορυµβ⌠λ ϕττ λτρε, 

Α ϖ〈ροσσζερϖεζ!δσεκ εγψικ νεηεζεν τισζτ〈ζηατ⌠ µοζζανατα α χολονια ϖαγψ 

µυνιχιπιυµ σζ〈µ〈ρα νλκλζηετετλεν τερριτοριυµ κιαλακτ〈σ〈νακ κρδσε. Α 

λεγι⌠στ〈βοροκατ ϖεζ! κιτερϕεδτεββ κατοναι τερλετεκ, µελψεκετ µγ α η⌠δτ〈σ σορ〈ν, 

ϖαγψ α παννον−δαλµατα λ〈ζαδ〈στ κϖετ! µεγτορλ⌠ ακχι⌠κ σορ〈ν σαϕ〈ττοττ κι Ρ⌠µα, α 

λεγιο ελϖεζνψλσε υτ〈ν ιλψεν χλρα φεληασζν〈ληατ⌠κκ〈 ϖ〈λτακ Εζ ϖολτ α ηελψζετ Εµον〈ν〈λ, 

(αµεννψιβεν ερεδετιλεγ 〈λλοµ〈σοζοττ οττ λεγιο), Ποετοϖι⌠ν〈λ. Νεµ φελττελεζηετ! 

νεηζσγ Σαϖαρια αλαπτ〈σ〈ν〈λ σεµ, µερτ ιττ α δεσερτα Βοιορυµ ελεγενδ! ηελψετ κν〈λτ α 

χολονια κιαλακτ〈σ〈ρα.. Μ〈σ εσετεκβεν, ελσ!σορβαν φεληαγψοττ αυξιλι〈ρισ τ〈βοροκν〈λ, αηολ 

νεµ ϖολτ ελεγενδ! ηελψ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈νακ κιαλακτ〈σ〈ηοζ, σ φ!λεγ α κσ!ββιεκ 

σορ〈ν αµικορρα α ϖισζονψοκ µ〈ρ ρενδεζεττεκκ ϖ〈λτακ, α ηελψβελι βεννσζλττ 

λακοσσ〈γγαλ ϖαλαµιλψεν µ⌠δον µεγ κελλεττ εγψεζνι, ηογψ αζ νε βντετ! ακχι⌠κντ λϕε 

µεγ α ϖ〈ροσαλαπτ〈στ, εννεκ µεγφελελ!εν αζ εσετλεγεσεν ιγνψβε ϖεττ τερλετεκρτ 

κοµπενζ〈λνι κελλεττ !κετ. Αζ εγψικ µεγολδ〈σ � φ!λεγ κισεββ τρεδκτρζσεκ εσετβεν α 

βεννσζλττεκ τερλετνεκ α ϖ〈ροσ τερριτοριυµ〈ηοζ ϖαλ⌠ χσατολ〈σα, σ εζζελ εγψιδεϕ∀λεγ. 

κζσσγκνεκ κλν αδµινισζτρατϖ εγψσγκντ α ϖ〈ροσ νκορµ〈νψζατ〈νακ ϖαλ⌠ 

αλ〈ρενδελσε, αττριβυ〈λ〈σα ϖολτ. Α κοµπενζ〈χι⌠ α χιϖιτασ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ραι σζ〈µ〈ρα α 

λατιν ϕογ µεγαδ〈σα λεηετεττ, µελψ εγψβεν α βεννσζλττ ϖεζετ!ρτεγ σζ〈µ〈ρα α ρ⌠µαι 

                                                           
912 ΧΙΛ ΞςΙ 14. (Σαλοναε, ∆αλµατια) εγψ α Σζ〈ϖ〈τ⌠λ δλρε λ!, Μαεζαει τρζσβε ταρτοζ⌠ ραϖενναι 

φλοτταϖετερ〈ν σζ〈µ〈ρα. 
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πολγ〈ρϕογ ελνψερσνεκ α λεηετ!σγτ, σ α χολονια ϖεζετ! ρτεγειβε ϖαλ⌠ ιντεγρ〈λ⌠δ〈σ 

περσπεκτϖ〈ϕ〈τ ϕελεντεττε. Εµονα εσετβεν � τββ µοζζανατ ισ αρρα υταλ, ηογψ εζ ϖολτ α 

µεγολδ〈σ.913 Σισχι〈ν〈λ ισ γψ τ∀νικ, ηογψ α βεννσζλττ λακοσσ〈γ � ϖαγψισ α Σεγεστανοι = 

Σισχιανι � α χολονια αλαπτ〈σ〈τ κϖετ!εν αννακ κερετειν βελλ φολψταττα τοϖ〈ββ λεττ, σ 

Νεϖιοδυνυµ, σ Ανδαυτονια εσετβεν ισ ινκ〈ββ εζ τ∀νικ ϖαλ⌠σζν∀ββνεκ. Εζεκ α 

Πλινιυσν〈λ µγ ν〈λλ⌠αν εµλτεττ βεννσζλττ τρζσεκ Πτολεµαιοσν〈λ µ〈ρ νεµ 

σζερεπελνεκ. Ελτ∀νσκ α Φλαϖιυσ−κορι ϖ〈ροσσζερϖεζσεκκελ ηοζηατ⌠κ σσζεφγγσβε. 

Σιρµιυµοτ ιγεν νεηζ µεγτλνι. Εγψρσζτ νεµ ισµερϕκ ποντοσαν σεµ αζ αλαπτ〈σ 

κρλµνψειτ σεµ ιδ!ποντϕ〈τ, µ〈σρσζτ νεµ τυδϕυκ αζτ σεµ, ηογψ µιλψεν αλακυλατοκ 

ϖετερ〈νϕαιβ⌠λ 〈λλτ σσζε α χολονια τελεπεσκζσσγε. Αζ ηογψ χιϖιτασ περεγριν〈κ 

τερλετειτ, α Σιρµιενσεστ, α Χορναχατεστ, σ ταλ〈ν ρσζλεγεσεν αζ Αµαντινιτ ισ ιγνψβε 

ϖεττκ, ελγ νψλϖ〈νϖαλ⌠νακ λ〈τσζικ, µιντ αηογψαν αζ ισ, ηογψ α χολονια ϖεζετσβεν αζ 

ριντεττ τρζσεκ ϖεζετ!ρτεγε ισ σζερεπετ καποττ. Μιϖελ αζονβαν α Σζερµσγ βεννσζλττ 

λακοσσ〈γ〈β⌠λ α µεγελ!ζ! ϖτιζεδεκβεν ερ!τελϕεσεν σοροζτακ � α κρνψκβελι πρινχιπεσ 

χιϖιτατισ σ α σιρµιυµι ορδο−ταγ χορναχασ ελ!κελ! ισ χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ, αµι αυξιλι〈ρισ 

σζολγ〈λατ ρϖν τρτν! πολγ〈ρϕογσζερζσρε υταλ, σ µιϖελ α χολονια δεχυρι⌠ι µαγυκ ισ 

τββσγκβεν χσ〈σζ〈ρνεϖετ ϖισελ! προϖινχι〈λισοκ, ϕογγαλ φελττελεζηετϕκ, ηογψ α ηελψι 

ροµανιζ〈λτ ελεµετ ισ βεϖοντ〈κ αζ ϕ κζσσγβε. Εββεν α ηελψζετβεν αζονβαν ελγγ 

νεηζ κρδσνεκ λ〈τσζικ α τρζσ µ〈σικ, ροµανιζ〈λατλαν φελε  αλ〈ϖετσνεκ προβλµ〈ϕα. Α 

χιϖιτασ περεγρινα τελϕεσ τελϕεσ ϕογ πολγ〈ρα α ρ⌠µαι χολονι〈βαν τι. αυτοµατικυσαν 

ϕογφοσζτοττ〈 ϖ〈λτ.  Α νεηζσγεκ 〈τηιδαλ〈σ〈τ ϕελεντηεττε εγψ κιτερϕεδτεββ 

πολγ〈ρϕογαδοµ〈νψοζ〈σ � α Φλαϖιυσοκ ϕελεντ!σ σζ〈µαρ〈νψα Σιρµιυµ 

σζεµλψνϖανψαγ〈βαν εννεκ µρλεγελστ λεηετ!ϖ τεσζι � , α λατιν ϕογ αδοµ〈νψοζ〈σα α 

περεγρινυσοκ ρσζρε, ϖαγψ πεδιγ α µαραδκ τερλετεν α ροµανιζ〈λατλαν ελεµεκ σζ〈µ〈ρα 

α χιϖιτασ περεγρινα φεννταρτ〈σα. Σιρµιυµβαν ϖαλ⌠σζν∀λεγ α η〈ροµ µεγολδ〈στ 

κοµβιν〈λϖα αλκαλµαζτ〈κ: α Σιρµιενσεστ Πτολεµαιοσ µ〈ρ νεµ εµλτι, χσυπ〈ν αζ 

Αµαντινι−τ, αµι αρρα υταλ, ηογψ αζ ελ!ββιεκ χιϖιτασα µεγσζ∀ντ, αζ Αµαντινι−τ, ϖαγψ 

λεγαλ〈ββισ εγψ ρσζκετ ϖισζοντ ν〈λλ⌠ χιϖιτασσζ〈 σζερϖεζτκ. Ποετοϖι⌠ν〈λ, γψ τ∀νικ � α 

χολονια κεζδετι θυαττυορϖιρι ϖεζετσε µεγενγεδι α κϖετκεζτετστ � α χαναβαε λεγιονισ 

〈τµενετιλεγ λατιν χολονια λεττ (α βοροστψ〈ντ µεντι λακοσσ〈γ κρβεν α Φλαϖιυσοκτ⌠λ 

κεζδϖε ϖαλ⌠σζν∀λεγ λατιν ϕογγαλ σζ〈µοληατυνκ, λδ. φεντεββ), µαϕδ εγψ ρϖιδεσεν εζτ 

                                                           
913 Κεζδετβεν λατιν ϕογ χολονια, θυαρρυορϖιρι ϖεζετσσελ � α 2. σζ〈ζαδ ελεϕν µ〈ρ δυυµϖιρεκ 〈λλνακ αζ 

λν., σ ιυρισδιχτι⌠ϖαλ βρ⌠ αεδιλισεκ γψακορολτ〈κ αζ ν〈λλ⌠ αδµινισζτρατϖ εγψσγετ (παγυστ, πραεφεχτυρ〈τ?) 

αλκοτ⌠  βεννσζλττ κζσσγ φελεττ. 
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κϖετ!εν φογανατοστοττ δεδυχτιο υτ〈ν ρ⌠µαι χολονι〈ϖ〈 αλακυλτ. Α Σερρετεσ σ Σερραπιλλι 

χιϖιτασαι � Πλινιυσ µγ εµλτι !κετ � εζτ κϖετ!εν, ελτ∀ννεκ α φορρ〈σοκβ⌠λ, φελβυκκαν 

ϖισζοντ εγψ χιϖιτασ Ποετοϖιονενσισ εγψ εθυεσ σινγυλαρισ Αυγυστι 3. σζ〈ζαδι φελιρατ〈ν. 

Εββ!λ αζ ϖαλ⌠σζν∀στηετ! � ηα εγψ〈λταλ〈ν ηιτελτ αδυνκ α φελιρατον σζερεπλ! χιϖιτασ 

µεγνεϖεζσνεκ �  ηογψ α χολονια αλαπτ〈σα σορ〈ν α κτ τρζσετ α µαραδκ τερλετεικεν 

εγψ κζσ χιϖιτασβα σζερϖεζτκ, σ α ποετοϖι⌠ι χολονι〈ηοζ καπχσολτ〈κ. Α φελιρατον 

σζερεπλ! σζεµλψεκ νεϖε αλαπϕ〈ν αζ ισ φελϖετηετ!, ηογψ εννεκ αζ ϕ κζσγνεκ λατιν 

ϕογα ϖολτ, µιντ αηογψαν  Ποετοϖιο µυνιχιπ〈λισ αρισζτοκρ〈χι〈ϕα εγψ ρσζννεκ 

σζεµλψνϖαδ〈σ〈βαν ισ µεγφιγψεληετ! α νψυγατι ταρτοµ〈νψοκ λατιν κζσσγειρε 

ϕελλεµζ! νϖαδ〈σ, αµι α βεννσζλττεκ � µ〈σ σσζεφγγσβεν φεντεββ µ〈ρ φελµερλτ − 

λατιν ϕογ〈λλ〈σ〈νακ λεηετ!σγτ ϖαλ⌠σζν∀στι. Σχαρβαντια τερριτοριυµ〈νακ κιηαστ〈σ〈ρτ 

χσερβε α Βοιι ϖαλ⌠σζν∀λεγ λατιν ϕογοτ καπτακ. Ερρε κϖετκεζτετηετνκ ϖισσζα α κσ!ββι 

χαρνυντυµι µυνιχιπιυµ θυαττυορϖιρι ϖεζετσβ!λ (λδ. φεντεββ), σ α λατιν ϕογ 

κζσσγεκ ϖεζετ!ιρε ϕελλεµζ! νϖαδ〈σνακ α Χαρνυντυµ ϖεζετ!ρτεγε 

σζεµλψνϖανψαγ〈βαν.ϖαλ⌠ φελβυκκαν〈σ〈β⌠λ. Α χιϖιτασ Βοιορυµνακ ρ⌠µαι µυνιχιπιυµ 

ρανγϕ〈ρα τρτν! εµελσρε µαϕδ χσακ α παννονιαι µυνιχιπαλιζ〈χι⌠ µ〈σοδικ ναγψ 

ηυλλ〈µ〈βαν, Ηαδριανυσ αλαττ κερλτ σορ. Α χιϖιτασ πολγ〈ραινακ λατιν ϕογ〈λλ〈σα εζτ α 

φορδυλατοτ µ〈ρ ελ!κσζτεττε. Μογετιανα ηασονλ⌠κππ θυαττυορϖιρεκ 〈λταλ τρτν! 

ϖεζετσε, τοϖ〈ββ〈 αζ. ηογψ α χιϖιτασ Βοιορυµ σ Αζαλιορυµ σορσα µ〈ρ κορ〈ββαν, α κζσ 

πραεφεχτυσ αλαττ ισ εγψβεκαπχσολ⌠δηατοττ, αζ Αζαλι εσετβεν ισ φελϖετι α λατιν ϕογ 

λεηετ!σγτ. Υγψανχσακ α µυνιχιπιυµ θυαττυορϖιρι ϖεζετσε, σ εσετλεγ αζ εγψικ λακοσ 

Θυιρινα τριβυσα α λατιν ϕογ λεηετ!σγτ α χιϖιτασ Ιασορυµ εσετβεν ισ ϕελζι. Α βριγετι⌠ι σ 

ϖινδοβοναι τ〈βορηελψεκ µελλεττ κιαλακυλτ τελεπλσεκ µυνιχιπαλιζ〈λ〈σα βονψολυλταββ 

κρδσ ϖολτ. Εγψρσζτ α µεγελ!ζ! ιδ!βεν α τρζσι αρισζτοκρ〈χι〈τ ινκ〈ββ Χαρνυντυµ, α 

ηελψταρτ⌠ι σζκηελψ ϖονζοττα, µαϕδ Χαρνυντυµ σ Μογετιανα µυνιχιπιυµι ρανγρα 

εµελσϖελ α χιϖιτασοκ ρτκεσ ρσζε ρ⌠µαι ϖ〈ροσσ〈 ϖ〈λτ. Α ϖ〈ροσσζερϖεζσβ!λ κιµαραδτ 

τερλετ ϕ⌠ρσζτ κατοναι τερριτοριυµ ϖολτ, αζ αζον κϖλ εσ! ϖιδκ πεδιγ ελµαραδοττ. Α 

τ〈βορ κζελι πολγ〈ρι ϖιχυσ � α τ〈βορϖ〈ροσηοζ µρϖε γψενγε σ σζεγνψ ϖολτ. Α Βοιι 

µαραδκ τερλετν α νψυγατι ηατ〈ρσ〈ϖβαν α ναγψβιρτοκ δοµιν〈λτ, σ αζ ιττενι γαζδαγ 

φλδβιρτοκοσ ρτεγ τ〈ϖολταρτοττα µαγ〈τ ςινδοβον〈τ⌠λ. Α παρασζτλακοσσ〈γ ϖισζοντ σζεγνψ 

ϖολτ, εγψσζερ∀ κρλµνψεκ κζττ λτ. Εγψεδλ α τ〈βορϖ〈ροσοκ φεϕλ!δτεκ α µαγυκ 

σοκσζν∀, σοκφλε ϕογ〈λλ〈σ, γψακραν κτεσ ερεδετ∀ λακοσσ〈γυκκαλ. Α χαναβαε−κ ϖ〈ροσι 

ρανγρα εµελσνεκ αζονβαν αµιαττ, ηογψ εζεκ κατοναι τερλετεν αλακυλτακ κι � κοµολψ 

ϕογι−αδµινισζτρατϖ ακαδ〈λψαι ϖολτακ, µελψεκ α κατοναι ιγαζγατ〈σ σ ηαδσερεγελλ〈τ〈σ 
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κρδστ ισ ριντεττκ, εζρτ � µιϖελ εζ νεµ χσυπ〈ν κτ τελεπλσ, ηανεµ αζ εγσζ ∆υνα− 

σ Ραϕνα−ϖιδκ προβλµ〈ϕα ια ϖολτ � 〈τφογ⌠ ρεφορµρα ϖολτ σζκσγ α µυνιχιπαλιζ〈λ〈συκ 

φελττελεινεκ µεγτερεµτσηεζ.914 

Μινδεζεκβ!λ κιτ∀νικ, α παννονιαι κολονιζ〈χι⌠ σ µυνιχιπαλιζ〈χι⌠ τββφ〈ζισ 

φολψαµατ ϖολτ. Νεµ χσυπ〈ν µυνιχιπιυµοκ σ χολονι〈κ αλαπτ〈σ〈τ ϕελεντεττε, ηανεµ � 

µινδεν ϕελ αρρα µυτατ. ηογψ α λατιν ϕογνακ α βεννσζλττ λακοσσ〈γρα ϖαλ⌠ κιτερϕεσζτσε ισ 

ρσζε ϖολτ. Εζ Νψυγατ− σ ⊃σζακ−Παννονια σζλεσ σ〈ϖϕ〈βαν ϖαλ⌠σζν∀στηετ!: α Σζ〈ϖα σ α 

∆ρ〈ϖα ϖλγψβεν λεγαλ〈ββισ Σισχι〈ιγ σ α χιϖιτασ Ιασορυµιγ, α Βοροστψ〈ντ µεντν 

Ποετοϖιο, α Βοιι τοϖ〈ββ〈 εζεκ κελετι σζονσζδϕα, αζ Αζαλι εσετβεν. Παννονια δλκελετι, 

κελετι σ〈ϖϕ〈ρ⌠λ νινχσενεκ ελεγενδ! ινφορµ〈χι⌠ινκ. Α λατιν ϕογ αδοµ〈νψοζ〈σα ναγψ 

ϖαλ⌠σζν∀σγγελ α Φλαϖιυσοκ µυνιχιπαλιζ〈χι⌠σ πολιτικ〈ϕ〈νακ ρσζε ϖολτ. Σχαρβαντια σ 

Μαρσονια Φλαϖιυσοκν〈λ κορ〈ββρα δατ〈ληατ⌠, χιϖιτασ−σζερϖεζετεν ϖαλ⌠ κϖλ〈λλ〈σα ϖετηετι 

φελ εσετλεγ αζτ, ηογψ α λατιν ϕογ κιτερϕεσζτσνεκ, ελσζ⌠ρτ σζιγετενκντ ακ〈ρ ελ!ζµνψει 

λεηεττεκ. Νινχσ εγψβκντ βεννε σεµµι µεγλεπετσσζερ∀ ηισζεν Ιτ〈λι〈τ α Φλαϖιυσοκ 

κορ〈βαν λεγαλ〈ββ η〈ροµνεγψεδ καρϕβαν ολψαν ταρτοµ〈νψοκ ϖεττκ κρλ, αµελψεκ 

λακοσσ〈γα λατιν ϕογ ϖολτ. ⊃ππ εζεκ, φ!λεγ αζ αλπεσι ταρτοµ〈νψοκ εσετει µυτατϕ〈κ, ηογψ α 

ϕογκιτερϕεσζτσνεκ νεµ φελττλενλ α βεννσζλττ τ〈ρσαδαλµακ φεϕλεττσγε σ ελ!ρεηαλαδοττ 

ροµανιζ〈λτσ〈γα ϖολτ α µοζγατ⌠ϕα, ηανεµ α πολιτικα. Α 68/69−εσ πολγ〈ρη〈βορ α κσει 

Αυγυστυσ−κορ σ Τιβεριυσ υραλµα υτ〈ν ϕρα µεγνϖελτε α παννον−δυναι τρσγ 

ϕελεντ!σγτ σ αζτ〈ν α Παννονια ηατ〈ραιν κεζδ!δ! η〈βορκ εζτ µ〈ρ αζ ελκϖετκεζ!κβεν 

µινδιγ µαγασ σζιντεν ταρτοττ〈κ. Εζ αζτ ισ ϕελεντι, ηογψ Παννονιαι υρβανιζ〈χι⌠ϕα � µ〈ρ 

αµι αζ ιττ αλκαλµαζοττ τεχηνικ〈κατ σ ϕογελϕ〈ρ〈σοκατ ιλλετι � χσεππετ σεµ κλνβζττ α 

νψυγατι ταρτοµ〈νψοκβαν αλκαλµατοττ γψακορλαττ⌠λ, λεγφελϕεββ � α ργι⌠ στρατγιαι 

ϕελεντ!σγε φολψτ〈ν, σ αζ ιττ κονχεντρ〈λ⌠δ⌠ ϖετερ〈ν−ερεδετ∀ λακοσσ〈γ φολψτ〈ν � γψορσαββ 

ϖολτ ανν〈λ σ σ∀ρ∀ββ ϖ〈ροση〈λ⌠ζατοτ ερεδµνψεζεττ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
914 Φ. ςΙΤΤΙΝΓΗΟΦΦ,  ΑΝΡΩ ΙΙ.6, 3 σκκ. 
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Ρϖιδτσεκ 

 

 

ΑΑντΗυνγ  Αχτα Αντιθυα Αχαδεµιαε Σχιεντιαρυµ 

Ηυνγαριχαε (Βυδαπεστ). 

ΑΑρχηΗυνγ  Αχτα Αρχηαεολογιχα Αχαδεµιαε 

Σχιεντιαρυµ Ηυνγαριχαε (Βυδαπεστ) 

ΑΧ∆      Αχτα Χλασσιχα Υνιϖερσιτατισ Σχιεντιαρυµ 

 ∆εβρεχενιενσισ. (∆εβρεχεν) 

ΑΕ      Λ�Αννε ⊃πιγραπηιθυε (Παρισ). 

ΑΕΜ  Αρχηαεολογισχη−Επιγραπηισχηε 

Μιττειλυνγεν αυσ √στερρειχη−Υνγαρν. 

(Ωιεν) 

ΑΙϑ Αντικε Ινσχηριφτεν αυσ ϑυγοσλαϖιεν. Ηεφτ 1. 

Νοριχυµ υνδ Παννονια συπεριορ. Βεαρβ. 

ςΙΚΤΟΡ ΗΟΦΦΙΛΛΕΡ � ΒΑΛ∆ΥΙΝ ΣΑΡΙΑ. 

Ζαγρεβ, 1938. 

Αϑ  Αρχηαεολογια ϑυγοσλαϖιχα. (Βεογραδ)  

ΑϑΑ  Αµεριχαν ϑουρναλ οφ Αρχηεολογψ (Βοστον) 

ΑϑΠΗ      Αµεριχαν ϑουρναλ οφ Πηιλολογψ 

ΑΜΝ      Αχτα Μυσει Ναποχενσισ. (Χλυϕ−Ναποχα) 

ΑΙΙΑΧΝ  Αννυαρυλ Ινστιρυλυισε Ιστοριε %ι Αρηεολογιε. 

Χλυϕ−Ναποχα. 

Αρχη. Ηυνγ.     Αρχηαεολογια Ηυνγαριχα. (Βυδαπεστ) 

Αρχη. Κζλ.     Αρχηαεολογιαι Κζλεµνψεκ. (Πεστ) 

ΑΥ∆  Αχτα Υνιϖερσιτατισ 

∆εβρεχενιενσισ.∆εβρεχεν 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ, ΦΗ  ΑΛΦ√Λ∆Ψ, Γ.: Φαστι Ηισπανιενσεσ. 

Σενατορισχηε Ρειχησβεαµτε υνδ Οφφιζιερε ιν 

δεν σπανισχηεν Προϖινζεν δεσ Ρµισχηεν 
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Ρειχηεσ ϖον Αυγυστυσ βισ ∆ιοχτετιαν. 

Ωιεσβαδεν 1969. 

ΑΛΦ√Λ∆Ψ: Περσονενναµεν  ΑΛΦ√Λ∆Ψ Γ.: ∆ιε Περσονενναµεν ιν δερ 

ρµισχηεν Προϖινζ ∆αλµατια. Ηειδελβεργ 

1969. 

 Ανχ.Σοχ. Ανχιεντ Σοχιετψ 

ΑΝΡΩ  Αυφστιεγ υνδ Νιεδεργανγ δερ ρµισχηεν 

Ωελτ. (Βερλιν � Νεω Ψορκ) 

Αρχη. ⊃ρτ.     Αρχηαεολ⌠γιαι ⊃ρτεστ&. (Βυδαπεστ). 

Αρχη. Κζλ.     Αρχηαεολ⌠γιαι Κζλεµνψεκ 

ΑΤ      Αντικ Τανυλµ〈νψοκ. (Βυδαπεστ) 

Ας      Αρηεολο�κι ςεστνικ 

ΒΑΡΚΧΖΙ: Βριγετιο  ΒΑΡΚΧΖΙ, Λ.: Βριγετιο. Βυδαπεστ, 1944−

1951. (∆ισσερτατιονεσ Παννονιχαε, ΙΙ, 22.) 

ΒΑΡΝΕΣ ΒΑΡΝΕΣ, ΤΙΜΟΤΗΨ ∆.: Τηε Νεω Εµπιρε οφ 

∆ιοχλετιαν ανδ Χονσταντινε. Χαµβριδγε 

ΜΑ 1982. 

ΒΗΒλ      Βυργανλνδισχηε Ηειµατσβττερ 

Βϑ Βοννερ ϑαηρβχηερ (Βονν) 

Βπ. Ργ. / Βπ.Ρ. Βυδαπεστ Ργισγει (Βυδαπεστ) 

ΒΡΓΚ Βεριχητ δερ Ρµισχη−Γερµανισχηεν 

Κοµισσιον δεσ ∆ευτσχηεν Αρχηολογισχηεν 

Ινστιρυτσ. (Φρανκφυρτ αµ Μαιν)  

ΒςΧ Βεριχητ δεσ ςερεινσ Χαρνυντυµ (Ωιεν 

1887− 1937) 

ΧΙΛ Χορπυσ Ινσχριπτιονυµ Λατιναρυµ. (Βερλιν) 

Χοµµ. Αρχη. Ηυνγ. Χοµµεντατιονεσ Αρχηαεολογιχαε 

Ηυνγαριαε. (Βυδαπεστ) 

ΧΣΙΡ Χορπυσ Σιγνορυµ Ιµπεριι Ροµανι 

%Ε�ΚΑ � Ρ. ΗΟ�ΕΚ  ϑΟΣΕΦ %Ε�ΚΑ � ΡΑ∆ΙΣΛΑς ΗΟ�ΕΚ: 

Ινσχριπτιονεσ Παννονιαε Συπεριορισ ιν 

Σλοϖαχια Τρανσδανυβιανα ασσερϖαταε. Βρνο, 

1967. (Οπερα Υνιϖερσιτατισ Πυρκψνιαναε 

Βρυνενσισ, Φαχυλτασ Πηιλοσοπηιχα νρ. 125.) 
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%ΖΝ      ∋ασοπισ ζα ζγοδοϖινο ιν ναροδοπισϕε. Ιζδ. 

Ζγοδοϖινσκο δρυ�τϖο ϖ Μαριβορα (Μαριβορ, 

1, 1904−, ν. ϖ. 1, 1965−.) 

∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Ιλ χονφινε                                       ∆ΕΓΡΑΣΣΙ, Α.: Ιλ χονφινε νορδ−οριενταλε 

                                                                    δελλ�Ιταλια Ροµανα. Βερν, 1954.                                    

∆ΕΓΡΑΣΣΙ: Θυαττυορϖιρι   ∆ΕΓΡΑΣΣΙ, Α.: Θυαττυορϖιρι ιν χολονιε 

ροµανε ε ιν µυνιχιπι ρεττι δα δυοϖιρι. Αττι 

δελλα Αχχαδεµια Ναζιοναλε δει Λινχει, σερ. 

ςΙΙΙ ϖολ. ΙΙ. Ροµα, 1950, φασχ. 6. 

∆ΕΣΣΑΥ: ΙΛΣ ΗΕΡΜΑΝΝ ∆ΕΣΣΑΥ: Ινσχριπτιονεσ Λατιναε 

σελεχταε. Ι−ΙΙΙ. Βερλιν, 1902−1916. 

∆ισσ. Πανν. ∆ισσερτατιονεσ Παννονιχαε εξ Ινστιτυτο 

Νυµισµατιχο ετ Αρχηαεολογιχο 

Υνιϖερσιτατισ δε Πετρο Π〈ζµ〈νψ νοµιναταε 

Βυδαπεστινενσισ προϖενιεντεα. Βυδαπεστ. 

∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ ℑΡΠℑ∆ ∆ΟΒ: Ινσχριπτιονεσ εξτρα φινεσ 

Παννονιαε ∆αχιαεθυε ρεπερταε αδ ρεσ 

εαρυνδεµ προϖινχιαρυµ περτινεντεσ. 

Βυδαπεστ � Αµστερδαµ, 4τη, ενλαργεδ εδ., 

1975. 

∆ΟΒ: Πορτοριυµ ℑΡΠℑ∆ ∆ΟΒ: Πυβλιχυµ πορτοριυµ Ιλλψριχι. 

Βυδαπεστ, 1940. (∆ισσ. Πανν. ΙΙ, 16.) 

εδ. εδιτιον 

ΕΣ      Επιγραπηισχηε Στυδιεν 

ΦΑ Φολια Αρχηαεολογιχα (Βυδαπεστ). 

ΓΜ∆Σ  Γλασνικ Μυσεϕσκεγα ∆ρυ�δτϖα ζα Σλοϖενιϕυ. 

ΓΡΑΦ  ΓΡΑΦ, Α.: ⇐βερσιχητ δερ αντικεν 

Γεογραπηιε ϖον Παννονιεν. Βυδαπεστ, . ν. 

(∆ισσ. Πανν. Ι. 5). 

ΗΙΛ∆, ΣΕ  Συππλεµεντυµ επιγραπηιχυµ ζυ ΧΙΛ ΙΙΙ. 

∆ασ παννονισχηε Νιεδερστερρειχη, 

Βυργενλανδ υνδ Ωιεν. 1902−1968. ∆ισσ. 

Υνιϖ. Ωιεν 
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ΗΟΛ∆ΕΡ ΗΟΛ∆ΕΡ Α.: Αλτ−Χελτισχηερ Σπραχησχηατζ. 

Λειπζιγ 1896−1914. 

ΗΟ�ΕΚ      ΗΟ�ΕΚ, Ρ.: Τιτυλι Λατινι Παννονιαε 

Συπεριορισ αννισ 1967−1982 ιν Σλοϖαχια 

ρεπερτι. Υνιϖερσιτα Καρλοϖα, Πραηα 1984. 

ΗΠΣ      Ηυνγαριαν Πολισ Στυδιεσ. ∆εβρεχεν 

Ι∆Ρ      Ινσχριπτιονεσ ∆αχιαε Ροµαναε. (Βυκαρεστ) 

ΙΛΑ  Ρ. ΧΑΓΝΑΤ � Α. ΜΕΡΛΙΝ � Λ. ΧΗΑΤΕΛΑΙΝ: 

Ινσχριπτιονσ Λατινεσ δ�Αφριθυε (Τριπολιταινα, 

Τυνισιε, Μαροχ). Παρισ 1923. 

ΙΛΧς  Η. ∆ΙΕΗΛ: Ινσχριπτιονεσ Λατιναε χηριστιαναε 

ϖετερεσ. Βερλιν, 1925−1931. 

ΙΛϑυγ  �α�ελ, Α. − �α�ελ, ϑ.: Ινσχριπτιονεσ Λατιναε 

θυαε ιν Ιυγοσλαϖια ιντερ αννοσ ΜΧΜΞΛ ετ 

  ΜΧΜΛΞ ρεπερταε ετ εδιταε συντ. Λϕυβλϕανα, 

1963.  

ϑΑΙ      ϑαηρβυχη δεσ Αρχηολογισχηεν Ινστιτυτσ 

ϑΑ/ ϑβΑ     ϑαηρβυχη φρ Αλτερτυµσκυνδε 

ϑΜςΩ      ϑαηρβυχη δεσ Μυσευµϖερεινσ Ωελσ 

ϑ√ΑΙ ϑαηρεσηεφτε δεσ στερρειχηισχηεν 

αρχηολογισχηεν Ινστιτυτεσ (Ωιεν). 

ϑΡΣ Τηε ϑουρναλ οφ Ροµαν Στυδιεσ 

Κ〈δ〈ρ � Βαλλα     Κ〈δ〈ρ Ζ. � Βαλλα Λ.: Σαϖαρια. Βυδαπεστ 

1958. 

ΚϑΕ Α ϑ⌠και Κζµ(ϖελ&δσι σ Μζευµι 

Εγψεσλετ ηιϖαταλοσ ρτεστ&ϕε. Κοµ〈ροµ. 

ΚΝΝ√      Κυλτυρ υνδ Νατυρ ιν Νιεδερστερρειχη 

ΚΡΑΗΕ ΚΡΑΗΕ, Η.: Λεξικον Αλτιλλψρισχηεν 

Περσονενναµεν. Ηειδελβεργ 1929. 

ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ: Ρµερφυνδε       Ω. ΚΥΒΙΤΣΧΗΕΚ: Ρµερφυνδε ϖον 

Εισενσταδτ. Σονδερσχηριφτεν δεσ 

√στερρειχηισχηεν Αρχηολογισχηεν Ινστιτυτεσ 

ιν Ωιεν, Βδ. 9. Ωιεν, 1926. 
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ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ: Αθυινχυµ  ΚΥΖΣΙΝΣΖΚΨ Β.: Αθυινχυµ. Αυσγραβυνγεν 

υνδ Φυνδε. Βυδαπεστ 1934. 

ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ  ΛΑΝΓΗΑΜΜΕΡ, Ω., ∆ιε ρεχητλιχηε υνδ 

σοζιαλε Στελλυνγ δερ Μαγιστρατυσ 

µυνιχιπαλεσ υνδ δερ∆εχυριονεσ ιν δερ 

⇐βεργανγσπηασε δερ Στδτε ϖον σιχη 

σελβσϖερωαλτενδεν Γεµεινδεν ζυ 

ςολλζυγσοργανεν δεσ σπταντικεν 

Ζωανγσσταατεσ (2.−4. ϑαηρηυνδερτ δερ 

ρµισχηεν Καισερζειτ). Ωιεσβαδεν, 1973. 

ΛΦ      Λιστψ Φιλολογιχκ (Πραηα). 

Λαυρ. Αθυ. Λαυρεαε Αθυινχενσεσ ς. Κυζσινσζκψ 

δεδιχαταε. Βυδαπεστ 1938−1942. 

ΜΒΗΝς  Μιττειλυνγεν δεσ Βυργενλνδισχηεν 

Ηειµατ− υνδ Νατυρσχηυτζϖερεινεσ 

ΜΧΣΨ: Βεϖλκερυνγ  ΜΧΣΨ, Α.: Βεϖλκερυνγ ϖον Παννονιεν 

βισ ζυ δεν Μαρκοµαννενκριεγεσ. Βυδαπεστ 

1959.  

ΜΧΣΨ, ΜοΤ  ΜΧΣΨ Α., ιν: Μαγψαρορσζ〈γ τρτνετε τζ 

κτετβεν Ι. Μαγψαρορσζ〈γ τρτνετε. 

Ελ&ζµνψεκ σ µαγψαρ τρτνετ 1242−ιγ. 

Σζερκ. Βαρτηα Ανταλ. Βυδαπεστ, 1984.  

ΜΧΣΨ: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια.  Α. ΜΧΣΨ: Παννονια ανδ Υππερ Μοεσια. Α 

Ηιστορψ οφ τηε Μιδδλε ∆ανυβε Προϖινχεσ οφ 

τηε Ροµαν Εµπιρε. Λονδον, 1974. 

ΜΡΤ Μαγψαρορσζ〈γ ργσζετι τοπογρ〈φι〈ϕα. 

ΜΖΚ Μιττειλυνγεν δερ Ζεντραλ Κοµισσιον. 

ΝΦ νευε Φολγε 

ν. ϖ. νοϖα ϖρστα (= ϕ σοροζατ)  

ΝΟΛΛ  Ρ. ΝΟΛΛ: Γριεχηισχηε υνδ λατεινισχηε 

Ινσχηριφτεν δερ Ωιενερ Αντικενσαµµλυνγ. 

Ωιεν, 1962. 
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ΟΜΡΤ⊃  Αζ Ορσζ〈γοσ Μαγψαρ Ργσζετι Τ〈ρσυλατ 

ϖκνψϖε 

ΟΖ      Οσϕε!κι Ζβορνικ. Μυζεϕ Σλαϖονιϕε. (Οσιϕεκ) 

ΠΑΠΕ      Ωρτερβυχη δερ Γριεχηισχηεν Ειγενναµεν. 

Βραυνσχηωειγ 1884.3 

ΠΑΡ      Προ Αυστρια Ροµανα. (ςιεν) 

ΠΑΥΛΟςΙΧΣ: Τοπογρ〈φια  ΠΑΥΛΟςΙΧΣ ΙΣΤςℑΝ: Σαϖαρια � Σζοµβατηελψ 

τοπογρ〈φι〈ϕα. Σζοµβατηελψ, 1943. 

Η.−Γ. ΠΦΛΑΥΜ: Χαρριρεσ ΠΦΛΑΥΜ, Η.−Γ: Λεσ χαρριρεσ 

προχυρατοριεννεσ θυεστρεσ σουσ λε Ηαυτ−

Εµπιρε ροµαιν. Ι−Ις. Παρισ 1960−61 

ΠΙΡ      Προσοπογραπηια Ιµπεριι Ροµανι. 

ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ ΠΡΕΜΕΡΣΤΕΙΝ, Α. ϖ.: Ρµισχηε Στρασσεν ιν 

Κραιν. 1899. 

ΠΡΚ ΜΧΣΨ Α. � ΦΙΤΖ ϑ. (Σζερκ.): Παννονια 

ργσζετι κζικνψϖε. Βυδαπεστ, 1990. 

ΡΕ  Παυλψσ Ρεαλενχψχλοπδιε δερ χλασσισχηεν 

Αλτερτυµσωισσενσχηαφτ (Στυττγαρτ) 

ΡΙΛ  Ρενδιχοντι δελλ�Ιστιτυτο Λοµβαρδο δι 

Σχιενζε ε Λεττερε. 

ΡΙΝΜΣλ �Α�ΕΛ ΚΟΣ, Μ.: Τηε Ροµαν Ινσχριπτιονσ ιν 

τηε Νατιοναλ Μυσευµ οφ Σλοϖενιϕα.  

ΡΙΥ  ∆ιε ρµισχηεν Ινσχηριφτεν Υνγαρνσ Ηγ. Α. 

ΜΧΣΨ ετ αλ. (Βυδαπεστ 1972−) 

ΡΛ√      Ρµισχηε Λιµεσ ιν √στερρειχη 

ΣΧΗΟΒΕΡ  Α. ΣΧΗΟΒΕΡ: ∆ιε ρµισχηεν Γραβστεινε 

ϖον Νοριχυµ υνδ Παννονιεν. Ωιεν, 1923. 

ΣΧΗΥΛΖΕ  ΣΧΗΥΛΖΕ, Ω.: Ζυρ Γεσχηιχητε λατεινισχηερ 

Ειγενναµεν. Αβη. Ακαδ. Γττινγεν Ν. Φ. 

ς:2. Βερλιν, 1904. (Αβδρυχκ: 1966). 

ΣΟΛΙΝ � Α. ΣΑΛΟΜΙΕΣ: Ρεπερτοριυµ  Η. ΣΟΛΙΝ � Α. ΣΑΛΟΜΙΕΣ: Ρεπερτοριυµ 

νοµινυµ γεντιλιυµ ετ χογνοµινυµ 

Λατινορυµ. Ηιλδεσηειµ, 1988. (ΑΛΠΗΑ � 

ΟΜΕΓΑ Ρειηε Α. Λεξικα, Ινδιζεσ, 
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Κονκορδανζεν ζυρ κλασσισχηεν Πηιλολογιε, 

80.) 

Σποµενικ  Σποµενικ Σρπσκε Ακαδεµιϕε Ναυκι ι 

Υµϕετνοστι. 

Ε. ΣΤΕΙΝ: Βεαµτεν Ε. ΣΤΕΙΝ: ∆ιε Καισερλιχηεν Βεαµτεν υνδ 

Τρυππενκρπερ ιµ ρµισχηεν ∆ευτσχηλανδ 

υντερ δεµ Πρινζιπατ. Ωιεν, 1932. 

ΣΠΦΦΒΥ, ρ. Αρχη−Κλ. Σβορνικ Πραχι Φιλοζοφιχκ Φακυλτψ Βρνενσκε 

Υνιϖερσιτψ, Ραδα Αρχηεολογιχκο−Κλασιχκ〈  

Συππλ.      συππλεµεντυµ 

Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Ναυπορτυσ  Μ. �Α�ΕΛ ΚΟΣ: Ναυπορτυσ: αντι!νι λιτεραρνι 

ιν επιγραφσκι ϖιρι. Ιν: ϑ. Ηορϖατη (εδ.): 

Ναυποτρυσ (ςρηνικα). Λϕυβλϕανα 1990, 17 

σκκ. 

ςΑΜΖ      ςϕεσνικ αρηεολο�κογ µυζεϕα υ Ζαγρεβυ 

ςερµασερεν: ΧΙΜΡΜ  ϑ. Μ. ςΕΡΜΑΣΕΡΕΝ: Χορπυσ Ινσχριπτιονυµ 

ετ Μονυµεντορυµ Ρελιγιονισ Μιτηριαχαε.  

ςΗΑ∆  ςϕεστνικ Ηρϖατσκογ Αρηεολο�κογ ∆ρυ�τϖα 

(Ζαγρεβ). 

ςΜΜΚ Α ςεσζπρµ Μεγψει Μζευµοκ 

Κζλεµνψει (ςεσζπρµ) 

ςΟΡΒΕΧΚ: Μιλιτρινσχηριφτεν  Ε. ςΟΡΒΕΧΚ: Μιλιτρινσχηριφτεν αυσ 
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