
RÓMAI KORI DÍSZFEGYVEREK PANNÓNIÁBÓL 

B. THOMAS EDIT 

Az időszámításunk kezdete körüli időkben a mai Magyarország
nak a Dunától nyugatra fekvő területe a római birodalom szerves 
részévé, provinciájává vált.1 Még az I. század folyamán Pannónia 
néven bekebelezték a római közigazgatásba. Az ókori Pannónia terü
letének — amelynek legnagyobb része a mai Magyarország dunántúli 
területére esett — határai északon és keleten a Duna, délen a Szává
tól délre, nyugaton az osztrák Alpok nyúlványai voltak. 

Róma hatása erre a területre már a tényleges katonai megszállást 
megelőzően is érezhető volt. A kereskedelmi előretörést csak később 
követte a vidék céltudatos katonai megszállása. A fontos északkeleti 
provincia, Itália, sőt az egész birodalom stratégiai biztosítása szem
pontjából is nagy szerepet játszott és szilárd összeköttetést biztosított 
a keleti és nyugati tartományok között. 

A római birodalom határain kívül élő dákok, germánok, illir és kelta 
törzsek nyugtalankodásai miatt, valamint a birodalom határait kisebb-
nagyobb betörésekkel veszélyeztető népek megfékezése végett az idő
számításunk kezdete körüli évtizedekben nyilvánul meg először Ró
mának az a törekvése, hogy katonai határait egészen az Al-Dunáig, 
majd a Száváig tolja előre. Ettől az időtől kezdve Pannónia szoros 
kapcsolatba kerül Itáliával. 

A hódítás útja nem volt teljesen zavartalan. A Pannónia területén 
élő őslakos illir törzsek egy része fellázadt a hódítók ellen. Rómának 
csak hosszú, több évtizedig tartó harc és jelentős véráldozatok árán 
sikerült a forrongó pannon törzsek lázadásait levernie. 

1 Mócsy, András: Pannónia. Pauly Wissowa Realenzyklopädie der klassischen Alter
tumswissenschaft. Suppl. IX. Stuttgart, 1962.; B. Thomas Edit (Szerk.) : Magyarország ré
gészeti leletei. Budapest, 1957.; Soproni, Sándor (Szerk.): Tabula Imperii Romani. Aquin
cum — Sarmizegetusa — Sirmium. Auf dem Grunde der Weltkarte 1:1000 000, L 34. Buda
pest, 1968.; Alföldi András—Nagy Lajos: A római kor. Budapest az ókorban. I—II. Buda
pest, 1943—44.; Barkóczi László—Bóna István—Mócsy András: Pannónia története. Budapest, 
1963.; Fitz, Jenő: A military history of Pannónia from the Marcomann wers to the death 
of Alexander Severus (180—235). Acta Archaeol. Acad. Sc. Hung. 1962.; Radnóti, Aladár— 
Barkóczi, László: The distribution of troops in Pannónia Inferior during the 2nd Century 
A. D. Acta Archaeol, Acad, Sc. Hung. 1951.; Mócsy András: Die Bevölkerung von Panno
nién bis zu den Markomannenkriegen. Budapest, 1959.; Barkóczi, László: The population 
of Pannónia from Marcus Aurelius to Diocletian. Acta Archaeol. Acad. Sc. Hung. 1964. 
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Pannónia területén csak fokozatosan haladt előre a katonai meg
szállás. A védelem tengelye először a Dráva vonala volt, de a Duna 
bal partján mindinkább nyugtalankodó barbárok ellenőrzésének szük
ségessége Rómát további terjeszkedésre késztette. A segédcsapatok 
állomáshelyeit már időszámításunk első századában áthelyezik a Du
nához. Ujabb fegyverleletek tanúsága szerint a Tiberius-i és Clau-
dius-i időkben fegyveres őrnaszádok jár ták a Dunát, elsüllyedt hajóik 
ma is gazdag tárházai a kora római leleteknek. Domitianus, majd 
Traianus alatt az I. iszázad végén — II. század elején végleg kiépül 
a folyó menti határvédelem, a limes, s már állandó táborok keletkez
nek. Először föld- és palánktáborok, amelyek jelenlétét éppen a leg
utóbbi évek ásatásai igazolták Pannónia több táborhelyének, így Bri-
getiónak (Szőny), Camponának (Nagytétény), Matricának (Százhalom
batta), Ve tus Salinának (Adony) és Inter cisának (Dunapentele-Duna-
újváros) feltárása során. A táborokat fokozatosan kőbe építették át és 
a belső-pannóniai városok mellett a , romanizáció terjesztésének köz
pontjaivá váltak. 

A bennszülött pannóniai lakosság folyamatosan romanizálódik. A ka
tonai hódítást követően a békés, polgári életre való törekvés jellemzi 
az egész tartományt. A birodalom és a tartomány a béke áldásait él
vezte, nem nézett a határokon túlra és nem törődött a barbárok óriási 
tömegeivel, akik Róma terjeszkedésétől saját létüket és függetlensé
güket féltették. A csaknem teljesen rómaivá alakult Pannónia határait 
többfelől is veszélyeztették a barbarikum népei. 

Az északi germánság megmozdulása következtében a kvadok, mar-
komannok és szarmaták dúlásai teszik tönkre Marcus Aurelius alatt 
a virágzó dunai provinciákat. A császár maga éveken keresztül Pan
nóniából irányítja a birodalom védelmét a barbár csapatok ellen. A 
markomann háborúk ideje egész Pannóniában a pusztulás és rombolás 
időszaka volt a II. század végén. Nagyon kevés a tartományon belül 
az olyan terület, amely elkerülte a dúló hordák pusztításait. 

A III. század első harmadának viszonylag békés időszakát zavaros, 
betörésekkel zsúfolt szakasz követi. A folyó menti határvédelem, a 
limes már nem tudja a biztonságot fenntartani és Pannónia népeit 
megvédeni. Ezért a IV. század elején a limes mögötti területeket is 
megerősítik. Ekkor keletkezik a pannóniai belső erődök és erődített 
villák sora, amelyeknek az a hivatásuk, hogy a provincia belsejét 
megóvják a barbár elözönléstől. 

A légiókban szolgáló nagyszámú pannóniai származású katonaság
nak szerte a birodalomban jó híre volt, az Itália felé törekvő barbá
rokat sokszor tartóztatták fel Pannónia földjén. A római hódítás ideje 
alatt mindvégig jelentős része volt Pannóniának — a paraszti föld
művelő népek tartományának — Itália terményekkel való ellátásá
ban is. A III, században a pannóniai származású császárok sora követ
kezett Róma trónján. Septimius Severust (193—211) a pannóniai Car-
nuntumban kiáltották ki császárrá; a pannóniai születésű Probus csá
szár (276—282) neve eltörölhetetlenül összeforrott á tartomány szőlő-
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termesztésével; Diocletianus (282—305) átépítette és megerősítette a 
limest; Maximianus (283—311) is pannóniai születésű volt; Constanti
nus (306—337) súlyos harcokat vívott a Pannóniába betörő ellenség
gel; Licinius (308—324) Constantinusszal együtt adta ki azt a tör
vényt, amelynek szövegét Pannóniában a brigetiói (Szőny) bronztábla 
őrizte meg. Pannóniai származású volt Valentinianus (364—375) és 
Valens (364—378) is. Valentinianus még egyszer összefogta és meg
szervezte, hatalmas erődítési építkezésekkel fokozta a hanyatló pan
nóniai határvédelmet, és itt a Duna mentén, Brigetióban halt meg. 

Soha olyan erős nem volt a limes, mint a 370-es években, de a 
gyenge, nehezen mozgó, földhöz kötött, letelepített katonaságot már 
nem a birodalom védelmének eszméje fűtötte és sarkallta harcra, ha
nem mindenek előtt saját érdekeinek, birtokának védelme. Ez a ka
tonaság nem volt alkalmas a birodalmi eszme érdekében összponto
sított nagy erőkifejtésre. 

Nemcsak külső ellenségek veszélyeztették a birodalmat, hanem bel
ső, társadalmi, politikai és vallási ellentétek is bomlasztották egysé
gét. 

A 376 táján keletről érkező hunok betörésekor a római sereg nagy 
része germánokból és más barbár népekből áll. Pannóniában a ró
mai közigazgatás és katonai szervezet a sorozatos barbár pusztítások 
ellenére is bizonyíthatóan változatlanul fennáll 395-ig, Theodosius 
haláláig. Az újabb kutatások nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy ekkor 
sem szűnt meg a tar tományban a római élet. Egyre gyakoribbak azok 
az adatok, amelyek a tartomány V. század eleji rómaiságáról beszélnek. 

Az V. század első évtizedeiben Pannóniának a magyar Dunántúl 
területére eső része hivatalosan is kiválik a római birodalomból, a 
Dráva—Száva közét azonban Bizánc továbbra is megtartja. 

A közelmúlt években a Duna pannóniai szakaszán mederrendezési 
és kotró munkálatok közben jelentős számban kerültek felszínre római 
kori fegyverek. A véletlen folytán igen ri tkán előforduló típusokhoz 
tartozó példányok. Természetesen adódott az a gondolat, hogy össze
gyűjtsük és közzétegyük a korábbi leletekkel együtt a pannóniai dísz
fegyverek néhány csoportját.2 

Sisakok, pajzsok, tőrök — a katonai támadó- és védőfegyverzet tar
tozékai. A pompakedvelő és a harci erényeket különösen tisztelő ró
mai ember számára nem volt közömbös, hogy mint katona, milyen 
köntösben hirdeti a birodalom eszméjét a barbár népek között. A ró
mai katona fegyverzete mindenkor korszerű és célszerű volt. A har
cászati tudományoknak megfelelő célszerűség mellett azonban a fegy
verek szépsége is jelentős tényező volt. 

2 Az újabban és régebben felszínre került pannóniai fegyverleletekről a közelmúltban 
összefoglaló tanulmány jelent meg könyvalakban B. Thomas, E.: Helme — Schilde — 
Dolche. Studien über römisch—pannonische Waffenfunde. Budapest, 1971. 
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A hősiességet kitüntető jelvényekkel és díszes fegyverek adomá
nyozásával jutalmazták a római hadseregben is. A fegyverek leg
több esetben gazdagon díszítve, de a harcászati céloknak is megfe
lelő kivitelben készültek. 

Ezek a fegyverek a szépségen, érdekességen és a római hősi harci 
szellem felidézésén túl fontos történeti dokumentumok is. — E tár
gyak feldolgozása révén eddig ismeretlen új adatok birtokába jutot
tunk Pannónia tartomány megszállására, romanizációjára és a késő 
római idők birodalmi politikájára vonatkozóan. 

Római kori fegyveranyagát tekintve Pannónia előkelő helyet foglal 
el a római birodalom provinciái között. Különösen jelentősek sisak
leleteink. A hét darab pannóniai sisak két típusba sorolható. A dom
borművekkel díszített bronzsisakok és a lemezborításos, tarajos vas
sisakok között is megtaláljuk a típus egyszerű és pompásabb képvise
lőit. A két típus egyben két külön korszakot ölel fel. A domborműves 
bronzsisakok a kora császárkori sisakviselet egyik képviselőjét, míg a 
vasalapú sisakok a késő római sisaktípust szemléltetik. 

DOMBORMŰVES BRONZSISAKOK 

1. Egyszerűbb domborműves bronzsisak 
(Magyar Nemzeti Múzeum 2. 1942. 2.) 

Szőnyben az olajgyár lakótelepének építésekor, 1942-ben az egykori 
brigetiói tábor belsejében (a praetoriumhoz közel) — lakóház alapo
zásakor — egy IV. századi olvasztókemence került elő. Több kora 
császárkori bronztárgy társaságában egy teljesen összelapított, beol
vasztásra váró bronzsisakot is találtak a kemence mellett.3 A sisak 
restaurálása és konzerválása után a pannóniai sisakok gyűjtemé
nyét egy nagyszerű példánnyal gyarapította.4 

A sisak eredetileg két részből állott. A hozzátartozó arcsisak nem 
került elő. Anyaga 1 mm vastag bronzlemez, amelyen a minta trébe-
léssel van kiképezve. A felületen sok helyütt még jól látszanak az 
egykori fehérfém bevonat nyomai. Homlokrésze kiugró csúcsban vég
ződik, ezen a felületen finom lágy átmenetekkel, emberi arc körvona
lai bontakoznak ki. Hátsó, tarkórészéhez, kissé ferde síkban, keskeny 
nyakvédő kapcsolódik. Felmagasodó taraja elől sasfejben, hátul vad
kanfej ben végződik. A sastollak szabályosan rovátkoltak. A taraj alsó 
részén szabályos gyöngysorvonallal határolt szalagmezőben kyma-sor. 
Szorosan kapcsolódik az előzőkhöz két ugyancsak gyöngysorral hatá
rolt szalagmező. A kyma-sorhoz csatlakozó mezőben szabálytalan tá
volságban rovátkolások, ezek közepén ferde vonalkázás, amely a sas
fejnél abbamaradt. A második szalagmezőben, szabálytalan távolság-

3 Radnóti A.: Bronz Mi thras- táb la Briget t ióből . Archaeológia i Ér tes í tő ( továbbiakban 
Arch . Ér t . ) , 1946—48., 137. o. 

4 Barkóczi L.: Róma i díszsisak Szőnyből . Fol ia Arch . 6. 1954., 45—48. o., XI. t. 1—2, XII . 
t . 2. 
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ban, kettős rovátkolások. A sisak két halántéki oldalán egy-egy pik
kelyes testű, stilizált fejű kígyó van, gyöngysorvonallal határolva — 
ezek közvetlenül a sasfej előtt kidomborodó emberi archoz érnek. 

A sisak fülhöz eső része tagolt. Magasan kiemelkedik, majd egyen
letesen belesimul a sisak szélébe. A kiugrás mögött ferdén vonalkázott 
mező húzódik, amelyet kívül gyöngysorvonal határol. Ugyanez a mező 
a nyakrészen is folytatódik. A nyakvédőt a sisaktól ferde vonalakkal 
borított mező választja el. 

A sisak belsejében — amely még a gerincnél is vékony, üreges 
bronzlemezből áll — jól látszik a trébelés. Semmiféle pántot, vagy 
akasztót, amely az arcsisakkal való kapcsolódását mutatná, nem lá
tunk. A nyakvédő belső felén pontokból álló retrográd R-betű van. 
A betűjelzés mesterjegyet, vagy tulajdonost jelez. 

A teljes felületen megfigyelhető a fehérfém bevonat nyoma, ez ere
deti állapotában a sisakot teljesen beborította. Talán csak a mintá
zatok mélyebb kontúrjaiból villan ki a bronz alapanyag eredeti színe. 
A sisak új korában teljes egészében ezüst sisak hatását keltette. 

A brigetiói sisak teljes magassága 23 cm.5 

2. Domborműves bronzsisak 
(MNM. 54.5.68., korábbi szám Delhaes-gyűjt. 2357.) 

A Delhaes-gyűjteménnyel került be a Magyar Nemzeti Múzeumba 
az előzőhöz hasonló, de gazdagabban díszített domborműves bronz
sisak. Lelőhelye ismeretlen. 

A sisak biztosan két részből állott, mert a homlok feletti részen, 
a belsejében az arcvédőrész beakasztására szolgáló felforrasztott hu
rok van. Hozzávetőlegesen 1 mm vastag bronzlemezből domborították 
és alakították ki a néhol kimagasodó díszítéseket. A sisak belsejében 
a trébelés, az ütögetés nyomai még sok helyütt jól látszanak. A külső 
felületén, az egykori fehérfém bevonat összefüggő nagy foltokban még 
ma is megvan. Ott, ahol nincs kidomborodó mintázat, bemélyített 
négyágú csillagok vannak, úgy tűnik, ezeket nem fedte a fehérfém 
bevonat, hanem eredetileg a bronz vörös színét mutatták. A homlok
részen kiugró csúcs felső lapján finom, lágy domborulatokkal kialakí
tott emberi arc látható. A homlok felett az erősen díszített sisakta
raj elejét kiterjesztett szárnyú sassá alakította a művész. A taraj 
alapját gyöngysor, majd ehhez csatlakozó kyma-sor alkotja, melyből 
rovátkolt tollak állnak függőlegesen felfelé, végig a tarajon kidudoro-
dásokat képezve. A taraj két oldalán a kalotton két-két csillag, ezek 
alatt tekerőző kígyók, magasan kiemelkedő fejjel. A kígyófejek alatt 
ismét csillag. A kígyókat mindkét oldalon két-két domborított hold
sarló választja el a fülvédő lemeztől. A tarkó felett két-két sorban 
csigás hajzatot utánzó mintát domborítottak ki. A nyakvédő lemez 
keskeny és tompa szögben eláll a nyaknál. 

5 A mérés függőleges helyzetben a nyakvédő lemez alsó szegélyétől a sas fejéig történt. 
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Ez a meglehetősen ritka sisakfajta katonai díszpáncélzathoz tarto
zott. A díszpáncélokhoz tartozó leletcsoportokat Drexel6 foglalta ösz-
sze. Lelőhelyeik mindig a katonai táborok és legtöbbjük fegyvergarni
túrához tartozik. A megmaradt példányokon levő feliratok szerint gya
logosok és lovasok egyaránt viselték a díszpáncélokat. 

A brigetiói és a Delhaes-gyűjteményből származó sisakjaink legkö
zelebbi analógiája a Heddernheim-i 1. sz. sisak.7 A brigetiói sisak csak
nem pontos mása a heddernheiminak, míg a Delhaes-gyűjteménybeli 
azonos motívumokkal dolgozik, de díszesebb, gazdagabb kivitelű. 
Mindhárom sisakon megtaláljuk a sisaktaraj előrészén a sast, a halán-
téki részeken a kígyókat, a homlok feletti részen pedig az emberi ar
cot. A heddernheimi és a Delhaes-gyűjteménybeli sisak nyakvédő 
lemeze fölött egyaránt csigásán kiképzett haj megmintázás látható. 

A Delhaes-gyűjteményből származó sisak teljes magassága 27,5 cm. 
Sisakjaink díszítésben, valamint kidolgozásban az új straubingi le

letekhez kapcsolódnak és minden bizonnyal egykorúak is azzal. A 
brigetiói kemence — melyből az egyik sisak előkerült — heterogén 
anyagával nem nyújt korhatározó adatokat, és a magángyűjtemény
ből származó sisak ismeretlen provenienciája sem ad sajnos datális tám
pontot. A straubingi leletekkel való összehasonlítás,8 valamint Drexel9 

datálása a díszpáncélok korát a II. századra helyezi. A III. századi ré
tegből — mint Klumbach is vallja — még nem kerültek hasonlók elő. 

Korban tehát a két domborított bronz lemezsisakunkat a II. szá
zadra határozhatjuk meg. 

Radnóti Aladár10 az említett leletekkel kapcsolatban felvetette egy 
Duna-vidéki, díszfegyverzetet gyártó római birodalmi fegyvergyár 
lehetőségét. 

Ujabban megjelent fegyvertanulmányok azonban arra engednek 
következtetni, hogy mind a straubingi lelet, mind a pannóniai lemezes 
sisakok, valamint a Rajna-vidéki és pannóniai domborított bronzle
mezből készült díszített pajzsdudorok keleti eredete valószínű.11 A 
most felsorolt fegyverek valamennyije eredetileg fehérfém bevonatú 
volt. A bekarcolt, beponcolt, bemélyített mintázat minden esetben az 
eredeti bronzszínt mutatta. így ezek a fegyverzet-tartozékok színes, 
vörös és ezüst hatást keltettek. 

A nyugati tartományokban szórványosan fordulnak elő ilyen és ha
sonló díszpáncél-maradványok. így készítésüket nyugati műhelyekhez 
nem nagyon köthetjük. Welkov12 feltételezése, mely szerint Tháciá-
ba, illetve Moesia Inferiorba helyezi e díszfegyverek gyártási köz
pontját, valamint Drexel véleménye,13 aki ugyancsak tháciai, illetve 

6 Drexel, Fr.: Römische P a r a d e r ü s t u n g . S t r ená Bul ic iana (Zagreb—Split), 1924., 55. o. 
7 Woelcke, K.: De r n e u e römische P a r a d e n h e l m aus Hedde rnhe im . G e r m a n i a 13—14. sz. 

1929—30., 52. s köv . o. Tafel 4: 1,2,3. 
8 Keim, J.—Klumbach, H. ; Der römische Schatzfund von S t raub ing . I. München , 1951., 

15. T. 10, 11; 17. T. l ; 18. T. 10, 11; 20. T. l ; 23. T. 1, 2; 25. T. 1. 
9 Drexel: i. m . 64. o.; Klumbach, H.: G e r m a n i a 16. sz. 1932., 58. o. 

10 Radnóti: i. m. 137. s köv. o. 
i l Barkóczi: i. m. 47. s köv. o. 
12 Welkov, I.: Ein P fe rdeschmuck aus Moesia Inferior. G.J.H. 1952., 109. s köv . o. 
13 Drexel: i. m. 69. s köv. o. 
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bizánci eredetüket tartja valószínűnek, az elmúlt évtizedekben felszín
re került újabb leletek révén nem nyertek bizonyítást. 

A brigetiói és a Magyar Nemzeti Múzeum Delhaes-gyűjteményéből 
származó sisak, valamint ezek analógiái nehezen hozhatók kapcsolat
ba a thrák sisakokkal, mert típusuk, formájuk elüt azokétól. A dísz
sisakok csak olyan helyről származhatnak, ahol a kora császárkorban 
is komoly, hellenisztikus műhelytradíciókkal számolhatunk. 

Barkóczi László legutóbb arra az eredményre jut, hogy Thráciával 
szemben fél kell vetni e fegyverek esetében a keleti eredet lehető
ségét is. Feltűnő, hogy a díszpáncélok trébelési technikája a tárgyak 
felületi ezüstözése, illetve fehérfém bevonása igen szoros technikai 
kapcsolatokat muta tnak a keleti eredetű Mithras és Dolichenus tiszte
letére készült bronz alapú fehérfém bevonatú kultuszképekkel. 

Ezek után felvetődhet, hogy trébelt díszpáncéloknak ez a csoportja 
a keleti elemekkel, a keletet járt csapatokkal, vexillatiókkal, illetve a 
keletről sorozott katonákkal van kapcsolatban. A Duna- és a Rajna
vidéken ezek nagyszámú jelenléte ismeretes. Feltűnő, hogy ezeknek 
a tárgyaknak az elterjedési köre éppen a Közép-Duna vidékére esik. 
Központjuk, illetve előfordulási területük Pannóniában Carnuntum, 
Brigetio és Aquincum körzetéhez köthető. Mint Barkóczi megállapítja, 
mind a három táborhely légióinak vexillatiói a II. században részt 
vettek keleti hadjáratokban, majd mind a három város a II. század 
második felében jelentős keleti telepeseket kap.14 

Mint majd a továbbiakban látni fogjuk, a hasonló típusú bronz 
pajzsdudorok esetében, amelyeknek sokszor motívumkincsei is meg
egyeznek az itt tárgyalt sisakjainkkal és a straubingi lelet díszpáncél
maradványaival, csaknem kétségtelenül hihetünk a keleti eredetben. 

Nem zárja ki a keleti eredetet egy esetlegesen a keleti csapatokkal 
érkező, fegyvergyártó mester, illetve műhely közép-dunai letelepítése 
sem, mely esetben közvetett keleti eredettel kell számolni. 

TARAJOS VASSISAKOK LEMEZBORÍTÁSSAL 

Dunapentelén — a mai Dunaújvárosban — a római kori Intercisá-
ban az 1909. évi ásatás folyamán feltárt épület belsejében egy 15—20 
vassisakból álló leletegyüttes került felszínre. A vassisakok törött da
rabjai a helyiség egyik sarkában voltak felhalmozva. Néhol még a 
taréj rajtafeküdt a sisaktesten s itt-ott az arcvédő lemezek is épség
ben kerültek elő. így tudósít bennünket Hekler15 első leírása a vas
sisakok előkerülési körülményeiről. 

A sisakok a tábor területén a 2107. helyrajzi parcellában a „B"-vel 
jelzett épületből kerültek felszínre.16 Az épület alaprajzát tekintve a 
raktárakhoz volt hasonló — sok apró helyiségével. A vassisakok nagy 

lí Barkóczi: i. m. 48. o. 
15 Hekler A.: Arch. Ért. 1910., 31. s köv. o. 
1G Intercisa (Dunapentele—Sztálinváros) története a római karban I. Budapest, 1954., Bar

kóczi L.: Tábor és lakótelep, 8. fejezet 2—3. ábra. 
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száma azt bizonyítja, hogy nem véletlen előkerült szórványosan el
vesztett sisakokkal állunk szemben, hanem az I-el jelzett helyiségben 
összegyűjtötték a sisakokat. 

Miután 15—20 sisak maradványai között egyetlen egyet sem borí
tott már a megtaláláskor teljesen az egykori ezüstlemez bevonat, fel
tételezhetjük, hogy a megsérült, elkopott ezüstborítást gondosan le
fejtették a sisakról mielőtt az intercisai épület egyik helyiségének 
sarkába felhalmozták volna őket. Ha az épületet elpusztító tűz olvasz
totta volna le az ezüstborítást a sisakokról, a feltáráskor az olvadt 
ezüstmaradványok a vas között megfigyelhetők lettek volna. — Az 
elmondottak alapján feltételezhetjük, hogy a megrongálódott sisako
kat, illetve azok vasanyagát újbóli beolvasztás céljából gyűjtötték 
egybe az intercisai táborban. 

Az előkerülést követően sajnos csak négy vassisak rekonstruálása 
volt lehetséges. A többi töredéknek, vasmaradványnak nem akadtunk 
nyomára a Magyar Nemzeti Múzeum raktáraiban. Feltételezhetően 
mint korrodált, elmorzsolódott, felhasználhatatlan vasanyag nem ke
rült beleltározásra. 

Mielőtt a sisakok tárgyalásába kezdenénk, jelenlegi állapotukról 
megállapíthatjuk, hogy az egykori vasanyag olyan erősen korrodált 
állapotban volt, hogy a restaurálás folyamán a 15—20 sisak marad
ványából mindössze 4 sisak volt megmenthető, illetve rekonstruál
ható. 

A sisakharangot — véleményünk szerint — az egyes sisakoknál nem 
mindig összetartozó darabokból állították össze. így a jelenlegi sisakok 
több sisak egykori alkatrészeit őrzik. Különösen áll ez az 1. és a 3. sz. 
sisakokra. A 2. és a 4. sz. sisak cikkelyei feltehetően eredetileg is egy
máshoz tartoztak. 

A sisakokon jelenleg rögzített fül- illetve arcvédő lemezek ugyancsak 
nem összetartozó darabokként kerültek a sisakokra, hanem a leletben 
épségben maradt arcvédő lemezeket használták fel. 

Az itt elmondottak vonatkoznak a nyakszirtvédő lemezekre is. 
Szerencsés módon a sisakmaradványok azonos típuson belül kü

lönböző formai variációkat őriztek meg számunkra. A négy sisakon 
három különböző sisaktaréj-forma konstatálható. 

Hogy eredetileg valamennyi vassisakunk ezüstlemezzel volt borítva, 
azt többek között a szegecsek ezüst fejei, valamint a 4. sz. fülkivágása 
mellett eredeti helyén megmaradt ezüstlemez borítás is bizonyítja. 

1. sz. vassisak (MNM. 61.13.195.) 

A sisak két részből összeállított kalottját középen egy pánt fogja 
össze. A két sisakcikkely aszimmetrikus, különböző nagyságú. A hom
lok fölött, a pánt két oldalán szem kiformálását figyelhetjük meg. A 
szem a vaslemezben durván kiképezve inkább csak jelzésként jelent
kezik. A sisakcikkelyek a szemektől eltekintve díszítetlenek. A sisak 
peremszegélyén alul apró lyukacskák láthatók, amelyek az eredeti 
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ezüstlemez borítás és a bőrbélés rögzítésére szolgáltak. A fülnél a si
sakcikkelyek ívesen kivágottak. A középső sisakpánt bordaszerűen ki-̂  
magasodik a kalottból és felületén egymástól 3 cm-es távolságban 
szegecsnyomokat figyelhetünk meg. Feltételezhető, hogy ezekből egy
kor kis gombszerű gömböcskék állhattak ki a sisaktaraj díszét ké 
pezve. — Az ugyancsak vasból való nyakvédő lemez is, mint a nit t
szegek bizonyítják, eredetileg ezüstlemezzel volt borítva. 

A sisak méretei: fejkerület (kívül mérve) 65 cm, a pánt szélessége 
3,6—4 cm, a pántborda, illetve sisaktaraj magassága 8 mm, a nyak
védő lemez legnagyobb szélessége 9,3 cm, hossza 10,5 cm. Az arcvédő 
lemez hossza 14 cm. 

2. sz. vassisak (MNM. 97.1909.249.) 

A sisak, formáját tekintve, az előzővel teljesen azonos. A sisakha
rang ebben az esetben is két aszimmetrikus sisakcikkelyből készült. 
A sisakharang ennél a példánynál a két szemkiképzésen kívül még 
10 négysugarú csillaggal van díszítve. Az alsó peremen körbe ismét 
apró lyukacskák látszanak, amelyek az egykori ezüstbevonat és a si
sak bőrbélésének a rögzítésére szolgáltak. A lapos középpánt bordasze
rűen kiemelkedik ugyanúgy, mint az 1. sz. sisak esetében is. Ezen a 
bordaszerű sisaktaréjon az egykori csapszegek és gombocskák egy
mástól 3 cm távolságban lehettek, mint azt még megmaradt nyomaik 
bizonyítják. A nyakvédő lemez egészen hasonló az 1. sz. sisakéhoz. 
Ugyanígy az arcvédő lemez is. A bal arcvédő lemezen 3 db ezüstfejű 
nittszeg is az egykori ezüstbevonatot jelzi. 

A sisak méretei : fejkerület 69 cm, középpánt szélessége 3—3,4 cm, 
a kiemelkedő taraj 8—10 mm magas. A nyakvédő lemez szélessége 
12,5 cm, hossza 11,5 cm, az arcvédő lemez hossza 13,5 cm. 

3. sz. vassisak (MNM. 56.40.11.) 

A sisakformát tekintve a 3. sz. vassisak teljesen azonos az elő
zőkkel. Eltérés csupán a 2 cm magasra kiemelkedő sisaktarajban 
mutatkozik. A szemeken kívül a sisakharangokon semmiféle díszít-
mény nincs. A célszerűséget szolgáló apró lyukacskák a sisakperemen 
ebben az esetben is megtalálhatók. Az egykori ezüstborítás jelzése
ként itt ugyancsak megmaradt néhány ezüstfejű nittszeg. A nyakvédő 
és arcvédő lemezek formailag és kivitelben megegyeznek az előbb 
említett sisakokkal. . • 

A 3. sz. sisak méretei: fejkerület 66 cm, a sisakpánt szélessége 2 
cm, a sisaktaraj a pántból 2 cm magasan emelkedik ki. A nyakvédő le
mez legnagyobb szélessége 11 cm, hossza 10,5 cm. Az arcédő lemezek 
hossza 12,7 cm. 
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4. sz. vassisak (MNM. 10.1951.2.) 

Az 1., 2. és 3. sz. sisakok közel azonos típushoz tartoznak. Kizárólag 
csak taraj kiképzésükben van csekély eltérés közöttük. A 4. sz. sisak 
jellegében ugyan hasonló az előzőekhez, de középtaraját tekintve kü
lönbözik ezektől. A középpánt hiányzik ennél a sisaknál, a magas si
saktaraj a sisakcikkelyek találkozásánál, középen közvetlenül emelke
dik ki a sisakharangból. Ami a sisaktaraj szerkezetét, illetve a fel
erősítését illeti, itt kizárólag Hekler megfigyeléseire támaszkodhatunk, 
aki a sisakok gipszes rögzítése előtt —a lelet találása idején — a tech
nikai sajátosságokat megfigyelte és leírta.17 

Hekler szerint a taréj alsó szélét a két gömbnegyedből álló sisakfél 
közé szorították be. Hogy a sisaktaréj tartását és szilárdságát bizto
sítsák, feltételezi, hogy kétoldalt a taréjt a sisaktest mentén még kes
keny pánttal is leszorították. A taréj tartását ezenkívül azáltal is biz
tosították, hogy a taréj belső peremét elől jobbra, hátul pedig valószí
nűleg ellenkező oldalra kihajtották és ezeket a kihajtott részeket be
lül a sisaktestre rákalapálták. A taréj elején ez a kihajló nyúlvány a 
lelet megtalálásakor még világosan látható volt, később azonban min
den óvatosság mellett is szétmállott. 

A sisaktest alakja — mint már említettük — megegyezik a fent fel
sorolt példányokkal, díszítése azonban ezektől annyiban eltér, hogy 
mindkét sisakfél peremét mintegy 1,5—2,5 cm távolságnyira a perem
től — illetve a középösszeillesztéstől — bemélyített vájat kíséri. A 
sisak homlokfeletti részén a szemek itt is jelezve vannak. A fülkivágás 
fölött a sisakcikkely oldalsó részén egy-egy félhold alakú bemélyítés 
díszíti a sisakot mindkét felén. A 4. sz. sisak alsó peremén, mint az 
előbbi példányok esetében is, jól látszanak körben a kis lyukacskák. 
A bal sisakfél fülkivágásának a homlok felőli sarkában egy ezüstfejű 
nittszeg vékony ezüstlemez darabkát rögzít a vassisakhoz, az egykori 
ezüstlemez borítás maradványait. Az arcvédő lemezen több helyen 
ezüst és réz nittek maradványai vannak. 

A 4. sz. sisak méretei a következők: fejkerület 69 cm, a magas si
saktaraj legmagasabb pontja 9,3 cm, a nyakvédő lemez legnagyobb 
szélessége 10,2 cm, hossza 10,8 cm, az arcvédő lemez 14,2 cm hosszú. 

Összefoglalva tehát a jelenlegi megtartási formájukban egyszerű, 
dísztelen vassisakoknak tűnő intercisai sisakok az ún. tarajos sisakok 
típusába tartoznak. A rajtuk még fellelhető ezüstmaradványokból 
következtetve a sisakok vasanyagát eredetileg ezüstlemezzel vonták 
be. 

5. sz. Eskü téri sisak (MNM. 110.1899.) 

Az ún. Eskü téri sisak Budapesten 1898. június 25-én került fel
színre a Duna bal partján, az akkor épülő Erzsébet-híd balparti pil
lérének alapozásakor, a felső keszonban. Az egykori hivatalos adatok 

IV Hekler A.: Arch. Ért . 1911., 225, s köv. o. és J a h r b u c h d. Deutschen Arch. Ins t i tu ts 
1912. 
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szerint 3,5—3,8 m mélységben feküdt a Duna O-pontja alatt, sűrű 
kavicsrétegben.18 

Nagy Lajos 1932. évi ásatásai,19 Bertalan Vilmos 1944. évi feltá
rásai20 megállapították, hogy az Erzsébet-híd és a belvárosi templom 
környékén a Duna bal partján egy római kori erőd állott. Az ásatá
sok ennek a tábornak, amely a római limesszel szemben ellenerőd
ként, illetve hídfőállásként szolgált, két periódusát tisztázták. 

Az Eskü téri ellenerőd kormeghatározásához jelentős adatokat szol
gáltattak az ásatások során felszínre került bélyeges téglák és érmek. 
A legkorábbi adatok a II. század első évtizedeire nyúlnak vissza és a 
leletek megszakítás nélkül mutatják a terület megszállását a II. szá
zadon át a III. század elejéig. A III. század eleje után egy hiátus kö
vetkezik, egészen Diocletianus új táborépítéséig.21 Ettől az időponttól 
a tábor a római limes végső fennállásáig használatban volt, sőt állott 
és lakott volt a korai magyar középkorban is. 

Az első publikáció leírása szerint,22 amikor a sisakot találták, kül
sejét kavics- és homokréteg borította, ugyancsak kaviccsal volt tele a 
sisak belseje is, amely a vasrozsdával összetapadva tömény, kemény 
masszaként töltötte ki a sisak belsejét. Ez a sisakhoz tapadt rozsdás 
kavicsréteg szerencsésen összefogta a sisakról levált, de eredetileg 
hozzátartozó töredékeket is. 

Minthogy a sisak külsejét aranyozott ezüstlemez borította, erről 
a külső részről viszonylag könnyen eltávolítható volt a rárakódott ka
vicsréteg, és a restaurálás után a sisak díszítései szépen előtűntek. 
Belsejéből, ahol a sisak vas alapja fedetlen volt, a kavicsok mind a 
mai napig eltávolíthatatlanok maradtak, annyira rögzültek a vas alap
hoz. 

Az 5. sz. Eskü téri sisak leírásánál felhasználjuk Hampel részletes 
publikációját23 és Nagy Géza leírását.24 

Az Eskü téri sisakharang nyújtott formájú, a hosszabbik belső át
mérője 23 cm, a rövidebb átmérő 17 cm. Fejkerülete 67 cm. A két 
sisakcikkelyt összeillesztő középpánt szélessége 3,2 cm. A középpánt 
magassága 7 mm. A sisak vastagsága a rozsda által nem csonkított 
részeken kb. 5 mm. 

Az, hogy vajon a sisak vas alapja, amelyet az aranyozott, ékköves, 
helyenként domborított geometrikus és figurális mintákkal díszített 
ezüstlemez borít, eredetileg díszítve volt-e, vagy legalább nagyvona
lakban durván jelezték-e a vas alapon, hogy hova kerülnek a borító
lemez díszítméríyei, ma már nem állapítható meg, mert a lemezbevo
nat teljesen borítja a vassisakot. Hogy azonban legalább a szemek dur
ván jelezve lehettek a vas alapon, hasonlóan az intercisai sisakok 
szemalakításaihoz, azt abból következtethetjük, hogy az Eskü téri sisak 

18 Kuzsinszky B.: Budapest Régiségei 7. 1900., 45. s köv. o. 
19 Nagy Lajos: Az Eskü téri római erőd, Pest város őse. Budapest, 1946., 7. o. 
20 Bertalan V.: Budapest Régiségei 14. 1945., 471. s köv. o. 
21 vö. Bertalan V. helyszínrajzával. 
22 V Ö . Hampel J.: Arch . Ért . 1900., 361. o. 
23 Hampel: Zeitschrif t für h is tor ische Waf fenkunde 2. 1899., 192—201. o. 
21 Nagy Géza: Budapes t Régiségei 7. 1900., 67. s köv. o. 
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homlok fölötti részén egy-egy ovális, nagyméretű kő van befoglalva, 
talán a szemek jelzéseként. 

A sisakszegély keretelése, amely a két gömbszeletet összefogja, 
csaknem egészében megmaradt körben, illetve a hiányzó részek re
konstruálhatók. 

Az Eskü téri sisak felületének díszítményeiben domborművesen 
kialakított mintákat, valamint színes, drágaköveket utánzó üvegpaszta 
betéteket láthatunk. A figurális díszek apró gyöngysoros keretelésben 
vannak elhelyezve és csaknem valamennyi a győzelmi szimbolikával 
van tartalmi kapcsolatban. Így Victoria felemelt kezeiben győzelmi 
koszorúkat tart, egy másik keretben Jupiter ül trónszéken. Majd tá
volabb egymással szemben álló oroszlánok két oldalról egy krátert 
őriznek. Majd ismét Victoria és a krátert őrző oroszlánok képezik a 
homlok feletti pánt díszített sávját. 

Sajnos, a sisak első peremszegélye igen rossz állapotban van és így 
ma már az egykori feliratos mezőből egyetlen betű sem rekonstruál
ható. Hampel a sisak első elnagyolt tisztítása után két betűt ismert fel, 
egy R, majd távolabb egy M betűt.25 Nagy Géza a feliratból kibetű
zött még O betűt is.26 A sisak ismételt, gondos tisztítása után Alföldi 
András OR AR, majd a végen M betűket olvasott ki és a feliratról 
fényképet is közölt.27 — A hiányos felirat értelmezése sajnos nem lát
szik megoldhatónak. 

A sisak arci oldalán a két szemöldök feletti ívre rárakódott vasma
radványok és nittszeg-lyukak jelzik, hogy ezen a helyen volt az orr 
védelmére szolgáló lemez felerősítve. 

A sisak két oldalát arcvédő lemezek alkották. A jobb oldali arcvédő 
lemezből tekintélyes darab megőrződött. Tarkó felőli nyúlványa ma 
hiányzik, bár a sisak találásakor megvolt és a korábbi fényképeken is 
szerepel. 

A sisakszegélyen mai állapotában nem fedezhetők fel az apró lyu
kak, amelyek a bőrbélés felerősítésére szolgáltak, hogy azonban az 
5. sz. Eskü téri sisak is bőrrel volt eredetileg bélelve, mint az 1—4. 
sz. intercisai sisakok, azt bizonyítják számunkra az arcvédő lemezek 
szegélyei, amelyeknek ép részein egymástól kb. 1 cm távolságnyira 
megtaláljuk a lyukacskákat. 

A második arcvédő lemeznek is megvan egy töredék része, amelyet 
a kavicsos rozsdaréteg rögzített a sisakhoz. 

Mindkét arcvédő lemez alapján ugyancsak vasmag képezi, külső 
felükön, mint a sisakharang, ezek is aranyozott ezüstlemezzel vannak 
borítva. Díszítményeik azonosak a sisakharang j éival. 

A sisak nyakvédő lemezére vonatkozó támpontunk sajnos nincs, de 
feltételezhetjük, hogy azonos formájú és szerkezetű volt, mint az in
tercisai sisakoké, vagy a szerencsésebben megőrzött berkasovói 1. és 
2. díszsisaké. 

25 Vö. Arch . Ért . 1900., 72. 0. 
26 Nagy G.: i. m. 71. és 73. o. 
27 Alföldi, A.: Acta Archaeologica (Kobenhavn) Vol. 5. 1934., 107. o., 6b ábra . 

— 42 — 



A budapesti díszsisak legutóbbi, az 1965. évben végzett tisztítása, 
restaurálása és konzerválása után a régi szennyeződések eltávolítása 
lehetővé tette, hogy néhány megfigyelést tegyünk készítésére vonat
kozólag. 

A mintegy 5 mm vastagságú vas sisakharang két külön gömbszelet
ből készült, összeillesztése egy egészen alacsony, kb. 1—2 mm ma
gasságú, 1 cm széles gerinccel történt a középen. A vas sisakharangra 
először a figurális reliefekkel díszített aranyozott ezüstpántot illesz
tették fel, a pánt két végének találkozási pontja pontosan az orrnyereg 
és a homlok vonalában volt, majd két gömbszelet formájú sisakkaréj 
lemezborítása került felerősítésre. A két fél borítólemez a középen 
nem ér össze, hanem szabadon hagyja a vas alatt kissé kimagasodó 
összeillesztési gerincét. A figurális díszű sáv felső szegélyét takaró, 
gömbszelet formájú lemezek kis félgömb alakú szegecsekkel vannak 
a figurális sáv lemezéhez rögzítve úgy, hogy a lemezszélek kb. 6. 
mm-re fedik egymást. Ez után került sor a középső sisakpánt felerő
sítésére. A sisakpánt maga egy széles, lapos vaspánt, melyre ráborí
tották az aranyozott ezüstlemezt és azután forrasztották fel a közép
varratra úgy, hogy a két sisakfél nem érintkező lemezeinek széleit ta
karja. Csak legvégül került a csaknem kész díszsisakra az alsó sze
gélypánt, amelyen egykor a feliratos mező helyezkedett el, s amely 
a sisakoldal síkjából 4—5 mm vastagságban kiáll, tehát egy ugyan
olyan felforrasztott abroncs volt, mint a sisak középső pántja. A sisak
harangon négy szíj csatot figyelhetünk meg. Kettő elöl, illetve hátul, a 
sisaktaréj pánton, kettő a sisak oldalakon helyezkedett el. Mindkét 
csat tüskéje felfelé, a sisakfödél felé mutatot t és arra szolgált, hogy 
az alkalmanként felerősítendő sisaktaréj-díszt szíjakkal rögzítse. Ez a 
díszes taréj nem volt a sisak szerves tartozéka és a sisakot anélkül is 
viselhették. Ezt bizonyítja, hogy a sisaktaréj pántjába még a sisakte
tőn is vannak beillesztett ékkőmásolatok; így a sisak dísze akkor is 
csorbítatlan maradt, ha a sisakforgót nem használták. 

Az Eskü téri sisak előkerülése óta a kutatók érdeklődésének előteré
ben a sisak eredete, illetve stílusának meghatározása állott. 

Hampel a sisak díszítésének stílusával kapcsolatban mértéktartóan 
barbár ízlésről beszélt: „a római barbár vegyes stílust képviselő mun
kák bronzból, vasból, ezüst inkrusztációval és poncolt, vagy domborí
tott mintákkal aranyozva, vagy anélkül Nyugat- és Északnyugat-
Európában, valamint kelet felé egészen a Fekete-tengerig a római 
császárkorból igen gyakoriak."28 

A sisak forma, illetve típus eredetét kutatva az ismert előképek fel
sorolása után Hampel véleményét a következőkben összegezi: „ . . . a 
típus előbb görög idomok befolyása alatt volt és talán utóbb római be
folyás alatt fejlődött tovább, anélkül, hogy magát az alapformát akár 
görög, akár rómainak tekinthetnők."29 

Készítési idejét tekintve a budapesti sisakot Hampel a III—IV. 
századból valónak tartja. 

28 Hampel: Zeitschrif t für h is tor ische Waf fenkunde 1900—1902., 200. s köv. o. 
29 Arch. Ért . 1900., 374. o. 
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Nagy Géza a sisak római kori voltának bizonyítására a figurális dí-
szítményeket összehasonlítja az éremhátlapokkal, melynek eredmé
nyeként egy IV. század első felére eső datálást hoz ki. Véleménye 
szerint a sisak római provinciális készítmény, amely a barbárok szá
mára készült, mégpedig egy jazig fejedelem részére.30 

A budapesti díszsisak stílussajátságaival és datálásával Fettich 
Nándor is foglalkozott. Tagadva annak római voltát. Annak ellenére, 
hogy a sisak római eredete később kétségtelen bizonyítást nyert, mégis 
hasznosnak bizonyultak a díszítmények eredetére utaló megállapítá
sai.31 

Alföldi András tanulmányának eredményeit,32 mely szerint sisa
kunk közeli kapcsolatban volt a Krisztus-monogramos sisakokkal, az 
újabban felszínre került berkaszovói 1. sz. sisak csak megerősíti, bár 
ezen Krisztus-monogram nem lehetett, csak típusban közelálló ezekhez. 
Alföldi datálását, melyet a Krisztus-monogramos pénzek megjelenésé
nek segítségével a Krisztus-monogramos sisakokra is vonatkoztatott, a 
későbbi időpontban felszínre került sisakok sem döntötték meg. 

Ma már abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy az ilyen dísz
sisakok eredetét szűkebb körben tudjuk keresni, mint a korábbi, 
igen szerteágazó kutatás. 

Ha már most valamennyi tarajos sisaktípusba tartozó félgömb ala
kú sisakot számba vesszük, forma és díszítmény szempontjából a kö
vetkező csoportok alakulnak ki. Budapest Eskü tér (díszborítása meg
van), Berkaszovo 1. és 2. (díszborításuk megvan),33 Pfersee 1. és 2. 
(díszborításuk még megvan),34 a Worms, Schildergasse-ban talált 
vassisak, mely intercisai sisakjaink hasonmása, jelenlegi for
májában eredetileg aranyozott ezüstlemezzel volt borítva.35 

Intercisa 1., 2., 3., 4. sz. sisakok, mint korábban már bizonyítottuk, 
ugyancsak ezüst díszborítással voltak ellátva. Az itt felsorolt 10 sisak 
egymástól különböző, mégis azonos jegyeket mutat, alapját, felépíté
sét, szerkezetét és díszítményeit tekintve. 

A Concesti-i36 és Deurne-i37 díszsisakokat — bár rokon vonásokat 
őriznek — az előbb felsorolt azonos jegyeket őrző sisakjainktól, úgy 
gondoljuk, el kell választanunk. A Der el Medineh-ből származó si
sak38 valamint az általában e csoporthoz sorolt dalmáciai St. Vid39-
ből való sisak véleményünk szerint csoportunktól idegen. 

A fent felsorolt 10 díszsisak, mint feltételezzük, azonos műhely
ből került ki, s itt elérkeztünk sisakjaink eredetének kérdéséhez, va-

30 Nagy L.: i. m. 73. o. 
31 Acta Arch . (Kobenhavn) 1930., 262. o. 
32 Acta Arch . (Kobenhavn) 1934., 99. s köv. o. 

33 Manojlovič—Marijanski, Mirjana: Les Casques r o m a i n s t radi fs d e Berkasovo . Novi 
Sad, 1964. 

34 Lindenschmit, L.: Die A l t e r t hümer unse re r he idnischen Vorzeit. Bd. V. Taf. 41., S. 
233 és Ge rman ia Romana2 Taf- V. XXXIII . 

35 u o . Bd. V. 4. ábra , 224. o. 
36 U o . B d . V. 226. O. 
37 Evelin, M. A.: ŕ r a e h i s t o r i s c h e Zeitschrift 3. 1911., 150. o. 
38 Heinrich, K.: G e r m a n i a 24. sz. 1940., 54. s köv. o. 
39 List, C: J a h r b u c h d. K. K. Zen t ra lkommiss ion 1903., 251. o. 
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lamint azoknak a jegyeknek kielemzéséhez, amelyek díszítésükön 
fellelhetők. 

A korábbi kutatás Hekler, Hampel, majd Finály40 kézenfekvőnek 
tartották, hogy az intercisai sisakok eredetét az ott állomásozó Cohors 
I. Hemesenorum jelenlétével kapcsolják össze, és szír, illetve keleti 
elemeket véltek felismerni a sisakokon. 

Az intercisai monográfiából41 nyilvánvalóan kitűnik, hogy Gallienust 
követően a Cohors I. Hemesenorum egyetlen felirata sem ismert, ez 
a csapattest tehát már régen nem állomásozott Intercisában abban az 
időben, a IV. században, amelyből sisakjainkat származtatjuk. 

Az újabban ismertetett hemesai ezüstsisak sem rokon a mi interci
sai sisakjainkkal.42 

Mint említettük, volt olyan felfogás is, amely sisakjainkat — bele
értve a budapesti sisakot is — görög—római keveréktípusnak ta r 
totta. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Schroder össze
foglaló munkájában4 3 összegyűjtve szemlélhetjük a thrák sisakokat és 
ebből is megállapíthatjuk, hogy a mi sisakjainknak ezekhez semmi 
kapcsolatuk nincs. Esetleg csak a mi leegyszerűsített, enyhén tagolt 
arcvédő lemezeink távoli előképeit vélhetnénk felfedezni a gazda
gabb kontúrvonalú thrák előképeken — néhány thrák sisakon a fül
kivágás is megtalálható. Felépítésükben azonban ezek a sisakok egé
szen mások. 

Alföldi a budapesti sisakot kapcsolatba hozza a homlokpántos és 
plasztikus motívumokkal díszített abroncsos sisakokkal, amelyek per
zsa eredetre nyúlnak vissza.44 Ügy tűnik, hogy az intercisai 2. sz. 
sisak valóban támogatni látszik a perzsa kapcsolatok feltételezését, 
amennyiben a sisakharangot képező két sisakcikkely csillag alakú 
díszítményei hasonlatosak a perzsa—iráni rozettás-csillagos t iarák dí
szeihez.45 Ilyen csillagdíszítésekért azonban nem kell olyan távoli ana
lógiához nyúlnunk, sokkal kézenfekvőbb, ha ezt a fajta díszítőmódot 
a Közép-Duna-vidéki római kori bronzművesség emlékein fellelhető 
csillagdíszekkel hasonlítjuk össze.46 Holdakkal való kombinálásuk pe
dig a legelterjedtebb asztrális szimbolika az egész birodalomban. 

Ma már látjuk, hogy a mi félgömb alakú sisakjainknál sokkal köze
lebb áll pl. a perzsa típushoz a Der el Medineh-i sisak.47 Félgömb ala
kú díszsisakjaink közül pántos, illetve szeletekre bontott borítóleme
zeivel talán a Concesti-i48 és a Leiden-i49 sisakok tekinthetők a perzsa 
sisakok hatására díszített példányoknak és a későbbi pántos sisak elő
futárának a Der el Medineh-i sisakkal együtt. 

A tárgyalásunkat képező tarajos sisakjaink eredetével kapcsolatban 

40 A r c h . É r t . 1911., 260. o. é s J a h r b u c h d. D e u t s c h e n A r c h . In s t . 27. 1912., 536—538. o. 
41 Intercisa II. 1957., Barkóczi L..; 535. o. 
42 vermeule, C. C: J o u r n a l of R o m a n Studies 50. I960., 112. o. 
43 J a h r b u c h d. D e u t s c h . A r c h . I n s t . 1912. 4. X X V I I . 317—344. o. 
44 A c t a A r c h . ( K o b e n h a v n ) 1934., 122. o. 
45 Young, John H.: American Journal of Archaeology 68. 1964. PI. 11. Fig. 1. 
46 Radnóti: A r c h . É r t . 1946—48., 145. o., XXIV. t. 
47 vö. Heinrich: i. m. 
48 V Ö . Lindenschmit: Bd . V. 226. o. 
49 Eveiéin: i. m . 150. o. 
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a leghangsúlyosabb vélemény, amely a legtovább tartotta magát, a 
germán eredők hangsúlyozása volt. A germán hatást a barbárosan nagy
vonalú geometrikus díszítésekben és a tarka, nagy kőutánzat beraká
sokban ismerték fel a budapesti sisak többször említett leírói és is
merteti. Legutóbb Mirjana Manojlovič is a berkaszovói sisakokat is
mertető munkájában erősen hangsúlyozta a germán hatásokat a díszí
tőelemekben.50 

Kétségtelen, hogy e sisakcsoportban, melybe az említett 10 sisakot 
besoroltuk, túlsúlyban vannak a barbáros ízlésű díszítőelemek. Mi itt 
nem gondolnánk közvetlen barbár hatásra, hanem csak annyiban 
tart juk barbárosnak ezeket a díszeket, amennyiben az egész késő 
római művészet gót, germán hatásokat ölel fel, mely által darabosabbá, 
rusztikusabbá válnak az udvari ízlésre, illetve udvari megrendelésre 
készült műalkotások is. 

Ez az „elbarbarizálódás", amely a késő római művészetre nagy 
Theodosius alatt, a IV. század végén teljes egészében jellemző, már 
Diocletianus, majd Nagy Konstantin alatt kezdetét veszi, amikor az 
udvari viselet és az udvari ceremónia keleti jegyeket olvaszt magá
ba.51 330-ban az új alapítású főváros, Konstantinápoly a kelet kapu
jában csak elősegítette a késő római művészeti ízlésnek ezt az elkele-
tiesedését. 

E zárt egységet képező sisakcsoport díszítményeit — a nemesfém 
borítólemezek trébelt mintáit és a színes köveket utánzó üvegbera
kásokat is — inkább ennek a késő római udvari művészetnek a köré
be utalnánk, sem mint azt feltételezzük ezekről a sisakokról, mint a 
korábbi kutatók, hogy a római fegyvergyárak készítették a késő római 
hadseregben szolgáló barbár parancsnokok számára az ő ízlésüknek 
megfelelően. 

A sisakok különbözőségét az azonos típuson belül az határozza meg, 
hogy a római hadsereg más és más csapattesteinél különféle rangban 
szolgáló tisztek hadfelszereléséhez tartoztak. 

Mint kitűnik, a felsorolt 10 díszsisak a római kori sisakok között 
egy különálló csoportot képvisel. Bár a sisakok díszítésében, az arc
védő lemezek kiképzésében fellelhetők a birodalom különböző vidé
keiről eredő jegyek, mégis végső megfogalmazásukban sajátosan egy
séges csoportot képeznek. 

Sisakcsoportunk műhelyét, illetve a fegyvergyárat, amelyben ké
szültek, nem szükséges az előkerülési helyektől nagyon távol fekvő 
városok császári műhelyeiben keresni. 

Egy régi leletegyüttes kapcsán, amelyet a Magyar Nemzeti Múzeum 
őriz, talán közelebb tudunk jutni a Budapest Eskü téri sisak készítési 
helyéhez s ezzel együtt az e típusba tartozó sisakok műhelyéhez. 

Az ún. krásznai aranyrudakon5 2 téglalap alakú gyöngysoros kere te
lésben allegorikus alak ül, a város perszonifikációja corona muralissal 
a fején. Ha ezt a bélyegzőt összehasonlítjuk az Eskü téri sisak ülő 

50 Manojlovič—Marijanski : i. m. 34. o. 
Si Technau, W.: Die Kunst der Römer. Berlin, 1940., 280., 295. o. 
52 vö. Hampel: Arch. Ért. 1887., 48. s köv. o. az idevonatkozó korábbi irodalommal. 
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Jupiter ábrázolásával, nyilvánvaló, hogy a két ábrázolás azonos felfo
gásban készült. A krásznai aranyrudakon a figurák alatt SIRM olvas
ható a bélyegzőkön. Kétségtelen tehát a kapcsolatuk a sirmiumi csá
szári verdéhez, illetve a pénzverde mellett dolgozó ötvösmühelyhez. 
A sirmiumi pénzverde aranypénzeket bocsát ki inkább, míg Siscia 
verdéje bronzpénzeket ver. Indokoltnak látszik tehát feltevésünk, hogy 
a sirmiumi verde mellett nemesfémeket feldolgozó ötvösműhely is 
dolgozott. 

A verde működése az érmek tanúsága szerint I. Valentinianus kora 
után megszakadt. A krásznai aranyrudak meghatározásához segítsé
günkre vannak még a császári bélyegzők is. A 3. császári bélyeg egy 
gyermek és két férfi mellképét mutatja. Hampel meghatározása szerint 
a gyermek Gratianus (367 óta Augustus), az egyik férfi Valens csá
szár, a másik férfi Valentinianus, aki 375-ben halt meg. A krásznai 
aranyrudak készítése tehát 367—375 közé keltezhető. 

A Budapest Eskü téri díszsisak figurális díszítményeinek kidolgo
zása finomabb, plasztikusabb, művészibb, mint a krásznai rudakon 
szereplő figuráké. A jobb minőségű kivitel magyarázatát feltehetően 
abban kell keresnünk, hogy más kidolgozási lehetőséget enged meg 
egy trébelt lemez, mint egy benyomott bélyegző. 

A tárgyalásunkat képező sisakok korhatározásához, illetve készítési 
és használati idejükhöz a következő adatok állanak rendelkezésünkre, 
Alföldi idézett munkájában az ilyen sisakok legkorábbi megjelenését 
a IV. század 2—3. évtizedére helyezi. Manojlovic az egyik berkaszovói 
sisak felirattöredéke alapján a sisakokat Licinius—Constantinus idejé
re határozza meg. — A berkaszovói sisakokkal egy leletben került fel
színre két „légcsavar formájú" ezüst bőrveret is.53 Az ilyen övveretek 
általában gyakoriak bronzból, a dunántúli IV. századi sírokban, mint 
azt a veszprémi, pécsi, keszthelyi múzeumokban őrzött példányok is 
bizonyítják. A berkaszovói lelet első zabiájának szíj fogó ezüstpántjai
nak a kiképzésével egyeznek meg. 

Mint fentebb láttuk, a krásznai aranyrudak sisakunkhoz analóg 
pecsétje is, mint legkésőbbi lehetséges készítési időpontot, a iV. 
század 6—7. évtizedét jelzik. 

Összefoglalva tehát az újabb vizsgálatok eredményeként kiderült, 
hogy valamennyi általunk leírt pannóniai tarajos vassisak egykor ara
nyozott ezüstlemezzel borított díszsisak volt. 

Egyik csoportjuk (a Budapest Eskü téri sisak) kőutánzatokkal ta r 
kán, gazdagon díszített és az ornamentális minták mellett figurális 
díszítményeket is őriz. 

A sisakok másik csoportján ma már csak a puszta vas sisakharangon 
helyenként megmaradt ezüstlemez-maradványok és szegecsek jelzik,, 
hogy egykor díszes ezüstlemez, vagy aranyozott ezüstlemez borítású 
sisakként szolgáltak ezek is. Tehát az intercisai vassisakok is eredeti
leg nemesfém borítású díszsisakok voltak. 

53 vö. Manojlovic—Marijan&ki: i. m. XVIII. t. 4., 5., 18. o. 
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Pannóniai sisakjaink korát, illetve készítési — használati — idejét 
a lelőkörülmények, a sisakok díszítményeinek analógiáit, valamint a 
kísérő leletek egyaránt a IV. század 2—7. évtizedeire határozzák 
meg — természetesen egy hosszabb használati idő sincs kizárva. A 
formát és a típust, amelyet pannóniai sisakjaink és a velük azonos tí
pusba tartozó sisakok képviselnek, tipikusan Közép-Duna vidékinek 
tartjuk és kialakulásukat is e körben keressük. Nagy a valószínűsége 
annak, hogy sisakjaink a dél-pannóniai sirmiumi pénzverde mellett 
működő díszfegyverzetet készítő udvari ötvösműhelyben készültek. — 
A sisakok díszítményeit tekintve a tarka kőberakások, trébelt orna
mentikák meglehetősen barbáros ízlést tükröznek, a kevés figurális dí-
szítmény viszont még őriz valamit a hagyományos római birodalmi 
díszítőművészetből. — A díszsisakok végső megjelenési formájukban 
nagyon jellemzőek a késő római udvari ízlésre és ennek az udvari 
ízlésnek igen kifejező csoportját alkotják. 

DÍSZÍTETT BRONZ PAJZSDUDOROK 

Pajzsok, pajzsdudorok a római korból igen ritkán kerülnek felszín
re. A Magyar Nemzeti Múzeum 1966-ig egyetlen díszített pajzsdudort 
sem őrzött a régészeti gyűjteményben. Ennek az évnek januárjában 
és decemberében azonban 2 gazdagon cizellált ezüstözött bronz pajzs-
dudorral gazdagodott a pannóniai fegyvereink gyűjteménye. 

A scutum, a pajzs a kora császárkori légionárius gyalogosok védő
fegyvere volt. Formájukat tekintve négyszögletes, kerek, ovális, vagy 
nyújtott hatszögletű római pajzsokat ismerünk. A lovas fegyvernemek 
pajzsai mindig kisebbek és könnyebbek voltak, mint a gyalogsági paj
zsok. 

A római kori pajzsok nagyrészt többrétegű fából készültek, néha 
bőrrel borítva, esetleg fém szegélypántokkal erősítve.r/' 

Minden esetben fémből készült a szerényebben, vagy gazdagabban 
díszített pajzsdudor (umbo), melynek szerkezeti szerepe is volt. Az 
ellenség felé eső külső pajzsoldalon a dudor általában félgömb alakúan 
kidomborodott, hogy ennek megfelelően a harcos felé eső belső olda
lon az ugyancsak fémből készült pajzsmarkolat, az ansa megmarko-
lásakor a kézfej külső oldalának helye legyen. Ezt a pajzsmarkolat 
szerkezetet jól megőrizték a maguk nemében egyedülálló Dura-Euro-
posból való II. század végi III. századi fapajzsok,55 amelyek festett dí
szítésüket tekintve összehasonlító anyagként fontosak számunkra pan
nóniai pajzsdudoraink vizsgálatánál. 

A Duna pannóniai szakasza — mint Germániában a Rajna medre 
— gazdag tárháza a római leleteknek. Legfőképpen az elmúlt évek 
folyamán medermélyítő, kotrómunkálatok alkalmával több, a maga 

54 Petrikovits, H.: Die römischen Streitkräfte am Niederrhein. Düsseldorf, 1967., 72. o.; 
Ulbert, G.: Römische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Chr. Stuttgart 1968., 15. o. 

55 Brown, F. E.: Excavations( report 6th season. New Haven, 1936., 466. o., XXV—A. 
.kép, ugyanennek a műnek belső ' címoldalán a pajzs színes képe. 
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nemében egyedülálló lelet, illetve leletcsoport került felszínre a kotró
hajók tevékenysége révén. E leletek közül is kiemelkednek a római 
kori fegyverleletek.56 

Az ismertetésünk tárgyát képező díszített pajzsdudorok lelőhelye 
Százhalombatta (Matrica) az egyik esetben, a másik pajzsdudor a Du-
navecse és Harta közötti kotrásból került felszínre, de a kavics kira
kodásakor találták csak meg a hányon Dunaföldváron. 

Ezen a folyampartszakaszon feküsznek Matrica (Százhalombatta), 
Vetus Salina (Adony), Intercisa (Dunaújváros-Dunapentele) és Anna-
matia (Kisapostag) római táborainak maradványai. Nem tartjuk való
színűnek, hogy pajzsdudorleleteink a felsorolt táborok valamelyikéből 
kerültek volna a folyóba, sokkal inkább hoznánk eredetüket a Dunába 
süllyedt római kori hajókkal kapcsolatba. Százhalombattánál tudomá
sunk van egy elsüllyedt római kori hajóról, amelyet a mederben több 
méter vastag kavicszátony borít és amelyből a kotrás alkalmával 35 
bronzedény — egy hajókonyha felszerelési tárgyai — került felszínre. 
E bronzleletek a kora császárkorra, az I—II. századra utalnak.57 Ugyan
ezt a datálást támogatja a hajóból felszínre került kerámia is.58 

Százhalombattai pajzsdudorunk esetében nem bizonyítható teljes 
bizonyossággal az említett hajóból való származás, csak nagy a való
színűsége. Mégis megemlítettük ezt a hajót, mert a fegyverek vízbe 
kerülésénél legtöbbször felmerül a lehetősége annak, hogy áldozatul 
dobta be tulajdonosa fegyverét a folyóba, pajzsdudorunk azonban a 
hajó pusztulásakor is belekerülhetett a vízbe. 

Százhalombattai pajzsdudor (MNM. 66.1.1.) 

A Százhalombattánál a Duna medréből felszínre hozott pajzsdudort 
a Kavicskotró Vállalat munkatársai hozták be 1966 januárjában a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba. 

A pajzsdudor teljes átémrője 20,4 cm. A kalott átmérője 11,2 cm, 
magassága 6,3 cm. Peremének szélessége 4,6 cm. A bronzlemez vas
tagsága 0,4 és 0,6 cm között váltakozik. Patinája sötétbarna, egységes 
színű, a fehérfém bevonat sok helyütt lekopott. A poncolással előraj
zolt mintákat a fehérfém bevonat sokszor eltolódva, nem pontosan ta
karva fedi. 

A pajzsdudor meglehetősen vékony és ezért hátlapján a rajzolatok 
egészen átnyomódnak és az állatok formái kirajzolódnak. A trébelés 
nyomait ugyancsak megfigyelhetjük a hátlapon. 

Bronz pajzsdudorunk, amely egy félgömb alakú kalottból és egy 
vízszintes peremből áll, gazdagon és változatosan díszített. A kalott 
felső részén kettős körbe foglalva a kiterjesztett szárnyú római sas áll, 

56 v ö . Thomas, E. B.: Römischer Legionarsdolch von Dunafö ldvár . Folia Arch . 20. 1969., 
24—46". O. 

57 vö. Radnóti, A.: Die römischen Bronzegefässe von P a n n o n i é n . Disser ta t iones P a n n o -
nicae II:6. Budapes t , 1938. XXXII. , XXXIII. , XXXV. t. 

58 A ha jókonyha le leteinek feldolgozását a legközelebb tervezzük. Elöl járóban csak a n y -
nyi t , hogy az edényeken szereplő fe l i ra tokon a LEG I ADIVTRIX csapat tes te szerepel . 
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karmaival Jupiter villámcsomóját markolva fejét hátrafordítja, csőré
ben a győzelmi koszorút tartja. Egy keskeny díszítetlen sáv után a 
kalott széles díszített mezejében egymást kergető állatokat látunk. 
A sas alatt, alul középen, ugró párduc őzet kerget, amelyet sörényes 
oroszlán követ. Az oroszlán előtt rohanó szarvas, majd két vadkutya 
nyulat vesz közre. A kalotton az állatjelenetes sáv alatt fekvő man
dula formájú karcolatokat egymástól apró körök választják el. A ka
lott legalsó része egy zeg-zug motívummal csatlakozik a pajzsdudor 
pereméhez. 

A pajzsdudor peremén a legbelső sáv ugyancsak zeg-zug motívum, 
majd két rovátkolt sodrott sáv között számtalan körbefutó karcolat 
után következik a perem legszélesebb díszített sávja. A négy pajzs
szeg helyét jelző kör alakú nyílásokat apró koszorúk veszik körül, két-
oldalra lebegő szalaggal. A koszorúk, mint a megmaradt patinanyo
mokból látszik, egyben a pajzsszegeket is kereteitek. A szeglyukak kö
zött egy-egy egymáshoz csatolt körökből álló mező és egy-egy páva
szem-díszes mező van. Az egész pompás és gazdag díszítésű. A figurák 
minden esetben bronzszínűek, míg az alap fehérfém bevonatú. A sze
gély kördíszei és pávaszem-díszei ugyancsak ezüstözöttek és a kima
radt alap őrzi itt a bronz színt. A koszorúk esetében az alap ezüstö
zött és a koszorúk voltak bronzszínűek. Ennél a pajzsdudornál is igen 
érdekesen megfigyelhetjük azt, amit már egy Mainzban előkerült. A-
val jelzett pajzsdudornál Klumbach is megfigyelt, hogy az eredeti 
poncolásokhoz, illetve apró körökhöz nem alkalmazkodott a fémbe
vonat, ezektől sokszor eltér és a forma négyszögesedő jelleget mutat. 

A százhalombattai pajzsdudor, a dunaföldvári pajzsdudort és a main-
zi A-jelű pajzsdudort több más jellegzetes jegy mellett még össze
kapcsolja egymással a kalott alsó részén levő szegély dísze, mely fekvő 
mandula formák között elhelyezett körökből áll. A mainzi A-jelű 
pajzs és a százhalombattai példányon még az egymással összekapcsolt 
körmotívumok is csaknem azonosak. 

A százhalombattai pazsjdudor felső kereteit mezőjét épp úgy kiter
jesztett szárnyú sas díszíti, mint a mainzi A-példányt. Mindkét sas 
csőrében a győzelmi koszorút tartja. 

Dunaföldvári pajzsdudor (MNM. 66.15.1.) 

Dunaföldvárról került be a Magyar Nemzeti Múzeumba a második 
gazdagon díszített pajzsdudorunk 1966 decemberében. A kotróhajó a 
Duna-parton ürítette a sódert, amit a Harta és Dunavecse közötti 
Duna-szakaszon bányásztak. A tárolóhelyen találták meg a pajzsdu
dort.59 A dunaföldvári pajzsdudor teljes átmérője 21,7 cm. A kalott 
átmérője 11 cm. Magassága 6,7 cm. Peremének szélessége 5,5 cm. A 
bronzlemez vastagsága 0,9 és 1,1 cm között váltakozik. Patinája sö
tétbarna, egységes színű, a fehérfém bevonat erősen kopott rajta. A 

5'J Józsa Fábián dunaegyházi lakos hozta be a tárgyat a Magyar Nemzeti Múzeumba és 
elmondotta, hogy 1966. augusztus végén, szeptember elején került felszínre. 
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pajzsdudor belsejében és a perem hátlapján a trébelés nyomai jól ki
vehetőek. 

A gazdagon díszített pajzsdudor félgömb alakú kalott j ának felső 
szektorait csak körkörös sávok díszítik. Ahol a kalott enyhén lejteni 
kezd, két sávban egymás fölé helyezett, úgynevezett pávaszem-motí
vum fut körbe sűrű cizellálással, majd ismét egy keskeny díszítetlen 
sávot találunk. A következő mező virágkelyhekből és szív alakú mag
házból álló körbefutó motívumokat őriz. Ismét körkörös sávok, majd a 
kalott legalsó zónájában egy-egy vízszintesen fekvő mandula formát, 
amely poncolással készült, egymástól 3—3 apró poncolt kör választ 
el. A pajzsdudor vízszintes pereme és a kalott találkozási helyénél 
több körbefutó rovátkolt sáv ismerhető fel. Az egész széles lapos 
pajzsdudorperemet egységbe komponált indamotívum tölti ki. A ka-
csos indák között egy-egy apró szív formájú repkénylevél bontakozik 
ki. A minta készítésénél a nyolc pajzsszög elhelyezését nem vették 
figyelembe. A pajzsszegek nem maradtak ránk, csak a patina jelzi 
a szegfejek nagyságát és a négyzetes átmetszetű lyukak a felerősítés 
helyét. A motívum, az indák, pávafarkak, növénykelyhek stb. minden 
esetben a bronz eredeti színét őrizték meg, míg az alap fehérfém be
vonata még ma is csillog. 

Gazdagon díszített pajzsdudorunkon két felirat is van. Az egyik a 
pajzsdudor peremének legkülső szegélyébe verve, illetve együtt ké
szítve a pajzzsal: > CASSIPOTENTIS . . . Cassius Potens centúriájába 
tartozott a pajzs egykori tulajdonosa, akinek azonban nevét a felirat 
második felében ma már nem lehet kibetűzni. A Cassius név keleti 
eredetű, zsidó körben is előfordul.60 Potens gyakori a nyugati provin
ciákban, Észak-Itáliában és Noricumban.61 A nevek eredetének isme
rete sajnos sem a pajzs korának, sem eredetének meghatározásához 
nem visz közelebb. A dunaföldvári pajzsdudor másik felirata apró, 
poncolt pontokból képzett betűkből áll, szétszórt, hevenyészett írás
móddal: > ANT- .ES CRES PROPINQVS — centuria Antonini. es. Cres-
cenc Propinqus. Eszerint a második tulajdonos Crescens Propinqus 
volt, aki Antoninus — másik nevét nem ismerjük — centuriájához tar
tozott.62 

A pajzsdudor belső oldalán könnyen bekarcolt betűk, ROPINQVS, 
ugyancsak a külső lapon megörökített névre utalnak. Kissé távolabb a 
bekarcolt névtől, azonos betűnagyságban apró poncolt pontokból kép
zett „R"-betű, mely ligáit P—R-nek is felfogható. 

A dunaföldvári pajzsdudor széles peremdíszítése, indákkal, szívek
kel ugyan különbözik az általában geometrikus rendben tagolt és ki
töltött peremek díszítési módjától, mégis a kalott díszítő motívumain 
keresztül szoros rokonságot mutat ez a példány a százhalombattai, 
a mainzi A és a mainzi B6 3 és a Halmágyonf / j előkerült dudorokkal. 

60 Barkóczi: A c t a A r c h . H u n g . 16. 1964., 308. o. 
61 Mócsy, A.: Die Bevölkerung. . . (l.l. jegyzet) 158. o. 
62 A Crescens név általánosan elterjedt a provinciákban. Vö. Mócsy: i. m. 170. o. — 

A Propinquus igen ritkán előforduló név, vö. Barkóczi: Acta Arch. Hung. 16. 1964., 321. o. 
63 Klumbach, H.: Drei römische Schildbuckel aus Mainz. Jahrbuch d. Rom. Germ. Zent

ralmuseums 13. 1966., 165—189. 0., VIII—XV. t. 
64 Hübner, E.: A r c h a e o l . E p i g r a p h i s c h e M i t t e i l u n g e n 2. 1878., HO. s köv . o. 
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A következő pajzsdudorok is formailag az általunk tárgyalt körbe 
tartoznak. Bizonyos, hogy ilyen és hasonló pajzsdudor még több r e j 
tőzik a gyűjteményekben, de díszítetlen mivoltuk nem serkentette a 
kutatókat azok közzétételére. A típus ritkasága, a formák és feliratok 
korhatározó jellege azonban — úgy hisszük — indokolja, hogy foglal
kozzunk velük. 

Bronz pajzsdudor Pannóniából (MNM. 56.40.10.) 

Az ismeretlen lelőhelyű pajzsdudor enyhén csúcsosodó kalottrészé-
nek középpontjában az eszterga rögzítő szögének helye látszik. A 
középpontot két körbefutó vonal veszi körül. A kalott díszítetlen. A 
vízszintes pajzsdudor peremet háromszor két esztergályozott sáv ta
golja. A középső két sáv vonalában négy darab négyszögletes átmet-
szetű szeglyuk a pajzsdudor egykori felerősítésének helye. 

Belső oldalán különösen a kalott részben a nyújtás, trébelés, ü tö-
getések nyomai jól kivehetők. A pajzsdudoron fehérfémes bevonat 
nyoma nem látszik. 

Bronz pajzsdudor Pannóniából (MNM. 68.12.1.) 

A második ismeretlen lelőhelyű pannóniai pajzsdudornak enyhén 
csúcsosodó, alul kissé behúzott kalottja van. A kalott felső részét há
rom körbefutó sáv díszíti. A legszélesebb része fölött valamivel két 
párhuzamosan körbefutó sáv van. A vízszintes peremet a szélhez kö
zel, két egymással párhuzamosan futó sáv kereteli. A peremen az ere
deti négy pajzsszeg helyén kívül még egy négyzetes nyílás is látszik, 
egykori foltozás, javítás helye. A pajzsdudor belső részén kevés ütés
nyom a készítés technikájára utal. 

Az itt tárgyalt típusba tartozó pajzsdudorok leírása után próbáljunk 
közelebb jutni e nagyon ritka csoport eredetéhez, hogy aztán meg
kíséreljük a rendelkezésre álló adatokból készítési, illetve használati 
idejüknek megállapítását. 

Keim—Klumbach könyvének ismertetésében Barkóczi már felveti 
a közölt díszpáncélok keleti eredetének kérdését is,65 felsorakoztatva 
mindazokat a jegyeket, amelyek e csoport keleti eredetére utalná
nak, a következőket mondja: „ . . . még ma is probléma, hogyan kerül
tek el ezek a darabok a Kárpát-medencébe, vagy a nyugati tar tomá
nyokba. A legvalószínűbbnek látszik, hogy a keletet jár t vexillatiók 
és katonák hozták magukkal . . . így lehetett ez Straubingban is, ahol 
nagy a valószínűsége annak, hogy a díszpáncélok megjelenése a Cohors 
I. Flavia Canathenorum szíriai csapat ottlétével függ össze. Keleti ere
detre utalhat még az egyik darabon beponcolt MORONI keleti jellegű 
személynév is." — így Barkóczi már sokkal jobban megközelítette az 

fö Barkóczi: Arch. Ért. 1957., 107. o. 
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eredet kérdését, mint Drexel,66 aki alapvető fontosságú munkájában 
a hasonló típusú díszpáncélok, fegyverek eredetét Thráciában, illetve 
Bizáncban kereste, de a kérdést egyértelműen nem zárta le. A minta, 
a kivitelezés felfogásának összehasonlításából arra az eredményre ju
tottunk, hogy eredetüket és korukat tekintve a zömmel domborított 
mintákkal ékített traubingi díszpáncél maradványok és a mi díszített 
pajzsdudoraink esetében közös eredetet kell keresnünk. Több más 
mellett ilyen, mindkét csoporton — a domborműves és a lapos felü
leten díszített — meglevő közös jegyek pl. a poncolt körökből álló 
minták, amelyeken a köröket egymással vízszintes és függőleges irá
nyú poncolt pálcikák kapcsolják össze. A körök belseje mindig ezüs
tözött.67 

Véleményünk szerint a meghatározás kulcsát a leghasznosabb össze
hasonlító adatokat az ebből a szempontból eddig meglehetősen mellő
zött Dura-Europos-i festett fapajzsok őrizték meg számunkra. 

A Dura-Europos-i pajzsok hajlított falemezek összeillesztésével ké
szültek, hogy ellenállóképességük nagyobb legyen. Ezeket a nyersfa 
lemezeket különböző anyagokkal kezelték, tették tartóssá, rugalmassá, 
majd felületüket egy festőalapul szolgáló réteggel vonták be.68 

Az ovális Dura-Europos-i pajzsok festése az umbo körül kizárólag 
ornamentális elemekből alkotott díszekkel készült. A pajzsok felüle
tét homéroszi jelenetek, amazonharcok és istenábrázolások borították. 
A pajzsok felülete kizárólag a középen egy kör alakú területen ma
radt festetlen. E kör alakú festetlen területek átmérője 18,5 és 22 cm 
között változik. Ez a méret megegyezik a Dura-Europos-i ásatások 
alkalmával felszínre került, a mieinkhez hasonló kerek bronz pajzs
dudorok méretével.69 Ugyancsak megegyezik az általunk itt közlésre 
kerülő kerek pajzsdudorok méreteivel is. 

A téglalap alakú, de hasonló kivitelű Pannónián kívül talált bronz 
pajzsdudorok meghatározásának megkönnyítésére is hasznos, ha azo
kat összevetjük a Dura-Europos-i téglalap alakú festett pajzzsal, illet
ve annak középdíszítményeivel is. 

A téglalap alakú ívesen hajlított, festett pajzs félgömb alakú um
bo j ának alapját egy téglalap képezte, mint azt a bronzrész helye is 
bizonyítja. Az umbo alapjának mérete 22X18 cm, valamivel kisebb, 
mint a Tyne folyóból való és a vindonissai pajzsdudorok alapja. Dí-
szítményeinek tematikáját tekintve azok a győzelmi szimbóliumok 
körébe tartoznak. Kiterjesztett szárnyú sas, csőrében győzelmi koszo
rút tart, a sas két oldalán ugyancsak győzelmi jelvényeket tartó lebe
gő Victoria alakok. A pajzs alján lépő oroszlán, a légió címerállataként 
ábrázolva.70 

66 Drexel: s t r e n á Bul ic iana 1924., 55. s köv. o. 
67 Keim, J.—Klumbach, H.: i. m . X X V I I I . t . 1,2; X X X I . t . 4., v o n a t k o z ó szöveg 26. o. 
6S Hopkins, C—Brown, F.: E.—Gettens, R. J.: Excavations at Dura-Europos. Preliminary 

report of the seventh and eighth seasons or work 1933—34 and 1934—35. New Haven, 1939., 
326. s köv. O., XLII., XLV. t. 

69 Az eredeti bronz umbók képe nem került közlésre, csak annyit tudunk róluk, hogy 
számos példány jött felszínre, és díszítésük koncentrikus körökből áll. (Uo. 328. o.) 

70 Brown, F. E.: Excavations at Dura-Europos. Preliminary report of sixth season of 
work, October 1932 — March 1933. New Haven, 1936., 457. s köv. o., XXV., XXV. A. t. 
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A Dura-Europos-i ovális és szögletes pajzsokon bennünket elsősor
ban a középdíszítmények, azok az ornamentikák érdekelnek, amelyek 
a bronzumbókat vették körül. 

Lehetetlen észre nem vennünk a szoros párhuzamot, amely a tár
gyalásunkat képező díszített bronz pajzsdudorok mintái és a Dura-
Europos-i festett pajzsok umbóit szegélyező minták között fennáll. 

Az ún. homéroszi tematikájú pajzs középdísze egységes, összefüggő 
növényi elemekből, szirmok-levelekből áll. A középpontot körülölelő 
koszorút néhány helyen szalagszerű díszek fogják össze. A mainzi B 
és a Dunaföldvárról származó pajzsdudorok díszítményei ugyanebben a 
„tagolatlan osztatlan" felfogásban készültek. 

Az ún. amazon-j elenetes pajzs umbój át nyolc részre tagolt változa
tos díszítmény kereteli ugyanúgy, mint a Százhalombattáról való 
pajzsumbó keretelő díszei. Levél, szirom és tollszerű minták váltogat
ják egymást. A mintákat osztó, illetve összekapcsoló díszítő tagok 
ugyanolyanok, mint a festett homéroszi pajzs esetében, sőt a téglalap 
alakú scutum közepét is ilyen tagolt, kelyhes, indás, leveles és toll
szerű minták díszítik. 

A festett pajzsok umbóinak keretelő motívumai, valamint a közlé
sünk tárgyát képező pannóniai, de részben a mainzi bronz umbók 
motívumai tagadhatatlanul nagy hasonlóságot mutatnak. 

A kelyhes-indás-magházas virágmotívumok ugyanúgy díszei az 
amazonos pajzsnak, a festett scutumnak, mint a dunaföldvári, Mainz 
A és halmágyi pajzsdudornak. 

Hogy nem azonos mintakönyvre kell itt gondolnunk, hanem azonos 
eredetre, műhelyre, illetve gyártási helyre, azt a motívumegyezé
seken túl a kivitelezés csaknem azonos módja is alátámasztja. 

Bronz pajzsdudoraink esetében válasszunk ki egyetlen egyszerű 
motívumot, mégpedig a poncolt köröket, amelyeket hol egymás mellé, 
hol egymás alá helyezve, néha poncolt vonalkákkal egymáshoz kap
csolnak. A köröcskék igen gyakran enyhén négyszögesedő formát mu
tatnak, ez a négyszögletesedő körforma nagyon jellemző az egész 
csoportra. 

A festett pajzsokról az ásatási leírás közli, hogy azokat egy cso
portban találták Dura-Europosban a római tábor közelében, a canabae-
ban és egy pajzskészítő készletének tartják. A bronz umbókat a szo
kott méretüknek megfelelő — festéskor kihagyott — területre, a fes
tés után a fegyverkészítő mester erősítette fel minden valószínűség 
szerint. 71 A pajzsokat festő művész feltehetően nem durai születésű, 
művészete ugyanis nem a jellegzetes helyi festési stílust tükrözi. — 
Valóban a könnyed gazdag színezésű festési modor mellett a pajzs-
díszítményeket szigorú, rendezett kompozíció jellemzi, azok egy fe
gyelmezettebb birodalmi katonai díszítő stílust látszanak követni, bár 
letagadhatatlanok a jellegzetesen keleti, szíriai és alexandriai jegyek 
festészetükben. 

H Cumont, F.—Rostovtzev, M. I.: Excavations at Dura-Europos, seventh and eighth 
seasons 1933—34 and 1934—35., 104—112. o., XIV. t. 1., XV. t.; Crosby, M. Excavations at 
Dura-Europos sixth season, October 1932 — Marc 1933. New Haven, 1936., 384—387. o., XLVI. t 
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Ez a római katonai stílus az ábrázolt tematikán túl a jellegzetes ka
tonai győzelmi szimbólumok ábrázolásában is megnyilvánul. A festett 
pajzsok, de a bronz pajzsdudorok szimbolikus ábrázolásainak is szinte 
elmaradhatatlan jegyei a győzelmi koszorú, a birodalmi sas, pajzsok 
és fegyverek ábrázolásai. 

A viszonylag legkötetlenebb kompozíció j ú tárgyalásunk típusába 
tartozó bronz pazsdudor a kirkhami (Anglia) díszítésére is a szigorú 
elrendezettség, a szimmetria, illetve az antitetikus elrendezés jellem
ző. A kalott alján körülfutó babérkoszorú közös elemként jelentkezik 
a kirkhami, a Tyne folyóbeli és a mainzi B pajzsdudorokon. Az azo
nos jegyek alapján nagy a valószínűsége annak, hogy a százhalombat
tai, a dunaföldvári, a mainzi A, a mainzi B és a halmágyi pajzsdudo
rok készítésének helyét ugyancsak valamelyik szíriai, vagy Alexandria-
vidéki hivatalos római birodalmi ízlésben dolgozó fegyvergyárban, 
vagy fegyverkészítő centrumban kell keresnünk. 

Hogy azonban a katonai kötöttség mellett a környezet hatásától még 
se tudja magát teljesen függetleníteni egy művész, arra bizonyíték a 
festett pajzsok színgazdagsága, a színezés módja és a figurális részek 
megoldása. 

A százhalombattai umbó rohanó állatai akaratlanul is a Dura-
Europos-i vadász j elenetes freskókat idézik, karakteres kifejezésmód
jukkal. A mainzi A dudor peltái és amazonpajzsai, kosarai és vona
las mellképei a durai festmények szűkszavú, de mégis mozgalmasan 
festett szimbolikus ábrázolásaira emlékeztetnek. 

A keleti t ípusú pajzsok készítésével — akár fából készültek, akár 
teljes felületükben festettek voltak, akár egyszínűre festett fa, vagy 
bőrpajzsra erősített bronz pajzsdudor díszítette őket — mindenhogyan 
jellemző volt a színességre való törekvés. Mint láttuk, bronz umbóink 
a fehérfém bevonat és a bronz alap változatos cserélésével érték el 
a minták tarkaságát, az aranyos-ezüstös csillogást. 

Az itt részletezett hasonlóságok, sőt sok esetben azonosságok alapján 
meg merjük kockáztatni a feltevést, hogy gazdagon díszített pajzs-
umbóink egy szíriai, vagy Alexandria táján dolgozó birodalmi fegy
verkészítő centrumban készülhettek, mely műhely nem tudta függet
leníteni magát a közvetlen helyi művészeti hatásoktól sem. 

Rendeltetésüket tekintve a pannóniai bronz pajzsdudorainkat és a 
rokon példányokat, nem tartjuk kizárólagosan díszfegyverzet tartozé
kainak, sokkal inkább hivatalosan katonai erények elismeréseként 
adományozott kitüntető jelvényeknek, amelyeket a harcban haszná
latos védőpajzs díszéül erősítettek fel. 

Az ismertetett pajzsdudorok korhatározásai a különböző szerzők
nél szereplő kísérő bizonyítékok nyomán a Claudiustól Severusig ter
jedő időszakon belül mozognak. 

Egy Salonából származó díszpáncélos császártorzóról Schmid72 bizo
nyítja, hogy a Claudius-kori műalkotások jegyeit viseli magán. Szá
munkra azért érdekes a salonai császártorzó, mert kerek-umbós ovális 

72 Schmid, W.: Strená Buliciana 1924., 53. o., V. t. 
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alakú pajzsok vannak rajta ábrázolva, egészen hasonlóak a Dura-
Europos-i példányokhoz. 

Simonett a Vindonissában felszínre került téglalap alakú pajzsdu
dor datálása kapcsán szoros párhuzamot lát a vindonissai és a Tyne 
folyóból kikerült példányok között. A pajzsdudorokon feltüntetett 
csapattestek mozgását és az azonos stílusjegyeket figyelembe véve 
arra a megállapításra jut, hogy az említett két pajzsdísz a késő had-
rianusi és kora antoninusi időkben készülhetett.73 

Klumbach ezzel szemben figyelmeztet, hogy későbbi időkben, a 
II. század folyamán is voltak eleven katonai kapcsolatok a felső-ger-
mániai limes és az Észak-Angliában elhelyezkedő római csapattestek 
között,74 így a pajzsdudorok datálásánál nem szabad kizárólag a Simo
nett által alapul vett 119. évi expedícióra építeni. 

A mainzi A, B, C jelű pajzsdudorok datálásánál Klumbachnak más 
korhatározó adat nem állott rendelkezésére, így kénytelen volt stílus
kritikai jegyek alapján datálni, részben a valamivel kedvezőbb körül
mények között felszínre került, jobban megfigyelt hasonló leletekre 
támaszkodva. Arra az eredményre jutott, hogy ez a pajzsdudor cso
port a II. század második felében volt használatos.75 

A Matricánál (Százhalombatta) elsüllyedt hajóból, amelyből nagy 
valószínűséggel az általunk leírt egyik pajzsdudor is származik, olyan 
leleteket hozott felszínre a kotróhajó, melyek az I. század végére és a 
II. századra jellemzőek.76 

Egy Intercisából (Dunaújváros-Dunapentele) származó, eredetileg 
római kori sírépületet díszítő dombormű harcos alakjainak ovális pa j 
zsait ugyanolyan umbók díszítik, mint amilyeneket itt közlünk. A 
dombormű több hasonló darabbal együtt a II. század második, vagy 
a III. század első felében készült és keleti elemek befolyását keres
hetjük létrejöttükben Erdélyi Gizella meghatározása szerint.77 

A Thorsbiergből származó pajzsdudorokkal együtt előkerült pénzek 
Nérótól Septimius Severusig terjednek, így az ilyen pajzsdudorok hasz
nálati idejét az I. század végétől a III. század első feléig határozzák 
meg. 

A Róma városi Marcus-oszlopon ábrázolt harcosok pajzsumbói, me
lyek a mieinkkel azonosak, egyértelműen a marcusi idők használatos 
fegyvereit jelenítik meg. 

Végül idézzük még F. E. Brownt, aki a Dura-Europosban talált fes
te t t pajzsokat, amelyek a mieinkkel közeli rokonságot mutatnak, a II. 
század végére, a III. század elejére határozta meg. 

Összefoglalva tehát a két pannóniai, a Dunából felszínre került 
bronz, részben fehérfém bevonattal díszített pajzsdudor egy keleti, 
Szíriában, vagy Alexandriában működő, római birodalmi előírások 
szerint — illetve szigorúan a katonai előírásoknak megfelelően dolgozó 
— fegyverkészítő centrumból származik. Ezen a pajzscsoporton meg-

73 Simonett, Ch.: Anzeiger f. schweizer ische A l t e r t u m s k u n d e 37. 1935., 180. s köv. o. 
74 Klumbach: i. m. 178. o. 
75 Uo. 188. s köv. o. 
76 v ö . 5. és 6. jegyzet . 
77 in te rc isa I., 176., 199. kép , LXV. t. 2. 
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örökített győzelmi szimbólumok több évszázadon át, de legalábbis az 
első három évszázadban a birodalmi katonai propaganda jelvényei közé 
tartoztak, tőrökön, pajzsokon egyaránt. 

A közvetlenül, vagy közvetve, analógiák segítségével datált pajzs-
dudorok Claudiustól Septimius Severusig terjedő időszakból valók. 
A pannóniai példányokat, lelőkörülményeiket figyelembe véve, a II. 
századra keltezhetjük. 

Félgömb alakú kalottal, lapos, vízszintes peremmel rendelkező 
pajzsdudoraink az elmondottak alapján igen hosszú ideig voltak hasz
nálatban a római csapatoknál (kb. 150—170 év), így érthetőek az azo
nos típusokon belül azok az eltérések, amelyeket a bemutatott példá
nyokon észleltünk. Mégis feltűnő azonban néhány példányon a motí
vumok és azok kivitelezésének egyezése. Az azonos jegyek megenge
dik a feltételezést, hogy a tárgyalt csoporton belül időben és eredet
helyben szorosan összetartozó példányok is vannak, mint azt a fen
tiekben már kifejtettük. 

KORA CSÁSZÁRKORI TÖRÖK 

1968 februárjában egy Dunaföldvárnál a Dunából kikotort római 
kori tőrt vásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum. Az előkerüléskor a 
tőrnek szinte csak a formája látszott, majd restaurálás és konzervá
lás után kiderült, hogy kora pannóniai római kori fegyveranyagunk 
egy kiemelkedő példánnyal gyarapodott. 

A tőr hossza markolatával együtt 32,6 cm, a penge legnagyobb szé
lessége 6,1 cm. Anyaga vas. A tőr vállán és a markolaton az egykori 
borítás rögzítésére szolgáló nittszegek helyi lyukformában jelentkez
nek. A markolat felső harmadában a vaslemez mindkét oldalon ki
domborodik félkör alakban. A penge felső harmadában befelé ível
ten homorú, majd alább kiszélesedik és hegyben végződik, s lapjá
nak mindkét oldalán a középtengelyben kidomborodó egyenes gerinc 
fut. A gerincen kétoldalt a penge szegélyét kísérő vonalban bemé
lyített hornyolások vannak, amelyek ugyancsak hegyben futnak ösz-
sze. A tőr markolatán és pengéjén a korrózió famaradványokat is rög
zített, amelyet a konzerválás igyekezett megtartani. 

A tőrhüvely hossza 28,4 cm, legnagyobb szélessége 2,3 cm. Anyaga 
vas. Formája kíséri a tőrpenge formáját, alul azonban nem hegyben 
végződik, hanem korong zárja le. A vas tokborítást kétoldali szegélyén 
6—6 szög rögzítette az alapot képező fa tőrtokhoz, ezeknek azonban csak 
üres, rögzítőnyílásuk maradt meg. Úgyszintén nyílás formájában je
lentkezik a tok hegyén kialakított korongos dísz egykori rögzítő szö
gének helye. A tulajdonképpeni tőrtok, amelybe a pengét süllyesztet
ték, s amelynek előlapját a díszített vaslap takarta, fából készült, 
amelynek maradványait a rozsda részben konzerválta. Ma már nem ál
lapítható meg, hogy a fatokot a hátoldalán borította-e bőrbevonat. 

A tőrhüvelyt borító vaslemezt gazdagon díszítették. A felületét a tőr 
alakjának megfelelően tektonikusán tagolták, a kontúrt kísérő szegé-
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lyen belül arányos mezőkre osztották a felületet. A szegélyezés és a 
felületek kialakítása 0,5 mm, illetve 2,5 mm széles aranylemezből vá
gott csíkokkal történt, amelyeket a vas alapba mélyesztettek bele. A 
rozettakat, kettős levélsorokat, palmettákat, arany és vörös email 
berakással tették változatossá. 

Tőrhüvelyünket, fentről lefelé haladva, a következő minták díszítik: 
körpántba foglalt rozetta, melyet koszorúként ugyancsak körpántba 
foglalt kettős levélsor keretez. Az egészet egy lefelé kissé keskenyedő 
négyzet fogja össze. A négyzet sarkait befelé forduló derékszögű vö
rös email sarokpánt tölti ki. A mezőket egymástól aranypántok vá
lasztják el. — A második mező fekvő téglalap alakú. Külső kerete 
ugyancsak kettős levélsor. A belső téglalap két keskeny végét füg
gőleges sávban aranypánt díszíti. A belső négyzetben ívelt egyenlő 
szárú kereszt van. A szárak közötti kitöltő részeket levelekké alakí
tották. — A harmadik mező kör-rozettával, koszorúval díszített, pon
tos megfelelője az első mezőnek. — A negyedik csúcsával lefelé for
dult, egyenlő szárú háromszög alakú mező, keretelése az aranypánto
kon belül kettős levélsor, majd ismét egy választósávon belül a csúcs 
felé erősen elkeskenyedő egymásba érő palmettaszerű dísz, arany-
ezüst-email levelek váltakozásából. — A korongszerű csúcsvédőn 
ezüstlemez maradványa jelzi az egykori ezüstborítást. 

Tőrünk helyét keresve a római kori fegyverek között, átnéztük azo
kat a tőröket, amelyek számunkra hozzáférhetőek voltak az irodalom
ban. Megállapíthattuk ezekből, hogy K. Exner78 és G. Ulbert79 alap
vető tanulmányain kívül csak egy-két kiragadott példány ismertetését 
találjuk. 

Exner az általa említett 23 tőr szétválasztását illetően finomabb dif
ferenciálást nem végzett, mégis a tőrök technikai sajátosságainak fel
ismerése és a megközelítőleg jó datálásai miatt munkája komoly érték 
számunkra. Az Exner publikációja óta eltelt közel 30 év alatt közölt, 
a kétségtelenül időszámításunk első évszázadában készült és használt 
római kori tőrök, a tausirozott emailos példányok, ide sorolva a dom
borműves80 korai tőrhüvelyborításokat is, lehetővé teszik az egyes 
csoportok elkülönítését és fontosabb kronológiai meghatározásukat. 

Az időközbeni mintegy 40 db-ra felszaporodott I. századi tőrök 
közül először Ulbert választott ki egy összefüggőnek látszó csoportot. 
Bebizonyította, hogy az azonos jellegű vindonissai tőrök, amelyeket 
Exner az I. század közepére datált, és amelyek vasba ágyazott ezüst 
tausirozással készültek, s viszonylag keskenyebb formájúak, az I. 
század második feléről származnak. Készítési helyükül nagy valószí
nűséggel Vindonissát jelölte meg.81 

Ezt követően V. v. Gonzenbach az egészen korai mitologikus és al-

78 Exner, K.: Römische Dolchscheiden mit Tausch i e rung und Emai lverz ie rung . — Germa
nia 24. sz. 1940., 22—28. o. Abb . 1—6. 

79 Ulbert, G.: S i lber tauschier te Dolchscheiden aus Vindonissa . J ah re sbe r i ch t Vindonissa 
1961—1962.. 5—18. O. 

80 Gonzenbach, V.: T iber ische Gür te l und Schwentscheldenbeschläge mit f igür l ichen Reli
efs. Helvetia Ant iqua , Festschrif t für K. Vogt, Zür ich , 196"6., 184. s köv. o. 

81 Ulbert: i. m. 17. o. 

— 62 — 



legorikus domborművekkel díszített Tiberius-kori egyenes tőrök cso
portját datálta körültekintő munkával.82 

Számunkra a dunaföldvári új tőrleletünk kapcsán szinte önkénte
lenül adódik a lehetőség, hogy megkíséreljük ismét egy díszített hü
velyű kora római tőrcsoport kiemelését. Ezekre j elemző a széles pen
ge, illetve hüvely, az ezüst vagy arany tausirozás, gyakran vörös, r i t 
kábban zöld és sárga email berakás. Valamennyi tőr és tőrhüvely a 
típuson belül vasból készült. Már Ulbert észrevette,83 hogy van egy 
meglehetősen nagy, viszonylag zárt csoport, amelynek tőrtokja erősen 
polychrom és bizonyos geometrikus minták más-más elrendezésben ál
landóan visszatérnek a különböző példányokon. Ilyen a négyzet, az 
L-alakú sarokkitöltő minta, háromszögek, körbefoglalt koszorúk, ro
zetták, palmetták, ugyanezek félkörbe komponálva, továbbá a kettős 
levélsordísz és pelta. 

Ez a színes, emailos tausirozott díszítés kizárólag széles pengéjű 
vastőrök vastokjain fordul elő. Sajátos a tőrök markolatdísze is, ameny-
nyiben a markolatgomb és a középen levő kidudorodások is sze
mölcsszerűén kidomborodó nittekkel vannak díszítve, sőt néha e n i t t -
féjeket vörös email is körülveszi, vagy takarja. 

A dunaföldvári típusú tőrökön belül két csoportot tudunk külön
választani : 

a) A dunaföldvári tőrtok díszítméríyeivel teljesen azonosan díszí
tett hüvelyek; 

b) A dunaföldvári stílushoz tartozó, de mintavariációkkal, néha 
más díszítőelemekkel is díszített példányok. 

a) 1. Sziszeken a Kulpa folyó medre a lelőhelye annak a dél-pan-
nóniai tor és tőrhüvely példánynak, amely jelenleg a zágrábi mú
zeumban van.. Mintázata azonos a dunaföldvárival. A mintákat tausiro
zás és vörös email képezi.84 Méretei nincsenek közölve. 

2. Kölnnél a Rajnából került felszínre a Wiesbaden-i múzeumban 
őrzött tőr és tőrhüvely összetartozó példánya. Mintázata azonos a 
dunaföldvárival, csak a középső mező közepe rongálódott meg. Az 
arany tausirozáson kívül vörös és zöld színű email berakások marad
tak meg. A koszorúk és keretelések kettős levélsora vörös email, a 
sarokminták L-alakjai zöld emaillal vannak berakva. A tőr gazdagon 
profilált vércsatornás típus, ugyanúgy, mint a dunaföldvári. Teljes 
tőrhossz 31 cm, a tőrhüvely hossza 23 cm.85 

3. Mainz környékéről került a nürnbergi múzeumba egy tőr, hü
velyével együtt. Mintázata, úgy tűnik, megegyezik a dunaföldvári 
példányunkon levő díszítésekkel, annak ellenére, hogy az első két dí
szített mező erősen megrongálódott. A tőrtok hossza 25 cm.86 

82 Conzenbach: i. m. 184. o. 
83 Ulbert, G.: Der Legionarsdolch von O b e r a m m e r g a u . Aus B a y e r n s Frühzei t , München , 

1962. 
84 Hoffilier, V.: Oprema rimskoga vojnika u prvo doba carstva. Vjesnik Hrvatskoga Ar-

heoloskoga Drustva 12. 1912., 117. s köv. o., 48., 49. ábra. 
85 Lindenschmit: i. m. Bd. IV. Taf. 52. o. 
86 Exner: i. m. Taf. 8. 1. 
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4. A mainzi híd első pillérénél két római kori páncél mellvért ma
radványával került felszínre a tőrhüvely, amely a dunaföldvárihoz 
erősen hasonló. Mint leírásából kitűnik, dísze a tausírozáson kívül 
vörös és zöld emailból áll. Tőrpengéjének csak középgerince van. Tőr 
és tok együttes hossza 37,9 cm.87 

5. Mainzban a Rajnában találtak egy tőrpengét, amelyhez tok nem 
tartozott. A penge pontosan megfelel a dunaföldvári tőr pengéjének. 
A színes képben közölt tőrpengén jól látszanak a csatornák, amelyek 
az egykori tausirozás nyomait őrzik. A tőr hossza 24,3 cm.88 

6. Auerberg a lelőhelye egy tőrpengének és toknak, amely a duna
földvári példánnyal teljesen megegyezik. A tok mintázata és a díszí
téshez felhasznált anyagok ugyanolyanok. A tőr teljes hossza 37 cm, 
a tőrtok 27 cm hosszú89 

7. Az észak-itáliai Concordiában is felszínre került egy, a dunaföld
várival megegyező formájú és mintázatú tőr, hüvellyel.90 

Az 1—7. szám alatt a Dunaföldváron talált tőr és hüvely mintáza
tával teljesen megegyező darabokat ír tuk le. A következőkben azokat 
a lelőhelyeket említjük meg, amelyeken hasonló geometrikus díszítő
elemekből és néhány újabb mintából összeállított díszű tőrök kerül
tek felszínre. A nagy hasonlóság azonban megengedi a feltételezést, 
hogy a D-csoport tőrei is az A-csoportban felsorolt tőrökkel azonos 
műhelyben készültek. 

Pannóniában Sziszeknél a Kulpa medréből még egy tőr került fel
színre tokjával együtt.91 Mintáit a tausírozáson kívül vörös email 
berakással képezték. A szokásos körbefoglalt rozettákon és csúcsba 
futó palmettadíszeken kívül itt új elemként a középmezőben stilizált 
aediculát alakítottak ki. A Rösebeck-i tőrhüvelyt9 2 a fém tausirozáson 
kívül vörös és zöld email is díszíti. Mint új motívum jelenik meg 
itt a pelta minta. Ugyancsak Mainznál a Rajnából került felszínre egy 
tőrhüvely,93 amely a Brooschen-gyűjteménybe került. A tok díszítésén 
rozetták és kettős levelekben alakított sorok uralkodnak. A fémtausi-
rozáson kívül vörös email nyomai maradtak meg. A Ladiner-Tal-ban 
talált tőr és hüvely94 különösen értékes számunkra, mert a markolati 
rész felső gombjának kiképzését láthatjuk rajta, mely egyetlen példá
nyon sem őrződött meg. Ezek szerint a markolatgombon szemölcssze
rűén kidudorodó szegecskék vannak. Auerbergből95 került a müncheni 
Staatssammlungba egy tőr hüvelyével együtt, amely az általunk tár
gyalt típusba tartozik. Auerbergből még egy másik tőrhüvely is fel
színre került,96 amelyet rozetták, koszorúk, palmettadíszítések mellett 

87 M a i n z e r Z e i t s c h r i f t 12—13. 1917—1918. S. 177. A b b . 13/a, t ő r A b b . 6. 
88 Lindenschmit: i. m. Bd. IV. 52. o. Abb . 3. 
89 Exner: i. m. Taf. 8. 3. 
9c Brussin, G.—Zovatto, P. L.: Monumenti romani e cristiani di Iulia Concordia. Italia 

I960., 79. o., 111. ábra. — A szerzők által megadott V—VI. századi datálást nem vehetjük 
figyelembe. 

91 Hoffiller: i. m. 17. s köv. o„ 48. 1. ábra. 
92 Lindenschmit: i. m . Bd. IV. Taf. 52.2. Közreadja m é g Exner: i. m. 23., 18. o. 
93 M a i n z e r Z e i t s c h r i f t 12—13. 1917—18., 171. é s 177. o. 
94 Mercklin, K.: Antiken im Hamburgischen Museum für Kunst und Gewerbe. Archäol. 

Anzeiger 1928. S. 461. Abb. 172. Nr. 146. 
95 Exner: i. m. Taf. 8. 2. 
96 U o . Taf . 9. S. 23. 
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a középmezőben egy aedicula díszít. Mainzi lelőhelyű és valószínűleg 
ugyancsak a Rajnából került felszínre egy tausirozott tőrhüvely, 
melyben a tőr is benne van, csak markolata törött le. Díszítményei 
kétféle fémszálból, arany és ezüstből vannak inkrusztálva. Motívum
kincse újszerű. Hegyükre állított rombuszformák között két mező
ben egy-egy aedicula áll, bennük pálmaágak vannak elhelyezve. 

G. Ulbert egy külön tanulmányt szentel az oberammergaui tőr és 
tőrhüvelynek,97 amelyet K. Exner összefoglaló munkájából98 kiemelt 
és újra értékelt. Az oberammergaui tőr díszítése is mezőkre osztott, a 
tausirozás ezüstből niellokba ágyazva készült. Egyedülálló, hogy a va
sat niellóval borították és ebbe ágyazták az ezüstszálakat. A legfelső 
egy rácsozattal kitöltött négyzetes mező, majd ez alatt körbefoglalva 
levélminta, a körön kívül a sarkokat, mint a dunaföldvári tőr eseté
ben, L-alakú derékszögek zárják be. A sarkokat az alsó körön kívül 
repkénylevél díszek töltik ki. A csúcs felé haladó derékszögű mező
ben spirál motívum fut. Mint Ulbert megállapította, az oberam
mergaui tőrhüvely tausirozása kiváló mester munkája, s a „klasszi
kus" motívumok, a repkény és a spirális felhasználása megkülönböz
teti a tőrt a többi példányoktól. 

Bennünket az oberammergaui tőr és hüvely azért érdekel különö
sen, mert e darabban véljük felismerni az átvezető példányt a duna
földvári típusú tőröktől a vindonissai tőrökig. Az oberammergaui tőr 
a széles alapú négyzetes és kerek mezőkre tagozódó díszítést őrzi, 
díszítőanyagul kizárólag ezüst tausirozást használ, színes email nélkül, 

Ulbert az oberammergaui tőrt a korai I. századra datálja,99 ez nagy
jából összeesik azzal az időponttal, amelyre a tausirozott és emailos 
díszítésű tőröket is.datálta,100 melyek szinte zömmel az I. század első 
felére esnek. Ezt a datálást alátámasztják még az auerbergi tőrök le-
lőkörülményei is.101 Ha az auerbergi tábor korát összehangoljuk a töb
bi tőrlelet datáló adataival, dunaföldvári tőrünket az I. század első 
feléből Tiberius Claudius korából származtathatjuk. 

Az I. század második felére datálható vindonissai típusú tőrök és 
hüvelyek jellemzője a nyúlt forma, a monoton ezüst tausirozás, a rá
csozott vesszőfonásos díszítés és a geometrikus mustrák. Egészen más 
a motívumelosztás ezeken, mint a dunaföldvári típus példányain. 

Összefoglalva az előbbieket: az Augustus Tiberius-kori dombormű
ves díszű tőröket, amelyek késői példányai is megelőzik Claudius 
uralkodása idejét,102 követik a mi dunaföldvári típusú tőrjeink — ne
mesfém tausirozással és színes emailberakással — feltételezhetően 
még az I. század második harmadában. Zömmel azonban Claudius és 
Néró ideje táján fordulnak elő ezek a formák, hogy egy ún. átmeneti 
(oberammergaui) típust követően a század második felében az ún. 
vindonissai típusú díszített tőrök legyenek a dominánsak. 

97 ulbert, G.: O b e r a m m e r g a u . . . 175—185. o., Taf. 15a—b. 
98 Exner: i. m . 23. Taf. 9. 1. 
99 Ulbert: O b e r a m m e r g a u . . . 180. o. 
100 ulbert: Vindonissa . . . 17. o. 
JOl Exner a tábor fennállását 30—70 közé teszi. 
102 vö. Gonzenbach : i. m. y 
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Ha a Gozenbach és Ulbert által tárgyalt tőrtípusok datálását, va
lamint a dunaföldvári tőr datált analóg példányait figyelembe vesz-
szük, tőrünk készítési idejét a Tiberius és Claudius közötti időre tesz-
szük. 

Ha az általunk bemutatott tőr pár darabjainak lelőhelyét nézzük, 
azt tapasztaljuk, hogy a polychrom hüvelyű tőröknek mintegy 75 szá
zaléka folyókból került ki. Mainzban és Kölnben a Rajnából, Duna
földvárnál a Dunából és Sziszeknél a Kulpából.103 A fennmaradó tő
rök — a 25 százalék — táborokból és erődökből származnak. 

A pannóniai hódítás, illetve katonai foglalás szempontjából különös 
jelentőséggel bír ez az adat. Ebből ugyanis kitűnik, hogy még jóval a 
szárazföldi pénzforgalom megindulását megelőzően a dunai limesen 
Róma eleven forgalmat tartott fenn, minden valószínűség szerint a 
szárazföldi út mellett, vízi úton is bonyolította a csapatmozdulatokat 
és gyakorolta egyben a katonai felügyeletet is. A tőrök, tőrpengék 
jelenléte a vízi utakon a római csapatmozgásokat jelzik, amelyek a 
Claudius-i időkben a pannóniai dunai limest összekapcsolták a Dráva 
—Száva vidékével. Eleven bizonyíték erre a kulpai tőrök jelentős szá
ma Sisciánál. 

Önként kínálkozik a lehetőség felvetése, mely szerint ezek a tőrök 
a dunai, illetve folyami flottillák tisztjeinek fegyverzetéhez tartoz
tak. Ellentmond azonban ennek a tetszetős feltevésnek többek között 
egy szépen kidolgozott Rajna-vidéki síremlék,10'1 amelyen az ábrázolt 
római gyalogos katona oldalán pontosan felismerhető a dunaföldvári 
tőr párja. 

Feltehető, hogy ezek a polychrom hüvelydíszítésű tőrök a kora csá
szárkorban tiszti rangban levő légionáriusoké voltak.105 Igen valószínű, 
hogy kitüntető jelvényekként, adományozás révén nyerték el ezeket 
tulajdonosaik. 

A legkorábbi domborműves díszítésű képekkel díszített tőrökről 
Gonzenbach a következőket mondja. „Ezek a kis domborműves képek 
(fegyvereken) korok hivatalos képi kifejezői. Kifejezetten katonai 
használatuk és rendeltetésük eleve egy propagandisztikus jelentőséget 
kölcsönöz neki."106 

Nézzük meg, hogy a mi dunaföldvári típusú tőreink esetében — 
domborműves képábrázolás hiányában — mik azok a tényezők és mo
tívumok, amelyek alapján tőreinket a katonai elismerések, esetleg a 
császári kitüntetések, a császári propaganda körébe sorolhatnánk. A. 
munka finomságán túl, a vasba inkrusztált nemesanyag, arany-ezüst 
szálak, lapok és *a díszítmények azok, amelyek alapján feltételezhet
jük, hogy ezeket központilag gyártották és osztották szét a birodalom
ban az arra méltóknak. 

103 A tőrpengék és tőrmarkolatok közül mindazokat felsoroltuk, amelyek kétségtelenül 
típusunkhoz tartoznak, bár hüvelyük nem került elő, ilyenek: Sziszéén (Sisak), a Kulpa folyó' 
medréből egy tőrpenge markolattal és egy tőr markolata. (Hoffiller: i. m.) 

104 Körber, K.: Einige römische Grabdenkmaler, die aus Mainz stammen oder im Al
tertumsmuseum daselbst aufbewahrt werden. Mainzer Zeitschrift 11. 1916., 87. Nr. 40., Taf. 
IX. 7. 

105 Webster, G.: The Archaeological Journal 1958. (1960), 115. o. 
10G Gonzenbach: i. m. 183. o. 
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A motívumkincsben dominál a kettős levélsorból alkotott koszorú, 
melynek nem szükséges részletezni a római császári katonai szimbo
likában betöltött szerepét. Itt csak a corona triuphalisra utalunk. A 
palmetta motívum ugyancsak győzelmi jelvényként jelentkezik. A pel-
ta pajzsdíszítés rosszat távoltartó apotropaikus jellege ugyancsak szer
vesen kap szerepet a győzelmi szimbolikában, végül a stilizált aedicu-
lák a tábori szentély valamennyi harci istenének oltalmát biztosítják 
a tőr tulajdonosa számára. Kristálytiszta római katonai császári szim
bolika tehát ez, ami egyértelműen félreérthetetlenül díszíti tőrjeinkét 
és alátámasztja feltevésünket, hogy ezeket kitüntetésül kapták az arra 
érdemes tisztek egy-egy győzelmes hadjárat után. 

Hátra van még a kérdés: hol volt az a központi műhely, ahol tau-
sirozott emailos polychrom tőrhüvelyeinket gyártották. 

Exner anélkül, hogy csoportunkat elkülönítette volna a mainzi tő
rök közül, a tőrök nagy előfordulási száma alapján valamennyit mainzi 
műhelyből származtatja, illetve készítési helyükül a nyugati provin
ciákat mondja egységesen.107 Ez a teória ma már tarthatatlan és a kora 
császárkori tőrök közül már Ulbert is elkülönítette a vindonissai cso
portot108 Exner feltételezett mainzi műhelyétől. Megengedi ugyan, 
hogy készítettek tőröket, tőrtokokat Mainzban, de szerinte gyárthat
ták ezeket bármelyik más légiós táborban is. 

H. v. Petrikovits a tőrök eredete után kutatva arra az eredményre 
jut, hogy e tőrformának az eredete még nem tisztázott, a formát görög 
és etruszk előképeken keresztül véli felbukkanni a római fegyverzet
ben.109 

A legújabb római kori fegyverirodalomban a tőreinkhez hasonló tő
rök eredetét Hispániában keresik, ahol formai és díszítő előképeiket 
a késői vaskori ibér tradíciókban vélik felismerni. 

J. Ypey a Hollandiában talált hasonló tőrök eredetét kutatva110 

megállapítja, hogy bár Spanyolország területén egyetlen ilyen tőr
példány sem került elő, az előképeket mégis az ibér eredőkben kell ke
resnünk. 

Ulbert a polychrom díszítésű tőrök eredetét kutatva ugyancsak az 
ibér eredet mellett foglal állást.111 

Véleményünk szerint tőreink lelőhelyei a folyókban — a Rajnában, 
Dunában és a Kulpában — kizárólag a római csapatmozdulatokkal 
hozhatók kapcsolatba és az előkerülésük helyein gyártó műhelyüket 
kevés valószínűséggel kereshetjük. A tőrök és tőrhüvelyek készítési 
helyét egy központi császári felügyelet alatt dolgozó műhelyben keres
hetjük. Hogy ez a műhely hol dolgozott, arra még elegendő adatunk 
nincsen, de az ibér eredet több, mint valószínűnek tűnik. 

107 Exner: i. m. 28. o. 
108 Ulbert: Vindonissa . . . 15. o. 
109 Petrikovits: i. m. 24. o. 
110 Ypey, J.: Drei römische Dolche mit tauschierten Scheiden aus niederländischen Sam

mlungen. Berichten von de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10—11. sz. 
1960—61. 

Hl Ulbert, C: Römische Waffen des 1. Jahrhundesrts n. Chr. Stuttgart, 1968. 9. s köv. o. 
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KÉPEK JEGYZÉKE 

1. Domborműves bronzsisak. Elölnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

2. Domborműves bronzsisak. Hátulnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

3. Domborműves bronzsisak. Oldalnézet. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

4. Domborműves bronzsisak, nyakvédő lemezén beponcolt retrográd R betű. 
Lelőhelye: Szőny (Brigetio) MNM. 

5. Domborműves bronzsisak oldalnézete. 
Lelőhelye: ismeretlen. Delhaes-gyűjtemény. MNM. 

6. Domborműves bronzsisak hátulnézete. 
Lelőhelye: ismeretlen. Delhaes-gyűjtemény. MNM. 

7. Az 1. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

8. Az ÍTsz. vassisak oldalnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

9. A 3. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

10. A 4. sz. vassisak oldalnézete. 
Lelőhelye: Dunaújváros (Intercisa) MNM. 

11. Az 5. sz. vassisak elölnézete. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

12. Az 5. sz. vassisak bal oldalnézete. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

13. Az 5. sz. vassisak jobb oldali szemöldök feletti díszítése. 
Lelőhelye: Budapest, Eskü tér. MNM. 

14. Figurális pecsételés a krásznai aranyrudakon. 
Lelőhelye: Krászna. MNM. 

15. Figurális pecsételés a krásznai aranyrudakon. 
Lelőhelye: Krászna. MNM. 

16. Bronz pajzsdudor. 
Lelőhelye : Százhalombatta, Duna. MNM. 

11. Öz és oroszlán a szászhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

18. Vadkutya és párduc a százhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

19. Szarvas és vadkutya a szászhalombattai pajzsdudoron. 
Lelőhelye: Százhalombatta, Duna. MNM. 

20. Bronz pajzsdudor. 
Lelőhelye: Dunaföldvár. MNM. 

21. Poncolt felirat a dunaföldvári pajzsdudor szegélyén. 
Lelőhelye: Dunaföldvár, Duna. MNM. 

22. Díszített vastőr hüvelye és pengéje. 
Lelőhelye: Dunaföldvár. MNM. 

Э Д И Т Б. Т О М А С 

П А Р А Д Н О Е ОРУЖИЕ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ И З П А Н Н О Н И И 

Резюме 

Около начала нашей эры та территория современной Венгрии, которая распо
ложена к западу от Дуная, превратилась в органическую часть Римской империи, 
в провинцию Паннонию. 

В недавно прошедшие годы на паннонском отрезке Дуная во время работ вы-
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гребанию и регулированию русла реки было обнаружено значительное количество 
оружия римского времени. 

Статья рассматривает обнаруженный в Сёне (античный Бригетио) парадный брон
зовый шлем, вся поверхность которого покрыта баббитом, образующим орнамент 
шлема, и только из наиболее глубоких контур его орнамента поблескивает настоя
щий цвет основного бронзового материала. В своем новом состоянии шлем вцелом 
производил впечатление серебряного. К рельефным бронзовым шлемам относится 
также и другой парадный шлем, покрытый баббитом, который попал в хранение Вен
герского Национального Музея вместе с коллекцией Делхаеса. 

Оба бронзовых, покрытых баббитов пластинчатых шлема с рельефным орнамен
том мы датируем II веком нашей эры. 

Эта группа парадного защитного оружия, изготовленного техникой чеканки, свя
зывается с восточными элементами, с теми военными отрядами, которые побывали 
на востоке, и с солдатами, призванными на службу на востоке. Их многочисленность 
в районах Дуная и Рейна известна. Бросается в глаза, что круг распространения 
вышеназванных предметов падает как раз на район Среднего Дуная, а центр или 
территорию их обнаружения в Паннонии можно связать с Карнунтом, Бригетием 
и Аквинкумом. Вексиллации легионов всех трех этих лагерей приняли участие во 
II веке в походах на восток, затем в эти три города во второй половине II века при
ходит значительное число поселенцев с востока. 

Новейшие исследования показали, что паннонские железные гребенчатые шлемы, 
описываемые в статье, когда-то являлись парадными шлемами, покрытыми серебря
ным листом. Время изготовления и использования паннонских шлемов устанавли
вается обстоятельствами находок, аналогиями к изобразительным мотивам их ор
наментов, а также сопровождающими их находками 2—7 десятилетиями IV века, 
естественно не исключая возможности более длительного их использования. 

Форму и тип, представленные паннонскими шлемами и другими сходными с ними 
экземплярами, мы считаем типичными для среднедунайского района, и их возник
новение следует искать на этой территории. Вполне вероятно, как это подробно до
казывается в статье, что эти шлемы изготовлялись в римских придворных ювелир
ных мастерских по изготовлению парадного оружия, действующих в юго-паннон-
ской Сирмии в позднеримское время наряду с монетным двором. Принимая во 
внимание орнаментацию шлемов следует отметить, что их пестрая инкрустация 
камнями, чеканный орнамент отражают довольно-таки варварский вкус, тогда как 
в фигурной бедности орнамента сохраняются еще некоторые традиции орнаменталь
ного искусства Римской империи. Парадные шлемы в своей последней скорме очень 
характерны для позднеримского парадного вкуса и составляют красноречивую груп
пу этого вкуса. 

Далее статья рассматривает паннонские орнаментированные умбоны щитов. У Саз-
халомбатты (античная Матрица) был обнаружен умбон, пышно орнаментированный 
фигурами животных. Из Дуная был также вычерпан и умбон, украшенный орнамен
тальными элементами, в Дунафёльдваре. 

Бронзовые, частично покрытые баббитом умбоны шитов, найденные в Дунае, 
происходят из центра по изготовлению оружия, находящегося в Сирии или Алек
сандрии и работающие соответственно предписаниям Римской империи и строго 
военным инструкциям. Победные символы, запечатленные на этой группе щитов, 
относятся к военным пропагандным эмблемам Римской империи, бытовавшим в те
чение нескольких столитей или, по меньшей мере, первых трех веков. 

Умбоны щитов, датированные с помощью прямых или косвенных аналогий, от
носятся к эпохе от Клавдия до Септимия Севера. Мы датируем паннонские экземпля
ры, приняв во внимание обстоятельства находки, II веком нашей эры. 

Умбоны щитов с калоттой полушаровидной формы и оснащенные горизонталь
ными краями употреблялись римскими войсками на протяжении довольно дли
тельного времени (приблизительно 150—170 лет). 

В завершение статья рассматривает ранние римские, богато украшенные кинжалы, 
добытые в паннонских реках: Дунае и Кульпе. Актуальность их разбора была вы
звана находкой кинжала, вычерпнутого из Дуная в недавнем прошлом у Дуна-
фёльдвара. Кинжалы дунафёльдварского типа с тушировкой благородным метал-
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лом и цветной эмалевой инкрустацией были изготовлены, как это можно предполагать, 
еще во второй трети I столетия. Однако наиболее широкое распространение этих 
форм относится к эпохе Клавдия и Неро. С точки зрения завоевания и военной ок
купации Паннонии это данное имеет особо важное значение, поскольку из него вы
текает, что уже задолго до возникновения сухопутного денежного обращения Рим 
поддерживал оживленное движение по дунайскому лимесу, и по всей вероятности, 
проводил передвижения военных отрядов и практиковал военную инспекцию не 
только по сухопутным дорогам, но и по водным трассам. Присутствие кинжалов и 
кинжальных клинков на водных путях означает передвижение римских отрядов, 
которые во время Клавдия соединили паннонский дунайский лимес с районом 
Дравы-Савы. Явным доказательством этого является значительное количество кин
жалов, добытых у Сисции из р. Кульпы. 

Можно предполагать, что эти кинжалы с полихромным стручковидным орнамен
том в раннеимператорскую эпоху принадлежали легионерам с офицерским чином. 
Вполне возможно, что их раздавали в качестве даров как знак награды. 

Родиной кинжалов подобного типа раньше исследования считали различные места 
от района Рейна до Греции. В последнее время родину кинжалов, сходных с нашими, 
ищут в Испании, где прототипы их форм и орнаментальных мотивов различают в 
иберийских традициях позднежелезного века. По мнению исследователей, местонахож
дения рассматриваемых кинжалов в реках — Рейне, Дунае и Кульпе — можно 
связать исключительно с передвижениями римских войск, и было бы малоуспешным 
искать мастерскую по их изготовлению где-нибудь в области их нахождений. Мы 
предполагаем, что изготовление кинжалов и кинжальных ножен происходило в мас
терской, работающей под центральным надзором. Где находилась эта мастерская — 
об этом мы еще не располагаем достаточными данными, но их иберийско-испанское 
происхождение кажется более, чем вероятным. 

EDIT B. T H O M A S : 

RÖMERZEITLICHE PRUNKWAFFEN AUS PANNONIÉN 

Resümee 

Ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung ist das westlich der Donau gele
gene Gebiet des heutigen Ungarns, unter der Benennung Pannónia, als eine 
weitere Provinz zum organischen Teil des Römerreiches geworden. 

Vor einigen Jahren sind am pannonischen Donauabschnitt im Laufe der Bett-
regelungs- und Baggerarbeiten im beduetender Menge römerzeitliche Waffen ans 
Tageslicht gekommen. 

Die Studie erörtert den is Szőny (im einstigen römischen Brigetio) zutage ge
förderten prachtvollen Bronzehelm, an dessen ganzer Oberfläche die Spuren des 
den Grund der Musterung bildenden Weißmetallüberzuges zu sehen sind und 
die Originalfarbe der Bronze nur an dert tieferen Konturen der Musterungen 
durchschimmert. Der Helm dürfte demnach in seinem einstigen Zustand die 
Wirkung eines Silberhelmes erweckt haben. Ein anderer, mit der Delhaes-
Sammlung in das Ungarische Nationalmuseum gelangter, prachtvoller, mit Weiß
metall überzogener Helm gehört ebenfalls in den Kreis der reliefverzierten 
Bronzehelme. 

Unsere beiden, mit Weißmetall überzogenen, reliefverzierten Bronzeblechhelme 
können auf das 2. Jahrhundert u.Z. datiert werden. 

Die hierher gehörende Gruppe der handgeschmiedeten Paraderüstungsstücke 
steht mit den östlichen Elementen, mit den im Osten gewesenen Truppen bzw. 
aus dem Osten eingereihten Soldaten in Zusammenhang. In der Donau- und 
Rheingegend sind und solche Gegenstände in großer Anzahl bekannt Auffallend ist 
es, daß der Verbreitungskreis dieser Exponate gerade auf die Mittel-Donau-
Gegend fällt und ihr Zentrum bzw. Verbreitungsgebiet in Pannonién dem Uni-
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kreis van Carnuntum, Brigetio und Aquincum angeschlossen werden kann. Die 
Vexillationen der Legionen dieser drei Lager nahmen im 2. Jahrhundert an den 
östlichen Feldzügen teil, sodann ließen sich in der zweiten Hälfte des 2. Jahr
hunderts in allen drei Städten in beträchtlicher Anzahl östliche Ansiedler nieder. 

Als Ergebnis der neueren Untersuchungen geht hervor, daß sämtliche, hier 
beschriebene, eiserne Kammhelme aus Pannonién einst mit Silberblech bedeckte 
Paradehelme waren. Das Alter unserer pannonischen Helme bzw. ihre Herstel
lungszeit werden durch die Fundumstände, die Analogien der Helmverzierungen 
sowie von den Begleitfunden eindeutig auf die 2—7. Jahrzehnte des 4. Jahr
hunderts bestimmt, wobei natürlicherweise auch eine längere Benutzungszeit 
nicht ausgeschlossen ist. Die Form und den Typ, den unsere pannonischen 
Helme vertreten, halten wir für typische Stücke der Mittel-Donau-Gegend und 
suchen auch ihre Ausbildung in diesem Kreis. Es besteht, wie dies in der Studie 
ausführlich bewiesen wurde, eine große Wahrscheinlichkeit dafür, daß unsere 
Helme in Südipannonien, in der Münzprägestätte von Sirmium tätigen, Prunk
waffen herstellenden, spätrömischen, höfischen Schmiedestätte erzeugt worden 
sind. Die Helme widerspiegeln ihre Verzierungen betrachtet, mit ihren bunten 
eingefaßsten Steinen, handgeschmiedeter Ornamentik einen ziemlich barbarischen 
Geschmack, die wenigen figürlichen Verzierungen bewahren hingegen etwas aus 
der traditionellen Zierkunst des Römerreiches. Die Paradehelme sind in ihrer 
letzten Erscheinungsform für den spätrömischen, höfischen Geschmack sehr 
charakteristisch und bilden eine sehr ausdrucksvolle Form dieses Hofstils. 

Im weiteren erörtert die Studie die verzierten pannonischen Schildbuckel. Bei 
Százhalombatta (im einstigen römischen Matrica) kam ein mit Tieifiguren reich 
verzierter Schildbuckel zum Vorschein Ebenso wurde auch bei Dunaföldvár ein 
mit ornamentischen Elementen verzierter weiterer Schildbuckel aus der Donau 
ausgebaggert. 

Die aus der Donau zutage geförderten bronzenen, zum Teil mit Weißmetall
überzug verzierten Schild buckel stammen aus einem östlichen, in Syrien oder 
Alexandrien tätigen Zentrum, wo Waffen den reichsrömischen bzw. streng den 
militärischen Vorschriften nach erzeugt worden sind. Die an diesen Schildgruppen 
verewigten Siegessymbole gehörten mehrere Jahrhunderte hindurch oder zumin
dest im Laufe der ersten drei Jahrhunderte zu den militärischen Propaganda
abzeichen des römischen Reiches. 

Die unmittelbar oder mit Hilfe von Analogien in indirekter Weise datierten 
Schildbuckel stammen aus der Zeit von Claudius bis Septimius Severus. Die 
pannonischen Exemplare lassen sich unter Berücksichtigung ihrer Fundumstände 
auf das 2. Jahrhundert datieren. 

Unsere über eine halbkugelige Kalotte, einen flachen und waagerechten Rand 
verfügenden Schildbuckel waren bei den römischen Truppen aufgrund des Ge
sagten eine lange Zeit hindurch (etwa 150—170 Jahre) in Gebrauch. 

Schließlich befaßt sich die Abhandlung mit den frühromerzeitlichen Dolchen, 
die aus den pannonischen Flüssen, aus der Donau und Kulpa zutage gefördert 
worden sind. Die unmittelbare Aktualität wurde diesen aufgrund eines unlängst 
bei Dunaföldvár ausgebaggerten Dolches verliehen. Unsere Dolche vom Typ 
Dunaföldvár mit ihrer Edelmetalltauschierung und bunten Emaileinlage wurden 
voraussetzbar noch im zweiten Drittel des 1. Jahrhunderts hergestellt. Zum 
Großteil kommen jedoch diese Formen aus der Zeit der Kaiser Claudius und 
Nero vor. Vom Gesichtspunkt der pannonischen Eroberung bzw. der militärischen 
Besetzung dieses Gebietes fällt dieser Angabe eine besondere Bedeutung zu, es 
erhellt nämlicht daraus, daß Rom noch um vieles vor dem Beginn des zu Lande 
vor sieh gehenden Münzenumsatzes auf dem Donaulimes einen regen Wasser
verkehr aufrechterhalten hat. Es wurden aller Wahrscheinlichkeit nach außer 
den Landwegen auch noch zu Wasser Truppenbewegungen durchgeführt und 
eine militärische Kontrolle ausgeübt. Die Gegenwart der Dolche und der Dolch
klingen auf den Wasserwegen bezeichnen die römischen Truppenbewegungen, die 
zu den klaudischen Zeiten den pannonischen Donaulimes mit der Drau-Save-
Gegend verbunden'haben. Ein lebendiger Beweis hierfür sind die Dolche bei 
Siscia. 

— 71 — 



Es ist anzunehmen, daß diese Dolche mit polychromer Scheidenverzierung 
Legionären der Frühkaiserzeit angehörten, die einen Offiziersrang trugen. Es 
ist sehr wahrscheinlich, daß ihre Besitzer diese als auszeichnendes Geschenk 
erhalten haben. 

Der Ursprung der Dolche ähnlichen Typs wurde von der Forschung vom Rhein
land bis nach Griechenland auf den verschiedensten Orten vorausgesetzt. Den 
Ursprung der unseren Stücken ähnlichen Dolche sucht man neuerdings in Hispa-
nien, wo man ihre Vorbilder betreffs der Form und der Verzierung in den 
späteisenzeitlichen iberischen Traditionen zu erkennen vermutet. Unserer Meinung 
nach können die Fundorte unserer Dolche in den Flüssen, im Rhein, in der 
Donau und Kulpa ausschließlich mit den römischen Truppenbewegungen in Ver
bindung gebracht werden und so sind ihre Erzeugungsstätten mit wenig Wahr
scheinlichkeit an ihren Fundorten zu vermuten. Den Herstellungsort der Dolche 
und ihrer Scheiden setzen wir in einer unter kaiserlicher Aufsicht stehenden 
Werkstätte voraus. Um feststellen zu können, wo diese Werkstätte tätig var, 
reichen unsere Angaben nicht aus, doch scheint der iberisch—hispanische 
Ursprung mehr als wahrscheinlich zu sein. 


