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Budapest székesfőváros területén, a Gellérthegy környékén találták 
a 1—2. képen bemutatott bronztárgyat.1 A lelőhely külön érdeklődésre 
tarthat számot, mivel éppen a Duna jobbpartján., a Gellérthegyen és 
a hegy környékén folytak ásatások. Az ásatások tisztázták a római 
korban továbbélő bennszülött kelta-illyr telepet : a pannóniai eraviszkusz 
törzs központját (civitas Eraviscorum).2 Az előkerült régészeti anyag úgy 
a Gellérthegyen, mint a hegy lábánál, Budapest lebontott városrészében, 
a Tabánban megmutatta, hogy ez a telep a i. e. I. században lett az 
eraviszcuszok központja, de a telep emlékei belenyúlnak még a i. u. 
III. századba is.3 A bennszülött oppidum tekinthető a római Aquincum 
(Óbuda) elődjének, de falusias jellegével megmarad harmadik városnak, 
a telepített római polgárváros (Aquincum) és a légió-tábor mellé épült 
katonaváros mellett (canabae).4 A Civitas Eraviscorum archeológiai leletei 
között megtalálható a i. u. I—II. század terra-sigillátái és házi kerámiája, 
biztos bizonyítéka annak, hogy a bennszülött telep nem néptelenedett el, 
hanem ellenkezőleg, a római uralom idején is virágzott.5 A római-kori 
leletanyaghoz kapcsolódik bronzdíszítményünk is. 

A képen bemutatott bronzveret vázát egy lapos tengely alkotja, 
amelyhez patkóalakú ív csatlakozik ; a patkóból kiágazó két nyúlvány 
az állatfigurák egyik lábának alapjául szolgál. A tengely két végén erősen 
domborodó gombok vannak, belsejük ólommal van kitöltve. A gombok 
közepén kerek, maszkszerű arc domborodik ki, erősen kihangsúlyozott 
keleti vonásokkal.6 A két kerek gombra egy-egy oldalt forduló oroszlán 
teszi mellső mancsát. Az egyik oroszlán feje lábával együtt letört.7 
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A gellérthegyi oroszlánpáros, vagy helyesen patkósveret Pannoniában 
nem áll egyedül. Hasonló, de töredékes veret ismeretes Brigetioból (Szőny, 
Komárom megye), amely a bécsi Hollitzer-gyüjteménybe került.8 Ugyan
csak Brigetioból való a győri múzeum egy eddig publikálatlan darabja.9 

A nyugati provinciákban ugyancsak találhatók analógiák. Franciaországi 
gyűjteményekben feltűnő sok ilyen veret szerepel.10 A veretek ismeretlen 
lelőhelyűek, de feltehető, hogy nagyrészük Galliából származik. Némileg 
elüt a veretek formájától amainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
egy franciaországi darabja.11 Az oroszlánpár ezen a darabon is 
megvan, de a tengely és a patkós rész helyett egy bronzborításon állnak 
az oroszlánok. A borítás sok helyen sérült, de láthatólag egy hüvelyt 
alkotott. 

Gallia és Pannónia kapcsolata érzékeltethető a további veretek lelő
helyei által. Egy kölni töredékes vereten kívül,12 a novaesiumi tábor 
ásatásaiból ismert egy kettétört veret (Germania).13 A Duna völgyén 
keletre haladva, Zeiselmauer római épületromjai között jött elő ismét 
egy töredékes darab (Noricum).14 Szorosan a galliai, illetőleg a pannóniai 
példányokhoz csatlakozik egy dáciai oroszlános töredék Porolissumból.15 

Állítólag szintén Erdélyből származik a volt bécsi Figdor-féle gyűjtemény 
hasonló vereté.16 Egy veretgomb került elő Pólában (Istria), ez is vSilenos-
maszkjával szorosan kapcsolódik a gellérthegyi veret típusához.17 

A felsorolt veretek közös ismertetőjele, hogy a tengely végén alkal
mazott gombok domborműves maszkjai (rendesen bacchikus maszkok) 
szigorú frontalitásban vannak ábrázolva, jellegzetes provinciális ízlésben. 
A bécsi Kunsthistorisches Museum két Összetartozó töredékén, amennyire 
a rézmetszetü táblán megállapítani lehet, hellenisztikus mellképek dombor
műve látszik (egy szakállas férfi és egy nő) a gombokon.18 Az arcok a 
gombokon nem frontálisan, hanem félprofilban vannak ábrázolva. Kvali
tásuk pedig magasan felülmúlják az eddig bemutatott darabokat. A bécsi 
kettétört veret lelőhelye állítólag Milano, tehát Itália. Közeli rokonaként 
tűnik fel egy portugáliai veret19 és a párisi Collection Warocqué egy 
töredéke.20 Átmenetet képvisel e jó kidolgozású veretek és a galliai 
provinciális darabok között a mainzi múzeum darabja, ahol a mellképek 
már maszkokká alakultak át, de nem követik még a szigorú frontális 
ábrázolási módot. 
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1-2, kép. — Római igaveret a Gellérthegyről. 

3. k é p . — Igaveret Svilengrádból. 

4. kép. -^- Igaveret Málha Véredből: 5. kép.. — i4 neumageni relief: 
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Mindazok az oroszlánpáros, illetőleg patkós veretek, amelyekről 
eddig szó volt, beleértve a biztos lelőhelyű darabokat is, csak mint szór
ványos leletek vehetők tekintetbe. Eredeti leletösszefüggéseikben csak 
a bulgáriai kocsileletekből váltak ismertté. Elsősorban hivatkozni kell 
a svilengradi kocsilelet oroszlános vereteire (3. kép). 21 A svilengradi 
veretek, eltekintve a gombokon ábrázolt maszkoktól, nemcsak formában, 
de teljes felépítésükben is a gellérthegyi veret és így a többi felsorolt 
maszkos veretek pontos mása. Igen fontos, hogy a svilengradi kocsileletben 
két ilyen patkós veret került elő, ennek különös nagy jelentősége van 
a rekonstrukciónál. Bulgáriában sem áll azonban egyedül a svilengradi 
veretpár. Ismerek a szófiai Nemzeti Múzeumban egy hasonló veretpárt, 
amelyek csak annyiban térnek el, hogy a gombokon kerek Athena-fejek 
vannak tollbokrétás sisakban.22 A plovdivi múzeumban is találtam a 
svilengradihoz hasonló veretre.231 

Végighaladva a patkós veretek lelőhelyein, megállapítható a galliai, 
pannóniai és thrákiai veretek kapcsolatai, a kutatás a Galliában, 
Pannoniában és Thrákiában ismert temetési díszkocsik vereteinek össze
hasonlításánál megállapította, hogy Galliában kell keresnünk ezek gyár
tási helyét.24 A i. u. II. században innen szállították a díszes veretű 
kocsikat Pannoniába és Thrákiába is. Ugyanez az összefüggés állapítható 
meg a patkós veretek elterjedése alapján. A veretek igazolják ezeket 
a megállapításokat és újabb adattal járulnak a felsorolt össze
függésekhez. A svilengradi kocsilelet bebizonyította, hogy a patkós 
veretek kocsihoz tartoztak.25 A zeiselmaueri, brigetioi és a gellérthegyi 
veretek jelzik azt az utat, amit a galliai kocsik Thrákia felé megtesznek. 
Az út a Duna völgyén fut végig, amely természetes összekötővonal 
Gallia és Thrákia között.26 

Fenti cikk magyarázatot ad arra is, hogy miként kerülnek 
a bacchikus ábrázolások, díszítések a galliai kocsikra, pl. a Belgium
ban lelt vorselaari kocsiveretre.27 A bacchikus elemek hatása éppen 
fordított. A thrákok bacchikus színezetű túlvilági képzetei hatnak 
nemcsak az egész Duna-vidékre, hanem a nyugati provinciákra, így 
Galliára is. Ilyen módon kerülnek rá a temetési díszkocsik oldalára a 
bacchikus ábrázolások. Érzik ez a hatás a patkós veretek gombjain is, 
amelyeken többnyire szintén ilyen maszkok vannak (satyros és menas).28 



A veret formáját tekintve, figurális díszével együtt (oroszlánpár), azonban 
nem sorolható a thrák-bacchikus hatásra díszített galliai kelta kocsi
veretek közé. A milanói veret és analógiái megerősíteni látszanak azt a 
feltevést, hogy a későhellénisztikus-itáliai díszkocsin • már megvolt és 
innen veszi át a galliai kocsiipar. A provinciális művészeti hatás érezhető 
azután a tömeggyártásra berendezkedő galliai ipar veretein, amely a fél
profilú hellenisztikus mellképeket frontális maszkokká sematizálja. 
Kölcsönhatás mutatkozik Itália és Gallia között. A rómaiak átveszik a 
kelta kocsifajtákat, viszont a galliai temetési kocsik gazdagodó díszítésére 
hatással van a hellenisztikus-itáliai triumfális kocsi.29 

Az oroszlánpárokkal díszített patkós veretek mellett meg kell emlí
teni azokat a hasonló rendeltetésű véreteket, amelyekről a figurális dísz 
elmaradt. Ismét a bulgáriai kocsileletek hasonló típusú darabjai szolgál
tatják az összehasonlító anyagot. Az analógiák kiválasztásánál szem előtt 
kell tartani a tengelyhez kapcsolódó patkó alakú nyúlványt es ezért leg
helyesebb ezeket röviden patkós véreteknek nevezni. 

A svilengradi kocsival együtt közölt dimitrievoi kocsi két patkós 
veretén gombaalakú széles gombok vannak.30 Ezek a maszkos gombok 
megfelelői a veret tengelyének végein, két másik hasonló gomb a veret 
tengelyére merőlegesen volt elhelyezve, azon a helyen, ahol a gellérthegyi 
vereten az oroszlánok voltak. I t t is a zárt kocsileletnek megfelelően egy 
veretpár van megemlítve. Közeli rokonságban van a dimitrievoi véretek
kel az Ermitageban őrzött veret.31 A veret egy thrákiai kocsi lelet
együtteséből való. Az Ermitage veretén a tengely gombjai egyszerű 
korongok, de a dimitrievoi veretek két különálló gombja helyett egy 
szekrényke, helyesebben egy kis borítás köti össze hídszerűen a gombokat. 
A tulovoi kocsi hasonló veretei abban különböznek az előbbiektől, hogy 
a gombok háztetőformájúak és a kívül díszített szekrénykével zártabb 
borítást mutatnak.32 A brestovicai kocsi veretein a gombok egészen 
hasonlóak a tulovai darabokhoz, de a szekrényke félkörös, magasabbra 
emelkedik és egyik oldalán zárt.33 A pastuschai kocsi két vereté viszont 
az Ermitage veretéhez áll közel,34 de a korongos gombokon karikák ülnek, 
amelyek a veret tégelyére merőleges irányú szíjak vezetésére szolgáltak.35 

legérdekesebb példánya ennek a csoportnak a várnai múzeum vereté 
Jamboliból (6. kép).36 A pastuschai veretek karikáin kívül ezen a vereten 
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a szekrényke tetején is alkalmaztak két karikát. A karikák merőleges 
állásúak a két gombon ülő karikára és a veret tengelyével párhuzamosan 
futó szíj, vagy kötél vezetésére szolgáltak. 

Még néhány díszesebb veretet kell felsolrolni. Az egyik veretpár a 
stara-zagorai múzeum malka-vereai kocsijának veret párja.37 Ennél az 
erősen domborodó gombokon rekeszes zománcdíszítés van, miként 
a kocsilelet többi veretein is. A gombokat itt is hídszerű pánt kapcsolja 
össze (4. kép). A catal-tepei kocsi patkós veretein a szekrénykének meg
felelően áttört díszítésű borítás van emailos gombokkal.38 A tengely 
gombjai simák, lehajtott szélükkel a dimitrievoi veretek gomba alakú 
gombjaihoz hasonlítanak. A két utóbbi kocsileletet a zománcos díszítés 
kapcsolja szorosan a galliai iparhoz.39 

A nyugati provinciák szétszórt patkósveretei nem adtak támpontot 
a veretek rendeltetésére. W. Kubitschek, aki legelőször foglalkozott a 
veretekkel, nem tudta alkalmazásukat megadni.40 Megemlíti, hogy a 
bemutatott zeiselmaueri veret nem erősíti meg, hogy ez a veret római 
zabiához tartozott volna, de meg sem cáfolja. Nem fogadja el azonban 
H. Lehner értelmezését a novaesiumi töredékekről, aki edényfogantyúk
nak tartotta a véreteket.41 Zárt kocsileletben G. Seure mutatott be először 
egy veretpárt42 és E. von Mercklin nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy 
ezek kocsiveretek és rámutat a szórványos oroszlánpáros veretek analó
giájára.43 E két utóbbi kutató nem foglalkozott azzal, hogy hol voltak 
ezek a veretek a kocsin elhelyezve. Ilyen módon a szétszórt nyugati 
veretek is besorozódtak a kocsiveretek közé, anélkül, hogy elhelyezésüket 
a kocsin ismerték volna. Az ókori temetési kocsik rekonstrukciója a fenn
maradt vasalkatrészekből és bronzveretekből még nagy probléma.44 

A kocsileletekben a kocsiszekrényen alkalmazott bronzveretek rendszerint 
összekeverve kerülnek elő a lószerszám vereteivel. A két csoport szét
választása nehéz feladat.45 Blsősorban hiányzik a kocsileletek pontos 
leletkörülményeinek leírása. Pannoniában körülbelül 40 kocsilelet tart
ható számon, a többszáz szórványos vereten kívül ; a leletek közül egyik 
sem származik hiteles ásatásból, mind a véletlen folytán előkerült lelet, 
tehát hiányzanak a megfigyelések a vasalkatrészek és bronzveretek eredeti 
helyzetére. A megfigyelések hiánya nagyon megnehezíti a rekonstrukciót. 
Eldöntetlen kérdés az is, hogy a patkósveretek a kocsiszekrényen, vagy 
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6. kép. — Iga-rekonstrukciók. 

a lószerszámon voltak alkalmazva. A veretek keskeny belső nyílása miatt 
elesik az a feltevés, hogy a veret zabián volt. 

Rekonstrukciós kísérletünk elején egy tényre kell figyelmeztetnünk. 
A zsámbéki kocsi (Pannónia) gyeplőkarikáinál bebizonyosodott, hogy 
azok a karikák, amelyeknek alján kis kengyelalakú nyúlvány volt, olyan 
farészekre lettek montírozva, ame
lyek aránylagosan vékonyak vol
tak (iga, nyakló).46 A szöggel ellá
tott gyeplőkarikák szétrepesztet
ték volna a vékonyabb, faragott 
farészeket. Ilyenek leginkább a 
lószerszámhoz tartozó igán ültek. 
A zsámbéki iga megmaradt farészei 
lehetővé tették, hogy megfigyeljük 
az ilyenfajta karikák megerősítését. A fát a karika helyén kivésték, 
belehelyezve a kengyeles veretet egy pecekkel megerősítették, így ültek 
a veretek a faragott iga tetején. 

Megfigyelhető, hogy a patkósvereteken nem találunk szöghelyeket. 
Kivételt képeznek a brestovicai és jamboli veretek, amelyeken egy szög
lyuk van a patkó közepén. Szögek nélkül a veretek felerősítését csak úgy 
gondolhatjuk el, hogy farészek közé voltak szorítva, erre szolgált a jelleg
zetes patkóalakú nyúlvány, miként a gyeplőkarikáknál a kis kengyel. 
Egy kivésett farészbe szorították a patkó alakú nyúlványt és egy nagyobb 
függőleges ékkel rögzítették. Az oroszlános veretek formája elárulja, hogy 
a veret tengelye és a patkós nyúlvány is egy talapzaton feküdt. A francia
országi veret alsó borítása is ezt mutatja Talapzatul ennél a 
veretnél és nincs okunk kételkedni abban, hogy a többinél is így volt, 
egy, a veret szélességének megfelelő faragott farészt kell elképzelnünk, 
amely ebbe a hüvelybe illeszkedett. A hüvelyszerű borítás elárulja, a 
veretek egy faragott farúd végén voltak alkalmazva. Az oroszlánok 
elhelyezése a vereteken feltételezi, hogy a két kifelé forduló oroszlán 
között egy magasabbra emelkedő farész volt, amelynek két oldalához 
támaszkodott az oroszlánpár. A szekrénykével ellátott veretek mutatják, 
hogy ez a felső farész nem mindig emelkedett fel, hanem többször lapos 
volt, e farész faragott végének borítása a szekrényke. A brestovicai kocsi 
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magas féldomború hüvelye világosan érzékelteti, hogy milyen faragott 
farész illeszkedett ide. Összegezve : egy vízszintes farudat kell elképzelnünk, 
ennek vége ki van faragva. Végén a rúd vízszintesen ki van vájva, ide 
montírozták a patkós veretet. Többször hangsúlyoztuk, hogy a zárt 
leletekben két veretet találunk, tehát ezek egy gerenda két végén voltak 
alkalmazva, feltehetőleg a kocsi menetirányára merőlegesen álló rúdon. 

Figyeljük most meg a gellérthegyi veret kopását (1. kép). Feltűnő, 
hogy a veret tengelye meghajlott, két vége a gombokkal lefelé hajlik. 
Ilyen íves hajlást a veret tengelye csak akkor kaphat, ha középen fel van 
támasztva, két végén pedig megterhelés volt. Hasonlítsuk össze a gellért
hegyi veretet a jamboli verettél, amelyiken két karika ül a veret két 
gombján (6. kép). Megfigyelésünket igazolja a sok töredék a veretek között. 
A veretek mindig a tengely és a patkó közepén törtek el, tehát a gellért
hegyi veret hajlásának megfelelően. Az is feltűnő, hogy a gellérthegyi 
veret tengelye a két oroszlán között erősen kopott, itt egy szíjat húztak 
át, tehát a veret tengelyének ez a középső része nem volt fába ágyazva. 
Amint a rúdra montírozták a veretet, ezt a részt a fában vagy kivésték; 
vagy a rúd felső része nem ért eddig. A tengely középső részét átfutó 
szíj helyét jól mutatja a mainzi veret, ahol a bronzborításon nyílás 
van hagyva az átfutó szíjnak. Ez a szíj a fárúdhoz tartozott, annak 
erősítésére szolgált, nagyobb súly nem húzta. Erre a szíjra merőlegesen 
hat az a húzóerő, amely a veret két végén hatásában mutatkozik. 

A zsámbéki iga rekonstrukciójánál utaltunk arra, hogy a rúd állására 
merőleges nehéz iga nem közvetlenül került rá a lovak nyakára, hanem 
valószínűleg egy bőrrel behúzott, kóccal megtömött nyaklóra.47 A felső 
kettősívelésű igarészhez, amely a kocsi rúdjához volt erősítve, még két 
kisebb igarész tartozott (feltéve, ha két ló fogatolásáról volt szó), amelyek 
a lovak nyaka alá kerültek és szíjakon, vagy köteleken lógtak a felső 
nagy igáról. Az igák két vége felfelé hajlik, hogy az alsó igarész a ló nyaka 
alá helyezve szíjjal ráhurkolják.48 Ha tehát a patkós veretek a felső iga két 
végén lettek alkalmazva, akkor a gombokra az alsó igarész szíjazat a lett 
ráhurkolva. A pastuschai és jamboli veretek karikái pedig a szíjazat, vagy 
kötelek befűzésére szolgáltak.49 Valószínű, hogy a gombok fa, vagy bőr
ágyazatban voltak a tengelyen, mert közvetlen kopás nem mutatkozik 
itt a gellérthegyi vereten. 
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A neumageni reliefen jól látszik két iga (5. kép).50 Ez a két iga
típus a fogatolást tekintve ugyanaz, csak a szíjazat elrendezése követelt 
más és más véreteket az igán. A reliefen a terhet húzó öszvérek igája az 
a forma, amelyet a zsámbéki igánál ismertünk meg, felettük az egyes 
öszvér igája olyan, amelyiken patkós veret volt alkalmazva.51 A reliefen 
az iga vége szemben áll, jól látható a két profilált tag közé szorított 
farész. A részleteiben kevéssé kidolgozott profilált tagok az oroszlánoknak 
felelnek meg a patkós véreteken. A felső iga végére lett rákapcsolva az 
állat nyaka alatt látható igarész, vagy helyesebben nyakló. A chiancianoi 
bronzbiga díszes igája is tanúságos összehasonlítást mutat.52 A díszkocsi 
faragott igája két végén volutát látunk, ha a voluta két oldalára képzeljük 
a patkósveretek gombjait és föléjük az oroszlánokat, szemléltettük 
vereteink alkalmazását. Ha pedig a faragott igának rúd mellett levő 
belső oldalát tekintjük, akkor ennek vége megfelel a szekrényes véreteknek, 
persze ezek is az iga végein voltak. 

A gellérthegyi igaveretről nem tudjuk, hogy szórványos darab, vagy 
pedig kocsitemetkezés zárt leletegyütteséből való. Összehasonlítása más 
hasonló véretekkel, egy lépéssel előbbrevitte a temetkezési díszkocsikhoz 
tartozó igák rekonstrukcióját. A pannóniai bennszülött lakosság, különö
sen az eraviszkuszok jellegzetes temetkezése a kocsitemetkezés. Nem 
kétséges, hogy a díszes kocsitemetkezést a római hódítás korában a benn
szülöttek nem engedhették meg maguknak. A temetési rítus azonban élt, 
amint azt a i. u. I. századból származó sírkövek kifaragott kocsi jelenetei 
igazolják.53 Égy évszázadnak kellett eltelnie, amíg a bennszülött lakosság 
visszahúzódva a romanizált centrumoktól, gazdaságilag annyira meg
erősödött, hogy a kocsitemetkezés ősi, de immár igen költséges szokását 
nem szimbolikusan, hanem valóságban felélessze és szükségleteivel egy új 
iparágat, illetőleg importlehetőséget teremtsen a Galliából behozott dísz
kocsiknak.54 

Budapest, 1945. 
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J E G Y Z E T E K 

RÓMAI IGAVERET A GELLÉRTHEGYRŐL 

1 A bronztárgyat a Fővárosi Régészeti és 
Ásatási Intézet vette meg néhány év 
előtt egy régiségkereskedőtől. Nagy Lajos, 
a Fővárosi Múzeumok főigazgatója hívta 
fel figyelmemet a bronzveretre. Ugyancsak 
ő adta meg az engedélyt az ismertetésre. 
— A díszítményt röviden már ismertette 
Nagy Lajos (Budapest története 1, 1942, 
250, 48 tábla, 1—2) az eraviszkusz emlé
kek között. 

2 Nagy L., Tanulmányok Budapest múlt
jából 4, 1936, 18 skk ; Budapest története 
1, 1942, 236 skk. 

3 Az eraviszkuszok történetére legújabban 
Budapest története 1, 1942, 137 skk. 

4 A hármas városról Budapest területén leg
utóbb Budapest története 1, 1942, 270 skk. 

5 A tabáni római leletekre 1. Nagy L., id. h. 
243, 42 tábla. — A pannóniai bennszülött 
civitasok jelentőségére 1. Századok 70, 1936, 
24 skk; Arch. Ért . 52, 1939, 108 skk és 
266 sk ; Budapest története 1, 156 skk. 

6 A maszkok fiziognomiája feltűnt már Nagy 
Lajosnak is (id. Jh.). Összehasonlítás kínál
kozik a dunapentelei későrómai ládika-
veretek maszkjaival (Paulovics I., Arch. 
Ért. I l l 1, 1940, 75 sk, 17 tábla). A gellért
hegyi maszkok, határozottan előázsiai-
turanid típusú embert mutatnak, sűrű 
szemöldökkel és hosszú, lelógó bajusszal. 

7 A veret szélessége : 12.7 cm ; a patkó 
nyílása : 8.3 cm ; a magasság : 8.4 cm. 
A többi veretnél nem szükséges megadni 
a méreteket, mivel kevés különbséggel a 
méretek ugyanazok. 

s W. Kubitschek, Jahrbuch für Altertums
kunde 4, 1910, 116, 2 k . 

9 Leltári sz. 147. A gombokon menas-
maszkokkal. 

10 Louvre : A. de Ridder, Les bronzes 
antiques du Louvre 1, 1913, 116 sk, 916 
sz., 58 tábla ; S. Reinach, Répertoire de 
la statuaire grecque et romaine 2, 724, 4 
sz. Bibliothèque Nationale : E. Babelon — 
A. Blanchet, Catalogue des bronzes anti
ques de la Bibl. Nat. 1895, 474, 1133. sz. ; 
S. Reinach, id. h. 2, 724, 2 sz. Coll. Léman : 
5. Reinach, id h. 4, 477, 4 sz. Coll. Cotte-
reau : u. o. 4, 464, 7 sz. Lyon : u. o. 
4, 472, 1 sz. 

" Lelt. sz. O. 2922. 
12 Lelt. sz. 28, 55. Wallraff-Richartz Museum 

Köln. Publikálatlan. — A gombokon satyr-
fiú maszkja van ábrázolva. 

13 H. Lehner, Bonner Jahrbücher, 111/12, 
1904, 410, 33 tábla, 9—10. — A gombokon 
ugyancsak bacchikus maszkok. 

14 W. Kubitschek, id. h. 115 sk, 1 k. 
16 Az erősen töredékes veretet két évvel ez

előtt találták. Mojgrád község területén 
(Szilágy vm). Mint szórványos lelet magán
kézbe került, Kolozsváron mutatta be 
tulajdonosa a múzeumban, akkor láttam. 

16 W. Kubitschek, Jahrb. f. Alt. 7, 1913, 277, 
10 k. Fekvő oroszlánok díszítik ezt a vere
tet, de a figurális díszek primitív kidolgo
zása teljesen elüt a felsorolt tárgyaktól. 
Lehetséges, hogy helyi utánzattal állunk 
szemben. 

17 A. Gniers, Jahreshefte des Österr. Arch. 
Institutes in Wien 14, 1911, Beibl. 186, 
109 k. 

18 7. v. Sacken, Die antiken Bronzen des 
kais. Münz und Antikencabinetes 1, 1871, 
120, 52 tábla 4—5; S. Reinach, id. h. 
2, 719, 2 sz. és 723, 5 sz. 

19 S. Reinach, id. h. 4, 461, 1 sz. 
20 S. Reinach, id. h. 4, 477, 2 sz. ; A. Gniers, 

id. h. 117 k. Hibásan közli újra S. Reinach 
(id. h. 5, 413, 2 sz.), mint polai lelőhelyű 
darabot. 

21 I. Welkow, Izvestija-Bulletin de la soc. 
arch. Bulgare 14, 1940-42, 201, 279-280 k. 

22 Lelt. sz. 2580. 
23 Ennek pontos lelőhelyét sajnos, elmulasz

tottam 1938-ban tett tanulmányutamkor 
feljegyezni, leltári számát sem ismerem. 

24 L'Antiquité Classique 8, 1939, 347 skk; 
v. ö. még Arch. Ért . 48, 1935, 220 sk. 

25 Nem tartom véletlennek, hogy a svilen-
grádi kocsihoz tartozó lószerszám-véretek 
(I. Welkow; id. h. 201, 281 k.) analógiáit 
Alsógermániában találjuk (Doorwerth : 
/ . H. Holwerda, Oudheidkundige Mede-
deelingen. Supplement bij nieuwe reeks 12, 
1931, 2 skk, 1—5 k.). 

26 A dunavölgyi út kereskedelmi jelentőségére 
az ókorban 1. M. Rostovzeff, Gesellschaft 
und Wirtschaft im römischen Kaiserreich 
1, 1929, 112 skk. 
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27 A vorselaari veret : 24. jz-ben id. 11. 
23 tábla. — A bacchikus hatásokra : u. o. 
352 skk. 

28 Néhány vereten bacchikus hatásra az 
oroszlánpár helyett párducok kerülnek, 
pl. a louvrei veret : A. de Ridder, id. h. 

29 A.L. Abaecherli, Bolletino dell'associazio-
ne internazionale studi mediterránéi 6, 
1935—36, 1 skk; v. ö. 24. jz-ben id. h. 
349 sk. 

30 I. Welkow, id. h. 199, 276 k. 
3 1 E. v. Mercklin, Jahrbuch des Deutsch. 

Archäologischen Instituts 48, 1933, 131, 
32. sz., 52 k. 

32 A szófiai Nemzeti Múzeumban, leltári sz. 
1701. 

33 I. Welkow, id. h. 191, 3 sz., 262 k. 
34 Erre a hasonlóságra már u ta l E. v. Merck

lin is (id. h.). 
35 G. Seure, Bulletin de la Correspondence 

Hellénique 49, 1925, 418 sk, 51—52 sz., 
6 k . ; A. Babelon—E. Blanchet, id. h. 652, 
1974 sz. 

36 Lelt. sz. VI. 913. 
37 I. Welkow, id. h. 205, 286 k. 
38 A patkós véreteket említi E. v. Mercklin 

a catal-tepei kocsiból (id. h. 132). A kocsi-
lelet más emaildíszes vereteit közli 24. 
jz-ben id. h. 30 tábla. 

39 24. jz-ben id. h. 357 sk, v. ö. Fr. Henrv, 
Préhistoire 2, 1933, 65 skk; 7. Sellye, 
Les bronzes émaillés de la Pannonié 
romaine (Dissertationes Pannonicae IL 
8) 1939, 31 skk. 

40 Jahrb. f. Alt. 4, 1910, 115. 
41Bonner Jahrb. 111/12, 1904, 410: W. 

Kubitschek, id h. 115, 1 jegyz. 
12 Bull. Corr. Hell. 49, 1925, 418 sk. 
43 Jahrb. d. Deutsch. Arch. Inst. 48, 1933, 

131. 
44 Megpróbálkozott a rekonstrukcióval a 

thrákiai kocsikkal: G. Seure, Bull. Corr. 
Hell. 25, 1901, 185 skk; 28, 1904, 231 
skk ; a pannoniaiakkal pedig Gaul K., 
Arch. Ért . Uj f. 9, 1889, 193 skk; 10, 
1890, 97 skk. 

45 A lószerszámhoz tartozó iga jellegzetes 
vereteiről legutóbb : Serta Hoffilleriana 
1940, 309 skk. 

46 Id. h. 310, 22 t., 4 és 23 t., 6. 
47 Id. h. 313. 
48 Az iga felhajló végein alkalmazott áttört 

véreteknek tartom, két veretet az oresáci 
kocsileletből id. h. 312, 24 t., 1—2), a 

markovoi veretet (u. o. 316, 28 t., 3), en
nek közeli analógiáját Mundolsheirnból (u. 
o. 315; R. Henning, Denkmäler der elsäs-
sischen Altertumssammlung zu Strassburg 
1912, 38 táb., 11—12). Egyszerű borítás 
ugyanezen a helyen alkalmazva, pl. a nagy
tétényi kocsi (Pannónia) hasonló gyeplő
karikás veretei id h. 315, 26 táb., 4—-5), 
v. ö. az iga-ábrázolásokat (u. o. 31—34 
táblák és 1 ábra). 

49 A jamboli veret szekrényén ülő két karika, 
tekintetbe véve elhelyezését az iga végén, 
a gyeplőszár vezetésére szolgált. •—• A Var-
dar völgyében talált kocsilelet két veretet 
is az iga végén alkalmazott borításnak 
tartom (G. Seure, Bull. Corr. Hell. 28, 
1904, 213, 3 k.). A széles borítás az iga 
tetejére szögezve a kiemelkedő hüvelybe 
az iga felfelé hajló vége került. A hüvely 
két oldalán alkalmazott spirális dísz össze
hasonlítva a brigetioi oroszlános veret 
analóg díszítésével árulta el, hogy ez a veret 
is a patkós-véretekhez hasonlóan lett 
alkalmazva. (W. Kubitschek, Jahrb. f. Alt. 
4, 1910, 116, 2 k.). A veret oldalán látható 
lapos bujtató, ugyanúgy a gyerlőszár 
vezetésére szolgált, mint a jamboli veret 
karikái. 

50 W. Massow, Die Grabmäler von Neu
magen 1932, 141, Abb. 91 ; Serta Hoff. 
id. h. 31 tábla. Innen az 5. kép. 

51 Feltűnő, hogy a pannóniai temetési kocsik
hoz tartozó iga veretek között eddig nem 
fordult elő a patkós ver'et, így a zsámbéki 
kocsinál sem. Ez mutatja, hogy Pannoniá
ban egy egyszerűbb iga volt elterjedve, 
megvolt a nehéz patkós-verettél díszített 
iga is, de, mint a leletek mutatják, csak 
szórványosan. Lehetséges, hogy a külön
böző véretekkel ellátott igák mögött a 
fogatolás különbségei húzódnak meg. — 
Az egyszerű igára 1. a senoni dombor
művet : H. Reiners—F. Drexel, Eine 
Römersiedlung vor Verdun 1918,32, l i a 
táb. : G. Behrens, Germania 23, 1939, 58, 
7 k. ; Serta id. h. 1 ábra. 

52 G. F. Gamurrini, Annali dell'instituto di 
corrispondenza archeologica 54, 1882, 140 
skk, Tav. d'agg T ; Museo Borbonico XV, 
Tav. 49 ; Daremberg-Saglio, Diet, des 
antiq. 3, 665, 4154 ábra. 

53 Sägt K., Arch. Ért . I I I . f. 5—6, 1945, 
215 skk. 

54 Ant. Class, id. h. 35. sk. 

40 



ALADÁR RADNÓTI 

GARNITURE DE BRONZE D'UN CHAR ROMAIN AU 
MONT GERARD 

C'est sur le territoire de Budapest, aux 
environs du Mont Gérard qu'on a découvert 
la pièce de bronze représentée sur la fig. 
1—2. Les fouilles archéologiques exécutées 
ati cours des dernières années ont suffisam
ment prouvé que le lieu en question coïn
cidait avec le centre des »Eravisci«, une des 
tribus pannoniennes (»civitas Eraviscorum«). 
La conquête romaine n'avait guère anéanti 
cette colonie d'un caractère rustique qui 
même plus tard continuait à former un éta
blissement à part au sud d'Aquincum (Óbuda). 
La décoration en bronze que nous allons 
traiter fait partie des trouvailles de 
l'époque romaine. Le squelette de cette 
garniture est constituée par une axe plate à 
laquelle se rattache un arc en forme de fer 
à cheval. Les deux prolongements de cet arc 
servaient de soutien à deux figures animales. 
Aux deux bouts de l'axe on trouve des boutons 
ornés du relief d'une masque humaine. Sur un 
côté de chaque bouton c'est un lion modelé 
en profil qui pose sa pat te antérieure. On 
rencontre deux garnitures similaires ornées, 
comme celles-ci, de lions à Brigetio (Pannonié) ; 
les provinces occidentales fournissent 
également des analogies frappantes. Vu la 
fréquence des objets de ce genre dans les 
collections de France, il y a lieu de supposer 
que la plupart d'eux proviennent de la Gaule. 
Un type à part est représenté par une pièce 
originaire de France et conservé au Römisch-
Germanisches Zentralmuseum de Mayence : 
dans ce cas les lions, au lieu de reposer sur 
une axe, sont placés sur un piédestal. Quant 

à l'itinéraire par lequel les garnitures en 
question étaient parvenus jusqu'en Pannonié, 
il est jalonné de trouvailles archéologiques 
(Cologne, Novaesium, Zeiselmauer) ; on 
rencontre deux pièces analogues même en 
Dacie, à l'est de la Pannonié. Toutes ces 
garnitures ont pour trait commun les 
masques modelées en face qui servent à 
orner les boutons. Dès qu'on s'approche des 
bords de la Méditerranée ces masques com
mencent à être remplacées par des reliefs 
hellénistiques (les pendants d'une garniture 
du Kunsthistorisches Museum de Vienne se 
trouvent à Milan et au Portugal). Les garni
tures méditerranéennes sont d'une exécution 
artistique supérieure à celle des objets 
analogues de la Rhénanie ou des provinces 
danubiennes. • 

C'est en Bulgarie que certains groupes de 
trouvailles renferment un grand nombre de 
garnitures ornées de lions ou de fers à cheval. 
Près d'un char romain découvert à Svilen-
grad on a mis au jour deux garnitures 
similaires : elles ressemblent d'une façon 
toute particulière aux objets retrouvés au 
Mont St. Gérard. D'autres garnitures sont 
conservées aux musées de Sofia et Plovdiv. 
Les groupes de trouvailles qu'on a mis au 
jour en Bulgarie permettent, d'établir que 
la pièce de Hongrie avait appartenu, elle 
aussi, aux garnitures d'un char romain. Les 
lieux de découverte des objets de ce genre 
montrent la même connexion intime entre la 
Gaule, la Pannonié et la Thrace qu'un savant 
Hongrois a déjà établie à propos d'une 
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analyse serrée des garnitures des chars 
funèbres. Il a réussi à fixer en Gaule la patrie 
de ces garnitures ; l'itinéraire par lequel 
elles avaient pénétré jusque dans les pro
vinces orientales était la grande route com
merciale qui longeait la vallée du Danube. 
I,es motifs bacchiques qu'on observe sur ces 
garnitures parcourent l'itinéraire inverse : 
c'est de l'Orient qu'elles tendent à se propager 
vers les provinces occidentales. Stir les garni
tures munies d'une partie en forme de fer à 
cheval l'élément bacchique se révèle surtout 
par les masques sculptées sur les boutons. 
Les garnitures artistiques des pays médi
terranéens semblent prouver que les chars 
celtiques de la Gaule avaient subi l'influence 
des chars d'apparat hellénistiques d'Italie : 
cette thèse s'applique avant tout aux 
brillants chars de triomphe. Il s'agit là, à 
vrai dire, plutôt d'influences réciproques, 
puisque certaines espèces de chars celtiques 
ont pénétré aussi en Italie. 

Outre les garnitures ornées de fers à cheval 
et de paires de lions, il convient de signaler 
aussi d'autres garnitures similaires d'une 
destination analogue qui se font remarquer 
par leur caractère plat. Sous ce rapport les 
trouvailles de Bulgarie sont dignes d'une 
attention spéciale. Sur deux garnitures 
munies de fers à cheval d'un char de Dimi-
trievo on voit des décorations en forme de 
champignon. On rencontre des pièces ana
logues, originaires de la Thrace, aussi dans 
la collection de l'Ermitage. On observe un 
recouvrement total sur les garnitures d'un 
char de Toulovo et c'est ici qu'il faut signaler 
aussi les garnitures de Brestovitza et 
Pastouscha. Le phis curieux spécimen de 
cette variété est une garniture retrouvée à 
Iamboli et conservée actuellement au musée 
de Varna. Sur les garnitures de Pastouscha 
non seulement les boutons sont munis 
d'anneaux, mais sur la partie supérieure 
de la plaque de couverture il y a également 
des anneaux pareils destinés à l'enfilement 
d'une courroie ou d'une corde. Pour signaler 
des garnitures d'une décoration plus riche, il 
suffit de renvoyer à la paire de garnitures 
émaillées d'un char de Malka-Veres. Sur les 

garnitures munis de fers à cheval du char de 
Tchatal Tepé, le décor d'émail s'allie à un motif 
ajouré. C'est l'utilisation de l'émail qui permet 
de rattacher ces deux derniers groupes à la 
technique de l'art décoratif de la Gaule. 

Quant à l'application des garnitures en 
forme de fer à cheval, on n'a lancé jusqu'ici 
que des conjectures. Vu leur fréquence 
autour des chars romains, il est certain qu'on 
les appliquait soit aux chars mêmes, soit au 
harnachement. L'hypothèse d'après laquelle 
les garnitures de ce genre auraient servi à 
décorer des mors, doit être définitivement 
écartée. Ce qui est pour nous, en 
revanche, d'une importance toute parti
culière, c'est le fait que dans les groupes 
fermés de trouvailles on rencontre toujours 
une paire de garnitures. Mais, d'autre part, 
on n'y peut relever aucune trace de clouàge, 
abstraction faite du trou qu'on destinait 
parfois à un clou placé à l'extrémité du fer 
à cheval. Le manque du clouage nous fait 
penser aux parties en bois et aux anneaux 
de bride du joug de Zsámbék ; cette pièce 
très mince, incapable de résister au clouage, 
devait être modelée de manière à y placer 
des anneaux munie d'attaches en forme 
d'étrier et fixés à l'aide d'une cheville de bois. 
Cette technique nous autorise à supposer que 
les garnitures munies de fers à cheval 
étaient serrées dans des pièces de bois et 
fixées par une cheville. En ce qui concerne 
la nature de l'application, ce sont les anneaux 
des garnitures d'Iamboli qui nous fournissent 
la clé de l'énigme. Les garnitures de ce genre 
devaient se trouver sur une pièce de bois 
diamétralement opposée à la direction du 
char en mouvement. Une telle pièce était 
le joug ; les garnitures servaient donc à 
en orner les deux extrémités ce qui explique 
aussi le fait, pourquoi on les trouve toujours 
par deux. Le joug sculpté et ayant des 
extrémités relevées était serré entre les deux 
lions. L'usure par frottement qu'on constate 
sur la garniture de Budapest nous suggère 
l'idée que l'axe, chargée à ses deux extré
mités, devait supporter un certain poids. 
Ceci est d'autant plus sûr que plusieurs gar
nitures sont cassées au milieu de l'axe. Si 
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l'on tient compte du fait que la garniture 
était placée dans un cadre debois, on est amené 
à admettre qu'une certaine force, agissant sur 
l'objet du côté des deux boutons, le tirait 
vers la terre et qu'en haut, entre les lions, 
l'axe devait se courber sous l'effet d'une force 
opposée. La garniture de Mayence nous 
révèle un secret de plus : on avait l'habitude 
de passer par le milieu de l'axe une courroie 
pour laquelle le bois était creusé d'une 
manière appropriée. A propos de la recon
struction du joug de Zsámbék, nous avons 
déjà démontré que ce joug, au lieu de 
s'appesantir directement sur le cou des 
chevaux, se plaçait sur un soutien couvert 
de cuir et bourré d'étoupe. La partie supé
rieure du joug présentant un arc double 
était fixée par son milieu sur le timon. 

L'attelage s'effectuait de sorte qu'on plaçait 
le joug sur le cou des chevaux tout en serrant 
deux petits morceaux de bois sous le cou des 
animaux. Ces deux derniers devaient être 
attachés au joug par une courroie ; c'est à 
quoi servaient, aux extrémités du joug, aussi 
bien les pièces ornées de lions que les garni
tures plates. On enfilait par l'anneau de ces 
garnitures soit une courroie, soit une simple 
corde. Sur le relief de Neumagen il est facile 
de distinguer les deux variétés. Le joug des 
mulets destinés à tirer des chariots d'un 
chargement bien lourd était identique au type 
de Zsámbék ; en revanche, aux extrémités 
du joug des mulets isolés il y avait des, 
garnitures ornées de lions. Les garnitures 
munies de fers à cheval représentent un 
type de transition. 

Pig. 1 —2. 
Fig. 3. 
Pig. 4. 
Pig. 5. 

ILLUSTRATIONS 

- Garniture d'un joug romain, retrouvée au Mont Gérard (Budapest), 
- Garniture d'un jong découvert à Svilengrad (Bulgarie). 
- Garniture de jong (Malka Véréa, Bulgarie). 
- Le relief de Neumagen. 
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