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Fővárosunk jeles történetírója, Salamon Ferencz, érdekesen ecsetelte a 
főváros többszöri megalapítását. Az első alapítás érdeme az eraviscusoké volt. 

Századokkal, mielőtt rómaiak e vidékre jöttek, laktak ők itt s azután is, 
mikor a rómaiak hatalma már a Dunáig terjedt, ők képezték a lakosság zömét. 

Ittlétük nem múlt el nyom nélkül, classikus írók őrizték meg nevüket és a 
nép alkotásai közül nem egy maradt fön mai napig. 

Nem jutott részük a világ nagy eseményeiben és a mi tőlük maradt, nem 
oly nagyszerű, hogy a művészet történetében számot tenne. De bármily igény
telenek az ő tőlük maradt ereklyék és bárminő csekély szerepük jutott a história 
színpadán, illik róluk megemlékeznünk, mikor vidékünk múltját fürkészszük és 
úgy vélem, hogy fővárosunk ezen irodalmi vállalatában már azért is igényel
hetnek maguknak helyet, mert fővárosunk régmúltjában azon a mesgyén állanak, 
mely az ősidők homályát határolja és a történeti világosság biztos talajára vezet. 

Náluknál hatalmasabb, nagyobb népek is nyúltak belé vidékünk múltjába : 
hunok, gótok, avarok és törökök huzamos ideig uralkodtak itt. Mit hagytak 
maguk után, a mi az eraviscusok szerény örökségével mérkőzhetnék?! Rom
boltak, de nem teremtettek, az eraviscusok ellenben a csöndesen építő, alkotó 
népek közé tartoztak. Ők rakták le fővárosunk első alapját s a mi szemünkben 
ez mindenkor oly elévülhetlen érdemük marad, minőre ama világhódító nagy 
népek nem tettek szert. 

Azért is hasznos munkának látszott összegyűjteni azon gyér, de értékes 
adatokat, melyek ez őseinkről fönmaradtak és czélszerűnek véltem azokat 
három szempontból csoportosítani. Foglalkozunk I. nevükkel és hovatartozá
sukkal; II. szóba kerül politikai szerepük*; III. életükről és ténykedésükről hírt 
adnak síremlékeik és temetőik.** 

* E két fejezetet jelentéktelen eltérésekkel előadtam a ni. tud. Akadémia II. osztályának 1888. évi 
novemberhavi ülésén. 

** A III. fejezet tartalmát előadtam az orsz. rég. és embert, társulat 1892. évi októberi ülésén. 
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A NÉP NEVE ÉS NEMZETISÉGE. 

Az eraviscusokról szóló legrégibb hírek abba az időbe nyúlnák vissza, 
mikor országuk még nem volt római kézen. Plinius a Kr. utáni első század 
közepe táján a Dunántúl lakó barbár népek közt ismeri az eraviscusokat. Né
hány évtizeddel későbbi hír maradt fön Tacitus Germaniájában (28. fejezet). 
Szerinte az Osi társaságában laknak. 

Néhány éremkincs érmelésük emlékeit óvta meg számunkra. Az egyik 
kincset régóta ismeri az irodalom, fejérmegyéi Bián lelték 1796-ban, legna
gyobb részét a bécsi csász. gyűjtemény őrzi, a híres Eckhel értekezett róla, 
újabban Mommsen.* Más kincs napjainkban a hetvenes években Zsolna vidékén 
került elé, ez kevésbé ismeretes, bár bécsi és budapesti szakfolyóiratokban 
tette közzé Neudek Gyula.** A biai kincsben eraviscus érmek mellett római 
dénárok is akadtak; ezek közt a legújabb Caligula császártól való és azért 
Mommsen azt tartja az eraviscus érmekről, hogy készítésük kora a Kr. utáni 
század második felére tehető. Neudek az érmek mérlegelése és typusaik révén 
hasonló eredményre jutott. Súly és nagyságban azokat a római dénárokat köze
lítik meg, melyek a Kr. utáni 68—98. években verettek. A dunamelléki bar
bárok ezüstérmei tehát római pénzláb szerint készültek, a rajtuk látható képek 
és ábrák római mintákat utánoznak és a nép neve is, mely rendesen a hátlapon 
jelenkezik, latin betűkkel van kiírva. 

* Mommsen. Gesch. d. röm. Münzwesens 696. 1. ioj . szám alatt a következő megjegyzést teszi 
az araviscus pénzekre. Vergleich über diese merkwürdigen Münzen. Eckhel 4, 178 ; Arneth Dipl. S. 72. 
In Bia (Stuhlweissenburger Gespanschaft, 2 Meilen von Ofen) fanden sich 1796 600 Denare, darunter 
80 mit der Aufschrift RAVIS oder RAVSCI, die übrigen römische Familiendenare, riebst einigen von 
Augustus und Tiberius und einem einzigen von Caligula. Die Aravisker oder Eravisker in diese Gegend 
zu setzen räth ausser den nicht recht bestimmten Nachrichten der alten Geographen (Tac. Germ. 28 
vergl. 43; Plinius h. n. 3, 25, 148; Ptolem. I, 15, 3) besonders eine in Alsó Szent-Iván (Stuhlweissen
burger Gespanschaft) gefundene Steinschrift eines BatoTrantonis f. Araviscus (Seidl, Beiträge 4, 52.).—• 
Von fünf Exemplaren dieser Münze im Berliner Kabinet wiegt das schwerste y8 gr. 

• *'* A. É. Új f. III. i88?. 9$. 1. 



Eraviscus dénárok az első századból Kr. u. (i8—26. szám.) V. ö. A. É. III. i88j. 95. 1. 
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Nevük az érmeken máskép szól, mint az íróknál és az emlékeken. Az 
érmeken változik a RAVISCI és a RAVIT fölirat, egy példányon IRA^SC olyas
ható. E helyesírási ingatagság azt engedi sejteni, hogy a kik az érmek bélyegeit 
vésték, nem voltak írástudók ; oly jelenség, melyet a középkor érmészetében is 
tapasztalunk. Plinius eraviscusokról, Tacitus araviscusokról szól és a II. és III. 
századi föliratokban is változik a kezdő hangzó, hol E, hol A. A modern írók 
legtöbbjei az Araviscus alakot tartják helyesnek és a nép nevét az Arabona 
névhez fűzik.* Két hivatalos föliratban, mely mindkettő a római hatóság és a 
bennszülöttek ellenőrzése mellett keletkezett, az Eraviscus forma szerepel és ez 
elég indok arra, hogy legalább a későbbi időre ezt fogadjuk el helyesnek. 

Néprajzi hovatartozásuk a régi írók alapján nem tisztázható. Plinius nem 
nyújt támpontot e kérdés eldöntésére. A mit az ő szavaiból Mannert ki akart 
olvasni,** hogy «az eraviscus nép az egykor hatalmas scordiscus nép egyik 
alosztálya», azt nem bírjuk azokban fölismerni. Plinius megelégszik azzal, hogy 
azokat a pannóniai népeket fölsorolja, melyekről kútforrásai alapján tudomást 
szerzett, a Dráva-Száva vidékéről a Duna felé haladva, tizennégy más nép 
nevével az eraviscusokét is említi, a nélkül, hogy ethnikus hozzátartozásukkal 
törődnék. 

Ellenben nyilatkozik nemzetiségükről Tacitus, a ki Germaniájában ezeket 
mondja: «vájjon az Aravisci Pannoniába az Osi, egyik germán nemzet földjéről 
jöttek-e, avagy az Osi népe az aravisci földjéről Germániába vándorolt-e, még 
most is egy lévén a nyelvük, egyformák intézményeik és szokásaik, bizonytalan, 
mivel hajdan egyaránt szűkölködtek, egyaránt szabadok voltak és mindkét part
nak jóban rosszban egyenlő volt a sorsa». Tacitus fölfogása szerint tehát az 
Eravisci népe, épúgy mint az Osi népe, germán nép volt. De mikép a nagy 
történetíró nem volt biztos aziránt, hogy a két szomszédos nép mikép jutott 
azokra a helyekre, a hol ő őket föltételezi, úgy valószínűleg arra nézve sem volt 

* Salamon, Budapest tört. I. 115. I. «A másik nevezetes néptörzs, mely Pannoniát lakta, az aravisc 
volt. — Az isc végzet celta eredetre mutat. Az araviscok, vagy némelyek szerint eraviscok, a mennyire 
Ptolemasus határozatlan leírásából tájékozhatjuk magunkat, a Duna mentén Budától Eszékig lakhattak, a 
hercuniátokkal együtt. A Dráván túl laktak a scordiscok. Ezen népek lakhelye megvolt hát még Krisztus 
után 140-ben is, bár korábban máshonnan költözhettek ide. Az araviscok, nem lehetetlen, azelőtt az 
Arav, vagy Arabó folyó mellett laktak, s aravisc annyit tett, mint az Arav mellől kiköltözött nép.» 

** In dem östlichen Winkel zwischen der Donau und Save lernen wir durch den einzigen Ptole-
mseus noch kennen die Arabisci nördlich, von der Drave an in der Umgegend von Essek. Sie sind wohl 
nur eine Abtheilung des zweiten Volkes, der Skordisci, welche Ptolemasus in den südöstlichen Winkel, 
in das heutige Syrmien, stellt. Dass sich Ueberreste des einst mächtigen Volkes erhalten haben, wissen 
wir durch Appián. (Illyr, C. j.), aber ausser Ptolemseus bemerkt kein Geograph ihre beschränkte spätere 
Stellung. Mannert, Geogr. der Griech. u. Römer. II. kiad., III. köt. 1820. Ç69. (Pannoniába a Dráván 
innen az Aravisci mellé az Amantinit és Hercuniatest teszi.) 
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eléggé megbízható a kútforrása, vájjon a nagy Germania legszélén lakozó két 
nép még a germánokhoz tartozott-e vagy sem. 

Müllenhoff, a ki német régiségtanának II. kötetében* beható vizsgálat alá 
veszi Tacitus Germániáját, a két nép nemzetiségéről ugyan nem nyilatkozik 
határozottan, de mind a kettőt dunántúli népnek tartja.** Az ő fölfogása szerint 
az Osi nép a Dunántúlon csakugyan az Eravisci szomszédságában lakott ere-

Eraviscus kocsi és lovas postás ; dombormű egy Tökről származó kőemléken. (Lásd a 62. lapot.) 

detileg és e nézete támogatására említi a III. században Pannoniában lakó 
Osones népet. Ez az Osi nép ott visszamaradt része volna, a nép zöme dunán
túli lakóhelyét nem sokkal Tacitus kora előtt elhagyta, átkelt a Duna bal 
partjára, és az Ipoly völgyében megtelepedvén, itt is szomszédja marad az Era-

* Germ. Alterthumskunde II. k. J26, 527. 
** U. o. II. 24J. « . . . Hercuniates hiessen die wahrscheinlich wie die Aravisci, ihre Nachbarn, 

„pannonischen Bewohner des Bakonyerwaldes bei ihren keltischen Landesgenossen. (Zeuss j , 256. f. 
Gr.2 VII. 92., Glück 110. f.)» 



A tétényi sírban lelt kocsi, rajzban helyreállította Gaul tanár. V. ö. A. E. 1890. X. 105 1. 
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viscus népnek, valamint szomszédságába jut a Cotyni gall törzsnek, mely a 
Garam vidékét lakja. 

Zeuss Tacitus tanuságtételére hivatkozván, pannonoknak tartja mind a két 
szomszédos népet, bár ő maga is azt hiszi a névről, hogy celta név, de úgy véli, 
hogy a celta szomszédoktól ered a név celtasága.* Ezúttal azonban a híres tudós 
alighanem többet állított, mint a mennyit egyáltalában be lehet bizonyítani. 
Mert azt, hogy népünknek ki adta a nevét, nem lehet tudni, de tény, hogy a 
néphez tartozók maguk úgy nevezték magukat s ezt az első századra nézve az ő 
érmeik mutatják. A második és következő századokból sűrűbbek a bizonyítékok. 
Celta személy-és helynevek jelentékeny száma őrizte meg a római uralom idejé
ből a Duna-jobbparti vidék ceitaságának emlékét. Az alsó Pannoniából fönma-
radt föliratokban szereplő barbár nevek közt több mint félszáz vall celtaságra. 
Összefoglaltam itt ily neveket és oda jegyeztem minden név mellé a vidéket, 
hol az emlék előkerült, melyen a név áll. 

Annamatra (Tabajd) 
Adnamatus (Velencze Fejérm.) 
Annamatus (Tabajd) 
Anartus (a budai Gellérthegyen) 
Arausio (budai vidék ?) 
Atresso (budai vidék) 
Atressus (Tabajd) 
Atressa (Török-Bálint) 
Attusonius (Ó-Buda) 
Atavillus (Tabajd) 
Aveta (Velencze Fejérm.) 
Bato eraviscus (Alsó Szent-Iván) 
Bageton (Tabajd) 
Bassa (Tabajd) 
Busio (Török-Bálint) 
Battevilla (Ó-Buda) 
Brogimara (Gellérthegy) 
(Clutamilla t) Ó-Buda 

* Zeuss. Die Deutschen und ihre Nachbarstämme. 1857. 257. I. «Die östliche Reihe hat nur 
zwei Völker, Anwohner der Donau, im Norden 'Apaßiaxoi, Eravisci Plin., Aravisci Tac. Germ. 28. Der 
Name mit Ableitung wie Scordisci, Taurisci, aus Arabo (Rab), scheint keltisch, und Benennung des Volkes 
bei den benachbarten Kelten. Sie selbst sind aber Pannonier nach dem Zeugnisse des Tacitus, von 
gleichen Sitten und gleicher Sprache mit den pannonisch redenden Osi.» (Germania 28, 4'j.J 

Cobromara (Buda) 
Cobromara (Gellérthegy) 
Comatumara (Kovácsi) 
Comiumara (Buda vidéke ?) 
Comatumarus (Gyúró) 
Cusaia (Szabadka) 
Dalion (Gellérthegy) 
Eipon? (Gellérthegy) 
Gallitta (Ó-Buda) 
Jantuma (Gellérthegy) 
Magio (cserepes) (Ó-Buda) 
Magio (Gyúró) 
Magio (Gellérthegy) 
Matumarus (Tétény) 
Matsiu ? (Gellérthegy) 
Macimarus (Gyúró) 
Macimarus (Szent-Endre) 
Mucatra (Tétény) 



4* 

Sisiuna (Ö-Buda) 
Trippon (Tabajd) 
Terso (Tétény) 
Tuvion (Gellérthegy) 
Ütta (Gellérthegy) 
Vadilacus (Ó-Buda) 
Verbugia (Ó-Buda) 
Verodumna (Promontor) 
Veranus « 
Verbacius (Török-Bálint) 
Vervicus « 
Verondacus :« 
Vindon « 

A lajstromban fölsorolt nevek közül egyik-másik különösb figyelemre 
méltó, így az alsó-szentiváni síremlék Batója, kit a sírirat eraviscusnak mond. 
Az a körülmény, hogy Bato neve mellé az ethnicumot kiírták, arra a megjegy
zésre bírt egy hazai írót,* hogy az eraviscusok dunántúliságát vonja kétségbe, 
mert ha Bato belföldi lett volna, így szól a szellemes ellenvetés, nem írták 
volna oda, hogy hová való, mint magától érthető dolgot, mikép Rómában sem 
jutott volna senkinek eszébe magát romanust neveztetni, vagy például ki gondolna 
arra Magyarországon, hogy az elhunyt sírkövén annak magyarságát hirdessék ? 
Tehát Bato idegen volt, a ki Fejérmégyében halt meg és mert nem odavaló 
származású volt, elég érdekesnek találták eredetét arra, hogy azt sírkövén is 
föltüntessék. Bajos volna e megjegyzéssel szemben eldönteni, hogy a sírkő 
megrendelője Mogitmarus, kinek neve celta-volta iránt alig enged kétséget, 
miért találta szükségesnek elhunyt társa nemzetiségét külön hangsúlyozni. 

A sokféle lehetőségek közt mint legegyszerűbbet azt tételezzük föl, hogy 
az eraviscus nemzetiség hangsúlyozása talán azért történt, mert az elhunyt celta 
létére illyr nevet viselt, Batonak hívták. 

Egyébként, hogy Alsó Szent-Ivánban csakugyan eraviscusok laktak, arra 
tanúság az ismeretes katonai elbocsájtó levél, melyet ott leltek és a mely szól 
«Ulpio Spumavi filio Biausconi eravisco»** és Ó-Budán is laktak eraviscusok, 
ott is találtak egy katonai elbocsájtó levelet, mely «Oxetius eraviscus» részére 

* Neudek az A. E. 188?. III. 96. lapján. 
** C l . L. III. 884. 1. 42. sz. 

Mucatra (Szabadka) 
Mogitmarus (Alsó Szent-Iván) 
Maravisca (Buda mellett) 
Precio scordiscus Dunában 

(Buda mellett) 
Quitaius (Kovácsi) 
Resator (Buda ?) 
Ressatus (Csikvár) 
Ressila (Csikvár) 
Ressona (Gyúró) 
Ressatus (Buda) 
Resatirá (Ó-Buda) 
Resatus (Ó-Buda) 
Sisia (Szent-Endre) 

Budapest Régiségei. JV. 



M 

van kiállítva.* Sem Biausco, sem Oxetius neve celtasága ellen nem forog fôn 
kétely. Nem lehet ellenvetésül fölhozni, hogy véletlenül kerültek ily celta 
hangzású egyének eraviscus földre, mikor itt a Duna mentén, úgy mint a bel
jebb eső vidéken több mint húsz, hasonlókép celta nevű egyén síremlékét talál
ták és a míkor még a második,és harmadik században is, midőn a római hatalom 
vidékünkön delelő pontját éri, a helységek túlnyomó részének a Duna jobb 
partján celta neve van. -. . 

Eraviscus kocsi- és lovaspostás ; dombormű egy toki kőemléken. (Lásd a 62. lapot.) 

Mindezen érvekhez, melyek az eraviscusok celtasága mellett szólnak és 
mindazokhoz, melyeket Salamon is említett Budapest városa történetében,** 
hozzájárulnak azok, melyeket a fönmaradt domborművekben és sírokban fogunk 
fölismerni. 

Ezek kétségtelenné teszik, hogy e vidéken lakó népség csatlakozott a 
celta népek életmódjához. 

* C. I. L. III. 46. sz. 
** I. köt. VII. fej. 



AZ ERAVISCÜSOK FÖLDJE ÉS FŐVÁROSA. 

Az eraviscusok országának kezdetei túlmennek a történeti tudomás határ
körén. Legfölebb sejthetjük, hogy a getaság visszaszorításával szerezték, hogy 
a K r . utáni első században szomszédságukba telepedett jazyges metanastse nép 
á dunai vonal megerődítésére késztethette őket, és hogy ha nem előbb, ebben 
az időben minden bizonynyal keletkeztek váraik e határszélen. 

Aquincumi váruk keletkezése is legalább ez időszakba nyúlik vissza. 
Augustus császár hódításai az ő földjüket nem érték és mivel a rómaiak 

elleni népszövetségnek nem voltak részesei, nem is vesztették el független
ségüket. '"• 

A K r . utáni első században a dunántúl egy része már szorosan be voltkeb-
lézve a római birodalomba, más részét a rómaiak csak megszállva tartották, 
ilyen volt az asalok és bojok vidéke, melyek római prsefectusok alatt állottak, 
•végül a Dunántúl legkeletibb része független maradt, és szövetséges viszonyban 
állott a birodalomhoz s e népcsoporthoz tartozott az araviscus nép, mire tanú
ság az ő önálló érmelése.* " " '[ 

/ N ë m tudni mikor és mi okból vesztették el függetlenségüket. Legvalobb-
szinű, hogy országuk elfoglalása Träjänus idejében történt és az akkori nagy 
german-sarmáta-dák népszövetség elleni védelmi rendszabályai közé tártózott. 
A rómaiaknak szükségük volt ahhoz az egész Dunavonalra és azért alkalmas 
helyeken riiegszállották az új határt. Valószínű, hogy nem is volt okuk az éravisci 
hűségében kételkedni, a tartomány szervezésének kiterjesztése az ő vidékökre 
politikái szükséglet lehetett és semmi hírünk arról, hogy a békés bennszülöttek 

* Mommsen. Gesch. des röm. Münzwesens 696. 1. (Späterhin) ist von den freien Ängr,enzern 
Pannoniens und wohl auch von den halbfreien Stämmen der Provinz auf römischen Denarfuss geprägt 
worden ; namentlich sind die Denare,mit der Aufschrift RAVIS oder RAVSCI höchst wahrscheinlich 
von den Araviskern in der heutigen "S'tühlweissenburger Gespanschaft um die Zeit der letzten julischen 
Kaiser geschlagen. 
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függetlenségüket holmi véres háborúban megvédték volna, vagy hogy a rómaiak 
kénytelenek lettek volna várakat és városokat ostromolni, mint a Dráva-Száva 
közben a pannonok legyőzésekor. Sőt ellenkezőleg igazolt a föltevés, hogy 
maguk a független barbárok kérték a római megszállást, és hogy ez erőszak 
nélkül ment végbe. Mikor azután ők is belejutnak a provincziális kötelékbe, 
megszűnik önálló pénzverésük és államuk politikai kerület szerepére sülyed. 
Egyébként népegyéniségüket alig bántotta a római hatalom, a miről későbbi 
századokból fönmaradt emlékeik is tanúskodnak. 

Ptolemasus az új tartományban — Alsó-Pannoniában — hat népet ismer, 
közülük négy bírja a tartomány nyugoti, kettő keleti részét, ez utóbbiak közül 
éjszakra vannak az Eravisci ÇdçaviGxoi) délre a Scordisci.* Két irányban tehát 
ismerhetjük népünk területének határát: a Duna folyása éjszak és keletfelől 
határolja. Nem érthető, mikép lehetett az ő területük fekvését annyira félre
ismerni, mint tette Mannert, mikor Eszék tájékán a Duna és Száva közé eső 
sarokban képzeli az «arabisci» lakóhelyét.** Viszont nem látszik elfogadhatónak 
Salamon nézete sem, a ki hajlandó az eraviscusoknak tulajdonítani Pannónia 
inferior egész keleti részét le a Dráváig.*** 

Érthető e föltevés indító oka. Az utak távolsági jelzését délre körülbelül 
a Dráváig Aquincumtól számítják a rómaiak. Igaz, de Alsó-Pannonia egyéb utain 
is ugyanonnan indul ki az útjelzők számozása és tart a provincia határáig, 
pedig mint tudjuk, a provinciát egészben hat nép lakta. 

Belé kell tehát nyugodnunk abba a gondolatba, hogy Pannónia inferior-
ban az eravisci-n kívül más népek is léteztek és mivel ezek nyugotra és délre 
csatlakoztak, szűkebb területre kell az eraviscusokat szorítani, mint a minőt 
nekik Salamon hajlandó volna juttatni. 

Délre talán a Balaton és Duna között létezett rengeteg mocsarak és erdők 
képezték a természetes határt a scordisci törzs felé ; nyugotra nem igen volt ily 
természetes határ és minden, a mit erre felé tudhatunk, arra szorítkozik, hogy a 
mai Székes fejérvár vidéke még az ő területökhöz tartozott. így tehát a mai 
Tolna megye éjszaki széle, Fejérmegye jó darabja, Pest, Esztergom és Komá
rom megyék dunántúli része képezhette az ősi eraviscus országot. Szomszédjai 
éjszakra a Dunántúl a Cotyni, Cytni és Osi, a Duna jobb partján az Asali és 
Amantini, a Vértes- és Bakonyhegyekben pedig a Hercuniates és talán az 

* Cl. Ptolemasus Geogr. ed. Müller i88j. I. 296— J02. II. k. XV. fej. , 
** Mannert Geogr. II. kiad. III. köt. 569. 1. 

*** Salamon, Budapest története I. 116. (az araviscok) . . . nemcsak Budához közel tartózkodtak, 
hanem annak természetes geographiai megyéjét lakták, mely a budai hegyektől le a Dráváig s nyugat 
felé a Balatonig terjed . . . . a rómaiak ebből kiijön tartományt is alkottak. 



A sár-szentmiklósi sírban lelt második kocsi ; rajzban helyreállította Gaul X. tanár. V. ö. A. É. 1890. X. 119. 



Andizetes, végül egy kis töredék az Osones vagy Osi népébql,\ melyről 
már Tacitus is azt mondta, hogy mindenben egyezik a szomszéd "eraviscus 
néppel. ;;: : 

Ügy látszik, hogy ez országnak s e népnek a római idők előtt volt egy 
főhelye s e főhely keleti határuknak körülbelül közepén létezett ; e főhelyük 
Aquincum volt. Azon kívül lehetett, úgy mint Galliában a galliai népeknek, a 

Eraviscus kocsi ; dombormű egy pannóniai kőemléken a n. múzeumban. 

pannóniai celta törzsöknek egy közös góczpontjuk, ahová évenként vásártar
tás és közös istentiszteletük gyakorlása végett gyülekeztek..Okunk van hinni, 
hogy e vallásos főhelyük Székesfejérvár'táján létezett, a Hol több törzsrokon 
nép határa összeért. Az egykori barbár telepet nem ismerjük, de Székesfehér
vártól néhány mérföldnyire eső pátkai pusztán több százra menő halom meg
óvott számunkra egy nagy barbár urnatemetőt. Már Römer, ki a pátkai temetőnek 
becses tanulmányt szentelt, helyesen ítélte meg e halmokban rejlő régiségeket 
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és alighanem közel járt az igazsághoz, mikor hajlandó volt azokat az arra lakó 
Osones nép nevéhez fűzni.* 

Nem véletlenség, hogy mikor a rómaiak Alsó Pannóniát szervezték és a 
tartománynak vallási központot kerestek, azt Székesfejérvárra tették. Hogy 
eshetett meg és mi annak a meglepő ténynek a magyarázata, hogy a rómaiak 
az új tartomány belsejében, félreeső helyen, melynek akkori nevét sem ismer
jük, mocsaraktól és erdős hegyektől körülvett barbár vidéken a császári cultus-
nak templomot emelnek, s e templom szolgálatára augustalis testületet állítanak, 
melyről Székesfejérvárott lelt föliratos emlékek tanúskodnak?! Mommsen 
megadta e tény magyarázatát,** mikor az említett analógiára utalt, melyet Gallia 
nyújt. Mikor a római politika Lugdunumban az augustalis cultus számára új 
székhelyet teremtett, tette azt, mert ott volt ős idők óta a galliaiak vallásos és 
nemzeti góczpontja. Hasonlókép Alsó-Pannoniában Székesfejérvár és Pátka kör
nyékén lehetett azalsó-pannoniai celtaság főhelye, melynek nemzeti fontosságát 
ellensúlyozni kívánták a hódítók azáltal, hogy közelébe tették a római állam
vallás székhelyét.*** 

Pannónia inferior fölállítása Trajanustól ered, ő alatta szolgált itt 
Hadrianus, a nagy szervező. Hadrianus tehát közvetlen tapasztalásból ismerte 
ez új vidék viszonyait, ő legjobban is tudta, mikép kell a rómaiság érdekeit 
előmozdítani, a nélkül, hogy békés szándékai a bennszülötteket erőszako
san sújtották volna. Az augustalis papság vallási és politikai rendeltetésén 

* Compte, rendu du congrès etc. de Budapest 187j. II. k. I. r. 148. 1. 
** Ephemeris epigr. 1881. IV. köt. 124. 1. 42^. szám. — A 125. lapon «Canabenses denique, 

cum constet Stuhlweisenburgi vicum fuisse attribútum colonise Aquinco non solum celebrem, sed ipsum 
templum eius provincia; habentem (v. C. III. p. 4p.) , potuerunt intellegi ipsi Aqiiincenses scilicet cives 
Romani qui consistebant ad canabas legionis II. adjutricis ; quamquam obstat, quod ante tempus, quo 
titulus positus est Aquincenses colonies ius obtinuerunt itaque sub Pio parum apte Canabenses appel-
lantur. Quod si e contrario ponimus nomen Canabensium proprium fuisse ipsorum illorum vicanorum, 
quorum antiquum nomen aliunde traditum non habemus, sane a castris Aquincensibus id descendere 
nequit ; sed possunt milites Romani alfquamdiu eo loco constitisse et post deductos eos nomen loco 
remansisse ; deinque ut Luguduni negotiantes vinarii in canabis suis consistebant, ita potuerunt alibi 
quoque.» 

*** Mommsen Corp. Inscr. III. 4J2. 1. Prasterea universa hesc regio sine dubio illa estate paludibus 
et silvis obseta monumentis Romanis destituitie, donec accédas ad oppidum Stiihlweissenburg, Hungaris 
Székes Fejérvár sive Albam Regiam, quod in quam ex stationibus illis incidat cum vix certa ratione 
appareat, hoc ex titulis intellegitur non exiguo numero ibi repertis Romana estate vicum ibi fuisse non 
solum satis celebrem, quamquam re publica carentem attributumque vicinas colonies Aquinco (N. 3546. 
3 j$4.), sed etiam templa habentem complura insignia, in his unura factum ab ipsis imperatoribus Severo 
et Caracalla (n. j542.), alterum nisi idem fuit, consecratum divo Marco (n. jJ4j), denique totius pro
vinciáé sacerdotes votum ibi solvisse Jovi Dolicheno (n. ??4J.) ut fortasse non erret, qui ibi prope et 
maxime ad Sár Pentele vicum, unde prodierunt tituli sacri pleriqué, rerum sacrarum Pannóniáé infé
rions sédem fuisse statuât et hune vicum componat cuni ara Galliarum dedicata extra Lugudunum ad 
confluentes Araris et Rhodani. 
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kívül közvetlen, igen fontos helyi czéloknak is szolgált. A tartomány lakossága az 
augustalis gyűléseken kérelmeit és panaszait adta elé, s így mintegy állandósított 
tartományi gyűlések keletkeztek, melyeknek módjuk volt esetleg a tartományi 
helytartó és közegei ellenére is a császár füléhez juttatni kívánalmaikat és sérel
meiket. Természetes, hogy ez intézmény egyaránt szolgálta a barbárokat és a 
provinciában lakó rómaiakat. Bérlők, kereskedők, kézművesek szívesen tele-

Tit(i)anus augur emlékoltára. 

pedtek meg a birodalom határszéli tartományaiban. Kivált a dák és marcomann 
háborúk közé eső félszázados béke időszaka kedvezett ily településeknek. 
Ebben az időben támadnak a római hadi állomások a barbár városok és falvak 
közelében, római sátras telepek canabse. Ily canabenses voltak a pannóniai 
eravisci pátkai székhelyén is; 146-ban pártfogójuknak, L. Statilius Maximusnak 
egykori pannóniai helytartónak, utóbbi consulnak és Pius császár társának, köz
költségen tiszteleti emléket állítanak. Ez időben a római telepesek már szép 
számmal lehettek .Fejérvárott, de községük nem fejlődik odáig, hogy autonom 

Budapest Régiségei. IV 7 



várossá vált volna, megmaradt azután is századokig függő viszonyban Aquin
cumról. 

Mikép Fejérvárott a tartomány vallási, úgy Aquincumban a politikai szék
helye volt és abban, hogy ez lett az új római provincia főtábora és politikai 
góczpontjává tették, ép úgy követték a rómaiak a helyi traditiókat, mint a hogy 
Fejérvártt saját vallási intézményeiket rég létező barbár intézményekhez fűzték. 
Az eravisci nép várai között Aquincumnak már a római megszállás előtt fontos 
végvári jelentősége lehetett, korábban, mikor még a dákok kezén volt a Duna-
Tisza köze ezek ellen, az első század óta pedig, mikor e vidéket a jazyges bír
ták velük szemben. E fontos helyzete lehetett egy főok, a miért a rómaiak is 
Aquincum vidékére tették a légió táborát. Ismerjük a tábor helyét az ó-budai 
síkságon ; az ásatások a tábor közelében keletkezett « sátoros » telepet is föl
derítették ; a hol ma Ó-Buda terűi el, ott az idők folyamában veteranusok és 
egyéb római polgárok telepedtek meg és községük oly gyorsan gyarapodott, 
hogy a II. században municipiummá, a III. század elején coloniává lőn — colonia 
Aelia Aquincensis. Ennyire tisztában volnánk a római Aquincum helyrajzával. De 
régibb kutatóink nem vetették föl a kérdést,* hogy e római városnak hol feküdt 
az elődje, hol kell a celta, az eraviscus Aquincum helyét keresni ? Salamon ** 
érintette a kérdést, de lemondott a reményről, hogy valaha megoldható legyen. 
«Föltehetjük, úgy szól, hogy Pannoniának mindenik celta törzse is külön-külön 
ily központot tartott . . . Hasonló civitas lehetett az araviscoké is, kiknek 
nagyobb valószínűséggel adhatjuk Aquincumot központúi, mint más pannóniai 
népnek. Sajnos, hogy positiv emlékek nincsenek erre, s nem is remélhetünk. 
A mi épületjök, váruk, oltáraik, temetőjük lehetett városunk területén, azt a 
római, ki épen a kelta városok tőszomszédjába telepedett, átidomította, szét
szórta, összekeverte. A római épületromok eltakarták és elhomályosították az 
első telepek maradványait oly helyeken, hol magok is várost építettek. » A jeles 
történetíró eme nyilatkozatának valóságát átalánosságban elismerjük, de szeren
csénkre Aquincumban valamivel kedvezőbb a helyzet, mint más celta vidékeken, 
Galliában vagy Pannónia egyéb helyein. Itt a rómaiak ugyan a celta város 
közelében állították föl a táborukat, de ez nem zavarta ki a törzslakósságot 
otthonából, ez otthon a hegyeken volt, a római tábor és város" pedig a síkságot 
szállotta meg. Nem birunk ugyan az eraviscusok ősi hajlékaira reámutatni, ezek 
csakugyan elpusztultak, de nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy a várukat 
ismerjük — az valószínűleg a Gellérthegyen volt. Oltárt is találtunk ott, a mióta 

* Az újabbak közül Dr. Kuzsinszky Bálint tárgyalta Budapest Régiségei I. 4?. 
** Salamon, Budapest története I. 131—ip. 



Bacchikus bronzcsoport; római korbeli eraviscus kocsi homlokát díszítette (á n. múzeumban). 



A bacchkius csoport oldalt tekintve ; 
a hátsó gyürük a csoport megerősíté

sére szolgáltak. 

Salamon az ő reménytelen sorait megírta s 
ez oltáron meg van nevezve a civitas Eravis-
corum, ottani sírjaikból ösmerünk egynéhá
nyat: épen a Gellérthegy szélén állottak ez 
érdekes sírtáblák, Erdy még 1847-ben ismer
hette és alighanem egyik temetőjük is meg
maradt, ott, hol Erdy a kelenföldi sírokat 
bontotta föl az egykori Hasner-féle telken. 
Igaz, hogy ez mind kevés, ahhoz képest a 
mi elpusztult vagy a mit még a föld magába 
rejt, de annál több okunk van e maradvá
nyokkal részletesen és behatóan foglalkozni. 

A barbárok gellérthegyi vára az egész 
vidéken végvárnak ez volt a legalkalmasabb 
pont. Legmagasabb csúcsa a Duna felől és 
éjszaknak meg délnek elég meredek arra, 
hogy utolsó biztos menedékül szolgáljon. 
Három felé kiágazó lejtős nyúlványain sűrűn 
látunk lankásan ereszkedő lépcsőzetes tago-
zásokat, melyek hajdan egyszerű sártapaszos 
lakóházaknak és kicsi gazdaságoknak alkal
mas tereket szolgáltattak. Mai napság ugyan 
bajos volna megmondani, hogy mivel tol
dották megazeraviscusok munkáját későbbi 
kultúrák, de egy emlék, mely 1888. évi ápri
lis elején tavaszi faültetés alkalmával Tóth 
József területén (10853. telekkönyvi szám) 
színre került, az iránt alig enged kétséget, 
hogy ezt az egész hegyet legelőbb az eravis-
cusok lakták. Az emléket ez évkönyv olvasói 
a múlt évi folyamban adott beható magya
rázatból ismerik.* Elég érdekesnek tartot
tam, hogy a 49. lapon rajzban is bemutassam. 
A Tóth-féle telek a Gellérthegy déli nyújt-
ványának tetejéből kelet felé nyíló völgye
lés és e völgyeléstől nyugotnak elterülő 

* Budapest régiségei. III. köt. Fröhlich Aquincum
nak római föliratai. 146—152. 
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fennsík szélén fekszik. A pont igen alkalmasnak látszott arra, hogy a hegyi 
vár egyik főhelye legyen. Itt állott a benszülöttek egyik ismeretlen isten
ségének temploma. A föliratban a T. melléknév kezdő betűje rejti magába 
a romanizált celta főistent, kit a római vallás behatása alatt lassan Jupiterrel 
szoktak a barbárok azonosítani. Az oltár lelhelyén római téglatöredék is volt, 
talapzata terméskőből épült, ez alépítmény hossza 4 láb, szélessége 21/, láb volt 
s ugyanannyi volt a mélysége. Az oltár alján csonka, a fölirat is, a két jámbor 
alapító egyikének a neve s alighanem a legalsó sorban volt consuli nevek hiány
zanak. 

Az oltár teteje csonka, fenyőtoboz emelkedett ki belőle, melynek tövét 
akanthuskoszorú övezte ; nem áldozatok bemutatására szolgált, de alighanem 
csupán emlékoltár volt, melyet Tit(i)anus Augur és társa a császár, a császári 
család és az Eravisci civitásának üdvéért és épségeért állítottak. A császár neve 
oly gonddal van vésővel eltávolítva, hogy legfölebb a betűknek való tér terje
delméből következtethetünk a császár nevére. Fröhlich azt tételezi föl, hogy 
Garusról volt szó, kinek egy 282-ben vagy 283-ban szerencsésen viselt had-̂  
járata, mely Pannoniát biztosította, adott alkalmat a hála- és üdvemlék fölállí
tására. Bár e föltevés igen elfogadható, más magyarázat sincs kizárva, p. o. 
lehetett volna a császár Philippus is, azonban az bizonyos, hogy az emlék a 
Kr. u. III. századból származik és ezúttal csekélyebb fontosságú előttünk, hogy 
eltaláltuk-e az uralkodó nevét, legfontosabb, hogy az Eravisci ősi várát ez emlék, 
révén megállapíthattuk; mert alig lehet kétséges, hogy a császár és a «civitas» 
üdvéért állított emlék Csak Aquincumnak a benszülöttektől lakott városrészében 
volt helyén és nincs okunk kételkedni, hogy e barbár külváros ott volt, a hol 
ez emléket leltük. 

Fölötte érdekes abban a részben is, hogy az eraviscus nép politikai vagyis 
administrativ egysége a III. század közepén vagy azontúl is világossá vált úgy, ä 
hogy azt az ó-budai és alsó-szent-iványi katonai elbocsájtó levél alapján a 
II. századra föltételezhettük.* Valószínű tehát, hogy az egész római uralom tar
tama alatt az eraviscusok civitása fönnállóit. Aquincum székhelyével, melyhez az 
egész terület tartozott, képezett egy adókezelési és ujjonczállítási kerületet, 
mely elég népes lehetett, mert a százezrekre menő fogolyból, kiket a sarmatok 
a Marcus Aureliussal kötött béke után a fogságból elbocsájtottak, bizonyosan 
legtöbb lehetett a szomszédságból elhurczolt békés foglalkozású eraviscus. 

* Vesd ö. Fröhlich Budapest régiségei. III. k. 151. 1. 
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TEMETŐK ÉS EMLÉKEK. 

Ismereteinket a belföldiek míveltségi állapotairól túlnyomólag temetőikből 
és síremlékeikből merítjük. A legrégibb sírok, melyeket az eravisçinak tehet 
tulajdonítani, a Gellérthegy tövében elterülő kelenföldi sírok. 1854. évi szeptem
ber havában akadtak az akkor Hausner-féle telken urna-sírokra. Erdy, a ki egy
nehányat rendszeresen fölásatott és egész eljárásáról számot adott,* az urna
temető fekvését így állapítja meg. «A fehérvári országútról mellékút fordul be 
nyugat felé a Hausner pesti kereskedőnek terjedelmes dombot elfoglaló eme
letes épületéhez, melyre távolról a Sashegy sziklaormai néznek a kopasz magas
ságról merően alá. Innen keletdélnek oldalút vezet Schleisz és Unger keserű 
gyógyforrásához és fürdőihöz, ezeknek tőszomszédságában feküsznek éjszak felé 
a Hausner kereskedőnek azon telkei, melyeken az 1854-iki nyár végével ő is 
keserű kutat kezdett építtetni s ahhoz vezető utat hányatni. Ez útnak déli árká
ban a munkások néhány összezúzott cserépedényre akadtak, melyekben hamu 
között megégetett csontok találtattak. » Az Erdy vezetése alatt fölásott tizenkét 
sír is hasonló jellegű leleteket szolgáltatott. Urnasírok voltak, melyekben meg
égetett apró csontok és hamu mellett csak nagy ritkán akadtak egy-egy apró 
hengerded tekercs és gombostű bronzból és apró tengeri csigák (columbella) 
többnyire átfúrt állapotban. 

Hasonló szegényes eredményt nyújtottak az érdi és batai halmok alá teme
tett urnasírok,** csakhogy ezekben apró vastöredékek jelenléte inkább elárulta, 
hogy már nem bronzkori urnatemetőkkel van dolgunk. Az edények sem bír
nak azon jellemző idommal és bütykös diszítéssel, mely nálunk a bronzkori 
ízlés cserépedényeiről ismeretes ; de az antik edénykészítésnek hatása sem igen 
látszik akár a kelenföldi, akár az érd-batai urnákon. 

* Arch. Közi. II. k. 1861. Kelenföldi pogány sírok 29. s. k. 11. 
** U. o. » . 



Bronzrégiségek a somodori eraviscus sírból. 

\a. b. Edény füle hátulról és sze.uközt; edény 2a. diszitmény az edény nyakán; 3a. az edény nyaktövén; 4. az edényhasán 
körülvonuló diszitmény ; 5. csészéről való fogantyú a oldalról, b felülről, c alulról tekintve ; 6a. b. és 8a. b. lószerszámhoz 

tartozó részek trombita mustrás díszszel ; 7. áttört művű korong, trombitás mustraju. 
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Azt kell tehát föltéteteznünk, a mire egyébként a pátkai halomsírok többi 
leletei is följogosítanak, hogy a pátkai barbár temető jóval későbbi korszak 
maradványa. Föntebb ki volt emelve e temető helyrajzi fontossága tekintettel 
arra, hogy valahol annak közelében azeraviscok és szomszédaiknak közös határ
széli, vásári, vallási és nemzeti központjuk lehetett. A pátkai régi tó közelében 
több száz halom terült el, melyből a földművelés már számtalant eltüntetett, és 
valószínű, hogy a kincskeresők is régen pusztították, még mielőtt Henszlman 
1874-ben három halmot,* Rómer 1876-ban 3 i-et nyittatott meg rendszeresen.** 
Zsigmondy Gusztávnak a temetőről készített mappája szerint még 100-nál több 
halom létezik, melyekből azóta is nem egy érdekes lelet került elé. milyen a 
híres két pátkai ezüst fibula. E nemes fémű ékszerek azonban ritka gazdag sírból 
származhattak, míg a legtöbb fölásott sír átlag szegényebb módú barbárok ham
vait rejti. Fészekbe rakott csöbrökön, tálak, füles fazékok és apró csontokon és 
hamun kívül, csak ritkán jutalmazták mással az ásatok fáradozását, mint gombos
tűkkel s apró vasrégiségekkel. A cserépedények belföldi készítmények, nem 
oly gondosan készültek, mint a minők az antik agyagedények szoktak lenni, 
durvábbak, de mint Rómer is helyesen megjegyezte, határozottan római edények 
mintáit utánozzák. Olykor-olykor durva edények mellett szép római árú is 
akad. E jelenségek magukban is elegendők volnának arra, hogy e temetőt a 
Kr. utáni első vagy második századból származtassuk, mikor e vidékeken is 
sűrű volt a rómaiakkal való érintkezés. Még biztosabb időhatározók az itt 
lelt ékszerek, melyeknek hasonmásait félig-meddig románizált bennszülöttek 
domborműves síremlékein szemléljük. 

Domborműves vagy föliratos kőemlékekkel megjelölni a sírhelyet oly 
szokás, melyet a barbárok nyilván hódítóiktól tanultak el. A Gellérthegy tövé
ben, Ó-Budán, Fejérvárott és sok más helyen, a hol a bennszülöttek hosszabb 
időn át római telep közelében laktak, akadunk barbároknak szóló kőemlékekre; 
a belföldiek életére és külső megjelenési módjára ezekből tanulunk legtöbbet. 

Gazdag belföldi urak ősi mód szerint temetkeztek, olykor-olykor velők 
adták sírjukba kocsijukat, néha lovaikat is. 

Nem egy celta törzsnél dívott ez a szokás és nem egy érdekes ily sírlelet 
ismeretes Galliából vagy Németországnak celtáktól lakott vidékeiről, p. o. a 
badeni herczegség déli részéből. E sírleletek részben a Kr. előtti első évezred 
közepéig mennek vissza, a hallstatti kor jellegét tüntetik föl. Az eraviscusok 
vidékéről ismert kocsi-sírok jóval későbbi időből valók, legfölebb a Kr. előtti 

* A. E. IX. V. 77. 
** Compte-Rendu etc. Budapest II. rész I. köt. 141. s kk. II. Rómer jelentése rajzokkal. 
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két századig vezethető föl koruk, mert sajátos La Tène ízlésű ornamentikán 
kívül vannak bennük római korsók, tálak, székek s egyéb ilyen, bizonyára vagy 
római gyárakból került, vagy római készítmények mintájára a belföldön elő
állított közhasználatú tárgyak. 

A somodori sírleletből : i—6. Áttört művű trombita-mustrás díszítő-korongok. 9—19. gombok és 20. ha
tározatlan töredék .mindannyi bronzból. 

Az eraviscusok területén eddig négy helyről vannak meglehetős teljes
séggel fönmaradt ily sírleleteink : Somodorról, Tétényről, Sár-Szent-Miklósról 
és Nagy-Lookról, apróbb részletek kerültek Dunaföldvárról, Ó-Budáról és 
egyebünnen. Mind ez emlékeket szerencsére a n. múzeum őrzi., mely e szerint 

Budapest Régiségei. IV. ° 



az ő öt celta eredetű kocsijával legméltóbban képviseli a celták annyira híres 
ókori kocsigyártását, mely a classikus népekre, nevezetesen a rómaiakra is 
annyira hatott, hogy saját nyelvükben a kocsik legkülönfélébb nemeit csupa 
celta névvel jelölték meg.* 

A fönmaradt kocsisírokból hazánkban a somodori minden tekintetben a 
leggazdagabb volt. Négykerekű redáját mesterileg helyreállította (rajzban) 
Gaul tanár^ s az ő rajzait tette közzé az Arch. Értesítő.** A kocsi régi töredé
keinek rajzaiból néhány ott nem közölt tárgyat említünk. 

A lelet legbecsesebb darabja egy összetolható bronzháromláb, melynek 
minden lábát fölül mellkép díszíti. Oly jeles mű ez, hogy érdemes volt a 
készítőnek reátenni a nevét: OCTAVIVS F(ecit). 

Nem csekélyebb becsű az a bacchikus csoport, mely a kocsi homlokának 
legtetejét ékítette. Adjuk a mesterileg alakított és ügyesen öntött bronzcsoport 
képét (51. 1.), és közlünk néhány egyéb, a kocsihoz és lószerszámhoz tartozó 
figurális bronzöntvényt ($$., 57. 11.). Népünk művészeti képességének megítélé
sére fontos volna annak megállapítása, mennyi ez ügyes alkotásokból belföldi 
gyártmány, és mit hozott ide a nagy római kereskedelmi kivitel. 

A háromlábnál a gyáros bélyege alig enged kétséget aziránt, hogy az a 
tárgy a birodalom góczpontjából jött. De nem lehet ilyet föltételezni mind
azon ékítő tagokról, melyek a kocsi és lószerszám lényeges kiegészítésére 
szolgáltak, ezek minden valószínűség szerint csak úgy mint maga a fölötte nagy 
szerkesztési ügyességgel készült vasvázlat, helyi munka. Épen nem meglepő, 
hogy maguk az előállítások az antik művészeti minták köréből merítvék. Nem 
egy antik mythosra vonatkozó kődomborművet leltünk Pannoniában, mely 
mutatja, hogy mennyire hatotta át az antik felfogás a birodalom legtávolabbi 
vidékeinek készítményeit is. A belföldi eredet ellen nem szól az, hogy a kőből 
faragott rokon tárgyú emlékek sokkal durvábbak, mint ez ügyesen mintázott 
férfi és női testek. Ugyan ez a külömbség a kisebb szobrászati alkotásoknak, 
különösen érczműveknek jelessége és a kőfaragói munkával járó nagy plasztika 
gyengesége között más celta vidékeken, Galliában is, szembetűnő. E tünemény 
magyarázata abban a több százados traditioban található, mely sok celta nép
törzsnél oly virágzásra hozta az érez- és vas-technikát, melyre némely törzsöknél 
oly kiváló képességet tapasztalunk. 

Végül a jelzett művek belföldi eredete mellett szól a celta világban szél
tében használt sajátszerű ornamentika, az ú. n. trombita-mustra alkalmazása, 

* Kétkerekű kocsik: cisium, essedum, carpentum, pilentum, covinus, sarracum. Négykerekű kocsik: 
reda, carruca, petorritum, basterna, carrus, hárma. 

* : ** A. É. 1889. I9J—205 és 1890. 97—126. '. 



Dunapentelei (?) sirleletből származó kocsi és lószerszám részletei a n. múzeumban. (Jellemzők a 7., 8. 
9., io., 12. és 18. számú áttört művű bronzdiszítmények). V. ö. A. É. 1882. II. 77. 
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áttört művű korongokban, melyeket ebben a leletben épúgy megtalálunk mint 
a többiekben. Megvan a tétényi, dunaföldvári, nagy-looki s a sár-szent-miklósi 
kocsik díszítései között is. Miként az idecsatolt ábrák mutatják, a mustra rajza 
sohasem egészen egyforma, mindig van valami kis változatosság benne, de soha 
sem lényeges a külömbség az uralkodó motívum a «trombita» mindig ismét
lődik. Másfelől valamennyi leletben együtt járnak e határozottan belföldi készít
ményekkel strigilisek, összehajtható székek, paterák, csőrös szájú és egyéb 
korsók és a kocsihoz és lószerszámhoz tartozó figurális részek, melyekről haj
landók lehetnénk azt hinni, hogy itáliai eredetűek, hogyha nem állana, a mit 
ezekről a somodori sírnál már megjegyeztünk. 

Annyi azonban a romanisatio szempontjából kétségtelen tanúság gyanánt 
. következik, hogy még mielőtt római uralom alatt állott a nép, mielőtt még 

nagyobb számmal rómaiak eraviscus helységekbe eljutottak volna, a rómaiakat 
megelőzte ízlésük és művészetük hódítása. Ok ugyan celta szomszédaiktól sok 
hasznos kézművességi tapasztalást szereztek, de viszont a hellén szellemet római 
alakjában ők közvetítették nekik és ezzel a barbárság ízlésére nemesítő hatás
sal voltak. 

Természetes, hogy legelső sorban a jobbmódúak érezték e hatást, de a 
római uralom megállapodásával a nép szélesebb rétegeinél is észlelhető, a nélkül, 
hogy azért ősi szokásaikból vagy életmódjukból teljesen kivetkőztek volna. Mi
ként galliai törzsrokonaiknál, az eraviscus nép életében is a lónak s a szekérnek 
nagy szerepe jut. A történeti elbeszélések révén ismeretes a gallusok lovassága 
és még harczaikban is nagy fontosságúak szekereik. Ugyanígy tapasztaljuk az 
alsó-pannoniai domborműves síremlékeken, minőkkel, római mintára, közép
módú barbárok az. utókor számára föntartották emlékezetüket, e nép előszeretetét 
minden iránt, a mi lovára és szekerére vonatkozott. 

Polgári ember nem követhette a gazdag törzsfőnökök szokását, hogy ko
csistól, lovastól eltemettesse magát, de a síremlékén legtöbbször lovával, ko
csijával együtt ábrázoltatja magát. 

Bato araviscus síremlékén egyik ember lóháton jár, egy másik vezeti lovát. 
Matumarus és felesége nyerges paripa előtt járnak, a ló alatt ott van a csikó 
is ; maga Matumarus mellképe a kőemlék felső osztályában nagyobb méretben 
még egyszer jelenkezik, kezében a strigilis. Vadilacus szekéren ülve hajtja lovait. 
Attusonius sírtábláján kereket és kerékkötőt látunk. Aveta velenczei (Fejér m.) 
sírtáblájain zsákokkal megterhelt szekér szerepel és kétfogatos szekeret látunk * 

* C. I. L. III. JJÓI . 
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egy emléken, mélyet Varsányi rajzolt le és melyet Mommsen idéz.* Egy szent
endrei domborművön két nő ül kettős fogaton s a kövön Anamimacimarus fia, 
Fiduna, Appianus, Sisia és Medulius neveit olvassuk.** Egy sírtáblán a n. múzeum
ban egyszerű járművet hajt a kocsis és külön ülőkén ketten ülnek (46.1.), hasonló ez 
a szekér a mitroviczi emlék kocsijához, melyen gyerekek ülnek. De valamennyinél 
érdekesebbek azok az emlékek, melyeket Vásárhelyi Géza hozatott 1868-ban 

Dunapentelei (?) sírleletből való bronzdiszitmények. V. ö. A. É. 1882. II. 74. Jellemzők a 4. és $, számú 
trombitás mustrájú korongok. 

Tökről tinnyei kastélyába. Nagyszerű családi síremlék kőből faragott oldalrészei 
lehettek. Az egyik hornyolt korinthiai pillértől szegélyzettkőtáblán, mely 2'13 m. 
magas, 079 széles és 0.228 cm. vastag, a középső mezőben tánczoló női alakot 
látunk. Sajnos, hogy csak ez a tábla maradt meg teljesen, más két domborműves 
táblából, mindkét esetben a felső alakokat ábrázoló részek hiányzanak, de mind-

* C. I. L. III. 2629. 
** c . 1. v: in. 3644. 
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egyik felső jelenetből mégis megmaradt annyi, hogy a ló patái és az ember lábai 
után itélve a halott lova mellett volt ábrázolva. Mindegyik kövön alul kisebb dom-
borműbenmég egyszer szerepelnek a család tagjai. Az egyik képen (42.1.) négy
kerekű kocsiba fogott két lovat vágtatva hajt jobbra a kocsis. Jellemző a lovak föl
szerelése. A nyakukon járom van, melyre reá megyén a gyeplő és széles szíj fogja 
körül a lovak szügyit, melyhez a rúd van erősítve. A kocsi három oldalról zárt és 
kiugró ernyővel bír, mely elől oszlopokon nyugszik, az előlső nyíláson fölül-alúl 
bőrponyva védi az utast; a hintó oldalán ablaknyílás van. A hintó hátulján 
cselédember kapaszkodik az ernyőről lecsüngő szijakba és a hintós kocsit födö-
zetül hátul sagumba öltöztetett lovas kiséri, a ki épen visszafordul. 

Epoly élénk a másik dombormű (38. 1.). Itt nyitott, két kerekű két lovas, 
könnyű cisiumban hajt jobbra két egyén, a lovak testéből csak a hátsó fele része 
maradt meg; itt is lovas kísérője van a kocsinak, a ki vágtatva követi a járművet. 
Ugyanazon építményből maradt egy 1*82 magas és 0*5 <$ széles, o'2$ vastag kő
tábla, melynek szélét toscanai rendű pillér segélyzi, a pillértől balra az alsó 
mezőben két ló előrészeiből, a felső mezőben oldalt álló szemközt forduló és 
balra tekintő ló nyakából, hasából, lábából maradtak részek. A tábla túlsó olda
lán hasonló megfelelő ló, s az alsó mezőben egy ló farka és lába látszik. Végül 
ugyanabból az épületből való egy hasonló de kisebb pillér, melynek magassága 
17, szélessége 0*45, vastagsága 'ö'ii'—0*26 közt váltakozó. 

Alig tévedünk, ha azt hiszszük, hogy a toki síremlék gazdag belföldi 
földbirtokos nyugvóhelyét díszítette, római ízlésű volt, de teli volt a család min
dennapi életéből merített jelenetekkel, melyekben a ló oly fontos szereppel bírt. 
Alighanem a kocsi- és a lovas-pósta terén működő birtokos családot örökítik 
meg ez érdekes képek, melyek ugyan nem mentek minden művészi igénytől és 
valószínűleg előkelőbb pannóniai kőfaragótól erednek. Kár, hogy e családról 
semmi fölirat nem ad hírt. Föliratok hiányában talán azt képzelhetjük, hogy a 
toki sirbölt lakói azon jómódú belföldiek közé tartoztak, kik az aquincumi 
municipiumtól, mely az alsó pannóniai postaszolgálat költségeit viselte, míg e 
súlyos teher nem ment át az államra, bérletben birták a császári posta ellátását. 
A szállító szolgálat nagyszámú kocsi és ló készletben tartását igényelte az 
útmenti állomásokon, állami alkalmazottak és császári diplomával utazó egyének 
részére. Másik ága volt a hírvivő lovaspósta, mely Alsó-Pannoniában kitűnően 
lehetett szervezve, mert Hyginus* is kiemeli a «veredarii pannoniéi» híres 
czéhét, miként ezt az ő nyomán már Salamon is említette jeles művében.**-*** 

* Hyginus, Lachmann kiadása 85. 1. 
** Salamon Budapest története II. 265. 

*** A celta veredusból lett a németeknek még mai nap is élő szava «Pferd». Hyginusnak e neve-



Figurális bronzdiszek (i—6.) és áttört müvu trombitás mustrájú korongok (7, 8, 9.) a sár-szentmiklósi 
sírleletből. Az emberi és állati díszek is pannóniai készítményeknek látszanak. V. ö. A. E. 1890. X. 115. 



Ugyanazon sírok és domborművek, melyek a benszülöttek mindennapi 
életére adnak oly érdekes fölvilágosításokat és oly becses járulékokkal egészítik 
ki az írók adatait, a belföldiek öltözetét is szemünk elé állítják. A mi a férfi 
öltönyt illeti, más volt a férfiak öltözete a római időszak előtt és másnak ismer
jük a rómaiak századaiban. A perkátai sirok úgy tüntetik föl a belföldieket, 
mint a kik az ős celta ízlést követik. Europaszerte ismerjük ez ízlés maradvá
nyait; az eraviscusoké nem igen külombözik a többi pannóniai celta szomszé
dékokétól. A mi az öltözetből könnyebben ment veszendőbe nem maradt fön ; 
nem tudjuk födték-e fejüket és hogyan, alsó és felső öltönyükről is csak annyit 
mondhatunk, hogy nadrágban jártak és czipő borította lábukat. Csak a fémből 
való fegyverek és ékszerek ismeretesek, melyek a férfi teljes fölszerelését kiegé
szítették. Bemutatjuk (6 5.1.) a hosszú, puha vasból készült fegyvereket, melyek
nek pléhüvelyein a La Tène ízlés jellemző trombita motivumaival találkozunk. 
A hajító dárda és lándsa szintén vasból való, előbbi keskenyebb, másika széle
sebb szárnyú, a köpüt néha ferdén futó vonalas díszek ékítik. A paizsot kívül 
közepén hólyagos vagy csúcsba futó dudor védi. Vasláncz lapított tagokból, 
melyeken néha bevert pontok és vonalak vannak. A ruhát kapocscsal tűzték 
össze, mely bronzból vagy vasból készült. Ismerjük a fibulák jellemző idomait, 
melyek a külömböző korszakokban más-más formát öltöttek. Férfi sírokban néha 
karpereczek is akadnak, melyek hol bronzból, hol vasból készültek, fölületük 
sima vagy külsején gömböcsös. 

A római időszakról a domborművek adnak hírt. Ezeken a benszülöttek 
már többnyire római módon öltözködnek, de nélkülözik a hajdani fegyverke
zést. Föl kell tennünk, hogy a római hadiszolgálat kiszorította az ősi fegyvere
ket és egyenruha lépett a régi öltözet helyébe. Valószínű, hogy a nép széles 
rétegeiben a római góczpontoktól távol lakók, aföldmívelők és mesteremberek 
öltözete nem változott, de ez iránt nem adhatunk biztos hírt, csak azokat a 
lovas vagy gyalog legényeket ismerjük, kik a domborművek alsó mezején 
jelenkeznek, vagy hitvestársukkal és egyéb családbélivel a kő főmezejében 
félnagyságban, térdképekben vannak ábrázolva. Ezek fölvették a római lovas
ság öltönyét, illetőleg a rómaiak polgári ruháját ; kardot, fegyvert csak akkor 
hordanak, ha katonai szolgálatban állottak. 

A sírleleteke korban nem igen egészítik ki a domborművek képeit, az öltö
zetből egyebet nem lelünk bennök, mint legfölebb fibulát, mely mint a romani-
zált öltözet ékítménye, szintén az egyetemleges római idomot vette föl, mely a 

zetes helye kikerülte Schrader figyelmét, mikor «Lingv-hist. Forschungen» művében a celták nyelvéből 
ismeretes lóra s szekerekre vonatkozó kifejezéseket taglalja I. köt. 24 1. 
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II—III. századokban korábbi formának; összezsugorodott átalakulása a III. és IV. 
században pedig az ismeretes Tfibulának kevéssé változatos idoma. Sem az egyik, 
sem a másik idom nem vesz föl a pannóniai benszülötteknél helyi jelleget, tehát 
azt kell hinnünk, hogy a férfi ékszerek dolgában az általános római gyártmá
nyok kiszorították a helyi ízlést s az annak szolgáló ipart. 

Sokkal állandóbban maradt meg a benszülött asszonyok divatja, legalább 
arra mutat az a körülmény, hogy római öltözetű férjük, testvérük mellett nem
zeti viseletükben jelenkeznek a belföldi asszonyok és mivel szokás volt, hogy 
teljes ünnepi díszükben ábrázolja őket a szobrász, azért az ékszereiket is ponto
san ismerjük. E helyütt első sorban a gellérthegyi és óbudai sírtáblák érdekel
nek bennünket, de vannak ily costümképek az ország más vidékeiről is.* 

Talán legteljesebben látjuk e pannóniai öltözetet Patevilla és rokonai sír
tábláján. Három nő ül egymás mellett s egy kis gyerek áll á legszélső mellett. 
Világosán van megkülömböztetve a földig érő alsó ruha, a felső, mely csak 
bokáig ér és melyet az öv szorít a derekhez; a felső öltöny hosszú szűk ujjas és 
a középső matronán még rojtos kötény is van. Magas fejkötő födi el a magasra 
fésült hajat és fátyolféle van a fejkötőre hátul fölhúzva s csüng onnan alá mind
két vállra. Az ékszerek között legszembetűnőbb a két vállfibula, mely a jól 
ismert pátkai és aszári fibulák idomát követi. A középső asszony nyakán két
féle díszt látunk, mintha ruhája nyakkörüli szélét valami lánczféle szegélyezné 
és torques is lóg a mellére, míg a két fiatalabbnak látszó hölgy nyakán csomós 
karika van. Mind a három nő felső karján karika és mindegyik kéztőn egy-egy 
kettős hajlású karperecz domborodik ki. 

Ugyanily díszes Vadilacus nejének öltözete, ez is aquincumi hölgy volt, a 
síremlékét Ó-Budán lelték és ugyanonnan került elé a n. múzeumban őrzött, 
barbár női mellképet feltűntető emlékkő. Brogimara és Jantuna gellérthegyi emlé
keit már egy korábbi szakaszban tárgyaltuk, itt újból idézzük a két eraviscus höl
gyet ünnepi dísze miatt. 

Ismerünk ily népviseleti domborképeket Ó-Szőnyről és Promontorról, 
nagyon érdekes a szomori (Komáromm.) emlék, van egy Székesfejérvárott, egy 
hasonló került Pécsről a n. múzeumba, ismét más Kékkútról (Zalám.) származik 
és mindezekhez, melyek régóta ismeretesek, most először csatoljuk két oly emlék 
képét, mely még nem volt közzétéve. Az egyiket a bold. Várady József pátyi 
birtokos ajándékozta a n. múzeumnak. Sokáig ékítette a zsámbéki kőhíd egyik 
pillérét. Durva faragvány ugyan és föntartása sem kedvező, de érdekes, mert 
két benszülöttet látunk rajta, a férj a középső mezőben szekéren ülve van ábrá-

* U s d A, É. 1880. XIV. k. 508—516. 
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zolva s a felső mezőben ismételten látjuk mellképét és mellette teljes népszerű 
díszében nejét; a föliratos mező annyira kopott, hogy a két eraviscus kilétét 
nem tudhatjuk. Szintén csonka és durva az alsó dörgicsei emlék vörös homokkőből 
(69.1.). Ez azeraviscusok szomszédjaihoz vezet. Barbár hölgy két férfi alak között, 
ugyanoly válltűkkel és ugyanazon fejkötőben jelenkezik, melyeket az eraviscus 
hölgyeknél tapasztaltunk. Nyakán bütykös fölületű karika, minőket dunántúli 
sírokban többször találtunk. Az alsó mezőben még egyszer látjuk az egész társa
ságot ; a főhős közepett lóháton, lándsájával ledöfi a térdre borult ellenséget, balra 
rövid köpenyben, kocsifékkel kezében áll társa és jobbra háromlábú asztal mögött 
áll, kenyérrel (?) kezeiben a nő ugyanoly öltözetben mint a felső mezőben. Végül 
ismét az eraviscusok földjére térünk vissza és adjuk a híres dunaföldvári pilléres 
kőtábla képét.* (71.1.) Ez vagy egy nagyobbszerű sírépület egyik oldalfala, vagy 
boltnak a czégtáblája. 

Mindkét esetben ugyanegy az értelme, az eraviscus korcsmárosné tálban 
kedvencz malaczpecsenyét, malaczfőt hord. Öltözete teljesebb mint a bemuta
tott népviseleti képek ábrázolják, mert a sajátszerűen kivágott czipőkkel ismer
kedünk és látjuk, mikép voltak a nagy vállfibulák a felső ruhába tűzve. Ezúttal 
azt is látjuk hogy mikép tűzi össze a mellén ketté váló alsó ruháját apróbb fibu-
lával, melynek formáját már ismerjük, férfiak is éltek vele. 

E barbár népdivatról azelőtt azt hittük, hogy Pannoniára szorítkozott, 
újabban elvétve más vidékeken is, hol celták laktak, akadtak ily costümös alakú 
domborkövek, egyet Bajorország keleti részéből a bajor n. múzeum őriz s így 
azt mondhatjuk, hogy ez a sajátszerű népviselet a celták ősi divatát képviseli, 
mely azonban később itt-ott kiveszett és legtovább a mi tájainkon az eraviscus 
asszonyoknál tartotta fön magát. 

Mint láttuk, az eraviscus nép sír táblái és a temetőikből fölszínre került 
emlékek sok tekintetben sajátszerű ízléssel és a rómaiakétól különváló szoká
sokkal ismertettek. Ez emlékek maguk arról tanúskodnak, hogy a félezredéven 
túl ősi falvaikban meglehetősen sűrűn tanyázó nép maga állította elé mindazt, a 
miben sajátos egyénisége mutatkozik, sőt egyes emlékek nagy technikai ügyességük
ről is tanúskodnak. 

A kocsiszerkesztés és kovácsmesterség dolgában oly fokot értek el, 
mely napjainkban is elismerésre készteti a szakembert. Gaul tanár az előbbiek
ben bemutatott eraviscus kocsikról szóló értekezéseit ezzel a nyilatkozattal 
fejezi be: «Kénytelen vagyok azonban ezen tanulmányok után elismerni, hogy 

* Először közzétettük A. É. 1885. V. köt. j l . 1. — Utóbb megjelent az Osztr.-magyar monarchia 
képekben stb. czimű műben. 



Domborműves kőemlék Alsó-Dörgicséről. A nemzeti múzeumban. 



70 

ép oly magas fokon, a milyenen állottak akkoriban a klassikus népek a művé-̂  
szét és iparművészet terén, ugyanoly polçzon lehettek az ókor azon népei, kik 
ezen kocsikat készítették a technika terén».* Hasonlót mondhatunk a bronz és 
nemes fémek földolgozásában való jártasságukat illetőleg. A Kr. előtti IV. és 
III. századra nézve alig szükséges a barbárok bámulatos ügyességére arany- és 
ezüstékszerek készítésében mást idézni, mint a regelyi (Tolnám.) sáncz kör
nyékén lelt filigrános és figurális aranygömböket és ezüstlánczokat.* A későbbi 
korra nézve pedig, mikor már a domborművek ellenőrzése mellett koczkáz-
tatunk ily állításokat, ott vannak a pátkai sírmezőről származó remek ezüstfibu-
lák,** melyek előkelő belföldi nő vállait díszíthették. Ugyanez a fibulaforma 
fönmaradt a közhasználatra szánt számos kevésbé jeles, de mindig jellemző pél
dányban. Ez a sajátszerű fibulaforma egy régibb, a korai La Tène ízlés idején áta-
lánosabban divó válltű idomának dunántúli helyi fejlődése és már más alkalommal 
utaltam reá, hogy azt indokoltan pannóniai fibulának nevezhetjük és mivel leg
sűrűbben az eraviscusok sírtábláin látjuk, nem tartom túlzásnak, hogyha e typus 
kiképzésében nekik főszerepet tulajdonítunk. Az ékszerek sorában említést 
igényel még a félgömbökből alakított karperecz, minővel emlékeken és valóság
ban is sűrűn találkozunk. E karperecz alapidoma megvan a Hallstatt ízlésében, 

l itt legfölebb üres félgömbű tagjaik néha túltengő nagysága ötlik szemünkbe. 
Az előkelőbb háztartásokban igényelt bronzedényeket, minőre a nagyloóki, 

tétényi és sárszentmiklósi sírkertekben akadtunk, importált római minták szerint 
készítették. Az aszári kincs ugyan asalus emberé volt, tehát a szomszéd törzs 
földjén állott használatban, de legyen szabad itt erre is hivatkozni, mert merítő 
csészéin és edényein CARATVSV benszülött' bélyegét látjuk, bár máskülön
ben teljesen a Pompejiből s más classikus helyekről ismert edények formáját 
követik.*** 

Az agyagművességben nem emelkedtek oly magaslatra. Soh'se érték el a 
belföldiek az arretiumi specialitásokat, a remek terra sigillata edényeket. De 
utánozták és ha eltekintünk attól, hogy sem a máz fényével, sem a dús figurális 
díszítéssel nem képesek lépést tartani, még mindig akad dicsérni való, neveze
tesen az anyag finom földolgozása és gondos égetése, az edények falainak 
vékonysága, kellemes idoma s néha egy-egy kidomborodó vonalakból és pon
tokból reá illesztett ékítés is hívja föl figyelmünket. Azonban nem lehetünk 
egész biztosak, hogy ezen fajta cserépárúk rómaiaktól vagy benszülöttektől ered
nek-e'; azt sem tudhatjuk, hogy p. o. egy terra sigillata edény mechanikus 

* A . E.:'••18.90,..x. 126. . . . . "• . • — > - - - . . 
** A. É. 1891, XI . 279. 

*** A. É. 1885, V. 20. 1. 
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lenyomatát képviselő minta belföldiek ügyességének tulajdonítható-e, avagy az 
edényeknek mázzal való borítását, melylyel Pannoniában csakúgy mint Galliá
ban elég sűrűn találkozunk, helybéliek vívmányának tekinthetjük-e? Mindez 
esetekben talán a császárok cserépműves gyáraiban működő sokfelől össze-
toborzott rabszolgasereg kísérleteivel állunk szemben. 

Több joggal valljuk belföldi barbárok készítményeinek a kelenföldi és érdi, 
továbbá a pátkai edényeket, mert a hol egész néposztályok mindennapi szügség-
leteire szolgáló iparczikkekről van szó, ott ősidők óta fönálló belföldi népipart 
kell föltételezni, mely azonban az idők folyamában a magasabb osztályoknál tért 
foglaló római ízlés mintái után módosul s azt iparkodik utánozni. Egész biztosan 
csak azokat a szürke agyagú gyártmányokat vindikálhatjuk a barbároknak, 
melyeknél vagy a készítő celta neve és sajátszerű ízlése vagy más, nem római 
jelzések engednek helyi eredetre következtetni. 

A belföldi gyárosok közül legjobban RESATVS-nak ismerjük nevetés 
készítményeit. Aquincumban és környékén többször akadtunk jegyére* tálcza-
aljakon és egyéb töredékeken, melyek mindig szürkés, gondosan iszapolt 
agyagból készültek és néha laposan belenyomott növény- vagy egyéb ékítmé
nyekkel diszítvék. 

* Vsd. ö. A. É. 1882, II. k. 61. és 65. I. és A. É. i 88 j , III. k. 22. 1. 


