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Óbudán 1911-ben a Szél-utca 23. számú ház alapozása alkalmával a
földmunkások két méter mélységben egy római épület terrazzópadlozatán
zárt vasleletre akadtak. A lelet jelenleg az Aquincumi Múzeum vasszerszá
mokban gazdag gyűjteményében foglal helyet. Ezen tömegleletnek különös
jelentőséget ad az a körülmény, hogy nem különféle mesterségeknél haszná
latos szerszámokból áll. Valamennyi — mind a 42 darab — ácsszerszám,
vagy legalább is olyan eszköz, melyek az ácsmesterségnél is fontos alkal
mazásra találtak.
Pannónia területén előkerült zárt vasleletek1 is tartalmaztak elszórtan
famegmunkáló eszközöket, de ezek alapján nem állott még teljes kép előttünk
a római ácsmunkások technikai felszereléséről. Szerszámokban leggazdagabb
zárt lelet Sisciából (ma Sziszek) került elő a Kulpa folyóból, mely a zágrábi
Horvát Nemz. Múzeum egyik nevezetessége. De ebben is mindenféle szer
szám vegyesen fordul elő. Egyes ácsszerszámokat majdnem minden hazai
és külföldi múzeum római gyűjteményében találhatunk.
Germániából és Galliából azonban már ismertünk oly ácsszerszámokat,
melyeket hiteleseknek kellett elfogadnunk. így elsősorban a mainzi2 és
frankfurti3 hidak alapjainak feltárásainál kerültek elő ácsszerszámok, valamint
ilyenek ismeretesek a hanaui4 hídtól. Nem hiányoztak a saalburgi kutak fel
tárásainál sem.5 Mayenből egy sír mellékleteként kerültek elő famegmunkáló
eszközök, melyek minden bizonnyal az elhunyt mesterembernek még életében
használt szerszámai voltak s halála után kísérői a túlvilági vándorútján.6 Seltzből
1

A balácai zárt vasleletet ismertette Rhé Gyula, Balácza. 1912. 76—78 old., 11 —12 ábrákon.
A fenéki vasleletet leírta Kii^sins^ky Bálint, A Balaton környékének archasologiája. 1920. 64. és köv. old.
81—85. ábrák.
2
L. Lindenschmit, Römische Zimmermanns- und Pioniergeräte. Die Altertümer unserer heidnischen
Vorzeit. V. T. 18.
3 K. Nahrgang, Nachträge zur römischen Mainbrücke bei Frankfurt am Main. Germania XI
/1927) S. 21—26.
4 Kutsch, Hanau (Kataloge West- und Südd. Altertumssamml. V, 1926) S. 95—96.
5 L. Jacobi, Das Römerkastell Saalburg bei Homburg v. d. H. 1897 I, S. 144 ff, 205 ff.
6
Eifeber.-Bl. 23 (1922) Nr. 1, S. 4. Ez a mû nem állott rendelkezésemre, így csak Schumacher
(Siedelungs- und Kulturgeschichte der Rheinlande II [192 jj S. 278) idézetéből utalhatok reá.
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egy érdekes zárt lelet méltó még a felemlítésre. Itt ugyanis egy műhely beren
dezése maradt fenn, de a mesterember nemcsak asztalos vagy ács volt, hanem
egyúttal ércműves is, szóval a foglalkozások olyan társítása áll előttünk, mely
ma már szokatlan. Ezeket a szerszámokat a műhelybe javításra küldött érc
művek a Kr. u. II. század második felébe vagy a III. századba helyezik.1
Az óbudai zárt lelet elszigetelten áll a római provinciák szerszámleletei
között. Olyan még nem ismeretes, amelynél ily nagyszámú és különféle
szerszám kizárólag egy mesterséggel állott volna kapcsolatban.
Az ismeretes szerszámleletek2 — természetesen csak a zárt leletek
ről beszélünk e helyen — jellemző sajátsága, hogy a legellentétesebb foglal
kozások szerszámait egyesítik magukban : kézműveseszkőzök meilett elmaradhatatlanok a mezőgazdasági életnél előforduló vastárgyak és a háztartásnál
szükséges vas felszerelések. Ennek pedig az a hátránya, hogy az eszközök
biztos alkalmazását nem lehetett minden esetben megállapítani.3 Az óbudai
lelet ezekkel szemben úgy szerepelhet, mint egy provinciális ácsműhely
fentmaradt szerszámkészlete. Az i. sz. képünkön a lelet különböző jellemző
darabjait rekonstruálva mutatjuk be. A szerszámok sorából — ami feltűnő
is lehet — a fűrész (serra) hiányzik.
Zárt szerszámleletünk a provincia egyik elsőrendű kézműveságának
technikai felszerelésén keresztül helyesebb megismeréséhez segít. De ezen
felül teljessé teszi azt a képet is, melyhez az írott kútfők elszórt adatain
kívül az Itáliában, Galliában és másutt is az iparművészeti tárgyakon és
síremlékeken gyakran előforduló műhelyjelenetek és szerszámábrázolások
útján jutunk el. 4 Az óbudai lelet igen sok darabja elszórtan bár, de ezen
ábrázolásokon is fellelhető.
1
F. A. Schaeffer, Un Dépôt d'Outils et un Trésor de Bronzes de l'Époque Gallo-Rotnaine
découverts à Seltz (Bas—Rhin). Haguenau, 1927. (Publications du Musée de Haguenau ! Alsace).
2
Itt csak az Itálián kívül előkerült nagyobb leleteket vettük tekintetbe. Jelentékenyek a követke
zők : a netvsteadt-i (Carle James, A roman frontier post and its people p. 277—291, pi. LVII—LXVII),
osterburkeni (Westd. Zeitschr. XVI [1897] S. J25 Abb. 2; E. Wagner, Fundstätten und Funde aus Baden
II. S. 457), pfatyi (Korrespondenzblatt XII [189? S. 225), herjbergi (Saalburg Jb. 1910, S. 59—60, Textabb. 21, T. II —III), kreinbachi a Speien Múzeumban (L. Lindenschmit, Alt. u. h. Vorz. V, S. 255, T. 46),
a Gettenau helységtől nyugatra előkerült 75 db-ból álló zárt lelet a Darmstadti Múzeumban (VIII. Ber.
der Röm.-Germ. Komm. S. 157—158, Fig. 76—79), uranjei (Jahrbuch für Altertumskunde III [1909]
S. ]—6, Fig. 5); sipovoA (Wiss. Mitt. aus Bosn. u. Herz. XII [1912] S. 144), Gradina von Medvidje-i
lelet (Ost. Jhefte VIII [190c] Beibl. S. 51), 7xuginantel-i (ORL. Lief. XXXII, T. XIV—XVI).
> Legutóbb B. Champion, Outils en fer du Musée de Saint-Germain, Rev. arch. 1916, p. 216—246,
c. alatt közöl egy használható szerszámtanulmányt. De itt is csak különböző leletek darabjait csoporto
sítja alkalmazásuk szerint. A famegmunkálásra használható szerszámok képeit az I—IV. táblákon adja. —
Ezeket közli Reinach, Catalogue illustré du Musée des ant nat. au Château de Saint-Germain— en Laye.
I (1917) p. 258 s., fig. 271 s.
4 V. Ö. H. Gumerus, Darstellungen aus dem Handwerk auf römischen Grab- und Votivsteinen in

I . KÉP. AZ AQUINCUMI ÁCSSZÉRSZÁMOK HELYREÁLLÍTOTT RAJZA.
Italien. Jbuch des k. d. arch. Inst. (Roem. Abt.) XXVIII ( i 9 i ? ) S. 6j—126, gazdag irodalmi utalással.
Az itt kozolt ácsszerszámokat ábrázoló kőemlékeken kívül a nevezetesebbek képei közölve a köv. helyeken :
Dunn, Die Baukunst der Römer, S. 746, Fig. 818; Danmberg—ßaglio, Dictionnaire... flg. 5966,
6987—89 ; Roem. Mitt. 1912 S. ?o6, Abb. 9 ; C. Putsch, Das Schandschak Berat in Albanien (Schriften
der Balkankommission III [1904] S. 179, Abb, 152); Duruy, Histoire des romaines, V p. 245; Wíss.
Mitt, aus Bosn. etc. VII (1900) S. 74, 76; R. Egger, Teurnia S. 42; Nagy L., Kézművesszerszámok a
pannóniai síremlékeken. Az Országos Magyar Régészeti Társulat Évkönyve I (192?) 47—49. old. 4—6. ábrák.
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Aquincum környéke fában gazdag vidék volt; erdőkoszoruzta dombok
övezték észak- és délnyugatról.1 így a fa könnyen hozzáférhető lévén, gaz
dag alkalmazásra is talált. Ha a későbbi épületek szilárd anyagból is épültek,
azt bizonyosra kell vennünk, hogy a limes-vonal első megszállása idején a
tábor épületei s a canabae házai fából készültek. A csapatok mesteremberei
között a fabri nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be. Különösen Germániá
ban ötlik ez szembe, mivel ott a határ jórészt mesterséges lévén, munka
alkalmuk megsokszorozódott. A katonaság fel volt szerelve ácsszerszámokkal,
mint azt Végétais említi :2 Habet (legio) quoque dolabras secures ascias serras,
quibus materíes ac pali dedolantur. Az állandó polgári építkezéseknél is nagy
szerepet játszott a faanyag megmunkálása és felhasználása. A faépítkezésről
többen írnak, mint Vitruvius, Plinius és Tacitus is.
Az ácsok tevékenysége nem merült ki a gerendák ki faragásában. Az
építkezéseknél is jelentékeny a szerepük ; az épületek vázának, a mennyezet
nek, a tetőszerkezetnek elkészítése az ő feladatuk.3 Foglalkozásuk tág köre
hozta magával, hogy nevükkel különféle mesterembereket is illettek. Nevük
oly gyűjtőfogalom lett, mint a görög zéxrtou- Szorosan vett. elnevezésük a
fabri tignaru volt, sok feliraton így is szerepelnek, az asztalosok velük szem
ben fabri intestinarii (ezenkívül fabri laquearii, scalarii, lectarii stb.), míg a
hajóácsok neve fabri navales vagy naupegi.4 Mint fontos iparág munkásai
jól szervezett testületeket (collegia fab rum) alkottak mindenütt a római biro
dalom területén.5 Az aquincumi testületük is jelentős tényező volt a provin
ciális rómaiság vallásos és társadalmi életében.6
1
Legutóbb az Aranyárok-patak melletti korai római temető égetett sírjaiból hoztunk be nagyon
sok szénné égett famaradványt, melyekkel Hollendonner tanár foglalkozott, s jelezte, hogy a Kr. u. I.
és II. századra, melyből e sírok valók, sikerülni fog megállapítani az Aquincumot övező erdők faanyagát
és az erdők fáinak korát is.
2
Epitome rei militarís II, 2$.
3 Gai. Dig. I, JÓ, 2JS : fabros tignarios dicimns non eos dumtaxat qui tigna dolarent, sed omnes qui
aedificarcnt . . .
4 V. Ö. Schumacher, id. m. S. 277.
5 Daremberg—Saglio, Diet. II, p. 951 sq.; Kornemann, Fabri, Pauly— Wissowa, Real-Encyclopädie
12 HB. Sp. 1888 ff.
6
A collegium fabrum egyesítette magában azokat az iparágakat, melyek általában kemény anyag
gal dolgoztak. A cél elsősorban az volt, hogy a tagok társadalmi helyzetet teremtsenek maguknak, eltemetésükről gondoskodjanak, s a vallásos életben résztvehessenek. Az államra is hasznos volt ez, mert a
collegia fabrum gondoskodtak a városok tűzbiztonságának ellátásáról és résztvettek az állami építkezé
seknél. V. ö. Kornemann, id. m. S. 1888 If; U. az., Collegium címszó, P—W, R—E 7 H B. Sp. ^80 ff. —
Aquincumban fentmaradt feliratos kőemlékeikre v. ö. Arch. Ért. XL (192? —1926) 120—121. old. Leg
utóbb két újabb feliratos kőemléket ástam ki Szentendrén, melyek a collegium fabrum et centonariorum-oí
említik, s ez az aquincumi egyesületre vonatkozik. A collegium történetére v. ö. Nagy L., Az aquincumi
orgona feliratos bronztáblája. Egyet. Phil. Közi. 56 (1932), 92—99 old. és Germania 16 (19p) S. 289.

119
Meglepő a szerszámok tökéletessége, igen sokszor alig különböznek a
napjainkban is használatos példányoktól. A szerszámokat két csoportra oszt
hatjuk. Az elsőbe azok tartoznak, melyek a fatörzsek feldarabolásánál és
durva megmunkálásánál játszottak szerepet, a másodikba a gerendák,
oszlopok finomabb kidolgozásánál és a szerkesztéseknél szereplő eszközök
kerülnek.
A 2. képünkön azokat a szerszámokat látjuk csoportosítva, melyekkel a
nehezebb munkákat végezték. Sok esetben a gondosabb kidolgozás el is
maradhatott. A fa anyagának éghajlatunk alatt könnyen pusztuló természete
miatt az ácsmunkálatokról valódi szemlélet útján nem szerezhetünk tudomást.
Annyit azonban elárulnak a famunkákról Pompejiben vett gipszöntvények,
hogy a magánházakban a mennyezet vázát képező gerendák durván voltak
megmunkálva, sokszor négyszögletesre sem voltak faragva.1
2. kép, i. s%ám, Kétélű fejsze (bipennis). Hossza 38'5 cm, a két és
nagysága különböző. Fatörzsek kivágásánál és hasításánál alkalmazták. A két
élű szerszámok közül legközelebb áll hozzá a dolabra. Megkülönböztetni
azonban könnyű, mert az utóbbit ismerjük egy aquileiai feliratos kőről,
melyen az elhunyt mint dolabrarius coll(egi) fabr(um) van megnevezve és
vállán viszi szerszámát.2 Dolabrák ismeretesek még Traianus oszlopáról,3 egy
intercisai 4 és két carnuntumi sírkőről 5 és a newsteadi leletből.6
2. $%. Ácsbárd. Hossza 3 3 cm, egyik oldalán a nyél irányában meg
nyújtott fejszeformával, másik oldalon vízszintes síkban fekvő kapaszerű
végződéssel. Római leletekben ezen alakban az ácsbárd ritka.
3—6. s^.-k. Kapacsok (asciae). A 3 — 5. sz.-k alakra megegyeznek.
Kapaalakú részük tompaszögben hajol meg; másik oldaluk kalapácsalakú.
A nyél megerősítésére hosszú, belül üres tok szolgált, mely alsó végén szög
letes formát vett fel. Hosszúságuk 21*2 és 23 cm közt váltakozik. Az ascia
elnevezést különböző alakú kétvégű eszközökre alkalmazták (így csákányokra
és baltákra is). Oudin a galliai sírköveken gyakori sub ascia dedicavit felírás
1
Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern
II, S. 516; Operbeck, Pompeji S. 450.
2
CIL V. 908.
5 Froehner, La colonne Trajane pl. 150.
4 Oroszlán, Arch. Ért. XXXIX. (1920—1922) 7. köv. old. e,. ábra. Sajnos, hogy az itt közölt ábrán
a rajzoló nem értette meg a szerszám alakját.
5 C. Attius Exoratus sírköve (Ed. Nowotny, XV. Ber. der Röm.-Germ. Komm. 192}—24, S. 157,
Anm. ja, Abb. 11 ( = R L . i. Ö. XII, 316 ff). — T. Flavius Aiianius sírköve (RL. i. Ö. XVI [1926]
Sp. 24 f. Abb. 8). — Mind a két katona a leg. XV Apollinaris katonája volt.
6
/. Curie, id. m. pl. LVII.

IÓO

mellett 33 különféle eszközt számlált meg.1 A 6. sz. kapacs az előző három
tól abban tér el, hogy mind a két oldalán kapaalakú tompaszögben meg
hajló végződése volt. Példányunknál csak az egyik oldal maradt meg telje
sen, a másik rozsda következtében egy kis rész kivételével elpusztult.2
Az asciák rendeltetésüket illetőleg nem hagynak kétséget maguk után. Bár
más mesterségnél is használhatták, mint az egyes emlékek, sírkövek szerszám
ábrázolásai mutatják (főleg kőfaragók és kőművesek), általánosságban azon
ban ácsszerszámoknak kell tekintenünk. Traianus oszlopán szerszámunkat egy
katona kezében látjuk, aki gerendát farag, több síremléken pedig egyéb
ácsszerszám és mérőeszközök közt foglal helyet.3 A hajóácsoknak is egyik
fontos szerszáma volt.4 Pannoniában mégis ritkák, annál gyakoriabbak Ger
mániában és Galliában. így több példányt ástak ki a mainzi Rajna-híd
alapjainak feltárásánál,5 a frankfurti Majna-hídnál.6 A 3. sz. darabunkkal
teljesen megegyező ismeretes Compiegne-ből 7 és Seltzből.8
7. s\. Közönséges ácsbárd (securis). Hossza 17*5 cm, élének magas
sága 16'5 cm. Ez a fontos szerszám leletünkben csak egy példánnyal van
képviselve. A nyél megerősítésére nincs külön hosszú tokja, mint a saalburgi
kutakból előkerült hasonló példányoknál 9 és a stockstadti castellumból
ismeretes darabnál.10 Egy lozère-i (Seine-et-Oise) darabnál a nyél megerősíté
sénél hegyesszögben haladó végződést láthatunk.11
8. s%.. Szekerce (securis simplex). Hossza 14*1; cm, éle 17*5 cm. A rendes
alaktól annyiban tér el, hogy a fanyél megerősítésére szolgáló ovális nyílásá
nak egyik oldalán két ívalakú nyúlványa van.
A j . képen a lelet tetemes részét kitevő vésőket (scalpra jabrilia)
mutatjuk be. A vésőknek ily nagyszámú és változatos alakokban bemutatott
sorozata zárt leletből csak Óbudáról ismeretes.
1
Daremberg—Saglio,
Diet. . . . I, p . 465. — Oudin tanulmánya megjelent a Recueil de div. écrits
pour servir d'éclairé à l'hist. de France et d e Supplém. à la notice des Gaules, t. II.
2
Champion, id. m. t. I, N r 15,861 alatt közöl egy kétélű kapacsot, melyet Compiègne-ben találtak,
s megjegyzi, hogy ritka típus.
3 Pannoniában két síremléken utalnak asciával az elhunyt ács foglalkozására. V. ö. Nagy L. id. m.
48. old. 5—6. ábra.
4 O. Jahn, Darstellungen antiker Reliefs, welche sich auf H a n d w e r k und Handelsverkehr beziehen.
Bericht d e r phil.-hist. Classe d e r königl. Sachs. Gesellschaft d e r Wissenschaften, 1861, T . X, 2 ; Blümner,
id. m. II, S. 941, Abb. 55.
5 L. Lindtnschm.it, Alt. u. h. Vorz. V, T . 18.
6
K. Nahrgang, Germania X, (1927) S. 21 ff.
7 Champion, id. m. t. I, N r 28,992; Cauchemé, Les fouilles d e Compiègne II, t. XIV.
8
F. A. Schaejfer, id. m. p . 10, fig. 2 K.
9 Jacobi, id. m. I, A b b . 27, 9—10.
10
Kastell Stockstadt, O R L . Lief. X X X I I I , T . IX, 65.
11
Champion, id. m. t II, N r 1524.
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ç—iß. $\.-k. Lyukasztó tokos vésők. Éleik nem vízszintes vonalban
fekszenek, hanem szögben végződnek. Felső részükön a szélesedő tokokba
rövid fanyél volt erősítve. így mutatják a vázafestmények és a domborművek
ábrázolásai. Hosszúságuk 19 és 30*2 cm közt váltakozik. E hét példány a
kifejlett római kézművességnek egy újabb támogatója, mert az ugyanazon
rendeltetésű eszközök mindenike más-más alakot mutat. Változatos formájuk
miatt érdemelnek említést a saalburgi leletek hasonló példányai.1
16—íj. s^.-k. Tokos ékvésők. Hosszúságuk 21 és 26'5 cm; vastag,
négyszögletes száruk van. Fanyelük az előző példányokéhoz hasonlóan volt
megerősítve.2
18—21. s^.-k. Tokos űrvésők. Hosszú száruk végén félholdalakban
kivájt éllel ; kerek lyukak vésésénél használták. Szélesedő vastokjukból pél
dányainknál csak kevés maradt meg. Töredékeink hosszúsága 16*3 és 22*5 cm
közt váltakozik. Hogy a közhasználatban gyakoriak voltak, azt a különböző
leletekben előforduló nagy számuk mutatja.3
22^27. s^.-k. Szélesélű tokos vésők. Hosszúságuk 16 és 24 cm közt
váltakozik. Ahol a felfelé vastagodó tokjuk kezdődik, ott a vésők szárai két
oldalt a falevélhez hasonlóan kiszélesednek úgy, amint a katonák hajító
dárdái mutatják. A 25. és 26. sz.-nál azonban a tok és a véső szára közt
sima az átmenet.
28. s\. Szélesélű véső. Hossza 19 cm. A nyél megerősítése az előző
példányokétól eltérően nem tok segítségével történt, hanem a véső hosszú
szárát egy vastag fanyélbe verték be. E típus gyakori a vasleletekben.
29—30. s^.-k. Rövid vésők. Hosszúságuk i ç*8 és ió cm. Elük keskeny,
száruk felfelé vastagodik és szögletes alakot vesz fel. Kis lyukak vésésénél
használták. Nyelük nem volt, vastag vasszáruknál fogva kalapáccsal verték a
gerendákba. 4
A 4. képen egyesítve találjuk az ácsmesterség különféle szerszámait, mint
a kanálfúrókat, kétélű vésőket, szeghúzókat, gyalúkat és szögmérőt.
ji—jj.
s?.-k. Kanálfúrók.5 A 31 — 34. sz.-k alakra nézve megegyeznek,
1

Jacobi, id. m. I, S. 208, Abb. 28. Az aquincumi példányok alakja nem volt általános elterjedésük
Közismert formát mutat egy compiègne-i darab. Lásd Champion, id. m. t. IV, Nr 29,051.
2
V. ö. Jacobi, id. m. I, S. 209, Abb. 28, Taf. XXXIV; Champion, id. m. t. I.
3 Itt csak a saalburgi és newsteadi leletekre utalunk.
4 A saalburgi és newsteadti leleteken kívül leginkább tarthat érdeklődésünkre számot a sipopo-i
lelet több különös alakú rövid vésője. Wiss. Mitt. aus Bosn. u. Herz. XII (1912), S. 144, Abb. 78.
5 Az egykori írók két elnevezést tartottak fent számunkra: terebra antiqua-t és a terebra Gallica-t.
A különbséget Columella után (IV, 29, 15, 16), abban látjuk köztük, hogy a terebra antiqua-val való fúrás
nál port (scobes) kaptak, mig a terebra Gallica után forgácsot (ramenta). Ez utóbbinál tehát a fúró élének
hosszúnak és kivâjtnak kellett lenni. V. ö. Blümner, Id. m. II, S. 22? f.
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azonban csak a 31—32. sz.-k épek. E két utóbbi hosszúsága 32*8 és 4 1 7 cm.
Felső végük szögletes nyílhegyhez hasonlít s erre erősítették a vízszintesen
álló hosszú fanyelet. így látjuk ezt egy saalburgi példányon s egy e szem
pontból is fölötte becses burnumi sírkő ábrázolásán.1 A 34. számú volt a
legnagyobb közöttük, de belőle csak a nyílalakú megvastagodott vége maradt
meg a fúró szárának kis részével. Eltérő alakot mutat a 35. számú. Szára
meghajolt; kiöblösített vége mindössze másfél cm hosszú, nem úgy, mint az
előző példányokénál, ahol a szár tetemes részét foglalta el. Felső vége lapos
négyszögalakú s vízszintes fogóba erősítették.
36—37. s^.-k. Szeghúzók. Hosszúságuk 16 és 19 cm. Pompejiből,2
Mainzból3 és Saalburgból 4 is kerültek elő az óbudaiakhoz hasonló példá
nyok.5 Az óbudai példányok előnye azonban az, hogy S alakjuk van s ezért
könnyebben feszíthetők. Erre a célra szolgáltak még azok a kalapácsok,
melyeknek egyik oldala fecskefarkalakban végződött.6
38—3Ç. s%.-k. Kétélű vésők. Formájuk által elütnek az általános típu
soktól. Eredetileg sokkal vastagabbak voltak, de a rozsda eltávolítása közben
javarészük lepergett. Hosszúságuk 12*5 és 21 cm. Középső részükön vastag
magjuk van. Könnyenjáró fanyélbe erősítve felváltva használták mindkét
végükön. Rossz állapotuk miatt fényképezésüktől el kellett tekinteni.
40—41. s\.-k. Ácsgyaluk (runcina). A 40. számú gyalutalp hossza
37*5 cm, szélessége 4*5 cm, vastagsága o'Ç cm; a 41. számú gyalutalp
hossza 39*3 cm, szélessége 4*2 cm, vastagsága o - 8 cm. A gerendák és
deszkák végső simításánál használtak ilyen gyalukat az ácsok. Az asztalosok
gyaluja kisebb alakja által különbözik ezektől. A gyaluk gyakoriak a vas
leletek közt.7 Az antik emlékeken 8 előforduló ábrázolások alapján könnyű
az eredeti formájukat elképzelni. Az aquincumi gyaluk az eddig ismert
1
Wiss. Mitt. aus Bosnien VII, (1900) S. 76. V. ö még Champion, id. m. t. IV, Nr 29,050, 15,912.
Igen sok hasonló került elő Carnuntumban is.
2
Dunn, id. m. Abb. 599.
3 Champion, id. m. t. IV, 2956; Grivaud de la Vincéik, Arts et métiers des anciens, t. LVII, 2.
4 Jacobi, id. m. I, S. 216, Abb. 29, 1—2. Saalburg Jb. VII, (içjo) Taf. III. 11 —14.
5 Három eltérő példányt láthatunk még Champion, íd. m. t. IV, 15,892, 29,075, 15,892 A. Az első
nél a rövid vasnyél kerek gombban végződik, az utóbbi kettőnek hegyes vége volt, úgyhogy fanyélbe
verték be. — V. ö. még Kastell Hofheim, ORL. Lief. VII, Taf. VIII, 47 = Alt. u. heid. Vorz. I, Heft
XII, Taf. 5, 17, 17a. Kastell Feldberg, Saalburg Jb. VII (1970), Taf. XXVI, 76
Az ilyen szeghúzós kalapácsokat elsősorban az ércmú'vességnél használták. Champion, id. m.
table V, Nr 60,952; Fremont, Origine et évolution des outils. Paris 191?, p. 74.
7 Több került elő Pompejiben. Daremberg— Saglio, Diet. . . . fig. 5964.
8
Daremberg—Saglio, Diet. . . . fig. 5966, 6989; Roein. Mitt. 1912, S. jo6, Abb. 9; C. Patsch, Das
Schandschak Berat in Albanien, S. 179, Abb. 152; Duruy, id. m. V, 245; Egger, Teurnia. Abb. 18.
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hasonló rendeltetésű példányok között a legegyszerűbb alakot mutatják.
Kölnből I és Saalburgból2 ismeretes példányok annyiban térnek el az aquin1

L. Lindenschmit, Alt. u. h. Vorz. IV, T. 21, 1—2; L. Linde.nschm.it, Das römisch-germanische
Central-Museum. Mainz 1889, Taf. XXIII, 14; Daremberg—Saglio, Diet. . . . fig. 5963.
2
L. Lindenschmit, id. m. IV, Taf. 21, ?—6. Helyesen egészíti ki Jacobi, id. m. I, S. 214, Abb. 29.
A saalburgival megegyezik a feldbergi táborból előkerült gyalutalp, melyhez a hozzávaló gyalukések is
fennmaradtak. ORL. Lief. XXV, S. 14, Taf. 9, 24.
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cumiaktól, hogy a vas csusztatótalp két oldalán a gyalukés megerősítésére
szolgáló vaslemezek sem hiányoznak. Az aquincumi példányoknál a vastalp
két végén keskeny pántot látunk, melyekbe a faváz be volt ágyazva s sze
gekkel megerősítve. Egyező volt vele azonban egy seltzi darab. 1 A gyalukések nem maradtak fenn. Az 5. képünkön egymás mellett mutatjuk be
a kölni (a), a saalburgi (b) s az egyik aquincumi gyalut (c). Az utóbbit
e helyen kiegészítve adjuk.

5. KÉP. AZ AQUINCUMI ROMAI GYALU f'c) REKONSTRUÁLVA A DÍSZESEBB KÖLNI
ÉS SAALBURGI fbj

42.
Méretei:
oldalának
Oldalain

(a)

TÁRSAI MELLETT.

s\. Az óbudai leletnek legszebb darabja egy bronz szögmérő (norma).
vízszintes lapjának hossza 8'o cm; szélessége 2*5 cm, függőleges
magassága 8'8 cm, másik ferde oldala 16*2 cm hosszú (6. kép).
kb. 1 cm-re egyenes bemélyedő vonal húzódik végig. Legköze-

1
F. A. Schaeffer, id. m. p . io, fig. 2 H . Itt említi Schaeffer, hogy a seltzi darabhoz hasonló pél
dányt publikált Flinders Pétrie, T o o l s and W e a p o n s . L o n d r e s 1917, pl. L X X V I I l . Legutóbb a saalburgi
és feldbergi példányok újabb ismertetéseinél az antik gyaluk legjobb feldolgozását kapjuk a Saalburg Jb.
VII (1930), S. 26, 8 7 ; Abb. 16—18; Taf. III. J3, a—d ; XVI, n , X X V , 31. Ugyanitt bő irodalmi utalás.
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lebb áll hozzá a zürichi múzeum szögmérője/ melynél csak a borostyán
levéldísz maradt el. Mind a kettő alsó részén széles talp foglal helyet,
melynek segítségével felállíthatók voltak. Velük egyező darabot láttam Ostiaban a Piazzale delle Corporazioni egyik sarkán egy márvány párkányon
kifaragva más szerszámokkal együtt. Eltérő szögmérőformák is ismeretesek,
pl. a Louvre egyik bronz példánya,2 s változatosak a sírkövek szerszám
ábrázolásai között is.3 A régiek is ügyeltek már a szögmérők pontosságára.
Pythagorasról maradt fenn az a tudósítás, hogy feltalálta a tökéletes pon
tosságú mérőeszközök készítésének módját. De hogy nem minden esetben
érték el a pontosságot, arról megemlékezik Vitruvius (De arch. IX. praef. 2).
Az óbudai példánynál a háromszög átfogója és a talpából kiinduló szár
által alkotott szög nem teljes
derékszög.
A szerszámok mellett egy
palából való fenőkő is megma
radt. A kopási nyomok elárul
ják, hogy hosszú használatnak
volt kitéve.
A lelet korára az eszközök
ből is vonhatunk következtetést.
Olyan tárgya nincs az óbudai
leletnek, mint az osterburkeni6. KÉP. BRONZSZÖGMÉRŐ (NORMA).
nek, vagy a herzberginek, melyeknél egyes kardok a leletek
korára biztos támaszpontul szolgáltak, s azokat a késő római, vagy inkább
a római kor utánra helyezték és egyes szerszámoknak a római-kori szer
számoktól való bizonyos eltéréseit így megmagyarázzák. S hogy az ily tárgyak
nak mily korjelző jelentőségük van, azt azzal is ellenőrizhetjük, hogy pl. a
kreimbachi gazdag csoportleletet, melynek összbenyomása az előbbiekkel meg
egyezik, a vele talált érem a IV. század utolsó éveibe helyezi.4 Az óbudai
szerszámok formái részben megegyeznek azokkal a leletekéivel, melyek kora
' Daramberg—Saglio, Diet. . . . IV, p. 104, fig. ç529 ; Biümner, id. m. II, S. 2j6, Abb. 4g. (Itt téve
sen van említve a szögmérő anyagául a vas.)
2
Ridder. Les bronzes antiques du Louvre II. Les Instruments 1915, pi. 120, Nr 5706.
' A pannóniai példányokat lásd Nagy L., id. m. 49. és köv. old. 6., 7. ábrák. — Rómára és idegen,
tartományokra v. ö. Daremberg—Saglio, Diet. fig. 6989; Dunn, id. m. S. 746, Abb. 818; Duruy, V. 245;
Wiss. Mitt. aus Bosn. . . . VII (1900), S. 76; C. M. Kaufmann, Handbuch der altchr. Epigraphik. S. i>,
Abb. ?, S. 25, Abb. 14.
4 Saalburg Jahrbuch, 1910, S. 60.
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a római császárság virágzó idejébe esik. Elsősorban a saalburgi leleteket
vehetjük tekintetbe. Az egyezés velük a legerősebb. Ezekről pedig tudjukr
hogy a legfiatalabbak nem mennek túl a III. század első felénél. A newsteadti
szerszámok kora pedig a saalburgiaknál csak valamivel korábbi. Pontosan
datált a seltzi zárt lelet is, melyet Schaeffer a Kr. u. II. század második felére
vagy a III. századba helyez. Az óbudai lelet szerszámainak koráról csak annyit
állíthatunk, hogy formájuk alapján a Kr. u. II. század második felétől a III.
század közegéig datálható leletek példányaival mutatnak fel közösséget és
sok esetben egyező formákat.
Ezt a kormegállapítást, melyhez a római szerszámok fejlődésének vizs
gálata alapján jutottunk, támogatja az ácsszerszámokkal együtt talált bronz
pikkelypáncél (lorica squamata) gazdag maradványa is. Ezek egyidőben kerültek
a föld alá, s a lelet egységének szempontjából is helyénvaló, hogy leírásukra
kitérjünk.
A 7. kép a páncél egyes töredékeit eredeti nagyságukban mutatja be.
Az 1 — 3. sz.-k trébelt vékony bronzlemezből állanak, s a páncél díszí
tésére szolgáltak.
Az / . s\.-ú hossza 6$ mm, egy-egy lemezke magassága 38 mm; egymástól
egy bemélyedő vonallal vannak elválasztva, s körülbelül 9 mm szélesek.
A bronzlemez közepén trébelve egy hullámosan haladó vonalat láthatunk,
melytől mint válaszvonaltól két oldalra futnak a bemélyedő vonal által domborodást kapó s alsó részükön lekerekített mezők. Az alsó részen hat, míg
a felső részén csak kettőnek a töredéke maradt meg.
A 2. s^.-ú az 1. sz.-val egyezik meg technikai kivitelben és beosztás
tekintetében (h. 7 c; mm, mag. 38 mm). A hullámos vonalú díszítés mint
választó sáv nem egyenes irányú, kis hajlása van, melyet eredetileg szegélyező
szerepe magyaráz meg. A felső részen egy ellentétesen haladó, hasonló
beosztású rész egészítette ki, akárcsak az 1. sz.-út.
A 3. s%.-ú jj mm hosszú, s legnagyobb szélességében 22 mm nagyságú
töredék. A trébelés által előállított, pikkelyszerűen alakított mezők magas
sága 20 mm.
A ^—6. s^.-k a páncél bronzpikkelyeinek beosztását eredeti nagyságban
mutatják. A 4. s^.-nál a felső sor megtörik s itt a pikkelyek csak 2 cm
hosszúak (1. a 8. képen a 2. sz.-t).
Az 5. s^.-ú három sor pikkelyből álló töredék. Az itt látható lemezek,
melyekből az egész páncél össze volt állítva, 29 mm magasak és 6 mm
szélesek.
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A 6. s%. hátsó nézetben mutat be egy kis töredéket.
A y. s{. alatt egy olyan pikkelyt mutatunk be, mely elüt a rendes
alaktól; ez a nagyság többször nem fordul elő.
A 8. kép a lelet nagyobb darabjairól nyújt átfogó képet.
Az / . s^.-ú mag. 15*2 cm, felső szélessége 4 cm, alsó részén pedig
i2'8 cm. A 7. képen az 5. sz. alatt leírt nagyságú lemezekből áll. Jobb
oldalán 2 cm széles vastagabb bronzlemez határolja, melyhez e páncélrészlet
három kúpalakú bronzszeggel volt megerősítve, úgy hogy a hátsó oldalon a
szegek vége 5 mm2 nagyságú vaslemezhez volt leverve. E lemez jobboldalán
ezenkívül három vízszintesen haladó, 5 mm hosszú nyilasi találunk, melyeket
egy hasonló páncélrészletnek a jelen darabunkhoz való megerősítése miatt
készítettek. A bronzlemez hátsó részén a páncél bélését képező vászon
lenyomata még jól látható. A felső sorban eredetileg 1 1 pikkely volt, de
ebből csak 7 maradt meg. A bronz szegélyezőlemez alá került pikkely felső
része szögalakban le van vágva. A negyedik sorban 24 pikkely volt, a
szegélyezőlemez alá eső, mint az első sornál, hegyesszögben végződött. Az
ötödik sorban 28 pikkely van, az utolsó darab megőrizte eredeti alakját.
A hatodik sorban a bronzlemez alá eső darabok hiányoznak. A pikkelyek
megerősítésénél a következő módon jártak el. Először az egysorban levő
pikkelyeket kötötték össze 1 cm-nyire a felső részüktől, úgy hogy két
egymás alá eső lyukon bronzdrótot húztak át és a két végét — a hátsó
oldalon kis félköralakú nyílást hagyva — egymás mellett behajlították.
Ezután az egymás alá eső sorok pikkelyeit kötötték össze egyenkint hasonló
módon, s a felső sor darabjainak lekerekített végei ráestek az alsó sor
derékszögű végeire. Az utolsó sornál annyiban tértek el, hogy az egymás
alá eső két pikkelysort a rendes módon látjuk megerősítve, míg a sor
egymás mellett lévő darabjainak megerősítése az alsó részükön kb. 1 cm-nyire
a lekerekített résztől történt. Az egész páncélrészlet félköralakban meg van
görbítve. Ezt a töredéket a 9. képen eredeti nagyságban, hátsó nézetben
mutatjuk be, hogy technikai előállítását jobban szemügyre vehessük.
A 2. s^.-ú 16"5 cm magasságú, 7 sorból álló töredék. Leletünknek ez
az egyetlen darabja, amelynél teljes magasságban láthatjuk, hány sorban
következtek egymás alatt a pikkelyek. Az első sor kisebb pikkelyekből
van összetéve és előrehajlik, mint a 7. kép 4. sz.-ú darabjánál is láttuk.
A hetedik sor 39 darab pikkelyből áll. Kivitele olyan, mint a 8. kép
i. sz.-é. Az utolsó sorban az ötödik pikkely alsó részén egy nagyobb lyukat
láthatunk, míg a tizenhatodik pikkelynél az ugyanolyan nagyságú lyukba
beerősítve megmaradt egy 25 mm nagyságú, egyik végén kiszélesedő bronz-
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kapocs is. Ilyen lehetett az ötödik pikkelynél is. Azt a célt szolgálták, hogy
az egymás alá kerülő páncélrészeket összekössék.
A j . s^.-ú egy 15*5 cm magas, legnagyobb szélességében 16 cm-t
mutató töredék. Hat sor pikkelyből áll. Az ötödik sorban 45 pikkely maradt
meg. Beosztása megegyezik az ugyanezen táblán levő 1. és 2. sz.-ú darabokkal.
A 4—12. s^.-k kisebb-nagyobb töredékek.
A / 3 . s%. 15 cm hosszú, derékszögben megtörő (az alsó szár 23 mm,
a felső 21 mm széles) bronzlemez, mind a két oldalán 12 mm távolságra
eső félköralakú bevágásokkal. Az egész lemeznek körszerű hajlása van.
Hátsó oldalán oly nyomok maradtak meg, melyek a mellett szólnak, hogy
itt valamit megerősítettek vagy hozzáforrasztottak. Ez a darab a nyak kivágá
sánál vagy a hónalj körül mint keretező rész szerepelt.
A 10. képen a páncél mellső részén alkalmazott, áttört nagy bronz
díszítést mutatjuk be.
Hossza 15*4 cm, felső szélessége 7*4 cm, alsó szélessége 7 7 cm.
Három oldalán 1 cm széles bronzlemez veszi körül, melyhez kiemelkedő
síkban csatlakozik az áttört díszítés mezeje. Az áttört mező magassága
i2'4 cm, felső része 4*9 cm, alsó része 5*1 cm széles. Felső részén
9 mm középmagasságú ívalakú bevágása s kihajló szegélye van. E be
vágás alapján áttört lemezünket a nyaknál hagyott köralakú kivágásnál
alkalmazták díszül. Az áttört díszítés kézimunka. Felső részén az üresen
hagyott köralakú rész alatt, a félköralakú rész középpontjában egy bronzszeg
van beverve, mely így kiemelkedő részt képez, egy csomópontot, ez a meg
felelő alsó részen ma már hiányzik. A két köralakú rész eredetileg nem állott
üresen, a forrasztás nyomai még kivehetők, itt vagy hasonlóan áttört vagy
más technikával készített díszítések állottak. Ez a két üresen hagyott kör
alakú rész az egykor ráforrasztott díszeivel képezte az áttört mű két tengelyét.
A leegyszerűsített díszítőelemek geometriai keretben foglalnak helyet. A közép
rész téglalapalakú, melyet három oldalon fekvő, S-ekből összekötött sor
keretez, a felső részen a hajlásnál pedig kereszthez hasonló díszek foglalnak
helyet. A téglalap három oldalán egy keskenyebb keret szerepel még, melyet
hajlott vonalak töltenek ki. A középrész öt mezőre oszlik: két végén az
üresen maradt köralakot befoglaló négyszögre, utána a félköralakú díszítések
mezejére, míg ez utóbbiak között egy keskenyebb mező két sorban egy
másba kapcsolt köröket tartalmaz. Hátsó részén jól látszik, hogyan készí
tették az áttörést. A díszítések végei itt egyenetlenek, szélei kiállanak. Az
áttört rész alá egy vékony bronzlemez volt helyezve, mely kevés kivétellel
megmaradt. Ez az aláhelyezett lemez két szélén 19 mm szélességben" ezüstözve

9 . KEP. EGY PANCELTOREDEK HATSO NÉZETE.

volt, s így az áttörésnél a külső fekvő S-ekből összeállított sáv és az utána
kerülő keskenyebb rész alapja fehérszínű volt, míg a középrésznél, hogy a
díszítés élesebben elváljon az alaptól, más színes anyagot kellett aláhelyezniük.
Itt ugyanis az ezüstözésnek semmi nyoma, de a bronz oxidációja sem a
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rendes, mi csak úgy érthető meg, ha valami idehelyezett közömbös anyag
(színes vászon, selyem, üveg stb.) ezt sokáig feltartóztatta.
A n . kép baloldali áttört díszéből nagyon kevés maradt meg. A hegyesszög
ben végződő bronzlemez alsó részén köralakúra van meghagyva, mely részt külse
jén finoman kirecézték. A körben az egymást keresztező átlók végén egy-egy
nyílhegyalakú díszítés. A háromszög szárai 1*7 cm szélesek, az áttört mező
kiemelkedő, de a díszítésből csak nyomok maradtak meg. A megmaradt
nagyobbik szár hossza 13 • 1 cm, a kisebbiké 5 cm. Ha a kisebb részt meg
hosszabbítjuk, akkor a hosszabbnak megfelelő kiegészítésnél 7*9 cm átmérőt
kapunk.
A 11. kép jobb oldalán látható áttört díszítés hossza 13*3 cm (a képen
2 cm-nyi rész hiányzik belőle). Ivalakú hajlása van. A simán hagyott keret
legnagyobb szélessége 12 mm, mely fokozatosan keskenyedik, majd ismét
szélesedik. Ennek megfelelően a megmaradt áttört díszítés is a szögletben a
legnagyobb és e szerint kisebbedik. Ha felvesszük, hogy ez a keskenyedés a
megmaradt rész alapján 8"$ cm távolságban érte el a legnagyobb fokot, s
utána fokozatosan a másik oldalnak megfelelően szélesedett, akkor egy 17 cm
széles, alsó részén ívalakúan görbülő áttört díszítés áll előttünk, s ha a meg
maradt oldal hajlását alapul véve a képzeleti oldalakat is megrajzoljuk, úgy
egy 14 cm magas háromszöget kaphatnánk. Belső mezejében a 10. képünk
az 1. sz. áttört lemezének díszítő elemei szerepeltek. így látjuk a fekvő S-ekből
alkotott sort, s utána a keresztalakú virágsziromdíszekből alkotott részt.
Az óbudai páncélnál meglepő a bronzpikkelyek nagysága. Hasonló
alakban — bár előfordulnak — mégis ritkák.1 A keskeny pikkelyek össze
kötése nagyobb gondot igényelt, de hozzájárult egy díszesebb páncél előkelő
benyomásának felkeltéséhez. Az áttört művű lemezekkel való díszítése azonban
magábanállóvá teszi a hasonló emlékek sorában. Az északi tartományok tábor
helyein igen nagy számmal kerültek elő páncéldíszítést szolgáló trébeléssel
előállított bronzlemezek, melyek különböző alakúak és igen változatos ábrá
zolást mutatnak. Ez általánosan elterjedt díszítő eljárás volt s legtöbb esetben
1
V. ö. Aus dem Bericht des Vereins Carnüntuin in Wien für das Jahr i8çç. S. 85 if. — Az Aquin
cumi Múzeumban többféle nagyságú bronz pikkelypáncélrészlet látható. Egyik ismertetve Bud. Rég. II.
129. old. j . sz. ábra. Egy aranyozott bronz pikkelysor különös figyelemre méltó. Magyarországi leihelyről
í'Bregetio) özv. Milch Arminné gyűjteménye is őriz pikkelypáncéltöredéket. Egyöntetűséget e páncéloknál
nem kereshetünk. A pikkelyek feltűnő formáját néha a rendeltetés hozta magával, különösen indokolt ez
a gyermekpáncéloknál (RL. i. Ö. IV (190JJ S. i o j ff., Abb. 46—47). Pikkelypáncélmaradványok ismertetve
vannak még: RL. i. Ö. VI (içcx;), S. 99, 56. ábra; u. o. VII (19061, S. 28, Abb. 11; u. o. IX (1908) S. J5 r
Abb. 10; Jahrbuch f. Alt. Ill, 4J i>, 44a. Nagyon fontos a római fegyverek megismerésének szempontjából
Hoffilier cikke, Vjesnik XII (1912), S. 16 ff. — Pikkelypáncélokra v. ö. még Carle, Newstead, t. XXIV,.
fig. 12; Saalburg. Jb. VII (1970), S. 49, Taf, XII. 14.
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mesteremberi színvonalra leszállított tömegmunka jellegét viseli magán. Gyakran
a páncél egész mellső részét ilyen trébelt bronzlemezek fedték be, melyek
nek ábrázolásai a katonaság életével, mintegy a rendeltetéssel állanak össz
hangban.1 A páncéldíszítések egy másik gyakori fajtája a bronzlemezeknek
vonalas rajzzal való díszítése.2 Az óbudai áttört díszítések értékét a kivitellel
járó fáradságos munkában, a díszítőelemekben s azoknak mesteri módon
való elrendezésében ismerjük fel.
Az áttört díszítés (opus interrasile)3 az antik művészetben különböző
időben és helyeken jelentékeny szerephez jutott, de technikai előállításának
nehézkessége miatt nem szerepelt huzamosabban ; korok változó ízlése szerint
bizonyos megkedvelés, majd idegenkedés mutatkozik velük szemben. Innen
van, hogy az áttört díszítés elnevezés alatt szereplő emlékeken a művészi
kifejezés jegyei, a dekoratív irány-megnyilvánulások a legellentétesebbek.
Az e nemű emlékek sorában egy külön csoportot képeznek a római uralom
Kr. u. II. századtól az V. század első feléig tartó korszakából az európai tarto
mányokban sűrűn jelentkező
darabok.4 Ugyancsak ezen
időhatár között ez a technikai
készség Keleten (Antiochia,
Alexandria, s később Bizánc)
ii. KÉP. A PÁNCÉL ÁTTÖRT DÍSZÍTÉSEI.
eddig még nem tapasztalt ma
gas virágzásra jut s a nyugati
tól sok tekintetben ellentétes kifejezési formák jegyében és dekoratív díszek
alkalmazásában éli ki magát.5
Az európai tartományokban talált áttört díszítések legszebb darabjai
az öntött s így gyári módon előállított példányoktól eltérően kézi munkával
készültek.6 Az óbudai páncéldíszítések is — melyek közül kettőnek csak
szegényes töredékei maradtak fenn — így készültek. Pannónia területe ilyen
emlékekben a leggazdagabbak közé tartozik. A legkorábbi emlékek, melyeken
1

Ezeket legutóbb DrexeL ismertette behatóan. Strena Buliciana, S. 57—72.
Pannoniaiak között legszebb a bregetiói példány özv. Milch Arminné gyűjteményében (Új Komárom).
3 A. Kisa, Das Glas im Altertume, S 591 ff.; R. Zahn, Amtliche Berichte aus den königl. Kunst
sammlungen XXXVIII (191Ó), S. 17 ff. gazdag irodalommal; Behn, Mainzer Zeitschr. V (i9!o), S. 80.
4 Az északi tartományokban való jelentkezésére a nézetek a legeltérőbbek. Zahn (id. m. 20 1.)
aranyérmek foglalatán figyelte meg legelőször, mely szokás az Antoninusok korával veszi kezdetét. De
ennek éppen a pannóniai emlékanyag mond ellent, melyet Zahn nem ismert.
5 R. Zahn, Amtliche Berichte . . . XXXV (1915), S. 66 ff., W. Deniiison, A gold treasure of the
late roman period. New York 1918, pp. 140. Kezdetben Friedr. Schneider (Bonn. Jahrb. 75, S. 152 ff.)
nyomán az áttört díszítést általánosságban Keletre vezették vissza, s import tárgyakat láttak bennük.
6
Az ismertetett emlékek bő, bár nem teljes irodalmát adja Zahn. Amtliche Berichte XXXVIII,
.S. 17 ff.
2
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ily kézi előállítású, lombfűrészműhöz hasonló áttörések szerepelnek, a benn
szülött kelta lakosság női viseletének jellegzetes alakú fibulái. A legszebbeket,
a két pátkai darabot először Pulszky Ferenc ismertette több áttört művű
szárnyas fibula társaságában. * Nevezetes az aszári kincslelet áttört művű fibulája
is, melyet Atta Nivionis f.-nak Kr. u. 148-ból való katonai elbocsátó
okmánya korbelileg is meghatároz, s melynek alapján készítési korát a
II. század első felébe helyezhetjük.2 A bennszülött kelta lakosság női vise
letének oly állandóan szereplő, kedvelt ékszere e fibula, hogy az elhunytak
sírkövein mindig megtaláljuk.3 Már e sírkövek ábrázolásai nyomán is egy
korhatárhoz jutunk, mikor e fibula-típus elterjedése általános lesz. Az eddig
ismeretes áttört művű szárnyas fibulák között több a díszítésre alkalmas térnek
geometrikus keretben való kidíszítése által tűnik ki. A díszítés elemeinek
megválasztása klasszikus antik motívumok közül való, de azért akad olyan
is, hol a régi kelta «trombita mustrák» átültetését ismerjük föl.
A római uralom alatt ősi erejéből semmit sem veszítő keltaság művészi
fogékonyságának fokmérői ezek a fibulák az általuk hátrahagyott gazdag
ércműves emlékanyagban. Az áttört technika már korán virágzott iparművességükben — az öntéssel készült «trombitadíszes» korongjaik bizonyíthatják,4
s a római hódítás nyomában a klasszikus hatások átvétele ízlésük finomítására
jótékonyan hatott, a nemes formavilág megismerése pedig ugrásszerűen ter
melte ki a fogékony talajon az új helyi kifejezés- és technikabeli finomulást.
Ennek nem maradt el a hatása. A pannóniai római uralom Kr. u.-i III. százada,
mikor a birodalom anyaországa újat már nem tud adni a tartományoknak
sem emberanyagban, sem kultúrában, — ezen helyi ősanyagot teljes kifejlésre és érvényesülésre juttatja, biztosítja a kelta elem uralmát, mely túléli
a birodalom pusztulását is.5 Itt a kulcsa, hogy a pannóniai római uralom
utolsó két századának ércműves emlékei — hasonlókép más kelta őslakosságú tartományokéhoz — miért mutatnak oly szerves egészet, egy biztosan
követhető fejlődési sort. Az aquincumi páncél áttört díszítése oly egyezéseket
mutat díszítésekben és technikában az ismeretes áttört művű kelta emlékekkel,
hogy készítését csak helyi pannóniai műhellyel köthetjük össze. S itt egy új
1

Arch. Ért. (Régi f.) XIV. (1880) 6j. köv. old. 9 ábra. A rokon díszítésű fibulákat a VIII. táblán közli.
Arch. Ért. V. (1885) 24—jo old.; u. o. XI. (1891J po—J22 old.; Pulszky, Magyarország archeoló
giája I. 3?Ç. old., 80. ábra. — Itt kell felemlítenünk még a tatabányai, időbelileg hasonlókép datálható
ezüst fibulát is. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1907. évi állapotáról. 4]—44. old., 9 ábra.
3 Hampel mutatta ki először. Arch. Ért. (R. f.) XIV. (1880) Jj8. köv. old.
4 V. ö. Hampel, Bud. Rég. IV. (1892) ?i. köv. old.
5 Arranézve, hogy a keltaság nem olvadt bele a foglaló rómaiságba Aquincum környékéről, hol
az eraviscus törzs lakott — feliratos emlék is tanúskodik. Bud. Rég. III. (1891) 146. köv. 1.
2
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adatot kell elkönyvelnünk, t. i. azt, hogy a tartománybeli katonai fegyver
gyárak munkateljesítménye is —• legalább javarészben — a helyi ércművesség ben oly nagy fokra jutott kelta bennszülöttektől nem választható el. A pan
nóniai helyben készült áttört műves emlékanyag, melyet eddigi ismereteink
szerint a díszes szárnyas fibulák nyitnak meg, csak összeségük bemutatásával
volna teljes bizonyító erejű arranézve, hogy ennek a technikának leggya
koribb alkalmazása a katonai felszerelési tárgyakon (szíjvég, csatok, kard
veret stb.) mutatható ki. 1
Az óbudai páncél korát az áttört díszítések stilisztikai sajátságai szűk
határok közé helyezik. A teljesen megmaradt áttört díszt a mértani beosztás
jellegzetes tömöttsége, a kör- és félkörökkel kitöltött mezőszakaszok kedvelése
egyidőbe helyezik azokkal az emlékekkel, melyeken e díszítő sajátságok a
maguk tisztaságát meg tudták tartani. Ez a nemesen átgondolt és szerves
felépítésével érvényesülő irány a Kr. u.-i II. század második felében terjed
el, a III. század első felében már veszít erejéből s a nagy vonalakra szorítkozó
mértani mezőkön belül az indadíszítés szeszélyes játékának ad szabad teret. 2
Ha megközelítőleg a Kr. u.-i II. század második felét vesszük fel az
óbudai páncélkészítés korának, akkor nem lep meg, hogy az áttört műveknek
egy ritka képviselőjét olyan zárt szerszámlelettel együtt ásták ki, melyeknek
kora igen szorosan összeesik egymással.

1

A. Riegl, Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn. 140. köv. l.-in
az áttört művekről mély tanulmányt közöl. Kormeghatározása azonban részben ma már elavult.
2
Ennek az utóbbi iránynak legszebb képviselői a kölni áttört művek. Kisa, Bonner Jahrb. 99,
S. 21 ff.; u. a. Westd. Zeitschr. XXV (1906), S. 28 ff.; u. a. Das Glas im Altertume, S. 594 ff. (de
ezeken kívül még több helyen is ismertette). Korhatározásukra v. ö. Poppelreuter beható tanulmányát
Bonn. Jahrb. 114—115, S. 366 ff. Ujabban Matz Kr. u. 200 elé szeretné még helyezni (v. ö. Bossert,
Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker. IV, S. J17, Taf. XVII). — A pannoniai-noricumi
áttört díszű ékszerek legkoraibb csoportjáról az Arch. Ért. XLII. (1928) kötetében értekeztem a 21 (,—222.
oldalon.

