
N A G Y T I B O R 

A GELLÉRTHEGYI BRONZKORSÖ 

1941-ben vétel útján egy bronzkorsó került 
a SzföV. Régészeti és Ásatási Intézet birto
kába. Az eladó Spitzer Jenő régiségkeres
kedő több más alkalommal is hitelesnek 
bizonyult adaléka szerint a korsót a Gellért
hegyen találták földmunka alkalmával, kb. 
4 m mélységben. A korsó rongált állapota, a 
hasi és a lábrészen, valamint a fül felső végén 
csákánytól eredő sérülések megerősíteni lát
szottak ez utóbbi leletkörülményt. (1. kép.) 
Darabunkat az Országos Magyar Történeti 
Múzeum konzervátori műhelye konzerválta, 
kiegészítve egyúttal az edénytest hiányzó 
részeit. Elmellőztük a fül felső lapján, a törés
felületből következtetve egykor biztosan meg
lévő visszahajló húsos levél (Daumenblatt) és 
a felső, ívelt fülvégződés jobboldali ágának ki
egészítését. Korsónkat ebben a mai, részben 
kiegészített állapotában 2. képünkön mutat
juk be. 

Darabunk 28-5 cm magas, a kerek száj
nyílás átmérője 6 cm, fenékátmérője 6-8 cm. 
Az edénytest vékony bronzlemezből koron
gon készült, amire a fenék közepén látható 
kerek kis lyuk is utalhat, amely a forgó 
korong szegének befogadására szolgált. Az 
erősebb rézötvözet hozzáadásával készült 
bronzfül egydarabban öntött. A korsótest 
középütt enyhén kihasasodó, keskeny, hosz-
szúkás formát mutat . A száj magasságában 
majdnem derékszögben megtörő fül levél
szárat utánoz. Pálcaszerű, függőleges része 
keresztmetszetében egy alul lekerekített 
romboidra emlékeztet. Alsó részében két 

szorosan egymás mellé zárt, laposan meg
mintázott meztelen emberi lábfejben végző
dik, mely egy szívalakú, a korsó hasi 
részéhez hozzáforrasztott, erősen leegyszerű
sített palmettát mutató paizson nyugszik. 
(3. kép.) A lábfejek fölött húsos levélke for
dul vissza, melyet felül két vízszintes, pár
huzamos pálcatag zár le. A fül felső vége 
két ívelt karral forrasztódott a kerek száj 
pereméhez. A megmaradt baloldali ívelt része 
kontúrjaiban hattyúfejet utánoz. (4. kép.) 

Korsónk formájával és a fül díszítésében 
elszigetelve áll a pannóniai bronzedények 
körében. Szép számmal ismerünk ugyan tar
tományunkból emberi lábfejjel díszített 
fülű bronzkorsót,1 ezek azonban kivétel nélkül 
— még egyik legnyúlánkabb példányukban, 
a nagytétényi korsóban is (Radnóti, i. m., 
X U V . t., 6. kép, lásd még 5. képünket) — 
zömökebb, kihasasodóbb formát mutatnak ; 
az edényfülek pedig e csoport darabjain csu
pán egy meztelen, vagy saruba bujtatott 
emberi lábfejben végződnek. Hiányzik azon
kívül ezeken az edényeken a szívalakú pal-
mettás paizs s a fül alsó vége közvetlenül 
illeszkedik az edénytesthez.2 

Mindezek alapján a gellérthegyi korsó 
testvérpéldányait s egyúttal készítési helyét 
sem kereshetjük Pannóniában, hanem Nyu-
1 Felsorolásukat adja és megtárgyalja őket : 

A. Radnóti, Die röm. Bronzgefässe v. Pannonién. 
(Diss. Pann. II. 6. 1938.) 167—168. 11. 

2 Technikai különbségek is fennállnak. A pécsi, nagy
tétényi és az Országos Történeti Múzeum ismeretlen 
leihelyű korsóján pl. a fenékrészt külön forrasz
tották az edényhez. 
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gáton, ahol a darabunkkal formára és a fül 
díszítésére nézve azonos bronzedények egy 
jól ismert csoportot képeznek. Első helyen a 
galliai Epagnette területén előkerült bronz
korsót említhetjük fel,3 amelynél az edény
test és a fül formája, valamint az utóbbi 
díszítése, nemkevésbbé a technika teljes 
egészében azonos a gellérthegyivel. Megtalál
juk az edényfül alsó végén a két szorosan 
egymás mellé zárt s egészen laposan kezelt 
meztelen emberi lábfejeket, amelyeket itt is 
egy szívalakú palmettás lemez közbeiktatásá
val forrasztottak az edény hasi részéhez. 
A lábfejek fölött szerepel a visszahajló kis 
levél, majd a két vízszintes pálcatagból álló 
kis szalag. A fül felső, ívelt szárai ugyancsak 
zoomorph végződésüek s megvan a fül lapos 
kiszélesedő vízszintes lemezén a visszahajló 
húsos levél is. Két másik bronzedény, a britan-
niai Corbridge táborának C. épületéből4 és 
a cannstatti tábor területén5 előkerült korsók 
csak méretben különböznek a gellérthegyi 
és az epagnettei daraboktól. Az edény forma, 
a fül díszítése és — amennyire a fényképekről 
egyáltalában következtetni lehet — a tech
nika különben teljesen azonos a föntiekével.6 

Csupán apró részletekben eltérő a roueni 
múzeum bronzkorsó fülének díszítése.7 

A pajzson nyugvó, szorosan egymás mellé 
zárt meztelen eiuberi lábfejek fölött kehely-
szerűen szétnyíló három levélke foglal helyet, 
fölöttük pedig hiányzik a két vízszintes pálca
tagból képzett szalag. A fül felső, két ívelt 
végződésének zoomorph kiképzése sem vehető 
ki a Reinachtól közölt vonalas rajzon s a le
írásban sem történik erre utalás.8 

Mindezeket a darabokat, amelyekhez hoz
závehet j ük még a Iyouvre egy másik bronz-

3 A. De Ridder, I^es bronzes antiques du Couvre. I I . 
Paris, 1915, 111. 1., 2697. sz. és 98. tábla. 

4 F. Haverfield, Arch.Anz. 1913. 302. h., és 21 . kép. 
5 W. Barthel, O. R. 14. 59, 281., 60. sz. és V. t., 20 kép. 
6 A corbridgei korsó perem fölé kiemelkedő húsos 

levelébe egy ovális karika van fűzve, amely arra 
u ta lhat , hogy az edény felfüggeszthető volt. 

7 S. Reinach, Bronzes figurés de la Gaule romaine. T. 
333 1., 430. szám. Az edényt a Marne felső folyása 
mentén Jyangres és Chaumont közti területen 
találták. 

8 Még egy hasonló fül szerepel az irodalomban, ame
lyet G'rivaud de la Vincelle, Recueil, pl. XIV. 2. 
publikált. F/Zt a m u n k á t azonban csak Reinach 
és A. De Kidder utalásaiból ismerem. 

korsóját is,9 a technika, a forma s az alkal
mazott dekoratív elemek azonossága szoro
san egybekapcsolja. A leletkataszter pedig 
arra utal, hogy ezeknek a korsóknak készítési 
helyét Felső-Galliában, vagy a Rajnavidé
ken kell keresnünk.10 Valamennyi továbbá 
egy olyan provinciális fémművességi kör
ben készült, amelyben — mint a levélszerű 
attache, ennek hozzáforrasztása az edény
testhez, a zoomorph-végződésű fülek példáz
hatják — tovább élt a capuai edénynn'ívesség 
gyakorlata. Alsó-Germániában, Willers ku
tatásai alapján ilyennek ismertük meg a 
Remmoor-típusú vedrek fémművességi kö
rét,11 amelynek gyártási központját az 
Aachen melletti Gressenich területére helyezi 
a kutatás.12 Az itt működő műhelyek kétség
telenül nem szorítkoztak vedrek gyártására, 
hanem más edényfajtákat is előállítottak. 
A két emberi lábfejjel díszített fülű korsók 
technikai sajátosságai, a növényi és állati 
díszítőelemek kiválasztása s leegyszerűsített 
formában történő visszaadása teljesen meg
felel e fémművességi kör gyakorlatának. Az 
új elemet jelentő meztelen emberi lábfejek 
alkalmazása viszont új, déli kezdeményezésre 
vezethető vissza. A hamburgi Museum für 
Kunst und Gewerbe birtokába került bronz
edényfül, amely ezüstözött szíjakkal felkö
tött szandálú lábfejben végződik,13 kétség
telenül nem provinciális munka s így utalhat 
arra, hogy ilyen füldíszítést már korábban 
is (H. Kusel a Kr. e. II . sz.-ra datálja ezt a 
darabot) alkalmaztak Itália, vagy Alexand-
9 A. De Ridder, i. m., 2698. szám, ismeretlen lelhely. 

A föntebbiekkel azonos edény-és fülforma, a láb
fejek helyén azonban fenyőtobozt t a r tó kezet 
találunk. 

ío A corbridgei korsót környezetében importdarabnak 
tekinthetjük, amikor ismeretesek azok az élénk 
kereskedelmi kapcsolatok (H. Aubin, Der Rhein
handel in röm. Zeit. Bonn. Jahrbb . 130, 1925, 24., 
29.11.), amelyek Észak-Gall iataz Alsó-Rajnavidékét 
és Bri tanniát a I I . sz-tól kezdve egy szorosabb 
gazdasági egységbe fogták össze. A cannstat t i 
korsó viszont a kelet felé irányuló rajnai kereske
delem egyik fontos á t rakodó állomásán (H. A ubin, 

; m. 18.1.) került napvilágra. 
i l H. Willers, Die Bronzeeimer von Hemmoor. 

Hannover u. Leipzig, 1901, passim és Neue Unter
suchungen über die röm. Bronzeindustrie. Hanno
ver u. Leipzig, 1907, 23. , 59. 11. 

12 H. Willers, Neue U n t e r s u c h u n g e n . . . 37. sk. 
11., / . Werner, Zur Herkunft u. Zeitstellung d. 
Hemmoorer F,imer (Bonn. J ah rbb . 140/141, 1936, 
395—398 11. 

13 H. Kusel, Arch. Anz. 1917, 67—68 hh., és 12. kép. 
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1. kép. 
A gellérthegyi bronzkorsó eredeti állapotában. 

2. kép. 
A gellérthegyi bronzkorsó restaurálás után. 



;. ::. •.. 'n 

3. kép. 
A kor só fül alsó végének díszítése, 

az épen maradt pajmettás lemezzel. 

ria bronzedény műhelyeiben.14 A Hemmoor-
típusú vedrek fémművességi körében történ
hetett az emberi lábfejek megkettőzése s 
ezeknek a kontúrokra leegyszerűsített, to
vábbá egészen lapos, reliefszerű felfogásban 
való visszaadása. 

Kronológiai nehézségek sem állják útját 
annak, hogy a lábfejekkel díszes fülű korsó
kat az alsógermánjai edény mű vességnek 
ehhez a köréhez kössük. Az általunk felsorolt 

14 A syriai Tortose-ből előkerült ön tőminták (Bulletin 
de la Société des Antiquaires de France. 1900, 310. 
1., 20—22. számok) kora ismeretlen. 

darabok általánosságban a Kr. u. I I . sz.-ban 
készültek. A leletkörülmények mindössze két 
esetben nyújtanak az időmeghatározáshoz 
némi támpontot. Az epagnettei korsót tele 
Hadrianus-éremmel elrejtve találták 1771-
ben,15 darabunk így még a század első felében 
készülhetett. A corbridgei korsó viszont egy 
olyan épületben került napvilágra, amely 
a kísérő érmek és kerámia után ítélve a II . sz. 
közepe táján, vagy annak vége felé épült.16 

Az említett alsógermániai fémművességi 
központ exporttermékeit már eddig is ki 
tudták mutatni Aquincumban. 

13 vonatkozásban a legmeglepőbb ered
ményt kétségtelenül az aquincumi orgona 
15 /1 . De Ridder, i. h. 
iß F. Haverfield, i. m. 295. h. 

4. kép. 
A korsó szájrésze, 

a fül felső végének zoomorph karfával. 



5. kép. 
A Pécs-Homokbánya-dűlői bronzkor só. 

bronzsípjainak chemiai vizsgálata hozta.17 

Kiderült ugyanis, hogy ennek a C. Jul. Via-
torinustól Kr. u. 228-ban az aquincumi tűz
oltóság székháza részére ajándékozott orgo
nának a sípjai a Hemmoor-típusú vedrek 
anyagával egyező bronzötvözetből készültek. 
De már egy századdal előbb is találkozunk 
Dél-Germániából importált bronzedényekkel 
tartományunk székvárosában. így Nagy 
L,ajos a II . századi germániai műhelyekkel 

17 Nagy L:, Az aquincumi orgona. (Az Aquincumi 
Múzeum kiadványai . I I . Bpest. 1934.) 41. sk. 11. —• 
Nekünk is szándékunkban volt a gellérthegyi korsó 
ötvözetét megvizsgáltatni. A háborús időkre való 
hivatkozással azonban sem az egyetemi, sem más 
állami intézetek nem tud ták ezt vállalni. 

hozza kapcsolatba az első Antoninus ural
kodásáig használt Aranyárok-menti korai 
temető sírjaiból előkerült vékonyfalti bronz
tányérokat.18 Az sem lehet véletlen, hanem 
a nyugati származás mellett szól, hogy az 
aquincumi ezüstberakásos, kutyafejes patera-
nyél legközelebbi megfelelőjét e fémműves-
ségi központ szomszédságából, Aachenből 
ismerjük.19 A Gellérthegyen előkerült korsó 
most mint újabb, szerény adalék csatlakozhat 
a Rajnavidékről Aquincumba importált 
használati bronztárgyak sorához. 

Az út, amelyen mindezek a darabok, más 
ipari, termékekkel együtt, mint amilyenek 
a díszkocsiveretek, terra sigilláták, üvegek, 
terrakották és emailos dísztárgyak, a Kr. u. 
I I . század elejétől kezdve a rajnai keres
kedelem közvetítésével elkerültek a Duna 
mentére és így Aquincumba is, Aubin,20 

Nagy Lajos/1 Alföldi,22 Exner,23 Premers-
dorf24 kutatásai után világosan áll előttünk. 
Még megjegyezhetjük, hogy az Aquincumból 
jól ismert kölni polgárok társulása (cives 
Agrippinenses Transalpini)25 a fémtárgyak 
dunavölgyi exportjában is vezető szerepet 
játszhatott, tekintve, hogy szülővárosuk, 
a »fenséges« Colonia Claudia Ara Agrippi-
nensium az alsógermániai műhelyek szom
szédságában feküdt. Ily módon ezek a mű
helyek Kölnön keresztül kapcsolódhattak be 
legkönnyebben a keleti piacok felé irányuló 
rajnai kereskedelembe. 

i s Bp. Története.. I . 1942. 614. 1., A. Radnóti, i. m. 
X X X . t., 3—5. képek. 

i s A.Radnóti, i. m., X X V I I . t., 2. kép és 74—75. 11. 
20 H. Aubin, i. m., 29. 1., 420. j . 
2i Germania. 15. 1931. 260. sk. 11., és 16. 1932. 

22 Arch. Ér t . 1935., 263. sk. 11., és Taureae Aquin-
censes. I . 1938, 323. 1. 

23 K. Exner, Das Verhältnis d. pannonischen Email -
funde zu den Rheinischen (Diss. Pann . I I . 8. 1939) 
89. sk. 11. 

24 F. Fr enter sdorf, Rheinischer E x p o r t nach dem 
Donauraum (I^aureae Aquincenses. I . 168. sk. 11.) 

25 Az aquincumi háziezredben szolgált kölni szár
mazású ka tonáka t lehetséges, hogy éppen ezeknek 
az Aquincumban letelepedett kölni polgároknak 
soraiból sorozták, mint Szilágyi J. véli (Tanulmá
nyok Budapest múltjából. VI I I . 1940. 9. sk 11) 
Viszont a CID- I I I . 3642. és 10.508. számú feliratok
kal kapcsolatban az sincs kizárva, hogy amin t 
a rajnai légiókban a 2. sz. végétől kezdve egy bizo
nyos százalékban dunavölgyit is beosztottak 
(F,. Stein, Die kaiserl. Beamten u. Truppenkörper 
í. rom. Deutschland. Wien. 1932. 110. 1.), ép így 
fordítva a dunament i légiók is kap tak emberanya
got a Rajna vidékéről. 

Budapest Régiségei X I V . 
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TIBOR NAGY 

UA CRUCHE EN BRONZE DU MONT ST. GERARD 

Cette cruche fut mise à jour en 1941, aux 
cours de certains travaux de terrassement 
effectués dans l'ancienne civitas Eraviscorum, 
sur le Mont St. Gérard, au XI e arrondissement 
de Budapest. Malheureusement les détails 
précis de la découverte ne nous sont pas con
nues. L'objet en question a 28-5 cm de haut; 
le diamètre de son embouchure ronde est 
de 6 cm, celni du fond est de 6"8 cm. Sa panse, 
formée d'une mince plaque en bronze, fut 
préparée au tour ; son anse, rendue plus 
solide par un alliage résistant de cuivre, est 
moulue tout d'une pièce. Qu'il nous soit 
permis d'omettre la description minutieuse 
de la décoration de l'anse et de nous borner 
seulement aux figures 1, 2 et 3, qui font bien 
ressortir tous les détails. Il convient pourtant 
de noter que la partie cambrée de sa queue 
conservée intacte imite les contours d'une 
tête de cygne et que l'anse elle'même fut 
soudée postérieurement à la panse. 

Par sa forme élancée et peu arrondie ainsi 
que par la décoration de son anse notre 
cruche fait exception parmi les nombreuses 
cruches en bronze de Pannonié dont l'anse 
est ornée d'un pied humain (voir là-dessus 
l'étude d' A.Radnóti, Die röm. Bronzegefässe 
von Pannonién, Diss. Pann. II . 6. 1938. pp. 
167—8) Ces dernières ont une forme plus 
massive et plus arrondie et leur anse se 
termine par un seul pied nu ou chaussé 
d'une sandale. L'écu cordiforme orné de 
palmettes fait également défaut. Il faut 
signaler aussi des différences d'ordre 
techniques : le fond des cruches de Pécs 
(Sopianae) et de Nagytétény (Campona), 

de même que celui du vase d'origine inconnue 
du Musée National Hongrois sont soudés à 
la panse (A. Radnóti, op. cit. PI. XL,IV. 
fig. 1, 2, 6). 

Il en résulte que du point de vue du lieu 
de leur fabrication les pièces semblables, 
notre cruche ne doivent pas se rattacher à 
la Pannonié, mais à l'Ouest, où les vases de 
bronze d'une forme et d'une décoration ana
logues forment un groupe bien connu. Signa
lons tout d'abord la cruche en bronze 
trouvée à Epagnette, en Gaule (A. de Riddev, 
Les bronze antiques du Louvre I I . Paris. 
1915 p. 111. Nr. 2627, et PI. 98). Le profil, la 
décoration et l'exécution technique de cet 
objet sont parfaitement identiques à ceux 
de la cruche de Hongrie. Deux autres vases en 
bronze de la baraque du camp de Corbridge 
en Angleterre (F. Haverfield, Arch. Anz. 
1913. col. 302, et fig. 21), ainsi que la cruche 
retrouvée au camp de Cannstatt (W.Barthel, 
O. R. Li. 59. p. 28., 60-et PI. V. fig. 20) ne 
différent de la pièce du Gellérthegy et de 
celle d'Bpagnette que dans leur proportions. 

L'anneau oval qu'on trouve dans le pou-
cier en forme de feuille, au-dessus de l'em
bouchure de la cruche, semble prouver que 
le vase était destiné à la suspension. La déco
ration de l'anse de la cruche en bronze du 
Musée de Rouen n'en diffère non plus que 
par quelques menus détails. Il est à mention
ner une anse en bronze analogue, publiée par 
Grivaud de la Vincelle (Recueil, pi. XIV. fig. 
2.) et une autre signalée par S. Reinach 
(Bronzes figurés de la Gaule romaine I. p . 
333, Nr. 430.) 
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Toutes ces pièces, auxquelles nous devons 
encore ajouter une autre bronze du Musée 
du Louvre (A. de Bidder, op. cit. Nr. 2698 ; 
lieu de découverte inconnu. Forme du vase 
et de la panse analogue aux pièces ci-dessus, 
seuls les pieds sont remplacés par une main 
tenant mie pomme de pin), sont liées entre 
elles très étroitement, par l'identité de la 
technique, de la forme et des éléments dé
coratifs. Le registre dés trouvailles permet 
de supposer que le lieu de fabrication de ces 
cruches est à chercher avant tout dans la 
Gaule Supérieure ou dans la région du Rhin. 
La cruche de Corbridge doit être considérée 
comme un article d'importation, étant don
nés les rapports très étroits de commerce qui 
unissaient les peuples de la Gaule Supérieure 
à ceux du Rhin Inférieur et de la Grande Bre
tagne. La cruche de Cannstatt à son tour fut 
mise à jour à un lieu de transbordement trés 
important du commerce dirigé vers l'Est 
(H. Aubin. B. J. 130. 1925.). Toutes ces pièces 
ont dû être fabriquées dans un certain ate
lier provincial de métallurgie où survivaint la 
routine de la poterie capouane ; l'attache en 
forme de feuille, son soudage jà la panse et les 
anses à l'extrémité zoomorphe nous en four
nissent autant de preuves. Dans la Germanie 
Inférieure, d'après les recherches de Willers 
(H. Willers, Die Bronzeeimer von Hemmoor. 
Hannover—Leizig 1901. passim, et Neue 
Untersuchungen über die röm. Bronze
industrie, Hamiover u. Leipzig 1907. pp. 
23, 59.), tels sont les seaux du type Hemmoor, 
dont le centre de fabrication est sur le territoi
res de Gressenich, près d'Aix-La-Chapelle 
(H. Willers, Neue Untersuchungen. . . p. 37. 
— / . Werner, Zur Herkunft und Zeitstellung 
d. Hemmoor Eimer. Bonn Jahrb. 140/141, 
1936, pp. 395,398.). Ces derniers ateliers ne se 
limitaient pas seulement à la fabrication de 
seaux, maisils conf ectionnaient aussi des vases 
de toutes sortes. La technique particulière 
aux cruches à l'anse ornée de deux pieds, 
le choix des éléments de l'ornement végétal 
et animal ainsi que leur reproduction par des 
formes simplifiées répondent parfaitement 
à la pratique de cet important centre métal
lurgique. Quant à l'emploi des pieds nus 

en guise d'élément décoratif nouveau, il 
remonte à l'initiative du Sud. L'anse du 
vase en bronze conservé au Museum für 
Kunst und Gewerbe de Hamburg, ayant à 
son extrémité mi pied chaussé d'une sandale 
attachée par des courroies argentées n'est 
certainement pas un ouvrage provincial (H. 
Kusel. Arch. Anz. 1917. col. 67—68 et fig. 12). 

On en peut conclure aussi à l'emploi d'une 
décoration pareille de l'anse dès une époque 
plus ancienne, au moins en ce qui concerne 
les fonderies d'Italie et d'Alexandrie. [H. 
Kusel fixe cette dernière pièce au I I e siècle 
av. J.Chr.; l'époque des moules provenant 
de Tortose en Syrie n'est pas connue (Bulletin 
de la Société des Antiquaires de France 1900 
p. 310. Nr. 20)]. Le doublement des pieds, leur 
reproduction réduite aux contours simples et 
aux formes plates du bas-relief dut s'accom
plir dans le milieu de l'atelier des seaux du 
type Hemmoor. 

En outre, rien ne nous empêche, au point 
de vue chronologique, de rattacher les cru
ches à l'anse en forme de pied humain à ce 
cercle de la poterie de la Germanie Inférieure. 
Les pièces que nous venons de signaler ont 
été fabriquées en général au I I e siècle après 
J.-Chr. Les circonstances de la découverte ne 
nous autorisent à en conclure sur la date de la 
fabrication qu'en deux cas. La cruche 
d'Epagnette trouvée en 1771 était remplie 
de monnaies du temps d'Adrien ; elle fut 
donc fabriquée au plus tard dans la première 
moitié du I I e siècle. Par contre la cruche 
de Corbridge fut trouvée dans un édifice qui, 
selon le témoignage des médailles et des 
trouvailles de céramiques, doit avoir été 
construit au milieu ou vers la fin du I I e siècle. 

Les produits d'exportation de ce centre 
de métallurgie de la Germanie Inférieure 
étaient déjà connus aussi à Aquincum. 
C'est l'analyse chimique des tuyaux de 
l'orgue hydraulique d'Aquincum qui en four
nit la preuve la plus éclatante. On a constaté 
que les tuyaux de l'orgue hydraulique, offerte 
en 228 par G. lui. Viatorinus au siège des 
pompiers d'Aquincum, furent fondés du 
même alliage de bronze que les seaux du type 
Hemmoor (L. Nagy : Az aquincumi orgona. — 
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I/orgue hydraulique d'Aquincum. Publi
cations du Musée d'Aquincum. II . Budapest, 
1934. pp. 41 et suivi)'. Notre projet de sou
mettre à l'analyse l'alliage de la cruche en 
bronze du Gellérthegy a échoué à cause de 
la crise de guerre que nous traversons ; 
aucun institut spécial n'a pu s'en charger. 
Toujours est-il que déjà au siècle précédent 
nous rencontrons dans la capitale de notre 
province des vases en bronze importés de la 
Germanie. L. Nagy rattache aux ateliers de la 
Germanie du I I e siècle les minces plats en 
bronze qui, sortis des tombes de la nécropole 
prés de TAranyárok, restèrent en usage 
jusqu'aux premiers Antonius (Budapest 
Története. — Histoire de la ville de Budapest, 
I. 1942. p. 614 ; — A.Radnóti, op. cit. pi. 
XXX. fig. 3—5.) 1/origine occidentale est 
prouvée aussi par le fait que la variante la 
plus proche de la queue d'une patère (patera) 
incrustée d'argent et surmontée d'une tête 
de chien nous est connue précisément à 
Aix-la-Chapelle, à proximité du susdit centre 
de métallurgie (A. Radnóti, op. cit. pi. 
XXVII. fig. 2 et pp. 77). Ta cruche du Mont 
St. Gérard se rattache comme une nouvelle 
contribution à la série des objets de bronze 
importés à Aquincum de la région du Rhin. 
La route par laquelle ces pièces, de même 
que d'autres produits industriels, des ferrures 
de chars de luxe, des pièces de »terra sigillata«, 
des verres, des terracottes et toutes sortes 
d'objets émaillés de luxe ont passé par le 
commerce du Rhin pour arriver près du 
Danube et par conséquent à Aquincum fut 
suffisamment éclairée par . les recherches 

d'Aubin (op. cit. p. 29. Nr. 112.) de L. Nagy 
(Germania 15, 1931, pp. 263) à'A lföldi 
(Laureae Aquincenses I. 1938. p. 323), 
d'Exner (Das Verhältnis d. pannonische 
Pmailfxmde zu den Rheinischen, Diss. Pann. 
IT 8. 1939 pp. 89 ss.) et de Fremersdorf 
(Rheinischer Pxport nach dem Donauraum. 
Tauerae Aquincenses, I. pp. 168 ss.) Reste 
encore à dire qixe l'association bien connue 
des Colonais à Aquincum (cives Agrippinen-
ses Transalpine) dut jouer un rôle prépon
dérant dans l'exportation des objets métal
liques dans la vallée du Danube. Tes Colonais 
n'oubliaient pas que leur ville natale, la 
»sublime« Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sium était située dans le voisinage des 
ateliers de la Germanie Inférieure. Ces ateliers 
pouvaient donc participer très facilement 
au commerce du Rhin, dirigé vers l'Orient 
juste par la ville de Cologne. On peut même 
supposer avec Szilágyi (Tanulmányok Buda
pest múltjából. Études sur le passé de Buda
pest. 1940. pp. 8.) que les soldats d'origine 
colonaise faisant leur service militaire dans 
les régiments de la garnison d'Aquincum, 
furent recrutés précisément des citadins 
établis dans cette ville. Néanmoins, comme 
il ressort des inscriptions CIL. I II . 3642 et 
10508, nombre de soldats de la vallée 
danubienne furent rattachés dès la fin du 
I I e siècle aux légions rhénanes (cf. E. Stein, 
Die kaiserl. Beamte u. Truppenkörper ï. röm. 
Deutschland, Wien 1932. p. 110). Fin revanche, 
la région du Rhin fournissait également des 
hommes aux légions danubiennes. 

I L L U S T R A T I O N S 

Pig. 1. — La cruche en bronze du Mont St. Gérard (en état naturel). 
Pig. 2. — La cruche en bronze du Mont St. Gérard (remanié en vue de conservation). 
Pig. 3. —Décoration du bas de l'anse avec une plaque aux palmettes. 
Fig. 4. — L'embouchure de la cruche avec le bras zoomorphe du haxit de l'anse. 
Fig. 5...— La cruche en bronze de Pécs-Homokbányadűlő. 
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