
ADATOK A PANNÓNIÁI MITOLÓGIAI DOMBORMŰVEK 
KORMEGHATÁROZÁSÁHOZ

Ha bizonyos klasszikus képtípusoknak a római provinciák 
egész területén való elterjedését s vele a motívumvándorlás tör
ténetét meg akarjuk érteni, úgy a provinciális kőfaragóműhelyek
ben kétségtelenül felhasznált vázlatkönyvek és mintalapok mellett 
az eddig figyelmen kívül hagyott éremképek közvetítő szerepét 
is tekintetbe kell vennünk, melyek Hadrianus korának klasszi- 
cisztikus törekvései s Róma 900 éves fennállásának Kr. u. 147-ben 
megült emlékünnepe nyomán hátlapjukon megtelnek a görög és 
római őskorra vonatkozó klasszikus művészi emlékek másolatai- 
taival.

A hazai kutatás szempontjából különösen jelentős, hogy 
ezeken az éremképeken a pannoniai domborműves kőemlékek 
néhány fontosabb képtípusát is megtaláljuk. Ezek a nemzeti 
őstörténetre utaló éremképek s a velük ^kapcsolatos pannoniai 
kőemlékek közös művészi mintaképekre vezethetők vissza, melyek 
a császári udvar politikai törekvéseinek szolgálatában a Kr. u. 
II. század első tizedeiben Rómában keletkeztek s melyeknek az 
egész birodalom területén való népszerűsítése és hivatalos terjesz
tése államérdekből is kívánatosnak látszott. így kerülnek az 
éremképekre a Marst és Rhea Silviát (Bernh rdt Handbuch zur 
Münzkunde der römischen Kaiserzeit T. 50, 4; Antoninus Pius 
érme cos. III, 140 Kr. u. ; Regling : Die antike Münze als Kunst
werk T. XLV, 899 ; Gallienus érme 260—268 Kr. u.), az Aeneast 
és Anchisest (Bernhardt T. 50, 3 ; Hadrianus érme cos. Ill, 119 
Kr. u.), a Perseust és a Medúzát (Regling T. XLV, 906 ; Septi- 
mius Severus ezüstmedaillonja 193—211 Kr. u.) ábrázoló jelenetek 
(la, 2a, 3a kép) ugyanabban a művészi fogalmazásban, melyet 
pannoniai kőemlékeinkről ismerünk (1—3 kép). Az éremképek tisz
tán nemzeti vonatkozásával szemben a javarészt síremlékek gyanánt
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felhasznált pannoniai kőemlékeken a tartalmi hangsúly a kép
típusok másvilágra utaló szimbolikus vonatkozásaira tolódott el.!

A felsorolt éremképek alapján azonban nemcsak a panno
niai kőemlékeken felhasznált képtípusok eredetére, hanem azok 
keletkezési idejére vonatkozólag is fontos következtetéseket von
hatunk le. Kétségtelen, hogy a római mintaképekhez kapcsolódó 
mitológiai képtípusoknak érmeken való első megjelenését a pro
vinciális emlékek számára terminus post quem gyanánt kell elfo
gadnunk. Ha már most másfelől figyelembe vesszük, hogy ezeket 
a kőemlékeket csaknem kivétel nélkül Kr. u. IV. századi kősírokba 
befalazva találták, úgy a kőemlékek keletkezését egész határozott
sággal a Kr. u. II. század második és a III. század első felére 
tehetjük. Ezt az eredményt viselettörténeti megfigyelések és tör
téneti indokok is támogatják. Helyesen utaltak arra, hogy az In- 
tercisában előkerült Herakles-Hesperida dombormű nőalakjának 
hajviseletét Antoninus Pius hitvese, Faustina hozta divatba. A tör
téneti adatok is ugyanerre az időre, a Kr. u. II. század második 
felére vezetnek. Föliratok tanúsága igazolja ugyanis, hogy Inter- 
cisa, mely valószínűleg már Hadrianus korában a municipium jogait 
élvezte, a század utolsó tizedeiben Commodus dunamenti erődí
tési munkálataival kapcsolatban (181 Kr. u.) erőteljesebb felvi
rágzásnak indult.

Az így nyert eredmény révén egyszerre érthetővé válik az a 
feltűnő nagy szerep, mely az intercisai kőemlékeken Heraklesnek 
jutott. Hiszen köztudomású, hogy éppen Commodus császár volt 
az, aki védőistenségének Heraklesnek a kultuszát mindenfelé ter
jesztette s hőstetteit művészi alkotásokkal ünnepeltette. Aligha 
tévedünk, ha a Herakles-mondakör nagy szerepét a pannoniai kő
emlékeken a Herakles-kultusznak ezzel a Commodus által kezde
ményezett népszerűsítésével hozzuk kapcsolatba. Megerősíti ezt a 
föltevést a Commodus-Herakles kultusznak emlékek igazolta ha
sonló nagyarányú elterjedése Britanniában. (Journ. of Roman 
Studies XIII (1923) p. 91 ff.) Ebben az összefüggésben egy
szerre érthetővé válik, hogy a Herakles-mondának Comodus-érmek 
hátlapjain szereplő képtipusai pannoniai kőemlékek körében is 
otthonasakká lettek. (V. ö. a bunkóra támaszkodó, sziklán ülő 
Heraklest Commodus érmeken: Journ. of. Rom. Studies XIII pl. 
VII 3 és az intercisai kőemléken : Arch. Ért. 1906, 237.1., 15- ábra).

A bacchikus és orphikus misztériumkultusszal összefüggő
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2, 3.

i. Mars és R hea Silvia. — 2, Perseus és M edusa. — 3. Aeneas és Anchises. 
Mars und Rhea Silvia. Perseus und Medusa. Aeneas und Anchises.
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ábrázolások meghonosításában és terjesztésében természetesen a 
thrák csapatok révén begyökeresedett vallási élet követelményei 
játszották a főszerepet. (V. ö. Rapp : Die Beziehungen des Diony
soskultes zu Thrakien und Kleinasien, Stuttgart, 1883 S. 23 ; 
Tomaschek : Die alten Thraker II, Wiener Sitzungsberichte, 
1894 S. 36 ff ; Bonner Jahrbücher, Heft 129 S. 47 ff.) Ez a magya
rázata az Orpheus-ábrázolások nagy elterjedtségének Pannóniában 
éppúgy, mint Germániában. A Thrákiában elterjedt chtonikus 
Dionysos misztériumai nyomán telnek meg a síremlékek dombor- 
müvei bacchikus motívumokkal (szatirok, menádok, hippo- 
kampok stb.) A másvilág dionysosi örömeire utaló ú. n. halotti 
lakoma képtípusa is ebben az eszmekörben gyökerezik. A thrák 
vallási élethez kapcsolódó képtípusok valószínűleg a Duna mentén 
fölfelé haladva terjedtek el a távolabbi nyugati tartományokba. 
(Schröder : Röm. Germ. Korrespondenzblatt VII, 1914 S. 37) 
A vágtató és léptető lovas alapjában görög eredetű képtípusa, 
mely már a Kr. u. I. századi germániai síremlékeken nagyon 
gyakori, ugyancsak thrák közvetítéssel került nyugatra. Vándor
díjának korai állomásait az abderai (Bull. de coir. hell. 1913 p. 
118 ff) és a gabrovoi (Filow : L’art antique en Bulgarie, Fig. 26) 
reliefek jelzik, (v. ö. Schober : Die röm. Grabsteine von Noricum und 
Pannonien S. 204, 222.) A közvetítők azok a thrák csapatok lehettek, 
melyek már a Kr. 11. I. században Alsó-Germániában állomásoztak. 
(V. ö. Lehner : Die antiken Steindenkmäler des Provinzialmuseums 
in Bonn S. 272, Nr. 669 : cohors I. Thracum, mely Neumagenből és 
Kölnből származó síremlékeken is szerepel.) A képtípusok vándor
díjára vonatkozó fenti föltevést alátámasztja az a megfigyelés is, 
hogy a Rajna-menti korai síremlékek körében a táncoló menád 
motívumát éppen az alsó-pannoniai Breuci törzshöz tartozók 
síremlékein találjuk. (Tehner : Steindenkmäler Nr. 659, 660 ; 
Die römischen Skulpturen I. T. VI, 1, 2 ; Bonner Jahrbücher H. 
129 S. 59 Anm. 3). Ezek mellett a provinciális stílusba átültetett, 
görög eredetű motívumokat felhasználó síremlékek mellett egészen 
különálló csoportot alkotnak azok az I. századi síremlékek, melye
ket az ebben az időben tisztán teljes jogú római polgárokból álló 
légiók terjesztettek el mindenfelé. Ezek a síremlékek, melyek 
domborműves díszükben minden távolabbi vonatkozást kerülve 
tisztán a mindennapi élethez tapadnak s melyeken a monumentális 
érzékkel vésett és fogalmazott fölírás adja meg a tartalmi lényeget,
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hűséges képviselői a valószerüségre törekvő itáliai szellem komoly, 
sokszor kimérten ünnepi józanságának. Csak nehány jellemzetes 
példát idézek, melyek egjdren a «légiók stílusának» nagy elterjedt
ségét is igazolják : Julius Saturio síremléke Sofiában : Filow : 
L’art antique en Bulgarie, Fig. 28 ; az itáliai származású C. és O. 
Vellius testvérpár síremléke Virunumból Klagenfurtban : Führer 
durch die Antikensammlung des Landesmuseums in Klagenfurt, 
Nr. 22 Abb. 14 ; Lucius Piperacius Optatus síremléke Bonnban : 
Lehner : Die römischen Skulpturen T. II, 4.; A Schober: Die 
römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien S. 21 Nr. 21 ff.

Fölépítésben és típusban kétségtelenül itáliai eredetű L. 
Fulvius Secundus és Cl. Satto síremléke Aquincumban : Budapest 
Régiségei VII. 24. és 32. 1. továbbá Adnamata síremléke Interei- 
sából. (Arch. Ért. 1906, 261. 1. 42. ábra). (Kr. u. II. század eleje) 
Dekorativ motivumokkal átszőtt, gazdagabb alakban látjuk azután 
ugyanezt, még a III. század folyamán is használt síremléktípust 
L. Betulo Amandus carnuntumi síremlékén : Arch. Ért. 1907, 
305 1. (v. ö. Arch. Ért. 1906, 261 1. 43 ábra.) Annak a Germania 
területén nagyon elterjedt, ugyancsak itáliai eredetű síremlék
típusnak, mely az elhúnvt katonát teljes fegyverzetben fülkében 
állva ábrázolja, Pannóniában tudtommal az észak-italiai Comum- 
ból származó C. Castricius aquincumi síremléke : Budapest Régi
ségei VII, 22. 1. az egyetlen képviselője. (V. ö. Schober; i. h. S. 
76 No. 162) Bárha a légionáriusokat rendesen a pilum illette 
meg, Castricius, aki a légió II. adjutrix katonája jobbjában 
mégis két lándzsát (hasta) tart, egészen úgy, amint azt Annaius 
és Firmus bonni síremlékein látjuk : Lehner : Die römischen 
Skulpturen I. T. V. 3. VI, 3 ; Steindenkmäler Nr. 661, 665 ; 
Führer S. 126/7. Castricius síremlékéhez tipologiailag és stí
lusban a legközelebb a Milánóból származó Quintus Petilius 
Secundus (domo Mediolano) bonni síremléke áll ; Lehner : Die 
röm. Skulpturen I, T. II, 3 ; Steindenkmäler Nr. 620 ; Führer S. 
135, melynek testvérpéldányát viszont Petilius szülőföldjén Mila
nóban találjuk : Sertorius síremléke : Domaszewszki : Die Fahnen 
im römischen Heere S. 30 Fig, 4 ; Budapest Régiségei VI, 136, 1. 
Az a tény, hogy a cohorsok legtávolabb eső vidékekről származó 
katonáit ebben a síremléktípusban örökítették meg (Annaius, Leh
ner T. V, 3 datmatiai, Hyperanor : Lehner T. V, 1 krétai, Tiberius 
Julius Abdes : Lehner T. V, 2 sidoni, Firmus : Lehner T. VI,
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3 raetiai, Pintaius : Lehner T. VI, 4 intercatiai (Hispánia) szárma
zású), a legvilágosabban bizonyítja az itáliai ízlés és szellem egyete
mesen kötelező érvényét a római hadsereg művészetében a korai 
császárság idején.

Ebben az időben a mithológiai képtípusok Germánia terü
letén a kivételek sorába tartoznak. Ilyen a Samus és Severus 
alkotta mainzi Jupiteroszlop judicium Orestist ábrázoló, görög 
mintaképeket követő talapzatreliefje. (Röm. Mitt. XXI, 1906 S. 
280 ff ; XIII. Bericht der Röm. Germ. Kommission, S. 26 ff) 
A mintaképet kétségtelenül Gallia közvetítette, ahol éppen az 
oszlop felállítása idején Nero udvari szobrásza, Zenodoros veze
tésével egész sor görög művész telepedett le. (V. ö. The Bur
lington Magazine XXV (1914) p. 153.). A Germániában előkérült 
mithológiai dombormű vek javarésze, miként Pannóniában is, a 
Kr. u. II. század második és a III. század első feléből való. Ilyen 
reliefek díszítik Gaius Severinius Vitealisnak a III. század első 
felében keletkezett kölni szarkofágját. (Lehner : Führer durch 
das Provinzialmuseum in Bonn S. 131 ; Röm. Skulpturen I, T. 
XXII ; Steindenkmäler Nr. 632) Ez az időszak az, amikor a 
virágkorát élő Rajna mellékét, főként Kölnt és Triert fölírások 
tanúsága szerint görög művészek újra nagy számban árasztják 
el. Hogy a III. század első felében a provinciális szobrászmű
helyek még minő kivételes tehetségekkel rendelkeztek, annak 
legújabban a dieburgi Mithraeum oltárdomborműve szolgáltatta 
nagyszerű példáját, mely a mester jelzés szerint Silvestrius Sil- 
vinus alkotása s melyhez stílusban a 239-ben épített virunumi 
Mithrasszentély oltárreliefje áll a legközelebb. (Führer durch die 
Antikensammlung des Landesmuseums in Klagenfurt, S. 27, 
Fig. 10 ; S. 52, Nr. 86) Tekintettel arra, hogy a pannoniai 
mithológiai domborművek típusukban kimutathatólag galliai emlé
kekkel állanak összefüggésben (Österr. Jahreshefte XV, 1912 
S. 174, ff), valószínű, hogy a mithológiai domborművek görög 
típusokat közvetítő motívumvándorlása a Kr u. II. század közepén 
innen indult útnak.

Érdekes ebben a kapcsolatban Lehner megfigyelése, mely 
szerint a keleti misztériumok gondolatkörének nagymérvű el
terjedése a Rajna mentén összeesik a temetkezés módjának meg
változásával : a Kr. u. III. század közepétől kezdve ugyanis a 
halottégetés gyakorlatát az elföldelés váltja fel. (Bonner Jahr-
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bücher, 129 S. 64) Nagyon közelfekvő, hogy ezt a változást a 
keleti misztériumvallások meghonosodására vezethetjük vissza, 
melyek őshazájában mindenütt csaknem kivétel nélkül az el- 
földelés volt divatban. (Bissing : Das Begräbniswesen im Altertum 
in Aegypten und dem vorderen Orient. Bonner Jahrbücher, 129 S. 
1 ff) Ez alkalommal le kell mondanom arról, hogy a pannoniai 
római temetkezés módjának valószínűleg a Rajna vidékével azonos 
fejlődéstörténetét bővebben tárgyaljam. Csak arra kívánok rá
mutatni, hogy az Intercisában feltárt sírmező tanulságai ezt a föl
tevést megerősítik. A csekély számban fölfedezett Kr. u. II. szá
zadi sírokon megfigyelt halotthamvasztással szemben (Arch. Ért. 
1910. 37/8. 1.) később itt is az elföldelés lett általános. Ezzel a vál
tozással párhuzamosan a föliratok egész sora bizonyítja, hogy a 
már Commodus idejében megrendült római államvallás helyét a 
Kr. u. III. század első felében Pannónia és Dacia területén is a 
lakosság széles köreiben a keleti misztériumvallások foglalták el. 
Csak néhány példát idézek : Lucius Flavius Aper oltára a Margit
sziget déli csúcsáról : Diis conservatoribus az Alexander Severust 
(222—235) követő időből ; Quintus Terentinus Potentinus oltára 
Jovi Optimo Maximo ceterisque Diis Scarabantiából Kr. u. 227-ből 
(Budapest Régiségei VII., 16. 1. ; Arch. Ért. XXXI. 1911, 367. 1.) 
mindkettő érdekes példája a vallási Synkretismus nagyarányú el
térj edésénekü* A budaörsi és aquincumi Mithraeumot a Kr. u.
III. század második tizedében építették. (Römer : A Nemzeti 
Múzeum föliratos emlékei 182., 44. és 45. sz. ; Budapest Régiségei 
I. 84. 1.) Az apulumi praetoriummal kapcsolatos Sol Invictus- 
kápolnát C. Caerellius Sabinus Commodus idején emeltette. (Arch. 
Ért. 1914, 350. 1.) A sarmisegethusai syr szentély alapítása Alexan
der Severus idejére esik. (Arch. Ért. 1906, 321.) Ugyanez időben, 
Kr. u. 223-ban toldja meg C. Julius Pacatus a budapesti királyi 
bérház alapásása alkalmával előkerült fölirat tanúsága szerint 
Magna Mater (?) templomát konyhaépülettel. (Cocinatorium. Buda
pest Régiségei VIII. 166. 1.)

Hekler Antal.

JE G Y Z E T E K

1 L. Oroszlán Zoltán : M itológiai és szim bolikus kép típusok  a  p a n 
noniai sírem lékeken ; H ekler : K unst und K u ltu r Pannoniens in ihren 
H aup tström ungen , S trena B uliciana S. 107— 118. —  A IV. század első
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felében k e le tkeze tt festői m in takép re  v isszavezethető  Perseus-M edúza- 
reliefhez 1. P fuh l : M alerei und Zeichnung der Griechen T. 263, 767 ; R obert: 
Die an tiken  Sarkophagreliefs 111, 3, 403. — A Caius Ju liu s  Severinus 
győri sírem lékén (Schober A bb. 64) és a budapesti szarkofágon (R obert
I I I .  S. 266 N r. 214 T. LXTX) lá th a tó . M arsyas bűnhődését ábrázo ló  reliefek 
k ép ty p u sá t a lex an d ria i érem képeken is m eg ta lá ljuk . (O verbek : K u n st- 
m ythologie V. S. 472 M ünztafel N r. 2 4 ; Schober S. 205). —  A D irke 
bűnhődését ábrázoló provinciális m ozaikoknál is szám olnunk  lehet az érem 
képek közvetítő  szerepével. (Zeitschr. f. N um . X X IV  S. 9.)

2 U gyancsak  th rá k  közvetítéssel k a p tá k  D rexel megfigyelései szerin t 
(Strena B uliciana S. 55 ff.) a  du n a i ta r to m án y o k  ötvösm űhelyei az érc
fegyvereiken fö lhasznált, görög eredetű  díszítő  m otívum okat.

3 A T hrák iábó l szárm azó lovas hérosz k u ltu száva l kapcso la tban  az 
Arch. É rte s ítő  X L. k ö te tének  260— 262. lap ján  m ondo ttakhoz kiegészítőleg 
meg kell em lékeznem  arró l a X an tenben  előkerü lt o ltárró l, m elyet K r. u. 
223-ban a  X X X . légió ny ilván  th rá k  k a to n á i : Septim ius M ucatra  és Septi- 
m ius D eospor egy a M ithrassal rokonlényű th rá k  is ten ség n ek : Apollo 
D ysprusnak  á ll íto tta k  fel. Lehetséges, hogy az egvébként még ism eretlen, 
Sollal és L unáva l együ ttesen  tisz te lt Apollo D ysprus az ú. n. th rá k  lovassal 
azonos, ak inek  Sollal és L unáva l való  k ap cso la tá t m ár az eddig ism ert 
em lékek is bőségesen b izony ítják . (V. ö. Lehner m egjegyzéseit: B onn. J a h r 
bücher 129 S. 55 és 80 N r. 301).
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