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V

alamikor a Kr. u. 2. század hajnalán, Alsó-Pannonia provinciában, a mai Fejér
megyei Káloz területén gyászmenet érkezett három, egymás közelében frissen
kiásott gödörhöz. A tekintélyes menet egy gazdag és előkelő, kelta származású család gyászoló tagjaiból és népes kíséretükből, szolgáikból állt. A szolgák egyike
a halottas kocsit és az eléje fogott két igáslovat, másikuk pedig egy felszerszámozott
pompás hátaslovat vezetett a gödrökhöz, a többiek a halotti lakoma kellékeit hozták.
A lovak békésen legelészni kezdtek, nem sejtve hamarosan bekövetkező végzetüket.
A család napi közlekedésre használt díszes kocsijainak egyikén, a leszerelt ülés helyén, a fenékdeszkákon most két sápadt férﬁ, egy idősebb és egy ﬁatalabb feküdt
holtan kiterítve, teljes fegyverzetben. Az idősebb nagy harcos hírében állt, aki egykor
lovas katonaként szolgálta a birodalom és a császár dicsőségét. Gyászénekekkel és
a lovak elővezetésével megkezdődött a szertartás, amely az egyszerű temetkezéshez
és szegényes mellékletadáshoz szokott rómaiak szemében bizonyára megvetendően
barbárnak és feleslegesen pazarlónak tűnhetett. A közelmúltban felemelkedett család
tagjai életük során ugyan igyekeztek a hódítók életmódjához igazodni, minél inkább
rómainak látszani, azonban földi létük végén, a halállal találkozva őseik hitvilága, ha
átalakult formában is, de áttört a romanizáció lassan mindent beborító és a maga arculatára formáló mázán. A szertartás egyben alkalmat adott a család gazdagságának
kimutatására is. Miközben a rokonság méltóságteljesen körbeállta a sírgödröket, a
szolgák kifogták a kocsiból a lovakat, majd a jármot nyakukon hagyva a legnagyobb
gödör szélére vezették őket, lándzsát döftek szügyükbe, és a haldokló állatokat a gödörbe döntötték. A kicsavarodott tagokkal fekvő állatok egyikében benne hagyták az
életét kioltó lándzsát. Ugyanezt tették a drága hátaslóval is, de annak tetemét a közelben ásott, kisebb gödörbe lökték. Ezt követően a kocsiról leemelték a halottakat, és
fegyvereikkel együtt az imént ledöfött és már részben földdel betakart hátasló fölé,
nagy gonddal lefektették őket. Annak érdekében, hogy a kocsi elférjen a másik sírgödörben, kerekeit leszerelték, az alvázat és a szekrényt szerkezeti elemeire bontották,
majd ezeket a különálló részeket egyenként az egymásra esett két kocsihúzó ló fölé
borították. A harmadik gödörbe az elhunytak legszemélyesebb tárgyainak tömegét
tették, amelyeket a túlvilágon sem nélkülözhettek. A szertartás végén a szolgák által
felszolgált bőséges lakomával vendégelték meg és bocsátották útra az elhunytakat,
tudván, hogy hosszú útjuk végén a túlvilági lét örök boldogsága várja őket.

Róma és az északkelet-pannoniai őslakos törzsek elitje
A Dunántúl északkeleti részében lakó népek, köztük az eraviscusok kelta törzse mind
gazdasági, mind stratégiai szempontból sokáig érdektelnek voltak Róma számára.
Jól jelzi ezt a források hallgatása róluk és a Mediterráneummal való kereskedelmi
kapcsolataik, amelyek még Augustus idején is csak szorványosak voltak. A római
hadsereg Kr. e. 10 körül, M. vagy P. Vinicius dákok elleni sikeres hadjáratából viszszatérőben érintette először területüket. Az eraviscusok legkésőbb ekkor kerülhettek
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laza római függőségbe, esetleg szövetségbe. A kevésbé har- Juppiter állt, oltárállításaik indítéka pedig a császár és Róma
cias dunántúli törzsek az Augustus-kor Drávától délre zaj- iránti hűségük kifejezése volt. Bár mai ismereteink szerint a
ló háborúi idején sem jelentettek Róma számára biztonsági lovagrendbe egyik családnak sem sikerült felemelkednie, helyi
kockázatot. Míg Dél-Pannoniát csak nehéz harcok árán, több közösségükön belül, akár mint princepsek vagy később mint
lépcsőben sikerült elfoglalni, addig a későbbi Pannonia provin- Aquincum városának tisztségviselői, így is fontos szerepet tölciának Magyarország területére eső északi vidéke csak a késő töttek be. Jelentőségüknek köszönhetően törzsi identitástudaTiberius–Claudius-korban került békésen, szinte észrevétlenül tuk is sokáig erős maradt.
tényleges katonai megszállás alá. Az Eravisci különösen fogéAnnak ellenére, hogy a kelta eraviscus törzs előkelői a Kr. u.
konyak voltak a romanizáció és a római kultúra egyes formái 1–2. században életmódjukban látszólag gyorsan romanizálódiránt, ami jól tükröződik az epigraphiai kultúra korai és széles tak, továbbra is konzervatívan őrizték hagyományaikat, és rakörű elterjedésében.
gaszkodtak ősi túlvilágképzeteik egyes elemeihez. A kelták a
A római foglalást követően a meghódolt őslakos törzsek kö- túvilágot a föld egy távoli vidékén (az írek egy távoli szigeten)
zösségeit közigazgatási egységekbe, civitasokba szervezték, képzelték el, ahová hosszú út vezetett, és ahonnan már nincs
és kezdetben katonai felügyelet alatt tartották. A provincia bé- visszatérés. Az elhunyt hozzátartozó hitük szerint tehát nem
kéjének és biztonságának megteremtését követően e civitasok halt meg, hanem csak elutazott, hosszú útra indult, amelynek
katonai ellenőrzése egyre inkább formálissá vált, és az irányí- végén a túlvilági lét örök boldogsága várta. A túlvilági utazástást kezdték átadni a törzsek korábbi vagy újonnan létrehozott ra utaló jeleneteket a Kr. u. 1. század végétől számos – a Lajvezető rétegének. Elsősorban azoknak a nagy tekintéllyel ren- ta-vidéken és Északkelet-Pannoniában, a boius és az eraviscus
delkező, leghűségesebb Róma-párti törzsi előkelőknek, akik törzs területén – előkerült bennszülött síremléken ábrázolták.
már kellő vagyonnal rendelkeztek, és bizonyságot tettek Róma Ezek többsége sírsztéléken látható, de előfordulnak nagyméreiránti elkötelezettségükről és odaadásukról. Ezek a kiválasz- tű sírépítményekhez (aediculae) tartozó kőtáblákon is. Az edtott, nem ritkán opportunista előkelők – lojalitásukkal ösztön- dig előkerült több mint 70 domborművön az elhunytat utasként
ző példát mutatva népük számára – megtarthatták közösségü- jelenítették meg, szolgái kíséretében ritkán két-, gyakrabban
kön belüli vezető szerepüket, és központi támogatásuknak és négykerekű kocsin ülve, sokszor a kocsi előtt vezetett hátaslobetöltött tisztségeiknek köszönhetően vagyonukat is tovább vával és kedvenc vadászkutyájával együtt (1. kép). Ezek a regyarapították. Érdemeik alapján a császár kivételes kegyéből liefek azonban nem közvetlenül az ismeretlen túlvilági utazást,
egyedi és szigorú elbírálás alapján a római polgárjog kivált- hanem az elhunytnak és családjának egy hétköznapi utazását
ságában is részesültek, amely a korai időkben még kiemelte ábrázolják. Ez a mindennapi életből vett jelenet átvitt értelemőket közösségükből. Ez a privilegizált és központi támogatás- ben utalt az elhunyt túlvilági útjára. A domborművek a család
sal megnyert, egyre gazdagodó törzsi elit gyorsan megismer- társadalmi pozícióját is mutatták, hiszen a császárkorban repte a római életforma kényelmét, és külsőségeiben igyekezett rezentációs szerepet tulajdonítottak annak, hogy ki, milyen
minél inkább átvenni a Romanitas szimbólumait és szokásait, kocsival és hány szolgával, kísérővel indult útnak. A reliefek
a viseletet és a luxus igényét. Tudtukkal vagy tudtuk nélkül ez- másik csoportján utas nélküli kocsikat látunk, amelyek csak a
által eszközeivé és kiszolgálóivá váltak a római birodalmi po- túlvilági utazás kellékét, a római utazókocsit jelenítik meg.
litikának. A Magyarország területén élt kelta törzsek
közül a római korban az északkelet-pannoniai eraviscusok játszották a legfontosabb szerepet. Domitianus
császár Duna-vidéki háborúi (Kr. u. 88–92/93) előtt
az eraviscusok még nem élveztek megkülönböztetett
bánásmódot, törzsi központjuknak, Aquincumnak a
közelében csak egy, később két lovas segédcsapat állomásozott. A törzs alárendelt szerepe és kevéssé fejlett nemzetségi társadalma miatt ebből az időszakból
még hiányoznak a tehetős vezető réteg létét bizonyító
gazdag temetkezések is. Az életfeltételek csak a Kr. u.
1. kép. Sírsztélé, középső képmezőjében a túlvilági utazásra utaló
1. század végén változtak meg radikálisan, egy időhétköznapi kocsijelenettel
ben a provincia katonai jelentőségének növekedésével, az aquincumi legiotábor felépülésével (Kr. u. 89), majd A legtehetősebb családok azonban nem elégedtek meg a halotti
a település helytartói székhellyé válásával (Kr. u. 103-106). utazás puszta képi ábrázolásával, hanem a Kr. u. 2. századtól
Ettől kezdve a törzs és annak Róma közreműködésével létre- elhunyt hozzátartozójuk sírjában elhelyezték a túlvilági utazásjött, ﬁatal elitje egyre fontosabbá és központilag támogatottá hoz szükséges utazókocsit is, az azt húzó felszerszámozott, bevált. Előkelőik – mint például Marcus Cocceius Florus, Matu- fogott lovakkal együtt (2a–b. kép). A sírok meglepően gazdag
marus ﬁa – polgárjogot kaptak, színtelen római nevet viseltek, és költséges temetkezési szokásról tanúskodnak. A római koés olyannyira meggazdagodtak, hogy életmódjukat és temet- csikat bronzszobrokkal és veretekkel díszítették, a gazdag sírkezéseiket a Kr. u. 2. században már a hivalkodó gazdagság mellékletek között Italiából, a Rajna-vidékről és Keletről szárjellemezte. A mélyreható romanizáció bizonyítékaként családi mazó drága importtárgyakat találunk. Némelyikük valóságos
síremlékeik kőből készültek és római módra díszítettek, latinul műremek, amely a kor luxuscikkének számított. Pannoniából
írt sírfelirataik pedig a latin nyelv mindennapi használatáról ta- eddig közel 30 lelőhelyről ismerünk kocsit tartalmazó római
núskodnak. Vallási életük központjában a birodalom főistene, kori temetkezéseket, amelyek négy dél-pannoniai kivételtől
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2a–b. kép. Az egyik budaörsi kocsit és igáslovakat tartalmazó gödör feltárás közben

(Kozármisleny, Petrovina, Poljanec és egy ismeretlen lelőhelyű szlavóniai kocsisír) eltekintve az eraviscusok törzsi területén és annak közvetlen szomszédságában, Északkelet-Pannoniában csoportosulnak, ugyanott, ahol a halotti utazásra utaló
őslakos síremlékek is elterjedtek. Magyarország területén az
ismert kocsisírok leleteinek többsége a 19. század végén és a
20. század elején, a véletlen szeszélye folytán különböző földmunkák során került elő és jutott jó esetben adományozás vagy
vásárlás útján a múzeumok gyűjteményeibe. Mostoha sorsukat
jellemzi, hogy ﬁgyelmetlenségből, nemtörődömségből vagy
éppen nyerészkedés miatt a leletegyüttesek egy része elkallódott, másik részük pedig nagyon hiányos. Régészeti megﬁgyelésekre és hitelesítő ásatásokra csak kivételes esetekben volt
mód, ezért a temetkezés rítusáról, a leletek összefüggéseiről
sokáig szinte semmit sem tudtunk. Problémát jelent a leletek
közlésének hiánya is, amely a római kort kutató hazai régészet
legfontosabb aktuális feladatai közé tartozik.
Csak az utóbbi évtizedekben sikerült nagy szerencsével néhány kocsit tartalmazó római kori temetkezést a régészettudomány módszereivel feltárni (1969-ben Kozármisleny; 19731975-ben Várpalota-Inota 2. halom; 1999-ben Budakeszi).
Ezek a sírok azonban véletlen megtalálásukkor kisebb-nagyobb
bolygatást is szenvedtek. A budakeszi sírba például egy kutat,
majd egy emésztőgödröt ástak bele, amely a gödör és a kocsi
felét teljesen elpusztította. Ezért van különösen nagy tudományos jelentősége a budaörsi császárkori falu és az aquincumi
katonaváros (canabae) temetőiben 2002-ben, illetve 2003-ban
feltárt kocsit tartalmazó temetkezéseknek, mivel e gödrök eddig egyedülálló módon épségben vészelték át a viharos évszázadokat, és mindenféle bolygatás, sérülés nélkül kerültek elő.
E feltárt sírok segítségével rajzolhatunk árnyaltabb képet erről
a Pannoniában főleg a római kori eraviscus törzsi elithez kötödő sajátos és rendkívül látványos temetkezési szokásról.

Eltemetett kocsi: temetkezés vagy áldozat?
A legkorábbi kocsisírok későn, csak a 2. század elején és közvetlen előzmények nélkül tűntek fel a már római uralom alatt
álló Északkelet-Pannonia frissen kialakult őslakos elitjének
körében. (Ugyanez igaz a kocsisírok elterjedésének másik fő

területén, a thrákok által lakott provinciákban, ahol az ismertté
vált kocsit tartalmazó temetkezések száma mára meghaladta
a kétszázat, bár ezek többségét kincsvadászok fosztották ki.)
A Dunántúlról a késő kelta időszakból vagy a római uralom
első évtizedeiből nem ismerünk olyan őslakos sírokat, amelyekbe kocsikat is elhelyeztek volna. Korábbi időszakokból
ugyan előfordultak ilyen temetkezések, de ezek harci kocsikat
rejtettek, amelyek sírba tételének indítéka, gondolati háttere
másképpen magyarázható.
Az utóbbi években feltárt kocsis temetkezések a problémák
és kérdések számát nemhogy csökkentették, inkább gyarapították. Az új leletek alapján a kocsik eltemetésének rítusa és módja is sokkal változatosabb, mint azt korábban gondoltuk, ezért
csak óvatosan fogalmazhatunk meg általános következtetéseket. Legtöbbször nem ismerjük a leletek közvetlen kontextusát,
környezetét sem, ami megnehezíti az egyes „kocsisírok” értelmezését. Újra fel kell tenni azokat az alapkérdéseket is, amelyeket már megválaszoltnak gondoltunk. Ilyen kérdés például
a „kocsisír” fogalma és elnevezése. Azokat a császárkori, többségében szepulchrális célból ásott gödröket, amelyekbe (többek között) utazókocsit vagy annak alkatrészeit és igáslovakat
temettek el, a szakirodalom összefoglaló néven kocsisíroknak
nevezi, bár ez a kifejezés a császárkori leletek vonatkozásában
sok tekintetben félrevezető. Bizonyosan minden esetben valódi temetkezéssel állunk szemben, amelynek egyik melléklete
volt csak az utazókocsi? Azokban az esetekben, amikor a halott maradványai a kocsik közelében ténylegesen előkerültek,
mint Várpalota-Inotán a 2. halom alatt (3. kép) vagy a kálozi
sír egyik gödrében, ez bizonyosan így volt. Kérdéses az egyik
környei lelet, ahol érvelni lehet az előkerült szarkofágok és a
kocsi-, illetve lósír összetartozása mellett, de ellene is. A válasz
még azokban az esetekben sem egyértelmű, ahol a kocsikat tartalmazó gödrök temetők területén kerültek elő. A budaörsi római kori vicus temetőjében az egy csoportban talált, kocsikat
tartalmazó három gödör és egy lósír szomszédságában ugyanis
mindössze egyetlen, gazdagabb kerámiamelléklettel eltemetett halott csontváza feküdt. A 162. számú, kocsit tartalmazó
gödröt pedig a vele megközelítőleg egykorú síroktól távolabb,
azoktól elkülönítve ásták. Ma még nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy az elhunyt sírja ilyenkor minden nyom
nélkül elpusztult vagy – a thrákiai halmokhoz hasonlóan – a
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kocsit tartalmazó gödröt távolabb, akár 20-30 méterre ásták
az elhunyt sírjától vagy magától a halomtól. Thrákiában az is
előfordul, hogy egy temetkezéshez több kocsit is mellékeltek
egyetlen vagy több gödörbe. Azt a lehetőséget sem hagyhatjuk
ﬁgyelmen kívül, hogy az említett kocsikhoz nem tartozott halott. Amennyiben ez bizonyossá válik, akkor ezeket a temetők
területén ásott gödröket ugyanolyan alvilági isteneknek szánt
khthonikus áldozatként magyarázhatjuk, mint a Galliából ismert kocsit és egyéb, temetkezésekre jellemző mellékleteket,
de halottat nem tartalmazó két császárkori áldozati gödröt
(Saintes és La Bussiére-Étable). A halott nélküli, de a temetkezések minden ismérvét magán viselő jelenségek értelmezésénél a jelképes sír lehetőségét sem hagyhatjuk ﬁgyelmen kívül.
Északkelet-Pannoniában egy esetben még az áldozat khthonikus jellege is kérdéses, bár földbe temetése miatt teljesen ez
sem zárható ki. 2006-ban a Csúcshegy-Harsány lejtőn egy Kr.
u. 1–2. században virágkorát élő, késő La-Tène időszaktól folyamatosan lakott falusias település kerítőárkán kívül, annak
közvetlen szomszédságában egy olyan – mindeddig párhuzam
nélküli – gödör került elő, amely kocsit nem, csak járomba fogott két igásló és egy kutya csontvázát tartalmazta. A járom
jelenléte miatt a gödör szegényes „kocsi nélküli kocsisír”-ként
értelmezhető, amely ráadásul nem egy temető területén feküdt.
(Ez utalhat arra, hogy ilyen áldozatokat nemcsak temetkezések
alkalmával mutattak be.) Szokatlan az is, hogy a betemetett gödörbe később egy másik gödröt is beleástak, amelybe – kétségkívül áldozat gyanánt – ismeretlen tartalmú kerámiaedényeket
helyeztek.

Gödörbe temetett kocsi: az őslakos elit
temetkezési szokása?

birodalomszerte letelepedett thrákok hagyatéka volt. Radnóti
Aladár így magyarázta a Rajna-vidéki Geinsheim-Böbingen
kocsit és más gazdag mellékleteket tartalmazó temetkezését. E problémák miatt minden egyes kocsit tartalmazó leletet
egyedi vizsgálat alapján kell értelmezni.
Segíthetne a kérdés eldöntésében a kocsit tartalmazó gödrök
tágabb kontextusának az ismerete, amely információkat hordozhat a szokást ápoló személyekről. Ilyen adatokkal azonban
csak a legritkább esetben rendelkezünk. Például Budaörsön,
ahol a temető területén nemcsak a kocsit tartalmazó gödrök
környezetét ismerjük, hanem Ottományi Katalin feltárta azt
a települést is, ahol azok a személyek vagy családok laktak,
akik a kocsikat birtokolták. Felszíni nyomok alapján a várpalota-inotai halomsírok közelében is feltételezhető egy villa vagy
falu. A Budapest, Bécsi út 96/b alatt feltárt kocsi egykori tulajdonosai pedig bizonyosan a canabae lakosságához tartoztak.

Amire az úton és a túlvilágon szükség volt…
A kocsisírok nagy részére jellemző a sírmellékletek rendkívüli
gazdagsága, amelyről Caesar is említést tesz a gall arisztokratákkal kapcsolatban.
A mellékleteket ritkábban a halom (esetleg sírkert) egy külön gödrébe helyezték (Várpalota-Inota, Káloz), gyakrabban
közvetlenül a kocsi, illetve hátasló mellé kerültek. A budakeszi kocsisír mellékleteit a kocsi ülésének környékén találták,
ami arra utal, hogy azokat eredetileg magára az ülésre vagy
az alá, a fenékdeszkára pakolhatták. A mellékletek egy része –
mint a szűrő- és merítőedényből álló bronzedény készlet vagy
a bronzmécses – a gödör betemetése során innen eshetett le a
gödör fenekére.
A temetkezésekből legtöbb esetben csak a kocsit tartalmazó
gödröket ismerjük, amelyek a kocsin és a kocsihúzó lovakon,
valamint azok szerszámzatán kívül sokszor más mellékletet
nem is tartalmaztak. A kocsikkal együtt legfeljebb bronz lá-

Az eraviscus elit temetkezéseinek azonosításához az egyik
alapkritériumnak a kocsit tartalmazó gödör jelenlétét tarthatjuk. Azonban nem minden eltemetett kocsi jelzi feltétlenül helyi előkelő család sírját vagy áldozatát.
Elképzelhető, hogy néhány család (vagy
közösség?), amelyek vagyoni helyzete
ezt lehetővé tette, követte az eraviscus
elit példáját, és egyszerűbb, olcsóbb
formában ápolta a kocsik és igáslovak
eltemetésének szokását. Valószínűleg
ezzel magyarázható a szegényes csúcshegyi gödörben a kocsi szokatlan hiánya. Nyitva kell hagynunk azt a kérdést
is, hogy az eraviscusok törzsi területén
kívül, a szomszédos civitas Azaliorum
területén előkerült kocsisírokat (például
Környe) vajon az eraviscusok példáját
követő azalus elithez vagy az ott letelepedett (esetleg vegyes házasságban élő)
eraviscus előkelőkhöz köthetjük. Nem
kizárt az sem, hogy a dél-pannoniai sírok közül azok, amelyek utazókocsijai
a thrákiai kocsikra különösen jellemző
vegyes mitológiájú díszítéssel rendel3. kép. Az inotai halomsírok, amelyek közül az egyikben egy kocsi
keztek (mint a poljaneci vagy a petromaradványait is megtalálták
vinai lelet), közvetlenül az ekkor már
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dikaveretek, ládavasalások, zsanérok és kulcsok kerültek elő,
amelyek – a budaörsi leletek tanúsága alapján – nem különálló ládikamellékleteket feltételeznek, hanem a kocsik „csomagtartójaként” használt beépített utazóládákhoz tartoztak.
Ez a mellékletszegénység főleg a budaörsi kocsisírokra és a
dél-pannoniai leletekre jellemző. A teljesen feltárt budaörsi temető területén a kocsit tartalmazó gödrök szomszédságában
nem kerültek elő mellékletek számára ásott további gödrök.
A dél-pannoniaiak esetében ez a környezetük feltáratlansága
miatt teljes bizonyossággal nem állítható.
Az északkelet-pannoniai gazdagabb „kocsisírok” állandósult és, úgy tűnik, elhagyhatatlan mellékletei a személyi tisztálkodás eszközei voltak, amelyek egyrészt míves bronzedényekből, kancsót (urceus), nyeles tálat (trulleum), valamint
a hozzájuk tartozó törülközőt tartalmazó kézmosókészletből,
esetleg lábmosásra szolgáló bronzmedecékből, másrészt fürdőben használt tárgyakból (balnearia): olajos edényből és a
testedzés után az izzadtság és olaj eltávolítására (nők esetében
szőrtelenítésre is) használt kaparókból (strigilis) álltak (4. kép).
Ezek tulajdonosaik legszemélyesebb tárgyai lehettek, úgy mint
manapság számunkra a borotva vagy a fogkefe. A balnearia
gyakorisága arra utal, hogy tulajdonosaik már ismerték a római
fürdőkultúra áldásait, ápolták a fürdőzés szokását, amelynek
élvezetére Tacitus szerint előszeretettel szoktatták rá a meghódított tartományok őslakos elitjét.
Az ismert kocsisírok közül mindössze kettő, a kálozi és a
budakeszi tartalmazta az itáliai temetkezések legjellemzőbb
mellékletét, a mécsest. Mindkettő Itáliából importált drága
bronzmécses volt. A kálozi mécses fogóját párducfej díszítette (teljesen analóg darabját a Nápolyi Nemzeti Múzeumban
őrzik), a budakeszi pedig szandálba bújtatott emberi lábfejet
ábrázolt. A mécsesek mellé a hozzájuk tartozó mécstartó állványt, a kandelábert is elhelyezték, amelyek így egy funkcionálisan összefüggő kandeláber-mécses garnitúrát alkottak. Ez

az összeállítás elsősorban a thrákiai előkelők gazdag temetkezéseiből ismert, ahol – a római típusú temetkezésekre jellemző, a sír sötétségét és a gonosz démonokat, szellemeket elűző,
„örök világosságot” (lux perpetua) biztosító fényforrásokkal
ellentétben – inkább a mindennapi tisztálkodás kellékekei lehettek. A tisztálkodást ugyanis vagy korán reggel, vagy már
estébe hajlóan, közvetlenül lefekvés előtt végezték, azokban
a napszakokban, amikor az év túlnyomó részében még sötétség uralkodott. Az elhunyt a túlvilágon – csakúgy, mint élete
során – e kandeláberekre helyezett mécsesek pislákoló fényénél végzhette el megszokott reggeli és esti tisztálkodását. Valószínűleg így értelmezhetők a pannoniai kocsisírok fémből
készült mécses-kandeláber garnitúrái is, hiszen a mécsesek
az őslakosság temetkezéseiben szembetűnően ritkán fordulnak elő. Ennek oka nemcsak abban kereshető, hogy nem jutottak hozzá a mécses működtetéséhez szükséges olajhoz,
hanem abban is, hogy a mécsesek fényéhez fűződő római
túlvilágképzetek nem, vagy csak felszínesen honosodtak meg
körükben.
Számos kocsisírba összecsukható vas tábori székeket is elhelyeztek, az érdibe mindjárt kettőt is. Korábban ezeket a vasszékeket vagy a kocsik üléseként értelmezték, vagy rangjelző
szerepet tulajdonítottak nekik. Az előbbi lehetőség gyakorlati
szempontok miatt kizárható, mivel mozgó járművön rögzítetlen, mobil széken ülni több mint balesetveszélyes. A sírba
tett székek hivatali jelvények sem lehettek, inkább hétköznapi
használati tárgyak voltak, amelyek jól illenek a sírba tett tisztálkodóeszközök sorába. A vasszékek Britanniától Thrákiáig
általában olyan sírokból kerültek elő, amelyekből nem hiányoztak a fürdőben használt kellékek. Különösen jellemző ez
a pannoniai arisztokratikus temetkezésekre. Nem egy esetben
a balneariát közvetlenül a székekre vagy azok mellé helyezték, ami szoros összefüggésüket mutatja. A vasszékek funkcióját legjobban mégis azokon a fürdőmozaikokon láthatjuk, ahol
fürdőlepedőbe burkolózó, összecsukható széken ülő alakokat vagy vállukon
tábori széket cipelő szolgákat látunk.
(A fürdőkben saját hordozható székükre ültek azok, akik megengedhették
maguknak e bútordarabok birtoklását.)
Több jeleneten szolgálóleányainak körében ilyen széken ül a napi tisztálkodását és szépítkezését végző úrnő is, más
ábrázolásokon pedig az összecsukható
szék helye az ágy közelében, vizeskancsók és bronzmedencék társaságában
volt. Az érdi kocsisír mellékletei között
a székekhez hasonlóan csak a fürdő- és
tisztálkodókészletekből került elő kettő,
ami világosan jelzi a sírban a vasszékek
és a balnearia funkcionális összetartozását. Bár a mindennapi életben a vasszékeket valószínűleg szükség szerint
használták, sírmellékletként speciﬁkusan a tisztálkodókészletek részét képezték. Azokban a kivételes esetekben,
amikor nem találunk fürdőkészletet a
4. kép. A zsámbéki kocsisír mellékletei, amelyek a „kocsisírok” legjellemzőbb
sírgödörben, az összecsukható székek
melléklet-együtteseit képviselik, köztük a kézmosókészletet és a fürdőkészletet
egyszerű úti „kempingszékek” lehettek.
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sír elhunytja mellé.) A ﬁatal helyi kelta elit tehát fegyvereiben
és harcmodorában kezdetben erős germán hatás alatt állott,
olyannyira, hogy tagjai a Kr. u. 2. század első évtizedeiben jobbára germán fegyvereket viseltek, és ezekkel álltak be a római
hadsereg lovas segédcsapataiba. (A thrákiai arisztokraták körében sem ritka a barbár szomszédok fegyvereinek birtoklása,
barbár-római kevert fegyverzet használata, ott azonban ezek
jellemzően szarmata eredetűek.)
Az északkelet-pannoniai őslakos arisztokrata családok
első generációinak ﬁatal férﬁtagjait tehát legkésőbb a Kr. u.
1. század végétől következetesen lovas segédcsapatokba sorozták, ahol a szolgálat a gyalogosokénál magasabb zsolddal
és nagyobb tekintéllyel járt. A helyi elit és a római hadsereg
szoros összefonódására utal egy Esztergomban (Solva) talált
sírsztélé felirata is. A síremléket Asper, az ala Hispanorum I
Auriana lovaskatonája állította még élő apjának, Iucundusnak,
Talalnus ﬁának, az azalus törzs princepsének (6. kép). Annak
ellenére, hogy Asper egy helyi előkelőnek a ﬁa volt, az 1-2.
század fordulója körül csak egyszerű lovaskatonaként teljesített katonai szolgálatot egy segédcsapatban, ami azzal magyarázható, hogy apja, Iucundus még nem rendelkezett római

5. kép. A budaörsi 126. gödör kocsija mellé helyezett
fegyvermellékletek. Luna büsztjével díszített pajzsdudor,
markolatgyűrűs kard és lándzsák

A legkorábbi kocsisírok, az ún. kálozi horizont temetkezéseinek mellékletei között hosszú pengéjű kardokat tartalmazó teljes lovassági fegyvergarnitúrákat is találunk. A budaörsi római
falu temetőjének 126. számú kocsisírjába a kétkerekű utazókocsi mellé lándzsákat, hosszú pengéjű gyűrűmarkolatos kardot
és egy katonai lovassági játékokon használt díszpajzsot helyezetek, Luna istennő büsztjével díszített bronz pajzsdudorral (5.
kép). A díszpajzs-dudor és a hosszú pengéjű markolatgyűrűs
kard a római hadsereg lovasalakulatainál használt fegyverek
voltak, ezért tulajdonosa egy eraviscus arisztokrata családból
származó auxiliáris lovaskatona lehetett. A kálozi horizont
legkorábbi sírjaiba, az inotaiba és a káloziba a gazdagon felszerszámozott hátaslovak és a hosszú pengéjű kardok mellett
nem római, hanem jellemzően germán vagy germán jellegű
fegyverzetet helyeztek, amelyek jellegzetessége az erősen kónikus pajzsdudor és a kálozi sír esetében a fokos. (Ugyancsak
germán jellegű fegyverzetet találtak a hasonló korú, de rítusában eltérő Kemenesszentpéter Pagony 1. halomsírban, amely
egy nyugat-pannoniai kelta – talán boius származású – előkelő
temetkezése lehetett.) A fegyverek germán eredetét mutatja a
másik, ﬁatal ﬁú hamvait tartalmazó inotai halomsír is, amelyből az ifjú – germán pajzsdudorral ellátott – pajzsán kívül egy
elbai germán ezüstberakásos övcsat is előkerült. Ilyen típusú
övcsatokat – gazdag fegyveres temetkezéseik alapján – a germán harcos elit tagjai viseltek, fegyverövként. Formai előképük a római cingulumcsat volt. (Valószínűleg cingulumként
került egy hasonló elbai germán díszcsat a csopaki fegyveres

6. kép. Az azalus princeps, Iucundus és családja síremléke
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polgárjoggal. Azoknak az előkelő családoknak ugyanis, amelyek kiemelkedő érdemek híján másként nem juthattak polgárjoghoz, a hadsereg kínálta az egyedüli lehetőséget a társadalmi
érvényesüléshez szükséges polgárjog megszerzésére. Az esztergomi sírkő alapján valószínű, hogy az északkelet-pannoniai
fegyveres arisztokrata sírok elhunytjai – köztük a budaörsi
126. számú sír fegyvereinek tulajdonosa – az azalus auxiliáris
lovaskatona, Asper esetéhez hasonló családi és társadalmi háttérrel rendelkeztek. Olyan nem túl régen felemelkedett, egyre
inkább romanizálódó előkelő családokból származhattak, amelyek bizonyos vagyont felhalmoztak már, de a római polgárjog
kiváltságait még nem élvezték.
A későbbi, Kr. u. 2. század közepére-végére keltezhető
kocsisírokból is előkerültek a helyi elit és a római hadsereg
kapcsolatát mutató leletek, amely a határvidéken élő és annak
katonai társadalmába tagozódott törzs férﬁtagjai esetében nem
meglepő. A zsámbéki és az egyik sárszentmiklósi kocsisír inventáriuma kocsikra erősített beneﬁciarius szimbólumokat
is tartalmazott, amely a helytartó képviseletében eljáró, közigazgatási, ellenőrzési funkciót betöltő, privilegizált principalis
rangú katonák (beneﬁciarii, frumentarii, speculatores) jelvénye
volt. A kocsik tulajdonosai tehát halálukkor olyan rangban szolgálhattak a hadseregben, amely feljogosította őket a jelvény
használatára. A rangjukhoz és beosztásukhoz szükséges hivatali
kocsijuk – mint amilyet egy frumentarius sirmiumi sírsztéléjén
is ábrázoltak –, csakúgy, mint fegyverzetük, saját tulajdonuk
volt, amelyet a kereskedelemből szereztek be, és csak a felerősített hivatali jelvényben különbözhettek a civilek által használt
kocsitípusoktól. A temetéskor a kocsikról leszedett jelvényeket
szemlátomást igyekeztek használhatatlanná tenni, mivel a sárszentmiklósi kocsin a bronz jelvény tetejét és alját letörték, a
zsámbéki vasból kovácsoltat pedig egyszerűen félbehajtották.
A vajtai kocsisír mellékleteihez szárnyas lándzsa és szigony
is tartozott, amelyek az arisztokratikus életvitelhez hozzátartozó vadászat kellékei voltak. (Nem kizárt az sem, hogy az egykori auxiliáris fegyvereket tulajdonosuk később vadászatra is
használta, és ezek a fegyverek a sírba már vadászfegyverekként kerültek.) Az elhunyt előkelőket síremlékeiken gyakran
vadászat közben ábrázolták, amint Pannonia vadban különösen
gazdag erdeiben kedvenc hátaslovukon vadul vágtatva vadászkutyájukkal nyulat, vadkant vagy szarvast űznek. A vadászjelenetek szepulchrális jelentéssel bírnak, hiszen a héroizált
elhunyt a túlvilág „örök vadászmezőin” is folytatni kívánta
e számára oly kedves időtöltést. A vadászat férﬁas szenvedélye magyarázza, hogy az őslakos előkelők sírjaiban a túlvilági
élethez nélkülözhetetlen, személyes tárgyai között elhelyezték
a temetkezési szertartás során leölt gazdagon felszerszámozott
hátaslovát, és nem egy esetben díszes nyakörvvel vadászkutyáját is. A provinciális előkelők hátaslovainak vadászatban
betöltött szerepét szemléletesen írja le Martialis a hispaniai
Licinianus kapcsán: „Erős lovadról űzöl gyors, ravasz nyulat”
(ford. Balogh K.). A drága hátasló és a jól kiképzett vadászkutya nagy értéket képviselt, és ugyanúgy tulajdonosuk státusszimbólumának számított, mint kocsija és fegyverei.
Bár síremlékek, sírszobrok, viseleti tárgyak és korai polgárjogadományozások alapján egyre többet tudunk az eraviscusok
„nagyasszonyairól”, a kocsit tartalmazó szepulchrális leletegyüttesekből mégis feltűnően hiányoznak a női identitást kifejező mellékletek és a női hétköznapok tárgyi kellékei. A kocsis

temetkezésekből előkerült nemspeciﬁkus mellékletek ugyanis
minden esetben férﬁakra utalnak. Ilyen leletek a hadseregben
vagy vadászaton használatos fegyverek, katonai felszerelési
tárgyak és jelvények, vagy a gazdagon felszerszámozott hátaslovak, amelyek alapján bizonyosan férﬁakhoz köthetők többek
között a Várpalota-Inota 2. halom alatt és a budaörsi 126. számú gödörben feltárt, valamint a Kálozon, Sárszentmiklóson,
Zsámbékon és Vajtán talált „kocsisírok”. Ennek ellenére nem
állítható teljes bizonyossággal, hogy a túlvilági útra kizárólag
férﬁakat láttak el kocsival, azt azonban kijelenthetjük, hogy az
esetek többségében ez történt.

Kocsival a túlvilágra
A sírok legjelentősebb és legdrágább mellékletei azonban maguk a – sokszor szobrokkal és bronzveretekkel gazdagon díszített - utazókocsik voltak (7. kép), amelyeket általában mélyre
ásott gödrökbe helyeztek. A „kocsisírok” néhány bizonyítható
esetben (Várpalota-Inota, Káloz, Érd) nemcsak egyetlen, kocsit tartalmazó gödörből álltak, hanem a hátaslovak, a halottak és a mellékletek számára tőlük kisebb-nagyobb távolságra
további gödröket is ástak. A gödrök összességét vagy magas
földhalommal borították, vagy esetleg sírkertbe foglalták, bár
az utóbbira még nem rendelkezünk egyértelmű régészeti bizonyítékokkal.
A kocsik eltemetésének módja meglepően változatos képet
mutat, bár a hasonló korú és lelőhelyű sírok között kimutathatók bizonyos hasonlóságok. A legkorábbi ismert kocsit tartalmazó temetkezésnek a Kr. u. 2. század első évizedeire keltezett várpalota-inotai 2. halmot tartjuk, amelyet sok tekintetben
inkább kivételes, mint általános következtetések levonására
alkalmas temetkezésként értékelhetünk. Ezt a sír koraisága magyarázza, hiszen akkorra keltezhető, amikor még nem
egységesült a rítus. A 2. halom kocsiját és fém mellékleteinek
többségét – egyelőre példa nélkül álló módon – a halotti máglyára helyezték, majd a kocsi deformálódott vas alkatrészeit
a teljességre nem törekedve összegyűjtötték, és a halom alatt
egy hátasló tetemét tartalmazó kisebb méretű gödörbe erőltették. A kocsi az előkerült, bizonyosan üléshez tartozó kar- és
háttámasz-vasalások miatt nem a mezőgazdaságban hasznosított, hanem utazásra alkalmas jármű volt. A kocsi díszítetlensége nem szól ez ellen, mivel a legkorábbi utazókocsikra éppen
ez volt jellemző, még Thrákiában is. A provinciákban a kocsik
bronzveretekkel, szobrokkal való díszítésének szokása – kezdetben másodlagosan felhasznált bútorveretekkel – csak a 2.
század első évtizedeiben kezd elterjedni.
Ugyancsak kivételes az aquincumi canabae egyik temetőjében, a Bécsi út 96/b alatt feltárt kocsit tartalmazó gödör,
amelyben egy olyan utazókocsi maradványai feküdtek, amelyet alkatrészeire bontottak, és a különálló vasalásokat, lefeszegetett díszítményeket minden rend nélkül dobálták a kiásott
gödör aljára. Ennek a szokatlan megoldásnak az okát abban
kereshetjük, hogy a család a temetőben csak egy kisméretű
parcella felett rendelkezett, és a sziklás altalaj miatt sem volt
lehetőség egy kocsi méretének megfelelő, nagyobb és mély
gödör ásására. A budaörsi vicus temetőjében talált négykerekű
kocsik azonos típusa és eltemetésük hasonló módja a költséges
temetkezési szokás egy családon belüli rövid, mindössze né-
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hány generáción keresztül kimutatható ápolását
bizonyítják. E rövid idő alatt a kocsik eltemetési módja változatlan maradt. A mély és sokszor
nagy alapterületű gödrök kiásása után azok aljára először a temetkezési szertartás során leölt,
felszerszámozott kocsihúzó lovakat helyezték el
feltűnően nagy gonddal. Bordáik között még ott
feküdtek azoknak a lándzsáknak a hegyei, amelyekkel sírba döntötték őket. Nyakukon vagy
mellettük a fogatolásra használt ólomlemezekkel borított, bronzveretes fa jármot is elhelyezték, hogy a haláluk után ismét életre kelt lovak
már a kocsi elé befogva útra készen álljanak.
A lovak tetemére borították az utazókocsikat,
amelyeket a gödör méretéhez alkalmazkodva
mindig elemeikre bontottak vagy szétszedtek.
Mindegyik kocsi tengelyéről leszerelték és külön helyezték a gödörbe a vasabronccsal és agykarikákkal megerősített, küllős kerekeket, hol
vízszintesen elfektetve, hol a gödör falának tá7. kép. A budaörsi 162. számú sír négykerekű utazókocsijának rekonstrukciója
masztva. A 126. számú sírban talált könnyű építésű kétkerekű kocsit a felkötött kocsiszekrénynyel együtt fejjel lefelé borították a sírgödörbe.
Az ülés támláit azonban eltávolították róla, hogy a kocsi el- utazókocsi, amelyet a pannoniai kocsikra oly jellemző egyséférjen a számára ásott gödörben. A 162. számú sír négykerekű ges bacchikus mitológiájú díszítéssel láttak el (8. kép). Hozzá
kocsiját (2a–b. és 7. kép) azonban szerkezeti elemeire szedték. hasonló minőségű és teljességű díszítést csak a szomor-somoA tengelyvégeket lefűrészelték, de a külön elhelyezett első ten- dorpusztai vagy a kozármislenyi kocsikon találunk. Az 1976gely, a fejjel lefelé megtalált hátsó tengely a nyújtóval, a kocsi- ban előkerült budakeszi kocsi ikertestvére a bulgáriai Karanoszekrény és a háttámlás ülés vasalásai és bronz díszítményei vo Dulgata mogila halomsírjában ugyancsak 1976-ban feltárt
kétkerekű utazókocsi. Eddig csak e két járművet látták el nagy
eredeti összefüggéseikben őrződtek meg.
Különösen szerencsés a budakeszi kétkerekű kocsi elteme- felületen fémberakással díszített vaslemezekkel. Bár Bacchus
tési módja, mivel az a nagyméretű gödörben úgy fért el, hogy képmását de facto nem ábrázolták a budakeszi kocsin, díszínem kellett szétbontani. A kocsit a gödörben egyben, felkötött tési programjának szimbólumrendszerében az istenség mégis
szekrénnyel, szinte útra készen találtuk meg 1999-ben. A faten- mindenhol jelen van, a koszorúk repkényében, a háttér fémbegely azonban a gödör fenekén feküdt, ahová kevésbé a küllők rakással hangsúlyozott túláradó növényi ornamentikájában és
kirohadása miatt, mint inkább azok szándékos kitörése révén a párduc szelídségében. Kíséretének tagjai, a ledér bacchánsnő
kerülhetett, úgy, ahogy azt a 2008-ban feltárt bulgáriai Boriso- vagy az élet igazságait ismerő bölcs Szilénosz és a vérszomvo négykerekű kocsija esetében is megﬁgyelték. A könnyű épí- jas vadállatból az istenség által kezes háziállattá változtatott
tésű kétkerekű budakeszi kocsi vasalásai és bronz díszítményei nagymacska ugyancsak feltételezi Bacchus szoros közelségét.
eredeti összefüggéseikben őrződtek meg. Ennek a körülmény- A budakeszi kocsiban valószínűleg Bacchusnak az utazókocsinek köszönhetően el lehetett készíteni a kocsi hiteles rekonst- ját kívánták megjeleníteni, amely magyarázná az istenség ábrukcióját, amely most a Magyar Nemzeti Múzeum állandó ré- rázolásának a hiányát is.
Korábban úgy gondolták, hogy e kocsik csak a temetkezés
gészeti kiállításán látható. A budakeszi kocsi teljesen megfelel
céljára, halotti kocsiként készültek, olyan elhunytak számára,
a síremlékeken ábrázolt, hasonló típusú kétkerekű kocsiknak.
akiket halhatatlannak, tehát istennek tekintettek. A sírokból előkerült kocsikat ezért úgy rekonstruálták, mint az istenek kocsijait, a thensákat, hármszögű oromzattal és istenszobrokkal. Ezt
Az út végén: Bacchus és az örök
a véleményt továbbfejlesztve később kapcsolatot feltételeztek
aranykor
a halál felett aratott győzelem és Bacchus indiai triumphusa köA sírba temetett kocsikat tulajdonosaik anyagi helyzetének zött, amelynek megjelenítését díszítésként alkalmazták volna a
megfelelően gyakran és változatosan díszítették, bronzleme- temetkezési kocsikon. Ám a kocsik, köztük a budakeszi kocsi
zekkel, veretekkel és szobrokkal. Amennyiben a kocsikon ﬁgu- elhasznált, kopott alkatrészei és hiányzó díszítményei mind a
rális bronzdíszítést találunk, akkor azok témáit közvetve vagy kocsik eltemetés előtti hosszú használatát bizonyítják. A puszközvetlenül mindig a bacchikus mitológiai körből merítették, tán temetkezési kocsiként való értelmezés lehetőségét ezért biami nem lehet véletlen egybeesés. Jól mutatja ezt a hat újon- zonyosan kizárhatjuk. Hogyan értelmezhetők tehát a pannoniai
nan előkerült kocsi is, amelyből három bizonyosan, kettő nagy elit temetkezéseiből előkerülő bacchikus kocsik díszítményei?
valószínűséggel bacchikus díszítésű, a hatodikon pedig ﬁgurá- Valóban csak a túlvilági örömökre és a halál felett triumfáló islis díszítést nem alkalmaztak. A bacchikus kocsikra az egyik tenségre utalnak, vagy a kocsik mindennapi használatával kapleglátványosabb példa a Budakeszin feltárt „luxuskategóriájú” csolatban is volt mondanivalójuk? A kocsik bacchikus témájú
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8. kép. A bölcs Papposzilénosz fémberakásos vaslemezre
erősített díszítőbüsztje a budakeszi kocsi hátoldaláról

díszítményeinek eddigi értelmezési kísérleteit az vitte tévútra,
hogy a kocsik díszítményeit kizárólag a kocsit megvásároló és
használó, majd eltemető család szempontjából és használati
helyének kulturális miliőjéből próbálták magyarázni, ﬁgyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a kocsik képi programját
nem a későbbi használói állították össze, és a kocsik egy része,
különösen a legdíszesebbek távol, más kulturális közegben készült (a budakeszi kocsi díszítőelemei például a galliai-germaniai provinciákban). A tisztán bacchikus díszítésű kocsik értelmezésében tehát határozottan el kell különítenünk két szintet:
az első esetében a kocsik díszítőprogramját összeállító mester
szándékából és koncepciójából kell kiindulnunk, míg a második szinten a bacchikus kocsit temetkezésre is használó őslakos
családok bacchikus díszítéshez fűződő sajátos, túlvilági vonatkozásokkal is gazdagított hitvilágából.
A kocsikat elsősorban funkciójuknak megfelelően mindennapi használatra, utazásra készítették, épp ezért valószínűtlen,
hogy a képprogram bármiféle mély kultikus vagy közvetlenül
túlvilágra utaló jelentést hordozna. A programot összeállító
személynek a célja nem lehetett más, mint bacchikus alakok
és szimbólumok felhasználásával megidézni az istenséget, az
általa képviselt aranykor idilljét. Annak a körülménynek, hogy
egységesen Bacchusra utaló szimbólumokkal és mitológiai
alakokkal éppen egy utazókocsit díszítettek, a kocsi mindennapi használatával kapcsolatos többletjelentést is tulajdoníthatunk. Ebben elsősorban Bacchusnak mint „érkező istenségnek”
volt szerepe, aki útjain a hajó mellett gyakran maga is kocsin
utazott. A bacchikus kompozíciót további jelentéstartalommal

csak azok a családok gazdagították, amelyek temetkezéseikbe szándékosan bacchikus témákkal díszített
utazókocsikat helyeztek.
A kocsisírok leletei alapján megkísérelhetjük a császárkori eraviscus elit túlvilágról alkotott képének a
rekonstrukcióját. Ez a kép azonban – források híján
– csak közvetett, régészeti adatokból állhat össze, ami
természetszerűen magában hordozza a bizonytalanságot.
A kelták s így az eraviscus elit tagjai valószínűleg hittek a halál utáni létben, amely szerint a halott
folytatja földi életét a túlvilágon. Kedves használati
tárgyaira tehát szüksége van ott is, ezért azokat épen
helyezik a sírba. A túlvilágon nemcsak a halott, hanem
a temetkezési szertartás során leölt lovak és kutyák is
életre kelnek. A szétszedett vagy hiányosan sírba tett
kocsik alkatrészei pedig újra összeállnak, és ismét
használhatók lesznek. A kocsik sírba helyezésének
szokása arra utal, hogy a túlvilági utazás hite az őslakosság körében továbbélt a római korban is. Amenynyiben elfogadjuk a kocsik túlvilági utazással kapcsolatos szerepét (tudniillik az elhunyt a sírból elutazott),
akkor a túlvilági élet színterét bizonyosan nem, vagy
legalábbis véglegesen nem a sírban képzelték el, hanem a kelta
hitvilágnak megfelelően a földnek egy nagyon távoli pontján.
Ezzel magyarázható az a tény is, hogy a későbbi kocsisírokból hiányoznak vagy nem jellemzőek az étel- és italmelléklet
adásával kapcsolatos tárgyak (kivétel a várpalota-inotai sír),
amelyek szoros kapcsolatban vannak a halott sírjában „élő
holttestként” való továbbélésének képzetével. Ez azt is jelentheti, hogy a halott a túlvilágon hozzájut minden szükséges földi jóhoz, köztük az ételhez és italhoz. A kocsisírok mellékletei
között inkább a mindennapi élet egyéb örömeivel kapcsolatos
tárgyi mellékletek dominálnak, amelyek határozottan pozitív
túlvilágszemléletet tükröznek. A kocsisírokból ismert fürdőkészletek és a mindennapi tisztálkodás eszközei a fürdőzés, a
vadászfegyverek pedig a vadászat örömeinek a kellékei, amelyekben az elhunytnak a túlvilágon hitük szerint bizonyára
része lesz. Mindez a kelta túlvilághit egyik helyszínét idézi,
amely a halottak országát elysiumi tájként képzelte el, ahol a
férﬁak és a nők szüntelen boldogságban élnek, az erdők vadban gazdagok, és örök aranykor uralkodik. Ez az a pont tehát,
ahol a kelták egyik túlvilágképe találkozott a Bacchus által kínált, aranykort és örök boldogságot nyújtó túlvilággal.
Az elhunytak még életükben bacchikus díszítésű kocsikat
tartottak, amelyekkel haláluk után a túlvilágra vezető utat kívánták megtenni. A hosszú út utolsó állomásaként pedig e kocsival csatlakoztak a minden titokzatos dolgon, s így a halál
felett is győzedelmeskedő istenség, Bacchus mitikus ünnepi
menetéhez (9. kép).
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