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UTAZÁS A TÚLVILÁGRA

Római kori kocsitemetkezés feltárása Sárisápon

2 012 nyarán a császárkori Pannónia északkeleti
részén fekvõ Sárisápon egy ritka és látványos

régészeti lelet, egy kocsisír került elõ, amelyet a
római uralom alatt élõ õslakosság elitjéhez köthe-
tünk. A kocsit a befogott lovakkal együtt helyezték
a sírgödörbe, majd a lovakat leölték. A kocsi hitük
szerint az elhunytat a távoli túlvilág örök boldog-
ságot kínáló tájaira vitte.

Bomba helyett kocsisír

Nem várt eredményt hozott Sárisápon a Pázmány
Péter Katolikus Tudományegyetem Régészeti Tan-
székének tanásatása. A Major Balázs megbízott tan-
székvezetõ által vezetett feltárás célja egy 1926-
ban kutatott, 4. századi mauzóleum hitelesítõ feltá-
rása volt. A sírépület elõ is került, és a hitelesítõ
ásatás sok új megfigyeléssel gyarapította ismerete-
inket, de a terepmunka utolsónak tervezett napján
kiderült: mégsem ez lesz az idei kutatások legna-
gyobb visszhangot kiváltó eseménye. A sárisápi
dombtetõ geofizikai felmérése a mauzóleum közelé-
ben nagyméretû fémtárgy(ak)ra utaló mágneses
anomáliát jelzett. A tûzszerészek egy vassínt bon-
tottak ki, és miután még három elõkerült, gyorsan
egyértelmûvé vált, hogy az anomáliát nem óriás-
bomba vagy más világháborús hadieszköz, hanem
egy eltemetett római kori utazókocsi vasalkatré-
szei okozták.

A sárisápi lelet jelentõségét emeli, hogy egy
újabb, szakszerû régészeti ásatás keretében feltárt
temetkezéssel gyarapodott a pannóniai kocsisírok-
ra vonatkozó ismeretanyagunk. A hasonló leletek
többsége valamilyen földmunka során, bolygatot-
tan került elõ, régészeti megfigyelésekre ritkán
volt mód. Nagy szerencse ezért, hogy a sárisápi
sírt, ha véletlenszerûen is, de mégis egy régészeti
ásatás találta meg.

Útrakészen eltemetve

A kocsisír nagyméretû gödrét egy látványos kör-
panorámával rendelkezõ domb tetején, egy római

kori temetõ területén ásták. A sír sajátossága, hogy
a kocsit útra készen, felszerelt kerekekkel helyez-
ték el a sírgödörben. A többi ismert kocsitemetke-
zés esetében ugyanis a kocsikat szerkezeti eleme-
ikre bontva vagy alkatrészeikre szedve tették a sír-
ba. Ilyen szempontból a sárisápi sír legközelebbi
párhuzama a budakeszi lelet, ahol ugyancsak ten-
gelyre szerelt kerekekkel helyezték a gödörbe a
kocsit.2 Mivel Sárisápon ép kocsit temettek el,
a feltárt alkatrészek eredeti helyzetükben kerültek
elõ, így a kocsi rekonstruálható lesz.

A római kor utazókocsijai

A kelta és etruszk hagyományokra épülõ római ko-
csigyártás az antik technikatörténetnek egy elfele-
dett, de izgalmas szelete.3 A Római Birodalmon
belül Trákiában (a mai Bulgária területén)4 és az
egykori Északkelet-Pannóniában (a mai Magyar-
ország területén) ápolták a kocsik eltemetésének
szokását. Itt kerültek elõ azok a zárt kocsileletek,
amelyek alapján rekonstruálni lehet a császárkori
utazókocsik külsõ megjelenését és újszerû techni-
kai megoldásait.

Egy császárkori négykerekû utazókocsiba több
mint kétszáz vasalást építettek be, ismerték a bog-
nár- és kocsikovácsipar szinte minden mesterfogá-
sát. Alkalmazták a forgó elsõ tengelyt, valamint a
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kocsiszekrény felfüggesztését is, hiszen a kötélen
vagy bivalybõr szíjon függõ szekrény jelentõsen
tompította a rázkódást.5 Ezzel a megoldással az uta-
zás fáradalmai is elviselhetõbbé váltak.

A sárisápi sírban talált fogatos jármû egy gyor-
sabb közlekedésre alkalmas, úgynevezett futóko-
csiként rekonstruálható, amelyet rossz utakon is
tudtak hajtani. A gazdagabb családok által hasz-
nált utazókocsik személyszállításra készültek, ké-
nyelmes üléssel. Külsõ megjelenésüket könnyed
elegancia jellemezte, errõl tanúskodik a sárisápi
kocsi alvázának kialakítása is. A római kori kocsi-
kovács „barokkos” indaspirálokkal díszítette még az
alig látható, rejtett szerkezeti vasalásokat is.

Kocsival a túlvilágra

A temetkezés kapcsán megjelenõ kocsi a túlvilági
utazás kelléke. A kevésbé tehetõsek csak a sírem-
lékükön ábrázolák a kocsit.6 Az elhunyt itt utas-
ként jelent meg, szolgái kíséretében ritkán két-,
gyakrabban négykerekû kocsin ülve, sokszor a ko-

csi elõtt vezetett hátaslovával és kutyájával együtt.
A gazdag családok azonban nem elégedtek meg a
halotti utazás képi ábrázolásával. A 2. századtól
kezdve elhunyt hozzátartozójuk sírjába helyezték
a túlvilági utazáshoz szükséges utazókocsit is. Az
elhunyt a kocsin tette meg a túlvilágra vezetõ,
hosszú utat, amelynek végén az örök boldogság
várta. A császárkori kocsis temetkezéseket az
Északkelet-Pannóniában lakó, kelta eraviscus
törzs elitjéhez köthetjük.7 A mai Sárisáp azonban a
szomszédos azalus törzs területén, a két törzs kö-
zötti határzónában fekszik, ezért elképzelhetõ,
hogy a sír az azalus törzs egy eraviscus mintára te-
metkezõ családjának hagyatéka. Az õslakosok ha-
lotti áldozatként is ástak el kocsikat a temetõik te-
rületén. Az így földbe helyezett kocsikhoz nem
tartozik feltétlenül egy adott temetkezés.8

Kocsi, lovak és vadászkutyák

A pannóniai kocsitemetkezések alkalmával a ko-
csilovakat is eltemették. A sárisápi sírban a gyako-
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ribb kettes fogatolás helyett négyesfogat került
elõ, egymás mellé fogott kocsilovakkal. Néhány
korabeli ábrázolásról már ismertük ezt a fogatolási
módot, de a sárisápi sír az elsõ hiteles régészeti
nyoma. Ez a költségesebb fogatolás kiválóan al-
kalmas a kocsik rossz útviszonyok vagy nagy
szintkülönbségek között való mozgatására. Egy-
kor a sárisápi kocsi is rosszabb minõségû bekötõ-
utakon közlekedhetett. A közelben futó, a római
kori Solvát (ma Esztergom) és Aquincumot (Bu-
dapest) összekötõ úton használhatták, amely a Pili-
sen keresztül vezetett. A sárisápi kocsisír érdekes-
sége, hogy rendkívüli épségben õrizte meg a
négyesfogathoz tartozó, fából készült jármot, szin-
te ugyanolyan állapotban, ahogyan azt közel 1800
éve eltemették.

A lovak mellett négy, egymásra fektetett kutya
csontváza feküdt. A kutyákat ugyanúgy a temetke-
zési szertartás során ölték le, mint a lovakat. A ku-
tyákat gyors futásra tenyésztették ki, és vadászat
céljára tartották. A jól képzett vadászkutyák nagy
értéket képviseltek és státuszszimbólumnak szá-
mítottak, hasonlóan, mint a felszerszámozott há-
taslovak és a gazdagon díszített utazókocsik.
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